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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Büyük Mille* Meclisi 1958 malî yılı bütçesi 

kabul edildi. 
İnikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Hakkı Kurmel 
Kâtip 

Zonguldak Mebusu 
Mustafa Saraç 

İkinci celse 
Riyaseti Cumhur 1958 malî yılı bütçesinin 

heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 
Müzakere esnasında Ankara Mebusu Hasan 

Tez, kürsüde şahsiyat yaptığından kendisine iki 
ihtar cezası verildi. Buna, rağmen şahsiyat yap
makta devam ettiği için bir İnikada mahsus ol
mak üzere kendisinin konuşmaktan menolun-
ması kabul edildi. 

Adana Mebusu Melih Kemal Küçüktepepınar, 
oturduğu yerden Reisicuımlıura hakareti tazam-
mun eden' sözler sarf ettiğinden hakkında beş 
İnikat için Meclisten muvakkaten çıkarılma ce
zasının tatbiki kabul olundu. 

Bu cezaya uğrıyan Melih Kemal Küçüktepe
pmar, dışarı çıkmaktan imtina ettiğinden, 

İnikada on dakika ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Kırklareli Mebusu 
Agâh Erozm Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Mustafa Saraç 

Üçüncü celse 
Riyaseti Cumhur 1958 malî yılı bütçesi kabul 

edildi. 
Maraş Mebusu Emin Soysal, birinci ihtara 

rağmen sadet dışı konuşmasında devam ettiğin 
den kendisine iki ihtar cezası verildi. 

Divanı Muhasebat Reisliği, 
Başvekâlet, 
Şûrayı Devlet Riyaseti, 
İstatistik Umum Müdürlüğü 1958 malî yılı 

bütçeleri kabul edildi. 
Diyanet İşleri Reisliği 1958 malî yılı bütçe

sinin heyeti umumiyesi üzerinde bir müddet gö
rüşüldü. 

Bütçe müzakerelerinin devamı müddetince 
saat 10 dan 13 e, 15 ten 19 a ve 21 den 24 e ka
dar mesai yapılmasına dair takrir kabul edildi. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Kırklareli Mebusu 
Agâh Erozan Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Mustafa Saraç 

Dördüncü celse 
Ekseriyet mevcudolmadığından 24 . I I . 1958 

Pazartesi günü saat 10 da toplanılmak üzere İni
kada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Mustafa Saraç 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Keisvekili Fikri Apaydın 

KÂTtPLEE : Sabahaddin Sayın (Konya), ihsan Gülez (Bolu) 

" • m 

2. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 

(Giresun mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı.) 

REİS — Celseyi azıyorum. 

1. — 1958 malî yılı Muvazene* Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/17) 

F — Diyanet İşleri Reisliği bütçesi. 

REİS — Diyanet İşleri bütçesinin müza
keresine devam ediyoruz, söz Fazıl Yalçın'm. 
(Yok sesleri). Said Bilgiç (Yok sesleri). Kâmil 
Serdaroğlu. (Yok sesleri) Hayri Çopuroğlu, 
buyurun. 

HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, insanlar cemiyet halinde 
yaşama ihtiyacım duydukları andan beri ma
nevi bâzı ihtiyaçlarını tatmin zaruretini tabi- ' 
atlarının icabı olarak duymuşlardır. Dini ek
mek ve su gibi ihtiyaç halinde hissetmeye baş
lamışlardın'. Bu ihtiyaç cemiyetlere göre çeşitli 
merhaleler kaydetmiş ve tarihin tekâmülünde 
devletin din münasebetleri uzun istihaleler ge
çirmiş bulunmaktadır. Malûmunuzdur ki, bir 
zamanlar devletle din birbiriyle aynı kabul 
edilmiş ve bir ara devlet telâkkileri modern 
anlayış, karşısında vatandaşın maddi ihtiyaç
larım temin eden ve vatandaşa huzur ve sü
kûn sağlıyan veya huzur ve sükûnu koruyan 
devletin yanında müstakil bir din ihtiyacı da 
belirmiş, insanlığın ekseriyetle kabul ettiği 
bir sistemin, lâiklik sistemi uzun merhaleler
den sonra meydana gelmiştir. 

Lâiklik takdir buyurulacağı gibi kötü an
lamları hilâfına esas itibariyle devlet ve din 
münasebetlerini ayarlayan, muayyen noktalar
da onunla münasebetlerini tanzim eden bir 
sistemdir. Anlaşıldığı gibi ne .yeni bir dindir, 
ne de dinsizliktir. 

Meselemizin esası bu olduğuna göre, her 

iki müessesenin maddi intizamı temin eden 
devletle, vatandaşın mânevi huzur ve sükûnunu 
temin edecek, yüksek ahlâki prensiplerin yer
leşmesini temin edeck olan dinin birbirlerin
den ayrı olmaları, birbirine hiçbir suretle mü
dahale etmemeleri asıl prensibin icabıdır. 
hal böyle olunca nasıl ki dinin devlete müda
halesi insanları bazan topyekûn bütün kuv
vetleriyle karşı karşıya getirecek kadar ileriye 
gitmiş, harplere kadar dayanmışsa, devletin 
de dine lüzumsuz müdahaleleri aynı neticeleri 
doğurmuştur. Bunu söylediğimiz zaman arz 
etmek istemiyoruz ki, bunların arasında hiçbir 
münasebet bulunmayacak. Tabiîdir ki, böyle 
bir şey düşünülemez. Cemiyetin bekası için iki
sinin de lüzumlu olduğu bir birlerine muayyen 
yardımları bulunduğu kabul edilmek lâzımge-
iir. Yanlız Devletin dine karışması bence ne şe
kilde olmalıdırf Bunu arz etmek istiyorum, 
Devlet, dinî müesseselerin kurulması hususun
da dine yardım eder. Devlet, halkın intizamı
nı temin ile mükellef olduğundan din maskesi 
altında halkın intizamını bozacak hareketler 
yapmaya yeltenenlere mâni olur. Hangi dinler 
Anayasamız tarafından tâyin edilmiş de kabul 
edilmemiştir. Böyle bir sarahati bizim kanun
larımızda bulmak mümkün değildir. Servet 
Sezgin arkadaşımızın işaret ettikleri gibi faali
yeti ınenedilmemiş olan dinler Devletçe tanın
mış olan dinlerdir. Siyasi bir organ olan Baş
vekâletin emrine Diyanet İşleri Reisliğini bağ
lamak bu prensip esasına aykırı düşmektedir. 
Çünki bunlar müstakil olmalıdır. Muhterem ar
kadaşlarım, bunun bâzı tezahürlerine şahid-
olmadığımızı iddia etmek mümkün değildir. 
Hükümetin böyle bir arzuyu izhar etmesi dahi 
din adamlarının kendilerini tâyin eden müesse-
lere yaranmak gayretiyle Allah'ın kelâmını ye
ni yeni hükümler çıkarmak suretiyle siyasete 
alet ettikleri vakıadır. Bu hiçbir zaman olma
malıdır. 
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RElS 
I : 45 24 .2 

Cümlenizi bağlamanızı rica ediyo
rum. 

HAYRI ÇOPUROĞLU (Devamla) — Bu 
arada bir hususu arz etmek isterim. Din adam
larına cemiyet içinde lâyık oldukları hürme
ti temin edecek imkânların sağlanması lâzımdır. 
Bu, her şeyden evvel kendilerinin haiz olacak
ları ilmî seviye ile alâkalıdır. Fakat bunun ya
nında maddi bakımdan da tatmin edilmeleri ve 
bunların hürmete lâyik bir şekilde yaşama
larının temini iktiza eder. Bütçedeki hademei 
hayrat maaşlarını tetkik ettim, bunlar geçen 
senekiyle aynı seviyede tutulmuştur. Cemi
yet içinde itibarlarını düşüren hareketlerine 
mâni olmak için maddi durumlarının düzeltil
mesi lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Osman Canatan. 
OSMAN CANATAN (Kırşehir) — Vazgeç

tim. 
REÎS — Kifayet takriri var. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA tZZET AK-

ÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
RElS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İZZET AK-

ÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, Diyanet iş
leri bütçesi vesilesiyle muhalefet mensubu ar
kadaşlarımızla, iktidar partisine mensup millet
vekillerinin yaptıkları tenkidleri hürmetle kar
şılamak isteriz. Bilhassa muhalefete mensup ar
kadaşlar, camilerin inşaatına ehemmiyet veril
mesi hususunda temennilerde bulundular. Büt
çe gerekçesi ve bütçedeki rakamları tetkik et
miş olsalardı bu konuda söz sarf etmemiş olma
ları icabederdi. 1950 -1957 sonuna kadar* 18 mil
yon 897 135 lira sarfı ile çoğu âbidevi hüviyeti 
haiz 1 952 cami tamir edilmiş, ayrıca yine bu 
devre içerisinde 18 milyon 446 000 lira sarfı ile 
14 421 kasaba ve köy camiinin tamir ve inşası
na yardım edilmiş bulunmaktadır. Yani 8 sene 
içerisinde cami tamir ve inşası için 37 344 021 
lira sarf edilmiş bulunmaktadır. Halbuki 1923 
ten 1950 ye kadar 27 yılda cami. tamiri için sa
dece 6 790 000 lira sarf edilmiş bulunduğunu na
zara alacak olursak, bu devre zarfında yapılan 
sarfiyat ve bu sarfiyatla yapılmış bulunan hiz
metlerin büyüklüğünü mukayese etmek imkânı 
daha ziyade hâsıl olabilir. 8 yılın sarfiyat vasa
tisi eskiye nazaran 19 misli artmış bulunmakta
dır. Mütaakıp senelerde, daha ziyade imkân te
min etmek suretiyle ibadethanelerin inşası için 
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daha fazla tahsisat koymak hususundaki talep
lerini nazarı itibara almak lâzımgelecektir. 

Din adamı yetiştirmek hususunda arkadaş
larımızın tenkidlerine komisyon olarak ve bir 
milletvekili olarak iştirak etmemek için sebep 
yoktur. Elbette ki, imam ve hatip mekteplerine 
bugünkü hüviyetlerini, aşacak şekilde bir hüvi
yet vermek ve adlarını da değiştirmek suretiy
le, yani bir ilahiyat orta ve lisesini, ilahiyat fa
kültesine menşe olacak şekilde müessese haline 
koymak suretiyle bu müesseselerin inkişafına 
himmet sarf etmek icabeder. Bizim yaptığımız 
tetkikata göre, imam ve hatip mektepleri, Maa
rif Vekâleti bütçesinde görüşülecektir, bugünkü 
programlariyle ihtiyaca cevap verebilecek duru
ma girmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, maziyi unutmamak lâzım
dır. Ben şimdi teessürle 1340 senesinde Darülhi-
lâfe medreselerinin kapatılması sahnesini hatır
lamaktayım. O günlerin şartları içinde bu mües
seselere daha iyi bir şekil vermek suretiyle elbet-
teki hayatiyetlerini devam* ettirmek lâzımgelir-
di. Darülhilâfe medreseleri kapatıldı, imam ve 
hatip mektepleri açıldı. Sanki bu milletin ihti
yacı yalnız imama, hatibe bağlı idi. Yalnız imam 
ve hatibe ihtiyacımız varmış gibi, din adamı ye
tiştirecek müesseseler kapatıldı. Sureta bir ila
hiyat fakültesi açıldı. Bu ilahiyat fakültesi an
cak 3 sene kadar hayatiyetini devam ettirebildi. 
ilahiyat fakültesine gelecek talebe bulunmadığı 
için kendi kendine fakülte sönüverdi. imam ve 
hatip mektepleri de 2 sene sonra kapatıldı. Ni
hayet bu ihtiyaç zamanla anlaşıldı, ilahiyat fa
kültesi yeniden kuruldu. Fakat fakülteye gele
cek talebe bulmakta cidden zorluk çekilmekte
dir. imam - hatip mekteplerinin bugünkü talim 
kadrosu, (af buyurun komisyon adına değil şah
sım adına söyliyeyim,) beni tatmin edecek du
rumda değildir, imam - hatip mektepleri ı̂ -ın 
din dersleri okutacak muallim ve hoca bulmak
ta zorluk çekmekteyiz. Elbette bu müessese in 
kişaf edecek, bu müessese hüviyetini değiştire
cektir. Bu müesseseden çıkanlar ilahiyat Fakül
tesine girmek suretiyle tahsillerini ikmal edip 
memlekette din adamı yetiştirmek hususunda 
tam hüviyetini kazanacaktır. 

Köy camilerinde vazife gören imam ve hatip
lerin kadroya alınması hususunu arkadaşlarımız 
temenni ettiler. Raportör olarak, aynı temenniyi 
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lâyihaya ekli bulunan raporda bizde temenni et
miş bulunmaktayız. Köylerimizdeki camilerde 
din adamları bulundurmanın lüzumuna kaaniiz. 
önümüzdeki yıllar bütçelerine bu hizmetlerin 
alınması hususunu temenni etmek yerinde olur. 

Hayrat hademesinin ücretleri üzerinde arka
daşlarımız durdular. Ben bir rakamla bu ciheti 
ifade etmek isterim. 

1950 senesinde hayrat hademesi ücretlerine 
senede sarf edilen meblâğ 1 milyon civarında
dır. Fakat biz bunu 1957 senesine kadar her yıl 
biraz daha artan §ekilde yükseltmiş bulunmak
tayız. Hatırımda yanlış kalmamışsa 9 küsur mil
yondu. Elbetteki önümüzdeki senelerin bütçe 
imkânları nispetinde hayrat hademesinin ücret
lerinin genişletilmesini varit görmekteyiz ve lâ
yık oldukları derecede, bu hizmetleri ifa eden 
vatandaşlarımızın ücretleri yükselecektir. Maru
zatım bundan ibarettir. 

REÎS — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SAKllBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Türk Milleti, Allah'a inanan, dindar ve müslü-
man bir millettir. Tarih boyunca, islâm dininin, 

.yayılması uğruna nice şehitler vermiştir. 
Cumhuriyetin ilânı ve lâiklik prensibinin ka

bulü ile din ve Devlet işleri birbirinden ayrıl
mıştır. Yani siyasette ve kanun ve nizamlar ya
pılırken, dinî naslarm esas alınması yolundan 
ayrümmış, günün medeni icaplarına uygun 
prensiplere uyulmak yolu tutulmuştur. 

Zamanla ihtiyaç duyulan imam - hatip okul
ları açılmış, ve ilahiyat Fakültesi kurulmuş, 
uyanık fikirli, medeni ölçüler içinde düşünebi
len, din adamları yetiştirme yoluna girilmiştir. 

Din, beşerin ezeli ve ebedî bir duygusunun, 
fizik Ötesi kuvvetlere inanma ihtiyacının bir te
zahürüdür. Bu itibarla hiçbir siyasi teşekkülün 
bu derece reel ve köklü, içtimai müesseseye alâ
kasız kalması mümkün değildir. 

Din adamlarının yetiştirilmesi, ve terfihinin, 
ön plânda ele alınması, cemiyetimizin mânevi 
sıhhati bakımından son derece ehemmiyet ve kıy
met taşıyan bir meseledir. 

Bugün adedi binleri bulan, hademei hayratın 
ve köy imamlarının, maaş ve ücretleri çok azdır. 
Hademei hayratın (îmam, hatip ve müezzin kay
yımların) aldıkları maaşın, beş ikramiye de dâ
hil, vergiler kesilmeden ortalama aylık yekûnu 
141 lira 60 kuruştur. Bu para ile, değil beş nü
fuslu bir aile, bekâr bir insan dahi, en asgari ge-
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çim şartları içinde, yaşayıp barınabilmekte yok
luk ve sefalete karşı sonsuz ve ümitsiz bir mü
cadele açmak zorundadır. 

Köy imamlarının durumu daha kötüdür. 
Köy bütçelerinden ayrılan veya ayrılabilen para 
çok cüzidir. Ekseriya 50 -100 lira arasında olan 
ücretlerini, köylüden, zahire veya para olarak 
toplamakta, çektiği müşkilât, sıkıntılı hayatını 
bir kat daha, ağırlaştırılmadadır. Bir din adamı, 
cemiyetin mânevi değer taşıdığı insan, omuzun-
da heybe veya çuval, önünde bekçi, muhtar veya 
köy ileri geleni ile, harman harman, veya ev ev, 
ücret karşılığı zahire veya para toplamak, haca-
letine düşürülmemelidir. 

Bu itibarla köy imamlarının da kadroya alın
malarının, lüzumlu ve zaruri olduğuna inanıyo
ruz. Hademei hayratın ve köy imamlarının, hiç 
değilse baremin en alt derecesinden maaş alan 
bir memur seviyesinde maaş veya ücret alması 
adaletli ve yerinde olur, düşüncesindeyiz. 

Köy imamlarının kısmı küllisi, medrese tah
silini pek az görmüş insanlardır. îmam - hatip 
mektebi mezunu da değildirler. Ekesrisi kendi 
kendisini yetiştirmiştir. Birçokları, dinî bilgi ba
kımından kifayetli sayılamaz. Bunların dinî bilgi 
bakımından teçhizi ve takviyesi lâzımolduğu gibi, 
günümüzün ilmî ve içtimai bilgilerinden de ma-
lûmattar olmaları, gördükleri vazifenin mahiyeti 
ve ehemmiyeti bakımından zaruridir. 

Köyün ve köylünün manen yükselişinde, ilmî 
hakikatlere az da olsa vâkıf, dinî prensipleri 
yanlışsız bile bilen imamların, büyük rolü mev
cuttur. Bunun izahı dahi fazladandır. 

Bu maksadı temin için, imam - hatip mek
teplerini çoğaltmak, en belli başlı çarelerdendir. 
Ayrıca, zaman istiyen bu gayenin husulüne ka
dar mevcudu takviye ve yeni ihtiyaçları karşı-
lıyabilmek için, mahallî maarif müdürünün ne
zareti altında, kaza ve vilâyet merkezlerinde 
kurslar açmak, kaza veya vilâyet câmiinin müf
tüsü veya imamları ile ortaokul ve lise öğret
menlerine dinî, ilmî, sosyolojik, tarihî, coğrafi 
teknik dersler verilmesini ve kursların bitimin
de imtihandan geçirerek, hiç değilse, asgari bir 
bilgiye sahibolduğu anlaşıldıktan sonra, imam
lık ruhsatı verilmelidir. 

Birçokları radyolarda okunan mevlütlerde 
ve camilerdeki vaazlarda, devletimize milletimi
ze hayır dua okunmakla iktifa edilmek iktiza 
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ederken, ekseriya propaganda maksadiyle kas- I 
ten yapıldığı intibaını veren, velveleli ve tum
turaklı ifadelerle, Demokrat Partiye ve Demok
rat Parti iktidarına, methü senalar yağdırılmak
ta olduğunu duymakta ve dinlemekteyiz. 

Günlük siyasetin dışında ve üstünde kalması 
icabeden, Allah'ın mübarek emirlerini vââz ve 
telkine çalışan, gönlümüzde mümtaz bir mânevi 
mertebeye sahip bulunan, din adamlarının, her 
halde büyük bir zühul eseri olması lâzımgelen, 
bu hatayı tekrarda ısrar etmiyeceklerini ümid-
ederiz. Bütün partililer Allah'ın kulu ve elham
dülillah müslümanız. Tefrik yaratıcı, ve suizan-
na sebebolacak mahiyetteki sözlerin mevlidi şe
rif gibi dua ve âyinlerin mânevi değer taşıyan 
kutsi cümleleri arasına sıkıştırılması, velev ha-
taen de olsa, elem verici ve dinî prensiplere de 
aykırı bir harekettir. 

Diyanet îşleri Reisliğinin, bu hususa ehem
miyetle dikkat nazarlarını çekeriz. 

Allah hepimizin yardımcısı olsun. (Sağdan, 
alkışlar) 

REÎS — Kifayet takririni okuyoruz, efen
dim. 

Riyasete 
Müzakerelerin kifayetinin reye konulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

REÎS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 4 553 687 
REÎS -^ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler . 17 084 728 

REÎS — Fasıl hakkında Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar; 202 nci fasıl, madde 13. şimdiye kadar 
rakamları politika için asla kullanmıyan, kul
landığına şahit olmadığım izzet Akçal arkada
şımın rakamları politikanın emrine verdiğini 
görmekle hakikaten üzülüyorum. 1957 de hade- ı 
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mei hayrata verilen miktar, 9 000 000 dediler, 
1950 için ise 1 milyon dediler, böylece 1957 nin 
hakkını yemiş oldular. Sonra, 1950 deki paranın 
kıymetini unuttular... Bu bir. İkincisi, 1950 deki 
hayrat hademesi adecliyle 1957 deki adedin mu
kayesesini yapmadılar. Sadece birkaç rakam 
verdiler. Bizim zamanımızda hayrat hademesi 
çok düşünülmektedir, dediler... Aded arttığına 
göre, 1950 de verilen miktar az gösterildiğine 
göre ele geçen para hakkında sağlam bir fikre 
sahibolamayız. 

Benden önce konuşan Sarıibrahimoğlu ar
kadaşımızın da ifade ettiği gibi hademei hay
ratın vasati olarak eline geçen para 140 lira 
civarındadır. Muhterem arkadaşlar- bir taraf
tan bedenen sağlam, diğer taraftan kültür ve 
ruh bakımından salâbetli olması iktiza eden 
din adamlarının, eline geçen bu miktar para 
ile nasıl geçineceklerini düşünmemiz lâzımdır. 
Bugün her hangi bir vekâlet odacısı da ancak 
bu miktar para alır. Onun için hademei hay
ratın ücretlerinin asgari geçim seviyesine, bu
günkü hayat şartlarının icabettirdiği seviyeye 
çıkarmak icabeder. Bugün hep beraber diyo
ruz ki, bütçedeki masrafları artırmıyalım. Fa
kat öbür taraftan da vasati olarak ayda 130 
lira alan bu adamları düşünelim. Bu iki ihti-

I yacm ortasını bulmaya çalışmalıyız. 
Muhterem arkadaşlar; îzzet Akçalıda ifade 

! etti, köy imamlarını kadroya almış bulunmuyo-' 
| ruz. Bütün köylerdeki imamlar köylünün üze

rinde kalmış bulunmaktadır. Şehirlere kadro 
vermiş bulunuyoruz. Şehirlere imamları hangi 
ölçü içerisinde veriyoruz ? tbret verici bir lev
ha.. Milletvekili sayısına göre veriyoruz. 

j REÎS — Cümlenizi tmamlamanızı bekliyo
ruz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İhtiyaca 
göre değil, milletvekili sayısına göre veriliyor. 
Hiç olmazsa vilâyetlerin nüfusu bütün köyle
riyle beraber göz önünde tutulur. Hattâ kad
rolar, milletvekili sayısına göre de verilmemek
tedir. Hiç olmazsa politikayı buradan uzak tu
talım. 

REÎS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlarım, bu faslın 13 
ncü maddesini alâkadar eden hayrat hademe
si ücretlerine ve buna bağlı (Ç) cetveline ait 
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120 kijsür im?ah tadil teklifimiz vardır. Bu 
münasebetle söz aldım. Fakat budan önce şu 
noktalara da işaret etmeye ihtiyaç duydum. 

1950 de hademei hayrat ücretleri ekseriyeti 
60 olnjak üzere âzamisi 90 «Lira idi. Ellerine ge
çen para da tahminen 55 - 80 lira kadardı. Bu-
$ün asgari ücret 100, âzami 150 lira olup elle
rine geçen para 145 liradan 210 liraya kadar
dır. 

Ben S i m Atalay arkadaşımızla aynı fikir
deyim. Bu para azdır. Bunu artırmaya çalış
malıyız. Ama şunu da insaf ile düşünelim; 
1950 ye nzaran ele geçen para 3 misli kadar 
artmıştır. Eşya fiyatları ise bu devre içinde 
ancak % 80 nispetinde bir artış kaydetmiştir. 
ikinci tashihe muhtaç kısımda 1950 hayrat ha
demesi sayışı 4 bin küsur idi. Bugün 9 250 dir. 

Üçüncüsü; 1950 de hayrat hademesine dev
let bütçesinden verilen paranın yekûnu birkaç 
milyon liradan ibaret idi . Bugün, muhterem 
arkadaşımız İzzet Akçal yanlış söyledi, 9 mil
yon küsur değil, 15 milyon 810 liradır. Bunu 
da tashih ediyorum. 

Şimdi mevzuuma geliyorum. 
1957 bütçesindeki kadrolar 1958 bütçesinde 

ayrien ipka edilmiştir. Biz bu kadroların hem 
sayı bakımından, hem de ücret bakımından 
kâfi olmadığına kanaat getirerek bir tadil tek
lifinde bulunduk. 

Teklimizin birinci gayesi şu : 91 aded 150 
liralık kadro vardır, senelerden beri böyle alı
yorlar. Bunların 200 liraya çıkarılmasını teklif 
ettik. 196 aded 125 liralık kadro var. Bunlar 
da senelerden beri aynen böyle devam ediyor. 
Bunların da 175 liraya çıkarılmasını teklif et
tik. 

8 963 aded, belki bunların bir kısmı 20 se
neden beri (30 seneden beri sesleri) 1,5 liradan 
bağlıyarak 30 lira, 60 lira ve 6 - 7 seneden beri 
de sayılan artırılarak 100 lira alıyorlar. Bun
ların bir kısmına terfih imkânı vermek için 200 
aded 150 liralık, 3 500 aded 125 liralık ve ka
lanları da 100 lirada bulunmak üzere bir tadil 
teklifi verdik. Bunun birinci gayesi bu. 

Bu şekilde şöyle, böyle 4 000 hayrat hade
mesine az çok terfih imkânı verilmiş olacaktır. 

İkincisi îf biliyorsunuz her şene ihtiyaç artı
yor, Senede yeniden yüzlerce belediye teşkil 
ediyprug. Buralara kadro veriyoruz. Senede 
40 ^ 50 Hasa kuruluyor» bunlara karşılık yeni 
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nahiyeler teşkil ediliyor, bu nahiyelere kadro
lar veriyoruz. Uzun senelerden beri ihmal yü
zünden kalmış olan birçok işlerin halk ve Hü
kümet elele vermek suretiyle ikmaline çalışı
yor, yeni camiler, mescitler yapılıyor. Bunlar 
için de ihtiyaç vardır. Bu teklifimizde 737 aded 
ilâve vardır. Yekûnu 3 291 000 liradır. Hü
kümetten, encümenden rica ediyorum, bu pa
ra çok değildir. Nitekim mevkuf kadrolar var
dır. İmam - Hatip okulları mezunları için ma
aş kadroları mevkuf tutulmaktadır. O mezun
lar tâlibolmuyoıiar, dalha çok okumak istiyor
lar. Şayanı memnuniyettir. Vaiz ve müftülere 
daha çok ihtiyaç vardır. Bunun yekûnu 
2 295 000 liradır. 3 200 000 liralık fark çok 
değildir. Kabulünü istirham ederim. (Soldan, 
bravo sesleri) 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Fahri Ağaoğlu arkadaşıma çok 
teşekkür ederim. Takrir verildikten sonra Hü
kümet de bu mesele üzerinde hassasiyetle dur
muştur. Biz de büyük bir memnuniyetle bu 
noktai nazara iştirak etmekteyiz. (Soldan, «bra
vo sesleri» alkışlar) 

Takririn, tetkik edilmek üzere komisyona 
havelesini rica ederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım, arkadaşımız Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun cevapsız kalan bir sorusunun cevabına ben 
temas edeyim. Buyurdular ki; sık sık, şayanı 
şükrandır, sık sık okunmakta olan mevlütlerde 
Demokrat Parti iktidarına da dua edilmektedir. 
(Soldan, öyle şey olmaz, sesleri) arkadaşlarım 
mevlüt mevtaya okunduğuna göre bunda şaşacak 
bir şey olmaması lâzımdır. (Sağdan, gülüşmeler, 
alkışlar).. 

REİS — Selim Bey, rica ederim, maksadınız 
nedir? Mevta ne demektir? Ihtilâta mahal verecek 
şekilde konuşmamanızı bilhassa rica ederim. (Sol
dan tavzih etsin sesleri, bundan ne kasdediyor, 
sesleri)? 

SELİM SOLEY (Devamla) — «Küllü nefsin 
zaikatül mevt» derler. Demokrat Partililer de in
san olduklarına göre onlar da vefat edeceklerdir. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Selim Bey rica ederim ihtilâta ma
hal verecek şekilde kelime kullanmayınız. Anla
şıldı, efendim. ' 
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SELİM SOLEY (Devamla) — Efendim, büt

çenin bu faslı görüşülürken muhterem hademei 
hayratımızın hayat standartlarının feciden de 
aşağı^olduğunun nazarı dikkate alınması ve bu
nun izale edileceğini Hükümetin resmî organı 
tarafından beyan edilmesi bizi memnun etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü şartlar al
tında ve ihtiyaçlar karşısında hademei hayratın 
durumlarının bir az olsun ıslahını bir an evvel 
ele almak mümkün görülüyorsa bu bütçede Mart
tan itibaren onların terfihini sağlıyacafe tedbir
leri bugünden almamız gerekir. Ancak hademi 
hayratın durumları, mevcut camilerimizin idaresi 
bakımından tek şekilde değildir. Ancemaatin 
idare edilen diğer bir camia vardır M, bunlar 
uzun zamanlar mütevellilerin idaresinde kalmış 
ve ihmal edilmeleri sebebiyle Evkafa devredilmiş 
ve 10 sene Evkaf idaresinde kaldıktan sonra da 
Diyanet işlerine intikal ettirilmiştir. Burada ya
pılan konuşmalarda ve bütçede mazbuta ve ance
maatin idare şeklinde ifade edilen bu kısım na
zara alınmamıştır. Bir az evvel burada konuşan 
arkadaşımız bu durumdan hiç bahsetmemiştir. 
Bu yeni teklifte de Fahri Ağaoğlu arkada
şımız bu noktaya temas etmediler. Hademei hay
rattan bu şekilde vazife görenleri tahmin edi
yorum, 289 camidedir. 289 camide ikişer kişi 
çalışıyorlarsa 600 kişi kadar eder. Yani ancema
atin idare edilen camilerde çalışanların durum
larının ıslahı da ele alınmak lâzımdır. 

REİS — Bir dakikanız vardır, cümlenizi ta
mamlayınız. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Rica ediyo
rum, camilerin durumlarının ıslahını teklif sahip
lerine arz ederim. 

REİS — Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlarım, insan Allahm büyüklüğüne 
bir kere daha inanıyor. O Halk Partisi ki, se
nelerce milletin aziz dinini inkâr eden... (Sağ
dan şiddetli ve devamlı gürültüler, «Utan, 
utan, sensin dinsiz.» sesleri). 

REİS — Çok rica ederim, müsaade buyu
run hatip sözünü tavzih edecek. (Sağdan şid
detli gürültüler) 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Bu mil
letin dinini yapmasına meydan vermiyen ida
recilerden bahsediyorum. (Sağdan, şiddetli gü
rültüler, kaynaşmalar) 
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REİS — Arkadaşlar, çok istirham ederim 

sakin olun. Riyaset vazifesini yapamaz hale 
geldi. Hatip sözünü tavzih edecek. Zeki Bey 
Sözünüzü tavzifti edin, ne demek istediniz? (Sağ
dan, devamlı gürültüler, «dinsiz sensin, Bir mil
leti ikiye ayıramazsın, utan utan» sesleri) 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Tavziha 
lüzum yok Allaha çok şükür ki, şu reaksiyo
nun vuku bulmuş olması dahi millet namına 
sevinilecek bir hâdisedir. 

REİS — Zeki Bey rica ederim, sözlerinizi 
tavzih edin. 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Türk mil
letinin dinini yapmasına meydan ve imkân ver-
miyenlerin vicdani huzursuzluklarını bugün
kü anlayışlariyle tashih etmelerini takdir et
mek lâzımdır. (Soldan, şiddetli alkışlar, de
vam devam sesleri) (Sağdan, gürültüler, sözü
nü geri alsın sesleri). 

REİS — Zeki Bey, devam etmeyin, lütfen 
sözlerinizi tavzih ediniz, ne dediniz? (Sağdan, 
şiddetli ve sürekli gürültüler, oğultu halinde 
söylenmeler, sıra kapaklarına vurmalar). 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Susturun 
konuşayım, bugünkü din anlayışlarına teşek
kür ederim. (Sağdan gürültüler). 

REİS — Efendim, anlayışlarına teşekkür 
ederim diyor. (Şiddetli gürültüler, oğultular, 
masalara vurmalar). 

NİHAT SARÖINALP (Gümüşane) — Baş
kasına dinsiz diyen dinsizdir. (Sağdan, şiddetli 
gürültüler, masalara vurmalar). 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Dün bu
rada hademei hayratı terfih etmediğimiz ifade 
edilmiş (Sağdan, şiddetli gürültüler, yumruk 
sıkmalar, sıra kapaklarına vurmalar). 

REİS — (Zili çalarak) Arkadaşlar, gürül
tüyü bırakın da tavzih etsin, dinleyin. (Sağdan, 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, utan, 
utan sesleri). 

NİHAT SARÖINALP (Gümüşane) — Kâ
fir sensin, milleti ikiye bölüyorsun. (Sağdan, 
mütemadi gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar, anlaşılmıyan uğultu halinde sesler). 

ZEKİ ERATAMAN (Devamla) — Zor gel
di değil mil Devrinizde milletin dinini dahi 
serbestçe eda etmesine imkân vermediniz. 
(Sağdan gürültüler). 

REİS — Yerinize oturunuz, beyler. Gürültü 
etmeyin. (Sağdan, ayakta gürültüler, bağırıp ça-
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ğırmalar) Toptan konuşmayın efendim; Riyaset 
vazifesini yapamıyor. (Sağdan, şiddetli gürül
tüler). 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Halk Partisinin toptan dini inkâr 
ettiğini söylemiyorum. Ancak idarecilerinin en
gel olduğunu ifade etmek isterim. (Sağdan, de
vamlı ve ayakta gürültüler, sıralara vurmalar). 

REÎS — Arkadaşlar, müsaade buyurun, sür-
çü lisanı tashih edecek. (Sağdan, şiddetli gürül
tüler) Suitefehhümü izaleye imkân verin, efen
dim. (D. P. mebusları ve C. H. P. mebusları bir
birine girdiler, şiddetli gürültüler, sıra kapakla
rına vurmalar) Arkadaşlar, rica ederim, şimdi 
ceza tatbikine mecbur olacağım. (Sağdan, gürül
tüler, tatbik et, sesleri) Sürcü lisanın tashihine 
gayret sarf ediyorum, toptan gürültü yapıyor
sunuz. (Sağdan, şiddetli gürültüler, sıralara 
vurmalar) Toptan konuşuyorsunuz, böyle mü
zakere olmaz, oturun efendim, rica ederim. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Aziz ar
kadaşlar, tekrar ediyorum, tavzihe lüzum gör
müyorum. Bu telâşın mânasını anlamak güç
tür. Biz burada 1950 senesinde bu Meclise gelip 
de halkın Türk dili ile yaptığı ibadeti din dili
ne çevirmek istediğimiz zaman bir hafta mey
dan mücadelesi yaptık. Burada Arapça eza
nın okunmasına karar verdiğimiz zaman gene 
Cumhuriyet Halk Partisinin burada nasıl di-
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rendiğini, nasıl mücadele ettiğini unutmadık. 
(Soldan, bravo, sesleri) (Sağdan, gürültüler ve 
şiddetli sıra kapakları vurmalar.) 

Aziz arkadaşlar, hademei hayratın teriahini 
istiyen ve bugün aldıklarını kâfi görmiyenler, 
devirlerinde 5 - 10 lira aylık ücretle bir hırka, 
bir lokmaya çalışan vefakâr din adamlarını al
dıkları 1 milyona mukabil 17 milyonluk bir sevi
yeye yükseltirken Aziz Türk milletinin dinî his
lerine de tercüman olduğumuza inanıyorum. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Peki efen

dim iniyorum. (Sağdan yuh , sesleri) (Soldan, 
size yuh...., sesleri.) 

REÎS — Mehmet Gecioğlu. (Yok, sesleri) 
îzzet Akçal, buyurun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÎZZET AK
ÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım; Selim Soley 
arkadaşımızın tarizlerini cevapsız bırakmayı ter
cih ederim. Soğuk bir şakayı kürsünün ciddiye
ti ile şahsan kabili telif görmediğim için sözle
rine cevap vermek stemem. (Sağdan, gürültüler) 

(Bu esnada bir kısım D. P. mebuslariyle C. 
H. P. mebusları arasında kargaşalık ve gürültü
ler, oldu.) 

REÎS — Celseyi 10 dakika tatil ediyorum, 
efendim. 

Kapanma saati : 10,55 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 11,45 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 
KÂTİPLER : Sabahattin Sayın (Konya), îhsan aülez (Bolu) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Buyurun, Encü
men. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÎZZET AK
ÇAL (Rize) T— Aziz arkadaşlarım, sözlerime de
vam ediyorum. Sırrı Atalay arkadaşımız rakam
lar üzerinde durmuştu. Hakiki rakamları veri
yorum. 
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1951 yılı itibariyle; imam, hatip, müezzin, 
kayyum aded itibariyle : 4 807, mütaakıp sene 
5 750, 1953 te 6 750 ve mütaakıp sene 7 500, 
7 750, 8 250, 9 250, 9 250. 

Tahsisat itibariyle, 1951 yılında 3 871 440 li
ra. Mütaakıp sene artış şu şekildedir. 4 milyon, 
952 bin 200, 6 milyon 209 400, 6 884 400, 
9 111 750, 14 075 304, 15 810 894, 15 810 894. 
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Yani İ950 senesinden itibaren bu tahsisat 

11 984 404 lira artmış bulunmaktadır. 
Görülüyor ki; her sene bir evvelki seneye na

zaran tahsisat artış kaydetmektedir. 
Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın arkadaşlariyle 

birlikte yaptığı teklifinin komisyonca tekrar 
tetkik edilmek ve bütçe rakamları üzerinde yer
leri tâyin edilmek kaydiyle komisyonumuza ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. Komisyonumuz 
aynı zaviyeden işi tetkik ederek neticeyi arz ede
cektir. ' 

EBlS — C. H. P. Meclis Grupu adına Faik 
Ahmed Barutçu. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA FAÎK 
AHMED BARUTÇU (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım; encümen sözcüsü arkadaşımızdan 
evvel konuşan hatip, C. H. P. ne çok çirkin bir 
isnatta bulunmuştur. Çok yakışıksız bir isnatta 
bulunmuştur. Milletimizin mühim bir ekseriye
tini teşkil eden bir topluluğu dinsizlikle itham 
etmek ayıptır, çirkindir, doğru değildir. Bunu 
söyliyenin şahsı hakkında bir şey söyliyecek de
ğilim. Zira hiç kimseyi 'seviyesinin üstünde ko
nuşmaya razi ve icbar etmek mümkün değildir. 
(Sağdan, bravo sesleri, soldan, gürültüler) 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Hakaret edi
yorsun, Faik Ahmed Bey. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Yalnız, teşcie matuf hareketler, bilhassa bu isti
kametteki tahripler daha çok esefle karşılanmı-
ya lâyiktir. Mühim olan cihet, bu yoldaki hare
ketleri önlemek hususunda bilhassa Riyaset ma
kamının, tarafsızlığın ieabettirdiği'titizliği gös-
termemesidir. Bu titizliği göstermesi lâzımdır 
Riyasetin... (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Bütün 
gayretimi sarf ederek, hatibe sözlerini tavzih 
ettirdim. Riyaset, hatibin sözlerini tecviz etmiş 
değildir... 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) —Ri
yasete teşekkür ederim. Tecavüz hangi taraftan 
gelirse gelsin reddedilmelidir ve makbul görül
memelidir. Riyasetin bu hususta gösterecek ol
duğu ve her iki tarafa hürmet telkin edecek olan 
titizlik asıl istediğimiz nizamın tesisi hususunda 
en büyük müeyyide olacaktır. 

Riyasetten, bütün arkadaşlarımızdan rica 
ediyorum, demokratik olgunluğu ve anlayışı 
tesis edelim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Mehmet Geçioğlu. 
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MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Ben sı

ramı Suphi Beye verdim. 
REÎS — Efendim; fasıl hakkındaki kifayet 

takririni okuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Fasıl hakkındaki müzakerelerin* kifayetinin 
reye vaz'mı arz ve teklif ederim. 

Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

REÎS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Faslın mü
zakeresi kâfi görülmüştür. 

Fasıl hakkında takrir var, okuyoruz. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1957 bütçesinde hayrat hademesi kadroları 

91 aded 150 liralık, 196 aded 125 liralık, 8 963 
aded de 100 liralık olmak üzere ceman 9 250 
aded olarak kabul edilmişti. 1958 bütçe lâyi
hasında da bu .miktarın aynen ipka edildiği gö
rülmüştür. 

Halbuki »bir seneden beri memleketin her 
tarafında yeniden pek çok cami yapılmış olup 
kadrolar artırılmadıkça (bunların ihtiyacını 
karşılamak mümkün olamıyacağı gibi esasen 
Ibu kadrolarla mevcut camilerin dahi kadro ih
tiyaçları tamamen karşılanamamaktadır. Bun
dan başka terfi ihtiyaç ve imkânları da düşü
nülmemiştir. 

Arz olunan sebeplerden dolayı 1958 bütçe 
lâyihasında Diyanet İşlerine ait 202 nci faslın 
(hayrat hademesi ücretlerine taallûk eden 13 
ncü maddesindeki 15 748 894 liranın 19 040 000 
liraya çıkarılmasını ve buna bağlı S cetvelin
deki imam, hatip, müezzin ve kayyım kadro
larının da : 

S 

îstenen kadro 
Mevcut •» 

Aded 

91 
196 
200 

3 500 
6 000 

9 987 
9 250 

Lira 

200 
175 
150 
125 
100 

İlâve 737 
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olara'k değiştirilmesini 
Konya Mefousu 

A. Falhri Ağaoğlu 
Konya 

Tarık Kozfbek 
Konya 

Sami Soylu 
Erzurum 

Abdülkadir Eryurt 
Konya 

Hamdi Ragıp Atademir 
Konya. 

Mudıittin Gnizelkılmç 
Konya 

Mustafa Runyun 
Samsun 

Abdullaüı Keleşoğlu 
Bitlis 

Nusrettin Barut 
Kastamonu 
Şükrü Esen 
Erzurum 

Sait Kantarel 
Afyon Karahisar 

Orhan Kökten 
Bitlis 

Selâhattin İnan 
Konya 

Sıtkı Salim Burçak 
Adıyaman 
Ali Yaşar 
Çanakkale 

Ahmet Hamdi Sezen 
Konya 

Sıtkı Koral tan 
Muş 

Şemsi Ağaoğlu 
Muş 

Zeki Dede 
Erzurum 

Hasan Numanoğlu 
Adana 

Mehmet Geçioğlu 
Kütahya 

irfan Haznedar 
Artvin 

Eyüp Doğan 
Kayseri 

Fahri Köşkeroğln 
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arz ve teklif eyleriz. 

Konya 
Hulki Âmil Keymen 

Konya 
Ömer Şeker 

Erzurum 
Rıza Topcuoğlu 

Konya 
Ali Sairn Kaymak 

Zonguldak 
Abdullah Akın 

Konya 
Sabahattin Sayın 
Afyon Karalhisar 
Mustafa öztürk 

Kayseri 
Ali Rıza Kılıç/kale 

İsparta 
Tevfik Tığlı 

Erzurum 
Mehmet Eyüboğlıı 
Afyon Karahisar 

Gazi Yiğitbaşı 
Afyon Karahisar 

Rıza Çerçel 
Nevşehir 

Münib Hayri Ürgüblü 
Bolu 

Mithat Dayıoğlu 
Çanakkale 

Nahit Ural 
Giresun 

Ali Naci Duyduk 
Adıyaman 

Sırrı Turanlı 
Siird 

Veysi Oran 
Yozgad 

Sefer Eronat 
Hakkâri 

Übeydullah. Seven 
Artvin 

Mecit Bumin 
Kars 

Şemsettin Ataman 
Konya 

Himmet öflçmen 
Konya 

Nafiz Tahralı 
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Kastamonu 

Süleyman Çağlar 
Konya 

Osman Bibioğlu 
Mardin 

Mehmet Ali Arıkan 
Sinob 

Mahmut Pınar 
Afyon Karahisar 
Orhan Uygun 

Kastamonu 
Şükrü Esen 
Zonguldak. 

Hüseyin Ulus 
Zonguldak 

Abdullah Akın 
Bolu 

Kadir Kocaeli 
Tokad 

Ahmet Ispirli 
Yozgad 

Fuat Nizamoğlu 
Trabzon 

Pertev Sanaç 
Samsun 

Naei Berkman 
Aydın 

Cevat Ülkü 
Muş 

Süleyman Çağlar 
Tokad 

Rıza Utlusoy 
Tunceli 

Hızır Aydın 
Konya. 

Remzi Birand 
Uşak 

Avni Ura! 
Sivas 

Rahmi Çeltikli 
, Ordu 

Muammer Tekin 
Burdur 

Osman Eroğlu 
Balıkesir 

Mekki Said Esen 
Tunceli 

Fethi Ülkü 

Erzurum 
Fethullah Taskesenlioğhı 

Artvin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

Van 
Tevfik Doğuışıker 

Tokad 
Ahmet Ispirli 

Kastamonu 
Zeki Cemal Bakiçolebioğhı 

Kocaeli 
Sadettin Yalım 

Ağrı 
Selim Yatağan 

Bitlis 
Nusrettin Barut 

Yozgad 
Numan Kurban 

Yozgad 
Mahmut Ataman 

Trabzon 
Osman Turan 

Gazianteb 
İhsan Daî 

Bingöl 
Sait Köker 

Mardin 
Mehmet Ali Arakan 

Yozgad 
Sefer Onat 
Kütahya 

S. Sururi Nasuhoglu 
Ordu 

Zeki Kumrulu 
Konya 

Mustafa Bağrıaçık 
Van 

A bdul 1 ah Altmkaynak 
Antalya 

Sadık Erdem 
Ankara 

Mustafa Yeşil 
Gümüşane 
Necati Alp 
Diyarbakır 

Mehmed Hüsrev Ünaîl 
İsparta 

Ali Lâtifoğhı 
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Trabzon 
Halûk Çulha 

Bingöl 
Ekrem Yıldız 

Ağrı 
Şeref Saraçoğlu 

Trabzon 
Hasan Polat 

Samsun 
Nüzlıet Ulusov 

Trabzon 
Salih Zeki Ramoğlu 

Sakarya 
Hamza Osman Erkan 

Sakarya 
Selâmi Dinçer 

Samsun 
Salim Çonoğlu 

Samsun 
Necmettin Doğuyıldızı 

Diyarbakır 
Fikri Arığ 
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Trabzon 

Selâhattin Karayavuz 
Bursa 

Necdet Azak 
Trabzon 

Pertev Sanaç 
Diyarbakır 

Kâmil Tayşi 
Diyarbakır 
Nuri Onur 

Antalya 
Mehmet Ak 

Sakaıya 
Taeettin Barış 

Sakarya 
Nüzlıet Akın 
Diyarbakır 

Tahsin Cahit Çubukçu 
Kütahya 

Emin Topaler 
Trabzon 

M. Reşit Tarakçıoğlu 
Trabzon 

Fikri Karanis 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Tak-
riri encümene havale buyurun Reis Bey. 

REİS — Takriri dikkate alanlar lütfen işa
ret etsin. Almıy anlar... Takrir dikkate alınmış
tır, takrir Encümene havale edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Reye 
koymadan encümene vermeniz icabederdi. 

REİS — Takrir okunmadan evvel istediniz. 
F. Lira 

206 

207 

209 

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

230 380 
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P. Lira 

ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 877 339 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı . 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 21 900 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 209 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 28 300 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 110 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 5 700 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 54 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 9 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 28 600 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 1 
REÎS -i- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 500 
REİS — Kabul edenler... Ek 
miyenler... Kabul edilmiştir. ; 
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F. Lira 

502 Eski yıllar borçları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

G — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
bütçesi : 

RElS — Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü bütçesini müzakereye geçiyoruz : 

Söz alanlar : 
Atıf Topaloğlu (C. H. P.) Meclis Grupu 

adına, 
Servet Sezgin (D. P.) Meclis Grupu adına, 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana), 
Himmet ölçmen (Konya), 
Saim Karaömerlioğlu (Adana), 
Halim Ateşalp (Sivas), 
Arslan Bora (Tunceli), 
Emin Soysal (Maraş). 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Atıf Topaloğlu arkadaşımız rahatsız oldukların
dan C. H. P. Meclis Grupu adına bendeniz ko
nuşacağım. 

REÎS — C. H. P. Meclis Grupu adına Kemal 
Sarıibrahimoğlu, buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL 
SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, Halk Partisi Grupu adına Büyük 
Millet Meclisi Umumi Heyetine Bütçe Komisyo
nu tarafından takdim edilen Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğüne ait 1958 yılı bütçe tasarısı 
üzerinde görüş ve düşüncelerimizi izaha çalışa
cağız. 

Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 1958 
yılı bütçesi 1957 yılma nazaran 999 478 lira faz
lalıkla 33 milyon 548 bin 012 liraya baliğ olmuş 
tur. Geçen yıl bütçesine nazaran cüzi bir artış 
kaydını memnuniyetle ifade ederken yükseliş 
grafiğinin cemiyetimizin muhtacolduğu nispete 
çıkarılmasını canü gönülden arzu ediyoruz. 

Tapulama ve kadastro işlerimiz parti farkı 
gözetilmeksizin hükümetlerin ehemmiyetle ele 
almaları lâzımgelen millî bir mevzudur. 4,5 mil
yarı bulan umumi bütçemizin rakam olarak bir 
cüz'ünü teşkil eden Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü bütçesinin 26 milyon vatandaşı alâ
kadar etmesi bu konunun ehemmiyetini belirt
meye kâfidir. 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün va

zife sahasının nesillerden beri devam edip gelen 
ve nesillere intikal edecek olan mülkiyet ve ta
sarruf hakkına taallûkunu nazara aldığımız tak
dirde bu azametli işin halli için konulan tahsi
satın kifayetsizliğini kabul etmemek için hiçbir 
sebep yoktur. 1957 bütçesinin yatırımlar bölü
münde 2 milyon 695 bin lira mevcuttur. 1958 
yılı bütçesinde bu bölüme tahsisat konulmadığı
nı görüyoruz. Bir yıl evvel 2,5 milyondan fazla 
para verilmesini icabettiren bu bölüme bu sene 
bütçesinde para konulmamasmın sebebini anlı-
yamadım. Hükümetin diğer sahalarda kabul et
tiği prensip, gelecek yıllara sâri inşaat usu
lüdür. Hiç olmazsa aynı usulün Kadastro Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için kabul edilmemesini 
doğru bulmuyoruz. Nitekim bütçede 550 bin 
lira kira karşılığının bulunması görüşümüzün 
doğruluğunun delilidir. Saltanat devrinden pe
rişan bir halde Cumhuriyet devrine intikal eden 
ve henüz halledemediğimiz Topu ve Kadastro 
işlerimiz bütçelerimizin daha geniş müsamaha
sına mazhar olmalıydı. 

Muhterem arkadaşlar; tapulama ve kadastro 
mevzularının önemi vatandaşım arkası gelmi-
yen şikâyetleri ve ıstıraplariyle alâkalı olma 
smdadır. Bugünkü haliyle memleket ihtiyaçları
nı karşılamaktan uzak bulunan tapulama ve 
kadastro işlerimizin yeni baştan tanzimini lü
zumlu olduğuna kaaniiz. Vatandaşın gayrimen
kul mülkiyetiyle ilgili bütün haklarını onun 
güvenine lâyık bir düzen içinde tutmakla vazi
feli umum müdürlük maalesef hâlâ 1936 tarih
li eski Teşkilât Kanunu ile çalışmaktadır. Bu
günkü iş hacmi karşısında memur kadroları ki 
fayetsizdir. Bu arada hemen ilâve edelim ki, 
tapulama işlerini düzenlemek maksadiyle ted
vin edilen 5602 numaralı Kanun ve buna müte-
ferri kadrolar 1936 tarihli Teşkilât Kanunu 
içinde mütalâa edijemez. Tamamen ayrıdır. 
Yüksek Meclisin malumu olduğu üzere 1936 ta
rihli kanunun içine aldığı hükümler ve kad
rolar sadece vatandaşın günlük tapu muamelâ
tını yürüten kısmın faaliyetleriyle ilgili olan
lardır. Bu muameleler ise tapulama işlerinin 
dışında kalır. 1936 ve mütaakıp senelerdeki 
günlük muamele adedi (satış, ipotek ve saire) 
senevi 300 bin civarında idi. Son senelerde bu 
miktar milyona vardığı halde yine o Teşkilât 
Kanununa bağlı kadrolarla vazife görmekte 
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devam etmek hem vatandaş bakımından, hem | 
memur bakımından şüphesiz ki, çok sıkıntılı
dır. Filvaki gecikmelerle de olsa, iş görülüyor 
ama memurun ezildiği bir vâkaadır. Şu halde 
bu umum müdürlük Teşkilât Kanununu sürat
le bu iki ihtiyaca cevap verecek hale getiril
melidir. Kaldı ki, umum müdürlüğün kadrola
rı bugünkü iş portesine muvazi hale getirilir
ken malî endişe de mevzuubahsolmamak lâzım-
gelir. Çünkü malum harçlar dolayısiyle elde 
ettiği varidat daima kendi bütçesinin bir mis
line yakındır. Meselâ 1956 yılında bütçesi 30 
milyon 543 bin 998 lira olduğu halde sağladığı 
varidat 47 milyon 102 bin 620 liradır. 

1957 yılı bütçesi 32 milyon 568 bin 534 lira 
olduğu halde bu yılın 10 aylık geliri 48 mil
yon 235 bin 217 liradır. Görülüyor ki temin 
ettiği varidat Umum Müdürlüğü kadrolarını 
yeniden tanzim etmek ve hizmete daha çok gir
mesini sağlar. 

Muhterem arkadaşlar, insanla toprağın mü
nasebetlerini daha kolay bir hale getirmeliyiz. 
Çünkü içtimai ve hukuki olduğu kadar bir
çok cinayet ve asayiş meselesinin de düğüm 
noktasıdır. Toprak ve insanın münasebetlerini 
tanzim edemediğimiz içindir ki, toprak yüzün
den birçok cinayetler işlenmekte yuvalar sön
mekte olduğu vakıadır. Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünün üzerine aldığı vazife
nin memleket çapındaki ehemmiyetini kabul et-
miyecek bir kimse yoktur. Bilhassa memleket 
kadastrosunun bir an evvel bitirilmesi mülki
yetin emin bir surette tesisi bakımından halk
ta büyük bir rahatlık ve ferahlık vücuda ge
tirecektir. 

Kadastro işlerinin süratle bitirilmesi yal
nız mülkiyet ve tasarruf hakkının emniyet al
tına alınması gibi mühim bir dâvayı hallet
mekle kalmıyaeak içtimai hayatımıza da bü
yük bir huzur getirmiş olacaktır. 

Denilebilir ki, bugün memlekette vukua ge
len hukuki ve cezai davaların büyük bir kıs
mı arazi ihtilâflarından* doğmakta, Hukuk ve 
Ceza mahkemelerini büyük mikyasta işgal et
mektedir. 

5602 sayılı Kanunla, şehir ve kasabaların 
belediye sınırları dışındaki arazinin kadastro 
ve tapulanmasmın yapılması kabul olunmuş
tur. Bilhassa bu kanunun süratle tatbiki söz- | 
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lerimin başında arz ettiğim içtimai fenalıkları 
bertaraf edecektir. Bu kanunun usuli, ve esa
sa mütaallik hükümlerinin işe sürat ve kolay
lık temin edecek hükümlerle tadili yerinde 
olur. Memleketimizde gayrimenkul mülkiyeti 
kısmen tapuya ve kısmen de zilyedliğe istina-
detmektedir. Her iki tasarruf şekli üzerinde 
muhtelif sebeplerle ihtilâflar bulunmaktadır. 
Bu ihtilâfların devlet müesseselerim işgal bakı
mından ihraz eylediği ehemmiyet herkesin ma
lûmudur. Köylerin sınır ihtilâfları mera, yay
lak, kışlak ihtilâfları bilhassa makinalı ziraatin 
inkişaf ettiği zamandan sonra o mertebeye vâ
sıl olmuştur ki, bugün arazi ihtilâflarının katî 
bir şekilde halli dâvası gibi çok ciddî bir mev
ziiyle karşı karşıyayız. O halde muhterem ar
kadaşlarım, tapu kadastro işlerimizin halli dâ
vası, cemiyetimizin her bakımdan halli iktiza 
eden âcü dâvalarının başında gelmektedir. 

Memleketimizde gayrimenkul mülkiyetinin 
tapuya bağlanması bâzı usul ve esasa istina-
detmektedir. 5602 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desine göre tapusuz arazinin 20 dönümü mü
tecaviz olanların vergi kaydı yoksa Hazine 
adına kayıt lüzumu kabul edilmiştir. Bu ta
sarruf kanaati âcizanemizce âdil değildir. Zira 
2901 sayılı Vergi Tahrir Kanununun 11 nci 
maddesiyle vergi kayıtlarının tasarrufa delil 
olamıyacağı açıkça zikredilmiştir. Vergi tahri
rinin maksadı 2901 sayılı Kanunun hükmüne 
göre vergi matrah ve mükellefiyetlerini tes-
bit ve tâyin içindir. Vergi Usul Kanunumuz da 
bu mevzuda aynı hükmü vazetmiştir. Mukad
dem kanundaki hükümlerin, muahhar bir ka
nunla maksat ve gayesi dışındaki tasarruflara 
mesnet kılınması hukuk tekniğine ve adalete 
aykırıdır. Bu bakımdan bahsi geçen 13 ncü 
maddenin (D) bendinin değiştirilmesi icabe-
der. Tapulama memurlarının, teknisiyenlerinin, 
müdürlerinin çoğaltılması için lüzumlu mek
teplerinin süratle kurulmasına ihtiyaç vardır. 
Bunların bilgilerini çokaltmak terfi ve refah 
imkânlarının temini gerekir kanaatindeyiz. 

Maruzatımız bu kadardır efendim. (Sağdan 
alkışlar). 

E E l S — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Servet Sezgin, buyurun, efendim. 

DEMOKRAT PARTÎ MECLlS GRUPU ADI
NA SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarının 1950 
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yılından sonra âdeta yurdumuzda yeni başiıya-
cak şekilde ve kabul edilecek tarzda muazzam 
kadastro faaliyetlerine girişmesi muvacehesinde 
C. H. Partisi sözcüsü arkadaşım hiç olmazsa var
dığımız bu muazzam neticeleri belirterek tapu 
kadastro faaliyetlerinin nereden alıp ne muaz
zam sahalara doğru götürdüğümüz üzerinde dur
mak lâzımgelirken bütün bunların hiçbirine 
temas etmiyerek bu yılki bütçenin geçen yıla na
zaran bir milyona yakın bir artış gösterdiğini, 
4,5 milyara varan bir artış muvacehesinde tapu 
kadastro faaliyetlerine arzu edildiği kadar para 
ayrılmadığını söyledi, kendileri tapulama faali
yetinin sadece içtimai bakımdan arz ettiği husus 
üzerinde durdular. 

Şimdi evvelâ kendilerine şunu hatırlatmak 
isterim ki, Demokrat Parti iktidarı 1950 sene
sinde tapu kadastro bütçesini 6 541 000 küsur 
lira olarak almıştı. Bu para geçen yılın bütçesin
de 32 548 000 lira olmuş bu sene 33 milyona 
çıkmıştır. 6 milyon 500 bin liradan 33 milyona 
çıkışın ne kadar büyük bir sıçrama olduğunu 
görmeleri ve kendi bütçeleriyle mukayese etme
leri icabetmez mi idi? Mebde olarak 6 milyondan 
aldık, 33 milyona çıkardık; halbuki sözcüleri yu
karda ancak bir milyonluk bir farka temas etti
ler, bir de zamma temas ettiler. Kadastro faali
yetlerinin yapılabilmesi için üç şeye ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bunlardan biri para, ikincisi 
alet, üçüncüsü de personeldir. 

Demokrat Parti iktidarı bunlar olmaksızın 
kadastro faaliyetlerinin inkişaf edebileceğine ka-
ani olmadığı için bu üç unsurun inkişafı husu
sunda büyük gayretler sarf etmiştir. Paranın ne
reden nereye getirildiğini arz ettim. 1950 yılında 
59 kadar köhneleşmiş alet devralınmıştı. Bu 473 e 
çıkarılmış, 56 yılında da iki tane biçyar tayyare 
buna ilâve edilmiştir. 

Ayrıca personel miktarı 1950 yılında 1573 
iken şimdi 4819 a çıkarılmıştır. Demek ki, per
sonelde üç misli bir artış, aletlerde 7 - 8 misli 
bir artış, bütçelerde de 5 misline yakın bir artış 
olmuştur. 

Bu artışların neticeleri ne olmuştur Biraz 
da onlardan bahsedelim. Arkadaşım konuşma
larında bunlardan hiç bahsetmediler. 1925 yı
lında çıkarılan 658 sayılı Kanunla başlıyan 
tapulama faaliyetlerinin sonunda 1950 sonuna 
kadar netice ne olmuştur. Tercihan şehirleri 
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, yapılmış olan yirmi beş yılın muhassalası 7 00 614 

parselin kadastrosunun yapılmış olmasıdır. 
Yedi yıl zarfında ise demokrat iktidar zama
nında personel, para ve alet hususundaki, gay-

! retleri neticesinde 3 245 728 aded parselin 
kadastrosu yapılmıştır. Şu halde demokrat 
iktidar memleketin diğer kalkınma faaliyet-

{ leri yanında tapulama . faaliyetine de lâzım-
gelen büyük ehemmiyeti vermiş ve bunun ne
ticesinde alet ve personel ile birlikte muaz
zam neticelere vâsıl olunmuştur. Eski iktida-

I rın yirmi beş yıllık tapulama miktarı ise 
| 3 923 000 küsur dönümdür. Miktar 3 923 000 

dönümdür. Bizim ise 1957 senesi sonuna ka
dar elde ettiğimiz netice klâsik metotla 40 
milyon küsur ve tayyare ile tatbika başla
nan aerofotogrametri sistemiyle yapılan ka-

I dastro işleri 43 milyon dönümü bulmaktadır. 
Bunun hemen hemen 40 milyon dönümü iş-

j lenmiş ve tamamiyle neticelenmiş bakiyesi 
I de neticelendirilmek üzere işlenmektedir. Tür-
I kiye'de mevcut istifadeye elverişli arazi Adem 

Kraelmas'm kitabına göre 163 milyon ve 
istatistik yayınlarına nazaran 205 milyon dö
nüm civarındadır. Bu yıl klâsik metotla altı 
milyon ve aerofotogrametri sistemiyle 16 
milyon küsur olmak üzere 22 milyon dönüm 
arazi ele alınacaktır. Bu faaliyet tapu kadast
ro faaliyetlerinin büyük bir inkişafa mazhar 
olduğunu açıkça göstermektedir, yandığımız 
bu netice nereden nereye geldiğimizi memleke
timizde 12 -15 sene zarfında hukuki emniyeti sağ-
lıyacak mahiyette kadastro faaliyetlerinin netice
leneceğini göstermektedir. Şimdi biz Demokrat 
Parti iktidarı olarak işi yalnız kadastro faa
liyetlerini bir içtimai huzur meselesi olarak 
telâkki etmiyoruz. Şüphesiz ki, hukuki emni
yet, sosyal dâvaların halli bakımından ka
dastro büyük bir ehemmiyet kesbeder. Gayri-
menkullerin hukuki kıymeti, kaybolmuş tapu
lar, dönüm itibariyle uymamakta, esas hak
ların tâyinini sağlamak bakımından vazi
fesini yapamamaktadır. Bir memleketteki hu
zur ve emniyeti bu hal bozmaktadır. Ama yal
nız ve yalnız bu bakımdan bir kadastro de-

! ğil çok çeşitli yönlerden kadastroyu ele al-
! mış bulunmaktayız. Zirai kredi müessesesinin 

işliyebilmesi için kadastronun ehemmiyeti bü
yüktür. Bugün medeni memleketlerde zirai 

I işlerin daha ilerleyebilmesi için bilhassa ka-
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dastro faaliyetlerine büyük ehemmiyet veril
mektedir. Biribirinden uzak ve şekilsiz arazi
lerin iş güçlerinden tasarruf etmek ve aynı 
zamanda araziyi artırmak hususunda bilhas
sa Avusturya ve İsviçre'de girişilen muazzam 
tapulama faaliyetleri bizim de nazarı dikka
timizi celbetmiş bulunmaktadır. Garp memle
ketlerinde* yüz sene önce askerî ve hukuki 
bakımdan başlıyan kadastrolar zirai gelirle
ri artırmak, iş gücünü artırmak maksadiyle 
inkişaf ettirilmektedir. Kadastro, toprak par
çalarım hendesi parçalar halinde birbirine 
birleştirme şekline çevrilmiştir. Ayrıca imar, 
inşaat ve iskân için de kadastroya lüzum bu
lunmaktadır. Zirai Gelir Vergisinin tatbiki ba
kımından da kadastronun ehemmiyeti var
dır. Sulama işlerinin inkişafı bakımından ka
dastroya ihtiyaç vardır. Kadastro faaliyeti, 
cemiyet hayatı devam ettiği müddetçe gittik
çe inkişaf etttirilecek ve sonu gelmiyecek 
olan büyük ve geniş bir faaliyettir. İkti
darımız kadastroyu esaslı şekilde ele almış 
ve arz ettiğim neticelere göre büyük neticele
re vâsıl olmuş bulunmaktadır. Bu faaliyetin
den dolayı grupumuz namına Hükümetimizi 
takdir ve tebrike şayan gömlekteyiz. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Fazıl Yalçın. (Yok senleri). Him
met ölçmen. ' 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, memleketimizde zirai kalkınma
nın ehemmiyet kesbetmesinden sonra toprak 
kıymeti ve arazi kıymeti geçmiş günlere naza
ran ve geçmiş devirlere nazaran, mmtakala-
rına göre 5 misli, 10 misli hatta 15 misli art
mış bulunmaktadır. Toprak ve arazinin bu 
ehemmiyeti muvacehesinde hudut meselesi, ka
dastro meselesi ve tapu meselesi ehemmiyetini 
bir kat daha artırmıştır. 

1945 senesinde çıkan Toprak Kanunu 1947 
de tatbika başlamış fakat 1950 yılma kadar pek 
az tevziat yapılabilmiştir. 1950 den sonra ise 
bu işe gereken ehemmiyet verilmiş ve toprak 
tevziine hız verilmiştir. Bu münasebetledir ki 
tapu ve kadastroya verilen ehemmiyet de çok 
artmıştır. Halk Partisi Grupu adına konuşan 
arkadaşımız haklı birtakım temennilerde bulun
du. Bunlara biz de iştirak ederiz. Ama onla
rın bir şikâyeti vardır; 1950 den evvelki ra-
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kamlardan bahsetmediğimiz. Şimdi biz, 1950 
den evvelki rakamları da dile getireceğiz. 1950 
ye kadar yapılanları, yani bizim nereden alıp 
nereye götürdüğümüzü tebarüz ettirmiyorlar, ya
lınız istediklerini soyuyorlar, diyorlar. 1958 
den ileriye tapu kadastro işlerinin hangi mer
haleye ulaşması lâzımgeldiği yolundaki temen
nilerine biz de iştirak ediyoruz; 

Kıymetli arkadaşlar, tapu ve kadastro iş
leri 1950 - 1956 da tamamen klasik metodlarla 
yapılmakta idi, eski aletlerle, plân takeomet-
rik usulü ile yapılmakta idi ve bu sistem ile se
nede ancak 6 - 7 milyon dönümlük bir arazinin 
kadastrosunun yapılması mümkün oluyordu. 
Halbuki memlekette 300 milyon dönüm arazinin 
kadastrosunun yapılması icabediyor olduğu mü
lâhaza edilirse, bu sistemle memleketin kadast
ro işlerinin ancak 50 senede ikmâli mümkün 
olabileceği hesap edilmiş olduğundan bunu he
sap eden iktidarımız, arkadaşımızın da dediği 
gibi, birtakım içtimai adaletsizliğin de meyda
na çıkması muvacehesinde bu zamanın kısaltıl
ması icabetmekte olduğu kanaatine vardı. İş
te 1955 te başlıyan dero - fotoğrametrik usul^. 
ile, yani havadan çekilen fotoğraflarla harita 
almak usulüne girmiş olan iktidarımız, iki se-
nedenberi, büyük mikyasta, senevi 22 milyon 
dönüm arazinin haritası alınabilecek hale gelin
miştir. Bu hesaba göre 10 - 12 sene zarfında 
memleketin top yekûn kadastrosunun haritası
nı bitirmek mümkün olacaktır. Teknik vasıta
lar her gün artmaktadır. Ve Sezgin arkadaşı
mın dediği gibi 1949 dan bu yana bu işte kul
lanılan aletler dört yüz küsura çıkarılmıştır. 
Bu aletlerin fevkalâdeliği ve teknik hususlara 
riayet suretiyle bu müddetin 7 - 8 seneye indi
rilmesi mümkün olacaktır. Bunu biz de temen
ni etmekteyiz. 

REİS — Cümlenizi bağlamanızı rica ederim. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) - - Peki 
efendim, cümlemi bağlıyayım. 

Hülâsa, toprak ve iskân işlerimizde 1950 
t1 en bu yana büyük inkişaflar olmuştur. Bu 
inkişafların millî arzuya uydurulmasını biz de 
arzu ederiz. Millî arzuya uyarak, müddetin kı
saltılması için mümkün olan süratle çalışan kıy
metli ve enerjik Hükümetimizi, vekilini ve onun 
teşkilâtını hakikaten tebrik etmek lâzımdır. 
Taptı ve kadastro işlerinin kısa bir zamanda 

477 
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başarılacağına inanıyor ve bunu temenni edi
yoruz. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Saim Karaömerlioğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Reis Bey, bendeniz şahsan söz hakkımı mah

fuz tutmuştum. Şahsım adına konuşacağım. 
RE IS — Servet Sezgin de öyle söyledi. Ona 

da söz vermiyorum. Siz, grup adına konuşurken 
o sıfatı da iktisap buyurdunuz. 

Saim Karaömerlioğlu, buyurunuz. 
SAlM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet lâyihasında 
(L) cetvelinden çıkarılıp fiilî kadroya alınmak 
istenilen 100 tapulama memuru ve Kırşehir için 
2 ve yeni teşkil edilen ve edilecek olan kazalara 
verilecek olan tapu memurları için yapılacak 
masrafların yekûnu 573 517 lira olduğu ve bu 
masrafların bütçeden tasarruf yapıldığı takdir
de karşılanacağı kaydı mevcuttur. Bunun bütçe
nin 201 nci faslının 12 nci maddesine ilâvesi 
gerekmektedir. Dikkat buyurun arkadaşlar, lâyi
hada görüyoruz ki, tapu memurlarına ayrılmış 
olan tahsisat bütçe tasarruflarından yapılacak 
ve ancak o takdirde memur tâyin edilecektir. 
Yine memurun terfii de bütçeden tasarruf edi
lirse verilecektir. Bununla çocuk mu avutuyoruz? 
Mevcut kadroya göre tapulama işine 100 yerde 
başlamak icabediyor. 172 yerde tapulama işle
rine başlanmıştır. Sebebi şudur, arkadaşlar. Faz
la yerde işe başlandığını göstermek maksadiyle 
yapılmıştır. Bundan, bu mmtaka halkını mem
nun etmek ve buradaki insanları kendi matlup
larına kaydetmeye matuftur; yoksa, tapulama 
işlerini sağlamak için değil. Tapulama işi başlı-
yan yerlerde, bu tapulama işleri senelerce uza
maktadır, tapulama işlerine bakan umumi mah
kemelerden bu işlerin kadastro mahkemelerine 
devri icabeder. Esasen tapulama işleri uzadıkça 
bu dâvaların niyeti senelerce sonra mümkün ola
bilmektedir. 

Kadastro mahkemelerinin sayısı 154 olup. 
her tapulama bölgesinde mahkeme kurulmuyor. 
D. P. Sözcüsü arkadaşımız; tapu tesisi netice
sinde bu tapuların hipotek edilmek suretiyle va
tandaşlara kredi sağlamakta olduğuna ve bunun 
faydasına temas etmiştir. 

Tapulama hakikaten fayda temin etmektedir, 
ve yerindedir. Fakat arkadaşlar, tatbikat tama
men bunun tersine oluyor. Kadastro bir birlikte 
faaliyete başladığı zaman itirazlar vâki oluyor. 
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[ Vatandaşın tapulu arazisine itiraz vâki oluyor. 

Ve o arazi itirazlı olduğu için Ziraat Bankası 
hipotek yoliyle daha evvel para verdiği halde 
krediyi kesiyor. Tapulama uzuyor. O birliğin fa
aliyeti hemen netice vermiyor. Ve yine kadastro 
mahkemesi de geç faaliyete başlıyor. Ve işlerinin 
yüklü olması dolayısiyle karara da geç vardığın
dan vatandaşın tapulu arazisinden hipotek yo
liyle aynı haklarını kullanması baltalanıyor. Bu
günkü kadastronun yürütülüşü faydadan ziyade, 
ağır işleyişi dolayısiyle, zarar veriyor. Kadastro 
dâvaları en önemli gayrimenkul dâvalarıdır. 
Onun içindir ki, kadastro hâkimleri müstakil ve 
tecrübeli hâkimler olmalıdır. Görüyoruz ki; elli 
kadastro mahkemesinde müstakil hâkim ve fakat 
104 kadastro mahkemesinde salahiyetli hâkim 
muavinleriyle bu iş başarılmak isteniyor. Salahi
yetli hâkim muavinlerinin bu vazifeleri muvak
kat olduğundan müstakil hâkimler kadar verimli 
çalışamazlar. * 

REİS — Lütfen cümlenizi bitiriniz, efendim. 
SAİM KARAÖMERLİOĞLU (Devamla) — 

Kanaatimizce henüz tahkikat devam ederken hâ
kimi tenkide kalkışmak, müfettiş ve müddeiumu
mileri vasıtasiyle hâkimleri tenkid ettirmek ar
zuya uygun karar vermiyen, senede yüz binlerce 
karar veren, hâkimleri Şark'a sürmek usulünden 
D. P. İktidarı vazgeçmedikçe bu memlekette 
adalet tam olarak tecelli etmiyecektir. (Soldan, 
gürültüler, mevzu ile ne alâkası var, sesleri). 

REİS — Halim Ateşalp. 
1 HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; tapu kadastro işlerinde yirmi sene 
bilfiil hizmet etmiş bir arkadaşınız sıfatiyle bu 
meslekin geçirmiş olduğu ve içinde bulunduğu 
istihaleleri arz etmeye fırsat bulduğumdan do
layı bahtiyarım. 

Arkadaşlar; hepiniz takdir buyurursunuz ki, 
memleketimizde arazi tahriri 1274 tarihli Arazi 

• Kanunu mucibince 1288 tarihinde, emlâk tahri
ri de 1291 tarihinde yapılmıştır. Şu hesaba göre 

I o zamandan bu zamana bir asra yakın müddet 
geçmiştir. Bu bir asra yakın zaman içerisinde 

j araya giren harblerin yarattığı birtakım kayıp
lar, ölümler neticesinde veresenin tesbit edileme
mesi ve tapu kayıtlarının hududunu teşkil eden 
sahiplerin tesbit edilememesi gibi sebepler ve ay
rıca vereseler arasında haricen yapılan ifraz, 

! taksim muameleleri neticesinde tapuya istinad-
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ettirilmiyen hâdiseler sonunda bugün mevcut 
tapuların mahalline tatbikinde mahkemelerimiz 
müşkülât çekmekte, bu suretle birçok hakların 
kaybına sebebiyet vermektedir. Bu böyle olmak
la beraber yeni harfler kabul edildikten sonra 
eski harflerle yazılmış bulunan tapu kayıtları
nı okuyacak memurlarımızın bulunmaması, ha
riçten gayrimesul insanlar getirilmek suretiyle 
tapu kayıtlarının okunması, mahkemeye intikal 
eden dâvalarda cevap vermek mecburiyeti dola-
yısiyle birçok hakların ziyama sebebiyet veril
mektedir. 

Aynı zamanda sonradan kabul edilen 5917 
sayılı öayrimenkule Müdahalenin Men'i hak
kındaki Kanun, zilyedlik esasını ve 4753 ve 5618 
sayılı Toprak Kanunu da tapu kayıtlarında ya
zılı olan miktarı esas kabul etmişlerdir. Halbuki 
1274 sayılı Arazi Kanunu hududa itibar etmiş
tir. Hudutları ispat etmek şartiyle hak iddiaları 
tanınmaktadır. Halbuki yukarda zikredilen top
rak kanunları tapu kayıtlarında yazılı miktarı 
yani dönüm miktarını kabul etmiştir. 

Halbuki 1288 tarihinde yapılan tahrirde Ara
zi Vergisinin dönüm üzerinden alınmış olması 
itibariyle esasen az vergi vermek için sahibi ta
rafından noksan dönüm olarak yazdırılmış ol
ması neticesi 50 dönüm arazi tapuda 5 dönüm 
görülmektedir. Bu sebeple vâzu kanun haksız 
yese 50 dönüm üzerinde hakkın yoktur deyip va
tandaşın malını elinden alma gibi bir yola gire
rek tasarruf hakkını ihlâl etmektedir. 

Tapu dairelerinin ekserisi ahşap ve eski bi
nalar olduğundan daimî surette yangın tehlikesi
ne mâruz ve müsait bulunmakta ve bir yangın 
olunca kayıtların umum müdürlükten getirtil
mesi, yeniden tesisi seneler sürmekte, ihtilaflı 
hususların halli için açılan mahkemeler yıllar
ca sürünüp gitmektedir. 

Bugünkü şartlar içinde memleketimizde va
tandaşın tasarruf durumu tamamen ihtilâf ha
linde olup hemen hemen gayrimenkul sahibi 
olup da mahkemeye düşmemiş bir vatandaş yok 
denecek kadar az bulunmaktadır. Bu mahkeme
lerin vazifelerini çoğaltmakta, kadrosu noksan 
olan mahkemelerimiz bu dâvaları senelerce ka
rara bağlamak imkânlarını bulamamaktadır. 

REÎS — Vaktiniz azalmıştır, efendim. 
HALÎM ATEŞALP (Devamla) — Bunlar 

beş dakikada bitmez ki. Ne ise. 
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Bilhassa ihtilâflara son vermek için kadas

tro tahririnin bir an evvel yapılması lâzımdır. 
Bugünkü vesaitle ve bugünkü şerait daire

sinde bu tahrir ihtiyacını karşılamaya imkân ve 
ihtimal yoktur. Hakikaten görüyoruz, tayyare 
alınmış, medeni vasıtalar alınmış. Tahririn bu 
vasıtalarla bir an evvel yapılmasını çok temen
ni ederiz. Fakat, meselâ vilâyetimizde bir kazada 
kadastro tahririne başlanmıştır. Yedi kişilik 
kadrosu vardır. îki senede ancak bir köyün ka
dastrosunu yapabilmektedir. Bu gidişle bu ka-

• marnız kadastrosunun ikmali için iki yüz seksen 
sene beklemek lâzımgelecektir. Buna da bugünkü 
neslin ömrü ve meselenin hukuki vaziyetleri mü
sait ve mütehammil değildir. Memurlarımızın ma
aşları çok azdır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bir 
intibak kanunu getirilmemiştir. Yaptıkları mua
melelerde Devlet mesuliyeti kabul etmiş olma
ları sebebiyle bu memurların mensubolduğu 
Devletin şeref ve haysiyetiyle nıütenasibolarak 
terfi ve terfih ettirilmek suretiyle haysiyetleri
nin korunması icabeder. Bu mahrumiyet içinde
ki memurların maaşlarım artırmak için bir inti
bak kanunu getirmek suretiyle hiç olmazsa em
sali öğretmenler nispetinde maaşlarını artırmak 
lâzımdır. 

Başkanım fazlaca söz vermiyor. Sözlerimi 
burada kesiyorum. (Alkışlar) 

REÎS — Arslan Bora, 
KEMAL SARllBJtAHÎMOĞLU (Adana) — 

Reis Bey söz istemiştim. 
REÎS — Kemal Bey söz talebiniz haklıdır,. 

bir mahzur yoktur. Grup sözcüsü olarak siz ve 
Servet Sezgin sıradasınız ve Emin Soysal ile Fe-
rid Melen'e takaddüm edeceksiniz. Buyurun, 
Arslan Bey. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem 
arkadaşlar; bugün cemiyetleri ve fertleri işgal 
eden içtimai, hukuki ve iktisadi meselelerinin 
başlıcalarmdan biri de tapu ve kadastro mese
lesi olduğu her bütçe müzakeresinde bütün 
açıklığıyle belirtildiği halde, bu ana dâvanın 
memleketimizde daha esaslı prensiplere ve tek
nik icaplara uygun ve kelimenin tanı mâna-
siyle rasyonel bir şekilde ele alınmadığı ve çok 
ağır bir tempo ile devam edip gelmesi de mem
leketin sosyal ve iktisadi sahadaki gelişmesine 
de büyük bir tesir yapmakta olduğu aşikârdır. 

Binaenaleyh memlekette esaslı ve istikrarlı 
tam verimli bir zirai bünye vücude getirmek ve 
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memleket topraklanın sahipli kılmak mecburi
yetiyle 'karşı karşıya bulunmaktayız. Çünkü, 
bugün adliye mekanizmasındaki dâva dosyala
rının büyük bir kısmının yüzde 60 ı da arazi 
ihtilâfları üzerinde olduğu da bir hakikattir. 
Bu haller ise vatandaşın huzurunu kaçırmıştır. 
Buna sebep de arazi kadastrosu için yetiştiril
miş ve yetiştirilmekte olan elemanların teknik 
ve hukuki malûmattan noksan ve yarım olarak 
yetiştirilmekte oluşudur. 

Çünkü; bugüne kadar tapulaması bitirilmiş 
olan bölgelerdeki işler de tam değildir. Ve bir
çok noksanlıkları mevcuttur. Ve bu noksanlık
larla tapu sicillerine işler devir edilmiştir ki, 
vatandaş bunda da çok muztariptir. İşte elde 
mevcut eleman kalitesiyle teknik malzemenin 
bugün memleketin tapulamasını ieabettiren ara
zi ise, 400 milyon dönüm olduğuna göre, asgari 
100 senede bitmesi kabil olabilecektir. Halbuki 
muasır devletlerde olduğu gibi bu ana dâvada 
en rasyonel bir metot olan aero - fotoğrametri 
metodu ile ele alınmıştır. Geçen bütçe müzake
relerinde de tapulama "dâvasının 8 - 10 senede 
modern aero - fotoğrametri metotları ile biti
rileceği beyan edilmişti. Halbuki genel müdür
lüğün aero - fotoğrametri sahasındaki faaliyet
lerinin bugüne kadarki, randımanı ancak 20 
milyon dönüm sahasının fotoğrafı alınmış olma
sına rağmen bunun ancak ve takriben 10 mil
yon dönümlük bir kısmı plân haline getirilmiş
tir. 

Şu halde; resim çekmek dâvayı 8 - 10 sene
de halletmez. Ancak, çekilen resimler harita ve 
plân haline sokulduğu zaman bir değer taşır 
ve dâvayı halleder. Memleketin tapulamaya tâ
bi olan 400 milyon dönümlük arazinin 8 - 10 se
nede bitirilemiyeceği de bir riyazi hakikat ola
rak bu suretle meydana (akmış bulunmaktadır. 
Çünkü; fotoğrametrinin randımanı bu dâvayı 
10 senede bitirmesi için hit; olmazsa senede 40 
milyon dönümlük sahanın resmini çekmesi ve 
bu resimleri plân haline sokmasiyle kabildir 
ki, bu da halen mevcut personel ve teknik alet
lerle gayrikabildir. Binaenaleyh, modern fotoğ
rametri metotlarının yurdumuzda rasyonel bir 
şekilde halline gitmek memleket için her ba
kımdan en doğru bir yol olacaktır. 

Bugün, yurdumuzda kadastro ve ölçü işle
rinde salahiyetli teknik ve meslekî eleman son 
derecede az ve mahduttur, Bu elemanların ve-
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tiştirilmesi ve sayısının memleketimizin vüsati 
ve müstakbel iktisadi inkişafı nazarı itibara 
alınarak muayyen bir seviyeye çıkarılması lâ
zımdır. Bunun için de geçen sene ki bütçe mü
zakeresinde belirttiğim gibi, harita yüksek mü
hendis fakültesinin açılması ve bugün- mevcud-
olan harita kadastro teknik okuluna daha bir
kaçının ilâvesi de memleket selâmeti "bakımın' 
dan bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar olan 
izahatım 8 senelik bir maziye sahibolan arazi 
kadastrosuna aittir. Halbuki, bir de 30 senenin 
üzerinde olan şehir kadastroculuğumuz vardır 
ki, bu sahadaki icraatı 30 sene ile mukayese 
etmeye imkân yoktur. Şehir kadastro işlerinin 
de bir an evvel bir programa bağlanması za
rureti kendisini şiddetle hissettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin topyekûu 
kalkınmasında tapu kadastro dâvası birinci de
recede rol oynıyan bir problemdir. Binaenaleyh 
bu dâvayı bütün ciddiyetiyle ele almak suretiy
le toprağa sahibclmak istiyen muazzam vatan
daş kütlesinin ıstıraplarına ancak çaresaz ola
bilecektir. Sözlerime son verirken yurdun eu 
hücra köşesinde bin bir feragatle çalışan Tapu 
Kadastro Umum Müdürlüğünün mensuplarını 
yüksek huzurlarınızda hürmetle selâmlama} i 
bir vazife addederim. (Sağdan; alkışlar) 

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, Himmet Ölçmen arkadaşımıza kısaca 
şu cevabı vermek isterim. Kadirşinaslık karşı
lıklı olur. Evvelâ kendileri daha evvel yapılmış 
ve bugünkü icraata mesnedolan tasarrufları v 
faaliyetleri takdir etmelidirler. Biz ele kendile
rini takdir edelim. 

Şimdi, 'Seçim bölgemin çok ehemmiyetli ve 
tapulama mevzuunda hassasiyetle üzerinde du-
rtılması lâzımgelen bir mevzuu huzurunuzda 
ifade etmek istiyorum. Hazine tarafından 
1312 - 1317 tarihlerimle Kozan ve Ceyhan ara
sında Hazine namına, tesis edilmiş iki büyük 'ta
pu vardır. Birisi 280 bin dönümlük, diğeri 400 
bin dönümlük. Bu iki tapunun ihtiva ettiği sa
ha bir milyon dönümdür. Burası değil Adana, 
belki dünyanın en verimli topraklarıdır. Ve bu 
tapular tesis edilmeden evvel o muhitte 'birta
kım köyler kurulmuş ve birtakımı 'kimselerin 
tapuları .mevcuttur. Bu tapuların iktisap Jıane-
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sinde dalın evvel müesses tapuları mahfuz tut
muş ve 'haklarını tanımıştır. Ondan sonra Kı
rım'dan, Kafkasya'dan, Balkan memleketlerin
den gelen birçok muhacirler bu sahada yerleş
miş ve kendilerine 'bedeli misli ile veya iskânen 
araziler verilmiştir. 

1945 te tevzi arazi komisyonları gelmiş ve bu 
köylerin elinde bulunan arazilerin tapu fazlası
nın birçoğu köylülerin elinden alınmıştır. Bun
ların hir kısmı vergiye kayıtlı bir kısmı tasdik
siz yoklama, kayıtlar ile veya mahlûl kayıtla-
riyle, i'ktisaibedilegelmiş olan arazilerdir. 5602 
sayılı Kanun bu bölgede tatbika başlandığı za
man Hazinei maliye maalesef ibıı bölgedeki ta
pulu, tapusuz ıbüıtün arazilere itiraz etmiştir. 
Bu suretle bu bölgede binlerce dâva tahaddüs 
etmiştir. Bir misal; Büyük Mangıt köyünde 2 
bin küsur dâva mevcuttur. 6 seneden beri bu 
köyde dâvalar görüldüğü halde hâlâ' bin küsur
da va hali derdesttir. 

Bir köyün ise bütün tarlalarına itiraz edil
diği için köylüler hilirkişi bulamamak durumu
na düşmüşlerdir. Halbuki bunları iskânen ve 
bedeli misliyle almışlardır. Avukat olduğum 
için iyi biliyorum, bunu bize siz verdiniz, yerini 
gösteriniz, nerede olursa olsun razıyız, fazlalık 
varsa alın, diyoruz; hattâ noksanlık bile oldu
ğu halde hu talepler nazarı itibara alınmıyor 
ve dâvalar devam edip gidiyor. Vâki şikâyet
ler üzerine Toprak ve İskân İşleri Umum Mü
dürlüğü üç kişilik bir heyet gönderdi. Bu he
yet durumu tetkik ve tesbit etti. Bu heyetin ha
zırladığı rapor Adana Valiliğine «Maliye Ve
kâleti Millî Emlâk Genel Md. Şuhe: 2 Md. 
25 Nisan 1956 tarihli ve 3000/7099 sayılı» hir 
yazı ile bildirildi. Bu yazı ile bu dâvaların tas
fiyesi ve tasfiye edilemiyenlerin ise ne şekilcim 
intacedileceğine dair tavsiyeler .mevcuttur. 
Sağlam tapulama, sağlam tasarruf vesikaları
na istinadeden kimselerin haklarının mahfuz 
tutulması, Hazinenin bunlara ımütaalli'k dâva
lardan vazgeçmesi, vesaiki sağlam olmayanlar 
için Hazine hukukunun siyaneti bakımından, 
dâvalara devam edilmesi bildirilmiş ise de maal
esef şimdiye kadar her hangi bir hareket ve 
emirnamedeki hususlar yerine getirilmiş değil
dir. .Bu yüzden bu bölge halkı bizardır. Bir ta
rafta geniş Devlet arazisi, hir tarafta da bu 
arazi üzerinde oturan birço'k köylüler- topraksız 
durumdadır, âdeta buğday yığını üzerinde aç 
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kalan insanlar gibi. Bu yüzden, zaman zaman 
müsademelere varan !kavgalar olmaktadır. Bir 
taraftan ellerindeki sağlam tapulardan ve 
haklarından emin olmıyan kimseler, diğer ta
raftan topraklanacağından emin olmıyan va
tandaşlar var. Topraık verilmiş, hu toprak se
nin denmiş, fakat tapusu verilmemiştir. İşte ar
kadaşlar, binlerce insanı barındıracak dünyanın 
en verimli toprakları bu şekilde, yıllar yılı sü
recek bir tapulama faaliyetine sahne olmamak 
ica'beder. Benim istirhamım : Bu 'bölgeye, hu 
tapulama sahasına bir - iki tane hâkimi ve bir
kaç kdastro ekibini hassaten tahsis edip ve bun
larla teşkilât kadrosundaki ekiplerin daha katı 
ve daha süratli bir tapulama faaliyetinde bu
lunmalarıdır. Bu arazilerin süratle tapulanma-
sı gerek tapulu vatandaşlar, gerekse topraksız, 
tapusuz vatandaşlar Are hak iddia edenler ve 
gerekse Hazinei maliye için çok büyük fayda
lar temin edecektir. Mâruzâtım ve istirhamım 
budur. Ve bunun muhitimizin en âcil dâvaların
dan biri olduğunu arz ederim. 

REİS — Servet Sezgin, şahsı adına. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; ilk konuşan arkadaşımız Ke
mal Bey olduğuna, göre elbette teşekkür- etmek 
benim hakkımdır. 

Şimdi, konuşmalarındaki izahat karşısında 
kısa bir cetvel yaptım. Şahsım namına müsa
adenizle bu cetveli arz edeceğim. 

Türkiye'de tapulama faaliyeti' J925 te baş
ladı, kısaca cetveli okuyorum: «Parsel olarak 
1925 ten 1950 ye kadar 700 614, 1950 den 1957 
ye kadar 3 245 728.. Dönüm olarak 1925 ten 
1950 ye kadar tahminen 3 923 438. 1950 den 
1957 ye kadar klâsik metotla 40 455 806. Aero-
fogrametrik metotları ile, yani aerofotogra-
nıetri sistemi ile 43 788 152 dönümdür. Eski
den 3 - 4 milyon. Demokrat Parti devrinde 84 
milyon. 

Para olarak umumi neticelerini arz edeyim : 
1925 - 1950 yılları arasında ceman 52 050 105. 
1950 - 1957 yılları arasında 157 727 035 lira. 
Bu seneki bütçede 33 milyon. 

Arslan Bora arkadaşımız, Türkiye'deki zi-
raate, elverişli araziyi 400 milyon dönüme çıkar
dılar. Son istatistik yıllığına göre Türkiye'de 
ziraata elverişli kültür arazileri mecmuu 205 
milyon 20 bin dönümdür. Bu sene klâsik tapu 
ile 6 milyon, fotogrametri ile 16 milyon küsur 
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bin dönümlük arazinin elden geçirildiğini ara 
ettim. 

Şimdi arkadaşlar, bu netice gösteriyor ki, 
Türkiye'de hukuki emniyet sağlıyacak olan ta
pulama faliyetini kesin olarak tesbit etmeye 
imkân yoktur. Birçok ihtilaflı durumlar ola
caktır. Bununla tapulama faaliyeti bitmiye-
cektir. Zira ilk defa tapulama faaliyetine baş
lıyan İngiltere'de 1791 de askerî maksatlarla 
başlıyan tapulama faaliyetini demin arz ettim, 
tapulamadan gaye evvelâ askerî idi, şimdi baş
ka maksatla devam, edip gelmektedir, isveç'te 
16 ncı asrın ortalarında başlıyan tapulama fa
aliyeti devam ediyor. Fransa'da 1808 Napol-
yon Kadastrosu adı verilen ve 1808 de başlıyan 
kadastro, askerî zirai, malî kadastro inkişafı 
halen devam edip gelmektedir. Ve yine 18 nci 
asırda İsveç'te başlıyan hukukun emniyeti mak-
sadiyle tapulama faaliyeti 1919 yılma kadar de
vam etmiş ve fakat 1918 de arz ettiğim sebep
lerden dolayı 60 senelik isveç plânı husule gel
miş ve 1919 da başlıyan bu proje 1979 da bite
cektir. 

Bizde bugün tapulama haritasının mikyası 
1 : 5000 dir. istanbul'da son imar hareketleri 
dolayısiyle mikyas 1: 1 000 şeklinde olmasına 
ihtiyaç göstermiştir. 

Birçok Garp memleketlerinde de bu böyle
dir. Demek İd; imar kadastrosuz olamaz. Ve 
imar inkişafları daha dakik kadastro faaliyet
lerine lüzum göstermektedir. Harita Umum Mü
dürlüğünün yaptığı haritalar 1/10000 mikya-
sındadır. Halbuki kadastro teşkilâtımızın ha
ritaları 1/5000 mikyasmdadır. Aralarındaki 
irtibat nirengi noktalarının tesbitine inhisar et
mektedir. Baraj sahalarının kadastrosunun ya
pılmasında, yapılan imar hareketlerinde ve 
Devlet su işleriyle, imar, iskân, sulama, askeri 
ihtiyaçlar belirdikçe onlarla tam bir ahenk Iha-
linde çalışmaktadır. Bunu da şayanı memnu
niyet bir hâdise olarak arz etmek isterim, in
şallah bu faaliyetin ikmalinden sonra isviçre'
de ve diğer Garp memleketlerinde olduğu gibi 
zirai inkişafı sağlıyacak, kabili zer arazileri 
çoğaltan bir tapulamaya gireceğiz. Bu faaliyet 
cemiyetimiz yaşadığı müddetçe deyam edecek 
bir faaliyettir. Hürmetlerimi arz ederim. 

REİS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım .; bu tapulama işi dahi parti sözcüleri 
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arasında oldukça uzıyan bir tartışma konusu ha
line geldi. 

Arkadaşlarım; Halim Ateşalp arkadaşımızın 
temas ettiği gibi bizde tapulama tarihi bir asır
lıktır. Cumhuriyet devrinde uzun zaman verim
siz bir metoda saplamlmıştır. Medeni Kanunun 
kabulünden sonra isviçre tarzında bir kadastro 
yapmak hevesine kapılmmış ve vasıta az oldu
ğu için, o vakte kadar bilhassa uçak ve sair me
totlar bilinmediği için isviçre'nin kullandığı me
totlar şehirlerden başlamak üzere kadastro yapıl
mak istenilmiştir. Bendeniz vazife dolayısiyle bu 
işlerde bulundum ve birçok safhalarım bilirim. 
Ama zaman müsait, değil; bunlar hakkında size 
faydalı bilgiler veremiyeceğim. Bu usul ile ya
pılacak kadastro, o zamanki tetkikler de göster
miştir ki, en aşağı yüz sene devam edecektir. 
Yüz sene devam edecek bir kadastronun 50 se
nede kıymetini kaybedeceği muhakkaktır. Ka
dastro gibi, kadastronun muhafazası, tadilâtın 
takibi de ehemmiyetlidir. Nitekim Fransa'da bu
nu yapmıştır. Bu işe çok evvel başlamıştır. Çün
kü bu mevzu Fransa'da ihtilâlin sebeplerinden 
biri idi. Orada 45 nci senede eski kadastroların 
kıymetlerini kaybettiği görülmüş ve yeni baş
tan kadastro yapılmak ihtiyacını duymuşlardır. 
Nitekim bizde de bunun misalleri vardır. Şehir
lerin imarı başlamadan kadastro yapmak hata
lıdır. Çünkü imar hareketlerini bizim kadastro 
teşkilâtı adım adım takibedemiyor. Daireler ara
sında bir koordinasyon yoktur. Onun için ka
dastro kıymetini kaybeder. Bu vaziyette yeni 
baştan kadastro yapmak zarureti hâsıl olur. 
Ben bunun bir misalini maliye müfettişliğim za
manında Malatya'da gördüm. Orada kadastro 
yapılmış, arkasından caddeler açılmış, fakat ka
dastro bunu takibedememiştir. Bu yüzden sarf 
edilen para da heder olmuştur. 

Arkadaşlarım, bilâhara bir metot değişikli
ği ve tapulama ile hiç olmazsa köydeki arazi
nin tapuya raptı imkânları düşünüldü. Ama 
arkadaşımız hak versin ki, bu mesele Halk Par
tisi devrinde çıkan bir kanunla esasa bağlandı, 
bu kanun 1950 başında yürürlüğe girdi. 1950 
den evvelki şehirlere ait kadastro rakamlariy-
le, 1950 den sonraki köylerde yapılan tapu 
tahrirlerinin mukayesesini yapmak ve bundan 
bir neticeye varmak haklı, insaflı Ye yerinde 
bir iş olmaz. Buna rğmen kabul ediyorum ki, 
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İ95Ö den sonra tapu teşkilâtı daha genişlemiş 
ve bütçeden artan nispette yardımlar görmüş
tür. Yalnız burada ehemmiyetli bir nokta var. 
Geçmişe nazaran daha fazla iş yapmak bir ba
kıma övünme vesilesi olur. Ama imkânları ye
rinde kullanıp kullanamamak, verilen tahsisa
ta göre iş yapıp yapamamak meselesi de mü
himdir. Devlet bütçesi şu parayı veriyor, bu
nunla kâfi miktarda iş yapılmış, randıman 
alınmış mıdır, tam bir şeküde faydalanılmış 
mıdır? Bu bakımdan bir iddiam yoktur. Çün
kü, arz ettiğim gibi bir iddiam yok, mevzua 
girmiş değilim, bir mütalâa dermeyanma da 
kendimi yetkili görmüyorum. Yalnız şunu 
söyliyeyim; verilen rakamlar güzel, fakat ta
pulama muamelelerinin birçokları itirazlıdır, 
ekserisi de Hazine tarafından itirazlıdır. Bu 
itirazlar hâl ve fasledilmedikçe bunlardan ame
lî bir fayda çıkmaz. Bütün dâva hâkimlerin, 
adedini artırmak ve bu dâvaları bir an evvel 
hal ve fasletmektir. 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Bir nokta

yı daha arz edeyim. Teklifler de ağırdır. Va
tandaş bu yüzden intikal ve tapu muameleleri
ni yapamamaktadır. Bu sebeple de vatandaş 
işe yanaşmamakta ve bu kadar masraf yapıla
rak meydana getirilen eserler kısa zamanda 
faydasız hale gelmektedir. 

REÎS — Başka söz istiyen olmadığına gö
re fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

P. 

201 

202 

203 

204 

Lira 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir; 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

17 756 178 

1 273 935 

789 189 

28 125 

im 
F. 

206 

Ö : * 
Lira 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

417 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — 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. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kadastro, tapu yazma heyetleri 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

752 080 

739 505 

26 400 

566 500 

450 000 

178 000 

550 000 

203 500 

5 289 500 

45 000 

199 000 

219 500 
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Lira 

418 

450 

451 

476 

501 

502 

711 

Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik okulda kadastro mühen
disi olarak yetiştirilecek öğ
rencilere verilecek burslar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve okullar umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzeme ona
rımı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 533 000 

230 400 

35 000 

657 200 

2 000 

24 000 

20 000 

/ / — Toprak ve îskân İşleri Umum Müdür
lüğü bütçesi ; 

REİS — Toprak ve İskân İşleri Umum Mü
dürlüğünün bütçesini müzakereye başlıyoruz. 
Söz alanları okuyorum : 

Atıf Topaloğlu (Ordu). C H. P. Meclis Grupu 
adına. 

İhsan Gülez (Bolu), D. P. Meclis Grupu adına. 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Himmet ölçmen (Konya), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana), 
Mehmet Hazer (Kars), 
Saim Karaömerlioğlu (Adana), 
Arslan Bora (Tunceli), 
Müfit Erkuyumcu (Bursa), 
Fethi Ülkü (Tunceli), 
Ahmet Karamüftüoğlu (Adana), 
Sırrı Atalay (Kars). 
Atıf Topaloğlu?... Yok. 
İhsan Gülez. 
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D. P. MECLİS GRUPU ADINA İHSAN 

GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arkadaşlar; 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

başlıca iki ehemmiyetli memleket hizmetini ta
hakkuk ettirmekle görevlidir. 

Bir taraftan topraksızlık yüzünden geçim sı
kıntısı içinde bulunan ve yekûnu yüz binleri bu
lan çiftçilerimizi toprağa kavuşturmak suretiyle 
yurt topraklarının daha verimli ve daha düzenli 
bir şekilde işletilmesini sağlamak diğer taraftan 
da millî hudutlarımız dışında muhaceret yoliyle 
yurda gelen ırkdaşlarımızı meslek ve meşgalele
rine .en uygun şekilde, süratle münasip mahal
lere iskân etmek Umum Müdürlüğün belirttiği
miz iki ehemmiyetli faaliyet sahasını teşkil et
mektedir. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun fiilen 
tatbikatına geçildiği 1947 yılından 1957 sonuna 
kadar ki, 10 yıllık devre içinde C. H. P. ve D. P. 
iktidarları zamanında topraklandırılan aile sa
yısı 302 175 tir. Ortalama bir ailê ' 5 nüfus iti
bar edilirse 10 sene içinde bir buçuk milyonluk 
vatandaş kütlesi toprağa kavuşmuş olmaktadır. 
Yine bu devre zarfında dağıtılan toprak yekûnu 
15 500 000 dönüm olduğuna göre ortalama her 
aileye 50 dönüm toprak düşmektedir. 

Bu umumi neticeyi kısaca arz ettikten sonra 
senelere ve devrelere göre olan faaliyete göz at
mak faydalı olacaktır. Çiftçiyi topraklandırma 
faaliyetlerinin bilhassa 1950 den sonra seneden 
seneye fevkalâde büyük artışlar kaydettiği mem
nuniyetle müşahede edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sırrı Atalay zaman za
man rakamlarla olan mukayeselerde halkı yanıl
tacak bâzı yollara gittiler. Bu arada kendi ikti
darlar^ zamanında yollar kilometre ile ifade edi
lirken Demokrat Parti İktidarının yapılan yol
ları metre olarak verdiklerini ifade ettiler. Yani 
Demokrat Parti zamanında rakamların şişirildi
ğini ifade ve iddia ettiler. Dikkat buyursunlar 
bu devredeki icraata : 

1946 ve 1950 yılları zarfında ancak, 30 top
rak komisyonu faaliyette iken bugün 80 i bulan 
komisyon 42 vilâyette çalışmaktadır. Gene 1947 -
1950 yılları arasında dağıtılan toprak yekûnu 
908 860 dönümdür. Halbuki sadece 1957 yılı 
zarfında dağıtılan toprak ise 1 538 767 dönüm
dür ki, yukarda belirttiğimiz eski iktidarın 3 
yıllık faaliyetinden çok daha fazla bulunmakta-
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dır. 1950 den 1957 sonuna kadar dağıtılan top
rak miktarı için 15 milyon dönüme varmaktadır. 

Yıllık vasati rakamları mukayeseyi daha kısa 
ve daha açık olarak ortaya koymaktadır. Eski 
iktidar zamanında dağıtılan toprak miktarı se
nede ortalama 227 bin dönüm olduğu halde I). P. 
İktidarında yılda vasati 1 845 449 dönümü bul
maktadır ki, eskiye nispeten yılda 8 misli fazla 
toprak dağıtılmaktadır. 

Kendilerine toprak verilen çiftçilerimiz ga
yet cüzi bedellerle borçlandırılmaya tâbi tutul
maktadır. Şimdiye kadar dağıtılan 15 500 000 
dönüm toprağa mukabil çiftçilerimiz 134 447 616 
lira borçlandırılmış bulunmaktadır. Buna göre 
beher dönüm 10 liradan az bir bedele tekabül 
etmekte ve her aile ortalama 500 lira borçlanmış 
bulunmaktadır. Borçlandırılan paralar dağıtım
dan 6 yıl sonra başlamak üzere 20 yılda öden
mekte ve Ziraat Bankasında hususi bir fonda 
teraküm etmektedir. Biriken bu paralar her yıl 
mütezayit nispette artmakta ve topraklandırma
nın devamı müddetince nemalanan bir kaynak 
meydana gelmektedir ki, yakın bir âtide toprak
landırma faaliyeti Devlet bütçesine yük olma
dan bu kaynaktan finanse edilebilecek hale gel
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Umum Müdürlüğün 1950 den önce hiç ele 

almmıyan hakikaten zaruri iki memleket mesele
sine el koymuş bulunduğunu memnuniyet gör
mekteyiz. 

Mer'a ihtilâflarının köyler ve kasabalar ara
sında ne derin ve büyük ihtilâflara ve hattâ ci
nayetlere mevzu olduğu mahkemeleri ve idari 
makamları devamlı surette işgal ettiği malûmu
nuzdur. Köylülerimizin bir an evvel hallini bek
ledikleri bu muziç memleket meselesi üzerinde 
Hükümetin 1950 den sonra hakikaten takdire 
değer faaliyetine şahidolmaktayız. Daha önce 
hiç ele almmıyan mer'a tesbit ve tahsisi husu
sunda son 7 sene içinde 9 milyon dönüme yakın 
mer'anm fenni surette harita ve plânları yapı
larak aidolduğu köy ve kasabalara tahsisi ya
pılmış ve sonu. gelmiyen ihtilâflar bu mahaller
de tamamen ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
Bu hayırlı tatbikatın bütün memleket sathında 
daha geniş ölçüde ele alınmasını temenni etmek
teyiz. 

Gene iktidarımızın ele aldığı yepyeni bir 
mevzuda toprak ıslahı suretiyle meydana çıka-
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rılacak mümbit sahaların kültür arazisi haline 
ifrağ suretiyle o mahallerdeki ihtiyaç sahiple
rine tevzi işidir. 

Malûmdur ki, dağıtım mevzuuna giren top
raklar mahduttur ve tevzii neticesinde yıldan 
yıla büsbütün azalmasî mukadderdir. Bu hususu 
göz önünde tutan Toprak ve İskân İşleri Umum 
Müdürlüğü taşlık, çalılık ve fundalık halindeki 
sahalarda ve bilhassa ilkbaharda su altında kal
ması sebebiyle istifade edilemiyen ve az bir emek 
ve masrafla ziraate elverişli bir hale gelebilecek 
toprakları ıslah ederek küçük normlar dâhilinde 
çiftçilerimize dağıtmak üzere hazırlıklara baş
lamasıdır. 

Böylece önümüzdeki yıllarda çok mümbit ve 
mahsuldar bölgelerde yapılacak toprak ıslahatı 
sayesinde büyük bir vatandaş kütlesinin ve bil
hassa topraksız bulunan torosların Kuşak böl
gesindeki köylülerimizin buralarda topraklan-
dırılmaları imkân dâhiline girecektir. 

İskân faaliyetleri : 
Hemen ifadte edelim ki, iskân faaliyetlerimiz 

mevzuatın, bugün ihtiyaç olarak hissedilen iç 
ve dış iskân bilhassa karşımızda bugün büyük 
bir memleket dâvası halinde bulunan iç iskân 
meselesini tamamen ihata edecek şümulde olma
ması itibariyle nakıstır. Tek taraflıdır. İskân 
Kanunumuz sadece dışardan gelen Türk soyun
dan muhacir ve mültecilerle dâhilde jeolojik 
olaylar ve tabiî âfetler sebebiyle nakledilecek 

/köyler halkına inhisar etmektedir. 

Dışardan gelen göçmen soydaşlarımızın sa
nat ve mesleklerine göre yurdun münasip yer
lerine süratle imkânlarına çalışılmaktadır. Çift
çi olanlar, öteden beri ziraatin hangi şulbelerin-
de faaliyet gösterdiği ıgöz önüne alıııara/k elve
rişli yerlere iskânları üzerinde âzami hassasiyet 
gösterilmektedir. 

1946 - 1949 yılları arasında 4 yılda yurda 
2 930 ailede 13 500 nüfus iskânlı göçmen ve 
mülteci gelmişken, yalnız 1950 - 1951 yılların
da Bulgaristan'dan 37 300 ailede 154 000 nü
fus ırkdaşımız Yüksek Meclisçe malûm sebep
lerle tehcir edilmiştir. 

Millet ve Hükümet olarak gösterilen büyük 
hassasiyetle ye'kûnu '38 0Ö0 ailede 156 000 i (bu-

* lan hu kardeşlerimizin süratle ve muvaffaikıyet
le yurdun münasip yerlerine iskân edildikten 
malûmunuzdur. Bundan ayrı olarak, Yu^o^laV' 
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ya ve diğer memleketlerden 18 000 ailede 
69 000 nüfus serbest göçmen olarak gelmiştir 
$d, yekûn olarak 1950 den 1956 ya kadar yur
dumuza muhtelif şekillerle 226 519 nüfus gel
miş bulunmaktadır, 

îskânlı göçmenlerden 34 189 ailenin evleri 
yapılmış, kendilerine teslim edilmiş, bunlardan 
22 500 çiftçi ailesine 1 203 359 dönüm toprak 
verilmiştir. Ayma 26 milyon lira kredi sağ
lanmış ve gerekli ziraat alet ve makinalarıyle 
çeldi hayvanı, araba ve tohumluk da temin edil
miştir. îskân, imkân ve şartlariyle toprak ba
kımından elverişli olan mahallerde 14 köy ku
rulmuş ve bu köylere 1 552 hane göçmen yer
leştirilmiştir. 

Kanunda mevcut bulunmasına rağmen 1950 
.den önce hiç tatbik sahası bulmıyan mevzular
dan biri de jeolojik hâdiseler ve tabiî âfetler 
sebebiyle her an tehlike ve tehdide mâruz bu
lunan köylerin nakli meselesidir. Umum Müdür
lüğün bu sahadaki müspet faaliyetine şalhidolan 
köylerimizden gittikçe çoğalan müracaatler vâ-
%X olmakta ve böylece nakli icabeden köy sa
yısı mühim bir yekûna baliğ olmaktadır. 1950 
yalından 1957 sonuna kadar 178 köyde 6 420 
•afle bulundukları mahallerden münasip yerlere 
nakil ve iskân edilmişlerdir. 
*.. Muhterem arkadaşlarım; 

Bugün ki iskân mevzuatının yalnız dışardan 
gelen göçmen ve mültecilerin yerleştirilmesine 
inhisar ettiğinden ve iç iskân meselesini tanzi
me medar olaoak mevzuatın bulunmadığından 
yukarda 'bahsetmiştik. 

Sadece Orman Kanununun ormanlık bölge
lerde kalkındırılmalarma imkân olmıyan köy
lülerin kendi rıza ve muvafakatkriyle başka 
mahallere nakil ve iskânlarına dair olan hük
münün ise bugün karşısında bulunduğumuz (bü
yük iç iskân dâvası ve köylerimizin iımar ve 
nakli meseleleri karşısında kifayetsiz olduğu 
aşikârdır. Halbuki bugün şahidolduğumuz hadi -
se toprağı az, buna mukabil nüfusu çok kesif 
bölgelerdeki vatandaşların pek sıkıntılı ve yok
sul bir hayat içinde bulunduğudur. Bu sebep
lerle kendilerine toprak ve iş aramaya çıkan 
hu vatandaşlarımızın pek zorluk çektikleri de 
bir vakıadır. Sanayiimizdeki süratli inkişaf bu 
nüfusun oldukça ehemmiyetli bir kısmını sehiv 
ve kasabalara ve sanayi merkezlerine kendili
ğinden çekmiş bulunmaktadır. Yakın zamana 

i. im ö : â 
kadar 3,5 - 4 milyondan ibaret olan şehir nüfu
su bugün 7;5 - 8 milyonu bulmuş ve ziraatle iş
tigal eden nüfus ise % 82 den % 74 e düşmüş 
bulunmaktadır. Kendiliğinden vukübulan bü
tün bu nüfus hareketleri ve köylerimizin iptidai 
kuruluşu nazara alınarak iskân işlerinin - bun
dan ayrılmasına imkân olamıyan topraklan
dırma mevzuu ile birlikte - kurulmuş bulunan 
İmar ve îskân Vekâletine ibağlanmasını ve ge
çen Devre Umumi Heyette müzakeresine haş
lanmış ve pek ilerlemiş bulunan ve fakat seçi
min yenilenmesi sebebiyle kalan îskân Kanu
nunun biran evvel çıkarılmasını temenni et
mekteyiz. 

Sözlerime son verirken gerek toprak tervziin-
de ve gerekse iskân mevzuunda hakikaten ba
şarılı bir faaliyet göstermiş bulunan Hükümeti 
tebrik ederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Fazıl Yalçın. (Yok sesleri), Him
met ölçmen. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, biraz evvel Tapu Kadastro büt
çesinde bahsettiğim veçhile zirai kalkınmanın 
inkişafı memlekette toprağa verilen kıymeti, 
toprak tevziine verilen ehemmiyeti bir kat 
daha artırmış bulunmaktadır. Toprak ve is
kân bugüne kadar ikisi bir teşkilât idaresinde 
yürütülmekte idi. Bu memlekette, demin ar
kadaşımın izah ettiği gibi, bir iç ve bir de dış 
iskân meselesi vardır. Bilhassa iç iskânın ehem
miyeti muvacehesinde yeni kurulmakta olan 
İmar Vekâletine bir de iskân işleri verilerek, 
İskân ve İmar Vekâleti şeklinde birleştirecek 
bir kanun teklifi yakında yüksek huzurunuza 
sevk edilmek üzere hazırlanmış bulunmaktadır. 

Geniş nüfus kütlelerini toprağa kavuştur
mak için yeni birtakım imkânlar aranmaktadır. 
1947 yılında 9 aded toprak tevzi komisyonu 
teşkil edilmesine mukabil, 1950 yılma kadar 
19 komisyon olarak çalışan bu teşkilât 1950 
den itibaren 80 e yükseltilmek suretiyle mem
lekette toprak tevzi işlerine daha büyük bir 
ehemmiyet verilmiş bulunmaktadır. 

Demin arkadaşlarım eski faaliyetler belir
tilmiyor dediler. Müsaadenizle onları da ra
kamlarla arz edeyim. 

1947 yılından 1950 yılma kadar 320 köyde 
20 208 çiftçi ailesine 908 bin hektar toprak 
tevziine mukabil, 1950 - 1957 yılma kadar 
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3 103 köyde 282 000 çiftçi ailesine 14 580 000 I 
hektar toprak tevzi edilmiş, ayrıca 8 milyon I 
hektar civarında mera dağıtılmıştır. Bu arada j 
bir noktayı belirtmek lâzımdır, mera tevziinin, 
tahsisinin hayvancılığa zarar verdiği iddia j 
edilmektedir; fakat istatistik! rakamlar tama-
men bunun aksini ispat etmektedir. Bâzı ra
kamlar okumak suretiyle, efkârı umumiyeye 
tamamen yanlış aksettirilen bu mevzuu açık- I 
lamak isterim. 

1948 de 25 milyon koyun,* 1956 da 27 mil
yon 97 bin olmuş, 1948 de keçi 14 milyondan 
1956 da 16 milyona çıkmış, tiftik 1948 de 3 
milyon iken 1956 da 5 milyon 27 bine çıkmış, 
1948 de 11 milyon sığır varken 1956 da 11 mil
yon 546 bin. Yekûn 58 milyona mukabil 65 
milyon. ! 

Binaenaleyh, mera tahsisi hayvancılığı ten
kis etmiş değildir. Bilâkis, yemcilik ve besleyi-
cilikte daha fazla randıman alındıkça hayvan- | 
cılık da süratle ve daha ziyade artırılmış ola
caktır. I 

REİS — Bir dakikanız var efendini, 
HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Peki 

efendim. 
Şimdiye kadar yapılan etüdler ve sondaj- ı 

lar neticesinde memleketimizde daha 5 0 - 6 0 
milyon dönüm toprağın kabili tevzi olduğu 
bühesap meydandadır. 

Toprak tevzi işlerindeki personele de kıy
met verilmektedir. Ve gün geçtikçe bunların 
adedleri kalifiye elemanlarla teçhiz edilmekte
dir, artırılmaktadır. 

Bugün Toprak ve İskânın bir arada yürütül
mesi fikrini müdafaa eden arkadaşlar mevcut
tur. Yeni kurulan İmar ye İskân Vekâletinin 
yükünü fazla artırmamak maksadiyle yalnız 
iskân mevzuunu bu tarafa vermek ve toprak 
işini daha esaslı şekilde her gün biraz daha 
artırmak suretiyle geniş, vatandaş kitlesini bir 
an evvel toprağa kavuşturmak mevzuundaki 
çalışmalara devam edilmelidir. Bunlardan iyi 
neticeler alınacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Boldan; al
kışlar) 

BEİS — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, biraz evvel Himmet ölçmen arkada
şımıza insaf tavsiye etmiştim. Biraz evvelki I 
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i konuşması bana bir hâtıramın canlandırılma

sına imkân verdi. 
Sayın Adnan Menderes, 1945 te C. H. P. 

Milletvekili sıfatiyle şöyle söylemişti : (4753 
I sayılı Kanunun müzakeresi sırasında) «Zirai 
i reform adı altında daha çok uzun yıllar zatî 
i istihsal devrinde, kalmaya mahkûmuz ve hep 

birbirine benzer basmakalıp işletme şekilleri 
I ile toprağı dağıtıp parçalamak dünyanın dün 
j gittiği ve bugün terk edilmek üzere bulunan 
I bir yolda yürümek olacaktır. Küçük işletme-
I leri yer yer birleştirmek suretiyle istihsali ko

lektifleştirmek ve bu yoldan orta ve büyük iş
letmelerin faydalarını elde etmek dahi farz
dır.» 

j DEVLET VEKİLİ MUZAFFER KURBAN-
i OĞLU (Manisa) — O güne göre doğru.. 
i KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Sayın Menderes devamla demişti ki : Bir 
i defa Türkiye'de 6 milyon serfin mevcüdiyetin-
! den bahsetmek dünyaya karşı memleketimizi 
i kötü duruma düşürmek olur. Hakikat böyle 
ı değildir. Türkiye'de ne serf vardır, ne de ser-

vaj. Tapraksız çiftçi sayısı da iddia edilmek 
I istenilen rakamların çok dunundadır. Bunların 

toprak sahibi kılınması her zaman mümkün ve 
bunun için hiç de ileri sürülen yıkıcı ve dağı
tıcı tedbirlere ihtiyaç yoktur.» 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — O hususi top
raklar için. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—- Arkadaşlar, daha misaller çoktur. Bendeniz 
talebe olarak dinleyici sıfatiyle tam on saat bu
rada Sayın Menderes'i dinledim. 4753 sayılı 
Kanunun tedvini sırasında on saat dinledim. 
Ve şahsan şahidolduğuma göre en çok muhale
fet eden Sayın Menderesti. Ve Demokrat Par
tinin kuruluşu da esasen bu 4753 sayılı Kanu
na karşı bir direnmenin neticesidir. 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Tahrif edi
yorsun. Demokrat Partinin kuruluşunun bunun
la alâkası yoktur. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bu itibarla geçmişte şu kadar verildiydi, 
şimdi şu kadar veriliyor demek doğru değildir. 
O zaman yeni kanun çıkarılmış ve bir kısım 
vatandaşa arazı dağıtılmıştır, iskân ve toprak 
kanunlarının çok karışık, uzun zamandan beri 
birçok tadiller görmüş olması ve ayni haklar 
bahsinin de esas itibariyle gayet karışık bir 
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hukuk kültı olması itibariyle bir kanun olarak f 
tedvin edilmesi ve bunun basitleştirilmesi ve I 
mümkün olduğu kadar arazi tevzi komisyon- I 
lamım, Toprak, İskân Umum, Müdürlüğü teşki- I 
lât Kanununun açık hükmünde de işaret edil- I 
diği üzere tapulaması yapılan bölgelere gönde- I 
rilmesi iktiza eder. Bu yapılmadığı takdirde I 
arazi tevzi komisyonları, birçok yerlerde tapu- I 
lu arazileri dağıtarak pekçok dâvalara, mukad- I 
desat dâvası şeklini alan kavgalara, gürültüle- I 
re sebebolmaktadır Bunun misallerini hepimiz I 
görmekteyiz, işitmekteyiz. Sana toprak veriyo- I 
rom, .şura senindir, demekle halkı tatmin etmiş I 
olmuyorsunuz. Kendi seçim bölgemi ilgilendi- I 
ren ve ehemmiyetle üzerinde durulması lâzım- I 
gelen, bâzı köylerin durumunu buradan • açık- I 
lamayı faydalı bulurum. Hükümet, 1955 - 1956 I 
da Bulgaristan'dan gelen, göçmenlerin bir kıs- I 
mini Ceyhan'ın Kaldırım köyüne yerleştirmiş- 1 
tir. Burada gayet güzel örnek evler yapılmıştır, I 
burası 150 hanelik bir köydür. Fakat maalesef I 
kendilerine toprak verilmemiştir. Halbuki bu I 
köyde hazine arazisi de vardır Bu yüzden mu- I 
hacir, köylüler evlerini terk edip gitmektedirler. I 
Köyün yarı ahalisi maişet kaygusu ile şehirle- I 
re hicret..etmiştir. i 

., Biı* de Oinkoluören köyü vardır. Burası köy- I 
Kiler tarafından im,ar ve ihya edilmiştir, fakat I 
köylülerine toprak ve tapu verilmemiştir. I 
Umum müdürlüğün bütçesinde bahsettim; bir- I 
çok köyler meselâ Sarıbahçe, Kürtler, Danaeılı 
köyleri ve daha birçok köyler topraksız vazi- I 
yettedir. Vaktim dar olduğu için bunların isim
lerini veremiyorum, vaziyetlerinden uzun uzun 
bahsedemiyorum. Şunu da arz edeyim, ki ; bize 
gösterilen kabarık rakamlar cihetteki hepimiz 
için iftihar verici rakamlardır. Topraksızı top
rak sahibi yapmak elbette ki, memnuniyet ve
rici bir mevzudur. Yalnız; dağıtılacak toprak
ların tapulaması yapılmadan dağıtılması cihe
tine gidilmesi birçok fuzuli işlere meydan ver
mekte ve çok defa muameleler kâğıt üzerinde 
kalmaktadır. 

REİS — Mehmet Hazer. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Onun için Teşkilât Kanunundaki hükümle
re istinaden evvel emirde tapulamanın süratle 
yapılmasını ve tapulaması yapılan bölgelerde
ki Hazineye ait toprakların dağıtılması ciheti
ne gidilmesini arz ve istirham ederim. I 
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REİS — Buyurun, Mehmet Hazer Bey. 
MEHMET HAZER (Kars) - - Muhterem ar

kadaşlar, Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü
nün hizmetinin kıymet ve ehemmiyeti hakkında 
müraeaatte bulunacak değilim. Yalnız bu Umum 
Müdürlüğün çalışmalarında bilhassa Şark böl
gesinde yılardan beri devam ede gelen arazi ih
tilâflarının halline medar olacak esaslı bir hamle 
ve faaliyet gösteremediği bir hakikattir. Dert 
aynı olunca feryat da aynı olur derler. Yıllardan 
beri biz bu Mecliste muhtelif vesilelerle bu derdi 
Hükümete aksettirmiş fakat bugüne kadar derde 
şifa olacak bir cevap alamadığımız gibi derdin 
üzerine bir eğilen de olmamıştır. 

İskân kanunu çıktıktan sonra bilhassa Şark 
bölgesinde, elviyei selâse denilen vilâyetlerimizde 
ne mera işi, ne arazi ve ne de iskân meselesi hal
ledilmiştir. Malûmu âliniz yurt dışından gelen 
ırkdaşlarımız topraklandırılmakta ve iskân olun
maktadır. Bunların bir kısmı topraklandırılmış, 
iskân edilmiş. Fakat bâzı kazalarda meselâ Fıl
dır'da arazi iskâna tâbi tutulduğu halde halk 
İskânın tevzi ettiği araziyi değil, babasından 
dedesinden kalan araziyi kullanmaktadır'. Tapu 
başkasının isminde, istimal, başkasının elindedir. 
Bu yüzden çok büyük ihtilâflar çıkmaktadır. 

Son zamanlarda et meselesi bir memleket me
selesi halinde hepimizi düşündürmektedir. Bu
nun meralarla irtibatı malûmdur. Mera ve 
yayla tevzii, bilhassa hayvan yetiştiren bir bölge 
olması itibariyle Kars'ta büyük bir ehemmiyet 
arz etmektedir. Bugün Kars'ın her köyüne veri
lecek kadar Millî Emlâke ait mera ve yayla mev-
eudolduğu halde iyi bir tevzi yapılmamıştır.''Bazı 
köylere dört yayla düşmekte bâzı yerlerde dört 
köye bile bir yayla düşmemektedir. Yaylalar 
bâzı yerlerde şahısların elindedir. Bu yüzden 
yaylacılık ve hayvancılık zarar görmektedir. Yay
la meselesi ehemmiyetle üzerinde - durulması lâ-
zımgelen bir cihettir. Yaylalar sürülüp ekilmekte 
ve kültür arazisi haline getirilmekledir...: Hükü
metin - Toprak tevzi komisyonlarından bir kıs
mını - yayla komisyonu haline getirmesi lâzım
dır. Gerçi Kars'ta böyle bir komisyon vardır, 
fakat bu komisyon bu gidişle yayla işini ..yarım 
asırda halledemiyecektir. Hükümetten istirham 
ediyorum, yayla meselesini, arazi meselesini bir 
an evvel halletsinler. . 

Bir de arkadaşlar, İskân Kanununa göre bir 
kimsenin iskân talep etmesi için muayyen bir 
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zurnanın geçmesi gerekmektedir. Kars'ta iskân 
için birçok müraeaatler yapılmış fakat türlü se
beplerle bu müraeaatler intaeedilmemiştir. Bu 
yüzden halen müstahsil haline getirilmemiş 
çiftçi, muhacirler mevcuttur. Bunların bir kıs
mı hakkı hıyarını Türkiye lehine kullanan feda
kâr vatandaşlar, bir kısmı da muhacirlerdir. Bu
nu Hükümete intikal 'ettirmiştik. 

Bir ciheti de arz edeyim: Toprak ve İskân 
Umum Müdürlüğü yeni teşkil edilecek İmar Ba
kanlığına bağlanacaktır. Encümende de arz et
miştim, bu Umum Müdürlüğün mezkûr Vekâlete 
kül İmlinde bağlanması faydalı olur. Parçalan
ması hem hizmeti aksatır, hem masrafı artırır. 
Kül halinde intikalin faydalı olacağı kanaatinde
yim. «'•ĵ Çfe^^ 

HEİS — Saim Karaömerlioğlu. 

SAİM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, topraksız çiftçiyi toprak 
sahibi kılmak için çıkarılan 4753 sayılı Kanun 
hepimizin lıatırlıyaeağı üzere O. H. P. iktidarı 
devrinde kanun haline getirilmişti. Ancak De
mokrat Parti iktidarı bu kanunun tatbikatında 
istenilen şekilde çalışamadı ve verimli neticeyi 
alamadı. Bu kanun gereğince evvelâ Hazineye ait 
ihtilafsız arazinin tevzi edilmesi lâzımdır. Hal
buki şahısların öteden beri tahtı tasarrufunda 
liülunan, zilyedlik veya tapu ile mutasarrıf bu
lunan arazinin tevzii cihetine gidilmekte ve göç
menlere birer tapu kesilmektedir. Fakat bu ta
pular da kâğıt üzerindi1 kalmakta ve fiilen bu 
arazi göçmenlere teslim edilememektedir. Teslim 
hâdiseleri dolayısiyle birçok çatışmalara ve çar-
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I pışmalara sebebiyet verildiği vâkıdır. Bu suret

le kendisine tapu kesilmiş, arazisi teslim edilme
miş. olan göçmene, o mıntakada bir de ev yapıl
mış onun içinde oturtulmuş olsa bile, Mutasarrıf 
hale gelmediği için göçmen oradan başka yere 
göç etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bizzat 
şahidi olduğum Kozan kazasının İhsanül Hamit 
köyünde bu vaziyet cereyan etmiştir. Yüzden 

• fazla göçmen yerleştirilmiş ve fakat arazi fiilen 
teslim edilmediği için göçmenler başka iş yerleri
ne göç. etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi 
zamanında Romanya'dan geleiı göçmenler İmam-
oğlu köyüne iskân edilmiş olup bugün hepsi mes
kenlerinde oturmakta ve her biri arazi sahibi 
bulunmaktadır. Halk Partisi zamanında inşaat 
dolayısiyle verilen birkaç dönümlük arazi dahi, 

I miktar fazlası namı altında, tapulama sırasında 
ellerinden alınmak yoluna gidilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti zama
nında gelen bu göçmenlerin iskân edildiğine te-

I mas ediliyor. Bunların dört bin hanesi henüz is
kân edilmemiştir. (Soldan, nereden biliyorsun, 

I sesleri) Zabıtlarda ve lâyihada mevcuttur, ls-
j kân edilenlere de arazi fiilen verilmediği için 
! halen evlerini terketmiş olduklarına temas etmiş-
j tim. 
I Neticeten; Demokrat Parti iktidarı toprak 

tevzi ve iskân işlerinde katiyen muvaffak olama
mıştır. Hele iç iskâna hiç yer vermemiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
İ REİS — Bugün saat 15 te toplanılmak üzere 
! celseye son veriyorum. 

I Kapanma saati : 13,00 



ÜÇÜNOÜ CELSE 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : Mustafa Saraç (Zonguldak), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Burdur mebuslarına kadar yoklama yapıl

dı.) 
REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 
A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Zaptı sa

bık hakkında grup adına söz istiyorum. 
REİS — Zaptı sabık hakkında Ahmet Ham-

di Sancar, buyurun. 
DEMOKRAT PARTİ MECLlS GRÜPÜ ADI

NA A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhte
rem arkadaşlar, öğleden evvelki celsede cere
yan eden üzücü hâdise üzerine Halk Partisi 
Grupu adına Faik Ahmed Barutçu kürsüye ge
lerek yaptıkları açıklamada bu müessif hâdi
senin mesuliyetini grunpumuz mensuplarından 
bir hatibe yüklemek ve yine Meclis Riyaseti
nin, kendi tâbirini aynen kullanıyorum; «Ta
rafsızlıkta titizlik göstermemek suretiyle...» id
dia ve ithamlarda bulundular. 

Peşinen derhal şurasını arz ve ifade edeyim 
ki, Meclis Riyaseti bütün müzakereler boyunca 
ve hele o sırada DaJhilî Nizamnamenin kendisi
ni vazifedar kıldığı hudutların ötesine dahi ge
çen geniş bir müsamaha zihniyeti içinde vazife 
görürken onu taraftarlıkla itham etmenin hiç
bir suretle yerinde sayılmıyacağı aşikârdır. Ba
rutçu arkadaşımız konuşmasının sonunda, Re
isin; «Sözünü kestiğini ve tavzih ettiğini» ifa
de etmesi üzerine bir teşekkürle mukabele et
mek suretiyle bu ithamların] aşağı - yukarı ge
ri almış sayılabilirler. 

Aziz arkadaşlarım, tarihin sinesine intikal 
etmiş olan bu. üzücü hâdise hakkında yarının 
nesilleri gerçekleri işleyip bir kıymet hükmü
ne varabilmeleri için hâdiselerin sureti cereya
nında hakiki âmillerin nelerden ibaret olduğu
nu tesbit etmek ve ortaya sürülen iddiaya ce
vap vermek lâzımgelir kanaatiyle söz almış bu
lunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, celse sükûnetle devanı et
mekte idi. Söz sırası Ankara Mebusu Selim 
Soley'e geldi ve Selim Soley kürsüye geldi. 
Kendisinden evvel konuşan Halk Partili bir ha
tibin sual telâkki ettiği bir söze cevap verece
ğinden bahsile, okunan mevlûtlerin iktidar par
tisine çok yakıştığını, çünkü mevlûdün mevta
lara okunduğunu ifade etti. (Sağdan, gürültü
ler, bu mevzuu tekrar açmakta ne mâna var 
sesleri) Tereddüde maJhal kalmamak için zabıt
ları aynen okuyorum arkadaşlar: «Arkadaşını *.z 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun cevapsız kalan bir 
sorusunun teminine ben temas edeyim. Buyur
dular ki, şayanı şükran, sık sık okunmakta olan 
mevlûtlerde Demokrat Partiye de dua edilmek
tedir.» 

Bakınız tahrik nereden başlıyor: 
«Arkadaşlarım, mevlût mevtaya okunduğu

na göre, bunda şaşacak bir şey olmamak lâzım
gelir. (Sağdan gülüşmeler, alkışlar)» 

Dikkat buyurun tahrik nereden geliyor. Ar
kasından tavziha davet edildiği zaman, tavzih 
ettiği husus şu: 

«Külli nefsin zaikatülmevt.» Bu defa arka
daşımız bir hadisi şerifi istişhad ediyor. (Hadis 
değil, âyet sesleri) Âyet mi efendim? (Âyet 
sesleri, devanı, devam sesleri) okuyorum: «De
mokrat Partililer de insan olduklarına göre on
lar da vefat edeceklerdir.» 

Yani tavzih bu. Hâdise buradan başlıyor. 
Arkadaşlar; grupumuz bu noktanın tavzi

f in i Meclis müzakereleri boyunca çıkarılmak
ta olan hâdiselerin hakiki muharrik ve mü
sebbiplerinin sol taraftan gelmediğini, orada 
bulunmadığım tarihe, zabıtlara intikal ettir
mek, tesbit ve tescil ettirmek için söz almışı 
bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hatip
lerinin bu tarzda konuşması üzerine onları 
takibeden Demokrat Partili hatiplerin hiç de 
bunun tesiri altında kalmaması, hiç de teessü-

— 490 — 
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rti hissiye içinde bulunmaması, konuşmaların
da tabiatı insaniyeye uygun düşer mi, müm
kün mü? Bidayette tahrik edici bir söz söy
lendikten sonra Barutçu arkadaşımız buraya 
gelir güya ara bulucu bir eda takınarak «bir 
adam seviyesinin üstünde konuşmaya icbar 
edilemez» derse bu bir yatıştırma mı olur? 
Bu ne ağır sözdür arkadaşlar. (Sağdan, doğ
ru söyledi, sesleri) Bu sözü bu hâdisenin ha
kiki muharrik ve müsebbibi olanların baş
tan hâdise çıkarmaya kararlı olan Halk Par
tili hatiplerdir. Bunu grup namına tekrar 
ediyoruz- ve hakikatleri tesbit ve tescil edi
yoruz. (Soldan, alkışlar) 

NÜVlT YETKÎN (Malatya) — Zaptı sabık 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Mevzu Barutçu'nun konuşmasına 
aittir. Barutçu söz istiyorsa söz vereyim. Ak
si halde müzakere mevzuu değildir, efendim. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Grup adı
na. 

REİS — Grup sözcüsü olarak buyurun, Nü-
vit Yetkin, 

CUMHURİYET HALK PARTÎSÎ MEC
LÎS GRUPU ADINA NÜVÎT YETKÎN (Ma
latya) — Muhterem arkadaşlarım. Haindi San-
car arkadaşımızın zaptı sabık hakkında söz 
alıp, bununla tamamen alâkasız olarak, Riya
setin müdafaasını yapmasını anlıyamadık, sa
bahleyin Faik Ahmed Barutçu'nun, Riyasetin 
tarafsızlıkta hassas olması, müessif hâdisele
re ve Meclis içinde arkadaşları rencide etme
sine mâni olmaya çalışmasına matuf temenni
sinin cevaplandırılması, Riyasete düşerdi. 

Demokrat Parti Grupu adına Hamdi San-
car tarafından Zeki Erataman'm müdafaası
nın yapılmış olmasını görmek bizi hakikaten 
müteessir etmektedir. 

REÎS — Barutçu Grup adına konuştu, za
bıtları tetkik ettim. 

NÜVÎT YETKÎN (Devamla) — Zaptı sabık 
hakkında grup adına konuşmak hakkımızdır. 

REÎS —• Buyurun, devam edin. 
NÜVÎT YETKÎN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, sabahleyin bir dairenin bütçesi 
görüşülürken, şahısları adına birçok milletve
killeri söz aldı, bu milletvekilleri şahsi' görüş
lerini arz etmişlerdir. Sabahleyin Meclis Gru-
pumuz adına söz alan Faik Ahmed Barutçu'-
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nun sarf ettiği sözlerden dolayı, cevap ver
meye lüzum gördüğü arkadaş da şahsı adına 
konuşmuştur. Hamdi Sancar arkadaşımızın 
bu konuşmasiyle Zeki Erataman'm işlediği fiil 
bütün grupa mal edilmeye çalışılmaktadır. 
Bundan duyduğumuz teessürü ifade etmek is
terim. £ira muhterem arkadaşlarım; zabıtları 
okuyarak Cumhuriyet Halk Partisine, muha-
halefete, Türk Milletinin yansından fazlasına 
dinsiz diyen bir insanın (Soldan, gürültüler, 
anlaşılmıyan sesler) müdafaasını yapmak ve bu 
çirkin isnada mazeret aramak Hamdi Sancar 
arkadaşımıza düşmemek lâzımgelirdi. (Sağdan, 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım; Selim Soley de şahsı 
adına konuşmuştur. Zeki Erataman da şahsa 
adına konuşmuştur. Onu, Faik Ahmed Barut
çu'nun dediği gibi kendi seviyesinin icabiyle 
konuşmuş addediyoruz. Bu konuşmasında bize 
serdettiği ithamı kendisine reddediyoruz. 

A. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Sözle
rim yanlış anlaşılmıştır. Tekrar söz istiyorum. 

REÎS — Buyurunuz. 
AHMET HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Ba

rutçu arkadaşımızın bu hâdisenin mesuliyetini 
münhasıran bizim hatibimize yüklemek suretiy
le tuttuğu usulü tenkid ettim. Yoksa burada 
kendi namına konuşan arkadaşlarımın konuş
malarını grup olarak benimsemek esasen salâhi
yetim haricindedir. Mesele şudur : Benim bura
daki konuşmam dikkat edilirse C. H. P. sözcü
sünün konuşması üzerine vâki olmuştur. Bu tav
zihi yapmak grupum namına bir mecburiyet ve 
zaruret haline geldiği için konuştum. Burada 
tekrar akşama kadar replik - düplik gibi gene 
bu hâdise üzerinde konuşmak demek, bu türlü 
hâdiselere grup adına sebebiyet vermek demek 
olur. (Sağdan, gürültüler) (Soldan, bravo ses
leri) 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Şahsıma 
hakaret var, söz istiyorum. 

REÎS — Nüvit Beyefendi; konuşmalarınızda 
kullandığınız bir tâbir var; daha evvelden de 
kenıışan Barutçu arkadaşımız, Zeki Erataman 
arkadaşımız hakkında bir kelime kullanmışlar
dı, siz de bunu kastederek mi söylediniz? 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Evet. 
REÎS — Buyurun, Zeki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlarım; bu kürsüde millet namına ko-
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nuşurken elbette ki, parti sözcüleri olduğu gibi 
her milletvekili de şahsi kanaatini bu hür kür
süde ifade etmekte serbesttir. 

Sabahleyin Diyanet İşleri bütçesi konuşulur
ken Halk Partili arkadaşımızın radyoda ınevlüt 
okunmasından bahsederken okunan mevlütler 
Demokrat Partinin ruhuna bir fâtihadtr şeklin
de, hiç de bu kürsü edebiyatına yakışmıyan bir 
tarzdaki beyanından ben de Partim adına his
lenerek buraya çıktını. 

Şimdi arkadaşlarım, gerek Barutçu, gerek
se muhterem Yetkin arkadaşım «Her hatip sevi
yesine kadar konuşu'r.» dediler, konuşmanın se
viyesi ve reaksiyonu meydandadır ve ayrıca mil
letin yarısından fazlasını dinsizlikle itham etti
ğimi burada tescil etmek istediler. Berveçhipe-
şin ifade edeyim ki, Halk Partisi topyekûn mu
halefet değildir. Benim ne Demokrat Partinin, 
ne de kendilerine rey veren topyekûn Cumhuri
yet Halk Partililerin dinsizliğine ait tek kelime 
ağzımdan çıkmadı. (Sağdan, «Zabıtlarda var» 
sesleri) Bütün ifadelerimde cümlemi anlamadan, 
daha yarısında iken tezahürat yaptılar ve söz
lerimi kesmek gibi kanaatimi ifadeye meydan 
vermiyen bir gürültü içerisinde bunu hâdise 
yapmak istediler. Benim dediğim şu idi; Halk 
Partisinin idarecileri Büyük Türk Milletinin di
nî icapları yapmasına müsaade etmemişlerdir. 
Elbetteki zamanlarında dinin inkişafını önledi
ler, önleyici tedbirler aldılar. Bu şekilde Allah'
la kul arasındaki mânevi irtibata engel oldular. 

(Sağdan, gürültüler) Binaenaleyh arkadaş
lar, şunu ifade edeyim ki, yarıdan fazlası din
sizdir lâfı asla geçmemiştir. Bütün Türk milleti 
dindardır, hepsini tebcil etmek bizim vicdani 
borcumuzdur. Ama dün bugünkü imkânlarla di
nî vecibelerini yapmaya müsaade edilmediği de 
milletin bildiği tarihî bir hakikattir. (Soldan, 
bravo sesleri) 

REİS — Buyurun, Barutçu. 
FAİK AHMET BARUTÇU (Ankara) — Aziz 

arkadaşlar, Haindi Sanear arkadaşımızın ne ko
nuştuğunu bilmiyorum. Geç geldim. Bu kürsü
den espriler teati edilebilir. Nükteler bazan ye
rinde olur. Güldürür,, zevk verir. Ve nihayet 
mukabeleler tahrik eder. 

Simdi Selim Soley arkadaşımız çıktı, bir 
espri yaptı. (Soldan, gürültüler) Müsaade edin. 

REİS — Müsaade, buyurun. * 
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FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 

Bunlar gürültü ile karşılanmaz. Mukabil espri
ler yapılır. (Soldan, gürültüler) Müsaade buyu
run . 

SBBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Yakışık
sız, nezakete uygun değildir; diyorsunuz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devanda) — 
Müsaade buyurun, espri yaptı ve tavzih etti. 
Arkadaş kendisine göre bir espri yapmış. (Sol
dan, espri değil, hakaret sözleri) Hakaret mev-
zuubahsolamaz. Espride hakaret yoktur. Sen de 
çıkarsın mukabil bir espri yaparsın, biz de ona 
güleriz, ama bir arkadaş çıkıp bu parti dinsiz 
partidir diyemez. Bu çirkin bir isnadolur. 

REİS — Faik Bey, hatip vaziyeti tamamiyle 
açıklamış bulunmaktadır, rica ederim bu şekilde 
söyledi, demeyin. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Tahrik eden bu arkadaşın bu sözü olmuştur. Şim
di arkadaşlarım, aramızda siyasi fikir ihtilâfı 
olur, ama biz ihtilâfları kalblere kadar intikal 
ettirirsek bu memlekete iyilik yapmamış oluruz. 
(Soldan, siz yapıyorsunuz, sesleri) Müsaade bu
yurun, dinleyin. Siyasi fikir ihtilâfları üzerinde, 
istediğimiz kadar konuşabiliriz. Ama bu mem
lekette kalblerin birleştirilmesi için gayret sarf 
etmesi lâzimgelen mevkilerde bulunanların ayı
rıcı mahiyet ve istikametteki tahrikleri vahim 
olur, doğru olmaz. (Sağdan, alkışlar) 

Sonra ('.• H. Partisi bu memlekette dinî 
vazfelerin icaplarını yerine getirmemiştir, de
mek doğru bir şey değildir. (Soldan, gürültüler) 
Müsaade buyurun, (Soldan, camileri kapadınız, 
sesleri) Bunlar itibardan düşmüş iddialar, canım 
bunları senelerce kullandınız para etmiyor, tut
muyor, millet böyle şeyleri. Bu parti Devlet teş
kilâtı içinde Diyanet İşlerine yer vermiş olan 
bir partidir. Ve seçimlerde de daha fazla rey al
mıştır, muhalefet. (Sağdan, şiddetli alkışlar.) 
(Soldan, mâni oldunuz, sesleri) 

REİS — Faik Ahmed Bey, müsaade buyurun. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Kimin dininin icabını yerine getirmeye mâni 
olmuştur? (O, biliyor, sesleri) Menfi iddialar 
tutmadı, para etmedi. Muhalefetin temsil ettiği 
seçmen reyleri çok mühim yekûn tutuyor. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) Arkadaşlar, (Soldan 
gürültüler). 

REİS — Faik Ahmed Bey, müzakere umumi. 
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değildir, takdir buyurursunuz, zaptı sabık üze
rinde söz verdim size. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlar, siz burada kanuni ekseriyeti 
teşkil ve temsil ediyorsunuz. Biz de mühim bir 
millî iradeyi temsl ediyoruz. İhtilâfları kalplere 
kadar nüfuz ettirmek yolundaki gayretlere stop 
demek lâzımdır. 

REÎS — Aslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar, sosyal hayatımızda önemli bir mevzu 
olan iskân dâvasının halli şüphesiz ki, muhalif 
ve muvafık bütün arkadaşların değişmez bir ar
zusudur. Çünkü, her Türk vatandaşı toprağını 
canı kadar sever. Onun için en büyük gaye sapa
nını döndürebilecek kadar bir toprağa sahibol-
maktır. Vatandaş emeğini kendisinin olan bir 
avuç toprak üzerinde sarf etmeyi ve alnının te
rini onun üzerinde dökmeyi yaşadığı müddetçe 
kendisine şiar edinmiş bulunmaktadır. Çünkü, 
toprak mahrumiyeti köylümüz için devamlı bir 
acıdır. 

Bu itibarladır ki, ceza istatistiklerinin kaba
rık cetvellerini hep toprak kavgalarından dolayı 
yükselmiş bulursak bunun sebebi bu değil midir?. 
Hal böyle iken memleketin ana dâvası olan top
rak dâvası yine büyük ve içtimai bir istikrarsız
lık içindedir. Onun için hem iktisadi inkişaf ba
kımından hem de, içtimai huzur ve sükûn bakı
mından mühim olan toprak ve iskân mevzuatının 
en kısa bir zamanda geliştirilmesi ve memleket 
ihtiyaçlarına uygun şekle sokulması lâzımdır. 
Zira, halen meriyette bulunan iskân kanunla-
riyle bu dâvanın halli ve vatandaşları bir an ev
vel huzura kavuşturmak mümkün olamamakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün seçim bölgem 
olan Tunceli ise, bir iskân bölgesidir. Hüküme
tin gösterdiği büyük yardımlara rağmen yukar
da arz ettiğim kanun ve talimatlar karşısında bu 
keşmekeş haller bir türlü yoluna koyulamamış 
ve vatandaşlar da bugüne kadar müstahsil bir 
hale getirilmemişlerdir. Binaenaleyh, iskâna tâbi 
vatandaşlar, büyük bir ıstırap içinde bulunmak
tadırlar. Halen faaliyette bulunan toprak tevzi 
komisyonlarının kifayetsizliği ve teknik eleman
ların noksan oluşu ile tahakkuk ettirilmesi kolay 
kolay mümkün olamamaktadır. Ve mahallinde 
vukua gelecek arazi ihtilâflarını derhal hallede
cek gezici hâkimlerin de bulunması ve kadroya 
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ithal edilmesi bir zaruret olduğu cereyan eden 
hâdiselerden anlaşılmaktadır. Vatandaşların ıstı
raplarına son verebilecek olan ve bugünün bü
tün ihtiyaçlarını nefsinde toplıyan ve geçen dev
rede 17 nci maddesine kadar Yüksek Heyette 
müzakere ve kabul edilen yeni İskân Kanunu
nun bir an evvel meriyete girmesiyle vatandaş
lar huzura kavuşturulmuş olacaktır. Yeni İskân 
Kanununun tekrar Yüksek Heyete şevkini vekâ
letten rica ederken, bugün memleketin enhücra 
köşesine kadar dağılmış ve oralarda binbir fera
gatle vazife gören Toprak ve İskân Umum Mü
dürlüğünün mensuplarını yüksek huzurlarınızda 
selamlamayı bir vazife addederim. 

Hürmetlerimle. 
REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, ben bir temenniyi arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. Komünist Rusya'dan, 
komünist Çin'den Hindistan'a, Arap memleket
lerine hicret etmiş bir yığın ırkdaşımız bu mem-
leekte, Anavatan'a kavuşmak hasreti içindedir
ler. Bunlar memlekete gelmek istiyorlar. Fakat 
imkân zorluğu, fakirlikleri ve mesafelerin uzun
luğu yüzünden bunların kendi kendilerine bu 
yurda gelmelerine imkân yoktur. 

Parlâmento Heyetine dâhil olarak Pakistan'a 
yaptığımız ziyarette Keşmir'de rastladığımız bir 
yığın ırkdaşımızm oralarda sıkıntılı ve sefilâne 
bir hayat yaşamakta olduklarını üzüntü ile gör
dük. Bunların vatan hasretiyle yandıklarını 
bizzat müşahede ettik. Toprak ve İskân Umum 
Müdürlüğünden rica ediyorum, bu mevzuu 
ehemmiyetle ele alsınlar ve vatanımızda bayra
ğımızın gölgesinde yaşamak aşkiyle yanan bu 
ırkdaşlarımızın yurda gelebilme imkânlarını ha
zırlasınlar ve gelecek sene bütçesine bunun için 
bir tahsisat koymak suretiyle bu işin halli yoluna 
girmiş bulunsunlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, Toprak ve İskân İşleri 

Umum Müdürlüğü bütçesi üzerinde daha 11 ar
kadaş söz almış bulunmaktadır.. Fakat kifayeti 
müzakere takriri vardır, Okuyalım, ondan sonra 
devam ederiz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, reye vaz'ını arz ve tek

lif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 
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REİS — Kifayeti müzakere takririni reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F . 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

Maaşlar 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 TC 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — 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. 

Lira 

5 022 905 

2 003 751 

25 200 

250 000 

275 033 

24 000 

180 000 

40 000 

106 000 
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Lira 

305 

306 

307 

308 

509 

405 

414 

417 

425 

427 

429 

451 

453 

Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS -— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan yem bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îskân işleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak Bayramının gerektir
diği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

245 000 

7 700 

1 905 001 

19 000 

475 000 

1 500 

50 000 

75 000 

4 625 000 

1 000 

75 000 

3 500 

601 000 
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457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 2 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 60 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 39 970 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 1 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalınacak makina, alet ve 
malzeme 690 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 özel fon 953 244 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

t — Adliye Vekaleti bütçesi 

REÎS — Adliye Vekâleti Bütçesine geçiyo
ruz. Söz alanların isimlerim okuyorum: 

Atalay Akan (Urfa) (C.H.P. Grupu adına) 
Hamdi öner (Adana) 
Mazlum Kayalar (Bursa) 
Kâmil Boran (Mardin) 
Cevat Ülkü (Aydın) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Turhan Feyzioğlu (Sivas) 
Osman Kavrakoğlu (Rize) 
Edip Imer (Sivas) 
Fazıl Yalçın (Kırşehir) 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) 
Osman Canatan (Kırşehir) 
Behçet Kayaalp (Burdur) 
Mehmet Ali Arıkan (Mardin) 
Adnan Selekler (Antalya) 
Kemal Satır (Adana) 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu (Uşak) 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 
Kemal Serdaroğlu (îzmir) 
Nüvit Yetkin (Malatya) 
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Sıtkı Koraltan (Konya) 
Şahap Kitapçı (Tokad) 
Sakn Karaömerlioğlu (Adana) 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş) 
Abdülkadir Eryurt (Erzurum) 
Halim Ateşalp (Sivas) 
Vedat Mengi (Niğde) 
İsmail Güven (Niğde) 
Reşit önder (Tokad) 
Keramettin Gençler (Tokad) 
Eşref Ayhan (Ordu) 
Kemal özçoban (Afyon Karahisar) 
Müfit Erkuyumcu (Burisa) 
Ahsen Aral (Hatay) 
Atalay Akan (Urfa) 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Atalay Akan. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLÎS 
GRUPU ADINA ATALAY AKAN (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlarım, 10 dakika içinde bü
ktün rejim ve adalet meselelerimizin arz edile-
ımiyeeeğini takdir buyurursunuz. Bu bakımdan 
ço'k esaslı noktalara yetişebildiğim kadar temas 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunım 

Adalet bütçesi hususundaki görüşlerini arz edi
yorum; 

Siyasi münakaşaya yer vermiyen, devir ve 
memleketlerde bile, adalet hizmeti Devletin ilk 
ve esas vazifesidir. 

Demokratik rejimlerde ise, adalet hizmeti, 
daha büyük ehemmiyet kazanır. Kuvveti elinde 
tutan iktidara karşı, muhalefeti koruyan, vatan
daşın siyasi hak ve hüriyetlerini, teminat altına 
alan, adalettir. Memlekette, kanun hâkimiyetini 
tesis eden, vatandaşlar, arasında, müsavatı temin 
eden yine adalettir. 

Bu sebepledir ki, adaletin mükemmeliyet de
recesi, bir memleket medeni seviyesinin en mü
him ölçüsüdür. 

İyi bir adaletin temini, insan ve hak hüriyet
lerini koruyan, kanunların mevcut olması, yük
sek vasıflı teminatlı hâkimlerden müteşekkil, 
mahkemelerin bulunması, bu mahkemelerin, işle
ri sürat ve selâmetle yürütmesi için, kanunlar 
tedvin edilmesi, ve nihayet, hukuk ve cezada iyi 
bir infaz sisteminin, tesis olunması ile mümkün
dür. 
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Esefle arz edeyim ki, siyasi hak ve hüriyetle-

î'in teminata bağlanması şöyle dursun, rejim 
buhranı tcvlidetmiştir. 

Biz, bunlardan sadeee bir kayma, misal olarak, 
dokunmakla iktifa edeceğiz. 

Toplantı ve gösteri yürüyüş Kanununun, si
yasi ve hak hüriyetleri, ne dereceye kadar kıstı
ğı, ne gibi müphem hükümleri ihtiva ettiği, ve 
hele tatbikatının bu hak ve hüriyetleri, büsbütün 
tahribettiği bor kesin malûmudur. 

Matbuat Kanunu, son tâdilleri ile, basında, 
en basit, tenkidlere de imkân vermemektedir. 
Değil tenkid, iktidarı methedip etmemenin bile, 
resmî ve hususi ilân tevziinde, bir kıstas sayılma
sı, Hükümetin basın huri yet i hususundaki anla
yışına ve kanunsuz tasar ruf lar yapmaktaki cüre
tine, tipik bir misaldir. 

Basın üzerinde yapılan, maddi ve mânevi taz
yikler, bugün gazeteciliği, bir kahramanlık hali
ne getirmiştir. 

İspat hakkı denilen ve mahiyeti itibariyle, 
idare edenlerin suiistimallerim, mahkeme huzu
runda, isbat edebilmekten ibaret olan bir müesse
seden, iktidarın ürkmesini anlamakta mazuruz. 

Basın suçlarında, Vekillerin, diğer vatandaş
lardan farklı ve imtiyazlı duruma sokulması, va
tandaşlar arasındaki müsavat hislerimizi, renci
de etmektedir. 

Son İçtüzük tâdili, icra üzerinde, esasen malı-
dudolan Meclis murakabesini kısması ve Anaya
saya aykırı hükümler ihtiva etmesi bakımından 
rejim için yeni bir'aksaklık teşkil etmiştir. 

Seçim meselesi, cemiyetin en başta gelen, en 
mühim meselesi haline gelmiştir. İyi bir seçim 
kanunu, bütün seçim muamelelerinin tam bir em
niyet içinde yapılmasını temin eden, millet ira
desini, en âdil ve en iyi şekilde aksettiren bir 
kanundur. 

- Bunun için fertlerin ve siyasi partilerin, se
çimden evvel ve seçim sırasında bütün vasıta
lardan müsavi şekilde faydalanmaları da lâzım
dır. Yine seçmen vatandaşın, kullandığı oy se
bebiyle, seçim neticelerine göre farklı muamele
lere maraz kalması şöyle dursun, bunu hatırına 
bile getirmemesi zaruridir. 

Muhte rem arkadaşlar, 
İktidar ve muhalefet olarak hepimiz 1950 se

çimleriyle iftihar etmekteyiz. İşte biz iktidarı, 
bıı suretle, emniyet ve sükûnet içinde yaptığı-
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mız bu seçimlerle Demokrat Partiye devrettik. 

5545 sayıılı Seçim Kanununun biraz evvel 
arz ettiğimiz esaslar dâhilinde tekâmül ettiril-

| mesi lâzımgelirdi. Bundan sonra yapılan seçim
lerin, bu gaye ve maksatlar içinde cereyan et-

j mesi icabederdi. Fakat iktidar, tamamen aksi 
bir yol takibetti. 

6428 ve 7053 sayılı kanunlarla, mevcut ka-
I nununda esasları eşitlik prensibi, hattâ vatanda-
I şın serbest iradesiyle, oy verme hakkı ihlâl edil-
| di. 
j 1957 seçimleri bunlara şu hareketleri de ek

lemiştir : 
Kütük ve seçmen listeleri, suiistimalleri, se-

| cimlere türlü şekillerde kanunsuz müdahaleler, 
radyo ile seçime fesat karıştırılması, bu suret
le serbest, eşit ve emniyetli seçim kalmamıştır. 
İstikbalde daha da fena olmasından endişe ediyo-

j rıız. 
Bütçe Komisyonunda, iktidar partisi men-

| supları da, kütüklerden şikâyet etmişlerdir. 
i Yüksek Seçim Kurulu, yanan Gazianteb se

çim evrakı hariç, diğer itirazlı vilâyetlerin, ev
raklarının tetkikini ikmal etmiştir. Kurulca, 
kanun noksanlıkları ve usul yüzünden fenalık
lar ortaya çıkarılamamıştır. 

Bütün bunlara rağmen, Hükümet, şimdiye 
kadar âti için nasıl bir düzeltme düşünüldüğü-

I nü söylememiştir. 
I Muhterem arkadaşlar; 
< Bir memlekette kanunlar, ne kadar ihtiyacı 

uygun ve ne kadar insan hak ve hürriyetlerini 
koruyucu olarak yapılırsa yapılsın, her gün te-

i kâmül eden cemiyetin ihtiyaçlarına göre, bunları 
Jâyıkiyle tatbik edecek mahkemeler olmazsa. Dev
letin bu esas vazifesi, ifa edilmiş sayılamaz. 

Bu vazifelerin lâyikiyle ifası da, kanun hük
münden ve vicdanından başka, bütün tesirlerden 
uzak tutulan, yüksek vasıflı ve bilgili hâkimler 
tarafından yap ılabil ir. 

İşte hâkimi, bu tesirlerden uzak tutan, temi
nattır. Bu sebepledir ki, teminat, hâkime tanınmış 
bir imtiyaz değil, adalet hizmetinin lâyikiyle ifa 
edilebilmesi için ihdas olunmuş bir müessesedir. 

Hakikat de, bu teminat, adalet mercilerinde 
haklarını arıyacak vatandaşların ve bizatihi ada
letin teminatıdır. 

Teminatsız hakimli müstakil mahkeme, bir 
hayaldir. Ancak, hâkimi teminatlı olan bir mah
keme istiklâlini muhafaza edebilir, 
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Hâkim teminatı, hâkimin tâyin, tahvil, azil, 

tecziye ve emekliliğini, açık objektif hükümlere 
bağlıyan ve bütün bu muamelelerin yapılmasında, 
politika organlarına tesir yapmak imkânını ver-
miyen, bir müessesedir. Siyasi organların, ha
kimler üzerinde tesir yapabilmek imkânları ta
mamen bertaraf edilmiştir. 

Filhakika, siyasi tesirler, başlangıçta, yalnız 
siyasi dâvalar üzerinde, hâkim mukadderatına 
tesir yoliyle müdahale ederken, zamanla iş bunun
la da kalmaz. Bütün dâvalara yayılır ve bütün 
adalet tahribolunur. 

Bizde, seçimin idaresi de, adalet mercilerine 
tevdi olunmuştur. Hâkim teminatı, bu suretle 
üzerinde birçok memleketlerden daha büyük 
ehemmiyetle durulacak bir ana mesele haline gel
miştir. 

Şimdi arkadaşları D. P. nin vazifelerine geçi
yorum. D. P. Muhalefette bulunduğu zaman hâ
kimler teminatının gayrikâfi olduğunu, bunun 
üzerinde durulacağını ifade etmişlerdi. Hattâ o 
zaman adalette huzur yoktur, sesleri, bu partice 
bir parola gibi yaydırılmıştı. 

Filvaki D. P. iktidara geldikten sonra Muhte
rem Başvekil 30 Mart 1951 tarihinde, ilk Hükü
met beyannamesinde buna temas etmiş ve gerekli 
teminat: mutlaka tahakkuk ettirilecektir, de
miştir. 

Ondan sonrakini hatırlatmıyorum. Zaman 
geldi, bu vaatlerden vazgeçti, hâkim teminatı 
yoktur demek, Adliye Vekili tarafından bühtan 
olarak vasıflandırıldı. îş bununla da kalmadı. 
Emeklilik Kanunu çıkarıldı. Birçok Temyiz aza
ları resen emekliye ayrıldı. Hattâ bunlara dâva 
hakkı bile verilmedi. Bir hukuk devletinde hu
kuk esaslarına yabancı maksatlarla yapılan bu 
gibi tasarrufların salahiyetli mercilerce de ya
pılması bu tasarruflara hukuki veçhe vermez. 

Tatbikatta bir salâhiyet kanunun verdiği sa
lâhiyetler de suiistimal edildi. Matbuat ve siyasi 
dâvalara bakan hâkim istenilen yere gönderildi. 
Bunların misalleri pek çoktur. Hattâ bu kür
süde, salahiyetli makamlar tarafından hâkimler, 
kararlarından dolayı teşci edilmişlerdir, radyo
da teşci edilmiştir. Fakat arkadaşlar, bu sene 
Adliye Vekâleti bütçesinde memnuniyetle gör
dük ki, iktidar partisine mensup arkadaşlarımız 
da aynı derdin üzerine parmak basmışlardır. Ad
liye Vekili de hâkim teminatının bu yolda ya

pılması kanaatindedir. Bizi mazur görsünler, 
şimdiye kadar yapılan vaitler yerine getirilme
diği için biraz tereddüdediyoruz. Biz bunun fii
len yapılmasını bekliyoruz. Bugün üç bin hâkim
den bin yüz küsuru boştur. 

REÎS — Vaktiniz tamam efendim. 
Buyurun, Hamdi öner, Bey. 
HAMDI ÖNER (Adana) — Arkadaşlar; 

Adalet bütçesi hakkında konuşurken bir huzur 
duymaktayım. Bunu huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Ben adliye camiasının içinden çıktım. 
Adliye teşkilâtı yeni Adliye Vekilimizden çok 
şeyler bekliyor. Bütün Adliye teşkilâtı yeni Ad
liye Vekilinin adaletin dertlerini tamamen an
lamış olduğunu ve bunlara çare bulmak yolları
na tevessül ettiği kanaatini taşımaktadır. Yeni 
Adliye Vekilimizi şahsan tanımıyorum. Sayın 
Balıkesir Mebusu adaletin dertlerine el koyarsa 
memlekete büyük hizmet etmiş olur. 

Arkadaşlar; tarih boyunca teknik ve sosyal 
gelişmeler bağımsız bir adeletin teminatı altın
da ancak mümkün olmuştur. Roma imparator
luğunun medeniyeti, cihanşümul hâkimiyeti şim
diye kadar kabına varılmamış olan bağımsız 
adaletine medyundur. Osmanlı imparatorluğun
da karakteristik ve kuvvetli bir adalet ruh ve 
teşkilâtı vücuda getirmiştir. Muhtelif kavimler 
bu adaletin siyaneti altında benliklerini bugü
ne kadar muhafaza ^edebilmişlerdir. 

Adalet nedir? Birçok tarifleri vardır. Adalet 
maşeri vicdandır, umumun tasvibidir. Namık 
Kemal'i itham eden karar adalete mugayir idi. 
O günkü zihniyet de bunu böyle telâkki ediyor
du, bugün de bu böyle telâkki ediliyor. Namık 
Kemal'in faaliyeti adlî nizam lehinde idi. Bu o 
gün de böyle biliniyordu, bugün de böyle bilini
yor. 

Arkadaşlar, hüküm ve kararlar maşeri vic
dana tevafuk edince cemiyet huzur bulur. Fakat 
maşeri vicdanı tazyik ederse huzursuzluk yara
t ır ve nizamın ıslahı mevzuunu ortaya atar. Ni
zamı ihlâl etmezsek, ferdi ıslah kolaydır. Mah
keme hükmü ile onu tevkif eder. intizamı bo
zan memura dairesinde lâzımgelen inzibati mu
amele yapılır. Fakat nizamı yerine getirmek ko
nusunda alınacak karar, verilecek hüküm ve 
tedbirler umumi vicdanda yıkıcı tesirler mey
dana getirirse cemiyet nizamın yeniden tesisi 
görevi ile karşılaşır. Onun için çok mühimdir bu 
mevzu. Adaletin en büyük vazifesi böyle maşeri 
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vicdana uygun karar ve hüküm vermesidir. Bir 
nizam Devlete karşı ferdi ve ferde karşı Dev
leti korumak vazifesini ifa eder. Vermiş oldu
ğu karar ve vermiş olduğu 'hükümler vicdanları 
tatmin ederse huzur teessüs eder. Vicdanlara 
uygun hüküm ve kararlar nizamı sağlamak 
suretiyle ferde karşı da Devleti korumuş olur. 
Adaletimizin Avrupai zihniyet ve kültürle 
teçjhizi Cumhuriyet devrinde başlar. Avrupai 
zihniyet, demokratik hayatın inkişafını temin 
eftmektir. 

RBÎS — Bir ' dakikanız kalmıştır. 
HAMDI ÖNER (Devamla) — O halde kısa

ca arz edeyim, memlekette muhalefet grupları
nın teşekkülünden sonra Demokrat Partinin 4 

kendi telâkkisine göre bir adalet tevzii yoluna 
giderek adaleti cihazlandırmak, teşkilâtlandır
mak yoluna gittiğine dair umumi bir kanaat 
'hâsıl olmuştur. Bu ise hem fbizim hem sdzin için 
ve hem de memleket için çok feda neticeler 
doğurabilir. 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur. 
HAMDİ ÖNER (Devamla) — Adaletin çok 

dertleri vardır. Fakat beş dakika içinde söyli-
yebileceklerimi söyledim. Yalnız o halde temen
nilerimi arz edeyim, Sayın Vekile: 

Basını kayıtlıyan hükümleri kaldırmalı. 
Halkın kanaat ve fikirlerinin toplu olarak 

izharına imkân verilmeli. Ferd olarak fikrimizi 
izhar ettiğimiz gibi, üç beş kişi bir araya ge
lerek de izlhar edebilmeliyiz. 

Bunun gibi medeni dünya camiası içinde bi
zi küçük düşürecek kanunları bertaraf etmeli
yiz. 

ıSonra Seçim Kanununun, ımillî iradenin ta
mamen tezahürünü engelliyen 'hükümlerini kal
dırmalıyız. 

Emeklilik Kanunu... Dünyanın hiçbir yerin
de Adliye Vekili en yükseğinden en küçüğüne 
kadar bir (hâkimi vazifesinden çıkarmak salâ-
•hiyetini haiz değildir. Bizde niçin olsun. îş Ka
nununda iş mümessili işçiyi bâzı kayıtlarla çı
karabilir. Fakat Adliye Vekili en yüksek hâ
kimi işinden çıkarabiliyor. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, al
kışlar) 

REÎS — Mazlum Kayalar. 
MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım: ömrünün çeyrek asra va
ran zamanım adliye meslekine hasretmiş bir 
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insan olarak, bir arkadaşınız olarak, Adliye 
Vekâleti bütçesi konuşulurken elbet benim de 
söyliyeceklerim bulunmak gerekir. 

Bu itibarla şahsım adına söz almış bulu
nuyorum. 

Ancak ne yazık ki, bütün meslek < hayatı 
devremin muhassalasını teşkil etmek üzere ve 
günlerce muşikâfane bir şekilde hazırladığım 
notlarımdan huzurunuzda faydalanmaya ve 
mâruzâtta bulunmaya imkân bulamıyorum. 
(Sağdan alkışlar). 

Bu, arkadaşlarımın alkışlariyle ifade etmek 
istediği gibi beş dakikalık zamanın azlığından 
değildir. O da bir âmildir. Ancak bu, bir za
ruretten doğmaktadır. 

Fakat esaslı mâni Hükümet programı mü
zakerelerinden beri gördüğümüz bir manzara 
ve bu manzarayı zaman zaman tekrar eden ha
reketler ve bu hareketlerden evvel dönen ri
vayetlerdir. Muhalefet, iktidar partisi mebus
larını bu kürsüden konuşmak imkânından mah
rum etmek hususunda kararlı görünüyor. (Sağ
dan, ne münasebet sesleri, soldan alkışlar). 
Bu karar Mazlum Kayalar ölçüsünde muvaf
fak olmuş sayılabilirse kendi aralarında birbir
lerini tebrik edebilirler. (Sağdan, asla sesle
ri, soldan alkışlar). 

Adliyemizin de meseleleri vardır arkadaş
lar. Cereyan eden müzakerelere nazaran bu 
dertleri bilhassa iki grupta toplamak müm
kündür. Bunlardan birisi maddi huzura, ikin
cisi de adaletin mânevi huzuruna taallûk edi
yor. 

Maddi huzura ait dertleri iktidar partisi 
olarak bertaraf etmek lâzımdır ve mümkündür, 

Bütçe müzakereleri kapanır kapanmaz, büt
çe Hükümete icra hususunda tevdi edilir edil
mez, Meclis de kapanacak ve gelecek yıl büt
çesine kadar işten el çekecek değiliz. Elbette 
ki, bütün mebus arkadaşlarla birlikte mesele
lerle meşgul olmaya devam edeceğiz. Mânevi 
huzura gelince, bu hususta iktidar partisinin 
emeklerinden ziyade vazife, muhalefete düş
mektedir. Çünkü bu huzuru ihlâl eden, Büyük 
Meclisteki beyanatı ile, 1957 seçimlerinden bu
güne kadar daha. büyük bir şiddet iktisabeden 
hareketleriyle, bu mânevi huzuru yok göster
meye veya ihlâl etmeye çalışanlar maalesef 
muhalefet, sıralarını işgal eden arkadaşları
mızdır. 
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Muhterem arkadaşlarım j bir millet ordu

suna olduğu kadar adaletine de güvenmek ih-
tiyacmdadır. Dakikalarım azaldığı için bir 
vicdan borcumu eda etmek üzere de birkaç 
söz söylemek isterim: 

İktidar partisinin, ve Hükümetin Başkanı 
olan Adnan Menderes'in adalet üzerinde baskı 
yaptığını, müdahale ettiğini bimahaba iddia 
etmişlerdir. Bu iddialara karşı bir misal ile ce
vap vereceğim. (Sağdan, vesikalar var sesleri). 

Ben de canlı bir vesikayım arkadaşlar. 
İzah edeyim: 1952 senesinde Başbakandan ve
kâlet aldığım zaman manzara, bütün memle
ket ölçüsünde muhalefet gazetelerinden ve o 
zamanın bâzı muhalefet öncülerinden, Adnan 
Menderes'e tevcih edilmiş hakaretler yağmakta 
idi. Buna. ilk vekâlet tevdi edildiği gün 55 ga
zetede birlikte verildi ki bunlardaki yazılar
dan herhangi birisi, bizlerden birinin şahsına 
tevcih edilmiş olsaydı tahammül etmemiz çok 
müşkül olurdu. 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır efendim. 
MAZLUM KAYALAR (Devamla) — Mev-

zuubahsolan Başbakandı. Kendisi dâvaya gi
dip gitmemek hususundaki kararı avukatına 
bıçaktı. Ben de ancak bu hakaretler en ağır 
bir ölçüye vardığı zamandır ki dâvalar açtım. 
Yüze yaklaşan gazeteye ve hakarete karşı 3 - 4 
dâva... 

Şimdi takdirlerinize müracaat ediyorum, 
avukatına bile müdahale etmiyen bir insan, 
nasıl olur da Adliyeye müdahale eder? Bu açık
lamayı bir vicdan borcu bildiğim için mâru
zâtta bulundum. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) . 

REÎS — Zamanınız tamamdır efendim. 
Kâmil Boran. 
KÂMÎL BORAN (Mardin) — Milletin pa

rasından 111 milyon 128 bin 220 lira Adliye Ve
kâletine tahsis edilmiş, bu büyük masrafı ada
letten başka hiçbir şey karşılıyamaz, mazur gös
teremez. 

Millet, bu parayı aç ve çıplak gezer, yine se
ve seve verir. Fakat karşılık ister. Bu karşı
lık adalettir. Adalet insanların en tabiî, en 
hayati hakkıdır. Adalet demokrasi gibi ileri 
ve medeni bir sistemin değil hattâ sadece dev
letin, devlettik vasfının ilk şartıdır. Belki bâzı 
ahvalde bir milletin demokrasiye lâyık olup ol-
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madiği keyfiyeti münakaşa edilebilir. Fakat 
bir milletin adalete lâyık olup olmadığı keyfi
yeti asla münakaşa mevzuu olamaz. Bu kadar 
kati, sarih, tabiî ve zaruridir. Adalet denilin
ce evvelemirde adaleti dağıtacak olan merci, ya
ni hâkim akla gelir. Hâkimi lâyıkiyle adalet 
tevzii vazifesini görebilmesinin birkaç feda edil
mez şartı «vardır. Hâkim verdiği kararların 
kendi şahsi akıbetine müessir olacağından en
dişe etmemelidir. Hâkim geçim ve istikbal kay-
gusu içinde olmamalıdır. Hâkim iş altında bu-
nalmamalıdır. Bizdeki durum nedir? 

Bizde bugün (hâkim bu şartların hepsinden 
mahrumdur. 25 yılını doldurmuşsa her an te
kaüt edilmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dol-
durmamışsa her an salâhiyet verilerek en uzak 
yerlere gönderilebilir. Evini, ailesini darmada
ğın etmek zorunda bırakılır. Vaktiyle birtakım 
zaruretler tahtında ve istisnai hallerde tatbik 
edilmek üzere kabul edilen 367 sayılı Kanunun 
Adliye Vekâletine verdiği salâhiyetin kullanıl
ması artık bu salâhiyetin suiistimali sayılabile
cek derecede bir kesafeti bulmuştur, öyleki 
kendisinden politikacılarca memnun kalmmıyan 
bir hâkimin kürsüsü başından uzaklaştırılması 
veya muayyen bâzı kimselerin muayyen yerler
de bulundurulmasının, keza, politikacılarca lü
zumlu görülmesi hallerinde hiç tereddütsüz bu 
salâhiyet kullanılmaktadır. Binaenaleyh hâ
kimlik teminatı gerek yeni tekaüt sistemi, ge
rekse 367 sayılı Kanunun mübalağalı tatbiki 
yüzünden sıfıra müncer olmuştur. Diğer taraf
tan hâkim bilhassa son yılların korkunç paha
lılığı karşısında eline geçen para ile ailesini ve 
kendisini en mütevazi şekilde dalhi geçindir
mekten âciz kalmıştır. İşler de o kesafettedir 
ki, hangi derece ve sınıfta olursa olsun, hâkim
lerimizin hepsi tetepbularda bulunmak, hattâ 
salim düşünmek imkânlarından dahi mahrum, 
bezgin ve bunalmış durumdadır. Eğer böyle 
bir sistemle biz adalet dağıtabildiğimiz fikrin
de isek kendimizi aldatıyoruz demektir. Bina
enaleyh ilk yapılacak ilk iş kanuni ve malî ted
birlerle hâkimlik müessesesinin adalet tevzii dı
şında her kaygudan kurtarmaktır. 

Diğer taraftan Anayasaya ve insan hakları
na aykırı kanunların ve tatbikatın başlıca mu
hatabı Adliye Vekâletidir. Bu mevzular çok 
görüşüldü, fakat hiçbir tesiri olmadı ama ben 
aklıselim ve aklıselimin zaferine inanan bir in-

— 499 — 



î : 45 24.S 
sanım ve bu imanladır ki, Anayasaya ve beşer 
hukukuna aykırı kanunların ve tatbikatın bir 
an evvel ıslah ve tadiline gidilmesini rica edi
yorum. Adliyemizin adına, şanına ve vazifesine 
daima lâyık olmasını dilerim. (Sağdan alkışlar) 

BEÎS — Cevat Ülkü, buyurun. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, adalet mülkün temelidir. Bu sö
zün tazammun ettiği mâna üzerinde izahat 
vermeye hiç de lüzum görmüyorum. Çünkü bu 
vazifeyi ifâ edenlerin ve bu meslekin ne kadar 
kutsi bir mahiyet taşıdığında şüphe ejdilemez. 
Ben hazırladığım notlarımdan ziyade, bugün 
için benden evvel konuşan arkadaşların temas 
ettikleri bâzı noktalara cevap arz etmek lüzu
munu hissetmiş bulunuyorum. Çünkü bir kere 
hâkimlerin ve hâkimlik meslekinin kutsiye
tiyle hiç de yerinde olmıyacak hattâ bizzat 
hâkimlerin büyük bir kısmını rencide etmek
te bulunan bir psikoz yaratılmıştır ki, bu 
hakikaten bu meslek müntesibi olanlarla, ada
let tevzii gibi büyük bir vazifenin ifâsına bu 
şekilde kendi kendimize rencide eder duruma 
girmiş bulunmaktayız. 

Atalay Bey, arkadaşımızın siyasi hak ve 
hürriyetlerin teminata bağlanması bakımın
dan bugün mevzuatımız demokratik inkişafı 
temin edememiş, rejim buhranı tevlidetmiştir 
diyor. Kica ederim, bizim demokratik hayatı
mızda bilhassa adalete verdiğimiz kıymet ve 
göstermekte bulunduğumuz itina muhakkak ki, 
geçmiş devirlerde yoktu. (Sağdan, asla ses
leri) Geçmiş devirlerin bu hususta bir muha
sebesi yapılsa, tatbikattan gelen arkadaşlar ve 
o zamanlar hâkim olmam sebebiyle bilhassa 
bendeniz de, zamanın adliye vekillerinin şah
si bir kuryesi gibi bâzı, müfettişlerin yegân 
yegân mahkemeleri dolaştıklarını biliriz. 

Yine Atalay Bey, seçimlenden bahsederken 
oy verme hakkının ihlâl edilmiş olduğunu, 
emniyetli bir seçim yapıldığında belki ilerde 
hiç bahsedilemiyeceğini ileri sürdüler. Yine 
Halk Partisi zamanında mebus mazbataları 
Meclis trafmdan tetkik ve tasdik ediliyodu. 
Biz bu hakkı Yüksek Seçim Kuruluna vermek 
suretiyle tamamiyle bir bitaraflık şerefini ka
zanmış insanlarız. Bugün seçimlere fesat ka
rıştırıldığını iddia eden arkadaşlar, nihayet 
Yüksek Seçim Kurulunu teşkil eden hâkim
lerimizin vermiş oldukları kararı burada bir 
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| münakaşa veya onların vazifesini şüphe ile 

karşılamak gibi bir duruma düşmektedirler. 
Hamdi öner arkadaşım, Demokrat Parti, 

kendi telâkkisine göre adalet tevzi ettiğine 
dair bir kanaat mevcuttur, dediler. Fakat bu 
şüphe ve yuvarlak kelimeler içinde bir delilini 
vermedikleri için neyi kasdetmiş olduklarını 
pek iyi anlıyamadım. 

Kâmil Boran arkadaşımla bâzı noktalarda 
mutabakat halindeyim. Zira hakikaten hâkim 
mevkiinden endişe etmemelidir, geçim kaygusu 
içinde bulunmamalıdır. Fakat dönüp dolaşıp 
iktidarımız zamanında bütün bunlardan hâ
kimlerimiz mahrum imiş gibi bir netice ile söz
lerini bağlamalarını asla yerinde görmedim. 
Bugün hâkimin mevkiinden endişelenmesi de
dikleri normal kanunların çerçevesi içinde ya
pılmakta olan tâyin ve nakillerden ibaret ise 
nihayet salâhiyetle, kadrosuzluk yüzünden bir 
hâkimin şuradan buraya kaldırılmak suretiy
le bâzı kaza nihailerine gönderilmeleri ise, bu
nun geçmiş devirlerde de yine aynen tatbik 
edilmekte olduğunu muhakkak kendileri de 
bilirler. 

j REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
CEVAT ÜLKÜ (Devamla) — Geçim kay

gusu içinde olan hâkimlerimizi bütün âmme 
hizmeti gören diğer hizmetlilerimizden daha 
müreffeh bir hayata kavuşturmak hususunda 
tamamiyle kendileri ile beraberim. Çünkü bu
gün geçim kaygusu içinde, çoluk çocuğunun 
rızkını düşünen bir hâkimin netice itibariyle, 
salim bir kafa ile âdil bir hüküm vereceğine 
kaani olamayız. Şu halde biz de hâkimlerimi
zin gerek maaş ve gerekse ödenek bakımından 
tam bir şekilde tatmini yoluna gidilmesini is
temekten vareste kalamayız. Bu geçim kaygu
su içinde yaşıyan, hâkimler vesilesiyle, bugün
kü buhranların tevlidettiği durum gibi göster
mek doğru değildir. Geçmiş devirlerde de, Kâ
mil Boran arkadaşıma hatırlatmak isterim, bir 
kısım hâkimlerden kesilmek suretiyle çok ço
cuklu hâkimlere yardım namı altında toplanan 

| paraların diğerlerine verilişi vardı, iane şeklinde 
toplanan bu paraları reddedip de izzeti nefis
lerini korumak istiyen hâkimler vardı. Bunları 

i görmemiş midir? (Soldan, bravo sesleri) (Al
kışlar) Geçim sıkıntısı o zaman da mevcuttu. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır Cevat Bey, 
cümlenizi tamamlayın. 
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CEVAT ÜLKÜ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, hâkimlerimizi lâyik oldukları seviye
de mütalâa etmek için her türlü parti kaygusu-
nun dışında tamamiyle vicdani ve normal ola
rak mütalâa etmek yerinde olur, kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar) 
REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kare) — Muhterem arka

daşlar, Cevat Bey, hâkimlerin mevcut usul ve 
kanun dairesinde nakillerinin yapıldığını söyle
diler. Muhterem Cevat Bey, siyasî dâvalarda 
hâkimler iktidarınızın baskısı altındadır. Q 
kadar baskısı altındadır ki Ödemiş'te beraetimi 
isteyen cumhuriyet müddeiumumi muavinini er
tesi gün başka yere naklettiniz. Daha önce cum
huriyet müddeiumumisi ise Eskişehire tâyin 
edilmiş gidip vazifesine başlamıştı. Sonra bura
ya şifre ile çağırılıp tekrar Ödemiş'e gönderdi
niz. Bu levhayı görüpte bir adliyeci olarak za
manımızda politika yapılmıyor demenize hayret 
ettim. 

Muhterem arkadaşlar, millet meşakkata mâ
ruz, muhalefet huzursuzluktan şekvacı, düşü
nen insanların yürekleri endişe içinde niçin? 
Bunca fedarkârlık ve ıstırabın karşılığında bek
lediğimiz nedir? Korkusuzca, insanca yaşama 
haklarımızın hukuki mesnet ve teminatlara bağ
lanması... Fikirlerin ifade hürriyetlerinin ve mil
let haklarının tehlikelerden masun bulundurul
masını temin... Bunun mukaddes şartı ve emin te
minatı, müstakil kaza kudretidir. Tarih kesin ola
rak şahitlik eder ve hüküm verirki, Demokratik ni
zamda, refahta selâmette ancak bağımsız ada
letle mümkün olmuştur. Teessürle beyan ve ifa
de edelim ki uzun yılların emeği ile tesisine uğ
raşılan bu organ bugün iktidarın çeşitli kanun
ları, tedbirleri ve tatbikatı ile zedelenmiştir. Ze
delenmektedir. iktidar temayül ve endişelerini, 
muhaliflerinin hürriyetleri pahasına vikaye he
vesinde... Muhaliflerini yıldırma yolundadır. 
Bunun için de siyasetin nankör imkân silâhını 
adaletin aziz bağrına saplamaktan çekinmemiş
tir. Dünyanın medenî ve demokratik her diya
rında bağımsız adaletin şerefi hürriyet ve hak
ların bekçisi olmanın yeni hükümlerine kavu
şurken; bizde siyasi iktidarın eli ve dili her 
fırsat ve vesile ile mevcut hükümleri tahribet-
mekte siyasi dâvaların üzerinde iktidar idare
cilerinin emellerinin veya gazaplarının gölge-
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sini aşikâr olarak düşüşünü seyretmek elem ve
ricidir. Bu tahrip ve tazyiklerin acısını, hep 
beraber çekeriz. Daha teminata götürecek yer
de geriye dönüşte ısrar, her halde rejime şe
ref vermiyecektir. 

Muayyen bir sistemi tahakkuka giden bir 
zihniyet ve bu zihniyeti himaye için alınan 
tedbirler karşısında, bizim, ümidimiz, Türk 
hâkiminin ahlâk ve vicdan selâbeti; ve insan 
olarak bu memleketin evlâdı olarak ukubet ve 
kötülüklere karşı kendi payına düşen fedarkâr-
lığı yapan ve yapacak olan bu camianın şeref
li mensuplarının, şahıslarıdır. Millet ve siya
si tarih onlara elbet bir gün şükranını öderken, 
bu aziz organı tahrip edenlerin ve bu edişi tas-
vibedenlerin mesuliyet ve vebalini tesbit ve ge
lecek nesillere ibret olarak tevdii unutmıya-
caktır. 

Adaleti tahrip etmeme pahasına; kuracağı
nız, azasını Kavrakoğullarından seçeceğiniz hu
susi mahkemelere gitmeye hazır olduğumu ifa
de ederken; Bilmem ki adaletin lüzum ve ehem
miyetini bir kerre daha haykırabilecek miyim? 
(Sağdan, alkışlar) 

REtS — Turhan Feyzioğlıı. 
TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Efen

dim, sıramı Atalay Akan arkadaşıma veriyorum. 
REÎS — Böyle şey olmaz, efendim. Atalay 

Bey de sıradadır. Konuşmak hakkınızı kullan
mak istiyorsanız, buyurunuz. Aynı celse içinde 
sözcülüğün şahsa çevrilmesi mümkün değildir. 
Bu suretle muvazaa yoluna gitmemenizi rica ede
rim. Konuşmak istiyorsanız, geliniz kürsüye!... 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Efen
dim, sesim biraz kısık olduğu için sıramı arka
daşıma devretmek istedim. Şu kanaatteyim ki, 
İçtüzük hükümlerinin bugünkü tatbikatı, bir mil
letvekilinin sıraya yazılmış olan başka bir mil
letvekiline sırasını devredebilmesine müsaade et
mektedir. Atalay arkadaşımız konuşmasını yapıp 
yerine oturduktan sonra şahsı adına söz almış 
ve sıraya girmiştir.. Şimdi ben de, o da sırada
yız. İkimiz de mebusuz. Ben sıramı ona veriyo
rum. Başkanın kararı İçtüzüğe uygun değildir. 
Fakat muhterem arkadaşlarım; mademki huzu
runuzdayım, hâkim teminatı mevzuunda biraz 
önce serdedilmiş bir mütalâaya cevap vermek is
terim. 

Arkadaşlarım; hâkimlerimizin terfihi hakika
ten önemlidir... Fakat, terfihten daha önemli bir 
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husus da hâkim teminatının sağlanmasıdır. Ek 
ödenekler bahsinde Bütçe Encümeninde ve Ad
liye Encümeninde söz almak suretiyle hâkimlik 
meslekinin cazibesini artırmanın lüzumunu İs
rarla müdafaa ettim. Hâkim ödeneklerinin bu
gün bir mâna ifade etmediğini, hâkim yetiştir
mek için gençlere verdiğimiz bursa rağmen yeter 
sayıda hâkim bulamadığımızı söyledim. Encü-
înen Reisi Cevat Bey arkadaşımıza cevap vermiş 
olmak için söylüyorum; eskiden Adliye Vekâle
tinde vazife almak için müracaat eden Hukuk 
Fakültelerini en iyi ve iyi derecede bitirmiş me
zunlar arasından, hâkimler sıra ile seçilirdi. Bu
gün orta derece ile fakülteyi bitirmiş mezunlara 
vazife verilmek istendiği halde, talip bulmakta 
müşkülât çekildiği mesul şahıslar tarafından ifa
de edilmektedir. 

Arkadaşlar; dün mebus ödeneklerinden bah
settim. Hâkimlere en az mebusa verilen maaş ka
dar para verilmesi lâzımgeldiğine inanmış bulu
nuyorum. Ancak; teminat bundan önce gelir. 

Muhterem arkadaşlar, Temyiz Mahkemesi 
âzalığma gelmiş kimselerin çoğu hizmet müd
detleri itibariyle 25 seneyi doldurmuşlardır. 
25 seneden çok hizmet etmiş olan hâkimlerin sa
yı itibariyle kabarık bulunduğu Temyiz Mahke
mesinde, hâkim teminatı 6422 sayılı Kanunla j 
kökünden tahribedilmiştir. Çünkü o hâkimler 
bir gece, bir saat içinde Adliye Vekilinin esbabı 
mucibe zikretmiyen iki satırlık bir tezkeresi ile 
vazifelerinden uzaklaştırılabilir. Muhterem arka
daşlar bir kere daha bu kürsüden arz etmiştim; 
istirham ederim, sözcüden ve vekilden istirham 
ederim, bana Türkiye'den maada bir tek demok
rat memleket adı, «Demokratım» diyebilen bir 
tek memleket adı versinler ki, orada Temyiz 
Mahkemesi azaları bu şekilde Adalet Bakanının 
iki satırlık bir tezkeresi ile bir gecede işinden 
uzaklaştırılsm. iddia ediyorum, veremezler, ve-
remiyeceklerdir, çünkü böyle bir memleket yok
tur. 

REİS — Bir dakikanız, kaldı. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, seçim itirazlarını bu hâkim
ler göreceklerdir, basın dâvalarını bunlar göre
ceklerdir, Bölükbaşı'nm dâvasını bunlar göre
ceklerdir, Gülek'in, Kırıkoğlu'nun ve belki de 
yarın Feyzioğlu'nun dâvasını bunlar görecekler
dir. Muhterem arkadaşlar, siyasi dâvalara ba
kan hâkimlerin azil salâhiyetini Adliye Vekili- | 
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nin elinde bırakırsak, onun omuzlarına, belki de 
dâvalara her hangi bir şekilde müdahale etme
diği halde ağır bir vebali, çocuklarına dahi si
rayet edecek ağır bir yükü yüklemiş oluruz. 
Çünkü, hâkim vicdanının emriyle de hareket et
miş olsa, bu şartlar altında bir siyasi dâvada, 
mahkûmiyet karan verirse, Hikmet Bayur'un 
bile vaktiyle söylediği gibi halk «hâkim mah
kûm etti» demiyecek «Hükümet mahkûm etti» 
diyecektir. (Sağdan, alkışlar) 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Sevgili 
arkadaşlarım, Adliye Vekâleti bütçesi üzerin
deki konuşmaların en çok zaman alanı, en ziya
de mevzuubahsolan kısmı hâkim teminatıdır. 
Biz şunu hemen ifade edelim ki, hâkim temina
tı mevzuunda muhalefetin anlayış ve görüşüyle 
biz aynı görüşe sahip değiliz. Bir memleketin 
coğrafi 'durumu, içtimai şartları.... 

BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Grup adı
na mı konuşuyorsunuz?. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Os
man Kavrakoğlu adına konuşuyorum, beyefen
di. (Gülüşmeler) 

Evet! Bir memleketin iklim şartları, müna
kale imkânları ve bizde olduğu gibi içtimai mâ
nada muhit şartları değişik olursa o memlekette 
bir hâkimin şevki tesadüfle şu kadar maaş ala
bilmesini mümkün kılan kıdem derecesini her 
hangi bir şehirde iktisabetmiş bulunmasını ölün
ceye kadar bu şehirde vazife görmesinin bir se
bebi olarak kabule imkân yoktur. 

Açık konuşayım, sözlerimi tavzih edeyim. 
Hâkim teminatını muarızlarımız şöyle anlı

yorlar: Bir hâkim baremin yedinci derecesine 
hangi şehirde terfi ederse yani altmış lira asli 
maaş nerede alırsa Adliye Vekâleti onu, muvafa
katini almadan veya hakkında bir disiplin 
kararı verilmeden hiç bir yere nakledemez, etme
melidir. 

Böyle bir anlayışın tatbikatı şu olacaktır. Alt
mış lira asli maaşı İstanbul, izmir, Ankara gibi 
büyük merkezlerde alan bir hâkim tekaüt olun-
cıya kadar bu vilâyetlerde kalacak ve kendisini 
yukarda arz olunan haller dışında nakletmek 
asla mümkün olmıyacaktır. 

Pekifbu üç şehrin memleketimizdeki mümtaz 
mevkiini diğer vilâyetlerimizin de kalbimizde 
çok büyük yeri olmasına rağmen itiraf etmek 
lâzımdır. Yine itiraf etmek mecburiyetindeyiz 
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ki, bu şehirlere tabiatin büyük lûtfu bir tarafa, 
Devletin verdiği nimetler bir tarafa bu vilâyet
lerin hakikaten diğer illere üstün durumları 
vardır. 

Böyle mühim merkezlerde teminata kavuşan 
hâkimlerin ölünceye kadar bu vilâyetlerde kal
maları demek, başka vilâyetlerde çalışan, çalış
kan, ilmî kudreti ve ahlâki değeri mükemmel 
olan birçok hâkimlerin bu mümtaz vilâyetlerde 
hizmet etmek imkânından mahrum kalmaları, 
bu yerlerin havasından, suyundan ebediyen isti
fade etmemeleri demektir. Hal böyle olunca 
hâkim teminatını bu şekilde sakat bir görüşe 
bağlamanın kusurları anlaşılır. Hâkim teminatı 
onu hizmet yerine bağlamak şeklinde anlamak 
doğru değildir. 

Hâkim teminatından hâkimin verdiği hü
küm yüzünden mesul olmıyaeağmı anlamak ve 
bu anlayış ile tam bir vicdan serbestisi içinde 
çalışması gerektiği mânasını çıkarmak lâzımdır. 

Kaldı ki, bu mevzuda bu kadar geniş bir gö
rüşe yer olup olmadığı da mühim bir nokta teş
kil eder. 

Malûmdur ki, hâkimler dahi şikâyet olunur, 
takibata uğrar hattâ ceza görürler, bu husus için 
Hâkimler Kanunu vardır. Bu kanuna göre 
hâkimler de diğer memurlar gibi disiplin mua
melelerine hattâ cezai muamelelere tabidirler. 
Binaenaleyh bütün bunları bir tarafa iterek hâ
kimlik teminatı müessesesini ikide bir ele alıp 
hâkimleri milletin üstünde, bizlerden ayrı fev
kalbeşer insanlar, bütün diğer idari ve askerî 
hizmetlerde vazife gören memurların üstünde 
harikulade kimseler olarak kabul etmeye imkân 
yoktur. (Soldan, alkışlar) 

Onlar da bizim gibi insanlardır, böyle yanlış 
telâkkiler onları bilhassa hataya sevk edebilir, 
bundan kaçınmak lâzımdır. Hâkimlerin iyi ça
lışmasını istiyorsak bunu kürsüye çıkarak eski 
İstanbul tiyatrolarında trajedi oynryan ecnebi 
artistlerin dramatik pozları ile nutuk çakarak 
sağlamaya imkân yoktur. Bunun tek yolu siya
set cambazlarının ellerini ve dillerini muhterem 
Adliyemizden çekmeleridir. 

Sevgili arkadaşlarım. Bakınız nasıl bir hal
deyiz. Biz bizzat bu kadrodan yani hâkimlikten 
gelmiş insanlar olarak pekâlâ kendimizi siyasi 
cereyanlara kaptırabiliyoruz, birçok tecrübeleri
miz olduğu halde kavgalarımızı Meclise kadar 
sirayet ettirmekten tereddüt etmiyoruz. 
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1 Biz bu kavgaları yaparken diğer tarafta hâ-
j kimlik mevkiini işgal etmekte bulunan birçok 

yakınlarımız var. Kardeşlerimiz, hattâ kanları
mız var, 

Bütün bu çekişmelerin bu kadroya tesir et-
miyeceğini ifadeye imkân var mıdır? Hepimize 
düşen vazife her şeyden evvel adliyemizi siyasi 
çekişmelerin dışında tutmaktır, Adliyenin salâ-
betle çalışması arzu ediliyorsa (Şüphesiz bu ar
zuya katılmıyacak bir kimse tasavvur etmiyo
rum) her tasarrufa bir siyasi mâna veren tertip
lerden vazgeçilsin, hepimiz elimizi ve dilimizi hâ
kimlerden çekelim arkadaşlar. (Soldan, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

I Bizim senelerce üzerinde durduğumuz mevzu 
ne idi? Seçimlerin adlî teminata bağlanması de
ğil mi? Bunu niçin istedik ve yaptık. Hâkimlere 
olan itimadımızdan; bu itimat dolayısiyle sene
lerce adlî teminat talebinde bulunan ve hâkim
lerin istiklâlini müdafaa eden bizlerin karşısına 
çıkanlara bakınız. Hürriyet ve istiklâl müdafile-
rine bakınız. Bizim dâvamız sabit olduktan, adli
yenin istiklâli fiilen tahakkuk ettirildikten se
neler sonra, bu aziz kürsüye çıkarak 1958 Şuba
tının 24 ncü günü buradan hâkimlere siyasi ar-

I malı methiyler okumak çok kolaydır. Bugün mü-
I dafaasma sarıldıkları müesseseler senelerce ev-
I vel kurulmuştu. Muhaliflerimizin burada pek 
I arifane bir şekilde ifade ettikleri âli prensipleri 
I kendi iktidarları zamanında biraz olsun tatbika 

ve müdafaaya yanaşmadıkları milletimizin de 
hâkimlerimizin de malûmudur. 

I Mazileri böyle olan insanlar şimdi hâkimlere 
I rüşveti kelâm vermektedirler. Bu lâflara hâkim

lerimizin de bizim de karnımız toktur arkadaş
lar. (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

REÎS — Edip îmer. 
EDİP ÎMER (Sivas) — Muhterem arkadaş-

I 1ar, adalet müessesesine indirilen ağır darbe-
I yi vicdanında hissetmiş eski bir arkadaşınız 

sıfatiyle (Soldan ne yaptın, sesleri) uzun uzun 
konuşmak isterdim. Müddet kısa olduğu için 
notlarımdan okuyacağım. 

Mülkün temeli olan adalet demokrasinin, 
I hattâ insanlığın temelidir. Adaletin bulunma

dığı cemiyete kanaatimce insan topluluğu de
mek caiz değildir. Bu sebeple adliye, üzerin-

I de en ve hassasiyetle durulacak müessesedir. 
• Adliyemizin memleket ve cihan efkârmda her 
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türlü şüpheden uzak olarak şerefli mevkiini 
muhafaza etmesinin ilk şartı hâkim teminatı
dır. Biraz evvel Osman Kavrağolu arkadaşı
mız hâkim teminatı; bir hâkimin bir yerden 
diğer bir yere nakledilmesi mânasında alın
mamalıdır dedi. Biz de bu mânada almıyo
ruz. Demokrat Parti bu zihniyeti kendisine 
kalkan yaparak hâkimler üzerindeki baskısı
nı meşru göstermek istemektedir. Hâkim te
minatı, hâkimlerin tâyin, terfi, tecziye ve na
killerinin icra kuvvetlerinden alınarak kaza 
kuvvetine verilmesidir. Anayasamızın, kuvvet
lerin ayrılığı prensibi de bunu âmirdir. 

Demokrat Parti iktidarı hâkimleri sebep 
göstermeksizin (görülen lüzum üzerine) for- I 
mülü ile tekaüt etmek hakkını Adliye Vekili
ne vermek ve kanun yollarını kapamak su
retiyle kaza kuvvetini icranın emrine vermiş- I 
tir. Anayasanın sarih hükümlerini çiğnemiştir. 

Maalesef bu Meclis şerefli Türk hâkimlerinin 
ve kararlarının tahkir, tezyif veya tehditlerine 
şahidolunmuştur. 

Bu gibi hâdiseler adliye ve parlâmento ta
rihimize kara sahifeler olarak geçecektir. (Sol
dan, gürültüler) 

Demokrat Partili arkadaşlarımızın şef ida
resi, diktatörlük, tek parti devri diye vasıf-
landırlıkları devirde dâhi İstiklâl mahkemeleri 
dâhi aleni cereyan etmiş, Atatürk'e suikast 
gibi en mühim siyasi dâvaların dahi gizli ya
pılmasına lüzum görülmemiştir. Bu suretle mu
hakemelerin aleniliği prensibi asla ihlâl edil
memiştir. 

Demokrat Part i iktidara geldiği günden ; 

beri değil, mühim siyasi dâvalar, siyasi olup 
olmadıkları münakaşa edilebilecek dâvalarda 
dâhi muhakemelerin gizli olarak icrası kanun 
hükümlerine rağmen prensip haline gelmiştir. 
Bunun sebebi nedir? Kanaatimce -Demokrat 
Part i iktidarının hâkimleri ekmekleriyle, is
tikballeriyle oynamak suretiyle tehdit ve taz
yik etmesidir. Demokrat Part i iktidarı pek ço
ğu kanunsuz ve haksız icraatının birer vesika
sı olan bu dâvalara efkârı umumiyenin ıttılâ-
mdan korkmaktadır. 

HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Misal ver. 
NAİL GEVECİ (Aydın) — Bu sözlerinizle 

hâkimlere (hakaret ediyorsunuz. 
EDİP İMER (Devamla) — Misal vereyim: 

Falih Rıfkı Atay'ın Çetecilik dâvasında açıları 
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| ve foeraatle neticelenen dâva Mecliste münaka

şa edilmiş ve Türk hâkimleri 'burada tahkir ve 
tezyif olunmuştur. Kasım Gülek'i beraat etti
ren Ham di öner tekaüt edilmiştir. Biraz evvel 
konuşan Sırrı Atalay Ödemiş'teki hâdiseden 
•bahsetti. Osman Bölükibaşı'nm tahliye edilmesi 
üzerine ağar ceza reisi ve müddeiumumisi hak
kındaki kararlar hepinizin malûmudur. Adli
ye Vekilinin, kanunları 'benim gibi anlıyacak-
sm, aksi takdirde tecziye edileceksiniz diye çı-
'kardığı tamimler hepinizin malûmudur. Müd
detim uzun olsaydı daha pek çok misaller ver
mek mümkün olurdu. 

• REİS — Vaktiniz tamamıdır. 
Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İZZET AK-

ÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım, adaleti, (hâ
kimi ve kararı zan altında bulunduraca'k şe
kilde söz sarf etmekte memleketin menfaatti 
yoktur. Gerek muhalefete, gerek iktidara men
sup arkadaşlarıma hu vazifeyi hatırlatacak du
rumda değilim. Elbette ki, kendileri bunu müd
riktirler. Bu nereye varır 'arkadaşlar? Vatan
daş adaletten şüphe edecek: olursa bunun sonu 
nereye varır? Artık 'buna bir son vermek lâ 
zımdır. 

Aziz 'arkadaşlarım, bir kısım arkadaşlarımın 
hâkim teminattı ve mahkeme istiklâli üzerinde 
durdular-. Şunu haJber vereyim ki, Anayasamı
zın 8 nci ve 54 ncü maddelerinin ışığı altında 
Hâkimler Kanunu yeni hastan tedvin edilmek
tedir. Ön lâyiha, Adalet Vekâletinde yeniden 
bir heyet tarafından tetkik edilmektedir. En 
kısa bir zamanda Hâkimler Kanununun Büyük 
Meclise intikal edeceğini haher verdiler. Rapo
rumuza hunu dercettik. Arkadaşlarımız eğer 
raporu -okumuş olsalardı, istikbale muzaf ola
rak teminat işinden uzun uzadıya bahsetmezler-
di. Elbette ki, Hâkimler .Kanunu -buraya gele
cek, muhalefet ve iktidar olarak, Anayasanın 
ve medeni 'memleketlerdeki bugünkü hâkim te
minatı ve mahkemelerin istiklâli anlayışını te
lif edecek esaslı münakaşalardan sonra ihtilâfa 
mevzu teşjkil etmiyecek şekilde bir veçhe veri
lecektir. Hâkim teminatı hususunda Anayasa
nın sarih hükümleri üzerinde ıben de, bu vadide 
konuşan arkadaşlarımla beraberim. (Sağdan, 
alkışlar) Aramızda, anlayış farkı yoktur. Mah
keme istiklâli üzerinde .iktidarla muhalefetin 

[ Ibaşka şe'kilde düşünmesine imkân yo'ktur. Bu 
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kuvveti, ibu kaza kuvvetini iktidar ve muhalefet 
olarak politika dışında bulundurmak kararın
dayız. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar Emekli Kanunu üzerinde durdu
lar. Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin (İB) 
ibendinin tadili hakkında Büyük Millet Mecli
sinde teklifler vardır. Bu tekliflerin ımünakaşa-
sma elbette her birimiz ayrı ayrı iştirak edece
ği^. Bu kürsüde yakın zaman'da bunun müna
kaşası yapılacaktır. Ben şimdiden halber vere
yim ki, hâkimlerin icra tonganı tarafından emek
liye sevkı hususundaki, kayıt ve şartlar üzerin
de elbette esaslı olarak (ben de duracağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Böyle 
olursa kavga olmaz işte. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Aziz arkadaş
larım; hâkimler ve malhkemeler hakkında mu-
ihalefelt de, iktidar da İbaşka türlü düşünemez. 
('Sağdan,, alkışlar) Siyasi dâvalarda hâkimlerin 
baskı altında olduğunu arkadaşlarım söyledi
ler. Ben bu görüşe iştirak etmem. Bugün bir 
hâkim terbiyesi, bir hâkim ahlâkı mevcuttur. 
Ve uzun mücadelelerden sonra memlekette bu 
hâkim ahlâkı ve ruhu teessüs etmiş vaziyette
dir. 

Mahkemelerin bâzı muhakemeleri gizli ola
rak rüyet etmelerinin icra organının tazyiki ile 
olduğu mütalâasına asla iştirak etmem. Bu bir 
usul meselesidir. Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu hükümlerine göre mahkemeler, gizlilik 
kararını muayyen şartların tahakkuku halinde 
verebilirler. Eğer mahkemeler gizlilik kararı ve
rerek bâzı dâvaların muhakemesini yapıyorlar
sa bunu icra organının baskısı altında yapıyor 
demek kanaatimce doğru değildir. Eğer arka
daşımız başka şekilde, muayyen şartlar altında 
muhakemeler, aleni olsun, demek istiyorlarsa 
Usul Kanununun tâdilini getirmeleri lâzımdır. 

Hâkimlere verilmekte olan tahsisatın azlı
ğından bahsettiler. Cevad Ülkü arkadaşımız bu
nu cevaplandırdı. Ben de komisyon sözcüsü 
olarak, ve teklif getirmiş olan arkadaşlarımız
la beraber, mebus olarak beyan edeyim ki, hâ
kimlere bugün verilmekte olan tahsisatın azlığı 
hususunda serdedilen mütalâada arkadaşlarım
la beraberim. 

Büyük Millet Meclisine 30 dan fazla arkadaş 
teklif getirmiştir. Bu teklifler Adalet Komis
yonundan geçmiş, öncelik ve ivedilikle görüşül
mek kaydiyle Bütçe Encümenine tevdi edilmiş. 
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en kısa bir zamanda Büyük Millet Meclisi Umu
mi Heyetine intikal edecektir. Kabul edildiği 
takdirde, adliyemizin dertlerinden biri olarak 
ileri sürülen bu mevzuun tamamiyle izale edilmiş 
olacağı kanaatindeyim. 

Tetkikatımız esnasında yine müşahede et
tik ve raporumuza dercettik, teşkilât kanunu 
ile Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Kanunu
nu değiştiren lâyihalardan bir kısmı Büyük Mil
let Meclisine tevdi edilmiş ve bir kısmı da tev
di edilmek üzeredir. 

Seçim neticeleri üzerinde duran arkadaşları
ma da bir cevap vermek isterim. Seçim netice
lerinin hangi merci tarafından neşredileceği 
hattâ neşredilip edilemiyeceği yolunda Seçim 
Kanununda bir hüküm ve sarahat mevcut de
ğildir. Fakat henüz daha itirazların sonu yeni 
alınmıştır. Üç gün evvel sonu alınmıştır. El
bette ki, Hükümet veya kendisini salâhiyattar 
görecek merci bu neticelerden aziz milletimizi 
haberdar edecektir. 

Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir. 
REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; Adliye 
Vekâleti bütçesi vesilesiyle bu mevzuda fikir ve 
görüşlerini izhar eden arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Hakikaten adallet müessesesi, cemiyeti
mizin temel müessesesidir. Onun üzerinde gös
terdikleri hassasiyetten dolayı arkadaşlarımıza 
iştirak ederiz. Fakat bu müessese, her gün, her 
dakika bütün bu müessesede çalışan eleman
larla birlikte ele alındığı, günün polemiği ha-
lie getirildiği nispette, hattâ lehe de olsa, onun 
mânevi tarafının zedelenmekte olduğunu kabul 
etmek lâzımdır. Mütemadiyen şu veya bu hâ
dise sebebiyle söylenilen sözler, ona karşı olan 
hürmetlerimizde ve vazifelerimizde bir eksiklik 
yapmak gibi bir neticeye götürür... 

Muhterem arkadaşlar; elbette camia bünye
sinde birçok hâkimlerimiz vardır. Bunların her 
birinin şahsi talepleri, hakları mevcuttur. Bu
gün bir yerden diğer bir yere nakledilenler 
vardır. Bu nakil keyfiyeti dün de vardı, bugün 
de var, yarın da olacaktır. Ama bütün bunları 
mutlaka bir sebebe irca etmek gibi bir gayeye 
sahibolursak bu müesseseyi şaibeden kurtarmak 
mümkün olmıyacaktır. 
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Umumi konuşmaılar sırasında Sırrı Atalay 

arkadaşımız. Kars'ta bir hâkimin seçim kuru
lundaki azaları mahkûm etmiş olmasından dolayı 
derhal bir başka yere nakledilmiş olduğunu söy
lediler. Hâdiseyi tetkik ettim. Karar 24 .1 .1956 
da verilmiştir. Halbuki kendisinin mahrumiyet 
bölgesinde bulunması itibariyle daha evvel ya
zılı müracaatı üzerine 18 . I . 1956 da ısdar 
edilen bir kararname ile Giresun vilâyetinin 
Keşap kazasına nakledilmiştir. Bu nakil keyfiye
tini siyasi bir sebebe bağlamak hiçbir suretle 
insaflı bir hareket olmaz. Mahkemelerden sâdır 
olan kararların mutlaka kendi arzumuzu tatmin 
etmesini istemek bu müesseseye karşı gösteril
mesi lâzım olan hürmette aksaklıklar husule ge
tirir. Kararların kendi arzu ettiğimiz istikamette 
çıkmadığı zaman mahkemelerin kararlarından 
şüphe etmek ve kendi istediğimiz kararların ve
rilmesi halinde bu hüküm âdildir, diye bir hük
me varmak hiçbir zaman doğru olmaz, arkadaş
lar. Hâkimler de her şeyden evvel beşerdir, bunu 
kabul ediyoruz. Onların da cemiyet içerisinde 
birtakım hakları olacaktır. Onların da geçim 
şartları üzerinde durulması* lüzumuna elbette 
kaaniiz. Şunu kabul etmek lâzımgelir ki, başka 
insanlar üzerinde hüküm vermek salâhiyetini 
taşıyan hâkimler, asgari olarak hüküm verdiği 
insanlar üstünde birtakım mânevi şartları haiz 
olması ve kendisini mesleke bağlaması şarttır. 
Aksi halde onu seviyesinden aşağı indirdiğimiz 
zaman hiç şüphe yoktur ki, âmme vicdanında 
devamlı bir endişe, devamlı bir huzursuzluk hâ
kim olur. Bu müessesenin bünyesi itibariyle hâ
kim haklarını himaye etmek gibi bir maksatla 
da olsa mütemadiyen her vesile ile bu müessese
yi ele almak, ortaya atmak, kabul etmek lâzım
dır ki, bir vazife yapmaktan ziyade o müessese
yi za'fa uğratmak gibi bir neticeye müncer olur, 
bunu tamamen teslim etmemiz lâzımdır. Bu her 
zaman ifade ettiğimiz gibi Anayasanın kabul et
tiği bir esastır. Bu fonksiyona hakikaten hususi 
bir değer vermemiz şarttır. Hâkimlere de bu esas 
dâhilinde ve Anayasamızın kabul ettiği prensip 
olarak müdahale asla aklımızdan dahi geçmemek
tedir. Her hangi bir siyasi veya basın dâvası 
üzerinde en ufak bir baskı yapılmadığının bir 
delili, Gazianteb maznunları hakkında tahliye 
kararı veren Yozgad Sorgu Hâkimi yerindedir 
ve dosyaları üzerinde huzur ile çalışmaktadır. 

Hiçbir zaman şu ve bu dâvadan dolayı hâ-
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| kimlerimize hiçbir müdahale yapılamaz. Her 
i hangi bir baskı asla hatırımıza gelmemektedir. 

Hâkimlerimiz, vicdanlarının ve kanunların 
| telkini içinde kararlarını verirler. Esasen bu mü-
| essesenin Anayasa içindeki hususiyeti bakımın

dan, hepimizin bugünkü ve yarınki teminatı ba-
I kınımdan kendilerinin kanun ve vicdan dışında 
j bir tesire kapılmayacaklarını kabul etmek lâzım-
[ dır. iftiharla söyliyebilirim ki, hâkimlerimiz vie-
| danlarınm ve kanunların hükümleri haricine asla 
i gitmemektedirler. 

Onların şahıslarına taallûk eden haklar ve 
teminat müessesesini daha ileriye götürmek için 
Hâkimler Kanunu üzerinde esaslı tetkiklerimiz 
başlamıştır. Ve hayli ilerlemiştir. Yakında Yük-

| sek Meclise intikal ettireceğiz. Adalet müessese-
I sinin daha muvaffak olmasını temin edecek diğer 

kanunların hazırlıkları da ilerlemiş bulunuyor. 
önümüzdeki aylarda bu müessesenin teminatı 
bakımından ileri kanunlarımızı getireceğiz ve 
onlar üzerinde yine burada karşılıklı konuşaca
ğız. Bundan arkadaşlarımız emin olsunlar. Ge
tireceğimiz müesseselerin yeni şekilleri üzerinde 

I noktai nazarlarımızda ayrılıklar olabilir. Temi-
j nat müessesesi üzerinde arkadaşlarımız, gerek 

muhalefete mensup ve gerekse muvafakata men-
ı sup arkadaşlarımız görüşlerini Bütçe Komisyo

nunda ifade ettiler. Bu müessesenin şekli ve ma-
j hiyeti üzerinde dahi ayrılıklar mevcuttur. Ka-
i nun Yüksek Heyetinize geldiği zaman konuşula

caktır, bu suretle son şeklini alacaktır 
j Muhterem arkadaşlar, hakikaten adalet mües-
j sesesinin hepimiz tarafından hürmet görmesi, 

onların kararlarının ve tâyinlerinin mutlaka si-
i yasi bir sebebe bağlanmaması gerekir. Hepimiz 

bu müesseseye karşı ayrı ayrı hassasiyet göster
mek mecburiyetindeyiz ve bu müesseseye hürmet 
şarttır. Bunun üzerinde yeni kanunlar dolayı-
siyle konuşacağız. Sadece umumi konuşmalardan 
ilham aldığımız fikirler içinde hazırlıklarımızı 
ikmal edeceğiz, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

REÎS — Fazıl Yalçın. 
FAZIL YALCIN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel encümen adına konuşan 
izzet Akcal arkadaşımız muhalefetin hâkimleri 
zan altında bırakacak şekilde beyanlarda bu
lunması doğru değildir, dediler. 

İZZET A I V Ç A L (Rize) — Mebus arkadaşlar, 
dedim. 
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FAZIL YALÇIN (Devamla) — Bir bakıma 

doğrudur. Hakikaten muhalefetle iktidar ara
sında bu mevzudaki çatışmalar vatandaşları 
hâkimlerin siyasi otorite ve nüfuz dışında karar 
verdikleri yolundaki kanaati sarsmaktadır. Mu
halefetin vazifesi tenkid etmektir. Adlî teminat 
tam bir suretle tekemmül edinceye kadar muha
lefet bu mevzuda konuşmayı kendisi için elbet
te bir vazife telâkki edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, adlî teminat ve mah
kemelerin istiklâli müesseseleri hukukan yek-
diğerinden müstakil ve farklı müesseselerdir, 
fakat bu iki müessesenin, adlî teminatla, mah
kemelerin istiklâli müesseselerinin fiilî neticeler 
bakımından birbiri üzerine tesir icra ettiklerin
den ayrı ayrı mütalâasına imkân yoktur. Vakıa 
şudur : Mevcut Hâkimler Kanunu ve Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi muvacehe
sinde hâkimler teminatında gedikler vardır. Hâ
kimlerin teminatıııdaki gedikler dolayısiyle de 
mahkemelerin istiklâli müessesesinin de tam ar
zu edilir şekilde mevcudolduğunu kabul etmek 
mümkün değildir. Mahkemelerimizin siyasi nü
fuz ve otoritenin dışında karar vermiş oldukları 
kabul edilse dahi vatandaşın bu mevzudaki ka
naati mühim olmaktadır. Filhakika birtakım si
yasi dâvalar iktidar partisine mensup olan aşağı 
kademedeki birtakım şahısların kendilerine hü
kümet kuvveti izafe etmek suretiyle serd etmiş 
oldukları beyanlar vatandaşların mahkemeleri
mizin siyasi nüfuz ve otorite dışında karar ver
dikleri itminanını sarsmaktadır. Hâkimlerin te
minatı ve mahkemelerin istiklâli müesseselerini 
bugünkü modern mevzuat dâhilinde tamamla
mak memleketin yüksek menfaati icabıdır. Bu 
sebeple Adliye Vekilinin yeni bir kanun getir
mek hakkındaki buradaki beyanlarını şükranla 
karşılamaktayız. Mevcut mevzuata göre 25 yılı
nı doldurmuş olan hâkimler emekliye sevk edi
lebilmektedir. Bunun ıslahı lâzımdır. Hâkimle
rin azli de mümkündür. Her ne kadar bu, inzi
bat komisyonu kararma bağlı ve bu karar aley
hine inzibat itiraz komisyonuna itiraz mümkün 
ise de, bu komisyonların terekküp tarzı vatan
daş vicdanında hâkimlerin siyasi nüfuz ve oto
ritenin dışında karar verdiği itminanı sarsmak
tadır. Salâhiyet müessesesinde de bugünkü mev
zuatın noksanlıkları bulunmaktadır. Hâkimler 
Kanununun en kısa bir zamanda değiştirilmesi 
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en samimî temennilerimiz arasında bulunmakta-

I dır. 
Muhterem arkadaşlarım, hâkimlerin iktisadi 

istiklâlinin temini meselesi devam edegelmekte 
bulunan istifaları önliyecek mahiyettedir. Bu 
mevzu üzerinde de durulması icabetmektedir. 
Mahkemelerin gerek bina ve görekse mefruşat 
itibariyle mehabetine uygun bir şekilde tanzimi, 
vatandaşların adaletin mehabetini hissetmeleri 
bakımından çok mühim bulunmaktadır... 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır, efendim. 
FAZIL YALÇIN (Devamla) — Teminattaki 

bütün noksanlıklara rağmen ananesini kendi 
şerefli tarihinden ve teminatını vicdanından 
alan hâkimlerin mevcudiyetini Meclis kürsü
sünde şükranla kayıt ve ifade ederiz. 

REÎS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, maddelere geçilmesini 

arz ve teklif ederim. Bilecik 
Mehmet Erdem 

HAYRI ÇOPUROĞLÜ (Kırşehir) — Kifa
yet aleyhinde söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
HAYRÎ ÇOPUROĞLÜ (Kırşehir) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; Sayın Adliye Veki
limiz de burada adaletin bu mülkün temeli ol
duğunu bir defa daha tekrar etmek suretiyle 
bu meselenin enine, boyuna konuşulmasının 
ehemmiyetini tebarüz ettirmiş bulundular. Son
ra, muhalefete mensup arkadaşların sordukları 
bir kısım sualler de henüz cevaplandırılmamış
tır. Mademki bu mülkün temelini teşkil eden 
adalet üzerinde konuşuyoruz. Şu halde bu te
mellerin dalha da tarsini ve kuvvetlendirilmesi 
bakımından lütfedip kifayet takririni kabul et
meyin de mevzu üzerinde biraz -daha konuşmak 
imkânını bulalım. 

REÎS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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201 Maaşlar 60 795 650 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 7 415 825 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 159 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 811 770 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

219 Hâkim tahsisatı 5 828 700 
MÜFİT ERKUYUMCU — Söz istiyorum. 
REİS — Fasıl hakkında Müfit Erkuyumcu, 

buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar, hâkimlerimizin almakta oldu
ğu maaş ve ödenekler çok azdır, kâfi değildir. 
Bugünün hayat şartlarına uymamaktadır. Bu 
yüzden hâkimlik mesleki, cazibesini kaybetmiş 
bulunmaktadır. İşittiğime göre adalet kadro
sunda binden fazla münhal vardır. Bunun bir 
mânası olması lâzımgelir. Demek ki, yeni Hu
kuk mezunlara bu ınesleke rağbet etmemekte, 
eskileri de serbest sahayı, avukatlığı tercih 
ederek meslekten ayrılmaktadır. Halbuki, diyo
ruz ki, adalet mülkün temelidir. Şu halde mül
kün temeli olan bu müessesenin tekrar cezip 
bir hale getirilmesi lâzımdır. Bunun için de 
hâkimlerimizin maaş ve ödeneklerini yeniden 
gözden geçirmek ve hayat şartlarına göre ayar
lamak lâzımdır. 
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Bu vesile ile küçük bir misal arz etmek is

tiyorum. 
İngiltere'de sulh hâkimlerinin maaşlarının 

senede üç bin isterimden 5 bin isterline çıka
rılması teklif edilmiş, bunun parlâmentoda mü
zakeresi sırasında o zamanın Başvekili Churchill 
söz alıyor ve aynen şöyle diyor; «Bu sene 3 
hâkim istifa etti. İki avukata hâkimlik teklif 
ettik, kabul etmediler. Bu, meslekin cazip ol
maktan çıktığını göstermektedir. Mesleki cazip 
bir hale getirmek lâzımdır. Tehlike çanları 
çalmıştır, bu tahsisatın artırılmasını rica ede
rim.» ve bu teklif parlâmentoca kabul ediliyor. 

Bugün bizim hâkimlerimizin aldıkları maaş
lar devlet memurlarının maaşlarından farklı 
değildir, ödenekleri ise eski şartlara göre ka
bul edilmiştir. Ve gayet cüzidir. Bu itibarla bu 
meselenin ele alınmasını Adalet Bakanından 
rica ediyorum. Esasen Anayasa, hâkimlerin 
maaş ve ödeneklerinin ayrı bir kanunla tâyin 
edileceğine dair sarih hükmü ihtiva etmekte
dir. Bu itibarla, esasen Meclisin de temayülü 
bu merkezde olduğundan, alelacele hâkimlerin 
maaş ve ödeneklerini artıran kanunu bir an ev
vel Meclise getirsinler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Encümen adına 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Muhterem arka

daşlar, müzakerelerin kısa kesilmesi maksa-
diyle alınmakta olan tedbirleri kısaca arz ede
ceğim. 

Hâkim tahsisatının azlığı üzerinde durul
muş ve evvelce de arz ettiğim gibi bir kanun 
teklifi Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 
Adliye Komisyonunca ittifakla kabul edilmiş
tir. Adliye Vekili de bu teklifin uygun oldu
ğunu mütalâa etmiş bulunmaktadır. Bu teklif 
ile hâkim muavini sınıfında bulunanlara, yani 
35 - 40 lira asli maaş alanlara 400, İSO - 60 - 70 
lira asli maaş alan üçüncü sınıf hâkimlere 600, 
70 - 80 - 90 - 100 lira asli maaş alan ikinci 
sınıf hâkimlere 800, Temyiz Mahkemesinde, ya
ni birinci sınıfta çalışmakta olan hâkimlerle 
Teftiş Heyeti Reisi, Müsteşar ve zatişleri mü
dürlerine 1 000 lira olmak üzere ayrıca tahsi
sat verilmesi hususu kabul edilmiş bulunmak
tadır. Adliye Komisyonunun öncelik ve ivede-

— 508 — 



I : 45 24.2 
likle görüşülmesini kabul ettiği bu teklif ha
len Bütçe Encümeninde derdesti müzakere bu
lunmaktadır. 

Bundan başka yine hâkimlerimizi tatmin 
bakımından, yahut, arkadaşlarımızın ifade et
tikleri gibi, içinde bulundukları sıkıntıyı gi
dermek maksadiyle, salâhiyetle başka mahalde 
çalışan hâkimlerimize 15 liradan 25 liraya ka
dar bir yevmiye verilmesi hususundaki teklif 
de Adalet Komisyonunca kabul edilmiş, halen 
Bütçe Komisyonunda derdesti müzakere bulun
maktadır. 

Yine bu kanunla sorgu hâkimlerine ve müd
deiumumilere vekâlet eden başkâtiplere de ve
kâlet ücreti verilmesi hususu Adalet encüme
nince kabul edilmiştir, Bütçe Komisyonunda 
tetkik edildikten sonra en kısa bir zamanda 
Heyeti Umumiyeye arz edilecektir. Yani hâ
kimlerimizin tahsisatları ve refahları üzerinde 
hassasiyetle durulmaktadır. Anayasanın hük
münün yerine getirilmesi, yani hâkimlerimiz 
için ayrı bir maaş ve tahsisata ait kanun ted
vini hususunda raportör olarak temenni izhar 
etmiş bulunmaktayız. Adalet Vekili de rapor
törlerle mutabakat halinde olduklarını bildir
mişlerdir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Hayri çopuroğlu. 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Vaz

geçtim. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım; hâkimlerin ödenekleri mevzuun
da, meslekin cazip kılınması müzakere edilir
ken; gerçekten hâkimlerin ihtiyaçları olan ve 
hak kazandıkları maddi imkânlara kavuştur
mak yönünden, bu sınıfa mensubolan memur
ların da diğerlerinden bilhassa farklı olarak, 
bir de mânevi huzura kavuşturulmaları ihtiya
cının ehemmiyeti aşikârdır. (Soldan; gürültü
ler) 

SELİMİ DİNÇER (Sakarya) — Mevzuu-
muz hâkim tahsisatıdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Eğer ko-
nuşturmryacaksanız o başka. 

REİS — Fethi Bey fasıl üzerinde devam bu
yurun, efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) .— Hâkim 
arkadaşları mesleke bağlı kılmak ve hâkimlik 
meslekini cazip hale getirmek hususunda işi sa-
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dece maddi yönden mütalâa etmek bizza. bu 
meslekte çalışan arkadaşları rencide eder. Bu 
işi basit şekilde ele almamak lâzımdır. 

Arkadaşlar; demin Vekil Bey bizzat bir nok
taya temas etti. Hâkimlerin, hükümde arzuya 
bağlı olması asla doğru değildir, dedi. Ama va
tandaşlarda böyle bir endişe uyanmışsa bunun 
saikı bizzat Hükümettedir, Hükümetin icraatı
dır. 

Bölükbaşı'nm tahliyesine karar veren hâki
min... 

REİS — Fethi Bey, bu fasıl, buyurduğunuz 
maddi cepheyi ilgilendirdiği için o fasıl daire
sinde konuşmanızı rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar; hâkimliğin meslekî cep
hesini Muhterem Heyetiniz veya Demokrat Par
ti ekseriyeti sadece maddi cebhesinden görü
yorsa... 

REİS — Bu fasıl hakkında konuşun rica 
ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir daki
ka müsaade buyurun efendim, demin vekil bey, 
haklı olarak şunu söyledi. «Hâkimin vereceği 
hükümden illâ istediğimiz neticeyi istihsal et
mek doğru değildir». Bendeniz de bunu izah 
ediyorum. 

Bölükbaşı'nm tahliyesine karar veren... (Sol
dan; gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bölük-
başı deyince yaygarayı basıyorlar.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hâkimi 
akabinde radyoda, vaktiyle falan partiden 
adaylığını koymuştur diye teşhir eden Adliye 
Vekilinin bu sözünden, vatandaşlar, ister iste
mez hepimiz, Hükümetin, hâkimlerin karalın
dan istediği neticeyi istihsal etmek bakımından 
galip geldiği mânasını çıkardığımızı kabul et.-
mek icabeder. Çok istirham ederim, taraflar 
arasında bir yanda Hükümet diğer tarafta va
tandaş olursa, kararın istenilen maksada uy
gun şekilde çıkması mevzuunda Hükümetin fai-
kiyeti ortaya çıkar. Bu itibarla çok rica ede
ceğim, bunu maddi yönden mütalâa etmeyin. 
Bir arkadaşımıza nazaran böyledir, fakat ben 
Kavrakoğlu ile hemfikir değilim. 

Hâkimlerin de memlekette medeni şartlar 
içerisinde yaşaması imkânı temin edilmelidir. 
Bunların durumunun memurlar statüsü içinde 
mütalâa edilmemesi lâzımdır. 
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REİS —• Fasıl, hâldmlerin tahsisatı faslıdır. 

Lütfen Fethi Bey. 
FETHÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Devlet 

Personel Kanununda hâkim ödeneklerinin kal
dırılacağı hakkında bir rivayet dolaşıyor. Aslı 
var mıdır, yok mudur, bilmiyorum. Temennim 
böyle bir şeyin olmamasıdır. 

Muhterem Heyetiniz şimdiden, bu mevzu 
üzerinde tetkikatta bulunursa, o zaman hâkim
leri bu tahsisattan mahrum bırakmamış oluruz. 

NUSRET KİRİŞOİOĞLU (Sakarya) — Tah
sisat üzerinde... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Sabrını
zı suiistimal ettim ama, ne yapalım Kirişcioğlu. 

REİS — Atalay Akan. 
ATALAY AKAN (Urfa) — Muhterem arka

daşlarım ; sözlerime Reisvekilinin benim hakkım
da tatbik ettiği muameleye.... 

REİS — Fasıl üzerinde konuşmazsanız, sözü
nüzü keserim. 

ATALAY AKAN (Devamla) — Hâkimler 
tahsisatının artırılmasını biz grupça memnuni
yetle karşılıyaeağız. Bu itibarla İzzet Akçal ve 
arkadaşlarının hazırladıkları kanun teklifi kar
şısında memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. 
Biz teklife Adliye Encümeninde de katıldık. 
Ancak biz adaletin kül halinde, yani diğer per
soneliyle mütalâa edilmesini istiyoruz. Bunlar 
şüphe yok ki, hâkimi maddi refaha kavuştura
caktır. Fakat bizi daha çok memnun edecek olan 
hâkim teminatı meselesidir. Biz Osman Kav-
rakoğlu ile aynı fikirde değiliz. Hâkim temina
tının ne olduğunu anlamamışlar. Biz, hâkimin 
maddi huzuru yanında mânevi huzurunun da te
minini istiyoruz. Yani siyasi organlar hâkimin, 
kararını tâyinde müessir olamasmlar. Sizin de, 
muhalefetin de, bütün memleketin de huzuru 
buradadır. Evvelâ hâkim teminatının temini lâ
zımdır, mâruzâtım bu kadardır. 

REİS — Osman Bey, zatıâliniz söz istemiş 
miydiniz ? 

~ OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hayır, 
efendim, söz istemedim. 

REİS — Ayağa kalktınız da, söz istediniz 
zannettim. 

O halde buyurun, Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Madem

ki sevgili arkadaşlarımız beni bu kısık sesimle 
dinlemeye tahammül gösteriyorlar ye Riyaset 
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de konuşmam hakkında ısrar ediyor. O halde ko
nuşayım. 

REİS — Turhan Bey söz istemediniz mi? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Ben de-

minkinden bahsediyorum. 
REİS — Hangi deminkinden? Siz ayağa 

kalktınız, söz istediniz, ben de sıraya göre size 
söz verdim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Demin 
arkadaşıma söz sırasını vermiştim, Riyaset bu
nu kabul etmemişti, ondan bahsetmek istiyor
dum. 

REİS — Şimdi 219 ncu faslı müzakere edi
yoruz. Bu fasıldan bahsetmezseniz sözünüzü ke
serim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Baş-
lıyabilir miyim efendim? (Soldan, A a a a, ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım; kaza fonksiyonu
nun bâzı hususiyeti olduğu Anayasamızın kaza 
fonksiyonlarına verdiği önemle belli olmuştur. 
Hâkim ödenekleri bahsinde Bütçe Encümenin
de arz ettiğim mülâhazalara cevaben, hâkimle
re ayrıca tazminat verilmesine muhalif olan bâ
zı encümen azaları şu mütalâaları öne sürdüler. 
Kazanın hususiyeti vardır, fakat kadının imti
yazı ve hususiyeti yoktur. Kadı tıpkı diğer me
murlar gibi kendisine göre bir maaş alır. Ayrı
ca tazminat almasını mucip bir hal yoktur. 

Sayın İzzet Akçal'm hakikaten sevinçle kar
şıladığım ve Adliye Encümeninde hararetle mü
dafaa edip, geçmesinde karınca kararınca, yar
dımcı olmaya çalıştığımız teklif... 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Encü
mende müzakerede bulunmadınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Birin
ci günkü toplantısında bulundum, hattâ İzzet 
Beye daha evvel bu mevzuda yazmış olduğum 
bir makaleyi verdim, bakın kendileri başlarını 
sallıyorlar, müsaade buyurun. 

Bu teklif yarın Bütçe Encümenine gittiği 
zaman aynı mülâhaza ile karşı karşıya kalabili
riz. Bu mülâhazanın Bütçe Encümeninde vak
tiyle 6422 sayılı Kanunun önsözünde de geçti
ğini ifade etmek isterim. 

6422 sayılı Kanunun demin bahis mevzuu et
tiğim 39 ncu maddesi hakkındaki sualime Adli
ye Vekili cevap vermemiştir. Hâkim teminatı 
hakkındaki beyanları bizi sevindirmiştir. Kaza 
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fonksiyonu dolayısiyle hâkimlere bâzı husus
larda hak tanımak icabeder. Bu hususta Anaya
sada 93 ncü maddenin yanında bir de 56 ncı 
madde tedvin edilmiştir. 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur, 
Buyurun Vedat Mengi. 
VEDAT MENGÎ (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarımı, Bütçe Encümeni Sözcüsü Sayın Ak-
çal arkadaşımız hâkim ödeneğinin yakında tas
hih edileceğini söylediler. Çok memnun oldum. 
Kendilerine bu kanunu getirdikleri için şahsan 
teşekkür ederim. Ancak mahkemelerin yalnız 
/hâkimlerden ibaret olmadığı da bir vakıadır. 
Memur sınıfı içinde adliyede çalışanlar çok iyi 
bilirler ki, en mağdur sınıf kâtip sınıfıdır. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Fasıl hâkim tahsisatıdır, Sayın Başkan. 

VEDAT MENGÎ (Devamla) — Arkadaşla
rım, hâkimler tahsisatlarını kadrolarına bağlı 
olarak almaktadırlar. Bu yüzden 60 liralık kad
roda 80 lira maaş alan hâkim 300 lira yerine 
150 lira alıyor. Yeni yapılacağını memnuniyetle 
•haber aldığımız kanunda bu hususun ne derece
ye kadar düşünüldüğünü bilmiyorum. Ancak 
Sayın Adliye Vekilinden istirham ederim hâ
kimlerimizin bu kadro vaziyetini tashih buyur
sunlar. Buna zannederim ki, imkân da olacak
tır. Zira adalet mekanizmasında bugün 35, 40 
ve 50 liralık lüzumundan fazla kadro olduğuna, 
kaaniim. Bu kadroların fazla olan kısmını ten
kis ettirerek bunun yerine yüksek kadrolar al
mak suretiyle hâkim arkadaşların bu mağduri
yetlerini bir dereceye kadar önlemiş olabilirler. 
Kendilerine aldıkları maaşın kadroları verildi
ği takdirde, hâkimler ödeneklerinin tamamını 
almak imkânını bulurlar. Bu itibarla hiç olmaz
sa İzzet Akçal arkadaşımızın yeni teklif ettiği 
kanunu Yüksek Heyetinizden geçmeden - geçer 
mi, geçmez mi onu bilmiyoruz ama, inşallah ge
çer - bu kadro meselesi halledilsin. 'Sözlerime 
burada nihayet veriyorum, efendim. 

REİS — Kemal özçoban, buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, hâkim tahsisatı dolayısiyle mahkeme
lerin, hâkimlerin gördükleri vazifeler üzerinde 
bir nebze tevakkuf etmek istiyorum. Yeni Adli
ye Vekili arkadaşımızın icraatının müspet ola
cağı »kanaati bende mevcuttur. Binaenaleyh 
şimdiden mutmain durumdayım. Vaktiyle önü
müze gelen istatistiklerden anlıyoruz ki, maal-
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esef, mahkemelerin 1957 senesindeki çalışma
ları hepimizin istediği matlûp neticede olma
mıştır. Ben 1947 yi aldığım on sene evvelki mev
cut dosya... 

REÎS — Tahsisatlar mevzuu konuşuluyor, 
efendim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bu da 
tahsisat alan hâkimin vazifesine taallûk eder. 

REÎS — Mevzu üzerinde konuşmuyorsunuz, 
efendim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Şu halde 
tahsisat ne demektir? Bir parayı kendisine ve
riyorsunuz, Niçin veriyorsunuz? Şu vazife için.. 

REÎS — Rica ederim Kemâl Bey, zam 219 
ncu fasla taallûk ediyor. Hâkim tahsisatı üze
rinde konuşmaya devam ediyoruz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Sayın 
Reis.. Burada otuz yıllık teamülü yeniden değiş
tirmek mevzuubahis ise sizin emirlerinize uya
rım. Bu Mecliste şöyle bir anane doğmuştur. O 
da şudur: Tahsisat nereye veriliyorsa alanların 
göreceği iş ve gördüğü iş tenkidedilir. Binaen
aleyh ben yalnız para az veriliyor, çok veriliyor 
diye bir şey söylemiyeceğim, yalnız verilen pa
ranın, milletin verdiği paranın yerine masruf 
olup olmadığını, iş az çıkmışsa Sebepleri üzerin
de burada konuşmak hakkımdır. Şayet müsaade 
etmezseniz, söylemeden ineceğim. 

REÎS — Efendim, umumi müzakere mevzuu 
olarak burada her şey konuşulabilir. Fakat fa
sıllara geçildiği zaman, yalnız o fasıl hakkında 
konuşmak iktiza eder. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Umumi 
konuşuyorum. Bu tahsisat nereye veriliyor, ni
çin veriliyor? 

REÎS — Kemal Bey, bunu her fasılda yap
mak mümkündür. Rica ediyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — O halde 
konuşmıyayım. 

REÎS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, hâkim ödenekleri hakkında mü
talâa serd eden bâzı arkadaşlarımız bu ödeneğin 
ehemmiyetini belittiler ve bir kısım arkadaşlar 
da daha ziyade mânevi cepheden bahsttiler. Hâ
kimlerimize verilecek ödeneğin çok büyük ehem
miyeti vardır. îyi adalet iyi hâkimlerce tahak
kuk ettirilebiliri îyi hâkim, üstün bilgili, çalış
kan ve tecrübeli insan demektir. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Bendeniz de bunu söyliyecektim. 
REİS — Siz de birkaç cümle söylediniz, tak 

dir hakkını lütfen kabul edin... 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Bu sebeple 

cemiyetin güzide gençlerini meslekte tutabilmek 
için bunları tatmin etmek lâzımdır. Avukatlık yap
mak suretiyle büyük kazançlar temin edildiği şu 
anda kıymetli gençlerimiz ödeneklerinin azlığı do
lay isiyle meslekten ayrılmaktadırlar. Memleketin 
en güzide gençlerini hâkimlik kürsüsüne getirip 
bu meslekte muvaffakiyetli kılmak ancak mes
lekte maddi bakımdan tatmin ile mümkün olur. 
İzzet Akçai arkadaşımızın teklifi ittifakla kabul 
edilmiş, sınıf esası üzerinde kadro mahzurlarım 
bertaraf edecek şekilde encümenimizde telif edi
lecek, teklif Bütçe Encümenine gönderilmiştir.. 

Bu teklifin kabulü esnasında Adliye Vekâleti 
sözcüsü ve bizzat Adliye Vekili bize müzahir ol
muşlardır. Yine memnuniyetle arz edeyim ki, 
salonda kendisinden istirhamda bulunduğumuz 
kıjanetli Maliye Vekilimiz de bu tasarıya taraf
tar olduklarını ve Mart Ayında buna müzahir 
olarak bunu hal için lâzımgelen yardımı yapa
caklarını vait buyurmuşlardır. 

Böylece yüksek vasıflı hâkime kavuşabilmenin 
en birinci şartı olan ödeneğin tahakkuk safhasına 
gelmiş olduğunu görmekle eski bir adliyeci sıfa-
tiyle bahtiyarlık duymaktayım ve bu bahtiyarlığı 
bize bahşeden Hükümetimize, bu hususta bü
yük gayretler sarf eden Adliye Vekilimize ve 
bunun imkânlarını sağlamayı vadetmiş bulunan 
Maliye Vekilimize minnet ve şükranlarımı arz 
ederim. 

Adliye Vekili arkadaşımız buyurdular ki, bu 
meslekin bir de mânevi tarafları vardır. Mânevi 
tarafların ödenekle olan irtibatını belirttim. Ad
liye Vekilimiz yeni Hâkimler Kanununu hazır
ladıklarını ve getireceklerini ifade buyurdular. 
Şüphesiz bu kanımda hâkimlerin tâyin, terfi ve 
nakilleri yeni esaslara bağlanacaktır. Bu bakım
dan da endişeye mahal olmadığını arz ederim. 

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
.KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, encümen sözcüsü arkadaşımız da ifa
de ettiler; «Yeni bir kanun geliyor.» ödenekler 
artacakmış. Bunu bütün arkadaşlar iyi karşı
lamışlardır. Adliye Encümeninde bilmünasebe 
öğrendiğime göre teklif birkaç çocuk sahibi bir 
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hâkimin ailesini muavenete muhtacolmadan ge-
eindirebilecek kadar tatminkârdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir de hâkimlerin 
çocuklarının okutulması bahis mevzuudur. Ana
dolu'nun bir vilâyetine gönderilmiş bulunan bir 
hâkimin 1 - 2 çocuğunun y\iksek tahsil göre
ceğini düşünmek icabeder. Bir hâkim alınış ol
duğu paradan 300 - 500 lirayı ayırıp çocukla
rını taihsil ettiremez. Çocuklarını okutabilmesi 
çok müşkül bir iştir. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Terfih ne 
demek ? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi, 25 senesini dolduran bir hâkimin 
emekliye sevk edildiğinde aldığı maaş da ay
nen verilmemektedir. 25 sene hizmet eden ada
mın zaten çocuğu tahsilde demektir. Bunların 
rahat ve kolay şekilde okutulabilmesi, maddi 
huzur ve mânevi, huzur bakımından düşünül
mesi iktiza eden bir şeydir. Hepimizin çoluk, 
çocuğu vardır. Kendi istikbalimizden daha çok 
onların okutulması bizi alâkadar eder. Hâkim
lerin bugün için maddi ve mânevi huzurları ele 
alındığına ve bir kanun hazırlanmakta oldu
ğuna göre temennimiz odur ki, hâkimleıi mad
deten ve manen huzura kavuşturacak olan bu 
kanuna çocuklarının tahsillerini sağlıyacak şe
kilde bir hükmün de ilâve edilerek bu kanunun 
bir an evvel Meclise getirilmesidir. 

REİS — Müddetiniz tamamdır. 
Sırrı Turanlı. (Yok sesleri) Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlarım, Adliyeden yeni ayrılmış bir ar
kadaşınız sıfatiyle Adliye Vekâleti bütçesinin ' 
heyeti umumiyesi üzerindeki görüşmelerde ben 
de fikirlerimi arz etmek isterdim. Fakat ye
terlik önergesi buna imkân vermedi. Şimdi fa
sıl! ar görüşülürken mümkün olduğu kadar bu 
hususlardaki fikirlerimizi arza çalışacağız. Ben
den evvel konuşan Adliye Vekili ve Komisyon 
Sözcüsü, adliyeyi yakından ilgilendiren ve ad
liyeye taallûk eden bâzı kanun teklifinin Mec
liste olduğunu ifade buyurdular. 

REİS — Şaihap Bey, çok rica ederim fasıl 
üzerinde konuşun. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Fasıl üze
rinde efendim. Bu mevzulara yeniden dönmek, 
karşılıklı fikir mübadelesi ile, isabetli karara 

1 vâsıl olmak mümkün olacaktır. 

— m 



1 : 45 24.2 
Bu kanun teklifinin esbabı mueibesi yeni 

elemanlar cezbetmek ve halen vazife görmek
te olan hâkimlerin de ayrılmasını önlemektir. 
Bu maksatla hâkimliği cazip kılıp aynı zaman
da mesleke bu suretle yeni elemanlar celbetmek 
gayesiyle, Hâkimler Kanununda son zamanlar
da yapılan ve bâzı avukatların da mesleke ilti
haklarını temin eden tadilât dolayısiyle yapılan 
tatbikatın, bugün adliyede çalışanlar arasında 
bâzı huzursuzluklar tevlidettiğini, tatbikatta 
avukatlardan mesleke tâyin edilenler arasında 
bâzı isabetsizlikler bulunduğunu ifade etmek is
terim. 

Bütçede yeri olmadığı için, ancak tahsisa
tın konuşulduğu sırada konuşulabileceği ümi
diyle şu noktaya da temas etmek isterim. Millî 
Korunma mahkemelerinde çalışan hâkimlere ay
rıca bir tahsisat verilmektedir. Bunun esbabı 
mucibesinde de, bu arkadaşlarımızın millî ko
runma işlerinin, para ile alâkası olan bir mev
zu olduğu gösterilmektedir. Bunu muayyen 
bir sınıfa ayırmak, Anadolu'da millî korunma 
dâvalarını görmekte olan hâkimler arasında bir 
tefrik yara.tmak bakımından çok yerinde değil
dir. Milyonlarca liralık bir ticaret dâvasını gör
mekte olan bir hâkimi de bu maddi zaviyeden 
görmek, ona da yeni bir şey vermek arzusu du
yulmuyor mu? Millî korunma hâkimlerine ayrı
ca tahsisat verilmesinin esbabı mucibesini izah 
etmek pek kolay olmuyor, bu, duruma pek uy
gun düşmüyor. Eğer bunda bir zaruret varsa; 
sadece, müstakil, toplu, münferit millî korunma 
hâkimlerine değil, Anadolu'da ilâve olarak mil
lî korunma dâvası gören asliye hâkimlerine de 
verilmesi uygun düşer kanaatindeyim. Diğer fa
sıllarda da ilgili mâruzâtta bulunacağım. 

REÎS — Fasıl hakkında tadilname yok. Fas
lı reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

220 

221 

6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas-

Lira 

104 000 
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Lira 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

417 

sıslara verilecek huzur ücreti 
REİS T - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
RElS — Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — 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-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları, ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kovuşturma masrafları 

6 825 

184 000 

2 779 545 

1 250 000 

4 635 000 

450 0Ö0 

250 000 

1 018 849 

124 200 

151 000 

10 000 

2 538 700 

REÎS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, 417 nci faslın 1 nci maddesi suç 
masraflarıdır. Bu bizim meşhut suç dediğimiz 
tahsisat olacaktır. 

Arkadaşlar, bu tahsisat vekâletçe zaman za
man gönderilmektedir. Fakat yetmemektedir. 
Bu yüzden birçok meşhut suçların tahkikatına 
müddeiumumiler gidememekte, müşkül durum-
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lar hâsıl olmakta ve vâki tekliflere vasıta sahip
leri iltifat etmemekte, dolayısiyle 3 - 5 günde 
vaka mahalline gidememekte ve adaleti rencide 
eden haller hâsıl olmaktadır. Bu vaziyet karşı
sında mevcut tahsisat az olmakla beraber vekâ
letten istirhamımız, bunların başka yere sarf 
edilememesi dolayısiyle adaleti ve adalet otorite
sini çok yakından alâkadar eden bir husustur. 
Bugünkü tatbikat bir şoföre, bir paytoncuya, 
at sahibine, müddeiumumiyi, hâkimi minnet eder 
vaziyete düşürmektedir, bu çok feci bir durum
dur. Adlî otoriteyi sarsan durumlara sebebiyet 
vermektedir. Bu bakımdan bu tahsisatın iyi he-
sabedilmek suretiyle, acele ve ilk fırsatta tev
ziini, aynı zamanda faslın artırılmasını, temen
niye şayan bulmaktayım. 

REÎS — Faslı 2 538 700 lira olarak reyleri
nize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 
R Lira 

110 000 418 Adlî Tıp Kurulu masrafları 
REÎS — Atalay Akan. 
AT ALAY AKAN (Urfa) — Muhterem arka

daşlar, adlî tıp müessesesi hakikaten bugünkü 
modern mânasiyle geridir ve inkişaf ettirilme
miştir. Bizim memlekette, adlî zabıta tefrik edil
memiştir. Adlî tıp müessesesi inkişaf ettirilmeli
dir, zira, bugün mahkemelerimizde sâdır olan 
hüküm şahadete dayanmaktadır. Şahadet mües
sesesi de bugün hukuki kıymetini kaybetmiştir. 
Mahkemelerde netice alınması da bu yüzden ge
cikiyor. 

Mahkemeden önce, tahkikat bir jandarma ma
rifetiyle hazırlanmaktadır. Bu ise kifayetsiz ol
maktadır. Konulan tahsisat da ihtiyacı karşıla
yacak durumda değildir. Raportör arkadaşlarım 
da bu mesele üzerinde durmuşlar, memnun ol
dum, adlî tıbbın inkişaf ettirilmesi ve şubelerinin 
açılması lâzımgelir. Bugün adlî tabipliğe kimse 
iltifat etmiyor. Bunu daha cazip bir şekle sok
mak lâzımdır. Adlî zabıtayı da muhakkak tefrik 
etmek lâzımdır. Adaletimiz modern memleketler
le kıyas edilebilecek durumda değildir. Ceza mu
hakemelerinde aksaklıklar vardır. Bu bakımdan 
bu fasıldaki miktarın artırılmasını istiyorum. 

REÎS — Şahap Bey. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Aynı şeyleri 

söyliyecektim. Vazgeçtim. 
REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 

195Ö Ö : âl 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

419 Ceza ve tevkif evleri masraf
ları 16 286 352 

REÎS — Atalay Akan. 
ATALAY AKAN (Urfa) — Arkadaşlar; 

hakikaten ceza evlerinin ehemmiyetini bu
rada kısa zamanda tasvire imkân yok
tur. Fransa'da doktora yaparken bir 
Fransız profesörü dedi ki; Fransız Ceza 
Evleri Fransız Milletinin yüzünü kızarta
cak derecede kötüdür. Onu duyunca ben bizim
kileri düşünmekten kendimi alamadım. Arkadaş
lar; birinci olarak ceza evleri ile tevkif evlerinin 
birbirinden mutlaka tefrik edilmesi lâzımdır. 
İkincisi, iş esaslarına göre çalışan ceza evlerimi
zin adedlerini çoğaltmalıyız. Mahkûmların ceza 
evlerinden ıslah edilmiş bir şekilde çıkabilmele
rini temin etmek için iş bürolarını inkişaf ettir
mek lâzımgelir. 

Sonra arkadaşlar; mahkûmlara verilen 75 ku
ruş tahsisat azdır. Durumları gayrisıhhidir. Ne
resinden tutarsak tutalım böyledir. Personeli 
bilgiden mahrumdur. Tamamen tazip esasma da
yanan bir şekildedir. Hulâsa muhterem arkadaş
larım, ceza evlerinin üzerinde durmalı, ona 
ehemmiyet vermeli ve onu inkişaf ettirmeliyiz. 

REÎS — Halim Ateşalp. 
HALIM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; ceza evlerinin inkişafı hakkında konu
şan arkadaşımızın fikrinde mutabık değilim. Ceza 
evleri inkişaf edecek müesseseler değil, kapılan 
arkalarına kadar açılacak bir müessesedir. 

Bu hususta evvelâ şunu düşünmek lâzımdır; 
ceza evlerinde, tevkif evlerinde yatan vatandaş
ların bu müesseselere düşmemesi için lâzımgelen 
tedbirleri alalım. Bugün 44 bin küsur vatandaş 
ceza ve tevkif evlerinde yatmaktadırlar. Bu va
tandaşlar niçin buraya düşmüşlerdir? Bunun se
beplerini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, bir 
kısmı gayrimenkul ihtilâfatmdan, bir kısmı nü
fus kayıtlarının açık kapılarından girmek sure
tiyle işledikleri suçlardan dolayı buralara girmiş
lerdir. Sayın Vekilimiz va'dettiler; tapu kayıtla
rı tesis edilecek, kadastro tahriri yapılacak, bu 
suretle mahkemelere intikal eden işler de azala
caktır. Vatandaşları dört duvar arasına girmeye 
sevk edecek suçların sebeplerini ortadan kaldır
mak için tedbir almalı ve gayret sarf etmeliyiz. 
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Hükümet olarak yapacağımız iş budur. Yoksa bu
gün buraya 16 milyon küsur lira tahsisat ve ay
rıca Nafıa Vekâletinin bütçesine 70 - 80 milyon 
lira hapishane yapımı tahsisatı ayırmak suretiy
le her sene 80 - 100 milyon lirayı bu şekilde ya-
tırmıyalım. Bunun temini bir Devlet ve Hükü
met işidir. (Bravo, sesleri) Çok rica ederim bü
tün Hükümet organları elele vererek bu vatan
daşları hapisaneden kurtaracak, hapisanelerin ka
pılarını arkasına dayayacak ve medeni insan 
olarak yaşatacak tedbirleri alsınlar. 1950 de 
Umumi Af Kanunu çıkmış ve bugün hapsane-
lerde bulunanların % 70 i kapı dışarı edilmişti. 
Bugün bıraktıklarımızın üç misli vatandaşın ha
pishanelerde bulunmasının sebepleri nelerdir? 
Bunun üzerinde durulmasını, vatandaşlarımızın 
gayrisıhhi hapishanelerden kurtarılmasını çok ri
ca ederim, mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo 
sesleri, alkışlar.) 

REİS — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım; ceza evleri tahsisatı sadece ceza ev
lerinin yapımı, bakımı için konuyorsa, bu yapım 
ve bakım işinde bilhassa siyasi suçlular işi üze
rinde durularak sarfının ona göre yapılması lâ
zımdır. Ceza evlerinde siyasi suçluların âdi mah
kûmlarla bir araya konması insafsızlıktır. Allah 
kimseyi düşürmesin, politikadasınız, olabilir siz 
de gidebilirsiniz, gittiğiniz zaman görürsünüz 
çok acıklı bir haldir. 

Ceza evlerimizin durumu acınacak haldedir. 
Yatacak, yıkanacak yerleri fecidir. Ceza evinde 
vatandaş cezasını görür, aynı zamanda ıslahı hal 
eder, cemiyete hayırlı insan haline gelir. 

Bugünkü şartlar altında suçlu, cemiyete fay
dalı değil, cemiyete düşman olmaktadır. Bilhassa 
siyasi suçluların bu kötü şartlar altında ceza 
evinde bulundurulması doğru değildir. Dünya
nın her tarafında siyasi suçlulara ceza evlerinde 
âdi suçlulardan farklı muamele edilir. Her halde 
siyasi suçlular âdi suçlularla beraber yatırılmaz. 
Ceza evinde bulunmuş bir arkadaşınız olarak 
içerde okuma, ziyaretçilerle görüşme imkânları
nın önemini çok iyi bilirim. Bunların da düzen
lenmesi gereklidir. 

Muhterem arkadaşlar; bugünkü şartlar içinde, 
siyasi hayata girmiş olan herkes için günün bi
rinde ceza evine gitmek başına gelebilir, bir akı
bettir. (Soldan, O o o, sesleri) Darılmayın arka
daşlar, olabilir... Siz de bir gün gidebilirsiniz. 
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Bizim gittiğimiz gibi siz de gidebilirsiniz. Onun 
için ceza evlerini insani şartlara uygun bir sevi
yeye getirmek lâzımdır. 

EEÎS :— Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — (Sağ

dan, alkışlar) Muhterem arkadaşlar, müzakere 
mevzuu üzerinde konuşmak niyetinde değildim. 
Bâzı hususları Yüksek Heyetinize arz etmesi için 
Atalay Akan arkadaşıma bir vekâlet vermiştim. 
O, bu vekâleti ifa etmek imkânını bulamadı. Bu 
suretle söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, Kasım Gülek'in dediği gibi bu 
dünya hiç kimseye kalmaz. Bugün bize olan ya
rın size olabilir. Hayatın ve siyasetin her türlü 
cilveleri vardır. Ceza evlerimiz bir ıslah mües
sesesi olmaktan- çıkmış sadece insanı manen tah-
ribeden birer İstırap ve işkence müessesesi haline 
gelmiştir. Hekim, hekim değildir, başından ge
çen hekimdir, derler. Tecrübeli bir arkadaşınız 
sıfatiyle bu hakikatleri size nakletmek isterim. 
Böylelikle hem vicdani vazifemi ifa etmiş olaca
ğım, hem de ceza evindeki arkadaşlarıma verdi
ğim sözü yerine getirmiş olacağım. (Gülüşme-^ 
ler) Bir gün hepimiz oraya düşebiliriz. Muhte
mel ve müstakbel ikametgâhlarımızı bu günden 
ıslah çarelerini düşünmeliyiz. (Gülüşmeler) 

Bu günün medeniyet anlayışına göre ceza 
evleri bir intikam ve işkence yuvaları değil, bir 
ıslah müessesesi telâkki edilmektedir. Ben son 
defa Türkiye'nin en modern ceza evlerinden bi
risi olan Ankara Ceza Evinde yattım. întibaım 
şudur : Orada insanlar ıslah edilmiyor, manen 
tahribediliyor. Cemiyete dost olarak ceza evinden 
çıkması icabeden mahkûm kendisine karşı la
kayt davranan cemiyete karşı menfi hislerle dolu 
olarak çıkıyor. Atalet ve ıstırabın insan ruhunu 
tahribetmesi gayet tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, bir ıslah müessesesinde 
vazife alan insanların, maddi ve mânevi vasıf
ları her şeyden evvel göz önünde bulundurul
ması icabeden bir keyfiyettir. 

Maalesef ceza evi personeli seçilirken bu 
hususa kâfi ehemmiyet verilmemektedir. Diğer 
taraftan buralarda çalışan insanların hayat 
şartları çok ağırdır. Hepsi geçim sıkıntısı için
dedir. Bu pahalılık devrinde, isterseniz sizin 
tâbirinizle söyliyeyim, Menderes'in bu kalkın
ma devrinde 80 - 100 - 150 lira maaş alan bir 
insanın çoluğunu çocuğunu geçindirmesine ve 
huzur içinde bulunmasına imkân yoktur. Bu 
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sebeple ıstırap ve huzursuzluk içinde bulunan ı 
ceza evi personelinden mahkûmlara şefkatle 
muamele beklemek ne dereceye kadar müm
kündür. Bunu tahmin etmek kolaydır. Bana ce
za evi personeli, «Bölükbaşı, buradan çıktığın 
zaman bizim. ıstırabımızı Meclise duyur» de
mişlerdi. Ben de bu vazifeyi ifa ediyorum. Du
rumu ıslah sizlere düşer. 

Muhterem arkadaşlar, Ceza Kanunumuz 11 
yaşım dolduran bir çocuk için cezai ehliyet ta
nımaktadır. Bir dükkândan aldığı bir çikola- | 
ta için hapishanelere atılan bu yaşta talihsiz 
çocuklar vardır. 

Ankara ceza evinin bir çocuklar koğuşu 
var. Oradaki yavruların ıstırabım görünce 
kendimi unuttum. Onların ıstıraplariyle meş
gul oldum. Dükkândan bir çikolata alan 11 ya
şını doldurmuş bir yavru pek çok suç işlemiş 
sabıkalılarla bir arada bulunduruluyor. îşin 
daha hazini her türlü ahlâksızlıkla meluf olan
larla bir yatakta yatırılıyorlar. Birçok masum 
yavrunun ahlâkları bu suretle bozuluyor. Bu 
hakikatleri öğrendiğim zaman bir baba olarak 
dehşet duydum. Bir babayı assınlar ama evlâ
dım buraya düşürmesinler ? Herkesin ciğerinin ı 
parçası olan masum, yavruların buralarda ah
lâkını ifsat etmeye hakkımız olmamalıdır. I 
(Bravo sesleri, alkışlar) Buraya giren bir yav- j 
rudan artık hayır beklenemez. Bunu ıslah et
mek. lâzımdır. Bu söylediğim hakikatleri der
hal tekzibetmek mümkündür. Nitekim bu feci | 
durumu anlatan bir mecmuaya Ankara savcısı j 
bir tekzip göndermiştir. Sizi temin ederim, j 
tekzibin hakikatle hiçbir alâkası yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamıza göre 
eziyet ve işkence memnudur. Buna rağmen ce
za evlerinde nasıl dayak atıldığının, nasıl iş
kence edildiğinin hikâyesini hapishanede hem 
mahkûmlardan, hem personelinden pek çok ke
re dinledim. Buna sureti katiyede mâni olmak i 
lâzımdır. Kaderin kurbanı olmuş veya suçsuz ; 
olduğu halde oraya düşmüş insanlara bu mua- j 
meleyi yapmaya ve onları cemiyete düşman j 
haline getirmeye hakkımız yoktur. Demokrat J 
Parti, propaganda, demokrasiyi insan haysiye- | 
tine en uygun idare olarak tarif eder. Mah- j 
kûmların haysiyetlerini korumalıyız, Bendeni- j 
zin mâruzâtım bu kadardır. Elinizi vicdanını- j 
za koyarak Adliye Vekiline icabeden telkini \ 
yapınız. Ceza evlerini bir mânevi tahrip ve 
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işkence yuvası halinden çıkarınız, buraya dü
şen insanları ıslah edilmiş olarak cemiyete iade 
eden birer müessese haline getiriniz. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

RElS — Fasıl üzerinde başka söz istiyen? 
(Yok sesleri) 

Faslı olduğu gibi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
420 Mebusların seçim masrafları 1 

REÎS — Fasıl hakkında söz istiyen var mı ? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bu fasılda huzurunuza iki sebeple 
çıktım. Birincisi 1957 seçimlerinin üzerinden 4 
aya yakın bir azman geçtiği halde il, ilce ve 
bucak sandık kurullarında vazifeli vatandaş
lara Seçim Kanununun 168 nci maddesi ge
reğince derhal ve peşinen verilmesi muktezi 
yevmiyelerinin hâlâ verilmemiş olmasını te
barüz ettirmek ve Aktarma Kanununda bulun-
mıyan bu paranın 1958 bütçesinde bu fasılda 
da gösterilmediğini işaret etmektir. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşlar kanu
nun kendisine tanıdığı bu hakkın ziyaı karşı
sında endişeli ve şikâyetçidir. Verilmiyeceği, 
düyuna kalacağı endişesiyle her gün birçok 
mektuplar gelmektedir. 

Zonguldak'tan tanımadığım bir vatandaş
tan aldığım bir mektubun birkaç satırını bu 
vesileyle okumama müsaadelerinizi istirham 
ederim. «İlişik olarak takdim ettiğim Zongul
dak Müddeiumumiliğinin 18 . I . 1958 tarih ve 
91 sayılı yazısı ile Adliye Vekâletine havale 
olunan ârizama Başvekâletin 22 . XII . 1952 
tarih ve 6/3397 sayılı emirleri gereğince en 
geç bir ay zarfında cevap verilmesi icap ve 
mezkûr müddet mürur ettiği halde bu hususa 
riayet olunmamıştır. Bu da müktesep hakla
rımızın dâhi sükûtla iptali cihetinin ihtiyar 
edildiğini ispadetmektedir. Bakanlık dilenci 
gibi her kapıyı aşındırıp nihayet uzanmamızı 
beklemektedir.» > 

«Kimin umurunda o gece sabahlara kadar 
göz kırpmadan oy tasnifine çalışıp da yarı 
ömrünüzü heder edermişiz.» Arkasından, mek
tubun diğer bir yerinde de şöyle diyor : «Bu 
hakkımı asla bırakacak değilim. Bakanlık 
bizi daha ziyade beletmiye çalışırsa mahkemeye 
başvurmaktan da kaçmmıyacağım.» 
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Çok muhterem arkadaşlar, mahallî adliye bi

nalarının kapılarında, bu tahsisatların henüz 
gönderilmediği yolunda ilânlar asılı bulunmak
tadır. Bu seçimlerde vazife görmüş arkadaş
lar her gün bu ilânları okumakta ve müteessir 
olmaktadırlar. Ittılaınıza arz ederim. 

Huzurunuza gelişimin ikinci sebebi: Ana
yasamızın 29 ncu maddesi muhtelif sebeplerle 
ve bu arada ölüm sebebiyle mebusluğu sakıt 
olanların yerine yenilerinin seçileceğini âmir
dir. Mer'i Seçim Kanunumuzun 6 ncı mad
desi de Aayasamızm bu mükmüne uygun ola
rak ara seçimlerinin her yıl yapılacağını âmir
dir. Sadece «Büyük Millet Meclisi aksine ka
rar vermedikçe» hükmünü koymuştur. 1958 
seçim masrafları için sembolik olarak 1 lira
lık bir tahsisat konmuştur. Büyük Millet Mec
lisinin aksine bir kararı olmadığına göre Hü
kümet 1958 ara seçimlerinin yapılmıyacağım 
nereden bilmektedir'? (O zaman münakale ya
pılır sesleri) Münakale yapmak suretiyle öden
mesi söylenebilir, fakat asıl yeri Adliye Vekâ
leti bütçesinin bu faslında sarilh olarak kon
muş olması lâzımdır. 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, ara seçimlerinden Demokrat Parti 
yedi seneden beri kaçınmıştır. Ara seçimleri 
faydalı hir müessesedir, vatandaşların temayül-
lerindeki değişiklikleri göstermesi bakımından 
(hakikaten faydalıdır, iktidarlar ve muhalefet
ler bu müesseseden faydalanırlar; halkın tema-
yüllerindeki değişiklikleri görür, hareketlerim 
revizyona tâbi tutarlar. Şu hususu da arz ede
yim, ara seçimlerinin faydasını seçim masrafı 
ile mukayese etmek asla caiz değildir. Ara se
çimi masrafından içtinahetmek için, Hazine 
menfaatini korumak için seçime gitmiyoruz mü
lâhazası, bu müessesenin ifade ettiği fayda ya
nında çok küçük kalır. Bu müessese işlerse va
tandaşlar içinde üstüste tazyikler hirü'kmez. 

REİS — Vaktiniz bitmiştir, cümlenizi ta
mamlayınız. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Her sene 
içlerindeki tazyikleri deşarj etmek fırsatını bu
lan vatandaşlar, büyük seçimlere normal tan
siyonla, normal tazyikle girerler; millet de, ce
miyet de böyle girer. İktidar da, muhalefet de 
iböyle girer. Hükümetler de böyle girdiklerin
den dolayı seçim gününü huzur ve sükûn için-
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de geçirirler, telâşlanmazlar; muhalefet de te
lâşlanmaz. Şunu arz etmek isterim ki Sayın Baş
vekil Bursa nutkunda: «Allah bir daha o günü 
göstermesin» sÖziyle eğer [hakikaten o geceki 
ıstıraplı huzursuzluğu bir daha milletin görme
mesini istiyorlarsa, seçimlere yüksek tansiyon
la, yüksek frekansla -bir millet 'olarak girmeyi 
önlemelidirler. O zaman seçimlerden korkmaya 
lüzum kalmaz. Hürmetler ederim. 

REÎS — Vaktiniz tamam, efendim. 
Encümen buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım, seçjimler dolayısiyle tahak
kuk eden horçlar 13 milyon lira civarındadır. 
Bu 13 milyonun bu fasla konulması suretiyle 
ödenmesi imkânı yoktur. Bunlar borç olduğu 
için ve senesi bütçesinin aidolduğu fasılda da 
ıbakıyei tahsisat bulunmadığı için bu ancak bir 
kanunu mahsusla karşılıksız (borçlar şeklinde 
ödenecektir. Bu kanun hazırlanmıştır, pek ya
kında yüksek huzurunuza arz edilecektir. Bu 
suretle bu 13 milyon lira borç ödenmiş olacak
tır. Hâlâ 1957 [bütçesinde, aidolduğu fasla mü
nakale yapılmak suretiyle bu foorcun ödenme
sinin temin edilmesi de 1957 malî yılının bitme
sine çok az bir zaman kaldığı, bunu Türkiye'
nin 4 tarafına kısa zamanda tevzi etmek müm
kün olamıyacağı ve bu suretle borcun öden
mesi daha 'ziyade teehhüre uğrıyacağı düşünü
lerek, önümüzdeki günlerde karşılıksız borç ka
nunu ile bu borçlar tamamiyle ödenmiş ola
caktır. 

Ara seçimleri mevıuuna gelince: Ara seçim
lerinin yapılması veya yapılmaması mevzuunda, 
ara seçiminin yapılmasındaki fasla veya yapıl
mamasını icabettirecefc sebeplere dair, henüz 
ara seçimlerinin yapılması zamanı gelmediği 
için mevzuun burada konuşulmasının yeri ol
madığına kaaniiz. Büyük Millet Meclisi aksine 
karar vermediği takdirde, şüphesiz ara seçim
leri yapılacaktır. Böyle bir karar mevzuu orta
ya çıktığı takdirde bu karara takaddüm eden 
anlarda ara seçiminin fazileti hakkında uzun 
Iboylu konuşmak mümkündür. Şimdilik bir lira 
konmuştur, ara seçimlerinin yapılması icabetti-
ği takdirde, şimdiden masrafının hasmını tâyin 
etmek imkânını (bulamamaktayız. Şimdiki va
ziyete göre, münhal seçim çevrelerine göre rar 
kamları şimdiden korsak, o zamana kadar ta-
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fhassüs edelbilecek vaziyetler karşısında bu ra
kamların değiştirilmesi de münakale yapılması 
gibi bir zarureti ortaya çıkaracaktır. 

Yüksek Meclis karar verdiği takdirde, açıl
mış olan bu fasla, ara seçiminin yapılması için 
Ifcabeden tahsisatı, münakale suretiyle koymak 
ve bu meseleyi bir defada halletmek mümkün 
olacaktır. 

REÎS — Kemal Sarıibrahim'oğlu. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Seçimlere 3 - 4 gün kala haıber aldık ki; Adliye 
Vekâleti hâkimlere, kesinleşmiş kütükler üze
rinde bilâihara müracaat edenlerin rey verme
lerini (temin babında isimlerini kütüklere ge
çirmelerini emretmiştir. (Soldan, gürültüler, 
yeri değil sesleri) İçindeyim efendim. Biz bu
nun Seçim Kanununa aykırı olduğuna kanaat 
getirmiş bulunuyoruz. 

REÎS — Seçim Kanuniyle ilgili olarak ko
nuşamazsınız. Bu fasıl seçim masraflariyle il
gilidir. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Seçita masrafları seçimle ilgili mevzuları ilgi
lendirir, 

REÎS — Rica ederim, efendim. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Adliye Vekilinin tamimi bunu pekâlâ ilgi
lendirir, arkadaşlar. 

REÎS — Bu fasılla alâkası yok, efendim. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Alâkası yoksa ben de müsaadenizle kürsü
den inerim, efendim. 

REÎS — Hay hay.. Buyurun. 
Hasan Tez. (Soldan; gülüşmeler, bravo, ses

leri) 
HASAN TEZ (Ankara) — Burada Heyeti 

Vekilede benim de vekil hemşehrilerim var. 
Cesaretle konuşabilirim. (Gülüşmeler) Aziz ar
kadaşlarım; seçimlerde sandık başlarında vazi
fe alan sandık kurulu başkan ve azalarından 
bâzılarına yevmiyeleri verilmiş, bâzılarına veril
memiştir. Bir politika maksadıyle konuşmadı
ğım hususunda bütün mukaddesatımla Yüksek 
Meclise teminat veririm. (Sağdan ve soldan; 
bravo, sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; vatandaşlar arasında bâ
zı dedikodular dolaşıyor. Bunlar hem de De
mokrat Parti aleyhine olarak maalesef devam 
ediyor, diyorlarki; Demokrat Partililer parala-
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rını almış Cumhuriyet Halk Partililere verme
mişlerdir. Sizin müdafaanızı müsaadenizle biz 
yapıyoruz. (Soldan; brova sesleri, alkışlar) 
Böyle şey olmaz, diyoruz. Benim intihap dai
rem Ankara olduğu için Ankara'daki hâdiseler 
üzerine konuşuyorum. Seçim kurulu başkanlığı
na verilen tahsisat bittiği için bu para verile
miyor, bu paralar verilecektir, diyoruz; sandık 
başlarında millî iradenin tecellisi için kanun 
dairesinde saatlerce vazife görmüş bu vatan
daşların paralan, aradan dört ay gibi uzun bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen ödenmemiştir. 
Kanunun kendilerine tanıdığı küçük miktarda
ki haklarını alamamaları doğru olmaz. Sayın 
Bakandan bu işi süratle halletmelerini, içi sız
layan vatandaşlar namına istirham ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bu kürsüde konuşan ar
kadaşlardan, iktidara mensup arkadaşlardan, 
parmaklarının kalabalığına dayanarak bu kür
sünün masuniyetini ihlâl etmemelerini rica ede
rim. Sizleri hürmetle selâmlarım. (Şiddetli al
kışlar) 

REÎS — 420 nci faslı reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

P. Lira 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere ve
rilecek burslar 270 000 

REÎS — Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) -

Efendim, 270 bin lira tahsisat konan bu fasıl, 
130 u Hukuk Fakültesinde, 20 si de diğer fa
külte ve yüksek öğretim müesseselerinde oku
yan talebeler hakkındadır. Ceman 150 yi bulan 
bu talebe sayısının, bugün hâkim bulmakta 
çekilen sıkıntı nazarı dikkate alınacak olursa 
az olduğunu kabul etmek zarureti vardır. Çün
kü; îzzet Akçal Beyin Adliye Eneümenindeki 
bir konuşmasından anladığıma göre bugün Ad
liye Vekâleti hâkim, kadrosunda 1 100 ü mü
tecaviz açık bulunmaktadır. Bu kadroların ta
mamlanması ve adliye işlerinin aksamaması için 
öğrencilerin çoğaltılması ve burslu talebelerin 
eskiden olduğu gibi yatılı hale ifrağları ve bun
lara mecburi hizmet tahmil etmek suretiyle bu 
kadroların kapatılması yerinde olur kanaatin
deyiz. Yine geçmiş seneler raporlarından öğren-
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miş olduğumuza göre istenilen, arzu edilen ra
kam bugün mevcut 1 100 değil, 2 500 daha 
kadro ilâvesini ieabettireeek derecede bir ihti
yaç mevcuttur. Bugün 3 500 ü geçen adliye
ci ihtiyacını 130 - 150 talebe ile gidermek ta
biî düşünülemez. Adliyeyi takviye bakımından 
bunun rolü tabiî olur. Fakat bunlara verilen 
ayda 180 lira ile bunların geçinmesine bugün
kü şartlar altında imkân yoktur. Acaba bun
ları toplu olarak bir kazanda yedirip içirmek 
mümkün değil midir? Bu suretle, daha iyi gı
da almaları belki de biraz daha fazla adedde ta
lebenin okutulması, sabah kahvaltısı öğle ve 
akşam yemeklerini iyi bir şekilde yemeleri 
mümkün olur, kanaatindeyiz. 

Takdirlerinize arz ederiz. 
REİS — Fasıl hakkında tadilname yok. 

Faslı reynize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 

Lira 

172 500 

REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, sık sık huzurunuzu işgal eliyorum. 
Hattâ Demokrat arkadaşlarımdan bir tanesi 
de, «çıkma, nasıl olsa çıkacaktır» diyor. Fakat 
ben meslekimi ilgilendiren bir müessese olması 
itibariyle her fasılda durarak imkân buldu-

,ğum nispette vazifemi yapacağım. 
Yayın masrafları faslı. Bunun birinci mad

desi «satmalma ve abone» dir. Diğer 20 ve 30 
uncu maddeler yekûnu 1957 yılında 172 biti 
500 lira. Bu sene de gerek Hükümet tarafın
dan teklif edilen gerek encümence uygun bu
lunan aynıdır. Bundan anlıyoruz ki yayın ola
rak geçen sene ne yapılmışsa önümüzdeki sene 
de o yapılmak istenmektedir. Eğer son bir iki 
ay içinde Adliye Vekâleti yeni neşir organla
rına sahibolmamışsa yahut yeni birtakım ki
taplar neşretmemişlerse - bugün yayın olarak 
yalnız Adalet Dergisini neşretmektedir - bu 
kâfi değildir. Bu da vaktinde neşredilmediği 
gibi tertip heyeti de muayyen yazıları kabul 
etmektedir. Ondan sonra asıl genç hâkimlere, 

•sık sık değişen kanun hükümleri ve içtihatlar 
karşısında yeni içtihatları anlatmak ihtiyacında 
.olan arkadaşlara kâfi örnek olacak ve onlara 
cevap verecek durumda değildir. Temyiz içti-
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hatları ehil olmıyan eller tarafından seçilmek
te, özetlerin asıl içtihat kararlarının ifade et
tikleri mâna ile taban tabana zıt olacak şekilde 
tertiplenmiş olarak kararlar burada yer al
maktadır. Öyle anlaşılıyor ki, bu fasılda her 
türlü masraflar dendiğine göre yeni yeni neş
riyat yapılacaktır. Bâzı masraflar, bu mecmu
aya verilen yazılarda emeği geçen şahıslara 
sahifesi 4 lira üzerinden geçen emek içindir. 
Burada yazı yazan ve vazife alan arkadaşlara 
bu para verilmesin demiyorum. Bu hususa bil
hassa dikkat edelim ve adliyenin genç mensup
larının ihtiyaçlarını karşılıyacak neşriyat or
ganlarına sahip kılalım. Bu mecmua, çıkış ta
rihi,, muhtevası ve kalınlığı itibariyle bugün
kü maksada kâfi değildir. Diğer hukuk edebiya
tından da geniş mikyasta istifade etmek sure
tiyle neşriyat takibedilerek seçkin eserler ter
cüme edilmelidir. 

Aynı zamanda Resmî Gazete Adliye daire
sine çok geç ulaşmaktadır. Tevhidi içtihat ka
rarları da çok geç neşredilmektedir. Resmî Ga
zete yolu ile de faydalanmak imkânı olmadı
ğına göre bu mecmuanın gerek kemiyet gerek 
keyfiyet itibariyle olgun bir şekilde çıkması 
çok arzuya şayandır. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz istiyen? 
Yoktur. Reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

451 Yayın masrafları 172 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları . 21 200 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar 24 602 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 100 000 
REÎS •— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 79 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Adlî Tıp Kurulu alet ve ge
reçleri onarımı 1 500 
BEİS — Kabul edenler... Et-
raiy enler... Kabul edilmiştir. 

751 Adlî Tıp Kurulu için satınah-
nacak alet ve malzeme 30 000 
BEİS — Kabul edenler... Et-
nüyenler... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti bütçesi bitmiştir. 

İ — Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi 

REİS — Millî Müdafaa Vekâleti bütçesine 
geçiyoruz. Bu bütçe için söz alanları okuyorum: 

Nurettin Fuat Alpkartal (Çanakkale) 
Ferda Güley (Ordu) 
Yümnü Üresin (Bilecik) 
Hikmet Bayur (Manisa) 
Necati îlter (Sivas) 
Nazmi Ataç (İstanbul) 
İsmail Hakkı Talay (Elâzığ) 
Kemal Serdaroğlu (İzmir) * 
Selim Soley (Ankara) 
Arslan Bora (Tunceli) 
Fethi Ülkü (Tunceli) 
Müfit Erkuyufheu (Bursa) 
Osman Bölükbaşı (Kırşehir) 
Başka söz istiyen var mı efendim. 

CELÂL DORA (Elâzığ) — C. H. P. Meclis 
Grupu adma söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, Celâl Bey, grup adına söz 
sizin efendim. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA CELÂL 
DORA (Elâzığ) — Muhterem arkadaşlar; 

Yüksek huzurunuza getirilmiş olan 1958 yılı
na ait Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu namına 
görüşlerimizi, mütalâa, tenkid ve temennileri
mizi arz edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün yüksek huzurunuza getirilmiş olan 

1958 yılma ait Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi 
hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grupu na
mına konuşmaya başlarken ilk önce şunu arz 
etmek isterim ki, milletçe hepimizin gözbebeği
miz mesabesinde, hassasiyetle üzerinde titrediği
miz kahraman Türk Ordusunu her türlü poli
tika ve siyaset mülahazalarının dışında partiler-
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üstü bir varlık olarak görmekte ve böyle mütalâa 
etmekteyiz. 

Hiçbir tefrik gözetmeksizin iktidar ve muha
lefet mensupları olarak şüphesiz ki, hepimizin 
gayesi vatanımızın Cumhuriyet ve istiklâlimizin 
koruyucusu olan Şanlı Ordumuzun bugünkün
den daha mütekâmil bir seviyeye ulaşmasına 
gayret sarf edilmesi yolunda görüşlerimizi açık
lamak ve bu maksada matuf olarak tenkid ve te
mennilerde bulunmaktır. Millî dâvalarda ve bil
hassa millî müdafaa konusunda tenkidi doğru 
bulmıyan bâzı telâkkilere rastlanmakta ise de 
biz bu fikirde değiliz. Biz, bilâkis millî savunma 
gibi milletçe varlığımızı ilgilendiren bir konu 
üzerinde fikir çarpışmalarının memleketin hay-, 
rina olacağını ve ikaz edici tesirleriyle doğru yo
lun bulunmasına hizmet edeceği kanaatindeyiz. 
Zira Tenkidden ve murakabeden uzak kalan te
şekküllerde mesuliyet duygusunun gevşediğine, 
dikkat ve ilginin zayıfladığına ve hattâ yolsuz 
bâzı icraata bile tevessül edildiğine şahidolmak-
tayız. Bu sebepledir ki, millî müdafaa sahasında 
yapılacak tenkid kadar onun feyzinden faydalan
manın da millî bir vazife olduğundan şüphe et
memekteyiz, esasen millî müdafaa camiası ve bil
hassa silâhlı kuvvetlerimizde öteden beri kendi 
bünyesi içinde her sahada tenkidi daima canlı 
tutmaya dikkat cdegelmiş ve her çeşit teftişleri 
tenkidle bitirmeyi kaide haline getirmiştir. Bu 
tutumun ordumuzun tekâmül ve terakkisinde 
büyük hissesi olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet programında millî müdafaa politi

kası vuzuhla ifade edilmemiştir. Bundan, konu 
üzerinde yeteri kadar işlenmediği şüphesi doğ
maktadır. 

Programın iktisadi cihazlanma bahsinde şöyle 
denilmektedir, (öyle bir vatanda yaşamaktayız 
ki, hudutlarımızı her tarafa karşı müdafaa et
mek mecburiyetindeyiz. Böyle bir müdafaa her 
şeyden evvel süratle ve bütün şümuliyle iktisadi 
cihazlanmaraızda mühim terakkiler kaydetmemi
zi zaruri kılmaktadır. Çünkü muayyen inkişaf 
seviyesine ulaşmadıkça vatanın müdafaası için 
elzem olan modern bir orduya sahibolabilmek 
hayal olur) denilmektedir. 

Bu sözlerde mühim bir hakikat payı olduğu
na şüphe yoktur. İyi bir millî müdafaa milletin 
bütün inkişaf safhalarında ileri bir seviye ister. 
Millî hayatın muhtelif sahalarındaki eksiklikler 
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ise vatanı müdafaa edeceklerin fedakârlıklarını 
birçok misline çıkarır. Bu sebeple iyi bir iktisadi 
gelişme siyaseti ve memleketin iktisaden süratle 
teçhiz olunması millî müdafaayı çok kuvvetlen
dirir. Tabiî atom silâhları gibi en yeni silâhların 
süratle memleket dâhilinde tedarik edilmesi ko
lay değildir. Bununla beraber iktisadi durum dü
zeldikçe millî müdafaa her sahada kuvvet bulur. 
Ama esef ederiz ki, iktisadi gelişmemizin her 
suretle yanlış yolda olması millî müdafaamızı da 
müteessir edecektir. Hele millî müdafaa ihtiyacı 
gibi bütün milletçe en başta tutulan bir ihtiya
cın temin edilememesine iktisadi plansızlığın 
mazeret olarak gösterilmesi asla kabul olunamaz. 
Bu sebeple memleketin geçirdiği iktisadi sıkıntı
ların Millî Müdafaa kusurları için mazeret değil, 
bu iktisadi sıkıntıların diğer millet işleri kadar 
Millî Müdafaa işlerini de müteessir ettiğini ifade 
etmek isteriz. 

Millî Müdafaa politikasında takibedeeeğinıiz 
hareket, NATO topluluğu içinde ahitlerimizo sa
dık kalarak mevcut ve âzami imkânları nıızı kul 
lannıak suretiyle dost ve'müttefikliğimizden, bu
güne kadar aldığımız ve bundan sonra alacağı
mız modern silâhlarla ordumuzu teçhiz ederek 
talim ve terbiyesi mükemmel, silâh ve teçhizatı 
bakımlı ve daima harbe hazır bir halde bulun
durulmasını sağlamak ve yurt içi savunma teşki
lâtını da ordu ile aynı seviyede mülâhaza ederek 
gereken tedbirleri almak olmalıdır. 

Buraya kadar olan mâruzâtımızla Hükümetin 
Millî Müdafaa politikasiyle, aramızdaki görüş 
farkını açıklamış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; harb potansiyelinin en 
mühim unsuru moraldir. Üstün moralin ma-
tariyeli yendiğine misaller vermeye lüzum yok
tur. Bu bediin bir şeydir. Miletler ve ordular 
gerilerde ve cephelerde daima evvelâ moral saha
sında yenilmişlerdir. Demek ki, milletlerin idari 
mesuliyetlerini üzerine alanların ilk işi morali 
sağlam tutmaktır. Onun sarsılmasına sebebolacak 
her teşebbüs zarar getirir. 

Arkadaşlar; ordu moralinin kaynağı ve temeli 
milletin moralidir. Milletin morali ise iç huzurla 
sağlanır. Hükümet programında denildiği gibi 
(İktisaden geri ve çoğu yarı yarıya doyabilen ve 
yarı yarıya giyinebilen vatandaşlardan müteşek
kil bir içtimai bünyenin bugünkü dünyada her 
taraftan teveccüh edecek sarsıntılara mukave-
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met edebileceği de asla düşünülemez) sözü bu 
işin maddi tarafıdır. Bir de mânevi tarafı var
dır ki, haklarından mahrum edilmiş insanların 
da mukavemetlerinin ve fedakârlık hislerinin 
gevşemesidir. Her iki bakımdan durum tetkik 
olununca görülür ki, bir taraftan memleketimiz
deki gelişigüzel ekonomik gidiş bizi dışarının 
yardımı olmadan günlük ekmeğini bile tedarik
ten âciz ve üzgün bir hale getirirken, öteyandan 
insan haklarını milletten esirgiyen bir rejimde 
bizzarure milletçe daha fazla muhtacolduğumuz 
mânevi kuvvetlenmemizi zedelemektedir. 

Fertler ve milletler birtakım siyasi kapris
lerle haksız ve icapsız olarak geçimlerinde zor
luğa uğrarlarsa ve bu maddi sıkıntı yetmezmiş 
gibi bir de hakta ve adalette, hürriyet ve eşit
likte farklı muamelelere mâruz kalırlarsa top-
yekûn moralin bundan müteessir olmamasına 
imkân j7oktur. 

Topyekûn moralin millete taallûk eden cep-
hesim her gün yaşadığımız hayat içinde gözle
rimizle görmekteyiz. Orduya tallûk edenini ise 
bâzı alâmetlerinden sezmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; ordudan istifalar yıl
lardan beri devam etmekte ve bunun tedavisi
ne bir türlü imkân bulunamamaktadır. Halbu
ki sebepleri de bellidir. Maddiyata taallûk 
eden kısmı için Hükümetin tatmin edici mahi
yette olmıyan bâzı gayretler sarf ettiği müşa
hede edilmekte ise de mânevi bakımdan gay-
rikâfi dahi olsa tatmin yolu aranmadığı görül
mektedir. Bu sebeplerin izalesiyle istifaların 
önüne geçilmesi için gereken ciddî tedbirlerin 
alınması beklenirken buna tevessül edilmiyerek 
daha kestirmeden (fevkalâde halin mevcudol-
duğu) mucip sebebine dayanarak istifaları dur
durmak yolu ihtiyar edilmiş ve bu yoldan her 
şeyin halledilebileceği zehabına varılmış bulun-* 
maktadır. Bu tedbir sakat ve daha fazla mo
ral bozucudur ve ne garip bir tezattır ki, se
çimlerde adaylığını koymak istiyen küçük rüt 
beli birkaç subay bu sebebe istinadedilerek: is
tifaları kabul edilmeyip seçim haklarından ;mah-
r'um edilirlerken diğer taraftan ordunun Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Reisinden bütün kuvvet-

! 1er kumandanlarına kadar hepsi istifa -eftirile-
j rek yüksek kumanda nıevkilei'jnin bogaltılnıa-
| smda mahzur görülmemiş ve hepsi iktidar par-
; tisinin listesine aktarılmışlardır. 
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Bunun delâlet ettiği" mâna üzerinde uzun 

uzun durmıyacağız. Başka misaller de verip 
bu davranışın hüzün vereceği ve çok tehlikeli 
taraflarını apaçık ortaya koymak istemiyoruz. 
Yalnız ordunun moral konusunun ne derece la
ubali muameleye mâruz bırakıldığını ve bu tu
tumun mutlaka değiştirilmesi gerektiğine işa
retle yetiniyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; senelerden beri mu
halefet gruplarının ve hattâ iktidar milletvekil
lerinin de İsrarlı tenkid ve temennilerine rağ
men vekâletçe bir türlü neticelendirilmiyen Mil
lî Müdafaa Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Teşkilât kanunları konusu bu sene de yi
ne başta gelen tenkid mevzuumuzu teşkil et
mektedir. Yüksek Meclisiniz her sene bütçe 
müzakereleri sırasında bu teşkilât kanunlarının 
niçin Meclise getirilmediğini Vekâletten sormuş 
ve Vekâlet ise geçen sene, her sene yapmış ol
dukları müphem ve şümullü vaatlerine biraz 
daha vuzuh vererek bu teşkilât kanunlarının 
plânlı bir şekilde NATO camiası standartlarına 
ve asri icaplara uygun bir tadile tâbi tutuldu
ğunu ve bir komisyon marifetiyle tetkik edil
mekte olup 1957 yılı içinde peyderpey Yüksek 
Huzurunuza getirileceği açıkça vadedilmiş ol
masına rağmen maalesef görüyoruz ki, bugüne 
kadar böyle bir kanun yine Meclise getirilme
miştir. Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 
ve Millî Müdafaa Vekillerinin zaman zaman Ve
kâletle idare edilmeleri mahzurlarına ilâveten 
sık sık değiştirilen vekillerin kendilerini mesu
liyet hissinden uzak tutarak senelerden beri 
yaptıkları bu vaatlerini tahakkuk ettirmemele
rinin mesuliyeti vekillerin şahıslarından ziyade 
Hükümete teveccüh etmiş bulunmaktadır. Bu 
kanunların bugüne kadar Meclise getirilmemesi 

• sebebinin salahiyetli Hükümet erkânı tarafın
dan Yüksek Meclise izah edilmesini rica edi
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ordunun başlıca subay, er, malzeme, hayvan 

ve her çeşit vasıta kaynağı olan askerlik şube
lerinin bu asrın icabettirdiği mütekâmil bir se
viyeye ulaştırılması yolunda Vekâletçe gösteri
len alâka ve gayretlerin kifayetsiz olduğunu 
müşahede etmekteyiz. 

Asker alma işlerimizin, bu hususta en ileri 
hamleler yapmış olan milletler seviyesine ulaştı-
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rılmasma âzami derecede gayret sarf edilmesi 
için senelerden beri muhalefet gruplarının ve 
Heyeti âliyenizin ısrarlı temennilerine kargılık 
olarak vekâlet evvelki senelerde olduğu gibi ge
çen sene de aynen teşkilât kanunları hakkındaki 
sözlerine uygun bir ifade ile bu müessesenin kur-
maylarımızca etüd halinde bulunduğunu ve ye
ni esaslara göre en modern bir şekilde kanun 
hazırlanmakta olup yakında Yüksek Meclis hu
zuruna getirileceği vadedilmiş ve fakat maale
sef bu kanun da bugüne kadar Meclise getiril
memiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Silâhlı kuvvetlerimizin personel bakımından 

öteden beri hissedilen en mübrem ihtiyaçların
dan biri ve en başta geleni küçük rütbeli subay 
ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç her geçen yıl kendini bi
raz daha fazla hissettirmiş bulunmaktadır. Ge
çen bütçe yıllarında dikkati çekilen ve âcil ted
birler alınması yolunda kendilerinden rica edi
len Millî Müdafaa Vekili, subaylığı cazip bir ha
le getirecek tedbirler alacaklarını vâdetmişlerdi. 
Vekâletin bu dâvayı ehemmiyetle ele almasını 
silâhlı kuvvetlerimizin en mühim bir meselesi ol
ması bakımından hassaten rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Senelerden beri, Vekâletle Başvekâlet arasın

da mekik dokuyan Ordu Personel Kanununun 
bir türlü Meclise getirilmemesi ordu mensupları 
için bir üzüntü ve istikbale karşı ümitsizlik mev
zuu olmakta devam etmektedir. Ordu mensup
larının terfii ve terfihi ile ilgili kanunun bu yıl 
içinde Meclise getirilmesini temenni ediyoruz. 

Aziz arkadaşlar; 
Subayların mesken ihtiyacını karşılıyacak 

müspet teşebbüslerin geçen yıllarda başlayıp 
devam ettirmekte olduğunu ve bu yıl bütçesine 
de aynı maksada sarf edilmek üzere Hükümetçe 
teklif edilmiş olan beş milyon liralık tahsisatın 
Bütçe Komisyonunca 10 milyon liraya çıkarıl
mış olduğunu görmekle duyduğumuz memnuni
yeti ifade eder ve Yüksek Meclisinizce kabul bu-
yurulmasmı temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Subayların tahsil çağında bulunan çocukları 

için ele alınmış olan yurt mevzuunu da çok isa
betli ve yerinde alınmış bir tedbir olarak müta
lâa etmekteyiz. 

Ancak buy urtlarm bakımlı ve ömürlü ola-
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bilmesi için onları yaşatmaya tahsis edilen kay- j 
naklarm esaslı temellere istinadetmesi lüzumuna 
inanıyoruz. Yoksa, bir kısmı birlik kantitflerin-
den alınacak yüzdelerle ve bir kısmı sabık Veki
lin kendi zamanında başkanı bulunduğu bir ha
yır müessesesinin muvakkat ve geçici yardımla-
riyle bu yurtların yaşıyacağma ihtimal verme
mekteyiz. Bu eserlerin yaşatılması için Vekâlet
çe lüzumlu tedbirlerin alınmasını tavsiyeye şa
yan buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıt'a ve müesseselerdeki kantinlerin teşek-

külündeki maksat ve gaye kâr gözetilmeksizin 
birlik ihtiyacını çarşı fiyatından daha ucuza 
temin etmektir. Hal böyle iken öteden beri kıs
men maksat ve gayesinden uzaklaşmış olan kan
tinlerde her çeşit maddenin kârla satılması ve 
elde edilecek kazançtan yüzde yirmisinin yurt
lara tahsis edilmek üzere vekâlet emrine veril
mesini Millî Müdafaa Vekâleti de emrettikten 
sonra kantinlerin gayelerinden ne kadar uzak
laştırıldıkları meydana çıkmış bulunmaktadır. 
Esasen kıt'a kantinlerinin bugünkü halleriyle en 
iptidai bir köy bakkaliyesinden daha kötü du
rumda bulunmakta ve birçok bakımdan da kıt'a 
için zararlı olmaktadırlar. Meselâ kantini olan 
bir birliğe, gelir membaı var diye mefruşat, de
mirbaş, kırtasiye, müteferrika ve saire gibi Dev
let bütçesinden hiçbir tahsisat verilmemekte ve 
hattâ küçük bir kantin karşılığında birlikten 
büyük inşaat bile istenmektedir. Kıt'a ve mü
esseselerde- huzursuzluk yaratmaktan daha ile
ri gidemiyen bu iptidai teşekküllerin kökünden 
lâğviyle onun yerine modern ordulardaki ör
neklere göre ihtiyacı karşılayacak müesseseler 
kurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; ziyarete açık bulundu
ruldukları müddetçe, ziyaretçilerin moralleri 
üzerinde müspet tesirler yaratan, millî ve askerî 
mefahirimiz arasında mümtaz bir mevkii olan 
askerî müzelerimizin bugün bu hizmetlerinden 
mahrum bir halde bırakılmaları ,ve daha kim-
bilir ne zamana kadar bu halde kalmaları he-* 
pimiz için bir üzüntü mevzuu olmakta devam et
mektedir. Vekâletten bu mevzuun da lâyık oldu
ğu ehemmiyetle ele alınmasını rica ederiz. 

Aziz arkadaşlar; 
Ordu mensuplarının ve ailelerinin perişanlı

ğını önlemek ve sağlıklarını korumak için nakil 
ve tâyin işlerinin bilhassa kış mevsiminde yapıl- | 
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maması hakkında vekâletçe prensip kararı alın
mış olmasına rağmen yine mevsimsiz ve zamansız 
olarak bâzı kumandanların yerlerinden kaldırı
larak daha uzak yerlere tâyin edildikleri ve bâ
zılarının da yine zamansız ve icapsız emekliye 
sevk edilerek bu kış kıyamette yerlerinden ve 
işlerinden ayrılmıya mecbur edildiklerini müşa
hede ediyoruz. 

Vekâletçe alınmış olan prensip karar lan dı
şında] birçoklarının perişanlığına sebebolacak 
bu gibi tâyinlerin yapılmasını ordu disiplini ve 
subayların alınmış kararlara karşı emniyet his
lerinin zedelenmemesi bakımından lüzumlu gö
rüyoruz. 

Bunun gibi Ordu Terfi Kanununa göre or
du mensuplarının terfii senenin yalnız 30 Ağus
tosunda yapılması gerekirken bu kanuni mev
zuat dışında muhtelif senelerde 30 Ağustostan 
sonra ve muhtelif tarihlerde terfiler yapılmış ol
ması politik olarak mütalâa edilmekte ve terfi 
ettirilenlerden gayrisi için bir üzüntü mevzuu 
olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ordunun en basit mevzularda dahi politika

ya karıştırılmasını ve bilhassa salahiyetli Hükü
met erkânı refakatinde yüksek rütbeli kuman
danların parti kongrelerine götürülmesini çok 
hatalı bir hareket olarak görmekteyiz. Bu hal 
tevali ettiği müddetçe bu seçimlerde olduğu gi
bi askerî jeeplerin şoförleriyle ve askerî uçak
ların pilotlariyle siyaset adamlarının emrine ve
rilmiş olduğu ve uzun müddet parti hizmetinde 
kullanılmış oldukları inkârı kabil olmıyan bir 
vakıadır. 

Ordunun siyasete alet edilmesi halinde iç ve 
dış emniyetimiz bakımından ondan beklenilen 
ulvi vazifelerin zedeleneceğini daima ve hassa-
siytle göz önünde tutarak bundan sonra olsun 
bu gibi hareketlere tevessül edilmemesini ehem
miyetle tavsiye ve rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî Müdafaa Vekâletince yıllardan beri 

ordu, kolordu, ve birçok tümen merkezlerinin 
bulundukları şehirlerde gayrimahdut ölçüde tet
kik kurulları kadrosu açılmış bulunmaktadır. 

Hangi sebeplerle olduğu anlaşılmıyan ve mik
tarları çok kabarık olan muhtelif sınıf albayla
rı dâhil birçok generaller ordunun faal bünye
sinden uzaklaştırılarak bu kurullara tâyin edil-
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iniş ve vazil'esiz ve tamamen pasif bir duruma 
terk edilmiş bulunmaktadırlar. Bu vaziyette beş 
altı seneden beri bekletilen albay ve general
lerin miktarı oldukça kabarıktır. 

Bu zevat ahvali sıhhiyelerinin bozukluğun
dan veya ilmî kifayetsizliklerinden, yahut vekâ
letçe görülen lüzum üzerine kaydiyle emeklilik 
muamelesine tâbi tutulmadıklarına göre her bi
risi vücutlarından, ilimlerinden ve meslekî ih
tisaslarından istifade edilecek kimseler oldukla
rı kendiliğinden anlaşılmaktadır. Yine her biri
si uzun yılların yetiştirdiği birer kıymet olan, 
ilim ihtisas ve tecrübelerinden tam faydalanıla
cak bir çağa ve seviyeye gelmiş bulunan bu ze
vatın hiçbir vazife verilmeden tamamen pasif 
bir -hale terk edilmeleri kuvvet israfından baş
ka bir mâna taşımamaktadır. 

Binaenaleyh halen tetkik kurullarında bulu
nan ve miktarları belki yüzleri aşan muhtelif 
rütbedeki kumandanların sınıf ve ihtisasları göz 
önünde tutularak faal vazifelere tâyin edilmeleri 
iktiza etmektedir. 

Vekâletin, bu mevzuu hassasiyetle ele alarak, 
müspet hiçbir kıymet ifade etmiyen, sandalyesiz 
tetkik kurulları kadrolarının tamamen lağvını 
ordunun yararına bir hizmet yapılmış olması ba
kımından temenniye şayan buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ordunun elinde bulunan ecdat yadigârı Tayı-

nat ve Yem Kanunu bu günün ihtiyaçlarına ce
vap veremiyeeek en iptidai bir halde kalmış bu
lunmaktadır. Vekâletçe 195? yılı içinde Meclise 
gönderileceği va'dedilmişken tahakkuk etmiyen 
bu kanunun sürati nıümkini ile hazırlanarak bu 
yıl içinde Meclise getirilmesini temenni etmekte
yiz. 

Bunun gibi askerî mükellefiyet hizmetlerini 
yapmakta olan erlere hizmet müddetlerine göre 
bugüne kadar maaş namı altında verilmekte olan 
30 ve -60 kuruş gibi cüzi bir paranın maa$ vas
fını taşımaktan çoktan çıkmış olması dolayısiy-
le buna bir veçhe verilmesinin gerektiğini ve on
başılarla çavuşların uhdelerine verilmiş olan çok 
ağır ve çok da mesuliyeti i olan vazif eleriyle mü
tenasip, yüklendikleri külfet karşılığı bir nimete 
ulaştırılmaları yolunda bir kanun hazırlanmasını 
temenni ve tavsiyeye şayan bulunyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ordu Dahilî Hizmet Kanunu ve bu kanun 

hükümlerine göre yapılmış olan Dahilî Hizmet 
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. Talimatnamesi bugünün ihtiyaçlarına cevap ver-
! inekten çok uzaklaşmış bir durumda kalmıştır. 

Vekaletçe dört, beş seneden beri yeni baştan ha-
j sırlanmakta olduğunu haber aldığımız bu kanu-
j nun en kısa bir zamanda Meclise şevkini ordu

nun yüksek disiplini ve iç hizmetlerin kusursuz 
j tedviri bakımından lüzumlu görmekteyiz. 
i Muhterem arkadaşlar; 
i İstanbul'da dokuz subayın mevkuf bulundu-
| ğunu Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosunun 
| gazetelerde intişar eden tebliğinden öğrenmiş bıı-
j lunuyoruz. Tevkifin sebep ve mahiyeti hakkında 

sarih bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bu subay
lar hakkında iki aya yaklaşan bir zamandan be
ri tahkikat yapılmakta olduğunu duymakta ve 
fakat bugüne kadar haklarında ne gibi bir kara
ra varıldığını umumi efkâr gibi biz de bilmemek
teyiz. 

Bu mevzuda öğrendiğimiz şeyler şunlardır : 
Mevkuflardan bâzıları son 20 günden beri ih-

tilâttan menedilmişler, yalnız ziyaretçileri ve 
aileleriyle değil avukat I ariyle de görüşmelerine 
müsaade ediimiyerek her türlü sıhhi şeraitten 
mahrum, hücrelere konulmuşlardır. Gazete ve ki
tap okumalarına mâni olunduğu gibi mâruz kal
makta oldukları muamele ile kanunun tâyin etti
ği usul ve ölçüleri mukayese etsinler veya sa
vunmalarını kanunun usul ve ölçülerine göre 
yapsınlar diye avukatları tarafından gönderi
len kanun kitapları bile kendilerine verilme
mekte, hattâ temiz hava almalarına, güneş ışı
ğı görmelerine dahi müsaade edilmemektedir 
ki. Askerî Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi
nin 37 tıci maddesi, hükümlü ve tutukluların 
günlük yaşayış şartlarını tesbit ederken tutuk
luların günde iki defa hava almaya çıkartılma
ların! mecburi kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bu subaylar halen mahkûm değil, mevkuf
turlar. Tevkif müessesesi asla ceza müessesesi 
değildir. Evet kanunun tesbit ve tâyin ettiği 

, ölçüler dâhilinde bir vatandaş tevkif edilebilir. 
Fakat mevkufiyeti müddetince kendisine o şe
kilde muamele yapmak lâzımdır ki, beraet et
tiği takdirde o vatandaş cemiyetin, cemiyette 
o vatandaşın yüzüne utanmadan ve mesuliyet 
duygusu altında ezilmeden bakabilsin. Bundan 
dolayıdır ki, vâzıı kanun tevkif müessesesini 

I tesis ederken mevkufun şahsi hürriyetini, tabiî 
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insan haklarını koruyucu teminatı da birlikte 
getirmiştir. 

Hiçbir kanun, hiçbir mevkufun mutlak mâ
nada ihtilâttan menedilebileceğine dair bir hü
küm vaz'etmemiştir. Aksine Askerî Muhake
me Usulü Kanununun 208 nci maddesi aynen: 
(Mevkuf bulunan maznun müdafii ile her za
man görüşebilir) demekte. Keza askerî ceza 
ve tevkif evlerinde tatbik edilen usullere mü
tedair talimatnamenin 49 ncu maddesi ise (her 
Pazartesi gününün ziyaret günü) olduğunu 
bildirmektedir. 

Kanunun bu sarih talimatından dolayıdır 
ki, askerî ceza ve tevkif evlerindeki tatbikat
larda da şimdiye kadar hep böyle olmuş, ceza 
ve tevkif evlerinde mevkuf bulundukları za
manlarda casusluk ve komünistlik gibi ağır 
suçlardan sanık olanlar, hattâ örfi idarenin 
hüküm sürdüğü devirlerde dahi sadece avu
katları ve aileleri ile değil dostlariyle bile gö
rüştürülmüşler ve gazete, kitap okumalarına 
ve istedikleri şekilde yazı yazmalarına fırsat 
verilmiştir. 

Her hangi bir mevkufu okuma yazma hak
kından mahrum etmek mevzu kanunlara aykı
rıdır ve bilhassa ekmek su kadar okuma yazma 
ihtiyacı olan yüksek tahsilli mevkuflara tatbik 
edildiği takdirde aynı zamanda gayriinsanidir.. 
Kanuna aykırıdır, diyoruz. Zira Askerî muha
keme usulü Kanununun 3 ncü fıkrası yine ay
nen; (Mevkuf, tevkifhanenin intizam ve emni
yetini bozmamak, tevkifindeki gaye ile uygun 
olmak şartiyle servet ve vaziyetine göre kendi 
masraflariyle istirahat ve meşgalesini tanzim 
edebilir. Bu ahkâma riayet şartiyle okumaktan 
ve yazmaktan menedilemez), demektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün bu izahatımız iki maksada mütevec

cih bulunmaktadır. Birincisi, askerî kanunları
mızın umumi hukuk ve kanunlar manzumesi 
içinde bulunduğunu, hattâ örfi idare hallerin
de dahi bütün tasarrufların ancak kanunlar ve 
hukuk prensipleri dâhilinde yapılabileceğini 
ifade etmek. îkincisi ise, bir muhakeme netice
sinde mahkûmiyeti henüz sabit bulunmıyanla-
ra değil, hattâ raahkûm olan her hangi bir va
tandaşa dahi kanunların tanıdığı hak ve hay
siyetten mahrum edici hiçbir muamelenin yapı
lamayacağını beyan eylemektir. 
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Aziz arkadaşlar; 
Üstünde durduğumuz hâdisede, tahkikatın 

kanunlar çerçevesinde icrasından millete ve 
onun hakiki temsilcileri olan Büyük Millet 
Meclisine karşı birinci derecede mesul olan şa
hıs Millî Müdafaa Vekili^jr. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, Sa
yın Vekilden bu hususta âzami Ölçüde hassasi
yet göstermesini ve tutulan kanun dışı yollar 
yüzünden halk arasında mevkuflara dövme, 
işkence gibi vustai muameleler yapıldığı yolun
da dolaşan dedikodulara bir an evvel nihayet 
verecek açıklayıcı tedbirler ittihaz etmesini ri
ca ederiz. 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur Celâl Bey, hat
tâ yarım dakika geçti. 

ŞEVKÎ HASIRCI (Bilecik) — İki dakika 
geçti. 

REİS — Takdir bize aittir, efendim. 
CELÂL DORA (Devamla) — Hiç olmazsa 

son cümlemi bitireyim. 
REÎS — Bitirin, efendim. 
CELÂL DORA (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; gerek Millî Müdafaa politikası hak
kında ve gerekse bu camia içinde eksik gördü
ğümüz ve açıklanmasını lüzumlu bulduğumuz 
hususlara ait mütalâa, tenkid ve temennileri
mizi burada bitirirken mevcudiyetiyle iftihar 
ettiğimiz şanlı Türk Ordusuna karşı duyduğu
muz güven ve inancımızı beyan eder ve ordu
nun kahraman mensuplarını derin sevgi ve say
gılarımızla selâmlarız. (Sağdan; alkışlar) 

REÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Nureddin Fuad Alpkartal, buyurunuz. 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA NUREDDÎN 
FUAD ALPKARTAL (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Millî Müdafaa Vekâletimizin 1958 yılı büt
çesi hakkındaki kanaatlerimizi ifade etmek mak-
sadiyle mâruzâtıma başlarken, aziz varlığımızın 
ve beka kudretimizin sarsılmaz mesnedi olan 
silâhlı kuvvetlerimizi - Grupumuz adına - selâm
larım. (Alkışlar) 

Jeostratejik vaziyetimizin hususiyetleriyle 
milletimizin yüksek hasletlerini, memleket ça
pındaki faaliyetlerde ve milletlerarası münasebet
lerimizde lâyıkiyle kıymetlendirecek, topyekûn 
Millî müdafaa kudretimizi günün en modern si-
lâhlariyle teçhiz ve takviyeye muvaffak olan 
hükümetimizi tebrik ederiz. 
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Bir harb halinde, muhtemel muhasımm en 

mühim harekât hedefi vaziyetinde bulunacak 
olan memleketimizi, müşterek müdafaanın en 
kuvvetli sahası haline getirmek zaruridir. 

Millî Müdafaa tedbirlerimizle bu gayenin 
istihdaf edilmekte olfluğunu müşahede etmenin 
huzuru içindeyiz. * 

Mensubu bulunduğumuz hür milletlerin müş
terek müdafaa camiası içinde, müttefik silâhlı 
kuvvetlerin harekâtı prensiplerine dayanan ha
zırlıklarımızda, (Modern ordu) zihniyetinin hâ
kim olduğunu görüyoruz. 

ikinci dünya harbinin tecrübeleriyle formüle 
edilen müşterek bir harb doktrini, birlikte te
sirin muvaffakiyet şartlarını hazırlıyan müşte
rek bir sevk ve idare sistemi, standart teşkilât 
ve malzeme.. Millî müdafaa tedbirlerimizin ana 
hatlarını teşkil ediyor. 

NATO'nun müşterek harekâta mütaallik is
teklerini - bunların kabili tatbik olup olmadığını 
kıymetlendirdikten sonra - tasvip, tadil veya 
reddetmek suretiyle millî menfaatlerimize uygun 
teklif ve kararlara ulaşan Erkânıharbiyei Umu-
miyemizin başarılı çalışmalarını takdirle anarız. 

Aziz milletimizin fedakârlığı, Hükümetimizin 
temin etmekte olduğu geniş imkânlar - Silâhlı 
kuvvetlerimiz emir ve kumanda heyetlerinin di
namik gayretleriyle - kıymetlendiriliyor. 

Muvaffakiyetlerimizin devam edeceğinden 
eminiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketin imar kaynaklarının artırılma

sı, silâh ve cihazların geliştirilmesi, sürekli 
araştırmalar neticesinde beliren hakikatler... 
gibi sebepler, Millî Müdafaa tedbirlerinde - te
kâmülü istihdaf eden - değişiklikleri zaruri kı
lar. 

Bu hususun, Hükümetimizce, âzami hassa
siyetle göz önünde tutulduğunu ifade etmek 
isteriz. 

1. Yollar, köprüler, limanlar, muhtelif su 
tesisleri, kombinalar, hastaneler... Silâhlı Kuv
vetlerimizin ikmal, iaşe ve tahliye imkânları
nı artırıyor. 

Çöllerde, bozkırlarda - aç ve susuz bir hal
de - çarpışmış olan kahramanların haleflerine 
geniş imkânlar hazırlanıyor. 

Bâzı istihkâm birlikleriyle teşkiller, yol 
faaliyetlerinde vazifelendirilmiş; bu suretle, 
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birliklerin eğitimi için zaruri olan tatbikat
lar, bütün vatan sathında girişilen imar faa
liyetlerinde de hâsıla vermiştir. 

Bu hizmetlere şeref duygulariyle katılan 
birliklerimiz, seferde harekât ve ikmal mak-
satlariyle kullanılacak yolların bakım ve ona
rımına, stratejik mevkilerdeki şehirlerden mo
torlu vasıtaların geçişine mütaallik etüdleri 
de yapmışlardır. 

Bâzı birlikler de, sünne ve kımıl haşeresi 
ile mücadele işlerinde, yangın, seylâp, zelzele... 
gibi âfetlerde vazifelendirilmiştir. 

Bir taraftan nükleer, termonükleer ve mo
dern konvansiyonel silâhların üstün tahrip 
kudreti, diğer taratan yıkıcı faaliyetlerle yü
rütülen psikolojik harbin tekniği, korunma ve 
müdafaa zihniyetini tamamen değiştirmiş; 
Millî Müdafaanın sivil ve askerî cepheleri ara
sındaki, bağları, geçmişe nispetle, çok kuvvet
lendirilmiştir. 

Bu zarurete uyularak, âmme hizmetlerinde
ki, iş birliğinin imkânın müsaadesi nispetin
de genişletilmesini temenni ederiz. 

2. Memleketimizin hava akınlarına karşı 
korunması, Silâhlı Kuvvetlerimizin atom har
binin icaplarına göre yetiştirilmesi maksadiy-
le alman tedbirleri takdir ve şükranla karşı
larız. 

Nükleer ve termonükleer tahrip kudreti 
ile güdümlü ve balistik mermiler - askerî stra
tejinin kombinezonlarını da aşarak - büyük 
stratejinin ve milletlerarası, münasebetlerin 
seyrine müessir olabilmek istidadını gösteriyor
lar. 

Karşı taraf propaganda merkezlerince,, bu 
silâhlar, psikolojik harbin vasıtası olarak kul
lanılıyor. 

Bu hususlar göz önünde tutularak yeni si
lâhların mahiyetini ve bunlara karşı alman 
aktif müdafaa tedbirlerinden gizlenmesi ica-
betmiyenleri vatandaşlarımıza izah eden neş
riyatın çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

3502 sayılı Kanunun ve 11769 sayılı Tali
matnamenin hükümlerine göre alınmış olan 
pasif korunma tedbirleriyle verimli neticele
rin elde edileceğinden eminiz. 

Konferanslar, broşürler, tatbikatlar... sivil 
müdefaa sahasındaki çalışmalarımızın ehem
miyetle ele alınmış olduğunun en bariz deli-
lidir. 
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NÎKE 4 lerle hava akınlarına karşı aktif 

korunma ve müdafaa tedbirlerimiz takviye edi
lecekti*. 

Her yenilikten faydalanarak, Millî Mü
dafaa kudretimizi lâyık olduğu seviyede tut
mak, bu kudrete her an bir kıymet eklemek azmi, 
Hükümetimizin icraatında bariz bir surette gö
rülmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimize, atomik şartlar için
de vazife görebilmek imkânları sağlanmış; bu 
imkânların gerçekleştirilmesi yolunda müspet 
teşebbüslere geçilmiştir. 

Atomik harbin eğitimi üzerinde hassasiyet
le duruyoruz. 

Müttefiklerimizle bu sahadaki iş birliğinin 
neticelerini elde etmek üzereyiz. 

Bugün için, nükleer tahrip kudreti atom 
bombası ile, termonükleer tahrip kudreti de 
hidrojen bombası ile ifade ediliyor. 

Bu iki kudretin tevhidiyle yepyeni infilâk 
maddelerinin yapılması araştırmaları, bütün 
hıziyle, devam ediyor. 

Her iki karargâhta da hâd bir devreye ula
şan teknik araştırma ve deneme faaliyetleri, 
tahrip maddeleri serisini, gün geçtikçe, zengin-
leştiriyor. 

Teknik baskınları önlemek zarureti dola-
siyle, Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtına araştırma 
elamanları ekleniyor. 

Millî Müdafaa Vekâletimizin bu sahadaki 
teşebbüsünü de takdirle anarız. 

(îlmî İstişare, Araştırma ve Geliştirme Ku
rulu) muza başarılar dileriz. 

3. Dünya çapındaki bir müdafaa sisteminin i 
en mühim sahasında vazifesine hazırlanan Si
lâhlı Kuvvetlerimizin harb kudretini artırmak, 
teşkilâtı za'fa uğratabilecek sebep ve vesile
leri bertaraf etmek üzere alınması gereken ted
birler üzerinde âzami titizlikle durulmakta ol
duğunu - yaptığımız incelemeler neticesinde - öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Grupumuz, Silâhlı Kuvvetlerimizin doktri

nine mütaallik meseleler üzerinde metodik bir 
surette durulmakta olduğunu - (huzur ile - ifa- I 
de etmek ister. I 

Bu sahadaki ilim müesseselerimizin merke- I 
zini teşkil eden Harb Akademileri camiasının I 
verimli çalışmalarını takdirle anarız. I 
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I ilmî tetkiklerde: Şahsi gayretlerin ekip me-

saisiyle neticelendirilmesi, müttefiklerimizin 
araştırma ve tecrübelerinden faydalanılması 
esasları üzerinde duruluyor. 

| Harb Akademileri camiasının çok mühim bir 
; rüknü olan Millî Savunma Akademisinde: Ve

kâletlerimizden gönderilen mümessillerle gene
ral ve albay rütbelerindeki subaylarımız, iş bir
liği yaparak, millî güvenlik politikamıza mü-
tallik etüdler hazırlıyorlar. 

Bu akademi, millî müdafaa politikamıza mü
taallik çalışmalarda, Millî Savunma Yüksek 
Kurulu Genel Sekreterliği ile iş birliği halin
dedir. 

Altıncı çalışma devresini idrak eden Millî 
Savunma Akademimiz, memleket çapındaki va
zifeler seviyesine ulaştırılmıştır. 

Millî müdafaa işlerimize veçhe doktrin, pren
sip ve usullerin formüle edilmesi gayretleri teş
kilâtlandırılmış ; muhtelif branşlarda ihtisas 
sahibi olan mümtaz kimselerin müşterek mesu
liyetine tevdi edilmiştir. 

Çok geniş bir yayın faaliyetiyle Silâhlı Kuv
vetlerimizin eğitimi, subaylarımızın askerî, si
yasi ve iktisadi bilgileri (modern ordu) seviye
sinde tutuluyor; stratejik, taktik ve teknik 
mütalâalar - meslek dergilerinde, telif veya 
tercüme suretiyle - neşrolunuyor. 

Millî müdafaa kudretimiz sağlam temellere 
dayanıyor. 

Bu .kudretin artırılması için hiçbir fedakâr
lıktan çekinilmiyor. 

Hükümetimize teşekkür eder; feragatle va
zifesinin yüksekliğine ulaşan Silâhlı Kuvvetle
rimize başarılar dileriz. 

Millî Müdafaa Vekâletimiz bütçesinin aziz 
milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz. 
(Soldan, sürekli alkışlar) 

REİS — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; millî savunma mevzuunda yir
mi senesini orduda geçirmiş bir arkadaşınız sı-
fatiyle biz de nâçiz görüşlerimizi Yüksek He
yetinize arz edecektik. Fakat beş dakikaya sığa
bilmek için hazırladığım konuşmanın büyük kıs
mını atlıyarak Yüksek Meclise arzını zaruri gör
düğüm bir hususa temas edeceğim, bu hususun 
9 subayın tevkifiyle ilgili bulunduğunun, ancak, 
tahkikatın seyrine müessir olabilecek şeyler söy-
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lenmiyeceği için sükûnetle dinlenilmesini rica 
ederek sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevkuf vatandaşla
rımızdan bâzıları 20 günden beri ihtilâttan men 
edilmişler, yalnız ziyaretçileri ve aileleri ile de
ğil avukatlariyle de görüşmelerine engel oluna
rak her türlü sıhhi şeraitten mahrum hücrelere 
konulmuşlardır. Gazete, kitap okumalarına mâni 
olunduğu gibi mâruz kalmakta oldukları mua
mele ile kanunun tâyin ettiği usul v& ölçüleri 
mukayese etsinler veya savunmalarını kanunun 
usul ve ölçülerine göre yapsınlar, diye avukat
ları tarafından gönderilen kanuni kitapları bile 
kendilerine verilmemekte, hattâ temiz hava al
malarına, güneş ışığı görmelerine dahi müsaade 
edilmemektedir, ki; Askerî Ceza ve Tevkif Ev
leri Nizamnamesinin 37 nei maddesi hükümlü ve 
tutukluların günlük yaşayış şartlarını tesbit 
ederken tutukluların günde iki defa hava al
maya çıkarılmalarını mecburi kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu subaylar halen mah
kûm değil, mevkufdurlar ve tevkif müessesesi 
asla bir ceza müessesesi değildir. Evet, kanunla
rın tesbit ve tâyin ettiği ölçüler dâhilinde bir 
vatandaş tevkif edilebilir, fakat mevkufiyeti 
müddetince kendisine o şekilde muamele yapıl
mak lâzımdır ki, beraet ettiği takdirde o vatan
daş cemiyetinin, cemiyette o vatandaşın yüzüne 
utanmadan ve mesuliyet duygusu altında ezilme
den bakabilsin. Bundan dolayıdir ki, vâzıı ka
nun tevkif müessesesini tesis ederken mevkufun 
şahsi hürriyetini, tabiî insan haklarını koruyucu 
teminat hükümlerini de birlikte getirmiştir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 10 
ncu maddesi ne diyior? 

«Herkes haklarının, vecibelerinin veya ken
disine karşı cezai mahiyette her hangi 'bir is
nadın .teshilinde lam bir eşitlikle dâvasının ha-
ğımsız ve tarafsız fbir mahkeme tarafından açık 
olarak görülmesi hakkına maliktir.» 

Yine insan Hakları Evrensel Beyannamesi
nin 11 n'di maddesinin 1 nei fıkrası : 

«Bir suç işlemekten sanık herkes savunma 
için kendisine gerekli bütün tertibattın sağlan
mış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen 
suçlu olduğu tesbit edilmedikçe masum sayı
lır.» 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — MuJhterem 

arkadaşlar; hıiçhir kanun, Me/bir mevkufun 
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mutlak mânada ilıtilâlttan menedilebileceğine 
dair fbir hüküm vaz'etmemiştir. Aksine Askerî 
Mulhakeme Usulü Kanununun 208 nei maddesi 
aynen «Mevkuf 'bulunan vatandaş müdafii ile 
her zaman görüşebilir» demekte, keza askerî ce
za ve teıvkiif evlerinde tatibik edilen usullere mü
tedair /talimatnamenin 49 ncu maddeci d'e: «Her 
Pazartesi gününün ziyaret günü» Olduğunu tes
bit etmektedir. 

REİS — Vaktiniz tamam; cümlenizi tamam
layın. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; Ibu mevzu üzerinde mâruzâtımız 
(hulâsa olarak şudur; üç haftadan "beri her tür
lü ihtilâttan menedilmtiş Ibulunaaı İm vatandaş
ların, ihtülâttan menedilmeleri dolayısiyle hak
larında halk ta'bakaları arasında muhtelif söy
lentiler dolaşmaktadır. ({Soldan, ^gürültüler) 

REİS — Tamamdır, efendim. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Âdeta Ku-

runuvustai eziyetlerin yapıldığı hakkında.. 
REÎS — Tamamdır, Ferda Bey, rica ederim. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Bâzı dedi

kodular dolaşmaktadır. Sayın Millî Müdafaa 
Vekillinin, bu vatandaşların Anayasa ile temin 
edilen haklarına riayet edÜliip edilmediği hak
kında malûmat vermesini rica edeceğim. 

REİS — Yümnü Üresin. 
YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Muhterem 

arkadaşlarım. 1958 yılı Millî Müdafaa bütçesi 
Üzerindeki mütalâa ve temennilerimi arz eder
ken şu iki mühim noktayı bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim. 

1. Memlekette mecbur olduğu büyük ikti
sadi hamleleri yaparken ve bu uğurda büyük 
ve çeşitli güçlüklere katlanırken dahi bunu; 
ancak kendi millî hudutları içinde millî emni
yet ve hâkimiyetini muhafaza vazifesini yapmı-
ya daima hazır bulunan silâhlı kuvvetlerinin 
kudret ve teminatı altında yapabileceği hakika
tini bir an gözden uzak tutmamış ve bu mak
satla ordusuna bütçesinin ve malî takatinin aza
mî haddini tahsis eylemiş olan hükümeti, bu
nun huzur ve gururu için de görmek, bu az
minden ve fedakârlığından dolayı onu tebrik 
etmek millî bir kadirşinaslık borcudur. 

2. Hepimizce takdir edilmiş olmasr lâaım-
gelen ikinci ve daha mühim bir noktada şudur: 

Pek muhterem arkadaşlarım. Dünyanın umu 
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mi bir huzursuzluk devrine grdiği ve hattâ 
harb halinin başladığı 20 seneye yaklaşan bir 
zamandan beri dünyanın mühim kilit noktala
rından biri üzerinde, en hassas bir jeopolitik 
sahada bulunan aziz Türkiyemizin dünya sulh 
ve sükûnuna hizmet ve bu çerçeve içinde ken
di temamiyet ve istiklâlini muhafaza ve tarsin 
edebilmek için yalnız Avrupanm ve mahdut 
bir bölgenin değil belki bütün dünyanın sayılı 
ordularından birini bu maksatla silâh altında 
bulundurmanın ve bunu; günün daima artan 
teknik ve modern ihtiyaçlarına cevap verebile
cek kudrette tutabilmenin ne demek olduğunu, 
bunun neye malolduğunu, bu muazzam ve fakat 
bütün memleketin seve seve iktiham eylediği 
masrafın malî ve iktisadi bünyemizde; imal ve 
istihsal hayatımızda ne büyük rahneler açabile
ceğini asla gözden uzak tutmamak lâzımdır. Bu 
ağır ve mühim fedakârlığı; dünyanın hiçbir 
milletine nasibolmıyan anlayış ve vakar içinde 
büyük bir feragatla yapmakta olmamızı Büyük 
Meslis âzalarının ve tarihin takdirine terk ve 
tevdi eylemekten büyük bir huzur ve gurur du
yuyor ve bundan dolayı büyük milletimizi bu 
vesile ile de tebcil eylemeyi şerefli bir vazife 
addediyorum. 

Bu iki esaslı noktayı belirttikten sonra bâzı 
tenkid ve temennilerime geliyorum: 

Vekâletin teşkilât kanunu üzerinde bir defa 
daha duracağım. Bu kanunun ve tatbikatının 
bugünün ihtiyacına asla vefa etmediğini ve bun
dan dolayı da sevk ve idare makamlarının mu-
zaaf, hattâ mütenakıs çalışmalara mecbur ol
duklarını ve bunun teşkilât ve birlikler üzerin
deki zararlı netice ve akislerini bu kürsüden 
mütaaddit defalar arz etmiş ve vekâletin de her 
defasında buna iştirak ettiğini görmüş ve ya
kında bu kanun lâyihasının Meclise sunulacağı 
vadini de almıştım. Fakat seneler geçti gelmedi. 
Bir yazılı soru ile Vekâletin dikkat nazarını 
bir defa daha celbettim. 1 Ağustos 1956 tarihin
de aldığım yazılı cevap şu idi : 

(30 Mayıs 1949 tarihli Teşkilât Kanunu bu
günkü ihtiyaçları tamamiyle karşılıyamamak-
tadır. Bu itibarla tadil edilmesine lüzum vardır. 
Tadilin ^angi esaslar dâhilinde yapılmasi gerek
tiği hususunda Askerî Şûranın mütalâası sorul
duğu gibi Vekâletimiz dairelerince de çalşilhiak-
tadır. Bu çalışmalar neticesinde tebellür edecek 
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esaslara göre gerekli tadil lâyihası hazırlanacak
tır.» Aradan bir buçuk sene daha geçti, bu lâyi
ha yine gelmedi. 

Pek muhterem arkadaşlar: Bu kanun lâyiha
sı üzerinde bu kadar ısrarla durmamın sebebini 
şüphesiz takdir buyurursunuz : Ordunun reisi 
mütefekkiri olan Millî Müdafaa Vekâletinin ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 40 neı madde
sine göre; «Kuvayı harbiyenin emir ve kuman
dası hazerde kanunu mahsusuna tevfikan» ken
disine tevdi edilmiş ve 5398 sayılı Kanun ile 
de Vekâletin emrine verilmiş olan Erkânı Harbi-
yei Umumiye Riyasetinin vazife ve salâhiyetini 
hiçbir tereddüde ve ihtilâta meydan vermiyeeek 
bir vuzuh ile bilmesi ve kullanmasının lüzumu
na ve faydasına ehemmiyetle ve İsrarla işaret. 
etmek isterim. Çünkü Vekâletin; (ihtiyaca vefa 
etmediğinin gördüğü ve sarahatle ifade ettiği) 
teşkilât kanununun bugüne kadar tadil ve ıslah 
edememiş olmasını sevk ve idarenin ve hizmetin 
çok zararına mütalâa etmekteyim. 

İlâve etmek icabeder ki: 
Huzurunuza getirilecek olan kanun lâyihası 

veya teklifi Erkânı Harbiyei Umumiye ile üçlü 
kuvvetler arasındaki emir ve kumanda ve sevk 
ve idare münasebet ve irtibatını ve bunların da
ha vuzuhlu ve daha muayyen salâhiyetle çalış
ma imkân ve insicamını da tanzim ve temin eder 
mahiyette ve şümulde olmalıdır. Bundan do
layıdır ki, şimdiye kadar bunu hep Millî Müda
faa Vekâletinden bekledik. Bu mülâhazaları ih
tiva edecek bir teşkilât kanununun bugünkü Ve
kâlet dairelerinden, Erkânı Harbiyei Umumiye 
ve kuvvetler karargâhlarından büyük mikyasta 
personel tasarrufuna da imkân vereceği kanaa
tindeyim. 

Bize tahsis olunan zaman kısa olduğu için 
diğer bâzı mütalâa ve temennilerimizi arza im
kân ve zaman kalmadı. 

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na kânuşan sözcünün temas ettiği bir husus üze
rindeki fikrimi açıkça ifade etmeyi lüzumlu ve 
faydalı buluyorum : 

Sözcü (Yüksek rütbeli generallerin istifa et
tirilip, mebus olarak Meclise alınmasını) tenkid 
ediyor. 

Halbuki biz bunu bir tenkid mevzuu değil, 
teşvik ve takdir nişanesi ve faydalı.ve hattâ lü
zumlu bir hizmet addediyoruz. 
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Bir defa bu zevat kendi arzulariyle ayrılmış- I 

lar ve teşriî sahada çalışmak istemişlerdir. 
İkincisi yine bu kıymetli arkadaşlar yerlerine 

yeni ve daha genç elemanların getirilmesine im
kân ve fırsat vermek suretiyle meslek ve mem-
lketlerine yeni bir hizmet daha yapmışlardır. 

Üçüncü bir nokta da orgeneral ve korgene
ral rütbesine vâsıl olmuş insanların hizmetleri- I 
nin daha, bitmemiş olduğu ve diğer sahalarda da 
kendilerinden istifade edilebileceği ve kendileri
ne başka bir hizmet sahasının açılmış olduğu fik- I 
ri ve hissi telkin edilmiştir. Onun için bizim 
faydalı telâkki ettiğimiz bir mevzuun burada bir 
tenkid vesilesi addedilmesini hayretle karşıla
dım. 

1958 yılı bütçesinin Millî Müdafaa Vekâle
tine orduya ve memlekete hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ederim. Bu vesile ile Yüksek I 
Meclisi ve silâh kuvvetlerimizin mânevi şahsiye
tini huzurunuzda bir defa daha hürmetle selâm- I 
larım. (Alkışlar) I 

REİS — Hikmet Bayur, buyurun. (Yok, ses- I 
leri) Necati îlter söz sırasını Osman Bölükba- I 
şı'na veriyor. Buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; birkaç gün evvel Yüksek Hu
zurunuzda memleket meseleleri hakkında uzun 
mâruzâtta bulundum. Bu mâruzâtımı büyük bir I 
sükûnet ve olgunluk içinde dinlediniz. Konuş
malarımın bir noktasında temas ettiğim bir ha
kikat bâzı arkadaşlarımda ümidetmediğim bir I 
reaksiyon yarattı. «Yalan» diye bağırdılar. Hay- I 
siyet sahibi bir milletvekili Yüksek Meclisin I 
huzurunda yalan söylemek gibi bir hataya dü- I 
şemez. Çünkü; söylenenin yalan olduğu sabit I 
olursa o kimse manen kendini öldürmüş olur. I 
Bilhassa bir parti liderinin böyle bir duruma 
düşmiyeceğini, buna ahlâkı kadar aklının da I 
mâni olacağını arkadaşların kabul etmelerini I 
ve böyle bir ithamı bana lâyık görmemelerini 
gönlüm çok arzu ederdi. îşte Millî Müdafaa I 
bütçesinde söz almamın sebebi; «Yalan» diye 
tavsif edilen bir hakikati huzurunuzda ispat et- I 
mektir. I 

Hatırlarda olduğu üzere bahis mevzuu olan 
konuşmamda seçimlerde askerî vasıtaların kul
lanıldığına dair Çorum'da gördüğüm fotoğraf
lardan bahsettim. Kırklereli Milletvekili Sıtkı 
Pekkip arkadaşımız iki gün evvel, fotoğrafları | 
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göstermezseniz bir müfteri durumunda kala
caksınız, dediler. Bunun üzerine fotoğrafları 
derhal getirttim. Şimdi, bunu sizlere; (Elindeki 
fotoğrafı Heyeti Umumiyeye göstererek) arz 
etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Fotoğ
rafta Demokrat Parti mensupları ellerinde par
ti bayraklariyle askeri O. M. C. lere binmiş 
olarak görülmektedir, fotoğrafın arkasına; 
parti teşkilâtımızın verdiği izahatta bunların 
hangi birliklerden alındığı ve üzerinde kimle
rin bulunduğu kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Fotoğrafların arkasında bulunan izahatı ay
nen arz ediyorum: 

«27 Ekim 1957 milletvekilleri seçiminde De
mokrat Partinin, Ankara Askerî Uçaksavar 
kıtasından Çorum Valisi Cevad Çapanoğlu em
rinde çalıştırılmak üzere tahsis ettiği O. M. C. 
kamyonlarından iki adedini Cevat Çapanoğlu 
iskilip Demokrat Parti teşkilâtı emrine vermiş
tir..» 

îşte vasıtanın fotoğrafı. Üzerinde Demok
rat Parti bayrağı dalgalanıyor. Eğer üzerinde 
Türk bayrağı bulunsaydı ses çıkarmıyacaktım. 
Vasıtanın plâka numarası 521 606. Vasıtaya 
bindirilen Demokrat Parti müşahitlerinin isim
leri dahi fotoğrafın arkasındaki izahatta mev
cuttur. Hangi sandık başına gittikleri de yazı
lıdır. (Soldan; gidenler müşahitlermiş, bunlar
da bir âmme vazifesi görüyorlar, sesleri) 

Eğer G. M. C. 1er üzerinde Türk bayrağı 
bulunsaydı sesimi çıkarmazdım. Ama Demok
rat Parti bayrağı dalgalanıyor. Eğer vaktinizi 
almazsam binenlerin isimlerinden bir kaçını 
okuyayım: (Soldan; oku oku, sesleri) 

«İskilip; 68 numaralı sandık başına Tabak
hane mahallesi; Ziya Küçük. 

Kale mahallesinden Ömer Gülm!ez. 
61 numaralı sandık başına îkizoğlu mahal

lesinden Mehmetoğlu İsmail Tığlı» (Soldan; 
gürültüler. Bunlar âmme vazifesi görüyorlar, 
sesleri) 

Müsaade buyurunuz. Bir Devlet memuru 
âmme vazifesi ifa ederken bindiği arabaya De
mokrat Parti bayrağı çekemez. Bu memlekette 
Türk bayrağı dalgalanır. Demokrat Parti bay
rağı değil. (Soldan; gürültüler) 

Arkadaşlar; hakikatlere itirazın fciçbir mâ
nası yoktur. Bana itiraz edecek yerde hâdiseyi 
tahkik etmesini ve mesulleri cezalandırmasını 
Millî Müdafaa Vekilinden isteyiniz. Size düşen 
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budur. Bu nevi reaksiyonlarla beni susturmak
tan bir şey çıkmaz. Fotoğrafları arzu ettikleri 
takdirde kendilerine göstermeye amadeyim. 

Muhterem arkadaşlar; Anadolu'da bir darbı 
mesel vardır: «Bir ambar buğdayın mostrası 
bir avuç buğdaydır.» derler. Bunu Menderes de 
bilir. 7 Temmuz 1947 de Recep Peker'e verilen 
cevapta, Demokrat Parti, muhalefetin vesika 
temin etmesinin ne kadar güç olduğunu belirt
mişti: «Sizin yüz yüze veya telefonla verdiği
niz emirleri, şifrelerinizi ve telgraflarınızı mu
halefetin tesbit etmesi sadece büyük bir şans 
eseridir», diyordu. Bu hakikat bugün için de 
varittir. Ben size bir avuç mostra gösteriyo
rum. Siz buna bakarak ambarı anlayınız. (Sağ
dan; bravo sesleri, alkışlar) 
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REİS — Osman Bey, fotoğrafları Riyasete 

veriyor musunuz? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Fotoğ

rafların Riyasetle ne alâkası var? (Soldan; ver 
ver, sesleri) Pekâlâ teksir ettirir, Riyasete ve
ririm. 

REİS — Osman bey, resim meselesi, zapta 
geçtiği için, resimleri istedim. İsterseniz bu fo
toğrafları Riyasete verin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Teksir 
ettireyim, vereyim, efendim. 

REİS — Peki efendim. 
Saat 21 de toplanılmak üzere inikada ara ve

riyorum, efendim. 

Kapanma saati : 19,00 

»>•<< »+.. 

D Ö R D Ü N C Ü CELSE 
Açılma saati : 21,00 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Sabahattin Sayın (Konya) 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Gümüşane mebusluklarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. Millî Müdafaa 

Vekâleti bütçesinin müzakeresine devam ediyo
ruz. Söz Nazmi Ataç'mdır, buyurun. 

NAZMİ ATAÇ (İstanbul) — Aralarından 
yakında ayrıldığım sevgili arkadaşlarımı bu şe
refli kürsüden hürmet ve muhabbetle selâmla
makla bahtiyarım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
M. M. Vekâleti 1958 bütçesini bende Bü

yük Millet Meclisinin ananesine uyarak tasviple 
karşılamış bulunuyorum. 

Millî müdafaa ihtiyaçları için hükümetlerin 
öteden beri göstermekte oldukları lüzuma, millî 
imkânın en yüksek takati ile muvafakatini esir
gememek, Büyük Meclisin şiarı olmuştur. Bu 
suretle, Büyük Meclis, yalnız Türk silâhlı kuv
vetlerine karşı pek derin muhabbet ve itimadını 
izhar etmekle kalmamakta; bu hareketi ile aynı 
zamanda, silâhlı kuvvetlerimizin Türkiye Cum

huriyetinin beka, istiklâl ve itibarının başlıca 
temeli ve dayanağı olduğu hakikatine inancını da 
her sene tekrar ve teyidetmek fırsatını bulmak
tadır. 

Bunun; asker evlâtlarımızın kalblerinde ve 
Devletimizin asıl sahibi bulunan milletimizde, 
Büyük Meclisinize karşı hürmet ve itimatla dolu 
olarak yaşıyan asîl hisleri daima kuvvetlendir
diğini iftiharla ifade edebilirim. 

,Aziz arkadaşlarım, bilindiği üzere dünyamız 
topyekûn soğuk harbin içinde bulunmakta, gele
cek silâhlı bir harbin tehlike ve tehditleriyle du
yulan endişe ve istraplar gittikçe artmaktadır. 

Bloklar arasında dünya ölçüsünde bir hürri
yet ve rejim mücadelesi cereyan etmektedir. 

Türkij^e bu mücadelede kararlı davranışı ile 
cidden kuvvetli, siyasi ve askerî politikasiyle 
takibedeceği maksat ve hedefler için esaslı fi
kirlere sahip bir durumdadır: 

Kendi hür ve müstakil varlığını ne pahasına 
olursa olsun devam ettirmek, dünya sulhunun ko
runması yolunda millî menfaatlerine uygun bu-
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larak aralarına katılmış olduğu hür milletler ve 
müttefikler topluluğu içinde müşterek menfaat
lerini müdafaa eylemek; Türkiye'nin büyük va
zife hedeflerini teşkil etmektedir. 

Askerî hazırlıklar ise silâhlı kuvvetleri işte 
bu kuvvet ve kabiliyet seviyesine maddeten ve 
manen yükseltecek esaslara yöneltilmiştir. 

Hükümetimizin, Millî Müdafaayı, Devletin 
birinci derecede meselesi olmak vasfiyle müta
lâa etmesinden ve gayretlerin kullanılmasında bu 
anlayışla hareket eylemesinden dolayı takdir 
ve şükranlarımı belirtmekle bahtiyarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Elimizdeki 1958 bütçe lâyihalariyle Millî Mü

dafaa hizmetleri için istenilen tahsisat, Hükü
metçe bu sene için tahmin olunan Amerikan yar
dımı da dâhil olmak üzere bir buçuk milyar li^ 
raya yaklaşmış bulunmaktadır. Bu, Devlet büt
çesinin yüzde 28,75 sidir. Diğer taraftan 1958 
Devlet masrafları arasında büyük hizmet grup
ları itibariyle : 

İktisadi kalkınmaya 1,5 milyardan fazla 
Maarife yarım milyardan fazla 
Sıhhat ve içtimai Muavenete 200 milyona ya

kın tahsisat ayrılmış olduğu görülmektedir. 
Bu suretle, Hükümetin, halkımızın medeni

yet ve refah derecesini bir an önce muasır me
deni milletler seviyesine yükseltmekten ibaret 
olan büyük millî hedefimizle güvenlik emniye
timizi sağlıyacak olan Millî Müdafaamızı tam 
bir isabetle telif eylemiş olduğu takdirle görül
mektedir. 

Aşikârdır ki, bütçemiz nispetinde büyük im
kânlara mazhar kılınmış olan bu hizmetler, Millî 
Müdafaa gücümüzün kuvvetlendirilmesinde te
sirli başlıca mevzuları teşkil etmektedirler. Bil
hassa millî gelirin artmasında ve daha büyük 
bütçelere kavuşmamızda en verimli bir âmil 
olacak iktisadi ve sınai gayretlerimiz, Millî Sa
vunmamızın yakın bir gelecekte daha büyük 
maddi imkânlara mazhar olabilmesi ümit ve te-
menisinin de müjdecisidirler : İnsaf ile kabul 
eylemek lâzımgelir ki, bu imkânlar, ancak za
manla elde edilebilecek hedeflerdir. 

Memleketimizde iktisadi ve sınai kalkınma
nın müdafaa emniyetimiz bakımından ehemmi
yeti aşikârdır. 

Prensip ve sistemleriyle birlikte teşkilâtının 
en büyük bir kısmım motorİaştıran, zırhlı ve ma-
kinalı bir hale gelmiş, teşkilâtında kudretli ha-
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va kuvvetlerine sahibolan yarını milyona, yakın 
mevcuttaki modern bir ordunun pek büyük lo
jistik meseleleri vardır. İmal ve istihsal de dâ
hil olduğu halde silâh, mühimmat, vasıta, mal
zeme ve teçhizat ile yedeklerinin ve istoklarmın 
yalnız sulh zamanında bile temin ve ikmalini dü
şünmek; sonra bunların nükleer çağı şartları 
içindeki bir harbin ihtiyaçlarına göre ikmal ve 
idamesini pek şümullü nispet ve ölçüsü ile mü
talâa eylemek müdafaa gücümüzün kendi millî 
kaynaklarımıza dayanan ve Trendimize yeterli 
olan bir seviyeye yükseltilmesinin ne kadar mil
lî, hayati ve âcil bir dâva olduğunu ispata kâfi 
gelir. 

Gerek millî gelirin yükseltilmesi, gerekse sı
nai kabiliyetimizin gelişmesi suretiyle Millî Mü
dafaamıza bu emniyeti sağlamak lüzumu yalnız 
bu lüzum sebebiyle, iktisadi kalkınma konusuna 
girebilecek bütün hizmetlere millî imkânın en 
yüksek derecesi ve enerjisi ile, hattâ milletçe 
bâzı geçici mahrumiyetler pahasına da olsa, ve
rilen ehemmiyeti, Hükümet icraatına ait karar
lardaki isabeti teyyide yeter. 

Hükümetin bu yolda dış yardımları temine 
çalışmak hususunda ne kadar büyük ve devamlı 
gayretler harcamakta olduğunu da bilmekteyiz. 

Vekâlet bütçesi üzerindeki görüş ve düşün
celerimizi açıklıyabilmek için şu hakikati ifade 
etmek de bir vazifemizdir : 

Millî bütçeden büyük bir pay almış ve dış 
yardımlardan istifadesi genişçe surette sağlan
mış bulunmasına rağmen vekâlete her sene ay
rılmakta olan tahsisat, Millî Müdafaa ihtiyaçla
rını yine istenildiği kadar karşılıyamamakta ve 
bu Vekâlet sektörü içinde haklı olarak devamlı 
ve önemli isteklerle karşılanmaktadır. 

Kısacası bunun sebebi; tekâmül seyri için
de bulunan silâhlı kuvvetlerimizin mütevazi me
deni şartlara intibakını temin arzusu ve bilhas
sa gelişen fenni terakkiyatın tesiri altında inki
şafı süratle devam eden yenileşme ve bunlarla 
alâkalı eğitim, bakım ve sair faaliyetlerin geniş
letilmesi zaruretleridir. 

Şunu bilmek lâzımdır ki, bu konularla, as
kerlik meslekini cazibeli hale sokmak arzusiyle 
daha yüksek seviyelere çıkmış en zengin ve mü
terakki memleketler de çok şümullü bir mücade
le ve faaliyet içindedirler. Bunun bir sebebi de 
zaman ve meslek şartlarının mütemadiyen de
ğişmekte olmasıdır. 
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Onlar, ayrıca ilim ve fen sahasındaki dünya 

çapında yeni gelişmelerin silâhlı kuvvetlere tat
bikten doğan pek büyük masrafları da bütçele
rinde göze almış bulunuyorlar. 

Burada, son söz olarak arz etmek istediğim 
husus şudur; Bora arkadaşımız konuşmaların 
da büyük kumandanların vazifeden ayrılması 
suretiyle komutada bir emniyetsizlik vücut 
gösterdiği yolunda bir beyanda bulundu. 

REİS — Bu hususa cevap vermek için müd
detiniz katmadı efendim. (Bağdan soldan al
kışlar) 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SABATl ATAMAN (Zonguldak) — Vaz
geçtik efendim. 

REİS — Encümen sözünden vazgeçti. 
Buyurun ismail Hakkı Talay. 
İSMAİL HAKKI TALAY (Elâzığ) — Aziz 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan parti grup 
sözcüsü ve diğer arkadaşlarım, Millî Müdafaa 
Bütçesi üzerindeki umumi görüşlerini sarahatle 
ifade etmişlerdir. Elbette aynı konular üzerin 
de durmıyacağım. Ben de çok mühim gördü
ğüm, ve memleket müdafaası ile ilgili bulun
duğuna kaani olduğum silâhlı kuvvetlerimizin 
politika mücadelelerine karıştırıldığı konusu 
üzerinde duracağım. Aziz arkadaşlar, 1956 yı-
li yarısından bu yana, bâzı hâdiselerle, iç po
litika hâdiselerine karıştırıldığı hissedilen silâh
lı kuvvetlerimizin seçimde ve seçimden evvel 
iç politika hâdiselerine karıştırıldığı artık sak-
lanamıyacak bir hakikattir. (Soldan, şiddetli 
gürültüler, sözünü geri al sesleri) % 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, İs
mail Hakkı Paşanın şanlı ordumuz mensupla
rının siyasete karıştırıldığı hususunda delil
siz ve mesnetsiz sözleri yersizden, haksızdır. 
Ordunun şeref ve haysiyeti bu gibi ithamlara 
müsait değildir. 

İSMAİL HAKKI TALAY (Devamla) 
Arz edeceğim efendim. 

REİS — ismail Hakkı Paşa, Yüksek Heye
tin huzurunda, Türk milletinin huzurunda or
dudan bu şekilde behsetmenize asla müsaade 
edemem. (Sağdan, gürültüler) (Sıra kapakla
rına vurmalar) 
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İSMAİL HAKKI TALAY (Devamla) - -

Müsaade buyurun da arz edeyim. (Soldan, şid
detli gürültüler) Anlaşılıyor ki huzurunuzda bu 
mevzuda konuşamıyacağım. Kürsüyü terk edi
yorum. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Kemal Serdaroğlu (Bu sırada arka 
sıralarda bir kargaşalık oldu) Efendim, sükû
neti bozacak hareketlere tevessül edilmemesini 
rica ederim. Riyasetin vazife görmesine imkân 
veriniz. 

REİS — Kemal Serdaroğlu (İzmir) yok muf 
(Yok, sesleri) 

Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) —- Notlarımı bu

lamadım. Benden sonraki arkadaşımızdan son
ra. konuşayım. (Soldan, olmaz, olmaz sesleri) 

MlLLl MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Söz istiyorum. 

REİS — Millî Müdafaa Vekili buyurun, 
efendim. Hükümetin tekaddüm hakkı vardır. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 
Millî Müdafaa bütçesi münasebetiyle bir kısım 
hatip arkadaşlar, millî müdafaa mevzuları üze
rinde bâzı meselelere temas ettiler ve bâzı su
aller sormuş bulundular. Bu meselelerin içinde 
çok mühimleri vardı. Bunların hemen (hemen 
heyeti umumiyesine, derin bir meslekî vukuf 
ile Nurettin Alpkartal, Nazmi Ataç ve Yümnii 
Üresin arkadaşlarımız cevap vermiş bulundu
lar. Aynı zamanda bâzı sualleri de cevaplandır
mış oldular. Bu arkadaşlarımın temas etmedik
leri noktalara müsaadenizle bendeniz cevap 
vermeye çalışacağım. Fakat daha evvel birta
kım münferit sualleri cevaplandırdıktan sonra 
meselâ moral meseleleri gibi müteselsil madde
lerle, müteselsil unsurlarla cevaplandırılması 
lâzımgelen diğer suallere temas etmek suretiy
le sözlerime devam edeceğim. Bu münferit su
allerden birisi; 1957 senesinde ordudan istifa 
edenler hakkında idi. 

Ordudan vâki istifalar ordu -bünyesini- zede-
liyecek mahiyette değildir. Sekiz seneden beri 
devam eden bu istifa hiçbir zaman yüzde beşi 
geçmemiştir. Diğer devletlerde daha yüksek 
nispetlere baliğ olmaktadır. 
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Geçmiş senelerle 

1952 de 
1953 te 
1954 te 
1955 te 
1956 da 
1957 de 

1 
mukayesesi 
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şöyledir : 

Mikdar 

77 
304 
326 
349 
140 
75 

Ordu Personel Kanunu : 
Ordu Personel Kanunu üzerinde çalışmala

rımız son şeklini almıştır. Devlet Personel Ka
nununun son şeklini almasını mütaakıp yeni 
bir revizyona tâbi tutularak lâyiha Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

Personelin kış mevsiminde nakli keyfiyeti : 
Zaruretler neticesi yapılan idari, askerî ve 

hukuki tasarruflar yüzünden nakil ve tâyinler 
olmaktadır. Bu hususa talimatnamede de ce
vaz verilmektedir. 

30 Ağustostan sonraki terfiler : 
Terfi listelerinin, hazırlanması sırasında kı

talara geç katılma, sicil âmirlerinin vazfie de
ğiştirme ve müselsel âmirlerin notlarını dol
durmada gecikmeden ve bâzıları hakkında tet-
kikat neticesini alma mecburiyeti hâsıl oldu
ğundan normal listeye dâhil edilemiyenlere de 
30 Ağustostan muteberen terfileri için ek bir 
liste çıkarılmıştır. Bu suretle terfie müstahak 
olan subayların emsallerinden bir yıl geri kal
maları keyfiyeti önlenmiştir. 

Teşkilât Kanunu : 
Millî Müdafaa Vekâleti için yeni Teşkilât 

Kanunu (hazırlanmış ve Askerî Şûra âzalarının 
tetkikine sunulmuştur. Nihai neticeler alındık
tan sonra Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Seçim propagandasında motorlu araç yar
dımı hakkında : 

Seçim propagandası sırasında hiçbir partiye 
hiçbir vasıta tahsis edilmemiştir. Askerî Ceza 
Kanununa göre bu gibi hareketler suç teşkil 
eder. 

Seçimden evvel bâzı nafıa hizmetleri için 
valilikler emrine motorlu araç verilmişti. Se
çim sırasında inzibat kıtalarının lüzumlu ma
hallere nakli için vilâyetler emrine motorlu va
sıta yardımı yapılmıştı, fotoğrafı gösterilen kam
yondan ne maksatla istifade edildiği tetkik ve tah
kik ettirilecektir. Hâdisede euç unsuru görül-

1958 C : 4 
düğü takdirde mesulleri tecziye edilecektir. Yal
nız 24 Ekim günü Çorum Çimento Fabrikası
nın aeılış merasimi münasebetiyle halktan bâ
zılarının vâki ricası üzerine şoför tarafından 
fabrikadan bindirilerek Çorum'a götürüldüğü 
Çorum Valisinden öğrenilmiştir (Sağdan gürül
tüler) 

REİS — Rica ederim, hatibi sükûnetle din
leyiniz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Devamla) -~ Dokuz sutoay hakkındaki 
takibat meselesine gelince: 

Askerî Muihakem'e Usulü Kanunumun 208 nci 
maddesi mevkufun müdafii ile görüşmesi mev
zuunda şu hükümleri vaz 'etmiştir: 

«Mevkuf bulunan maznun müdafii ile her 
zaman görüşebilir, muhabere edebilir, müdafiin 
'bilmesi tecviz edilmiyen hususlar hakkındaki 
muhalb'ereleri âm'ira adlî menedebilir, ve maz
nun, müdafii ile görüşürken, bir askerî adlî hâ
kim veya bir adlî su/bay bulundurulur.;» 

İstanbul'da tevkif edilen 9 subay hakkında 
verilmiş bulunan ihtilâttan meni kararı, bu hü
küm dairesinde cereyan etm'e'kte ve mevkufla
rın müdafileriyle temaslarına bir hâkim nezare
tinde müsaade edilmektedir. 

Askerî ceza ve tevkif evleri talimatnam'esi 
mevkufların ihtilâftan menedilmeleri halını 
derpiş etmiş, ihtilâttan menedilenler hakkında 
ne gibi hükümler tatbik edileceğini tâyin et
miştir. Mevkuflar hakkında tatbik edilen mua
mele bu talimatname 'hükümlerine tamamen uy
gundur. 

Kaldı ki, bu mevkuflar hakkında tatbik edi
len muameleyfe göre aileleriyle görüşmelerine 
imkân verilmekte ve kendilerine gazete ve mü
dafaalarına yarıyacak mevzuatı ühttiva eden ki
taplar verilmekte, hava almaları ve güneşleme
leri için talimatnamenin cevaz verdiği müsaade-
'kârlıklar gösterilmektedir. Birkaç gün evvel 
yine bu kürsüden bu meseleye temas edilmesi 
üzerine üç gün evvel aldığım telefon raporuna 
istinaden arz ediyorum. Bu maznunlar hakkın
daki muamele halen hazırlık tahkikatı safhasın
dadır. Tahkikat normal seyrinde devam etmek
tedir. Bu ıhususlarda, pek dar zaman içinde 
Yüksek Meclise .biraz malûmat verebilirsem 
kendimi bahtiyar sayarım. 

Bunun için, sulbaıy ve astsubaylarımızın ter
fi, sicil, nakil ve tâyin, îbate, dinlenmDe, sıhhat, 
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çocuk okutma, yardımlaşma sigortaları gibi iş
ler üzerinde, 

Erlerimizin, cellb, dslkân, iaşe, sağlık, talim 
ve terbiyeleri, tedrisleri ve bunlara müteferri 
bâzı hizmetler hakkında, 

Ayrıca, dana bir kısmı ordu mevzuları ve 
hizmetleri üzerinde, bir 'kısım mevzuların mah
remiyeti hakkındaM tasvibinizin llâhik bulundu
ğuna inanarak, kısa kusa maruzatta bulunma
ma ve böylece sorulan sualleri de Cevaplamış 
olmama müsaadenizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, ^ 
Biraz evvelki konuşmalardan, encümen ko

nuşmalarındaki notlardan ve mebus arkadaşla
rımla hususi temaslarımdan, Yüksek Meclisin, 
ordumuz hakkındaki düşünceleri arasında, su
bay ve astsubaylarımızın bâzı şattısd ve ailevi 
endîşelerden azade olarak: ve îhuzur içinde vazi
fe görmeleri imkânlarımın aranıp sağlanması
nın, mülhim bir mevzu olarak yer aldığını bil
mekteyim. 

Bundan başka, erlerimizi alâkalandıran şart
tan, dana mütekâmil hale getirilmesi için mev
cut imkânların kullanılması hususundaki hassa
siyetinizin ve 'ayrıca talin ve terbiye ve diğer 
bir kısım ordu hizmetlerinin ifası hususundaki 
yakın alâkanızın daima şaftıidi bulunmaktayım. 

Terfi işleri : 
Gerek Terfii Kanunu ve gerek sicil müesse

sesinin dalha mültelkâmil esfaslara bağlanmasını 
ftemin edecek bir kanun lâyihası hazırlanmış
tır. Bu lâyiha, Devlet Personel Kanununun ala
cağı Son şekle göre bir kere daha gözden geçi
rildikten sonra Yüksek Mteelise sunulacaktır. 

Nakil ve tâyin işleri : 
Subayların muhtelif coğrafi mmtakalarda, 

muayyen müddetli hizmetlere münavebe ile işti
rak etmelerini temin için çıkarılan 6966 sayılı 
Nakil ve Tâyin Kanunu tatbikatına 1957 yılı tâ-
yinleriyle başlanmıştır. Ordu mensupları, bu ye
ni esaslar dâhilinde meslek hayatlarının hangi 
yıllarında, hangi coğrafi mmtakalarm hangi se
viyedeki garnizonlarında hizmet edeceklerini 
evvelden kestirmek suretiyle eskisine nispetle 
geniş bir huzura kavuşturulmuşlardır. Bu üç 
bölge şöylece ayrılmaktadır : 

1. Bölge, Eskişehir - Afyon - Burdur hattı
nın Garbindeki bölgedir. 

3. Bölge, Trabzon - Malatya - Urfa hattı
nın Sarkandaki bölgedir. 
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Bu iki bölge arası 2 nci coğrafi bölgeyi teş

kil etmektedir. 
Bu üç bölge de kendi içlerinde, ayrı şartla

rı hâvi olarak her biri dörder küçük bölgeye 
ayrılmışlardır. 

Lojman ihtiyacı : 
Ordu mensuplarının hizmet ettikleri garni

zonlarda lojman ihtiyaçlarının temini, son yıl
lar zarfında Devlet bütçelerinden yapılan yar
dımlarla ele alınmış olduğu malûmunuzdur. 

Silâhlı kuvvetlerimiz için, 1955,1956 ve 1957 
yıllarında alınmış olan 9 479 000 liralık tahsisat 
ile muhtelif bölgelerde 472 lojman inşasına 
başlanmıştır. Halen bunlardan inşaası ikmâl 
edilmiş olan 134 ünde subay ve aileleri iskân edil
miş bulunmaktadır. Mütebaki 338 lojmanın in
şaası da 1958 yılında bitmiş olacaktır. 

1958 yılı bütçemizde yer alan 10 milyon li
ralık tahsisat Yüksek Meclisinizce kabul buyu-
rulduğu takdirde vekâletçe hazırlanan plâna 
göre yine muhtelif bölgelerde 392 lojmanın in-
şaasma başlanacak ve yekûn olarak, 1958 yılın
daki tahsisatla beraber, lojman sayısı 864 e ba
liğ olacaktır. 

Diğer taraftan 6771 sayılı Kanunun verdi
ği imkânlardan faydalanılarak, yeniden yapıla
cak kışlaların müştemilâtı meyanmda, lojman 
inşaası da plânlara ithal edilmiş bulunmaktadır. 
Lojman inşaası, daha ziyade, mesken fıkdanı ve
ya darlığı olan mahaller öne alınmak suretiyle, 
konuşları müstekar olan birlik ve müesseselerin 
garnizonları tercihan sıraya konmaktadır. 

Misafirhaneler : 
Bunlardan başka, yer değiştiren subayların, 

gittikleri garnizonlarda mesken temin edesiye 
kadar barmdırılmaları için misafirhaneler in
şaası ve mevcutlarının genişletilmesi hususunda 
da çalışılmaktadır. 

Talebe yurtları : 
Muhterem arkadaşlar; talebe yurtlarına ge

lince, memuriyet yerlerinde lise ve üniversite 
bulunmıyan ordu mensuplarının bu tahsil çağın
daki çocuklarına tahsil imkânı verebilmek ga
yesiyle geçen yıl kurulmuş olan tesis malûmu
nuzdur. Bu tesisin temin eylediği imkân ve yar
dımlarla, halen 9 talebe yurdunda 62 kız, 288 
erkek olmak üzere 350 talebe, iaşe ve ibateleri 
sağlanarak tahsillerine devam etmektedir. Tesis 
tarafından, Çanakkale'de 125 talebeyi barındı-
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racak bir yurt binası inşa ve tefriş edilmiş ve 
Erzurum'da da 100 talebelik bir yurt binası in
şasına başlanmış olup 1958 yılında inşaatı ikmal 
edilecektir, önümüzdeki ders yılında, yurtlarda 
barındırılacak talebe mevcudunu, bir misli ar
tırmak yolundayız. Bu takdirde istifade eden 
talebe miktarı 700 e baliğ olacaktır. 

Dinlenme kampları : 
Ordu mensuplarının, izinli bulundukları sı

ralarda dinlenmelerini temin için elverişli ma
hallerde tesis olunan dinlenme kamplarından ha
len yılda dört bin kadar subay, astsubay ve aile
leri efradı istifade etmektedir. 

Tedavi : 
Bugünkü mevzuatımıza göre, ordu mensup

ları ailelerinin, hastanelerimizde tedavileri ha
linde kendilerinden ilâç ve iaşe bedeli alınmak
tadır. Bunların da, diğer Devlet memurları gibi 
ilâç ve iaşe bedeli alınmaksızın, hastanelerimizde 
tedavi edilmeleri için gerekli teşebbüslere geçil
miştir. 

Bundan başka, ordu mensuplarının ve ailele
rinin memleket içinde kabili tedavi olmıyan 
hastalıklarının, hariçteki ihtisaslara arz edilme
si için de gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

Yardımlaşma sigortası : 
Emekli Sandığınca yapılmakta olan yardım

lardan başka, ordu mensuplarını mecburi ve ka
nuni bir sigortaya bağlamak lüzumlu ve fayda
lı görülmüş, bu maksatla bir kanun lâyihası ha
zırlanmıştır. Bu lâyiha kanuniyet kesbettiği tak
dirde, 

a) Ordudan ayrılanlara veya hizmette iken 
ölen veya malûl olanlara toplu para yardımı ya
pılması, 

b) Ordu mensuplarının, mesken sahibi ol
malarını temin için müsait şartlı krediler açıl
ması, 

e) Birlik kantinlerinin yeni bir teşkilâta 
bağlanıp ordu pazarları halinde sermayeli bir te
sis haline getirilmesi, gibi, yardımlar tahakkuk 
etmiş olacaktır. 

Halen vekâletlerin tetkikine sunulmuş olan 
bu kanun lâyihasiyle kurulması derpiş olunan 
bu teşekkülün finansmanı, ordu mensuplarının 
aylıklarından kesilecek aidat ile karşılanacak
tır. 

Bunlardan başka, subayların tâyin edildik
leri garnizonlara iltihaklarında vâsıl oldukları 
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istasyon veya iskelelerden askerî misafirhaneye 
nakilleri hususu, bir usul haline getirilmiştir. 
Ayrılışlarında da aynı yardım ve alâka gösteril
mektedir. 

Subay ve ailelerinden hasta olanların, tıbbi 
zaruret olduğu takdirde, ambolâns veya tayyare 
ile ihtisas merkezlerine nakilleri ve lüzumunda 
da mütehassısların hastalar nezdine getirilmele
ri usul haline konmuştur'. 

Talim ve terbiye : 
NATO standartlarına göre takviye ve teçhiz 

edilmekte olan silâhlı kuvvetlerimiz bünyesine 
giren teknik cihazlar yüzünden talim ve ter
biye sistemimizde de bâzı değişiklikler yapıl
ması zaruri olmuştu. Bu sebeple evvelce bir
liklerin kendi bünyesinde acemi talimine tâbi 
tutulan erlerimiz için kıtalarından ayrı ve • top
luca talim yapmak üzere, acemi talim merkez
leri ihdas edildiği malûmunuzdur. 

Celp eratı evvelâ, bu talim merkezlerinde 
ayrı bir heyeti talimiye tarafından talime tâbi 
tutulmakta ve talimlerin nihayetinde muharip 
birliklerimiz saflarında, muharebeye muktedir 
bir hale sokulmak üzere kıta talimlerine de
vam etmektedir. 

Acemi talimgahlarında, tatbikî talimlere 
ilâveten ziraat dersleri ve bilmiyenlere de oku
ma yazma öğretilmektedir. 

Son günlerde, yirmi yaşına kadar okuma ve 
yazma öğrenmiyen erlere, ayrı bir tedris siste
mi tatbik edilmek üzere Maarif Vekâleti mü
messilleri ve Amerikalı mütehassıslarla birlik
te çalışmış ve yaşlı talebeler için meslekleri 
de nazara alınarak yeni bir tedris sistemi üze
rinde mutabakata varılmıştır. 

îskân : 
Erlerin iskân şartları üzerinde de ehemmi

yetle durulmaktadır. Gayrimüsait binalar, ye
rine muvakkat bir tedbir olmak üzere, bara
kalar ikame edilmektedir. Vasıfları müsait 
olan kışlaların hemen ıslahına, başlanmıştır. 
Şehirler içinde mahsur bir halde kalan kışla
ların da satış yoliyle elden çıkarılarak, yerle
rine şehirler dışında talim, atış, ve tatbikat 
arazisi bulunan mahallerde, yeni kışlalar inşa
sı kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

İnşaat : 
Yüksek Meclisçe kabul buyurülaıı 6771 sa-

i yılı Kanun buna imkân vermektedir. 1957 yılı 
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satışa arz edilen Ankara, istanbul, İzmir, Ak- j 
hisar ve Turgutlu'da bulunan mahallerden, I 
ancak, Ankara'daki 36 bin dekarlık bir yer 
satılabildi. Bundan 4 840 488 lira temin edil
di. Bu para ile Ankara'da Etimesgut'ta ve ts- j 
tanbul'da ve Abdürrahmangazi'de yeni kışla
lar yapılmasına tevessül edildi. Hazırlık ola
rak da bir kısım malzeme mubayaa edildi. ı 

1958 yılı zarfında geçen yıl satışa arz edi
len yerlere, Gazianteb, Elâzığ, İskenderun, Er
zurum, Siird, Afyon ve Bursa'daki gayrimen- I 
küller de ilâveten ithal edilecektir. 

1958 yılı içindeki satışlarımız, umduğumuz 
miktarda, olursa. Etimesgut ve Abdürrahman-
gazi'deki kışlaların tamamı ile lojmanları, İs
tanbul'da Metris, Gelibolu, Erzurum ve Erzin
can'da kışlalarla lojmanları, Sinob'da 1 000 
kişilik, kara astsubay okulu ve İzmir'de 500 ya
taklı bir hastane inşa edilmesi mukarrer bu
lunmaktadır. 

Arz ettiğim bu inşaatın, takriben 130 mil
yon liraya çıkacağı hesabedilmektedir. Satış 
geliri bu miktara baliğ olamazsa, bu garnizon
ların inşası, kısım İnsim ihale edilecektir. 

Bu kışlalar erat, astsubay ve subaylar için 
her türlü ihtiyaca cevap verecek evsafta planlan
maktadır. Ve bu plânlar ikmal edilmiş bulun
maktadır. 

İaşe : 
iaşe işleri üzerinde hazırlanan kanun lâyiha

sında nihai tetkikler yapılmakta olup, Amerikalı 
mütehassısların da iştirakiyle ve muhtelif garni
zonlarda 9 000 er üzerinde yapılan denemede 
tağdiye usullerimizin kalori bakımından elverişli 
bulunduğu fakat, protein ve vitamin bakımın
dan takviyeye muhtacolduğu tesbit edilmiştir. 
Bu yıl Bağdad Paktı devletleri mümessillerinin 
de iştiraki ile nihai toplantı ve konuşma yapıla
cak ve böylece, takarrür edecek miktar üzerin
den rasyonlarm tadili ile tekemmül edecek iaşe 
kanunu lâyihası, Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Sağlık işleri : 
Tüberkülozlu erler üzerinde hassasiyetle du

rulmaktadır. Celp sırasında, veremli erleri tes
bit etmek üzere mikrofilmi taraması yapılmakta 
ve açık tüberkülozlularm istanbul'da Saraybur-
nu Hastanesinde basil müşahedesi menfi çıkm-
cava kadar tedavileri icra edilmektedir. Bunla- I 
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I nn , mütaakıp tedavileri için de alâkalı teşkilâta 

ihbarname gönderilmektedir. 
istatistiklerimize göre : 
1954 te 11 554 verem, 202 ölüm, 
1955 te 9 635 verem, 156 ölüm, 
1956 da 8 720 verem, 154 ölüm, 
1957 yılında ise 5 920 veremli ve bunlardan 

106 ölüm tesbit edilmiştir. Bir yıl evveline yani, 
1956 yılma nazaran verem sayısında % 32 ve 
ölüm nispetinde % 31 azalma görülmektedir. 

1957 yılı zarfında, ihbarı mecburi sâri has
talıklardan, tifo vakaları ve ölüm nispetinin, ge
çen yıla nazaran 2/3 nispetinde azaldığı ve vaka 
adedinin 769 olduğu tesbit edilmektedir. 

Asya gribi de selim olarak seyretmiştir. Mu
sap adedi 31 356 dır. ölüm vakası on binde beş
tir. Bu hastalık daha ziyade acemi erler arasın
da ve silâh altına yeni gelenlerde zuhur etmiş
tir. 

Hava tebdili alan erlere, üç aylık iaşe istih
kakı, askerlik şubelernice verilmektedir. Bu iaşe 
bedelinin, hava tebdili veren hastanelerce ve pe
şinen tediyesini mümkün kılacak bir kanun lâyi
hası Yüksek Mecliste bulunmaktadır. 

Hastaneler : 
1956 yılı zarfında inşasına tevessül olunup 

I ikmal edilenler de dâhil silâhlı kuvvetlerimize 
| ait 64 askerî hastanemizin umum yatak mevcudu 
I 11 870 miktarına baliğ olmuştur. 

1956 yılında başlanıp, 1957 yılında inşasına 
I devam olunan Çamlıca Er Sanatoryumu, Kay-
I seri, Elâzığ, Bursa ve Van hastanelerinin 1958 

yılında ikmaline devam edilecektir. 
Bu hastanelerin ikmali ile de yatak adedi, bin 

fazlasiyle 12 870 miktarına çıkacaktır. Ayrıca 
Amerikan yardımından 60 ve 400 yataklı ol
mak üzere 12 hastane alınmıştır. Bunlar sey
yar hastanelerdir. 

Celp : 
Silâh altına celp işi, serbest usulde olmak 

üzere, bâzı bölgelerde tecrübe edilmektedir. 
Müspet netice verdiği takdirde, umuma teş
mil edilecektir. Şimdiye kadar yapılan tat
bikattan, hem şube personeli ve hem de şevke 
tâbi erler memnuniyet izhar etmişlerdir. 

İhtiyat erlerin celbi : 
Ordu kadrolarına giren yeni silâhların kul

lanış usullerini öğrenmek üzere, ihtiyata ay
rılan erler, zaman zaman celbedilerek talim-
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lere tâbi tutulmaktadır. Bu ihtiyat erlerin [ 
celbi, serbest celp usulüne göre yapılmıştır, 
Şimdiye kadar, âdemiicabet % 5 nispetini geç
memiştir. Bunun da, ticaret veya diğer sebep
lerle adreste bulunamamasmdan veya hastalık 
gibi hususlardan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Muhtelif ordu hizmetleri : i 
Astsubaylar : 
Ordu kadrolarında, 
a) Muharip astsubay, 
b) Teknik astsubay, 
c) Bakım astsubayı olarak üç vasıfta ast

subay yetiştirilmektedir. Astsubay kaynağı 
şimdilik üç yerde (Mersin, Konya, Merzifon) 
tesis edilen okuldan temin edilir. Muayyen 
hizmet müddetini ikmâl eden astsubaylardan, 
orduda kalmak isteyenler, imtihana tâbi tu
tularak subay olabilmektedirler. 

Astsubaylar da, ordu saflarına giren yeni 
silâhları öğrenmek üzere memleket içi ve mem
leket dışı kurslara iştirak etmektedirler. Okul
larımızdaki miktarları artırarak kadro noksan
larımızı ikmale gayret etmekteyiz. 

Subaylar : 
Muharip ve yardımcı sınıf birliklerimizin 

kadrolarım ikmal etmek üzere, Silâhlı Kuvvet
lerimizin harb okullarına, mevcut askerî lise
lerimizden ve kısmen Maarif Vekâleti lisele
rinden gelen talebeler kaynak teşkil etmekte
dir. I 

Son yıl zarfında, askerî lise ve harb okulla- I 
rımıza rağbetin artmaya başladığı görülmüş
tür. Harb okulunu ikmal eden genç subay
larımız, kendi sınıf okullarında temel talim 
ve terbiyeyi gördükten sonra eldeki mütekâ
mil silâh ve malzemeleri kullanmak üzere de; 
memleket içinde ve dışında da ayrıca kurslara I 
tâbi tutulmaktadırlar. Silâhlı Kuvvetlerimizde 
takım kumandanlığı kadro noksanlarımızı ye
dek subaylarla ikmal etmekteyiz. Yedek su
bay miktarı, artar bir seviyede, bu ihtiyaöı 
karşılamaktadır. î 

Manevralar: I 
Mûtat sonbahar manevralarımıza ilâveten, I 

silâhlı kuvvetlerimiz, zaman zaman NATO or- I 
duşuna mensup birliklerle müştereken, muhte
lif harekât bölgelerinde manevra ve tatbikata 1 
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iştirak etmekte ve bu suretle NATO ordulariy-
le iş birliği halinde çalışılmaktadır. 

Bakım ve tamir: 
Silâhlı kuvvetlerimizde mevcut silâh ve va

sıtaların, bakım ve tamirlerine büyük ehemmi
yet verilmektedir. Bunun için, bakım kademe
lerinin ıslah ve inkişafı, günün şartlarına uy
gun olarak geliştirilmekte ve kritik yedek par
çalardan bir kısmı ana tamir fabrikalarında 
imal edilmektedir. 

Ordudaki sınai tesislere, kapasite fazlalıkla-
riyle umumi kalkınmamıza iştirak imkânı ver
mek için, bu tesislere mütedavil sermaye temi
ni üzerinde durulmuş ve bu maksatla günün ih
tiyaçlarına uygun düşecek bir kanun lâyihası 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu lâyiha, yakm 
zamanda Yüksek Meclisin tetkikine sunulmuş 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu vesile ile şunu da arz edeyim, Gölcük 

tersanesinde yapılan, (Pınar 2) su gemisinin, 
25 . I I . 1958 Salı günü, yani yarın denize indir
me merasimi yapılacaktır. 

Uzun senelerden beri tersanemiz sadece ge
mi tamiri ile uğraşmakta idi. Bu defa, deniz 
kuvvetlerimiz, ileri bir teşebbüs adımı olarak 
bu su gemisini imal etmekle, inşa sanayiimiz-
de başlıyan yeni bir hamlenin istikbale müte
veccih beşaret haberini vermiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Silâhlı kuvvetlerimizin âmme hizmetlerine 

iştiraki mevzuuna gelince, millî müdafaa teş
kilâtımızı evvelki telâkkilerin dışında tutmak
ta ve bu büyük kuvveti, sadece müstehlik bir 
unsur addetmekten uzaklaşmış bulunmaktayız. 
Silâhlı kuvvetlerimizin elindeki insan gücünü 
ve teknik imkânlarını, âmme hizmetlerinde ve 
memleket istihsal gücünün artırılmasında yar
dımcı bir unsur olarak kullanmayı da, yerinde 
ve memleket menfaatine uygun bir hizmet ola
rak görmekteyiz. 

Ordu, bu hizmetleri ifa ederken, bir taraf
tan, vasıta ve cihazları üzerinde yapmakta ol
duğu çalışmalarla iş ve eser meydana getirmek
te ve diğer taraftan personelin amelî bilgi ve 
görgüsü de inkişaf eylemektedir. Böylece, te
lim maksadının tahakkuku yanında müstahsil 
bir faaliyet de husule gelmekte ve bâzı ahval
de, içtimai hizmetler de ifa edilmiş olmaktadır. 
Şimdiye kadar katılmış olduğu faaliyetlerle 
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ordumuz, şehir içi ve şehirlerarası yolların ba
kım ve onarımları, (süne ve kımıl) haşeresiyle 
mücadele, muzır hayvanları itlaf faaliyetlerine 
katılma, garnizonların ana yolla irtibatlandı-
rılması, kömür istihsali, çimento ve fişek fab
rikaları gibi çeşitli tesislere, zelzele, seylâp ve 
yangın gibi tabiî âfetler vukuunda yapılan hiz
met ve yardımlar gibi mevzular üzerinde faa
liyet göstermektedir. 

Ordu sergileri : 
Silâhlı kuvvetlerimizin, halk topluluklarına 

daha yakından tanıtılması ve yeni harb silâhla
rımızla teknik vasıtalarımız hakkında halkımıza 
toplu bir fikir verilmesi maksadiylc açılmakta 
olan (Ordu sergileri), aynı zamanda-halk morali 
üzerinde çok müsait tesirler husule getirmiştir. 

Geçen yıllarda İzmir, Ankara, istanbul, Er
zurum, Diyarbakır, Konya, Çanakkale, Tekirdağ, 
Kırklareli, Edirne, Mersin, Adana, Antalya, Ga-
zianteb, Maraş, Eize, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Gümüşane'de sabit veya seyyar sergi
ler açılmış ve bu sergiler, asgari (5 milyon) zi
yaretçi tarafından gezilmiştir. 

Bu sergiler, her yıl daha mütekâmil bir hal
de ve başka mahallerde de açılması üzerinde ça
lışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kuvvetlerimizin modern silâhlarla ve bâzı ye

ni harb vasıtalariyle takviyesine gelince, Ameri
kan yardımından, atom başlıklı ve güdümlü si
lâhlar için yardım temin edilmiştir. Bunlar, kı
sa bir müddet sonra kuruluşlarımızda yer ala
caklardır. Personellerinden bir kısmı yetiştiril
miş, kısmen de yetiştirilmektedir. 

Daha mütekâmil vasıflı jet uçaklarının önü
müzdeki yıl zarfında Hava Kuvvetlerimize ilti
hakı takarrür etmiştir. 

Deniz Kuvvetlerimizin bünyesine 1957 yılı 
zarfında Kanada'dan 5 aded (b) sınıfı refakat 
gemisi, Amerika'dan 1 aded (a. y.) gemisi ka
tılmıştır. 

1958 yılı zarfında da ingiltere'den 4 muh
rip, Kanada'dan 5 (b) sınıfı refakat gemisi, 
yine Kanada'dan 4 gasper sınıfı arama tarama 
gemisi katılacaktır. 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bünye
sine katılan ve katılacak olan yeni silâh ve harb 
vasıtalarının kullanılması için, memleket içinde 
ve dışında açılan kurslarda personel yetiştirilme-
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sine ehemmiyetle devam edilmektedir. Bu kurs
larda yetiştirilen personel, bu yeni silâhlanıl kul
lanılmasında, silâhları veren memleketlerin tak
dirlerini çeken bir liyakat ve ehemmiyetle mu
vaffak olmaktadırlar. Bu cümleden olarak kay
detmek isterim ki, halen, memleket dışında tah
sil ve kursta bulunan personel 321 kişidir. 

Taktik ve teknik sahadaki askerî inkişafları 
yakından takibetmek ve ordumuza katılan yeni 
silâhların kullanılmasını öğrenmek maksadiyle, 
alâkalılarca iş birliği halinde çalışılarak tahsil 
ve yıllık kurs plânları hazırlanmakta ve tatbik 
edilmektedir. 

Bunlardan, Amerika'da 14 tabip, 65 yüksek 
mühendis, Fransa'da 1 öğretmen, Almanya'da 
1 veteriner ve bir yüksek mühendis, ceman 82 ki
şi tahsilde bulunmaktadır. Muhtelif kurslarda 
ise Amerika'da 10 yüksek mühendis subay, Ka-
nada'da 120 pilot subay, Amerika, Almanya, İtal
ya'da 75 pilot subay; Amerika, Almanya, italya'
da 18 astsubay, Amerika ve Almanya'da 6 sivil 
personel olmak üzere ceman 229 kişidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu noktayı da arza 
müsaadenizi rica ederim. 

Silâhlı kuvvetlerimizin teslih, teçhiz ve tak
viyesi hususunda, gerek Amerika'nın yıllardan 
beri devam etmekte olan iktisadi ve askerî yar
dımlarını ve gerek, Kanada'nm havacılığımızı 
yetiştirmek, deniz ve hava kuvvetlerimize yeni 
harb silâh ve vasıtaları vermek ve her iki müt
tefik hükümetin daha başka birçok yardımlarda 
bulunmak suretiyle gösterdikleri dostane ve ya
kın alâkayı, huzurunuzda, memnuniyet ve te
şekkürle anmak vecibesini de ifa eylemek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Silâhlı kuvvetlerimizin, NATO camiası için

deki mevki ve ehemmiyeti malûmunuzdur. Ordu
muz ve mensupları, yüksek kabiliyet ve müstes
na vasıflariyle, ecnebi askerî rical ve mütehas
sısların, her zaman takdir ve tevkirine mazhar 
olmaktadır. Bu hakikati iftiharla arz edebilirim. 
(Alkışlar) 

Bu münasebetle, NATO camiasına girdiğimi
zin altıncı yılı sebebiyle, NATO Güney - Doğu 
Müttefik Kuvvetleri Kumandanı Oramiral 
Brisko'dan yeni gelen bir telgrafı okumama mü
saadenizi rica edeceğini; 

«Türk silâhlı kuvvetleri, altı yıl önce NATO'-
ya iltihak etmişler ve sulhun korunması hususun-
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daki gücümüzü ölçüsüz derecede artırmışlardır. 
O zamandan beri ittifakımız gerek kuvvet, ge
rekse karşılıklı anlayış bakımından kuvvetlenmiş 
bulunmaktadır. Türk silâhlı kuvvetlerine, bugü
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da, idame 
ettireceklerine inandığım mühim rolleri için te
şekkürlerimi arz ederim.» (Alkışlar) 

Çok geniş hacimli ve mevzulu olan millî mü
dafaamız hakkında, dar zamanda ancak, bu ka
dar mâruzâtta bulunabildim. Daha malûmat ver
mek hususunda her zaman emirlerinize amade 
bulunmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, millî istiklâlimizin temi
natı olan, silâhlı kuvvetlerimize mensup kahra
man subay, astsubay, erlerimiz ve diğer bütün 
ordu erkân ve mensuplarımızın, ulvi vazifeleri 
uğrunda gösterdikleri feragat ve geceli gündüzlü 
gayret ve mesailerini şükranla anmak ve Yüksek 
Meclisin muhabbet ve itimadına lâyık vasıflarını 
huzurunuzda bir defa daha tekrarlamak fırsatı, 
benim için cidden iftihar vesilesi olduğunu arz 
ile sözlerimi bitiririm. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar) 

REİS — Kifayet takrirleri var, ancak, son 
söz mebusundur, sıradaki bir arkadaşa söz ver
mek suretiyle kifayet takrirlerini oyunuza arz 
edeceğim. 

Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, 30 sene aralarında bulunmak şere
fini taşıdığım ve bu şerefle övündüğüm, mazisi 
şerefle dolu ve güvenlerimize her zaman lâyık 
olan meslek arkadaşlarımdan burada bulunan
ları şahsan, uzaklarda olanları gönlüm ve ru
humla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vekil Beye
fendinin ordumuzun takviyesine matuf tedbirler 
hakkındaki beyanı şüphesiz bizleri de memnun 
etmiştir. Kendilerine ben şahsan teşekkür ede
rim. Fakat bu mevzuda hiçbir zaman alâ ile ik
tifa etmek, aliyyülâlâyı kâfi görmek doğru olma
yıp mütemadiyen en ileri seviyeye doğru koş
mak gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, beş dakika içerisinde 
birtakım noktalara temas edeceğim, kısa kısa an
latacağım. Şunu peşin arz edeyim ki, millî mü
dafaa bütçesinin bu sene 1950 senesine nazaran 
% 179 bir artış sağladığı söylenmiştir. Halbuki 
o zamanın alış fiyatı ve külfetini birbirleriyle 
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bir karşılaştırırsak bu artışın hiçbir zaman ne 
mala, ne de hizmete intikal etmemiş olduğunu 
görürüz. Şimdi, 1950 senesinde 200 lira olan bir 
binek atı bu yıl (O) cetvelinde 898 lira olarak 
gösterilmiştir. Yine 1950 senesinde 4 500 lira 
olan 2,5 tonluk bir kamyon bu defa 31 500 lira
dır. Binaenaleyh, hizmeti ve malı karşılıyacak 
şekilde bütçeye tahsisat konması bizi daha çok 
memnun ederdi. 

Sonra Merkez Bankasında karşılıklı paralar 
hesabında toplanan Türk paralarının millî mü
dafaa hizmetleri için ayrılanları için Amerika 
ile mutabakata varılmamıştır. Bütçede 324 mil
yon fark vardır. Bu geçen sene de konmuş fa
kat hakikatte 270 bin lira sağlandığı için sene
nin dokuzuncu ve onuncu aylarında kesilmek 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu sebeple de Millî 
Müdafaanın Devlet Demiryollarına 28, Toprak 
Ofise 48 milyon lira gibi borçları vardır. 

NATO'ya gelince : NATO Andlaşması gere
ğince ordumuzun çok fazla bir kısmını, hattâ 
İngiltere ve Fransa'dan daha fazla bir kısmını 
NATO emrine bağlamış bulunuyoruz. NATO'ya 
az kuvvetle iştirak etmiş olanlar daha fazla 
menfaatler temin ettikleri halde, daha fazla kuv
vetle iştirak etmemize rağmen daha az menfaat 
sağlıyoruz. (Soldan, gürültüler ve menfaat için 
girmedik sesleri) 

REÎS — Müdahale etmeyin, efendim. 
SELİM SOLEY (Devamla) — Temasına lü

zum gördüğüm ikinci mesele de NATO menfaat
le riylc, millî menfaatlerimizin tefrik edilmemiş 
oluşudur. 

Şöyle ki, bir- sefer vukuunda halen Türkiye'
de karargâh kurmuş olan NATO müttefik ordu
larının komutanları Türk deniz, hava ve kara 
kuvvetlerine kumanda edeceklerdir. Henüz Türk 
silâhlı kuvvetlerinin vazifeleri tâyin edilmiş de
ğildir. Ordumuza kendi kumandanlarımız mı, 
yoksa yabancı kumandanlar mı kumanda ede
ceklerdir? Burası malûm değildir. 

REİS — Bu beyanınızın Millî Müdafaa büt
çesi ile hiçbir suretle alâkası yoktur. Takdir Ri
yasetindir. Talim terbiye, plân ve harekât em
sali mevat burada konuşulamaz. Takdir Riyase
tindir, devam buyurun. 

SOLDAN BİR SES — Konuşmasının bütçe 
ile hiç alâkası yok. 

REİS — Selim Bey, müdahale etmeyiniz, 
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SELÎM SOLEY (Devamla) — Müdahale et

miyorum, efendim. 
REÎS — îsim benzerliği var efendim, size hi-

tabetmiyorum. Siz buyurun. Arkadaşının ismi 
de Selim'dir, siz devam buyurun efendim. 
. SELÎM SOLEY (Devamla) — Bizimle bera

ber Kore'ye kuvvet göndermiş olan müttefikle
rimiz kuvvetlerinin mühim bir kısmını çektik
leri halde biz yine eskisi kadar kuvvet gönder
mekteyiz. Bunu eski Vekil Semi Ergin'den sor
duğum zaman «Kore bize mektep vazifesi gör
mektedir» dedi. 

Arkadaşlar Kore bize mektep vazifesi göre
mez. Askerlikte bütün milletlere hocalık eden 
Türk milletine Kore mektep olamaz. Türkiye her 
tarafı ile olduğu gibi bir mekteptir. (Sağdan, 
alkışlar) 

Mühim bir diğer mesele de; subaylara rey 
hakkı tanınmasıdır. Her şeyde Amerika'yı örnek 
alan memleketimiz bu hususta da Amerika'yı ör
nek alarak subaylarımıza rey hakkının tanınma
sı yerinde olur kanatindeyim. 

Bundan başka ordu mensubu olarak içimde 
ukde yapmış iki noktanın aydınlanması kanaa
tindeyim. Bunlardan birincisi bütün dünyaya 
kendini gazi olarak tanıtmış bulunan Gazian
teb'e silâhlı kuvvetlerimizin gösteri uçuşu mak-
sadiyle dahi olsa gönderilmesi... (Gürültüler) 

REÎS — Selim Bey, müddetiniz bitmiştir, 
buyurun efendim. 

REÎS — Kifayet ta)kririni okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi hakkındaki 

müzakereler kâfidir, ımaddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bilecik 
Meihmeit Erdem 

REÎS — Kifayet aleyhinde Kemal Balta. 
' ASIM EREN (Niğde) — Kifayet aleyhinde 

ben de söz istemiştim. 
REÎS — Kemal Balta »sizden evvel istedik

leri için ona verdimi. 
Buyurun, Kemal Bey. 
KEMAL BALTA (Arltvin) — Mulhlterem 

kardeşlerim, memleketin müdafaasını üzerine 
almış olan muhterem lordu mensuplarının poli
tika ile iştigal ettiklerini değerli muhalif arka
daşlarımız 'burada m'evzuu'bahsettiler. Bendeniz 
^bunların (hakikat olm'a>dığını, ordu mensupları-
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mızın (her şeyan üstünde (bulunduğunu arz ve 
izah edeceğim. Eğer imkân verirseniz konuşu
ruz. İmkân vermezseniz hemen arz etmiş olayım 
ki, bunlar hilafı hakikattir, öelâl Dora ve İs
mail Hakkı Talay arkadaşlarımız bu orduda 
uzun müddet Ihizmet etmişlerdir. 

REÎS — Kemal Bey, isim vermeden konu
şunuz, şahsiyata girmeyiniz. 

KEMAL BALTA (Devamla) — Reis Bey
efendi, 'arz etmek islediğim meselenin ehemmi
yeti aşikârdır. Biz hu memlekette, bu vatanda, 
hu topraklarda Amerikanvari bir sistemin, bir 
idarenin kurulmasına müsaade edemeyiz. Bi
naenaleyh. ordu, politikada değil, ordu memle
ketin müdafaasında mevzuubahsolur. 

REÎS — Kemal Bey, bu mevzuda konuşmak 
istiyen hatibin sözünü Riyaset kesmiş bulun
maktadır. Bu mevzuda sizin de sözünüzü kesiyo
rum, buyurun Beyefendi. (Soldan, alkışlar ve 
gülüşmeler) 

KEMAL BALTA (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

ASIM EREN (Niğde) — Reis Bey, kifayeti 
müzakere takriri aleyhinde söz istemiştim. 

REÎS — Arkadaşımız kifayetin aleyhinde 
konuşmak arzusunda. Dahilî Nizamnamenin 104 
ncü maddesi gereğince kifayet aleyhinde bir ki
şi konuşur. (Soldan, gülüşmeler) 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

F. 

101 

Lira 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

201 Maaşlar 318 240 000 

REÎS — Celâl Dora. 
CELÂL DORA (Elâzığ) — Muhterem arka

daşlarım, Vekil Beyfendinin verdiği izahat 
arasında bilhassa er maaşları üzerinde bir be
yanda bulunmadılar. Ben bu mevzu hakkında 
mâruzâtta bulunmak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Biliyorsunuz ki tâ Osmanlı İmparatorluğu 
zamanından kalma er maaşı diye bize bir para 
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intikal etmiştir. Erler bu gün hizmet müddet
lerine göre 30 ilâ 60 kuruş gibi bir maaş alır 
lar. 

Arkadaşlarım! Eski zamanlarda 25 - 30 ku
ruş bir kıymet ifade edebilirdi. Ama bugün he
pinizin malûmu olduğu üzere bu cüzi para bir 
maaş olmaktan çoktan çıkmıştır. Bunun içindir 
ki, Millî Müdafaa Vekâletince er maaşlarına bir 
veçhe verilme zamanı gelmiştir. Ya bu parayı 
mâkul bir hadde yükseltmelidir veyahut tama
men ortadan kaldırmalıdır. Tabiî şahsan ko
nuşuyorum, erler madem ki mükellef oldukları 
bu hizmeti yapıyorlar parasız da bu vazifeyi 
görmeleri düşünülebilir. Bundan başka gerek 
hazarda, gerek seferde ve muharebede omuzları
na çok büyük mesuliyet yüklenmiş olan onbaşı 
ve çavuşlarımızın aldıkları 5 - 10 lira maaş da 
çok azd'r. Bunun da Millî Müdafaa Vekâletince 
nazara alınarak bu arkadaşlara da katlandıkları 
külfete mukabil bir maaş verilmesinin teminini 
rica edeceğim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Encümen adına söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE En. ADINA MURAD ÂLİ ÜLGEN 

(Afyon Karahisar) — Çok muhterem arkadaş
larım, yalnız erler için değil, askerî mektepler
de ve Üniversitenin muhtelif fakültelerinde 
okuyan çocuklar için bir kanun lâyihası hazırlan
mıştır, müsaadenizle kısaca arz edeyim. 

Harb okulları ile Üniversitelerin muhtelif 
fakültelerinde ve yüksek okullarda Millî Mü
dafaa Vekâleti hesabına okutulan askerî tale
belerin harçlıklarının artırılması hakkındaki 
kanun lâyihası hazırlanarak yüksek Başvekâ
lete intikal ettirilmiştir. Bu kanun lâyihasına 
göre birinci sınıf talebelerine 15, daha yukarı 
sınıflardaki talebelere de 20 lira harçlık veril
mesi derpiş olunmaktadır. Askerî liselerde, 
orta okullarda ve astsubay okullarında okuyan 
askerî talebelerin harçlıklarının artırılması 
için de çalışılmaktadır. 

Erat harçlıklarının da artırılması için vekâ
letçe çalışmalar yapılmış ve bir kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. Buna göre erlere 5, onbaşılara 
7,5, çavuşlara da 15 lira harçlık verilmesi der
piş olunmaktadır. Bu lâyihanın malî portesi 
takriben 30 milyon liradır. Yakm bir zaman
da Yüksek Meclise sunulması için çalışmalara 
devam olunmaktadır, 
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REİS — Paslı reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P . Lira 

202 Ücretler 26 923 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 555 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 461 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 8 425 001 
REÎS — 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 yapıla
cak ödemeler 19 610 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 1453, 5027 ve 5427 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek tah
sisatlar 109 500 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 5950, 6245 ve 6725 sayılı ka
nun la r gereğince verilecek. 
zamlar ve tazminatlar 10 433 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 225 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 6775 ve 6996 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminatlar 520 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek karşılığı 1.83 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 790 500 
REÎS — Kabul edenler-. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 1 713 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tamirhanelerle uçak ve deniz 
fabrikaları ve harita işçi üc
retleri 40 580 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı 1 000 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar İşçi Sigor
tası Kanununa ödenecek prim 
karşılığı 382 900 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 276 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Akademilerde ve Harb okulla
rında verilecek konferans üc
retleri 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 1 801 000 

SELÎM SOLEY (Ankara) — Söz istiyorum. 
efendim. 

REÎS — Buyurunuz, efendim. 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, 301 nci fasla bir göz gezdirirsek şu
nu görürüz. 

1957 senesinde kara kuvvetleri için kırtasiye 
masrafı 500 bin lira tahsis edilmiş olduğu halde 
bu defa 188 bin liraya indirilmiştir. Hava ve 
deniz ve harita gibi ordunun büyük cüzülerinde 
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her hangi bir tasarruf gözetilmemiştir. Halbuki 
kara ordusu en ağır yükü üzerine alan, çok geniş 
teşkilâtı olan bir kuvvettir. Bunların tabur ve 
bölüklerine kırtasiye verilmezse bu birlikler için 
üzüntü mevzuu olur. Bu işin münasip şekilde 
düzenlenmesini istirham ediyorum. Bu tahsisatın 
indirilmesini kara ordusu için münasip görmü
yorum. 

REİS — Bütçe Encümeni adına . Murad Âli 
Ülgen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ÂLİ 
ÜLGEN (Afyon K.) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu fasıldaki tahsisat 1 milyon 800 binden iba
rettir. Amerikan yardımı olarak 624 bin lira 
ilâve yapılacaktır. Bu şekilde tahsisat miktarı 
geçen seneki tahsisata tekabül edecektir. 

REİS — Başka söz istiyen, yok. Faslı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

P. Vira 

303 

304 

305 

307 

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. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 

420 500 

2 741 000 

1 343 701 

17 457 003 

REÎS — Selim Soley. 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, deminkinin aksine olarak burada ge
çen sene 6 milyon 850 bin lira konulmuş idi. 
Kara ordusunun bu fasıl masrafı, 9,5 milyon 
liraya yükselmiştir, 3 milyonluk bir artış var
dır. Bir tezayüdolmadığma göre, subaylarda 
3/2 bir artış bulunmadığına göre 3 milyon lira
lık bir artışın sebebini bulamadım. (Soldan : 
Anlamazsın sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Hati
bin öğrenmek hakkı değil mi? 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ÂLÎ 
ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Muhterem ar
kadaşlar; aradaki fark için geçen sene Ameri
kan yardımından tahsisat konmuştu. Bu se-
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ne de iki milyon lira Amerikan yardımından 
ilâve edilecektir. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir, 

F. Lira 

265 000 308 Tedavi masrafları 
REÎS •— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 291 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Hayvan satmalma ve tazmin
leri 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 208 552 240 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

CELÂDORA (Elâzığ) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
CELÂL DORA (Elâzığ) — Muhterem ark-

daşlar; Vekil beyefendi ecdat yadigârı olan 
Taymat ve Yem Kanununun geçen seneki büt
çe müzakerelerinde kaldırılacağım ve yeni bir 
kanun lâyihasının Meclise getirilecğini ve 1957 
yılı içinde tatbikine başlanacağını vadetmiş-
lerdi. Bu sene de aynı vaitte bulundular. Bu 
va'din bu sene içinde de. tahakkuk edip etmi-
yeeeği malûm değildir. 

Arkadaşlarımdan birisi konuşuyken Kore'
ye asker gönderilmesi mevzuunda konuşmuş ve 
bundan evvelki vekilin Kore'nin bizim için 
bir mektep vazifesi gördüğünü söylediğinden 
bahsetmişti. Hakikaten arkadaşlar, Kore bi
zim için bir mektep vazifesi görmüştür. Subay, 
er, assubay olarak bu mektepten istifade ettik. 
Yalnız, orada öğrendiklerimizi burada maal
esef tatbik edecek bir zemin bulamamaktayız. 
Oradan bilhassa örnek olarak getirdiğimiz ta
ymat rasyoneli ve bunun başında kumanya 
mevzuunu ordumuzda en evvel ele almak ica-
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bederdi. Bu mevzuda henüz iptidai durumdan 
ileri gidilememiştir. Ordumuzda bilhassa er, 
onbaşı ve çavuşlarımız, vazifeye gönderilirken 
almış oldukları vazifeye göre 2 - 3 günlük ek
mekle, şimdi bilmiyorum peynir ve zeytin bu-
lunabiliyorsa, bir miktar da onlardan veril
mektedir. Üç gün süren vazifesi esnasında bun
ların yarısından bile istifade edememektedir
ler. Bunun için Kore'de gördüğümüz modern 
ordulara örnek olacak kumanya mevzuunu, 
Sayın Millî Müdafaa Vekilinin ehemmiyetle ele 
almaşım rica ediyorum. 

REÎS — Başkaca söz talebinde bulunan ar
kadaş var mı? Faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F Lira 

410 Askerî malzemeler 97 599 241 

RPJİS — Buyurun, Selim Bey. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım ; belki içinizde bilmiyen vardır diye 
arz ediyorum. 

Sümerbank geçen sene asker elbiselerinin 
metrecine altı lira zam yapmıştır. Bu zamma 
rağmen geçen sene 59 milon 400 bin lira olan 
giyecek tahsisatı üç milyon lira daha indiril
miştir. Eğer Amerikan ordusundan bir yardım 
mevzuubahis ise o halde neden Hava kuvvet
lerine ayrılan tahsisat 4 milyon 800 bin lira 
iken 5,5 milyon liraya çıkarılmıştır, 6,5 mil
yon lira olan Deniz kuvvetlerindeki bu kısım 
G0 bin lira bir artış gösterdi? Amerikan yar
dımı bütün bu kısımlara da yapılmalıdır. Size 
Bütçe Komisyonunda elbise mevzuu üzerinde 
geçen bir meseleyi anlatacaktım. Fakat gece
nin ilerlemiş bu vaktinde canınızı sıkmamak 
için anlatmaktan vazgeçiyorum. Bu fıkrayı 
diğer arkadaşlar nakletsin. 

REÎS — Başka söz talebeden arkadaşımı/ 
var ma? Faslı reyinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

F . 

411 

Lira 

Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat umum masrafları 45 076 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

t 412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme-
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leri 3 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve malzemeleri 87 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 23 773 095 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Askerlik müzeleri 209 500 

RElS — Burhanettin Onat, buyurun bey
efendi. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bir askerî müzemiz var, bir 
de bahriye müzemiz var. Dünyanın en şerefli 
silâhları olduğu kadar malzeme itibariyle de, 
materyel itibariyle de dünyanın en zengin as
kerî müzesi olan bu müessese maalesef hâlâ 
yerine oturmuş, yerleşmiş değildir. Hepimizin 
bildiğimiz gibi evvelce Ayasofya'nm arkasın
da Saint îren Kilisesi içinde idi. O zaman da 
bir müze değil daha ziyade bir depo halinde 
idi. Yani, asrî mânada bir müze olmaktan çok 
uzaktı. O zaman silâhlar teşhir ediliyordu, 
halk gelip ziyaret ediyordu. Bir müessese ha
linde yaşayıp gidiyordu. Oradan alındı, Maç
ka Kışlası askerî müze olarak kullanılmak is
tendi. Silâhlar bodrum kata yerleştirildi. Yu
karda tadilât yapılmaya çalışıldığı esnada ru
tubetten, su istilâsından silâhların berbat bir 
hale geldiği, daha fenası bunu tamir etmek 
için, pasların silinmesi için bir müddet zımpa
ra taşı ile temizlenmeye kalkışılması, o güzel 
mevişlerinin, yazılarının geniş ölçüde tahriba
ta mâruz kalması üzerine evvelâ Meclisi Âli
den yükselen şikâyetler üzerine Millî Müda
faa bu işle ilgilendi. Aidolduğu dairesinden 
alâkalı «mütehassıslar getirtti, yetiştirdi. En 
modern usullerle bu silâhlar temizlendi. 

Şimdi eski Harbiye Mektebinin arkasında 
bir bina müze haline getirilmek için tamir edil
di. Fakat bu da bir Askerî Müze olmaktan çok 
uzak bir vaziyettedir. 

Arkadaşlar, böyle bir müze başka bir mil
letin elinde olsa memleketin medarı iftiharı 
olacak şekilde çoktan kurulmuş ve yalnız Tür
kiye'nin, Türklerin değil, bütün dünyanın is-
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tifadesine arz edilmiş bulunurdu. Şayanı şük
randır ki, hükümetimiz bu işi de bugün ehem
miyetle ele almış, Topkapı Sarayının altında
ki depoların bulunduğu ve eski Gülhane Has
tanesinin sol tarafındaki kısım askerî müzeye 
tahsis edilmiştir. Plânkote'leri yapılmış, üze
rinde konuşulmakta bulunmuştur. Vekâletten 
istirhamım bu işin bir an evvel intacı, müze 
binasının projesinin müsabakaya çıkarılması 
ve bir an evvel müze binasının inşa edilerek 
artık medarı iftiharımız olan, tarihe şan veren, 
şeref veren silâhlarımızın yerli yerine konul
masıdır. 

SAĞDAN BÎR SES ~- Beş dakikayı geçti. 
REÎS — Riyaset takibediyor beyefendi; 

emin olun. İhtarınıza lüzum yoktur. 
Buyurun beyefendi. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ve 

artık askerî müzemizin teessüs ettiğini gör
mekle sevineceğimiz zamana sabırsızlıkla inti
zar etmekteyiz. 

Arkadaşlar bunun yanısıra bir de Bahriye 
Müzesi vardır. Osmanlı Hükümeti zamanında 
Bahriye Nâzın Cemal Paşanın delaletiyle Ka
sımpaşa'da ihdas edilen bu müze de son seneler 
zarfında Dolmabahçe Camiine nakledilmiştir. 
Bu müze içerisinde tarihî kıymetleri çok büyük 
olan kadırgalar bulunmaktadır. Fakat bu ca
miin durumu bu kadırgaları istiaba müsait 
değildir. Eskiden kadırgaların bulunduğu 
yere bir sigaranın atılması halinde burada 
bulunan talaşlar derhal ateş alarak, bu tarihî 
kıymetlerin bir anda heba olmasına sebebola-
bilirdi. Hükümetimizin yardımları sayesinde 
bunlar Beşiktaş'taki eski Maliye Kâğıt Deposu 
binasına nakledilmişlerdir. Şayanı memnuniyet 
bir cihet, Başvekilimiz vadetmişlerdi. Barbaros 
Türbesi, Parkı, Barbaros Âbidesi ve onun ya
nında bir de bahriye müzesi ki, orası bir tarihî 
deniz sitesi haline gelecektir. Bu itibarla bu şe
kilde bir bahriye müzesinin yakın zamanda 
tesisi şayanı temennidir. Hükümetimiz bunu 
ehemmiyetle dikkate alarak memleketin bir bü
yük ihtiyacını da karşılıyacağını ümideder, hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

REÎS — Başkaca söz talebinde bulunan var 
mı? Olmadığına göre faslı reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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421 

423 

424 

425 

427 

450 

451 

452 

453 

476 

Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanık, tanık ve vukuf ehli ve 
adlî müzaheret masrafları ile 
şevke memur edilenlerin mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kara Kuvvetleri askerî tamir
hanelerle ilk madde ve müsteh-
lek malzemeleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Beden eğitim ve müsabakaları 
umum masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 
REÎS — Kabul »edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj ve .tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 784 500 

57 001 

115 000 

125 000 

67 200 

645 000 

33 000 

378 002 

559 000 

1 712 750 

67 000 

3 750 000 

Lira 

481 

501 

502 

503 

504 

505 

701 

NATO'nun icabettirdiği umu
mi masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak Mahsulleri Ofisine 
1948 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kası ve Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığına 
1957 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâklerden mütevellit ilâ
ma bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı 

2 000 000 

110 000 

1 883 020 

2 000 000 

12 000 000 

10 650 000 

5 998 500 
REÎS — Hüsrev Polat, buyurunuz. 
HÜSREV POLAT (Gümüşane) — Muhte

rem arkadaşlar, Evvelâ Gülhane ismiyle yadedi-
len bilâhara Gülhane Tıp Akademisi diye tavsif 
edilen, memlekete öteden beri yalnız tıp sahasın
da değil eğitim ve öğretim sahasında da büyük 
hizmetleri olan fau 'hastane îbütün lâboratuvar 
ve klinikleniyle Ibera'ber İstanbul 'dan Ankara'
ya bir Ibuhran dolayısiyle zaruretler içerisinde 
nakledilmişti. Evvelâ o zamanki Cebeci Askerî 
Hastanesine yana şimdiki Tıp Fakültesinin bu
lunduğu yere müşküller içellisinde yerleştiril
mişti. Bilâıhara tbu zemin üzerinde Ankara Tıp 
Fakültesi tesis edilmiştir. Bâzı sebeplerle ve 
bilhassa bu iki müessesenin "bir arada buluna-
ımıyacağı anlaşıldıktan sonra 'bu müesseseler bir
birlerinden ayrılmış ve bugünkü Gülhane Tıp 
Akademisi eski Yedek Subay Okuluna nakle
dilmiştir. Burası «öteden Iberi (bir kışla olarak 
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yapılmış bir tesistir. Halbuki (hastane ıbir işlet
meciliktir, dünyanın Iher yerinde işletmeciliğin 
ön safında ve en ince teferruat ve hususiyetleri 
hulunan 'bir teşekküldür. Böyle 'bir müessese 
ilânihaye kışladan muhavvel bâr yerde kalamaz. 
öteden beri memlekete ve 'bilhassa ordumuza 
çok büyük hizmetleri bulunan bu müessesenin 
(eğitim ve öğretimi ve biHhassa ordunun sağlık 
işlerini her 'hususta ciddî olarak ele almış bu
lunan !bu müessesenin kısa bir zamanda şerefiy
le mütenasip (bir tesise kavuşması şart ve zaru
ridir. Evvelce kışla iken tahliye edilerek hasta
ne 'haline getirilen yerde çok müşkül şartlar 
içinde çalışmaktadır. Bu Jbinamn bir asansörü 
bile yolktur. Her hangi hfir amhulans Ibir asansör 
kapısına yanaşamıyacağı gibi. hastalar sedye
lerle (merdivenlerden yukardan aşağı indiril
mekte veya" aşağıdan yukarı çıkarılmaktadır. 
Bu itibarla önümüzdeki sene içinde Gülhane 
Tıp Akademisinin kendisime ve memlekete olan 
hizmetleriyle mütenasıip Mr hastane yapılması 
için lâzımgelen tedbirleri 'almasını Sayın Millî 
Müdafaa Vekilinden istirham ederim. Bu ihmal 
götürecek (bir husus değildir. Bahusus son za
manlarda NATO camiasına dâhil olmamız ve 
ordumuzun Ibu sahada gördüğü yardımlar do-
layısiyle sağlık tesislerini daha 'kolay ve daha 
kısa Ibir zamanda muasır teçhizatla ikmal et
mek mümkün olacaJktır kanaatindeyim, saygı
larımla. 

REÎS — Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ÂLÎ 
ÜLGEN (Afyon Karahisar) — Çok muhterem 
ar'kadaşlarım, 701 nci fasıl ufak tamirat kısmı
na aittir. Sayın arkadaşımızın fikirleri 'bu fa
sıl üzerinde münakaşa edilemez. 741 nci faslın 
müzakeresi sırasında söz alıp kendileri konuş
malardı daha isabetli olurdu. Binaenaleyh arzu 
ederlerse, söz alırlarsa, 741 nci fasılda kendile
rine cevap vermeye hazırız. 

REİS — Millî Müdafaa Vekili. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, Gül
hane Hastanesini Sarıkışlamn bugünkü yerin
de yeniden inşa etmek tasavvurundayız. Plân
larımız hazırlanmaktadır. Bunun karşılığını 
gayrimenkullerin satışından gelecek varidatla 
temin etmeyi düşünmekteyiz. Tabiî Sarıkışla'-
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nm Etimesgut'a naklinden sonra bunun tahak
kukuna başlanacaktır. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Baş söz istiyen var mı ? 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler,^ 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 

702 2 000 000 Gemi onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 5 800 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 40 970 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı 740 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Gemi yapımı 625 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

744 İnfrastructure'ün ieabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 
(Bu tahsisattan lüzum görüle
cek miktarını hava meydanla
rı ve akar yakıt tesisleri inşa
atı işlerinde sarf olunmak üze
re aynı isimde Nafıa Vekâleti 
bütçesinin sonunda açılacak 
hususi fasla aktarmaya Maliye 
Vekili mezundur.) 23 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Telsiz ve elektrik tesisleri 100 000 
REİS — Kabul' edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Tersaneler tesisleri 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi
nin müzakeresi bitmiştir. 
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4. — TAKRIRLER 

1. — Bursa Mebusu Halûk Şaman ve iki ar
kadaşı, İçel Mebusu Takup Karabulut ve iki ar
kadaşı, Sakarya Mebusu Hamza Osman Erkan 
ve yedi arkadaşı, Yozgad Mebusu Numan Kur
ban, Bilecik Mebusu Yümnü Üresin ve üç ar
kadaşı, Tokad Mebusu Şahap Kitapçı, Elâzığ 
Mebusu Celâl Dora'nın, yurdumuzun ve istik
lâlimizin koruyucusu şanlı ve kahraman Ordu
muza Türkiye Büyük Millet Meclisinin güven, 
selâm ve vıuhabetlerinin iblâğına dair takrirleri 
(4/31) 

REÎS — Efendim, verilmiş takrirler vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa Encümeninin müzakeresi ve

silesiyle yurdumuzun ve istiklâlimizin koruyu
cusu Kahraman Ordumuza Büyük Millet Mec
lisinin selâm ve muhabbetlerinin iblâğına karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Mebusu Konya Mebusu 
Halûk Şaman Himmet ölçmen 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

Yüksek Reisliğe 
Mazisi kahramanlık menkibeleriyle dolu Şan

lı Türk Ordusuna Yüksek Meclisin sevgi hisle
rinin ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

îçel Mebusu Adıyaman Mebusu 
Yakup Karabulut Sırrı Turanlı 

îçel Mebusu 
Mehmet Dölek 

Yüksek Riyasete 
Millî Müdafaa bütçesinin müzakeresi müna

sebetiyle Kahraman Ordumuzun bütün mensup
larına, Büyük Millet Meclisinin selâmlarının 
muvaffakiyetler dileğiyle Riyasetçe iblâğını arz 
ve teklif ederiz. 

Sakarya mebusları 
Hamza Osman Erkan Tacettin Barış 

Selâmi Dinçer Baha Hun 
Nusret Kirişçioğlu . " Nüzhet Akın 

Hamdi Başak Rifat Kadızade 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa bütçesinin görüşülmesi müna

sebeti dolayısiyle Şanlı Ordumuza Yüksek Mec

lisin selâm ve muhabbetlerinin iblâğının karar 
altına alınmasını saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Yozgad Mebusu 
Numan Kurban 

Yüksek Riyasete 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin müzake

resi vesilesiyle Büyük Millet Meclisinin içtenv 
selâm, ve muhabbetlerinin Kahraman Ordumu
zun bütün mensuplarına iblâğını arz ve teklif 
ederiz. 

Bilecik mebusları 
Yümnü Üresin Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı Ertuğrul Çolak 

Yüksek Reisliğe 
Milletimizin gözbebeği Kahraman Ordumu

zun, kara, hava, deniz kuvvetlerinin tekmil 
mensuplarına Yüksek Meclisin güven, sevgi ve 
saygısının iletilmesine karar verilmesinin Yük
sek Meclis Umumi Heyetine arzını teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

Yüksek Riyasete 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Milli Mü

dafaa Vekâleti bütçesinin kabulü münasebetiy
le Şanlı Türk Ordusuna güven ve selâmlarının 
iblâğına karar ittihazını arz ederim. 

Elâzığ Mebusu 
Celâl Dora 

RElS — Okunan takrirleri dinlemiş bulunu
yorsunuz, hepsi ayni mahiyettedir. Okunan tak
rirleri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. (Şid
detli alkışlar) 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; 

Millî Müdafaa Vekâletinin, Büyük Millet 
Meclisine sunulan 1958 yılı bütçesinin tetkik ve 
kabulü münasebetiyle, muhterem mebus arka
daşlarımın, derin bir hassasiyetle ibzal buyur
dukları alâka ve irşatlarına şükranla mukabele 
etmek isterim, 

Silâhlı kuvvetlerimiz ve diğer Millî Müda
faa mensuplarımız hakkında izhar buyrulan gü
ven, selâm ve muhabbetlerimizi, Ordumuzun bü
tün mensupları için, çok kıymetli bir takdir ni-
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şanesi olarak kendilerine iblâğ eylemek, benim 
için şerefli bir vazife olacaktır. Haklarındaki 
bu itimat ve kadirşinaslık tezahürlerinize kar
şı, Kahraman Ordumuz adına minnet ve şükran
larımın da kabul buyurulmasını arz ve rica ede
rim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

J — Dahiliye Vekâleti bütçesi 

REÎS — Dahiliye Vekâleti bütçesinin mü
zakeresine başlıyoruz, efendim. Söz alan arka
daşlarımızın ismlerini okuyorum : 

Avni Doğan (Ankara), (C. H. P. Meclis 
Grupu adına), 

Kâmil Boran (Mardin), 
Mehmet Hazer (Kars), 
Nusret Kirişçioğlu (Sakarya), 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu (Yozgad), 
Sırrı Atalay (Kars), 
Ekrem Anıt (Samsun), 
Tevfik Tığlı (İsparta), 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Osman Canatan (Kırşehir), 
Âlim Sipahi (Burdur), 
Atıf Topaloğlu (Ordu), 
Agâh Erozan (Bursa), 
Mehmet Ali Arıkan (Mardin), 
Süleyman Çağlar (Kastamonu), 
Atıf Benderlioğlu (Yozgad), 
Keramettin Gençler (Tokaıd), 
Nüzhet Ulusoy (Samsun), 
Eşref Ayhan (Ordu), 
Melih Kemal Küçüktepepmar (Adana), 
Münir Ekşi (Ordu), 
Kemal Serdaroğlu (İzmir), 
Eifat Bingöl (Bitlis), 
Tevfik Ünsalan (Malatya), 
Rifat Gürsoy (Niğde), 
Arslan Bora (Tunceli), 
Kemali Bayazıt (Maraş), 
Necmeddin önder (Nevşehir), 

C. H. P. Grupu adına Avni Doğan, buyurun. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AVNİ 

DOĞAN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
âmme nizamının koruyucusu, vatandaş emni
yetinin koruyucusu ve icra kuvvetinin büyük 
ölçüde temsilcisi olması bakımından Dahiliye 
Vekâletinin Devlet daireleri içindeki mevkii 
hususi bir ehemmiyet taşır. 
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Bu itibarla Dahiliye Vekâleti bütçesini câ

ri masraflar karşılığı olarak bütçeye konan 
tahsisat üzerinden mütalâa ile iktifa etmek 
mümkün değildir. Cemiyet emniyetini ve âmme 
nizamını muhafaza eden, icra kuvvetini elinde 
tutan arkadaşlarımızın zihniyetini ve tatbikat
taki usullerini mütalâa etmek ve bir hükme 
bağlamak zarureti vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi yukarda arz ettti-
ğim esasları göz önünde tutarak bu husustaki 
mütalâa, tenkid ve temennilerini Büyük Millet 
Meclisine ve Türk Milletine arz etmek kararın
dadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Dahiliye Vekâletinin • 
1958 yılı bütçesi hususi hiçbir mahiyet arz et
mez; bütün rakamlar, cari masraflar karşılığı 
olarak konmuştur.- Bütçedeki 9 milyona yakın 
fazlalık, cari masraflar karşılığıdır. 

Kırşehir'in yeniden ihdası, Eylûl'de 22 ka
zanın ve Nisan'da açılacak kazaların ve diğer 
masrafların karşılığıdır. 

Halbuki Dahiliye Vekâleti; memleketin öz
lediği ve D. P. nin gerek muhalefet, gerekse 
iktidar yıllarında memlekete vadettiği salim 
esaslar dairesinde en çok tesis ve ıslaha muh
taç olan bir vekâlettir. Bu iddiamızı ispat için 
Vekâletin bünyesine kuşbakışı bir nazar at
fetmek kâfidir. Bugün, 91 kazada kaymakam 
yoktur, 182 kazada jandarma komutanlığı mün-
haldir, astsubaylar tarafından idare edilmek
tedir. 300 den fazla kazada emniyet tesklâtı 
yoktur. Zabıtanın kaynakları ve yetiştirilme 
tarzları iptidai ve kifayetsizdir. Mahallî ida
reler demokratik rejimlerde olduğu gibi idare 
vesayetinden kurtarılarak muhtar şekle ge
tirilmiş ve öz kaynakları genişltilmiş değildir. 
Demokrat Parti muhalefette bulunduğu 1945 
den itibaren memleketin ana dâvası olarak ele 
aldığı esaslar ve idaremizin salim esaslar da
hilinde işliyen bir cihaz halinde bulunması 
için ister gibi göründüğü noktalar jşu sekiz 
esas üzerinde toplanır: 

1. Antidemokratik kanunlar kaldırılma
lıdır. 

2. Köy kanunu ıslah edilmeli, 
3. Muhtarlık idari müdahalelerden masun 

hale getirilmelidir. 
4. Nüfus Kanunu yeni baştan tanzim edil

melidir. 

- M 0 -
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5. İdari taksimat yeni ihtiyaçlara göre ye

ni baştan ayarlanmalıdır. 
6. Memurin muhakemat kanunu demokra

tik hukuk anlayışına aykırı olduğu için kaldı
rılmalıdır. 

7. Mahallî idarelerle belediyeler, muhtar 
idare haline getirilmeli ve gelir menbaları ge
liştirilmelidir. 

8. İdare âmirleri günlük politikanın üs
tünde kalmalı ve vatandaşa eşit muamele yap
malıdır, 

Vaktiyle memleket ve millet hesabına bir 
ana dâva olarak D. P. nin ıslahını istediği bu 
meselelerden hiçbiri henüz ele alınmış ve ik
mal edilmiş değildir. Aradan 8 yıl gibi bir 
müddet geçtiği halde buna verilecek, bu hu
susta yapılmış ıslâhatı gösterebilecek esaslı ve 
rasyonel tedbirleri izah edecek bir cevap mev
cut değildir. 

Arkadaşlar; D. P. 1945 te başlıyan mücade
lesiyle 1950 de kendisini iş başına getiren esas
ları unutmuş bulunmaktadır. O zaman mücade
lesine mânevi bir kıymet ckliycn ve kendisini 
iktidara getiren esaslar, parti beyannamesinde 
ve parti programında vardır. Burada bunlar
dan bâzılarını arkadaşlarımıza hatırlatmakta 
fayda telâkki ediyorum. 

1950 beyannamesinden bir paragraf : 
«Demokrat Partinin mücadelesi, tek parti 

zihniyetinden kanunlarımızda, itiyatlarımızda, 
telâkkilerimizde arta kalan ne varsa bunların 
tasfiyesiyle sona erecektir.» 

Bir paragraf daha : 
«Devlet memurları şahıs ve zümrelerinin 

emir ve arzularından mutlaka kurtarılmalıdır.» 
Buna, Demokrat Partinin teşekkül maksat ve 
gayesini gösteren birinci maddesini eklemek is
tiyorum. 

«Madde 1. — Siyasi hayatımızın birbirine 
karşılıklı saygı gösteren partilerle idaresi lüzu
muna inanan Demokrat Parti, Türkiye Cum
huriyetinde demokrasinin en geniş ve en ileri 
gelişme, gerçekleşmesine ve umumi siyasetin de
mokratik bir görüş ve duygu ile yürütülmesine 
hizmet maksadiyle kurulmuştur.» 

İşte arkadaşlar, mensub olduğunuz parti, 
Demokrat Parti milletin huzuruna bu vaitlerle 
çıkmış ve mücadelesine mânevi bir kıymet ek-
liyen bu meselelerle milletin tasvibine mazhar 
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olarak iktidara gelmiştir. Tekrar ediyorum, 
aradan 7 - 8 sene geçtiği halde bu hükümlerin 
tahhüt ve tahakkuku bir tarafa, eski hürriyet 
ve inaklar ya takyidedilmiş veya tamamen kal
dırılmıştır. Bu hususta çeşitli misaller vermek 
kabildir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Ka
nunu, İçtüzük tadilâtı dolayısiyle bu kürsünün 
masuniyetinin ihlâli, Basın Kanununun kayıt
lanması, Emekliye sevk Kanunu hükümleri bu 
misallerden birkaçını teşkil eder. Bunlardan 
arkadaşlar, en basit görünenini, görülen lüzum 
üzerine, kaydiyle emekliye sevk edilen bir me
murun durumunu göz önüne alalım. Demokra
tik memleketlerin hiçbirinde bu maddenin mâ
nasına muadil bir hükme raslamak mümkün de
ğildir. Şikâyet hakkından, müdafaa hakkın
dan kanun hükmiyle mahrum edilen memur 
sadece objektif değil, sübjektif esaslara bağla
narak ; «görülen lüzum üzerine» tekaüde sevk 
edilmesi, kendisini müdafaa edecek bir merci-
den mahrum edilmesi ile başının üstüne Demok-
les'in kılmcı asılmış durumdadır. Bu vaziyet 
karşısında Devlet kadrosunda vazife gören me
murdan bir hizmet beklemek boş bir ümitten 
başka bir şey değildir. 

Valilerin durumu bu sahada daha müşkül
dür. İller Kanunu valileri Devletin idari ve si
yasi mümessili olarak tâyin etmiştir. Son za
manda bu siyasi anlayış hususi bir tefsire tâbi 
tutulmaktadır. 

Arkadaşlar, valilere kanunun verdiği bu si
yasi mümessillik vasfı, siyasi kudretin bir cüz'ü 
olan icra kuvvetini temsil ettiği içindir. Va
liler sadece Dahiliye Vekâletinin memuru de
ğildir. Bu vasıf, icra kuvvetini de üstünde tu
tan Vekiller Heyetini temsil ettiği için ve mah
dut sahalarda icra kuvvetini temsil ettiği için 
verilmiştir. Yoksa günlük politikaya karışsın 
diye değil. Bu yoldaki bir anlayış ve uzun iti
yatlar icabı olarak iktidar mensuplarının kendi 
partilerinin tervicini Dahiliye Vekâletinden bek
lemesi bu vekâletin icraatında politik mülâha
zaları ön safa almaktadır. 1957 seçimlerindeki 
şikâyetlerin mihrak noktası burada toplanır. 
Memurların tarafsızlığı veya tarafgirliği ve kü
tüklerdeki hatalar, suiistimaller; kasıtlı ve 
kasıtsız yapılan aksaklıklar memlekette şikâ
yetin mihrakını teşkil etmektedir. Vakıa Sayın 
Dahiliye Vekili Beyefendi Bütçe Komisyonun-
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da; «Dahiliye Vekâleti seçmen kütükleriyle alâ
kadar değildir.» buyurdular. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Evet Vekil 

Beyefendi, alâkadar değildir,* buyurmuşlardı, 
ancak Seçim Kanununun 15 nci maddesi sarih 
olarak bu vazifeyi kaymakamlara, valilere tah
mil eder. 

Reis Beyefendi bir dakikam kaldığım ihtar 
buyurdular. Görülüyor ki, arkadaşlar, fikirle
rimizi rahatça ifade etmekten mahrum bulunu
yoruz. Sizin böyle bir hale mâruz kalmanızı 
asla temenni etmem, yalnız; cümleyi şöyle bi
tirmek isterim: Dahiliye Vekâleti memlekette 
iç emniyeti tehlikeli ve bir nevi meçhul bir âki-
bet havası içinde yaşatmaktadır. Bir memleke
tin içinde sükûn ve emniyeti muhafazaya me
mur olan vekâletin, Türk vatandaşının bu mem
lekette kanun dışı muamele ile Devlet aleyhin
de harekete geçmiyeceğinden daha ciddi ola
rak emin olmasını bekleriz. Biz, hiçbir zaman 
gayrimeşru hareketle Devletin iç emniyetini ih
lâle cevaz veren insanlardan değiliz. Ancak giz
lilik ve neşir memnuiyeti içinde memleketin, 
üstüne bir perde gerilmiş gibi hâdiselerden 
uzak tutmak, memleketi meçhul tehlike vehmi 
içinde yaşatıp bu hâdiselerin - Bâlâ hâdisesi 
gibi - iki üç mahalle çocuğunun taşını suikast 
telâkki edecek kadar bir telâşın esiri olmamalı, 
vekâlet daha huzur içinde çalışmalıdır. Bu mem
lekette vatan çocuklarının hiyaneti ihtimalinin 
bulunmadığım ifade etmek isterim. 

REÎS — Cümlenizi tamamlayınız, efendim. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Eğer iç emni

yeti ihlâl eden hâdise varsa bu Büyük Millet 
Meclisi önüne serilmelidir. Vatan müdafaasın
da, bu memleketin tehlikeye mâruz her halinde 
muhalefet ve muvafakat bir tek insan gibi mem
leket menfaati etrafında toplanır. Bundan kim
senin şüpheye hakkı yoktur. (Sağdan; alkış
lar) 

Son cümlemi şöyle bitirmek istiyorum: 
Arkadaşlarım, Riyaseti Cumhur köşkünü va

tandaş hava alsın diye açan zihniyeti unutmuş 
değiliz. Bugün yıllardan beri vatandaşa açık 
olan Büyük Millet Meclisi bahçesine çocuğu 
ile hava almak istiyen Türk kadını giremiyor. 
Bunda ne tehlike vardır, ne oluyoruz arkadaş
lar? 

.1950 0 : 4 
REÎS — Müddetiniz bitti, elendim. 
AVNÎ Doğan (Devamla) — Müsaade buyü^ 

ırun da cümlemi ikmal edeyim. 
REÎS — İkinci defadır ki, cümlenizi tamam

lamanızı rica ediyorum. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Her başlan

gıç bir cümledir, beyefendi. 
1948 de Sayın Refik Koraltan Emniyet ve 

Dahiliye bütçeleri münasebetiyle şöyle buyuru-
yorlardi: «Hükümet memleketi bir anarşi man
zarasında görüyormuş gibi, her sene kabaran 
bir Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesi ile kar
şımıza geliyor. Bu 32 milyonluk bütçeye, Jan
darma Genel Komutanlığının 37 milyona va
ran bütçesini de katınca, işin ehemmiyeti büs
bütün artıyor. 

Ne oluyoruz arkadaşlar? Hükümet, iç emni
yet masraflarını neden mütemadiyen artırmak
tadır? 

Artık medeni bir millete yaraşmıyan zihni
yeti, şüpheyi, vatandaşları tâzibeden gizli ta
kipleri bırakmalıyız.» 

Biz arkadaşlar, bugün Emniyet bütçesinin 
o güne nispetle dört misli artmış olmasına rağ
men rejime yakışan bir nispete ulaşması için bu 
tahsisatın daha da artırılmasına taraftarız. 

REÎS — Beyefendi, konuşma müddetinizin 
çok fazla dışına çıkmış olmanıza rağmen cüm
lemi tamamlıyayım, cümlemi tamamlıyayım, di
ye konuşmaya devam ediyorsunuz. Yüksek He
yetin kararlarına hürmetkar olarak sözünüzü 
kesmek mecburiyetindeyiz. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Başüstüne 
Reis Beyefendi. Sözümü kesiyorum. Fasıllarda 
tekrar söz alarak konuşurum. Ancak gerilmiş 
asabımızı biraz yatıştırmak için bu çantayı bu
rada bırakmaklığıma müsaadenizi rica edece
ğim. Bu çanta önüme atılmıştır. Terbiyem icabı 
içini açıp bakmış değilim. Ancak bu bir silâh 
gibi kullanılmıştır. Bu itibarla bunu burada 
bırakıyorum. 

REÎS — Avni Beyefendi, çantayı îdare 
Âmirlerine teslim etmek daha uygundur. Kür
süye bırakmanız doğru değildir. Buyurun Bey
efendi. (Siyah bir evrak çantası salon odacısı ta
rafından alınarak îdare Âmiri Nüzhet Akm'a 
teslim edildi.) 

Kâmil Boran, buyurun. 
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlarım; 

ş$* — 
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Dahiliye Vekâletinden millet huzurunda şikâ

yetçi ve davacıyım. 
Salâhiyetleri ve elindeki imkânları, dolayı-

siyle bu memlekette bir huzur ve hoşnutluk ha
vası yaratmak ve bilhassa kanunlar muvacehe
sinde bütün vatandaşları bir tutmak ve muhalif, 
muvafık bütün millet fertlerinde karşılıklı bir 
kardeşlik ve sevgi duygusu uyandırmak husus
larında en elverişli bir durumda olduğu halde 
bu konularda gayret göstermek şöyle dursun 
bilâkis faaliyetlerini ters ve zıt yönlerde ayar
lamış ve tabiatiyle hiç de iyi etmemiştir. 

Dahiliye Vekâletinin tenkide şayan hatalı 
davranışları başında emniyet kuvvetlerinin lü
zumsuz zamanlarda, lüzumsuz yerlerde en mü
balâğalı bir şekilde kullanılması ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin de esas vazifelerinden uzaklaştı
rılarak keza lüzumsuz ve yersiz emniyet hizmet
lerine tahsis edilmesi keyfiyeti gelir. Misalleri 
çok. Sizlere, 11 nci Dönem T. B. M. M. nin açıl
dığı gün meydanları tank birliklerinin yığmak
ları haline getirilmiş Ankara meydanlarını ve 
caddelerini hatırlatırım. 

Bir ikinci misal; siyasi partilerin toplantıla
rına, siyasetle alâkası bulunmıyan talebe dernek
lerinin masum içtimalarına, üniversite koridor 
larına ve avlularına, hattâ bâzı dâvalarda mah
keme salonlarına sivil polislerin doldurulmasının 
bir itiyat ve gelenek haline getirilmiş bulunma
sıdır. Bu haller, Hükümetin kuvvetine değil 
za'fma ve vehmine delil addolunabilir, vatandaşı 
huzur ve emniyet hislerinden uzaklaştırır, Tehli
kelidir, zararlıdır; içtinabedilmek lâzımgelir. 
Memlekette birçok ağır kanunlar tatbik mevkiin
dedir. Nihayet bunlar kanundur. Şeriatın kesti
ği parmak acımaz, faraziyesiyle belki avunulabi-
lir. Ama bu ağır kanunların tatbikatında anlayış 
gösterilmez, kanunun maksat ve gayelerinin 
çizdiği sınırlar içinde kalkmımaz ise bittaibi ıs
tıraplar ve şikâyetler de o nispette ve lüzum
suz yere fazlalaşır, ağırlaşır. 

Herkesçe (bilnen <bir bedahettir M, kanun
ların en ağırları ile dahi vatandaşlara eziyet 
ve işkence yapılamaz. Maalesef tatlbikaJt hu (be
dahetle fbağdaşamıyacak (bir tutumdadır. Mese
lâ, bir Kaçakçılık Kanunu var. Kaçakçılığı 
'kimse tecviz etmez, elbette ki önlenmek için her 
türlü kanuni tedbirler alınacaktır. Fakat Ce
nup 'hudutlarında ve bilhassa bu hudutların 
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'memleketim <olan Mardüıı vilâyetine isabet edten 
ki'simlariinda kanun ve tedbirler o derece ağır, 
ıstırap verici (bir seviyeyi bulmuştur ki vatan
daşlar; gayenin kaçakçılığı 'önlemek mi, yoksa 
kendisine azap çektirmek mi olduğundan Ibihak-
kin tereddüde ve kaygıya düşmüştür. Kaçakçı
lıkla mücadele tatbikatının ıstırap ve faciaları
na mütaallik 'birçok mektuplar almaktayım. 
Bunların Itafsilâtdyle şu anda ne vaktinizi al
mak, ure de ısdzleri üzmek istemem. Dahiliye Ve
kili 'bu 'vakaları tetkik 'etmek ve ıstıraplara bir 
nihayet vermek insafını 'gösterirse kendisine lü
zumlu göreceği tafsilâtı vermeye amadeyim. 

îdare âmirleri, haddizatında vatandaş hak
larını son derece takyide'tmiş olan kanunların 
icaplarına dahi riayet 'etmemektedirler. Büsbü
tün kanun ve hukuk dışı hir istikameti (benim
semişlerdir. Kanunların hâkimiyeti ve kanunlar 
muvacehesinde müsavat prensiplerinden uzak
laşmak Item'ayülündedirler. IBunlara bu cesareti 
vermemek lâzımgelir. Tevzie tâbi ihtiyaç mad
delerinde hak sahipleri iktidara Veya muhale
fete 'mütemayil olmalarına göre ayrı ayrı mua
mele görmektedirler. Muhalefete rey verecek
lerinden şüphe ledilenl'er veya muhalif partile-
lere kayıtlı bulunanlar ihtiyaç maddelerinin 
tevzi ve tahsisinde elleri 'boş kalıyorlar. Sanat
larını icraya, 'geçimlerini sağlamaya imkân 'bu
lamaz hale geliyorlar. iBu hal Mardin'de de 
var, Sivas'ta da var. Muş'ta, Manisa'da da var. 
Memleketin (her köşesinde, her bucağında var. 

Sanki memlekette Hükümet yok da b'ir par
ti teşekkülü Var. Ve parti teşekkülü kendi ta
raftarlarımı besliyor, niimatlere garkediyör. Hal
buki Hükümet, Demokrat Parti Hükümetti 'de
ğil, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetidir. Cum
huriyetin Ibütün vatandaşları Hükümetten ay
nı muameleyi ıgörmeye müstahaktırlar. Dahiliye 
Vekili muhalif millet vekillerimden içti nah etmek
tedir. Bizlere sempatisi olmıyahilir. Nitekim (be
nim de kendisine sempatim yok. Ama âmme hiz
metinin, sempati ve antipatiler ölçüsüne göre 
işlemesi kafeili tasavvur olamaz, eğer muhalefet 
mebuslariyle temasta bulunmak, 'onların dert
lerini daha doğrusu onların açıklanmasına va
sıta oldukları millet ve memleket dertlerini din
lemek, 'bunlara çareler (bulmak Dahiliye Veki
line giran geliyorsa o takdirde mesele 'gayet iba-
stit 'bir hal çaresiyle ortadan kalkar. Memleketi, 
Dahiliye Vekilliğini ifa etmek lûtfundan maih-
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rum (bırakırlar, olur »biter. Ben şu anda umumi 
olarak ve Ihulâsa şeklinde arz ettiğim dert ve 
şikâyetleri kendisine teferruat ve ımüsttenidatı 
ile 'bildirmek için 'başvurduğum zaman çocuk
ları dahi ikna edemiyecek bahanelerle Dahiliye 
Vekili benimle 'karşılaşmaktan ve görüşmekten 
kaçınmıştır. 

Arkadaşlar; icrayı Hükümet 'bu değildir. 
Vekilliğin şanı bu değildir. 

Arkadaşlar; dünya (hâdiseleri 10 safihadadır 
(ki, ibu memleketin, (bu milletin hirlbiriyle anlaş
mış, kaynaşmış, yekrvücut (bir halde (bulunması 
zarureti şiddetle (hissedilir 'olmuştur. Bu da an
cak insan haklarını, Türk vatandaşlarına da 
(binnazariye değil bilfiil tanımak, İbu haklara ve 
'bu hakların icaplarına uygun kanunları hâkim 
'kılmak ve (bütün vatandaşlara 'külfetlerde ve 
nimetlerde tamı 'bir müsavat ve tarafsızlık için
de muamele etmekle mümkün lolaJbilir. Vatanı
mızı, milletimizi, istikbalimizi düşünelim. (Sağ
dan, alkışlar) 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, iç politika ile çok yakından alâkası 
bulunan bir vekâletin, yani Dahiliye Vekâleti 
bütçesinin müzakeresi vesilesiyle, bize ayrılan 
zaman içinde mümkün olduğu takdirde bir iki 
noktaya temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleket idaresi
nin mâruz bulunduğu anti - demokratik tesirler 
ve bu esasa göre hazırlanan kanunlar, bitaraf 
vatandaşı, idareyi ve idarecileri sıkmakta, diğer 
taraftan tatbikat bundan da birkaç adım ileri 
gitmiş bulunmaktadır. Bu suretle Türk milleti 
bitaraf eşit muamele yapan bir idareye hasret 
içinde kıvranmaktadır. 

Bugün Türk memuru ve bilhassa idareciler 
hiçbir kanuni teminata bağlı değildir. Tâyinle
ri, nakilleri, azilleri, hulâsa bütün âkibetleri ya 
âmirlerinin takdirine, ya siyasi insanların te
veccüh ve iltifatlarına bağlı kalmış bulunmak
tadır. Vekâlet emrine alınma Kanununun tatbiki, 
Emekli Kanununun tatbiki ve bunlara ilâveten 
son zamanlarda çığrından çıkarılan ve tatbika-
tiyle yer yer suiistimal edilen 4539 sayılı Kanun 

Muhterem arkadaşlar; idarenin, şahısların 
takdir ölçüsü içinde değil kanuni teminat al
tında çalışması hem iktidarları huzur içinde bu
lundurur, hem de vatandaşa itimat telkin eder. 
Devlet kapısından içeri adım atan her vatanda-
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§m, Devlet kapısına baş vuran herkesin kalbin
de bitaraf bir idare fikrinin hâkim olması lâ
zımdır. Bunun selbedildiği heryerde verilecek 
her teminat vatandaşı tatmin etmez. Arkadaş
lar, umumi idare memurlarının durumu böyle 
olduğu gibi, müesseselerimiz de bugün kanuni 
bir teminata bağlı değildir, iller Bankası bir 
Devlet müessesesi olduğu halde ortaklarının 
menfaatleri ile ve tesis maksadiyle hiçbir alâkası 
olmıyan hizmetlerde ve işlerde kullanıldığı hak
kında bir tek misal verirsem bana her halde hak 
verirsiniz. 1957 seçimleri dolayısiyle, malî sene 
sonunda bilanço yapmak zamanı olmadığı halde 
masraf ihtiyariyle broşürler neşretmek suretiyle 
ortakların hukukuna riayet etmemiş ve onları 
ızrar etmiştir. Bundan başka arkadaşlar, İller 
Bankası kuruluş maksadına ve kanunun sarih 
hükmüne rağmen bugün îmar Vekâletine bağ
lanmak istenmektedir. Halbuki bu idarenin 
hususi kanunu, iller Bankası durumunda deği
şiklik yapılması hallerinde umumi heyetinden 
karar alınmasını âmir bulunmaktadır. Geçen
lerde Dahiliye Encümeninde kabul edilen ve 
yakında Umumi Heyete geleceği Hükümet ta
rafından ifade olunan imar Kanunu, ile iller 
Bankası Kanununun vâz'ettiği bu esaslara mu
halif hareket edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, mahallî idarelerin 
muhtariyeti Hükümetçe vadolunup buna gö
re hazırlıklar yapılırken, bugüne kadar bir ne
ticeye varmamıştır. 

REÎS — Bir dakikanız var, efendim. 
MEMMET HAZER (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, son olarak Dahiliye Ve
kâleti bütçesi ile yakın alâkası bulunan 
kütük meselesine temas etmek zaruretindeyim. 
Kütüklerin 1957 seçimlerinde nasıl umumi bir şikâ
yet ve iztırap mevzuu olduğu cümlenizce ma
lûmdur. Dahiliye Vekili kütüklerin Adliye Ve
kâletine devredileceğini encümende ifade et
mişlerdi. Buna rağmen, bugün elimizde bulu
nan bütçede görüyoruz ki, kütüklerin tanzi
mi hakkında tahsisat konmuştur. Malûm ol
duğu üzere, muayyen zamanlarda kütüklerin 
yeniden tanzim edilmesi mecburiyeti vardır. 
Tahsisat ve hizmetlerin Adliye Vekâletine dev
ri uygun ölür. 

Aziz arkadaşlarım, seçim mevzuuna intikal 
etmişken bir meseleye de temas etmekliğime mü
saadenizi rica ederim. 
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Sayın Başbakan Bursa 'daki konuşmalarında 

27 Ekim gecesinin bir (Şebifelâket) yani fe
lâket gecesi olarak vasıflandırmıstır. Halbuki 
bundan evvelki seçimlerde seçim gününün, bir 
millî düğün, dernek günü olduğunu ifade etmiş
lerdi. Sayın Başvekil bilsinler k i ; Türk milleti 
seçim günlerini seçim gecelerini bundan sonra 
da görecektir. Türk milletin 1957 senesi se
çimi gibi bir seçimi arzu etmekle beraber yeni 
seçimlere hazırlanmış bulunmaktadır. Başve
kilden beklenen milletin yükselen şikâyetlerinin 
dinleneceğini, bir hal çaresi bulacağını ifade 
edip millete teminat vermeleri idi. Yoksa ondan 
beklenen bu seçimleri Allah bir daha gösterme
sin demek değildir. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Ankara) — Kor
kunun ecele faydası yoktur. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Allah ye
ni seçimleri tekrar bize gösterecektir arkadaş
lar. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Muh-

trem arkadaşlar; sözlerime başlarken evvelâ 
yer yer çıkarılan müşkülâta rağmen memleket
te asayişin ihlâl edilmemesi için büyük gayret 
ve muvaffakiyet gösteren Dahiliye Vekâletine 
ve tarafsızlık ve büyük bir gayretle memlekette 
huzur ve asayişin tesisi için çalışan idare âmiri 
ve zabıta raemurlarma şükranlarımı arz etmek 
isterim. (Soldan: Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; kanunların tatbi
katı vesilesiyle yapılan temenni ve tenkidleri 
her halde alâkalı vekil arkadaşımız cevaplandı
racaktır. Yanlız burada, bilhassa kanunları 
hedef tutan, kanunların hükümlerini hedef tu
tan tenkidlerin yeri olmadığına ben işaret et
mek isterim. Seçim Kanunu, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu her bütçede olduğu 
gibi bu bütçede de tenkid mevzuu yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunlar, millî 
iradenin bir tezahürüdür. Tadil teklifi yapıldı
ğı takdirde prensipler üzerinde münakaşa ya
pılabilir. Fakat kanunlar meriyette bulundu
ğu müddetçe onlar hakkında şüphe ve hürmet
sizlik uyandıracak tenkidlerin yeri olmamak 
icabeder. 

(Sağdan, yeri neresi sesleri) 
Yeri tadil teklifleri geldiği zaman. 
Millî iradenin tecellisiyle işbaşına gelen 

Hükümetin faaliyetini gösteren bütçe ile bu 
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iddialarını irtibatlandırmaktaki müşkilâtı tak
dir buyururusunuz. 

Muhterem arkadaşlar; şunu ifade etmek 
isterim; Demokrat Part i iktidarları tamamen 
millî iradeye müstenit, meşru veı meşruiyeti
nin herkesçe tanınması icabeden bir iktidar
dır. Bu iktidarca bazan muhalefet mensup
larının iştirakiyle, bazan yalnız, kendi ekseri
yetlerine binaen çıkarılan kanunları hürmetle 
telâkki etmek ve onların memleket ve millet 
indindeki itibarını düşürecek şekilde konuş
mamak lâzımdır. Aksi vahîm bir haldir. (Sağ
dan «Allah, Allah» sesleri) 

Seçimler yapıldı, bugüne kadar geldik. Biz 
muhalefet mensubu arkadaşlarımızdan bu se
çimlerin millî iradenin tezahür vesilesi teşkil 
ettiğini ifade etmelerini beklerken, kütükler 
vesilesiyle veya idare âmirlerinin ve zabıta 
memurlarının tarafsızlığı iddiaları vesile itti
haz edilerek bu netice hakkında şüphe uyan
dıracak şekilde konuşmalarını asla doğru bul
mamaktayız. Biz hakikaten, Mehmet Hazer 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi seçimlere, bi
ze karşı yer yer çıkarılan müşkilâta rağmen, 
bir düğün havası içinde girdik. Fakat neti
celer alınıp muhalefetin, mağlûbiyeti anlaşıl
dıktan sonra hakikaten düğün. havası içinde 
girilen seçimlerin, memlekette bir huzursuzluk 
havası yaratmaya müsait şekilde tefsir edil
diği ve o yola şevke temayül edildiğim gör
dük. Bu vaziyete bir son vermek lâzımdır. 
Biz meşru bir iktidarız, ve hem de bunu tanı-
mıyanlara tanıtacak kadar da iktidarız arka
daşlar.. 

(Soldan, şiddetli' alkışlar) 
REÎS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) —: Çok muhterem arkadaşlar; 
Dahiliye bütçesi ve dahilî politika dolayı-

siyle memleketimizde hürriyet fikrinin ve en 
tabiî bir nizam olan demokrasinin Devlet ha
yatında ve bilhassa aziz milletimizin vicdanın
da müeyyidesini bulduğu şu sıralarda partiler 
arası kardeşlik, dahilî sulh ve emniyet havası
nı kanuni tedbir ve teminatlarla daima estir
meyi deruhde ve şiar edinen iktidarımızın bu 
iyi niyet politikasını âdeta sam rüzgârları es
tirmek suretiyle kösteklemek, memleket ve mil
let için hayırlı olmadığı kadar munsifane olma
dığını da arz etmek isterim, 
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Aziz arkadaşlar, bilhassa içtimai inkilâbı-

mızm başında gelen demokrasi hayatımızın in
tikal devresini atlatmak üzere olduğunuz şu 
anlarda, hiçbir siyasi partinin malı olmıyan 
idareyi, memleket nizamının âdeta sigortası 
olan bitaraflığını mevcut kanunların tatbikatı 
dolayısiyle münferit ve mevzii hâdiseler gös
terilerek ihlâl etmek suretiyle bâzı hareketle
re tevessül edilerek onu endişe ve tereddütle
re sokarak göreceği büyük, çok büyük hizmeti 
aksattırmak veya gördürmemek munsifane bir 
hareket olmaz, idare cihazı içinde yer alan ve 
en ileri demokrasi memleketlerde bile daima 
rastlanan ve şahsi anlayışlarından doğan bâzı 
münferit ve mevzii tatbik yanlışlıklarının bü
yük bir parti hâdisesi halinde istismar edilerek 
aylardan beri baskı mefhumu halinde sembol
leştirmeyi, idare mekanizmasına karşı büyük 
bir baskı telâkki etmemek mümkün değildir. 
Bunu tam bir bitaraflık içinde hareket eden 
yüzlerce kanun tatbikcileri idare adamlarının 
doğru ve samimî hareketine ve gayet olgun de
mokrasi anlayışına karşı çok yanlış bir görüş 
ve zihniyet olarak mütalâa etmekteyiz. 

İdarecinin vazifedeki muvaffakiyetinin biri
cik miyar ve ölçüsü ancak ve ancak vatandaşın 
kendisi için duyduğu ve yaşattığı güven ve 
sevgidir. Bu güven ve sevgi derecesi ne kadar 
yüksek olursa o yerde kanunlara karşı saygı 
ve alâka, Hükümet ve Devlet otoritesine bağ
lılık da o nispette üstün olur. Bu karakteri an
cak yapıcı ve yaratıcı istidatlarda demokratik 
zihniyetin ve bilhassa her şeyi değiştiren ikti
sadi devrin icaplarına uymak kudret ve kabili
yetini göstermek ve bunun el ile tutulur, gözle 
görülür müspet izlerini verebilmek zihniyetini 
temessül etmiş idare âmirlerinde bulmak müm
kündür ki, bu ancak ve ancak iktidarımıza na-
sib olmuştur. 

Halk idaresinin hâkimiyeti olan demokrasi
yi, memleketimizde yerleşme başlamış olan de
mokrasi zihniyetini bâzı münferit hâdiselerle 
ilzam ederek onun ilerlemesini âzız Türk mil
letinin maddi ve mânevi hürriyetinin geniş 
ufukları içinde saadet ve refaha kavuşmasını 
bâzı karanlık emellerle, ihtiraslarla köstekle
mek asla doğru olamaz. 

Biz şunu arz ederiz ki,, âmme müesseseleri
nin başında bulunan ve vazifeli olan âmir ve 
memurların bu vazifelerini, hiçbir siyasi parti-

S.1958 0 : 4 
i nin malı olmadan, tarafsızca büyük bir vicdan 

huzuru içinde görebilmesi iktidarımızın tahak
kuk ettirdiği ve titizlik gösterdiği hususların 
başında gelir. 

Bu arada iktidarımızın demokratik zihniyç-
j tinin bariz bir sembolü diyebileceğimiz ve nmh-
I terem muhalefet arkadaşlarımıza cevaben şu

nu da arz etmeliyiz k i ; idari kariyerde ehli
yet ve liyakatleriyle temayüz eden değerli ve 
güzide idare âmirlerinin tozlanmış yüzlerini 
bezle değil, ipekli mendillerle silmek suretiyle 
siyasi parti ideolojileri tamamen bir tarafa bı-

I rakılarak, valilik meslekinde ipka etmiş veya 
i o mevkilere getirmişizdir. 

Başında bulunduğu âmme müessesesine, ik
tidarımız Hükümetinin çok büyük maddi ve mâ
nevi yardım ve müzahareti ile ve onun zihni
yetiyle meşbu olarak, benlik ve varlık veren 
ve vazifesine sahip ve bu vazifeyi müdrik olan 

j idarecinin nurlu rehberliğinde tatbik kabiliye-
| tini bulan (hayati birçok mühim işlerde, eski 

mevzuatın meriyetine rağmen, para kudretiyle 
beraber iman ve emek kudretiyle ne varlıklar 
yaratıldığını, yaratılan bir sürü parlak eser
lerde her zaman görmek mümkündür. Bugün 
vatandaş mülkiye âmirini yanlız kanundan ve 

j vicdanından aldığı ilhamla hareket eden bir 
eleman olarak gördüğünden inşirah duymakta
dır. Bu sebepledir ki, Dahiliye Vekâleti ve ida
re âmir ve memurları bugünkü demokratik zih-

I niyetle meşbu olarak yalınız kanunlardan ve 
yıllarca ihmal edilmiş bu mübarek vatana ve 
bu aziz millete olan hizmet aşkından ilham ve 
direktif alarak memleketin huzur ve sükûnunu 

j ve bu huzur ve sükûnun temelleri olan hak ve 
i hürriyetlerin devamını temin etmek ve her ne 

pahasına olursa olsun temadi ettirmek gibi bü
yük bir mesuliyetin altında vazifelerini tam ve 
medeni bir zihniyet içerisinde müdrik olarak 
tarafsızca görmekte olduğuna kaani bulunu
yoruz. 

1 Eski devrin yıllarca ihmal ettiği bu müba
rek yurdun ve aziz milîetin topyekûn kalkm-

I ması, gelişmesi yolunda vefakâr ve fedakâr ida-
| recinin emeğini, göz nurunu görmek daima 
! mümkündür. Bugünkü idarecinin her vakit gö-
• zümüzü ve gönlüzümü dolduran ve zaman za-
j man mesuliyet korkusunun üstüne çıkarak mü-
I barek yurda ve aziz millete ne lazımsa, ne yap-
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mak mümkünse yapmış olmanın (huzurundan 
başka hiçbir kayguya düşülmemiş olmanın fe
ragatini Huzuru Âlinizde belirtmeyi ifası lazım
gelen bir borç biliriz. Ne mutlu bu mübarek 
vatanın daha mamur ve bu aziz milletin daha 
mesut ve müreffeh olması hususunda feragat 
ve fedakârlıkla çalışıp hizmet görenlere, işte biz 
iktidar olarak büyük bir gönül ve vicdan ferah
lığı içerisinde, inşirah ile bu vazifemizi müdrik 
olarak çalışmaktayız ve çalışacağız. (Soldan, al
kışlar) 

REİS — Sırrı Atalay. (Yok, vazgeçti ses
leri) 

Ekrem Anıt. 
EKREM ANIT (Samsun) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, benden önce konuşan muhalefet 
sözcüleri, milleti idare eden kanunların anti
demokratik olduğunu, idare âmirlerinin demok
ratik esaslardan tamamen ayrılarak bir taraflı 
hareket ettiklerini söylemekte, yani bir antide
mokratik sözü mütemadiyen söylenip durmak
tadır. 

Bendeniz bir noktaya temas edeceğim. Bir 
kanun milletin içtimai bünyesine uygun düşe
ceğine kanaat getirildikten sonra Yüksek Mec
lise gelmiş, Heyeti Celilenizin tasvibinden geç
miş, meriyet mevkiine konmuştur. Arıtk tat
bik mevkiinde olan bu kanun demokratiktir. 
Kanun tatbikat alanında iyi tatbik edilmiyorsa, 
kabahati kanunda değil, onu tatbik ve infaz 
edenlerde aramalıdır kanaatindeyim. Devletin 
esaslı vazifelerinden birisi ve hiç şüphe yoktur 
ki, birincisi memlekette emniyeti sağlamaktır. 
Hürriyetin temel taşını emniyet teşkil eder. 

ister kültür, ister ekonomik sahada olsun ge
lişme ancak bununla mümkündür. Güvenlik ol
madıktan sonra hürriyet ikinci plâna düşer. Bu 
mübarek vatanın sathında yaşıyan Türk evlât
larının ırzlarına, mallarına, canlarına tam mâ-
nasiyle sahibolarak haysiyet ve şerefiyle yaşıya-
bilmelerini temin sadedinde alınması lazımgelen 
tedbirleri, milletin vebalini yüklenen Hüküme
ti ele almak mecburiyetindedir. Hükümetin bu 
sahada alacağı bütün'tedbirler dolayısiyle onu 
desteklemek de bize düşen şerefli bir vazifedir. 

Memlekette güvenliği temin vazifesiyle mü
kellef olan Dahiliye Vekâleti bu ödevi hiç şüp
hesiz emri altındaki emniyet ve jandarma kuv
vetleri vasıtasiyle yapacaktır : Bakıyorum büt-
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I çe müzakereleri dolayısiyle bâzı arkadaşlarımız 

Devlet zabıtasının Meclis civarında aldığı inzi
bati tedbirlere dahi müdahaleye kalktılar. 

RElS — Bir dakikanız kaldı. 
EKREM ANIT (Devamla) — Arkadaşlarım, 

Profesör Laski «Hürriyet» adını taşıyan ese
rinde; «Topluluğun ilk hedefi güvenliğin dü
zenlenmesini sağlamak olmalıdır.» diyor. Çün
kü bu sağlandıktan sonradır ki, memlekette söz 
hürriyetinin tartışılmasına başlanabilir. 

Huzurunuzdan ayrılmadan evvel bir vecibe
yi yerine getirmek istiyorum. Bu memlekette 
vatandaşın huzur ve sükûn içinde yaşamasını te
min için geceli gündüzlü ve feragatla çalışan 
idare amirleriyle emniyet ve jandarma mensup
larına huzurunuzda şükranlarımı arz eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Çok muhterem arkadaşlarım, Kâmil Bo
ran arkadaşım şahsının şahsıma karşı ve bende
nizin kendilerine karşı pek sempatimiz olmadı
ğını beyan ettiler. Bu kendi hesaplarına doğru 
olabilir. Ama benim için böyle bir hükme var
maları acaba ne sebeptendir? Şahısları için böy
le bile olsa taşımakta oldukları şerefli mebusluk 
vasıflarına derin bir hürmetim vardır. (Soldan, 
bravo sesleri ve alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na konuşan Avni Doğan arkadaşımız memleke
tin emniyet ve huzuru mevzuunda, eski bir men
subu bulunduğu Dâhiliye Vekâletinin, taşımak
ta olduğu mesuliyeti ve bu mesuliyetin ehemmi
yetini ifade buyurdular. Kendileri, Büyük Mec
lisin takdiri ile tâyin edilmiş olan müddet içinde 
söylemek istedikleri düşüncelerini, fikirlerini 
burada beyan edemediklerini bildirdiler. Büyük 
Millet Meclisinin Umumi Heyetinde olmasa bile 
Bütçe Komisyonunda Dahiliye Vekâleti bütçesi 
iki günlük zaman zarfında ariz ve amik, kendile
rinin de iştiraki ile ve bilhassa Bütçe Encümeni 
raportörü olmaları münasebetiyle, karşılıklı ola
rak müzakere ve münakaşa etmiştik. 

Büyük Millet Meclisinde bütçe müzakereleri 
iki safhada yapılmaktadır. Bütçe Komisyonun
da iki ay, bundan evvelki senelerde de hep böy
le olmuştur, ondan sonra Büyük Millet Meclisi 
Heyeti Umumiyesinde yine muayyen bir zaman 

[ içinde tetkika mevzuu teşkil etmektedir. Büyük 
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Millet Meclisinin Bütçe Komisyonunda, Hükü
met olarak, bütçe lâyihasının müzakerelerinde | 
esen havanın bütçe heyeti umumiyesi müzakere- j 
lerinde de hâkim olmasını her zaman temenni et- j 
mekteyiz. Bu komisyondaki müzakerelerde meşe- i 
İeler ariz ve amik, karşılıklı olarak mütalâa edilir \ 
ve taraflar birbirlerini rencide etmemek huşu- i 
sunda âzami bir dikkat sarf ederler. Fakat ne- j 
dense bu müzakereler böyle başlamış ve bitmiş j 
olmasına rağmen Umumi Heyte gelir gelmez he- j 
men müzakerelerin çeşnisi, havası birdenbire de- ı 
ğişir. Büyük Millet Meclisi Umumi Heyetinin 
Büyük Türk Milletine açık bir celse olduğu 
kabul edilecek olursa milletimizin karşısında 
meselelerimizi konuşurken karşılıklı olarak bir- \ 
birimize karşı, memlekete karşı çok daha saygılı 
olmamız ieabeder. Fakat maalesef müzakereler ! 
böyle cereyan etmiyor. Günlerden beri devam 
eden üzüntülü mücadeleler oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, mebus olarak Bü
yük Meclise iltihak ederken beraberimizde ge
tirdiğimiz sıfatla beraber büyük milletimizin bi
ze tahmil etmiş olduğu vecibeleri asla unutma
malıyız. Biz tarihen büyük mazisi olan hepimizin 
iftihar edeceği büyük bir milletiz. Bu milletin j 
kendine göre övünülecek vasıfları vardır. Mil- i 
letimizin çok haşmetli, zengin devirleri oldu
ğu gibi, şu veya bu sebeple çok fakir ve yok- | 
sul kaldığı zamanlar da olmuştur. Bununla be- ' 
raber taşıdığı en büyük, en zengin hazinesi; < 
faziletli olmak, büyük tanımak, hükümetine j 
hürmet etmek ve hürmete lâyık müesseseleri- I 
ne karşı saygı göstermek olmuştur. (Soldan : \ 
Bravo sesleri) 

Burada vazifelerimizi görürken birbirleri-
mize karşı kullanacağımız ifadelerde ve bilhas
sa korumak mecburiyetinde olduğumuz mües
seselere karşı takınacağımız tavırlarda çok 
dikkatli olmalıyız. 

Bütçe Komisyonunda bu derece itinalı ha
reketlere rağmen, nedense burada millet kar
şısına geçtiğimiz zaman tam aksine hareketler 
oluyor. Bundan üzüntü duymamaya imkân 
yoktur. 

Avni Doğan arkadaşımız bu memlekette 
tam bir emniyet, asayiş ve huzur havasının te
mini, mesuliyetini omuzlarında taşıyan Ve
kâletin bugünün bütçe imkânlarının görmekte 
olduğu hizmetlere nazaran kifayetsizliğini ifa
de ettiler. Biz Vekâlet olarak ve Vekâletimi-
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zin içinde vazifeli arkadaşlar dlatfâk ibtttçofthı 
bize ancak verebildiği imkâfüartnın yatiitfita 
gece gündüz bu milletin hizmetine koyö&İ£ı-
mız emekleri ve feragati eklentek suretiyle 'Va
zifemizi yapmaya çalışmaktayız. Bu nıüHtfse-
betle aramızda ve bu Büyük Meclisin içindeki 
emniyet, huzur ve karşılikh -*saygs.yı mîlleti
mize karşı beslemeye mecbur olduğttnıifz hü r 
metin bir delili olarak göstermek -nıeebuTİye-
tindeyiz. Bu, böyle olmuyor. Hatıtftefcsıöiz; 
burada hükümet programının görlfülmesi « -
rasında hükümet olarak konuşmaya «b&şlal&tı-
mız sırada muhalefet saflarından bizi sustur
maya matuf birtakım teşebbüsler yapıldı, t e 
menni ederiz ki, bunlar tekerrür etmesin. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu memlekette korunacak müesseseler, ko
rumaya mecbur olduğumuz müesseselerin dı
şında elbette Devlet gelir. Ve yine saygı gös
terilecek müesseselerin arasında Büyük Millet 
Meclisi bulunmaktadır. Ve Büyük Millet İlee-
lisinin içinde icra salâhiyet ve vazifesini 
verdiğiniz hükümet gelir. Ve nihayet B. M. 
Meclsinin, kararı ile tedvin etmiş bulunduğu
nuz - kanunlar, onların tatbikatı ve tatbikatçı
larına gösterilmesi lâzımgelen hürmet gelir. 
Bunlar elbette karşılıklı olur. 

Muhterem arkadaşlarım; iç politikamizm 
bugünkü, vaziyetini hep beraber gözden geçir
meden evvel 1957 bütçe müzakereleri sırasın
da burada yine Dahiliye Vekâleti bütçesinin 
görüşülmesi sırasında muhalefet safından ge
len müsait, ve o zamana kadar alışmadığımız 
bir teşebbüsü biz de büyük bir hürmetle de-
raguş etmiştik ve o tarihten itibaren bu mem
lekette meselelerimizi beraber konuşmak, ik
tidar ve muhalefet olarak hkmetimizi mîlleti
mizin emrine beraber tahsis etmek için eli
mizden gelen gayreti sarfetmiye karar ver
miştik. Hâdiseler birçok inkişaflar gösterdi. 
Şimdi burada bu kürsüden bütçenin hfcyeti 
umumiyesinin müzakeresi sırasında muhalifler 
tarafından ifade edilmiş bulunan ve Meclis 
dışında ifade edilmekte bulunan birtakım iddia 
ve ithamları karşılamadan evvel iç politika
mızda panoramik Mr tetkikin yapılmasında 
fayda vardır. 1957 bütçesi müzakerelerinde bu
rada ifade edilenlerin yapilanlan oldu, yspı-
lamıyanlan öldü. Yapıî&mıyaffljf#ın niçin yapı-
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lamamış olduğunun esbabı mucibesi muhtelif 

• yesüelerleş ifade edildi. Aylar geçti, bütün mil
lete sâri olan bu ümidi sarsacak birtakım hâ
diseler vukubuldu. Seçimin erken yapılacağı 
ihtimali ortaya çıkar çıkmaz muhalefet sa
fında başlıyan hareketler, birleşme teşebbüs
leri... (Sağdan gürültüler). Müsaade buyurur-
musunuz? Bu hâdiseler üzerinden kısaca geç
mek lâzımdır. Bu teşebbüsler biliyorsunuz na
sıl başladı, nasıl bitti. Ve nihayet seçimin ya
pıldığı zamanlar bu memlekette cereyan eden
leri hepimiz yekinen müşahede etmiş olduk. 
Her seçimin kendine göre mukaddem bir saf
hası vardır. Vatandaş oyunu kullanacağı za
man bu oyu kullanmaya takaddüm eden za
manların hazırlığını bize düşen, Hükümete dü
şen taraflarını asla ihmal etmedik.. Seçim ka
rarı verildi; seçim kampanyası başladı. Bu se
çimde kütüklerde şu oldu; idari baskı hâkim 
oldu; şurada şu hâdise oldu; burada bu hâdise 
oldu.. Bugün artık tecelli eden ve milletin ni
hai karariyle tesebbüt eden bir iktidarın, meş
ru bir iktidarın bu memlekette vazife başında 
bulunduğunu ve bulunacağını kabul etmek lâ
zımdır. 

Bu seçimler sırasında iki tarafm kullandığı 
malzeme, yani propaganda malzemesi ne idi? 
Seçimlerin münakaşası yapıldı. '((Sağdan, gü
rültüler) Konuşacağım; şu sıralarda oturan ar
kadaşlar arasında dahî böyle bir mesele bahis 
mevzuu olduğu zaman, 1957, 1957 diye konuş
malar oldu. Madem ki oldu, bunun üzerinde 
konuşalım ve kararını verelim. Seçimlerde De
mokrat Partinin elinde vatandaşın karşısına 
kendisiyle müttefik olarak çıkacak kuvvet, ye
di yıllık ve son 3,5 yıllık müspet icraatının 'eser
leri dolu hesap (bilançosu vardı. Biz bununla 
seçime giriyorduk, arkadaşlar. Propagandanın 
çeşidini ve en tahripkârını karşımızda bulduk 
Bunu inkâr etmşye imkân yoktur. Bundan son
ra yapılaca'k olan 'seçimlerde Hükümetçe ve hu 
seçimleri sevk ve idare edecek olan vazifelilere 
(birtakım tavsiyeler yapılırken hepimiz siyasi 
teşekküller olarak kendimize düşen vazifeleri
mizi bugünden hatırlamalıyız. Bu propaganda
lar memleketin dört (tarafına kâh teksir edil
miş resimlerle, kâttı hakikaten [kötü maksatlar
la imal 'edilmiş yalan haberlerle yayıldı. Bun
lar zaman zaman kanunun, salahiyetli mercile
re vermiş olduğu haklara dayanılarak yine ka-
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nun yolu ile vâki müdahalelerle giderilmeye 
çalışıldı. 

Bir arkadaşım demin, zannenedrim Mardin 
Mebusu olan arkadaşım, bir meseleden bahset
tiler. Kendi vilâyetlerinde kaçakçılıkla .müca
dele mevzuunda vatandaşların mâruz bırakıl
mış olduğu, tatbikat müşkilâtından dolayı mâ
ruz kaldıkları sıkıntılardan bahsettiler. 

Biliyorsunuz Cenup hudutlarımızda bizim 
nusgu iktisadimizi 'karşı tarafın incizabı ile 
çeken, o tarafa doğru sömüren, uzun zamandan 
beri sadece iktisadi bakımdan değil, millî hay
siyet ve şerefimizi müdafaa ve muhafaza ba
kımından da üzerinde durduğumuz bir dâva 
var. 

REİS — Vekil Beyefendi; saat 24 e gelmiş
tir, sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim, devam 
buyuracak mısınız ? 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMTK GEDÎK (De
vamla).— Müsaade ©derseniz devam edeyim, az 
bir şe^s-kaldı. 

REİS — Vekil Bey sözünün kısa (bir kısmı 
kaldığını beyan ederek müddet talebetmekte-
dlr. Vekil Beyin sözünü bitirmesine kadar cel
senin devamını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Devam buyurmalarına 
karar verilmiştir. 

SAÎM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) — 
Teklifin yazılı olması lâzımdır, 'efendim. 

REİS — Teklifin yazılı olmasına lüzum var 
mıdır, Beyefendi? 

SAİM KARAÖMERLÎOĞLU (Devamla) — 
Saat müddetinin değişmesi için yazılı bir tek
lif olması lâzımdır, kanaatindeyim. 

REİS — Böyle bir teklif olmasına lüzum 
yoktur. Yersiz ve haksız müdahalelere devam 
buyurmayın, Beyefendi. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMTİK GEDÎK (De
vamla) — Arkadaşımızın temas ottiği bu mese
le üzerinde alınmış olan 'tedbirler, üzüntü ile 
ifade edeyim ki, seçim sırasında Cenup vilâ
yetlerimizde Demokrat Parti ve Hükümetinin 
tatbikatı aleyhinde menfi bir seçim propagan
da vasıtası olarak kullanılmıştır. Şu elimdeki 
metnini okuyacağım ve madde madde kısaca 
•tahlil edeceğim vesika Cenup vilâyetlerimizden 
birisinde Cumhuriyet Halk Partisinin neşrettiği 
ve dağıtmış 'olduğu beyannamedir. 
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Birinci madde* : Hududa 500 m. olan arazini 

kim mayınladı? 
Cevap : Demokrat Parti değil mi? 
ikinci madde : Tarlalarını ekmeye kim mâni 

oldu? 
Cevap : Demokrat Parti değil mi? 
Üçüncü madde : Hududun öbür tarafındaki 

araziden kim istifade ettirmiyor? Demokrat Parti 
değil mi? 

Dördüncü madde : Trahumdan gözlerin kapa
nırken hastanelere doktoru kim göndermedi? De
mokrat Parti değil mi? 

Beşinci madde : Kimler Kilis'i vilâyet yapa
cağız dedi, kimler yapmadı? Demokrat Parti de
ğil mi? 

Altıncı madde : Tarlalarını istimlâk eden ve 
hâlâ parasını ödemiyen Demokrat Parti değil mi? 

Yedinci madde : Kendi öz şehrine girerken 
hırsız gibi üzerini aratan kim? Demokrat Parti 
değil mi? 

Vaitler : Cumhuriyet Halk Partisi iktidara 
gelirse arazinden mayınları kaldıracak; C. Halk 
Partisi iktidara gelirse tarlalarını ekmene müsa
ade edecek; C. H. Partisi gelirse hududun öbür 
tarafındaki arazilerinden istifade ettirecektir. 
Hastanelere doktor gönderecek. Kilis'i vilâyet 
yapacak, kendi öz şehrine rahatça gireceksin. 
(Muhalefete hitaben) Doğru mu, tasvibediyor 
musunuz? (Sağdan, «doğru, doğru» sesleri) Pa
şam tasvibediyor musunuz? (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
DAHİLÎYE VEKlLl NAMIK GEDlK (De

vamla) — «Hududun beş yüz metre içerisinde 
olan arazinizi kim mayınladı? Demokrat Parti.» 
Bunlar Büyük Millet Meclisinin tedvin etmiş 
olduğu kanunla kendisine hudutlardaki kaçakçı
lığı önlemek vazifesi verilmiş olan vekâletiniz 
tarafından ve bir kararname ile yapılmıştır. (Sağ
dan, gürültüler) Bu nevide propagandalar, hu
duttaki mayınların kaldırılması hususundaki 
vaitler, bizim orada aldığımız tamamen memle
ketin menfaatlerini korumaya matuf olan tedbir
leri za'fa uğratabileceğini ve bunlardan kim
lerin istifade edeceğinin düşünülmesi icabeder 
arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

Tarlalarını ekmeye kim mâni oldu? 
Tesis ettiğimiz emniyet şeridi içinde bulunan 

arazi haricinde ekim yaptırmadık. Ve ekim ya
pılmış olan yerlerde yine Büyük Millet Meclisi-
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nin kabul buyurmuş olduğu bütçemizde konmuş 
olan tahsisattan istifade ederek bu mmtakada 
müstacelen yaptığımız kadastro tetkik ve tesbit-
lerinden sonra o tarlaların istimlâk bedelleri ve 
o tarlaların üzerine ekilmiş olan mahsulün dahi 
bedelini takdir etmek suretiyle biz ödedik arka
daşlar. 

«Hududun öbür tarafındaki araziden kim is
tifade ettirmiyor»?. Hududun öbür tarafındaki 
arazi nedir arkadaşlar?. Suriye arazisini kasde-
diyorlar. Biz mi istafade ettirmiyoruz? Hududun 
öbür tarafındaki araziden istifade ettirmenin ve
ya istifade ettirmemenin şartı nedir, bunu ifade 
edebilirler mi?.. Suriye ile hudut boyunda millî 
emniyet ve bekamızı müdafaa etmek üzere kar
şılıklı tedbirler aldığımız bir sırada bu vait ne
reden ve niçin çıkıyor. Ve neye istinadediyor?.. 

AVNİ DOĞAN (Ankara) — Vehim. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (De

vamla) —- Çok mühim, biz mühim telâkki ediyo
ruz, ama vehim değil, vehim değil Avni Bey. 
Bunu siz söylemeyiniz. Boş çantayı telaşla 
getirip buraya koydunuz. (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, trahomdan gözleri 
kör olanlar... Buraya kim doktor göndermedi? 
Trahomlu hastaları tedavi için doktor gönde
rilmemiş. içinizde doktor arkadaşlarınız var, 
bilirler, trahom tedavisini yapacak bir doktor 
en az sekiz, dokuz senede yetişil", biz ise altı 
yedi seneden beri iktidardayız. Doktor gön-
derilemiyorsa bunun hesabını bizden mi soru-
ruyorsunuz? Kendinizden sorunuz? (Sağdan, 
gülüşmeler) (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlar; bu bana bir şeyi hatırlattı, 
müsaade ederseniz arz edeyim : Bu seçim sı
rasında Adıyaman'ı ziyaret etmiştim. Daha 
evvel de Adıyaman vilâyet olduğunda orada bu
lunuyordum. Bunu üzülerek arz edeceğim, ma
demki, böyle bir ithamı seçim sırasında hak
sız olarak bize atfetmek insafsızlığında bu
lundular. Şu halde müsaade buyursunlarda, 
şimdi şu hâtırayı burada, yüksek huzurunuzda 
ifade edeyim. (Sağdan, başka sermaye yok ses
leri) Başka çok sermaye var, müsaade edin de 
dinleyin. 

Adıyaman'a gittiğim zaman, bana Adıya
man 'lı arkadaşlar ve hemşehriler (Sağdan, ha
vayı bozma sesleri) Havayı bozmuyorum, ha
kikatlerden bahsediyorum. Bunlar elimizdeki 
vesikalardır. 
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REİS — Hatibin sözünü sükûnetle dinleme

nizi rica ederim. (Sağdan, vakit geçti sesle
ri) Yüksek Heyetin karârım duymadınız mı? 
Yüksek Heyet isterse sabaha kadar müzakere
ye devam eder. Devam buyurun, efendim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Bana dediler ki, 1951 senesinde 
Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı be
raberinde üç mebusla birlikte kazamıza gel
mişlerdi. (Safdan, adaydı sesleri) Burada ha
len Ferid Melen ve diğer arkadaşlar var. 
Kazamıza gelmişlerdi, kendilerine iltifat ede
medik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Him
metinizle, 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Neden diye sordum. Dediler ki, Ma
latya vilâyetinin Adıyaman kazasındâki va
tandaşların % 53 ü trahomludur. Ve bu ka
zanın küçük yaşta, orta yaşta birçok vatan
daşları tamamen âma, yahut ışığa, yan açık 
veya kapalıdır. 

Uzun seneler Devlet Başkanlığı, Hükümet 
Reisliği yapmış olan ve halen Muhalefet Par
tisinin Lideri ve mebus olan'Sayın İnönü ken
di vilâyetinin bu kazasına gettiği zamanda va-
tadaşlârın bu durumda olduğunu biliyordu. 
Adıyaman'lıla r kendisine şöyle haber gönder
mişlerdir. Biz içimizdekilerin % 33 nün göz
leri görmez ki, niçin geldiler? 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben orada 
vazife gördüm. Daha evvel % 80 inin gözleri 
görmezdi. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Bu sebeple kendilerine lüzumu ka
dar iltifat göstermemişlerdir. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Hükü
metten sonra, son söz mebusundur hükmüne 
dayanarak söz istiyorum. 

REİS — Nizamname sarihtir. Vekilden son
ra kifayet gelirse son söz mebusundur ama 
bu mutlak surette Kemali Bayazıt olamaz. Sı
rada kim varsa, son söz onundur. 

Devam edin, efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Bizi Kilis ve Anteb^de trahomlulara 
doktor göndermemekle itham eden ve bunu 
Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyanname
sine bu şekilde intikal ettirmiş olanlar, >btrdâ
vada bizzat kendi vılâyetlerindeki Mımâllerin 
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bir neticesi olarak Adıyaman'ın, Malatya'nın 

j bünyesinden ayrılmasından sonra gözlerinin 
I % 33 ü görmemiş olsa dahi vicdanları aydınlık 

kalarak mebuslarını seçmiş ve bunların 5 tane-
j sini de Demokrat Parti mebusları olarak ara

mıza göndermiştir. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Ya Ankara? 

Ya Ankara? 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Başvekilimiz Bursa konuşmasında 
19;57 seçimleri gecesini Allah bir defa daha gös
termesin, diye ifade etmiş, bunu ele almak su
retiyle, »böyle temenni olmaz, bu memlekette 
elbette seçim olacaktır, diye meseleyi başka bir 

! istikamette mütalâa etmek istiyorlar. 
Arkadaşlar, elbette bu memlekette seçim ya

pılacaktır. Bundan tabiî bir şey yoktur. Fakat 
o akşamın sıkıntıları.... (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Selim Bey size birinci ihtarı veri
yorum. 

Devam buyurun, Vekil Bey. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — O akşamın sıkıntıları meydanda. Ba
kınız seçimlerin neticeleri saat 10, 30 - 31 sıra
larında taayyün etmiş vaziyettedir. Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Merkezinin Ankara'dan 
bir vilâyete göndermiş olduğu bir telgraf. (Sağ
dan, nereden aldınız sesleri) Sizden geliyor, giz
li değil, teşkilâta gönderilmiş. ' 

KASIM GÜLEK (Adana) — Nerdeıı aldı
nız? 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Teşkilâta verilmiş bu, onu oradan 
sorun. Okuyorum: «Merkeze bildirilen malû
mata göre seçimlerde illerin çoğunda açık fark
la ilerdeyiz. Radyonun neşriyatından ümidini
zi kesmemenizi bilhassa rica ederim. Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Merkezi.» (Sağdan, gü
rültüler, «bunda ne var» sesleri) 

Şimdi bakın Kasım Gülek'in imzasiyle, Cum
huriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği tara
fından 22 . X . 1957 de vilâyetlere yapılmış olan 
tamim : «Türkiye'nin kaderini tâyin edecek 
genel seçimler yaklaştı. Aşağıdaki hususların 
teşkilâta bildirilmesini faydalı görüyorum.» 
(Sağdan, «nereden aldınız» sesleri) Arkadaşla
rınız verdi. 

Birinci maddesi, halkın partinize olan itima-
I dmdan bahis... (Sağdan, oku, oku sesleri) «Yur~ 
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dun her yanından aldığımız haberler ümit ve ce- ı 
saret vericidir. Ve milletimizin kararlı olduğu
nu göstermektedir. Seçim bölgelerinde yetkili 
mümessillerimiz yurttaşların partimize olan te
mayüllerini bariz bir şekilde izhar ettiklerini ve 
Türkiye'nin içinde bulunduğu halden Cumhu
riyet Halk Partisinin kurtaracağını teyidetmiş-
tir. Milletimizi... ve nihayet Demokrat Partinin 
elinde sadece para ve hiyle gibi vasıtalar kal
mıştır.» 

Doğru mu bunlar? 
KASIM GÜLEK (Adana) — Evet doğru, 
DAHÎLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (De

vamla) — Siz mi söylüyorsunuz bunları. (Sağ
dan; evet, sesleri) «Artık Demokrat Partinin 
iktidardan düşmesine....» 

KASIM GÜLEK (Adana) — Evet. Öyledir. 
DAHİLÎYE VEKİLÎ NAMIK GEDÎK (De

vamla) — «Hadde 3 — Seçim, öncesi ve seçim 
sırasında yapılması muhtemel hileleri biliyor
sunuz.» (Soldan; şiddetli alkışlar) «Bunlara 
yenileri katılabilir..» 

Bu hiylelerin güya bizim taralımızdan ya
pılacağını teşkilâtına telkin, eden Halk Partisi
dir. 

K^SIM GÜLEK (Adana) Evet. Öyledir, 
D'AHÎLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De

vamla) — «Bu gibi yollara başvurulması sıra
sında her oyun bir namus değerinde olduğunu 
yurddaşlarımız hatırlarlar...». 

«Seçim öncesinde olduğu» gibi 27 Ekimde se- I 
çim hakkında radyoların söylediğine inaumat 
yırı.» (Sağdan; doğru, doğru,.sesleri) «Ve ina
nılmamasını yurtdaşlara, yayına» Oağdan; OQ„. 
Sesleri, doğru, doğru, sesleri). 

REÎS — Efendim* muhterem arkadaşlar, I 
vekil beyin her cümlesini, ooo diye kesemezşi- I 
niz, böyle müzakere olmaz* efendini. Sükûneti*. I 
dinliyeceksiniz. Alâkalı arkadaş kimse Vekil I 
Beyin ona cevap vermesi mümkpndjn\ Aksi I 
halde Nizamname ahkâmını tatbik edeceğim. I 
Çok rica ediyorum, sükûnetle dinleyin. I 

KASIM GÜLEK (Adana) — Reis Bey, ba
kan adımı zikrederek bana sataşmada bulun- I 
du, söz rica ediyorum. I 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim» sükû- I 
neti muhafaza etmeniz ve arkâ &SlPUZHi haklı I 
talebine hürmetkar kalmanız lâjsımdır. (Sağ- I 
dan; alkışlar) Haklı veya haksız-t#l«g> hakta- I 
dır. I 
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DAHÎLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Bu teşkilâta gönderilmiş olan mek
tup Genel Sekreter Kasım Gülek Beyin husu
si mektubu değildir. (Sağdan; evet sesleri) Bu 
bir parti teşkilâtının, parti genel merkezinin 
bütün teşkilâtına, bütün Türkiye'ye göndermiş 
olduğu mektuptur. Baştan ikinci maddede zik
rettiği gayet ağır bir. itham var. Demokrat Par
tinin, aleyhinde; «Bu seçimlerde kullanılacak 
kuvvet sadece budur. Sadece para ve sadece hi
ledir»- diyor. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Partinin 
doğuşundan itibaren 1957 seçimlerinin meşru 
neticelerine kadar hile, hud'a hiçbir zaman müt
tefiki olmamıştır. Ve Demokrat Partinin tari
hinde bir 1946 sabıkası asla yoktur. (Soldan; 
«Bravo», sesleri. Çok sürekli ve şiddetli alkış
lar.) 

İkinci maddede; «Hileleri biliyorsunuz» di
yor. Hakikaten duymuşduk biz ama elimize geç
medi. Cumhuriyet Halk Partisinin seçimlerden 
evvel teşkilâtına şu kadar maddelik bir seçim 
hilesi broşürü gönderdiği rivayetleri dolaşıyor
du. (Sağdan; «Biz hile bilmeyiz.», sesleri) 

Buradaki kayda göre siz bunları biliyorsu
nuz ve teşkilâtınıza tamim ediyorsunuz. 

NfVftP YETKİN (Malatya) — Yüksek Se
çim Kurulunun dosyalarında dolu. 

DAHÎLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (De
vamla)— Bir partiyi, iktidarda bulunan ş«refji 
bir partiyi hile ve para ile teşhis edilmiş olarak 
göstermeye ne sizin ve ne de başkasının asla hak
ki; yoktur. (Soldan, alkışlar) Demokrat Parti
nin buna ihtiyacı yoktur. (Sağdan, var, sesleri) 
Geçen gün burada muhasebesi yapılan Demok
rat Partinin bu; memlekette iftihar edeceği müs
pet maddi eserleri vardır, o kâfidir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
Bakan olarak konuş... 

DAHİLİYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (De
vamla)— Bakan olarak konuşuyorum. 

İBRAHİM ÎMÎRZALIOĞLU (Devamla) — 
Tahrik ediyorsunuz, yakışmıyor,. 

DAHÎLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, radyo neşri
yatı, denince; buna mâni olmak hususunda bu 
radyo neşriyatına inanmamak hususunda yap
mış oldukları telkinleri burada ifade edince, yer
lerinden, doğru, evet diyorlar. 
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Radyo neşriyatı arkadaşlar, yalnız 1957 se

çimlerinde değil, 1950, 1954 seçimlerinde de ya
pıldı, ve 1950 seçimlerinde saat 11 de Hükümet
ten gelen malûmat olarak, yalan yanlış seçim 
neticelerini radyo ilân etti. Ve o zaman radyo 
bültenleri 9,30, 10, 11 de teşkilâttan gelmiş olan 
haberleri kaydetmiş vaziyettedir. Bunlar artık 
bugün elde mazbuttur. «Radyo neşriyatı yapıl
dığı takdirde buna inanmayın» diyorlar. Radyo 
neşriyatı yapıp yapmıyac ağımız hususunda he
nüz daha fiilî bir vaziyet yok. (Sağdan, gürül
tüler.) Bu tarihte, ayın 26 smda bir tezkere ile 
seçim kuruluna müracaat ediyorlar. Diyorlar 
ki ; «il Seçim Kurulu Başkanlığına - Seçim günü 
Ankara radyosu resmî olmıyan seçim neticele
rini neşri ihtimali kuvvetle muhtemeldir.» (Sağ
dan, «sabit oldu» sesleri) «Nitekim 1954 devre
sindeki seçimlerde Ankara radyosu saat 12 den 
itibaren gayriresmî hareketle seçim neticelerini 
neşretmiştir.» 

KASIM GÜLEK (Adana) — Doğru, İnkar 
edebilir misiniz ? 

DAHİLÎYE VEKlLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Bu arada «Malatya'da seçimleri De
mokrat Parti kazandığını ilân etmek suretiyle, 
seçim emniyeti ihlâl edilmiş, umumi telâş ve he
yecan yaratılmıştır» dendi. Yani ayın 26 smda, 
Daha henüz seçim yapılmamış, radyo neşriyat 
yapmamış bir zamanda harekete geçiyorlar. 

Seçim günü radyo seçim neticelerini veri
yor. Müracaat ediyorlar. Müracaatleri şu : «İlce 
ve il seçim kurulları katî neticelerini almadan 
evvel radyoda seçim neticelerinin verilmemesi 
lâzımdır.» Bunu talebediyorlar, il seçim kurulun
dan. İl seçim kurullarının katî tasnif neticeleri
nin ancak 24 saat, 48 saat sonra verilebileceğini 
bilirler. O zaman dedikleri gibi Hükümete, ilk 
neticeler gelir gelmez neşredildi ve o istikamet
te şikâyetler olmuştu.Bu basit. 1950 seçiminde 
aynı yolu siz takibettiniz. Ve Dahiliye Vekâleti 
seçim neticelerini biran evvel öğrenmek suretiy
le ve seçimi takibetmek suretiyle vazifesini yap
mıştı. Biz bunu tenkid etmedik. Vazifesiydi, ya
pacaktı. İçimizde vali arkadaşlar var. Bu seçim
lerin Dahiliye Vekâleti tarafından nasıl takib-
edilmiş olduğunu yakinen bilmektedirler. Seçim 
bittikten sonra tasnifi mütaakıp tutulmuş olan 
zabıtlar, Seçim Kanunundaki hükümlere göre 
ilân edilir, bir nüshası sandık başına asılır ve bi-
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rer nüsha da partilere verilir. Bundan sonra ar
tık bu neticeler malûmdur. Vatandaşa mTalûm 
olan bu neticeleri Dahiliye Vekâleti ıttıla kes-
betrrıek istediği zaman derhal itiraz ediyorlar. 

Dahiliye Vekâleti sandık tasnif neticelerini 
süratle öğrenmek için bir tamim yapmış. Bun
dan maksat nedir diye şikâyetleri var, hattâ 
şüpheleri ve ithamları. 

Şimdi arkadaşlarım, arkasından radyo neş
riyatı? Ona itiraz.. Bekleyin diyorlar 24 saat, 48 
saat, katî neticeler gelsin, ondan sonra inanın. 
Peki ama vatandaş neticeye intizar ediyor. Eğer 
bu neticeler, şimdi okuduğum sizin telgrafınız
da olduğu gibi vilâyetlere radyo vasıtasiyle se
çim neticeleri verilmemiş olduğu takdirde, ya
lan yanlış bildirilmiş olsaydı, bu memlekette o 
akşamdan çıkması muhtemel olan hâdiselerin 
vahametini bugün takdir güç olmaz. Nitekim bu 
telgraf gibi, buna benzer telgrafların gelip git
tiği vilâyetlerde, bu esnada milletin iradesi te-
beyyün etmiş ve iktidar Demokrat Partiye te
veccüh etmiş olduğu tesebbüt etmiş.. (Sağdan, 
bir mebus - Asla,.) (Soldan, bu ne demektir ses
leri, şiddetli gürültüler) 

REİS — Zeki Bey, Mehmet Bey, lütfen yer
lerinize oturunuz. \ 

Devam buyurun, efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Buna rağmen yer yer hareketler baş
lamış bu hilafı hakikat telgraflarla teşkilât san
ki evvelden genel merkezlerinden böyle bir tel
graf aldığınız zaman derhal harekete geçiniz 
şeklinde bir emir almışçasma hemen hemen bir
çok vilâyetlerimizde seçimi kazandığımız, se
çimi yüzde yüz kazandığımız vilâyetlerimizde 
D. P. binalarının önünde biriken yüzlerce,, bin
lerce Halk Partililer binalara hücum etmek su
retiyle hâdiseler çıkarmaya teşebbüs etmişlerdir. 
(Gürültüler) Eğer bu arada seçim neticeleri rad
yo ile ilân edilmemiş, daha evvelden Türk mil
leti haber almamış olsa idi, o takdirde ortaya 
çıkacak olan hâdiseler çok vahîm olabilirdi. 
(Sağdan, tahrik etmeyin, sesleri) 

Tahrik etmiyorum, hâdiselerden bahsediyo
rum, sizin vesikalarınızdan bahsediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; Dahiliye Vekâ
leti ve milletin hizmetinde bulunanları idari yol
larla, bu seçimlerde ayrı ayrı itham etmekte
dirler. Hükümet programı konuşmasında arz et
tiğim gibi 1957, 1957 diye bu sıralardan gelen 
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tarizlere karşı ifade ettiğim gibi 1946 ile 1957 
nin bir takas muamelesine tâbi tutulması husu
sundaki karar ve niyetlerinin devam etmekte ol
duğu aşikâr. Şunu her şeyden evvel bilmek lâ-
zımgelir ki, bu kürsüye gelip, biz üç muhalefet 
partisinin almış olduğu reylerin tutarı iktidar 
partisinin almış olduğu reylerden fazladır. (Sağ
dan, evet öyle, sesleri) Şu halde iktidar parti
sinin kanuni olarak iktidarı meşrudur gibi do-
lanbaşlı yollardan gitmek suretiyle Anayasaya 
ve mevcut kanunlarımıza göre yüzde yüz mille
tin katıksız iradesiyle ortaya çıkmış olan bir ik
tidara yuvarlak lâflarla ve onun meşruiyeti üze
rinde tereddüt yaratmak ister mahiyette konuş
malar yapılmasına devam edecek olurlarsa, el
bette bunun tedbirlerini Büyük Millet Meclisi 
düşünecektir, arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, burada idare âmir
lerinin yapmış oldukları baskı ve saireden bah
sediyorlar, zannederim, Bölükbaşı, «1946, bu 
memleketin siyasi tarihinde yalnız kalmadı. Ya
nma bir 1957 geldi», dedi. Yani 1946 ya 1957 
yi eşit olarak gösterdi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Cümle
yi tam söyle. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Maalen bu mânada. Değilse siz tashih 
edin. 

Bir müşahabet tesis ettiğini gayet iyi biliyo
rum. 1946 ıstırabını çekenler bilirler. Evvelâ 
1946 yi yeniden ve haklı olarak itham etti, 
1957 yi de müşahabet tesis etmek suretiyle 
onun yanma koymak istedi. Ben bu müşaha-
beti tamamen reddedecek değilim. Ben kendi
sine bir noktada iştirak edeceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Baka
lım arkasından ne çıkacak? 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) —: 1946 ile 1957 arasında hakikaten şöy
le bir müşabehet vardır. 1946 yi yapanlar ikti
darda olarak bunu yapmışlardı. 1957 de ise 
muhalefette iken yaptıklarıdır ve 1946 nm eşi
dir. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Dahiliye Vekâleti; 
Demokrat Parti Hükümetinin memleket emni
yet, asayiş ve huzurunu temin vazifesini üstü
ne almış bir hizmet kolu olarak ve tamamen 
1950 den evvelki zihniyetin aksine bu memle
ketin ve vatandaşlarının hizmetinde ve kendi-
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sine has, milletin beğendiği bir zihniyetle va
zifesine devam etmektedir. Bu vekâlette vazi
fe deruhte etmiş olan arkadaşlar, birçok imkân
sızlıklara ve güçlüklere rağmen feragatle ve 
fedarkârlıkla hizmetlerini yapmaktadırlar. Bun
lar, bu memlekette müdafaa ve muhafaza et
mek istediğimiz maddi ve mânevi kıymetlerin 
ve huzurun daimî ve kararlı bekçisi olacaktır. 
Bunlara müteveccih her hangi bir hareket kar
şısında da kendisine düşen vazifeyi her zaman, 
her yerde yapacaktır. Milletin itimadına mah
zar olmuş bir iktidar olarak bunun mukaddes 
ve muazzez tanıdığı varlıkları müdafaa ve mu
hafaza etmek vazifesine devam ederken berabe
rimizde bulunduracağımız kuvvet, milletimizin 
bu defa da bize karşı esirgemediği itimadı ve 
memlekete karşı yapmak istediğimiz hizmetin 
heyecanı olacaktır. 

'Biz bu his ve karar ve bu azimle ve iyi ni
yetlerle vazife görüyoruz. 

Burada tarafsız idarenin tesis edilmesi lâzım 
geldiği yolunda muhalefet tarafından yapılmış 
olan beyan ve temenniler yersiz ve zamansızdır. 
Biz tarafsız idarenin bütün icablarmı ve vatan
daşlara karşı ifa mecburiyetinde bulunduğu
muz vazifeyi selâbetle yapmaktayız. Elimizde 
mevcudolan kanunları tatbik ederken bağlı ol
duğumuz prensip bu prensiptir. 

Vekâletimizin bütçesi münasebetiyle muha
lefet safmdaki arkadaşların terjkidlerini cevap
landırdığım sırada, diğer muhterem arkadaş
larımın vekâletimiz çalışmalarına ve bu vekâ
lette hizmet gören arkadaşlarımın feragatli 
hizmetleri dolayısiyle lütfetmiş oldukları ilti
fatlara, takdirlere teşekkürlerimi arz eder he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan; şiddetli 
alkışlar.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

REİS Bölükbaşı Bey ne istiyorsunuz? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sayın 

Dahiliye Vekili bir sözümü tamamen yanlış 
ifade ettiler, bu mevzu üzerinde konuşmak isti
yorum, 95 nei maddeye istinaden. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Ben de aynı 
şekilde söz istiyorum. 

REİS — Efendim, Yüksek Heyetinizin ka
rarma göre celsenin saat 24,00 te kapanması lâ
zım geliyordu. Biraz evvel alman karara göre 
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b*fc mâMefefc Dahiliye Vekilinin konuşmasının j Bugün saat 10,00 da toplanılmak üzere İni-
h&wmmti kadar uzatıldı. Bu sebeple arkadaş- ' kadı kapıyorum. 
lanigıCHtt tfti©p hakları- mahfuzdur. cri Kapanma saati: 0,43 

*>*<* 

SUALLER VE CEVAPLARI 

A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

ti -*•=- Ankara* Mebusu Bülent: Ecevit'in, An-
ham, fanm ve istanbul'daki gündelik gazeteler-
l& mecmualara yapıttan kâğıt tahsislerinde hangi 
kutiam* gMm hamket• edildiğinedair sualine Dev-
Id'VeMl^MmmKalafathn tahriri> cevabı (7/26) 

16 Ocak 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki gündelik 
gazetelerle siyasi, ve mizahi dergilere yapılan 
kâlglt tahmislerinde hangi kıstasa göre harekei 
edtrdîŞîhi Başvekilin yazılı olarak bildirmesi 
hustişundtt tavassutunuzu saygılarımla rica ede
rim, 

Ankara Milletvekili 
Bület Bcevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı»; 

2 4 . I I . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
2f2 .X. lâf 8 tarih ve Kanunlar Dairesi, 7 - 26 

- 56g -1931 sayılı yasalarına ekli olarak gönde
ri}©!*. *8. Anjş&£%, Mebusu Bülent Ecevit tara
fından, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki gün
delik gazetelerle siyasi ve mizahi dergilere kâ
ğıt tahsislerinde hangi kıstasa göre hareket 
edildiği hakkında Sayın Başvekile tevcih olu
nan taHrirî sual takririnin cevabıdır: 

(Zindelik. gazetelerle siyasi ve mizahi dergi-
let'e-Mğıts tahsislerinde aşağıdaki kıstaslara gö
re- ttar^tfe^ oiunmaütadır. 

1. Tiraj mi!it&r<i} 
% dazei©. ve dör^ilteF için temin edilebilen 

kâğıt miktarı, 
3. Tüpfct$0 Gamete Sahipleri Sendikasının 

m#a|4fts^ ; 

Sftejnı d^ymııi gibi tiımjjarın artması tabiî 

olan fevkalâde zamanlardaki tiraj miktarları
nın mütaakıp tahsis devrelerine esas alınamaya
cağı tabiîdir. 

Saygılarımla. 
Devlet Vekili 
Emin Kalafat 

2.— Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, An
kara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazetelerle 
mecmuaların 1957 yılındaki aylık satış miktarı
na dair sualine Devlet Vekili Emin Kalafat'm 
tahrirî cevabı (7/27) 

16 ..1.1956 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ıgündelik 
gazetelerle siyasi ve mizahi dergilerin 1957 yı
lındaki aylık satış ortalamalarını Başvekilin 
yazılı olarak 'bildirmesi Ihususunda tavassutunu
zu saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 842 

24 . H . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

22 .1.1958 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7-27-567-1922 sayılı yazılarına 'ekli olarak gön
derilen ve An'kara Mebusu Bülent Ecevit tara
fından, Ankara, İstanbul ve İzmir 'deki günde
lik gazetelerle siyasi ve mizahi dergilerin 1957 
yılındaki aylık satış ortalamalarının 'bildiril
mesi hakkında Sayın Başvekile tevcih ettiği 
takriri sualin cevabıdır : 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik ga
zetelerle, siyasi ve mizalhi dergilerin 1957 yilın-
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daki aylık satış vasatisi 1008 ve 1063 sayılı Ka
rarnamelere tevfikan 'kontrol edilmiştir. Bu ra
kamlar, Ticaret Kanununa göre her .müessese
nin meslekî ve ticari mahremiyetine taallûk et
tiğinden alâkalı müessesenin müsaadesi alınma
dıkça hu bilgiler Bakanlıik dosyasında mahfuz-
dur. Arz «derim. 

Saygılarımla. Devlet Vekili 
Emin Kalafat 

3. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, An
kara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazetelerle 
mecmuaların 1957 yılındaki kâğıt taleplerinin 
miktarı hakkındaki sualine Devlet Vekili Emin 
Kalafat'm tahrirî cevabı (7/28) 

16.1.1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik ga
zetelerle siyasi ve mizahi dergilerin 1957 yılın
daki kâğıt taleplerinin .miktarlarını Başvekilin 
yazılı olarak bildirmesi hususunda tavassutunu
zu saygılarımla rica ederim. 

Arikara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 24 . I I . 1958 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 843 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

22 .1 .1958 tarih ve Kanunlar Dairesi 
7-28-568-1928 sayılı yazılarına ekli olarak gön
derilen ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit tara
fından, Ankara, İzmir ve İstanbul'da intişar 
eden gündelik gazetelerle siyasi ve mizahi der
gilerin 1957 yılındaki 'kâğıt taleplerinin miktar
larının bildirilmesi hakkında 'Sayın Başvekile 
tevcih edilen tahrirî sual (takririnin cevabıdır : 

Gazete ve dergilere kâğıt tahsisi, hunlarm 
talehi üzerine yapılmayıp gazete veya derginin 
tirajı^ temin edilehilen kâğıt ve Türkiye Gaze
te Sahipleri Sendikasının mütalâası tahsise esas 
olarak alındığından 1957 yılı içinde gazete ve 
dergilerin kâğıt taleM diye hir rakam mevcut 
değildir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Devlet Vekili 
Emin Kalafat 

.19Ö8 G : 4 
. 4. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Ana

kara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazetelerle 
mecmualara halen yapılmış olan resmî ve ticari 
ilâyı tahsislerine dair sualine Devlet Vekili Emin 
Kalafat'in tahrirî cevabı (7/29) 

: 16.1 .1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

\ Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik ga-
ı zetelerle siyasi ve mizahi dergilere halen yapıl-
j nıış hulunan resmî ve ticari ilân tahsislerinin 
[ Başvekil tarafından yaz.ılı olarak bildirilmesi 

hususunda tavassutunuzu saygılarımla rica ede
rim. 

I Ankara Milletvekili 
| Bülent Ecevit 

| T. C. 
i Devlet Vekâleti 24. H . 1958 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 839 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

22 .1.1958 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7-29/569-1924 sayılı yazılarına •ekli olarak gön
derilen ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit tara
fından, Ankara, Istanhul ve İzmir'deki günde
lik gazetelerle mecmualara halen yapılmış olan 
resmî ve ticari ilân tahsisleri hakkında Sayın 
Başvekile tevcih olunan tahrirî «ual takriri ce
vabıdır : 

1. 1958 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait 
resmî ilân ve reklâm tevziatında tatbik oluna
cak nispetlere esas mahiyetindeki rakamlar 
aşağıya çıkarılmıştır. Bu rakamlar alâkalı daire 
ve müesseseler tarafından ihtiyaç, görülerek ve
rilecek ilânlarla, gazetelerin adları tasrih edile
rek gönderilecek reklâmların muhtelif gazetele
re intikalinde gö'z önünde bulundurulacak nis
petleri ifade etmektedir. 

İlân hacminin çoğalıp azalmasiyle, bu ra
kamların da artıp eksilmesi tabiîdir. Bu rakam
ların tespitinde, «muhtelif gazetelerin muayyen 
Ibulunan sayfalarını işgal eden ticari ilân ve 
reklâm (bacımları da mütalâa olunmuştur, 

2. Gündelik >olmıyan gazetelere resmî ilân 
tahsis olunmaz. 

I 3. Ticari ilânlarla reklâmların sahiplerinin 
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İstanbul'da Türkçeden ba§ka dille çıkanlar : 

31. Fransızca İstanbul 1 125 
32. Apoyevmatini 1 250 
33. Embors 1 200 
34. Tahidronos 1 000 
35. Marmara 1 200 
36. Jowenald'Oyend 1 700 
37. Jamanak 2 250 

t : 45 24.2 
istediği gazetelere intikal ettiği diğer cevaplar 
meyanmda izaıh olunmuştur. Arz olunur. 

Devlet Vekili 
Emin Kalafat 

Ankara gazeteleri : 

1-2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

A) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
B) 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Zafer ve Zafer Akşam Postası 
Medeniyet 
Hâkimiyet 
Ankara Telgraf 
Son Havadis 
Hergün Ekspres 
D. Türkiye 
İnkılâp 
Ulus 
Yenigün 
Ticaret 

İstanbul gazeteleri : 
Cumhuriyet 
Hürriyet 
Milliyet 
Yeni Sabah 
Son Posta 
Yeni İstanbul 
Vatan 
Dünya 
Tercüman 
Havadis 
İst. Ekspres 
Akşam 
Hergün 
Gece Postası 
Yeni Gazete 
Şehir 
Vakit 
Gündüz 
Son Telgraf 
Zaman (24 saat) 
Haber 
Yeni Memleket 
Spor 
Ekonomi 
Ticaret gazeteleri : 
Birlik 
İst. Postası 
Ticaret Postası 
İş Dünyası 
Ticaret Yolu 
Münakaşa 

70 000 
15 600 
15 700 
11 700 
11 500 
11 050 
2 700 

11 500 
9 000 
4 000 
2 700 

25 000 
15 000 
20 000 
25 000 
22 000 
19 000 
15 000 
17 000 
20 000 
33 000 
13 000 
12 000 
13 000 
8 880 

11 500 
12 000 

8 900 
12 000 
13 000 
4 300 
4 350 
3 900 
3 000 
3 100 

1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

İzmir gazeteleri : 
1. Yeni Adam 30 000 
2. Ege Ekspres 9 500 
9. D. İzmir 2 000 
4. Ticaret 4 000 
5. Sabah Postası 3 000 
6. Halkın Sesi 4 500 
7. Gece Postası 3 000 
8. D. Menderes 2 000 
9. Her Gün 6 700 

5. — Ankara Mebusu Bülent Ecevii'in, An
kara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazetelerle 
mecmualara yapılan resmî ve ticari ilân tahsisle
rinde hangi kıstasa göre hareket edildiğine dair 
sualine Devlet Vekili Emin Kalafat'm tahrirî 
cevabı (7/30) 

16 .1.1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik ga
zetelerle siyasi ve mizahi dergilere yapılan resmî 
ve ticari ilân tahsislerinde hangi kıstasa göre ha
reket edildiğini Başvekilin yazılı olarak bildir
mesi hususunda tavassutunuzu saygılarımla rica 
ederim. Ankara Milletvekili 

Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 24 . I I . 1958 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 838 

T. B. M. Meclisi Yüksek Eiyasetine 
22 .1.1958 tarih ve Kanunlar Dairesi 7 - 30 -

570 -1925 sayılı yazılarına ekli olarak gönderi
len ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit tarafından 
Ankara, İzmir ve İstanbul'daki gündelik gazete
lerle mecmualara yapılan resmî ve ticari ilân 
tahsislerinde hangi kıstasa göre hareket edildiği 
hakkında Sayın Başvekile tevcih olunan tahrirî 
sual takririnin cevabıdır : 
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1. Hususi ve ticari ilân ve reklâmlar, ilân 

ve reklâm sahiplerinin istedikleri gazete ve der
gilere intikal etmektedir. 

2. Resmî âlân ve reklâmların tevzi ve yayı
mında kararname hükümleri tatbik olunur. 

Saygılarımla. 
Devlet Vekili 

Emin Kalafat 

6. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, An
kara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazetelerle 
mecmuaların 1957 yılında aldıkları ticari ilânla
rın aylık tutarlarına dair sualine Devlet Vekili 
Emin Kalafat'm tahrirî cevabı (7/31) 

16 . 1 . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik ga
zetelerle siyasi ve mizahi dergilerin 1957 yılında 
aldıkları ticari ilânların aylık tutarlarını Başve
kilin yazılı olarak bildirmesi hususunda tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 837 

24 . I I . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
22 .1 .1958 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 31 - 571 -1926 sayılı yazılarına ekli olarak 
gönderilen ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit 
tarafından, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki gün
delik gazetelerle mecmuaların 1957 yılında al
dıkları ticari ilânların aylık tutarları hakkında 
Sayın Başvekile tevcih olunan tahrirî sual tak
ririnin cevabıdır : 

1957 yılında gazetelerin aldıkları ticari ve 
hususi ilânların miktarları hakkında bilgi mev
cut değildir. İlân Kararnamesi 1 .1.1958 tari
hinden itibaren tatbik sahasına konmuştur. 

Saygılarımla. 
Devlet Vekili 

Emin Kalafat 

7. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, An
kara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazete
lerin 1957 yılında aldıktan resmî Hânların ay
lık tutarlarına dair sualine Devlet Vekili Emin 
Kalafat'm tahrirî cevabı (7/32) 

1958 C : 4 
16 . 1 . 1958 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik. 

gazetelerin 1957 yılında aldıkları resımî ilan
ların aylık tutarlarını Başvekilin yazılı olarak 
bildirmesi hususunda tavassutunuzu saygıla
rımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı :836 

24 . I I . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
22 . I I . 1958 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 32 - 572 - 1927 sayılı yazılarına ilişik An
kara Mebusu Bülent Ecevit'in Sayın Başve
kil tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
talebiyle tevcih olunan tahrirî sualin cevabı
dır : 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de intişar eden 
gündelik gazetelerin almış oldukları resmî 
ilânların aylık ortalamasına leffen takdim edi
len senelik listedeki rakamların 12 ye taksimi 
ile varılabileceğine bilgilerinizi saygılarımla 
arz ederim. Devlet Vekili 

Emin Kalafat 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazete
lerin 1957 yılında aldıkları reklâm ve ilânların 

senelik tutarları 

Ankara gazeteleri : 
Zafer 
Medeniyet 
Hâkimiyet 
Ankara Telgraf 
Son Havadis 
Hergün Ekspres 
Dem. Türkiye 
İnkılâp 
Tihe New Digest 

İstanbul gazeteleri 
Cumhuriyet 
Hürriyet 
Milliyet 
Son Posta 
Yeni îstanbul 

G. Safi 

819 599,05 
181 457,55 
180 279,40 
137 082,50 
135 668 — 
137 418,30 
68 822,65 
88 463,75 
3 537,— 

346 741,25 
242 451,— 
254 880,25 
274 295,50 
203 573,75 
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Vatan 
Yeni Sabah 
Dünya 
Tercüman 
Havadis 
ist. Ekspres 
Gündüz 
Akşam 
Hergün 
Son Telgraf 
Tan (Yeni Gazete) 
Şehir 
Vakit 
Gece Postası 
ist. Haber 
Yeni Memleket 
24 Saat 
Spor 
Ekonomi 

istanbul gazeteleri : 
Birlik 
ist. Postası 
Münakaşa 
T. Postası 
T. Yolu 
iş Dünyası 
Jurnal Doryan 
Jamanak 
Fr. istanbul 
Apoyevmatini 
Embros 
Tahitromos 
Marmara 

izmir gazeteleri : 
Yeni Asır 
Ege Ekspres 
Demokrat İzmir 
Ticaret 
Sabah Postası 
Halkın Sesi 
Hece Postası 
Demokrat Menderes 
İzmir Zafer 

4 140 541 — 
1 752 328,20 

734 195,55 

İstanbul 
Ankara 
İzmir 

4ö 24.2 
G. Safi 

172 053 — 
309 732,— 
165 916,— 
206 966,75 
237 463,— 
154 595,— 
152 888,— 
157 045,50 
153 095,50 
152 545,50 
131 253,50 
158 862,50 
102 814,50 
100 919,— 
52 927 — 
48 334,50 
52 614,50 
40 975,50 
39 154,— 

21 588 — 
19 638 — 
18 258,— 
17 817 — 
20 422,50 
10 401 — 
21 481,— 
27 81.1,— 
13 885,50 
14 805 — 
13 837,50 
13 2 9 1 — 
15 208,50 

296 535,50 
142 320,05 
45 572,05 
56 772,65 
56 862,— 
57 466,10 
38 056,60 
38 143,40 
7 466,50 

6 632 064,75 Yekûn 

1958 C : 4 
S, — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Ti

cari ilânlar için gazete, ve mecmualara konten
jan teshitinden sonra verilen üân miktarında 
azalma veya çoğalma olup olmadığına, dair sua
line Devlet Vekili Emin Kalafat'in tahrirî ce
vabı (7/33) 

16 . 1 . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticari ilânlar için gazete ve dergilere kon
tenjan tesbitinden sonra ilk bir ay zarfında 
ticari müesseseler tarafından gazete ve dergi
lere verilen ilân miktarındaki, geçen yılın 
Ocak ayına ve aylık ortalamasına göre azalma 
veya çoğalmaları, Başvekilin Ocak 1958 sonun
da yapılacak hesaplara göre yazılı olarak bil
dirmesi hususunda tavassutunuzu saygılarımla 
rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

• T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürü 24 . II . 1958 
Sayı : 835 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
22 . 1 . 1958 tarih ve Kanunlar Dairesi 

7 - 33 - 573 - 1928 sayılı yazılarına ekli olarak 
gönderilen ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit 
tarafından, ticari ilânlar için gazete ve dergi
lere kontenjan tesbitinden sonra ilk bir ay 
zarfında ticari müesseseler tarafından gazete 
ve dergilere verilen ilân ıııiktarlarındaki, g#-
çen yılın Ocak ayma aylık ortalamasına göre 
azalma veya çoğalmaların bildirilmesi hakkın
da Sayın Başvekile tevcih ettikleri yazılı sual 
takririnin cevabıdır : 

1957 yılında ticari ilânlara dair bir karar
name mevcut olmadığından hangi gazete ve 
derginin ne miktar ticari ilân aldığı Hükümet
çe malûm değildir. Bu itibarla 1958 yılı Ocak 
ayında 1957 yılı Ocak ayma ve aynı yılın aylık 
ortalamasına göre gazete ve dergilere verilen 
ticari ilânlarda azalma veya çoğalma olup ol
madığının tesbitine imkân görülememiştir. 

Saygılarımla. 

Devlet Vekili 
Emin Kalafat 
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9. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, ti

cari müesseselerce verilecek ilânların miktarı j 
tahminlerin altına düşerse gazete ve mecmualar \ 
için teshit edilen kontenjanların nasıl doldum- j 
lacağına dair sualine Devlet Vekili Emin Kala- \ 
fat'ın tahrirî cevabı (7/34) 

16 . 1 . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticari müesseselerce verilecek ilânların mik
tarı talimini erin altına düşerse gazete ve der
giler iyin tesbit edilen ilân kontenjanları nasıl 
doldurulacaktır? Bu hususun Başvekil tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 834 

24 . II . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
22 Ocak 1958 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7-34-5744929 sayılı yazılarına ilişik olarak 
gönderilen Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in 
Sayın Başvekilimizin cevaplandırılması tale
biyle verilen yazılı sorusu cevabıdır : 

Ticari ilân ve reklâmlar, memleketin ikti
sadi ve sosyal hayatının icaplarından doğar. 
Bu ilân ve reklâm hacminin muhafaza ve artı
rılması, bu işle alâkalı meslek mensuplarının 
gayretlerine bağlıdır. Dolayısiyle her hangi 
bir kontenjanın doldurulması mevzuubahis 
değildir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Devlet Vekili 
Emin Kalafat 

1958 C : 4 
10. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gaze
telerle mecmualara yapılan kâğıt tahsislerinin 
1957 yılındaki aylık ortalama miktarına dair 
sualine Devlet Vekili Emin Kalafat'm tahrirî 
cevabi (7/35) 

16 . 1 . 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara. İstanbul ve İzmir'deki gündelik 
gazetelerle siyasi ve mizahi dergilere yapılan 
kâğıt tahsislerinin 1957 yılı zarfındaki aylık 
ortalamalarını Başvekilin yazılı olarak bildir
mesi hususunda, tavassutunuzu saygılarımla 
rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 833 

24 . I I . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

22 . I . 1957 tarih ve Kanunlar Dairesi 
7-35-575-1930 . sayılı yazılarına ekli olarak 
gönderilen ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit 
tarafından, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 
gündelik gazetelerle siyasi ve mizahi dergile
re yapılan kâğıt tahsislerinin 1957 yılı zarfın
daki aylık ortalamalarının • bildirilmesine dair 
olarak Sayın Başvekile tevcih edilen tahrirî 
sual takriri ile istenilen malûmatı havi listele
rin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Devlet Vekili 
Emin Kalafat 
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Ankara, İstanbul ve İzmir'de intişar eden günlük gazetelerin 1957 

yılı aylık ortalama tahsislerini gösterir listedir. 

A d ı 

Ankara TeHgraf 
Hâkimiyet 
Ulus 
Yeni Gün 
Zafer ve Akşam Postası 
Ankara Ticaret Postası 
Demokrat Türkiye 
Hergün Ekspres 
İnkılâp 
Medeniyet 
Polatlı Postası 
Pazar Postası 
Son Havadis 
Yeni Ankara Postası 
Akşam 
Cumhuriyet 
Dünya 
Gündüz 
Gece Postası 
Havadis 
Hürriyet 
Hergün Akşam 
istanbul Ekspres •* 
İstanbul Yeni Gazetesi 
istanbul Haber 
Milliyet 
Son Posta 
Spor 
Şehir 
Tercüman 
Vatan 
Vakit 
Son Telgraf 
Yeni Sabah 
Yeni istanbul 
Apoyevmatini 
Birlik 

Çıktığı yer 

Ankara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

istanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
», 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» s 

» 
» 
» 
» 

1 
19

57
 

Se
U

ül
oz

 v
e 

K
â-

. 

ı 
ğı

t 
Fa

b.
 

îş
le

tm
es

in
ce

 
ya

pı
la

n 
ay

lık
 

or
ta

la


m
a 

ta
hs

is
 K

g.
 

3 803 
1 787 

18 911 
8 453 

20 188 
2 500 
2 500 
3 000 
6 700 
3 000 
1 000 
3 000 
6 000 
1 350 

15 561 
67 171 
34 798 
5 473 
9 904 

30 939 
76 146 
15 345 
18 737 
.19 576 

1 441 
59 103 
15 470 
8 169 

15 230 
38 535 
10 884 

1 238 
426 

81 800 
3 178 

' 5 000 
1 000 

T
ür

ki
ye

 
G

az
et

e 
Sa


hi

pl
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i S
en

di
ka

sı
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a 
it-

ı 
ha

l 
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n 
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ğı
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rd

an
 

19
57

 y
ılı

 iç
in

de
 v

er
ile

n 

50 
22 

218 
78 

257 

138 
886 

35 
174 
471 

1 800 

49 
23 

876 
184 
150 
174 

176 
120 

1 022 
63 
63 
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. A d ı 

Büyük Hakikat 
Demokrat Yurt 
Embros 
Ekonomi 
Fr. istanbul 
Göçmen Sesi 
İstanbul Postası 
îleri Ticaret 

Çıktığı yer 

istanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İş Dünyası ve Banka Sigortası » 
istanbul Ticaret Postası 
istanbul Ticaret 
iş Günü Banka ve 
istanbul Telgraf 
Jurnal Doryan 
Jamanak 
Marmara 
Münakaşa 
Tahitromos 
Ticaret Yolu 
Ticari Politika 

•» 
» 

Piyasa Harek. » 

Türkiye Ticaret Postası 
Yeni Memleket 
Zaman Yirmidört 
Yeni Asır 
Demokrat izmir 
Demokrat Mender 
Hür Efe 
izmir Ticaret 
Sabah Postası 
Yeni îzmir 
Ege Ekspres 
Gece Postası 
Halkın Sesi 
Yeni Adana 

Siyasi ve mizahi < 
Akbaba 
Dolmuş 
Büyük Mücadele 
Gül 

Saat 

es 

iergiler 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

izmir 
» 

, » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adana 

istanbul 
» 
» 
» 

, 
19

57
 S
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â
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t 
Fa

b.
 

İş
le

tm
es

in
e^

 
ya

pı
la

n 
ay

lık
 

or
ta

la


m
a 

ta
hs

is
 K

g.
 

1 500 
1 000 
5 000 
3 000 
3 000 

500 
1 500 
1 000 
3 450 
1 000 

500 
2 000 
2 250 
3 000 
3 000 
3 000 
1 500 
2 000 
1 000 
1 600 
2 000 
4 000 
3 000 

15 526 
15 000 

1 000 
270 

6 000 
6 000 

350 
3 000 
3 000 
1 000 
1 500 

3 500 
3 600 

217 
1 000 

[ 
T

ür
ki

ye
 

G
az

et
e 

Sa


hi
pl

er
i S

en
di

ka
sı

nc
a 

it
ha

l 
ed

ile
n 

kâ
ğı
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rd

an
 

19
57

 y
ılı

 i
çi

nd
e 

ve
ril

en
 

• 

200 

• 

14 
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A d ı 

Gölge 
Haftalık Rapor 
Köy Postası 
Doğuş 
Forum 
Koruk 
Akis 

Sıktığı yer 

İstanbul 
» 
» 

Ankara 
» 
» 
» 

> 

lü
lo

z 

o> 
m 
tr-

\ 
19

5 

g t 
S ° 

. 
iş

le
t 

ay
lık

 
3 

K
g.

 

-S r* "S »S R , 4 
'Tn -M 

* 1 a 
325 

2 000 
410 

6 600 
1 870 

100 
8 

r/l 

G
az

e 

o 
>» 

^ :3 
E * 

«5 

en
di

ka
sm

e;
 

m 
•c O) 

hi
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n 
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aı
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ı 

<U 
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O 
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n 

> 
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r3 
R 

t -

19
5 

Not : Büyük tirajlı bâzı gazetelerin Kliring imkânlarından fay
dalanılarak temin ettikleri kâğıtlar bu yekûnların dışın
dadır. 

11. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, An
kara, İstanbul ve İzmir'deki gündelik gazetelerle 
mecmualara son defa yapılan kâğıt tahsislerinin 
miktarına dair sualine Devlet Vekili Emin Kala-
fatfın tahrirî cevabı (7/36) 

16 Ocak 1958 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara, istanbul ve izmir'deki gündelik ga
zetelerle siyasi ve mizahi dergilere son olarak 
yapılan kâğıt tahsislerinin miktarlarını Başve
kilin yazılı olarak bildirmesi hususunda tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülent Ecevit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 24 . II . 1958 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 832 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
22 . I . 1958 tarih ve Kanunlar Dairesi 7-36-

576-1931 sayılı yazılarına ekli olarak gönderi
len ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit tarafından, 
Ankara, istanbul ve izmir'de çıkan gündelik ga
zetelerle siyasi ve mizahi dergilere son olarak 
yapılan kâğıt tahsislerinin bildirilmesi hakkın
da Sayın Başvekile tevcih olunan tahrirî sual 
takriri ile istenilen malûmatın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Devlet Vekili 
Emin Kal at 
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Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bobin kullanan gündelik gazetelere 

son olarak yapılan kâğıt tahsislerini gösterir listedir. 

A d ı 

İntişar 1958 Ocak ayı 1958 Şubat ayı 
ettiği için yapılan için yapılan 
yer tahsis ton tahsis ton 

Akşam 
Cumhuriyet 
Dünya 
Gündüz 
Gece Postası 
Havadis 
Hürriyet 
Her Gün 
İstanbul Haber 
İstanbul Ekspres 
İstanbul Yeni Gazete 
Milliyet 
Son Telgraf 
Son Posta 
Spor 
Şehir 
Tercüman 
Vatan 
Vakit 
Yeni İstanbul 
Yeni Sabah 
Ege Ekspres 
Gece Postası 
Yeni Asır 
Ankara Telgraf 
Hâkimiyet 
Ulus 
Yeni Gün 
Zafer 
Yeni Adana 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İzmir 
» 
» 

Ankara 
» 
» 
» 
» 

Adana 

18 
106 
55 • 
10 
18 
50 

210 
22 
3 

25 
25 

102 
1,350 

22 
20 * 
18 
68 
30 
2 
8 

126 
15 
3 

30 
6 
3 

25 
19 
30 
5 

20 
120 
52,6 
10 
20 
31,4 

225 
20 

o o 
22 
13,7 

120 
1 

25 
1 6 

18 
67 
35 
2 

13 
108 

15 
3 

35 
5 
2 

30 
21,5 
40 

3,5 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de intişar eden diğer gündelik gazete ve 
dergilerin 1958 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait tahsislerini 

gösterir listedir. 

A d ı 

Ankara Ticaret Postası 
Demokrat Türkiye 
Her Gün Ekspres 
İnkılâp 

Çıktığı yer 

Ankara 
» 
» 
» 

Aylık tahsis 
Kg. 

2 500 
2 500 
3 000 
6 700 
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Aylık tahsis 

A d ı 

Medeniyet 
Polatlı Postası 
Pazar Postası 
Son Havadis 
Yeni Ankara Postası 
Apoyevmatini 
Birlik 
Büyük Hakikat 
Demokrat Yurt 
Enıbros 
Ekonomi 
Fr. İstanbul 
Göçmen Sesi 
İstanbul Postası 
İleri Ticaret 
İş Dünyası ve Banka Sigor. 
İstanbul Ticaret Postası 
İstanbul Ticaret 
İş Günü Banka ve Piyasa Har. 
İstanbul Telgraf 
Jurnal D oryan 
Jamaııak 
Marmara 
Münakaşa 
Tahidromos 
Ticaret Yolu 
Ticari Politika 
Türkiye Ticaret Postası 
Yeni Memleket 
Zaman 24 Saat 
Demokrat İzmir 
Demokrat Menderes 
Halkın Sesi 
Ege Ekspres 
Gece Postası 
Hürefe 
İzmir Ticaret 
Sabah Postası 
Yeni İzmir 
Akis 
Doğuş 
Forum 
Koruk 
Ak)) ab a 
Dolmuş 

Çıktığı yer 

Ankara 
» 
» 
» 
» 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İzmir 
» 
» 
» 
» 
» • 

» 
• » 

Ankara 
» 
» 
» 

'İstanbul 
» 

Kg. 

3 000 
1 000 
3 000 
G 000 
1 350 
5 000 
1 000 
1 500 
1 000 
5 000 
3 000 
3 000 

500 
1. 500 
1 000 
3 450 
1 000 

500 
2 000 
2 250 
3 000 
3 000 
3 000 
1. 500 
2 000 
1 000 
1 600 
2 000 
4 000 
3 000 

15 000 
1. 000 
1 000 
3 000 
3 000 

270 
6 000 
G 000 

350 
8 000 
6 600 
1 870 

100 
3 500 
2 000 
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A d ı 

Köy Postası 
Türkiye Haftası 
Oölge 
Büyük Mücadele 
Haftalık Rapor 
Meclis 

12. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, tes-
bit edilmiş ilân kontenjanını doldurmuş bulu
nan bir gazete veya mecmuada neşri isteğiyle 
ay sonlarında gelen ticari ilânların nasıl bir 
muameleye tâbi tutulacağına dair sualine Derlet 
Vekili Emin Kalafat'in tahrirî cevabı (7/87) 

16. 1 . 11)58 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ay sonlarında, tesbit edilmiş ilân kontenja
nını doldurmuş bir gazete veya dergide neşri 
isteğiyle ticari ilân gelmeye devam ederse bu 
ilânların nasıl bir işleme tâbi tutulacaklarını Baş
vekilin yazılı olarak bildirmesi hususunda tavas
sutunuzu saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Bülen Eeovit 

T. C. 
Devlet Vekâleti 24 . II . 1958 

Hususi Kalem Müdürü 
Sayı : 841 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
22 Ocak 1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 37/577 - 1932 . sayılı yazıları ilişik, Ankara 
Mebusu Bülent Ecevit'in Sayın Başvekil tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle gön
derilen soru cevabı aşağıdadır : 

Hususi ve ticari ilân ve reklâmların aylık 
tahditlere tâbi olmadan yılın diğer aylarına sira
yeti suretiyle ilân sahiplerinin arzu ettikleri ga-

. /etelerde neşirlerine devam olunmaktadır. Arz 
ederim. 

Saygılarımla. Devlet Vekili 
Enin Kalafat 

.1958 C : 4 
Aylık tahsis 

Çıktığı yer Kg. 

İstanbul 410 
» 1 670 
» 325 
» 217 
» 2 000 
» 1 200 

13. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale ve Haymana kazaları kok kö
mürü ihtiyacının temini için ne düşünüldüğüne 
dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili Abdıdlah 
Aker'in, tahrirî cevabı (7/44) 

21 . I . 1958 
T. B. M. Meclisi Sayın Reisliğine 

Aşağıdaki sorunun Sayın Sanayi Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyuru] m asını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mehmet Ali Ceritoğlu 

Kırıkkale ve Haymana ilçelerine tahsis olu
nan kok kömür kontenjanı; Kırıkkale'ye 3 910, 
Haymana'ya 560 tondur. 

Bugün kış mevsiminin Ocak ayını ikmal et
mek üzereyiz. Bugüne kadar bu ilçelerin kömür 
kontenjan hakları halen tamam Olarak verilme
miştir. Kırıkkale'ye 2 129, Haymana'ya 160 ton 
kömür verilmiştir ki, buna da resmî dairelerin 
ihtiyaçları dâhildir. Halka tevzi olunan kömür 
miktarı 250 kilogramdır. Aynı zamanda kömür 
tevzi işi sıraya tâbidir. Bu yüzden mevzuubahso-
lunan bu ilçedeki birçok aileler kömür alamamış
lardır. Vatandaşların en mübrem ihtiyacı olan 
kömür haklarının bugüne kadar verilmemesi, il
çelerin kömür kontenjan haklarının verilmeme
sinden ileri gelmektedir. Sebebinin izahiyle, ih
tiyacın temini için ne düşünüldüğünün bildiril
mesini saygılarımla arz ve rica ederim. 
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T. C. 

Sanayi Vekâleti 22 . I I . 1958 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 4/1949 

Özü : M. Ali Ceritoğlu'-
nun sual takriri hak. 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
22 . I . 1958 gün 7 - 44/593 -1984 sayılı ya

zıları K : 
Kırıkkale ve Haymana kazalarına tahsis olu

nan kok kömürlerinden bugüne kadar mahalle
rine sevk olunmıyanlar hakkında Ankara Millet
vekili M. Ali Ceritoğlu tarafından verilen tahrirî 
sual takriri ile ilgili cevabın melt'ufen takdim 
kılındığını saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Vekâleti Vekili 
A. Aker 

Ankara Milletvekili M. Ali Ceritoğlu'nun Kırık
kale ve Haymana kazalarına tahsis olunan kömür
ler hakkındaki tahrirî sual takririnin cevapları 

Sual - I 
Kırıkkale ve Haymana ilçelerine tahsis olu- • 

1958 C : 4 
nan kok kömür kontenjanı; Kırıkkale'ye 3910. 
Haymana'ya 560 tondur. 

Bugün kış mevsiminin Ocak ayının ikmal et
mek üzereyiz. Bugüne kadar bu ilçelerin kömür 
kontenjan hakları halen tamam olarak verilme
miştir. Kırıkkale'ye 2 129, Haymana'ya 160 ton 
kömür verilmiştir ki, buna da resmî dairelerin 
ihtiyaçları dâhildir. Halka tevzi olunan kömür 
miktarı 250 kilogramdır. Aynı zamanda kömür 
tevzi işi sıraya tâbidir. Bu yüzden mevzuubas-
olunan bu ilçedeki birçok aileler kömür alama
mışlardır. Vatandaşların en mübrcm ihtiyacı 
olan kömür haklarının bugüne kadar verilmemesi, 
ilçelerin kömür kontenjan haklarının verilmeme
sinden ileri gelmektedir. Sebebinin izahiyle, ihti
yacın temini için ne düşünüldüğünün bildiril
mesi. 

Cevap I 
Haymana kazasına tahsis edilen 560 ton kok 

kömürünün tamamı mahalline sevk edilmiştir. 
Kırıkkale kazasının 3 910 tonluk kontenja

nından kalan bakiye halen 1 514 ton olup bu mik
tarın da normal sevkiyatma devam olunmaktadır. 

7'. BM. ti/. Matbaası 


