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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Yoklama yapıldı. 
Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil olmak 

üzere ilân edilmiş olan Sıkıyönetimin 1 Mart 
1961 tarihinden itibaren üç ay müddetle yeni
den uzatılması hakkındaki Başbakanlık tezke
resi okundu, kabul olundu. 

Başkan, bütçe görüşmeleri programını bil
dirdi. 

1961- malî yılı bütçesinin tümü üzerinde gö
rüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/3) 

BAŞKAN — Dün geceki oturumda Yüksek 
Meclisinizin aldığı karara göre 1961 malî yılı 
Bütçe' Kanununun maddelerine geçiyoruz. 

1961 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gireiı daire
lerin 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 5 963 400 000 lira ve yatı-

îkincİ Oturum 
1961 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmelere devam olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
1961 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler bitirilerek maddelere geçilmesi ka
bul olundu. 

21. 2.1961 Sah günü saat 9,45 de toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Oz'dileh Fahri Kitapçı Şahap 

Kâtip 
Aksoyoğlu Eefet 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, Birleşimi 
açıyorum. # 

rım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 2 700 303.067 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bugün^ gündemimizde bulunan 
bütçelerin konuşulmasına başlıyoruz. 

Yine Yüksek Meclisinizce alınan karara gö 
re ve dağıtılan genel programa nazaran, eli
mizde bulunan bütçelerin zamanında çıkarıla
bilmesi için bugün öğleye kadar müzakeresi 
gerekli bütçeler şunlardır :' 

Kurucu Meclis bütçesi, Cumhurbaşkanlığı 

BÎEÎNOÎ OTURUM 
# Açılma saati : 9,45 

BAŞKAN — Orbay Kâzım 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Çini Bifat 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 88 — 
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bütçesi, Sayıştay Başkanlığı bütçesi, Başbakan
lık bütçesi, Devlet Plânlama Dairesi bütçesi. 

Bu bütçelerin Öğleden evvel bitirilebilmesi 
için, ilk bütçe olan Kurucu Meclis bütçesinin 
konuşulmasına yarım saat ayrılmıştır. Bunu 
genel olarak arz ediyorum. 

a) Kurucu Meclis Başkanlığı bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi Kurucu Meclis bütçesi 

hakkında söz istiy enler varsa lütfen adlarını 
yazdırsınlar. Söz istiyen yok. Kurucu Meclis 
bütçesinin fasılları okunacaktır. 

a) Kurucu Meclis Başkanlığı bütçesi 

Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 
B. 
101 
102 
103 

201 
202 
203 
206 

207 

209 

211, 
212 

213 

214 

219 

231 

301 

Lira 
119 349 

1 
291 200 

746 360 
275 720 
282 330 

57 200 

ödenekler 8 
Denetçi ücreti 
Üye yollukları 5 

İkinci kısım - Personel giderleri 
I - Aylıklar ve ücretler 

Aylıklar 2 
Ücretler 4 
Geçici hizmetlüer ücreti 1 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656'sayılı 
Kanunum 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

"yapılacak ödemeler 
Fazla çalışma hakları v 
4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 
6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verilecek 
fazla mesai ücreti 
6885 ve 231 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminat 
182 sayılı Kanunla subaylara 
verilecek hizmet eri tazminatı 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Büro-giderleri , 2 448 003 

659 204 
616 140 

22 200 

6 000 

33 300 

804 000 

31 200 

1961 
B. 
302 
304 

306 
307 
308 

O : İ 

309 

401 
402 
403 

404 

451 

Millî saraylar büro giderleri 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

Lira 
365 395 

418 230 
435 491 
51 751 

22 500 
3 812 370 

Dördüncü 'kısmı - Daire 
faizJmetleri 

(Basımevi imletme giderleri 400 000 
Bahçe giderleri 207 500 
Başkanlık *emsil giderleri ve 
başkanlık konutu 40 001 
Meclîs Koruyucu Birliği gi
derleri 787 014 
Yayın giderleri 1715 000 

Türkiye Büyüfk Mille/t Meclisinin 
dış münasebetleri 

453 Ahdî münasebettler 
453/A iştirakler 
453/B Kongre, konferans, tören ve 

ziyaretler 
453/0 Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin dış 'münasebetlerinin ge
rektirdiği büro giderleri 

453/E Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin davetlisi olarak maml'e-
ketinıize gelecek ecnebi misa
firlerin Iher çeşit ağırlama gi
derleri 

454 Sigorta giderleri 
456 Düşünül'mryen giderler 
465 Meclis UaHkikatı genel gider

leri 
476 Steno kurşunim gerektirdiği 

her çeşit giderler 

3 
77 000 

50 001 

100 000 
41 165 
2 000 

280 000 

42 000 

501 
502 
505 
506 

653 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 4 000 
Eski yıllar borçları 20 001 
Karşılıksız borçlar 225 000 
3050 'sayılı Kanunla Ziraat 
Bankasına yapılacalk ödeme 2 000 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Meclis Memur ve Hizmeltlile-
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ri Biriktirme ve Yardım San
dığına (Memur ve hizmetlile
rin öğle yemeklerinde kulla
nılmak üzere 

21.2. 
Lira 

95 000 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı veJîüçü'k yapılar 4 056 739 

751 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak alet ve malze
meler 704 000 

BAŞKAN" — Kurucu Meclis bütçesinin tü
münü oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

b) Cumhurbaşkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. Fasılları
nın okunmasına geçiyoruz. 

101 

201 
202 
203 

206 

Birinci kısım - Ödenek: ve 
benzeri özlük haklar 

Cumhurbaşkanı ödeneği 150 000 

İkinci kısım - Personel1 giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 312 201 
Ücretler ' 662 000 
Geçici hizmetliler ücreti 12 000 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 8 000 

1961 
B. 
308 

309 

O : 1 

4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve harcırahları 
Taşıt giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
'hizmetleri 

402 Bahçe, su ve işçi giderleri 
403 Misafir ağırlama giderleri 
451 Yayın giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 
503 Karşılıksız borçlar 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Çeşitli yardımlar 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

752 3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalmacak taşıtlar 

Lira 

5 000 
70 000 

160 000 
20 000 
12 000 

1 
1 
1 

3 000 

20 000 

1 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 

bölümlerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Cumhurbaşkanlığı bütçe
si kabul edilmiştir. 

c) Sayıştay Başkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesinin tümü üze
rinde söz istiyen var mı? yoktur. Bölümlerinin 
okunmasına geçiyoruz. 

209 

210 
213 

301 
304 
306 
307 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Yaverlik ve Başdoktor ödeneği 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Haberleşme 
Giyecekler 
Harcırahlar 

62 194 
6 000 

21 600 

406 000 
90 000 
50 000 
45 001 

201 
202 
203 

206 

207 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 

n - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

4 867 201 
667 400 

4 050 

66 000 

1 

90 
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B. 

209 

Lira 

219 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emeldi Sandığına 
yapılacak ödemeler 

6736 ve 7941 sayılı Kanun ge
reğince verilecek ödenek 

220 Muhasebe makinaları servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek ücret 

üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 Taşıt giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
^hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
451 Yayın giderleri 
456 Düşünülmiyen giderler 
479 Muhasebe makinalârının her 

türlü bakım ücret ve giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 
502* Eski yıllar borçları 

Altıncı kısım - Yardımlar 
602 Sayıştay Biriktirme ve Yar

dımlaşma Sandığına (Memur 
ve hizmetlilerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak üze
re) 

Yatırımlar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 

751 Satmalmacak muhasebe maki-
-naları malzeme ve yedek par
çalan 

360 000 

1 189 800 

13 000 

185 500 
120 000 

55 000 
40 000 

1 310 001 

30 000 
6 000 

1 000 
16 500 
1 000 

40 000 

1 
1 

58 130 

50 000 

120 000 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı bütçesini 
yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul ed«nler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Başbakanlık bütçesi 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesine geçiyo
ruz. Tümü üzerinde konuşmak istıyen var mı? 

ÇAĞA ESAT — Bir temennim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÇAĞA ESAT — Efendim, benim temennim 

Müdevvenat Müdürlüğü ile alâkalıdır. Merhum 
Serkis Karakoçyan, Osmanlı İmparatorluğu
nun bidayeti teessüsünden Tanzımata kadar 
çıkmış, ısdar edilmiş bilcümle kanunları, mua
hedeleri, hukuki metinleri toplamıştır. Bunlar 
30 cilt kadar tutuyor. Kendisi vefat ettiği za
man Başbakanlık Müdevvenat Umum Müdür
lüğü bunları satınalmıştır. Aşağı yukarı 10 se
neye yakın bir zamandan beri bunlar bu Umum 
Müdürlükte beklemektedir. Osmanlı impara
torluğunun Türk hukuku ile bütün mevzuatı 
içindedir ve Türk hukuku tarihi bu dosyaların 
içinde yatmaktadır. Bendenizin temennim bunla
rın neşridir. Bunlar Türk Tanh Kurumuna devre
dilsin, benim arzum budur. Bir defa da oranın 
haddei tetkikinden geçsin ve neşredilsin. 

BAŞKAN — Buyurunuz Emin Bey. 
SOYSAL EMİN — Efendim, bendeniz örtülü 

Ödenek üzerinde bir iki cümle söylemek istiyo
rum: 

1949 da örtülü Ödenek 2 milyon küsur lira 
idi. Sakıt ve sabık iktidar, 1959 da bunu 4 mil
yona çıkarmak isteği ile Bütçe Komisyonuna 
geldiği zaman; «neden bunu böyle istiyorsunuz, 
bunun esbabı nedir?» diye sorduğumuzda cümle
mizi bile tamamlamadan sözümüzü kesmişlerdi. 
Derhal bu tutarı kabul ettiler ve hiçbir izahat 
vermediler. Bugün, bu örtülü ödenek yüzünden 
düşülen durum, Türk Milleti önünde hakikaten 
yürekler acısıdır. 28 milyona yakın örtülü öde
nekten 10 yılda 15 milyona yakınını zimmetine 
geçiren şahsın mahkemede, bütün millet önünde, 
bütün dünya önünde duruma, ne hallere 'tü»ş-
tüğü meydandadır. Devletin en yüksek Maka
mını işgal eden bir şahsın namusuna, şerefine 
bırakılan bir paranın partizan usullerle heder 
edilmesi hakikaten bize ve gelecek nesillere ib-

— « 
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rei vericidir. Benim kanaatimce, bir Başbakan, | 
kendisine tevdi edilen paranın yılda bir hesabını I 
yapmazsa ve Meclise bir hesap vermezse haki- I 
katen elim neticeler doğabiliyor. 

Binaenaleyh, Başbakanın kendisine tevdi I 
edilen paranın harcandığı yerleri her senenin 
sonunda, ilgili Maliye Bakanı ve mutemet şa
hıslar kimlerse, onların huzuru ile bir zabıtla I 
tesbit edilmeli, kasaya konmalı, her yıl bütçe I 
müzakereleri sırasında, Bütçe müzakereleri I 
sırasında, Bütçe Komisyonuna ve Meclise malû
mat verilmelidir. Aksi halde, geçen »devirde 
olduğu gibi facialarla karşılaşmış oluruz. I 

Bundan sonra belki böyle adamlar Başba- I 
kanlığa gelmiyecektir. Ya gelirse? , Gelebilir I 
veya gelmez, biz işimizi emniyetle yürütmek, 
sağlama bağlamak mecburiyetindeyiz. Atını 
sağlam kazığa bağla ki, komşunu hırsız etmi-
yesin. 

Her zaman, geçen devirde gördüğümüz ka- I 
rakterde ve namusta insanlar oraya gelmez. 
Ama biz, millet işini sağlam esaslara bağlamak 
mecburiyetindeyiz. Biraz önce de söylediğim 
gibi, esasları tesbit edilecek bir muamele ile I 
zabıtlarla örtülü ödenek sarfiyatı tesbit edil- I 
meli ve Bütçe Komisyonuna gelip şu kadar öde- I 
necek vardı, şu kadarı sarf edildi, demeli, he
sap vermelidir. Yoksa (4 sene evvel hanımın 
emrine verilen 400 liranın hesabı) misalinde 
olduğu gibi, sorulmaz hale gelir. Bu. önlenme
lidir. « 

Başbakanların yurt gezileri işi ve memleket 
içindeki çalışmaları dikkatle takibedilmeli ve 
bir esiasa bağlanmalıdır. Hürriyet, gerçi tah-
didedil'emez ama düşününüz ki bir Başbakan 
bir senenin (ancak 114 gününü Ankara'da ge
çirir, geri kalan günlerin büyük kısmını İstan
bul'da Park Palasta milletin parasını harcıya-
rak oturur; buna Başbakanlık denmez. Va
tandaşlar senelerce, aylarca Başlbakam arama
malıdır ve vatandaşlar için böyle bir durum hâ
sıl olmamalıdır. Bu işi sağlam esaslara bağla-
malıyız. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
DIMCISI KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN 
— Söz istiyorum. > \ 

1961 Ö : 1 
BAŞKAN — Buyurun. 
KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN — Sa

yın Başkan, arkadaşlarım; arkadaşımızın Baş
bakanlık Müdevvenat Umum Müdürlüğü hak
kındaki arzulan Serkis Karakoçyan'nı Başba
kanlığımızda mevcudolan Türk Hukuk Tarihi 
eserlerine ait kısım üzerinde prensip kararına 
varılmıştır. Tasnif edilmekte olup yakında 
Türk Tarih Kurumuna devri yapılacaktır. Bun
dan müsterih olsunlar. Esasen senelerce küf
lenmiş, birçok kısımlar bu tarzda tarihi kıy
metleri değerlendirilerek Tarih Kurumuna dev
redilmeye ve mer'î kanunlar da Müdevvenat 
Umum Müdürlüğünde yeni btör seri halinde ba
sılmaya 'başlanmıştır. 

Arkadaşımız Emin Soysal'm örtülü ödenek 
hakkındaki endişeleri geçmişin tesiridir. Ar
kadaşımız bunda haklıdır şüphesiz. Paklat bu 
geçmişin hesabı Yassıada'da verilmektedir. Ge
lecekte aynı şeyler tekerrür eder mi, etmez mi? 
Bu şüphesiz ki Yüksek Meclisin itimadına, 
tasvibine ve (kalkan ellerine dayanarak gelmiş 
bir Başvekilin şahsiyetine bağlıdır. Meclis 
günlük 'murakabesini tam yaparsa, hiçbir Başba
kan suiistimal yapamaz. Binaenaıleyth esas şart, şah
sın üzerine suç yüklemek değil, onu murakabe 
eden parti topluluğunun ve bir meclis murakalbe 
sisteminin esaslı olmasıdır. Gönül, hatır ve men
faat politikası ki, buna tâbi olarak Başbakana ses 
çıkarmıyan bir mecliste elbette her türlü suiisti
mal yapılır. İsterse gökten «embille insin. 

Muhusebei Umumiye Kanununa ıgöre, örtülü 
ödeneğin' Sayıştaytan geqen ibir kısmı vardır. Yi
ne bir kısmı da vardır ki, kozmik, yani tam an
lamda mahremiyet içindedir. Meclisten seçilecek 
şayanı itimat kimselere (bir hesap verilir. Fakat, 
bütün medenî ülkelerde örtülü ödeneklerin hesabı 
açık bir murakabeye tâbi değildir. Buna dair bir 
misal bendeniz bilmiyorum. Geçmişe dair tatbi
kattan bir ders almak şarttır. Boyasına, cımbızına 
kadar örtülü ödenekten sarf eden bir Başbakan 
kadar, onu Başbakanlıkta tutan Meclis de sorum
ludur. Bu bakımdan meselenin ehemmiyeti aşi
kârdır. örtülü ödeneğin memleketin yüksek men
faatleri için kullanılması üzerinde daha fazla dur
mak, münakaşa etmek, tahmin ediyorum ki, lü
zumsuzdur, (Saygılarımla. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. .Başba
kanlık bütçesinin 'bölümlerini okuyoruz. 
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B. 

101 

201 
202 
203 
204 

206 

207 

209 

210 
211 

219 

301 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 

B 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük ıhaklar 

Tahsisatlar 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

Maaşlar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 neu 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli «Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacaklara ve
rilecek ücretler 
160 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi -gereğince verilecek ödenek 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro 'giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yolluklar^ 
Taşıt giderleri 
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Lira 

54 000 

2 268 001 
1 204 800 

288 000 

100 000 
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Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa giderleri 
403 Temsil ve ağırlama giderleri 
406 örtülü ödenek 

24 000 

158 494 
6 000 

1 

67 200 

144 000 
15 500 

\ 
424 500 
185 500 
61 500 

346 500 

15 0Ü0 
112 000 

957 000 
40 000 

4 500 000 
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408 

421 
422 

451 
452 

453 

501 
502 

601 

653 

711 

731 
75.1 

753 

Atom Enerji Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 
Arşivler unyımi giderleri 
4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek İnö
nü armağanı 
Yayın giderleri 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

Beşinci kısım 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Borçlar 

Altıncı kısım - Yardımlar 
7163 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsüne yardım 
Memur ve müstahdemlerin öğ
le yemeğine yardım 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Matbaada mevcut makina, alet 
ve malzeme onarımı 

II - Satmalma, yapı tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâk ve satmalma giderleri 
Matbaa için alınacak makina, 
alet ve malzeme 
Reaktör, lâboratuvar ve rad
yoizotop merkezleri tesis ve 
bilûmum giderleri 

tara 

35 000 
12 000 

1 
52 000 

123 000 

100 000 

1 
2 

820 000 

23 000 

11 500 

500 

9 000 

9 532 800 

BAŞKAN — Bu bütçenin tümünü yüksek 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Başbakanlık bütçesi kabul edilmiştir. 

e) Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Dairesi büt
çesine geçiyoruz. Tümü üzerinde konuşmak is-
tiyenler'? Buyurun efendim. 

TOPLU ABDÜLHADÎ — Muhterem arka
daşlarım, bendeniz bu teşkilâtın kuruluğu mü-
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nasebetiyle Millî Birlik Komitesine ve onun 
Hükümetine teşekkür etmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Türkiye'nin tabiî serveti v§ Türk Milletinin 
fıtraten haiz olduğu zekâ ve kabiliyeti, Yüksek 
Heyetinizin olduğu gibi, cümlenin malûmudur. 
Buna rağmen bugün içinde bulunduğumuz ki
riz, bugün içinde bulunduğumuz geri durum 
neden neşet ediyordu? Bu, plansızlıktan, pro-
gramsızlıktandır. Binaenaleyh, milletçe yıllar
dan beri özlediğimiz, arzu ettiğimiz memleket 
kalkınma dâvasının kökten halledilmesi işini, 
vekillerin sempatisine, vilâyet merkezlerinden 
çıkan milletvekillerinin aded çokluğuna baka
rak hizmet gören bir düşünceden çıkarıp mem
leketi bir kül olarak mütalâa ederek, doğusu
nu batısını, kuzeyini güneyini iktisadî bakım
dan, içtimaî bakımdan ve kültürel bakımdan 
kalkmdırıp memleketi millî birlik içine soka
cak olan böyle bir teşkilâtlanmanın lüzumunu 
çok evvelden düşünüyorduk. Bunu kuvveden 
fiile çıkaran ve bizi mütemadiyen düşündüren 
meseleleri kökünden halleden ve edecek olan 
bu teşkilâtı kurdukları için Millî Birlik Hükü
metine samimî teşekkürlerimi bildirerek hür
metle hepinizi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güley Ferda. 
GÜLEY FERDA — Muhterem arkadaşla

rım, plân mefhumunu reddeden, plân kelime
sini dahi telâffuz etmek istemiyen 10 yıllık bir 
devrenin sonunda yalnız plâna değil, yüksek 
plâna da kavuşmuş bulunuyoruz. Bu înkılâp 
Hükümetinin ve hepimizin müşterek malı olan 
inkılâp rejiminin milletimize ve demokrasimi
ze getirdiği büyük bir armağandır. Bundan 
dolayı daha evvel konuşan arkadaşım gibi ben 
de candan teşekkür etmeyi ve bu teşkilâtı ge
tirenlere, bu teşkilâtta geceli gündüzlü çalışan
lara ve çalıştıklarını gördüğüm arkadaşlara te
şekkür etmeyi bir vicdan borcu bilirim. Ancak 
bir hususa temas etmek istiyorum. Bizim için 
çok yeni olan bu plân fikri ve tatbikatı ilk 
adımlarını attığına göre hem Kurucu Meclise 
hem halkoyuna plân mevzuunda kâfi, geniş 
malûmat vermek lâzımgelmez miydi? Meselâ 
bütçe tasarısında bu teşkilâtın da bir- rapor
törü olsaydı ve bu raportör bize 4 milyar 292 
milyona varan bütçesi ile bu teşkilâtın bir 
müsteşarlık olarak Devlet kadrosunda nasıl 
bir fonksiyonu olduğunu, Hükümetin üyeleri-
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ni plân ve yatırımlar bakımından nasıl koordi-
ne ettiğini, yatırımlar konusunda halihazırda 
ve geleceğe muzaf olarak neler düşündüğünü. 
teşkilâtın hudutlarının nereden geçtiğini, ile
ride ihtiyacın ne kadar ve nasıl genişliyeceğini 
ve hangi hudutlara varacağını bize bir rapor
tör veya yetkili bir şahıs bütçe bölümünün ba
şında açıklamış bulunsaydı daha iyi olmaz 
mıydı ? 

Bendenizin dikkatini bir konu çekiyordu. 
Belki bunu bu açıklamada bulurdum. Daha 
evvel de Maliye Bakanının ifade ettiği gibi, 
sakıt iktidardan bize 5 000 küsur yatırım veya 
projesi miras kaldı. Bunlardan 210 adedi bele
diye ve özel idarelere ait yatırımlardır. Bu ya
tırımlar barajlar gibi büyük kapasitede işler 
değil; tehiri caiz olmıyan su, elektrik, kanali
zasyon gibi hayatî ihtiyaçlardır. Milletimizin 
yer yer, bir ortaçağ hayatı yaşamakta olduğu 
bilinen hakikatlerdendir. Milletin günlük ihti
yaçlarına, ıztıraplarma cevap verecek yatırım
lardır, bunlar. Bu yatırımlar bir baraj gibi, bir 
fabrika gibi, her hangi büyük bir işletme gibi, 
ileride, uzun zaman sonra verim verecek, yatı
rımlar değildir. Bu cins yatırımları rantabl de
ğildir diye terki caizdir, gibi düşünmek, böyle 
telâkki etmek mümkün olmaz, olmamalıdır. 

Bir kasabaya su elektrik, kanalizasyon gö
türmek istemez misiniz? Bunları diğer yatırım
lar gibi tutmak, az verimlidir, yahut verimsiz
dir diye düşünmek, geri bırakmak veya vazgeç
mek olur mu? Halbuki Plânlama Teşkilâtının 
telkini ile bu 210 belediyeler yatırımı da üç ka
tegoriye ayrılmıştır: Devam, tehir ve terk. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, çağdaş me
deniyet nimetlerine halkımızı kavuşturmak, 
geri kalmış olan memleketimizi medenî seviyeli 
bir yaşamaya kavuşturmak lâzımgelmez mi ? Bir 
kasabaya, bir iki sene önce bir elektrik santralı 
yapılması kararlaştırılmış, işe başlanmış, kasaba 
aydınlık bekliyor. Bunu diğer yatırım mevzuları 
ile beraber düşünmek olur mu? Meselâ bir hid-
r$ - elektrik tesisi ihale edilmiş, 1 milyonluk 
keşif bedelinin 350 - 400 bini sarf edilmiş. Ya
rısından çok azı sarf edilmiştir. Diye bu işi 
bırakacaksınız. Milletin parası buradan kurta
rılmalıdır diyeceksiniz. Halkın gözleri önünde 
aylardır, belki de yıllardır devam eden bu işi 
bir tarafa iteceksiniz. Tıpkı bir barajı iter gibi, 
tıpkı bir fabrikayı iter gibi. Evvelâ böyle bir 
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tasarrufun psikolojik zararını düşünelim: Siz o 
bölgenin vatandaşı olsanız bunu kabul eder mi
siniz? Devlet 300 bin tasarruf edecek, veya 400 
bin lirasını sonraki yıllarda kullanacaktır, gibi 
bir esbabı mucibeyi kabul eder misinizi.. 

Su, kanalizasyon gibi mevzularda da aynı 
ıztırabı aynı kelimelerle tekrar etmek mümkün
dür. Meselâ Ordu'nun Gölköy kazasının hidro -
elektrik santrali ihalesi 2 sene evvel yapılmış
tır ve inşaat devam ediyor. ihale. bedeli 900 
küsur bin lira. 170 bin liralık makinaları gel
miş 350 bin liraya yakın bir para inşaat bedeli 
olarak sarf edilmiş. Bu termo değil hidro - elek
trik santrali. Yani yapılırsa 30, 35, 40, 50 ku
ruştan Gölköy kazasında yaşıyan vatandaşlara 
elektrik verecek. Burada yaşıyan biçare vatan
daşlarım asırlardan beri ihtiyaçları ve hakları 
olan elektriğe kavuşacaklar, işte bu işde dur
durulmuştur. Tehir edilmiştir değil, hayır ta-
mamiyle terk edilmiştir. Evet Türkiye'de ele 
alman hidro - elektrik santralleri içinde yalnız 
bu iş birkaç yüz bin lira harcamak bir külfet 
sayılarak terk edilmiştir. 

Şimdi bir de Gazianteb'in Nizip kazasında 
bir içme suyu işi vardır. Bu iş için gerekli su 
boruları getirilmiş, hafriyat yapılmış ve hemen 
borular kanala sokularak kapatılacak iken in
kılâp Hükümeti bu işin de envanterini isteyip 
almış ve bu işi de tehir etmiştir. 

Bu vatandaşlar 10 senedir, namuslu vatandaş
lar olarak mücadele etmişler, inkılâp rejimini be
nimsemişlerdir. Lâyıktırlar. Bunun üzerinde dü
şününüz. 

Arkadaşlar; arz etmek istediğim şudur : İller 
Bankasının finansmanını bekliyen su işleri, elek
trik, kanalizasyon işleri var. Bu yatırımların 
adedi 210 kadardır. Bunlar üzerinde tehir veya 
terk edici bir tasarrufa gitmek, İnkılâp Hüküme
tinin şiarı olamaz; İkinci Cumhuriyet Kurucula
rının şiarı olamaz; mâkıil bir tasarruf zihniyeti
nin şiarı olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; terk veya tehir edi
len bu elektrik santrallerinin makinaları ithal edil
miştir. Ya memlekete gelmiş gümrüklerde bek
liyor, yahut da monte edilecekleri yerlere götü
rülmüşlerdir. Açıkta bir sundurma altında, bran
da bezi altında bekletiliyor. Hepsi de açık deniz
de gelirken karıncalanmış, küflenmiş, bakımı, 
yağlanması, temizlenmesi lâzım. Ama, gümrüğün 
kapıları kapalı. Yağlamak için, korumak için bir 
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mütehassıs göndermenin imkânı yok. Bu makina
ların yekûn fiyatları 40 milyon liranın üstünde
dir. 

Şimdi bu hususu vicdanlarınıza bırakıyorum. 
40 milyon liralık millî servetin heba olmasına göz 
yumamayız. Bu makinaların, malzemelerin battal 
hale gelmesi ve millî servetin heder edilmesi doğ
ru olamaz. inkılâp Hükümeti her sahada tasarruf 
yapmalıdır. Bundan sonra gelecek millî irade hü
kümetleri de bunu elbetteki radikal bir ölçü için
de hudutlıyaeaktır. Ama evvelce rey için dahi 
olsa her hangi bir yere, rantabl olmıyan bir ye
re elektrik yapılmış ise bunu devam edip bitir
mek lâzımdır. Su götürülmüş se rantabl olsun 
olmasın suyu olduğundan akıtmak lâzımdır, di-
yemiyeceksiniz. Bu cins ihtiyaçlar kalbimize gi
ren karşılığı minnettarlık olan yatırımlardır. Bu 
ihtiyaçlar psikolojik bir zemin üzerinde tekev
vün eder, vücut bulur. Bunları o zemin üzerinde 
mütalâa etmek lâzımdır, durdurulamaz arkadaş
lar. 

Dileğim iller Bankası vasıtasiyle finansmanı 
yapılan bu cins elektrik, su, kanalizasyon gibi iş
ler mevzuunda alınmış olan tehir ve terk karar
larının Plânlama Dairesince yenibaştan mütalâa 
buyurulması ve bunlar üzerinde tehir ve terk ka
rarı alınanların ayaklarına bağlanan bağın çözü
lerek yürümeye serbest bırakılmasıdır. Tetkik et
tim. 60. küsur milyon lira iller Bankasına verile
bildiği takdirde tehir ve terk edilen bütün bu iş
ler devam edebilecektir. 

Maliye Vekili arkadaşımız, «8 milyar kü
sur milyon liralık bir bütçede 450 milyonluk 
bir maaş artışı ne demektir? % 1 lerin bile 
altında bir tereffü teşkil eder, bu, Binaenaleyh 
bu kadar cüzi bir tutar için maaşlara yapılan 
zammı eok görmek mı kadar küçük bir maaş 
fazlalığı üzerinde durmak abesttir.» bende Ma
liye Vekiline ve onunla beraber mesuliyet sahibi 
olanlara diyorum ki, 8 milyar küsur milyon li
ralık bir bütçede bu kadar kocaman bir derya
da bir kadre demek olan 60 - 63 milyonluk bir 
parayı esirgeyerek makineleri gelmiş santralleri 
durdurmak, hafriyatı yapılmış boruları ya-
nrna yatırılmış su işlerini battal etmek doğru
mudur bu? Damlayı ışığa ve temiz suya susa
mış milletten niçin esirgeyelim? Meselâ benim 
kasabanın halkı beklediği ışık verilerek inkı
lâbın Hükümeti tarafından sevindirilmelidir. 
Çünkü bu halk, 10 senedir, her türlü zorluğa 
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göğsünü siper etmiş, zulümle boğuşmuş, hiç
bir tehdide başeğmemiştir, ve 27 Mayıstan son
ra da inkılâbı candan karşılamıştır. Eğer bu 
santralı terk edersek onların yüzüne başım zı 
kaldırıp nasıl bakacağız? Bunu yüksek izanla
rınıza bırakıyorum ve bu mevzu üzerine sizi 
eğilmeye davet ediyorum. 

Saygılarımı sunar, teşekkürler ederim. 

BAŞKAN —• Ergin Sait Naci. 
ERGİN SAİT NACİ — Muhterem arkadaş

lar, Sayın Ferda Güley'in ifade ettiği mevzuu 
ikiye ayırmak suretiyle arz ve izah etmek lâ
zım. Birisi İller Bankasının bu sene 60 mil
yon lirabk finansmana ihtiyacı vardır. Bunu 
bütçeden beklemektedir. Bu hususu kısaca arz 
edeyim. Beri de Ferda Güley arkadaşımızı des
teklerim. Ancak, yatırımların durdurulması 
mevzuu zannedildiği gibi değildir. Yatırımlar 
durdurulmamıştır. Millî İnkılâp Hükümeti ya
tırımları incelemiş, ne kadarının yürütülebile
ceğini, ne kadarınım şimdilik durdurulması, 
yâni tehir edilmesi lâzımgeldiğini tesbit etmiş
tir. Mesele budur. Bu konuda gayret sarf 
edilmiştir. Kısaca bu hususu arz ettikten sonra, 
meselenin esasına geliyorum. 

Millî Birlik Hükümeti, sakıt iktidardan bir
çok kötü miras devir aldı. Bunların belki de en 
vahîmi ve kötüsü bu yatırımlar idi. Eğer dev
letlerde mirasların reddi imkânı olsa idi, ben
deniz bunu ne pahasına olursa olsun reddede
lim derdim. Ama, buna imkân yoktur. Bun
lar kötü bir mirastır, sebebi de şudur. Eski 
iktidar zamanında her hangi bir yatırıma baş
lanırken bu yatırım:n ikmali imkânı, iktisadi
yatımıza veya memleketimizin diğer sahasına bir 
faydası olup olmaması değil, tetkik edilmek üzere 
sadece başlaması ve orada konuşulması imkânını 
yaratması isteniyordu. Bundan dolayı faraza 500 
bin liralık işe 20 bin lira ile başlanır, 10 milyonluk 
işe 100 binle başlanır sonra da o iş kendi tali
hine, kaderine terk edilirdi, iç ve dış finans
man hesaba katılmaz, Allah Kerim diye temeli 
atılır o bitmeden yenilerine geçilir ve bu suret
le bol bol Hftnuşma imkânı hâsıl olurdu. Bu 
suretle Maliye Vekilinin de arz ettiği gibi bin
lerce projeye birden başlanılmış fakat günün 
birinde bu projeler artık yapılamaz hale gelmiş, 
yani evvelâ projeler vaktinde bitirilememiş son
ra ümit tamamen kesilmiş, ve bu projeler oldu-
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I ğu yerde bırakılmıştı. Bu projeleri yürütmek 
I Jızımgelirdi. Bir noktaya daha temas edeyim. 
I xiJ58 yılı 4 Ağustosunda alman istikrar tetbir-
I îeri, ki Sayın Cemil Sait Barlas'm fikrinin ta-
I mamen zıddı bir düşünceyle arz edeyim, mem-
I leket için fevkalâde faydalı olurdu, eğer bun-
I iarda başar-ya ulaşılmış olsaydı. Bugün bize 
I bırakılmış olan miras da bu kadar kötü, bu ka

dar feci olmazdı. Fakat bu tedbirlerde muaffak 
I olunamadı. Bu başarısızlığın tek sebebi bu ya

tırımların ciddî olarak ele alınmamış olmasın-
I dadır. Millî Birlik Hükümeti, vazifeyi alır al

maz bu yatırımlara da fevkalâde bir ciddiyetle 
ele aldı. 9 müsteşardan müteşekkil bir Müste
şarlar Komitesi kuruldu. Başkanlığına da ben
denizi getirdiler, bu vazifeyi verdiler. Bu 9 

I Müsteşarlar Komitesi 3 tane Tâli Komiteye bö
lündü. Salahiyetli kimselerden müteşekkil 20 -

I 21 kişilik büyük komiteler kuruldu. Her biri 
I muayyen bir kısım yatırım projelerini ele aldı

lar, süratle tetkik ettiler, neticede şöyh bir- ka
rara vardılar : 

I Mutlaka devam edilmesi lâzımgelen projeler. 
Tetkikinden sonra devam edilmesi lâzımgelen 
projeler. Tehiri şimdilik kabil olan projeler. 
nihayet % 100 terki lâzımgelen projeler. Bu 
projeleri böyle bir tasnife tâbi tuttular. Yalnız 
şurasını arz edeyim ki, bunlar sektör sektördür. 
Şimdi arz edeceğim projeler iktisadî Devlet 
Teşekkülleri ve teşebbüslerine ait projelerdir. 
Bunların yekûnu 1 153 tür. Bu 1 153 ün 665 
inin sureti katiyede devamı zarurî olan projeler 

I olduğu /tesbit edilmiştir. Bu 665 proje için sarfı 
lâzımgelen para 4 milyar 16 milyondu. 1 milyar 
383 milyonu İ960 tan sonra harcanacak para-

I dır. Bu projelere ait sarfiyat 3 milyar 25 mil-
I yondur. Devam edilmekle beraber acaba bir 
I müddet tehir edilebilir mi, edilemez mi, diye tet-

kika tâbi tutulan 57 proje vardır. Bunların tu
tarı 590 milyon liradır. Bunun dışında bir de 

I 305 aded proje vardır M, bunun malî tutarı 2 
I milyardır. 
I Şimdi Ferda Güley arkadaşımızın üzerinde 
I durduğu projelere geliyorum. Bu projeler bele-
I diyeîerin ve diğer mahallî teşekküllerin proje-
I leri olup yekûnu 210 aded idi. Bu projeleri de 
I salahiyetli mütehassıslar tetkik edip müsteşar-
I 1ar komitesine getirildikten sonra 124 tanesinin 
I devamına karar verildi. Bu 210 projeden yarı* 
j sından daha fazlası demektir. Bu projelerin tu-

— 91-
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tan İ73 milyon lira idi. Ve ancak, 134 milyon 
lirası sarf edilmiştir. Bakiye kalan şu kadar 
milyon lira vardır ki, bu para da sarf edilmiş 
değildir, işin fenası, kalan projelerin iç ve dış, 
finansman imkânları da karşılanmış değildi. 
Bunlardan tehir edilen 17 proje hakkında hem 
devam etsin, hem de tetkik edilsin denilmiş, 37 
proje tehir edilmiş ve 32 proje de terk edil
mişti. 

Şimdi görülüyor ki, arkadaşlar, hakikatte 
Millî Birlik Hükümetinin üzerinde durduğu, 
üzerine eğildiği ve sonra bir kanunla tehirini 
kabul ettiği projeler, hakikatte tehir edilmiş 
değildir. Esasen projelerin hepsi durmuştu. 
Millî Birlik Hükümeti, «Bu projelerden âzami 
olarak ne kadarını yürütebilirim; memleketin 
kudreti nedir? imkânlarımız ne kadarını yü
rütmeye müsaittir?» diye düşünmüş, bunu ara
mış ve bunun üzerinde durmuştur. Yoksa terk 
edilen ve tehir edilen projelerin üzerinden bir 
sünger geçirilmiş değildir. Bunlar Devlet Plân
lama Teşkilâtının tetkikine bırakılmıştır. Ne 
kadar küçük olursa olsun bir projeden vazgeç
mek, onun için sarf edilmiş olan paralardan da 
vazgeçmek demektir. Bunu yapmak da kolay 
bir şey değildir. Bunun içindir ki, bu mevzuda 
Devlet Plânlama Dairesine büyük bir vazife 
düşmektedir. 

Devlet Plânlama Dairesi acaba bu terk ve 
tehir edilen projeler hakkında ne zaman bir ka
rara varacaktır? Bunu kendilerinden öğrenmek 
'bizi çok memnun edecektir. Çünkü, bu işin bek
lemeye pek tahammülü yoktur. 

ikincisi, köylerimizin, kasabalarımızın su, 
elektrik gibi hattâ medeniyet seviyesinin en 
iptidai derecelerdeki ihtiyaçlarını karşılama ba
kımından yapılması lüzumlu işler için iller 
Bankasının finanse edilmesi, 60 milyon lira 
verilmesi gerekiyorsa, h(u yüksek bîr meblâğ 
değildir. 60 milyon lira belki bütçeden tefrik 
©dilemez ama bunu başka yerlerden aramak 
lâzımdır, başka yerlerden temin etmek lâzım
dır. Ve bu suretle de mutlaka köy ve kasaba
larımızın, şehirlerimizin mutlak surette ihti
yaçlarına, mütevazı ihtiyaçlarına bir an evvel 
kavuşmasının lüzumlu olduğuna Ikaaniim. 

BAŞKAN — Sayın Emin Soysal. 
SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlar, 

Plânlama Dairesinin kurulmasının memleket 
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I için çok hayırlı olduğunu ifade etmiş, idim. Ş&m-
I di bu teşkilâttan bâzı temennilerde bulunaca

ğım. Bizim işlerimizde plânlama denilen şey 
eksiktir. Belediyeye gelen her belediye reisine 
göre işler değişir, her kaymakama göre işler 
değişir, her valiye göre işler değişir. Biri işe 
yoldan başları diğeri bunu bırakır, mekepten 

J başlar.' Diğer fbiri de hiçbir iş görmez, diğer 
biri de cami yapılmasından işe başlar. Başlanan 
işlerin hiçbiri tamamlanmadan çoğu yarıda ka
lır. Ve bu yüzden memlekete büyük zararlar tev-
lideder. Temennim şu, belediyelerin bir iş.plâ-

I nı olmalıdır, Plânlama Dairesi ve Hükümet, ge-
I lecelk hükümetler bunun üzerinde durmalıdır. 
I Vilâyetlerin bir iş plânı olmalıdır, 5 senelik, 

10 senelik. Her vilâyetin idari taksimat işinin 
ekonomik zaruretler, hattâ coğrafî bakımdan 
yeniden bir plâna tâbi tutmak icabeder. idarî 

I taksimat ayrı bir şeydir. Ama her vilâyetin 
behemahal bir iş plâna bulunmalı, bu plânlar 
ne mebus, ne gelip giden valiler, ne de şunun 
bunun arzu ve keyiflerine göre değiştirilin eme
li, hesaba müsenit, muntazam surette birbirini 
takibederek plânlar tatbika konmalı. Valiye 

I sormalı, siz nereden başladınız? Şuradan. Ne-
I reye kadar getirdiniz? Buraya kadar. Yani 

böyle bir iş plânı belediyelere, vilâyetlere yap-
tıramazsak işler karmakarışık devredip gider. 
Bu son derece mühim bir şeydir. Plânlama Da
iresinin bu iş üzerinde durması hakikaten müb-
remdir. Bir vilâyetin zirai bakımdan, maarif 
bakımından, yol bakımından, hattâ coğrafî (ba-

I kımdan bir plânı olmazsa, her valinin keyif ve 
arzusuna göre olursa, her mebusun keyif ve 

I arzusuna göre işler yürütülürse elbette paralar 
I heder olur, memleketin işleri yarım kalır; 
I enerji, zekâ ve para israf edilir,. Onun üçin be-
I tediyelerin ve (vilâyetlerin de birer liş, plânı bu-
I lummalıdır. 
I Diğer bir mesele de köy kalkınması mesiele-
I sidir. Her sene köy kalkınmasından behsede-
I riz. 40 bin köy nasıl ve nerelere dağılmıştır? 

Bunlara elektrik, su ve yol götürmek mümkün 
müdür, değil midir, bilmeyiz. Onun için, bir 

I köy kalkınma plânının da esaslı bir şekilde Dev-
I letçe yapılması lâzımdır. Vaktiyle köy içme 
I suları için bir kanun getirmiştik. Köy içme 
I suları, mebusların ve partizan idarenin arzusu-
I na göre tanzim edilirdi. 3 milyon küsur lira 
I Maraş köy içme suları için ayrılmıştı. Meselâ 
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bir köye 30 bin lina sarfı ile (bir çeşme yapıl
mıştır; şimdi suyu akmaz, çeşme köyün orta
sında, 'kus kuru durmaktadır. Bu plansızlıkla
rın acı misalleri pek çoktur. 

Onun için, köylerimizi nasıl imar edebiliriz, 
nasıl kalkmdırabiliriz ? Bunun için ne yapmak 
lâzımdır? Bütün bunları cevaplandırmak ve 
köy kalkınma dâvasını halletmek için esaslı bir 
Köy Kalkınma Plânını bu Devletin yapması lâ
zımdır. 

Aksi halde işler sadece politik ağızlara göre 
dalgalanır. Plânlama Dairesinin işlerinin hacım 
ve mahiyetini takdir eden kimseler tarafından 
plânlama yapılırken düşünülecek şeyler neler
dir? Elektrik nereden gelir? Fabrika nerede ku
rulur? Esaslı bir etüdden sonra rantabl şekilde 
işlerin yürütülmesi lâzımdır ki, Plânlama Dai-
re,si bu işlerin üzerinde çalışacaktır. 

Bendeniz bir nokta üzerinde Plânlama Daire
sinin ve Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 
Senelerce evvel başlamış olan işlerin, memleke
te milyonlara mal olan işlerin, plân ve projele
ri ve hattâ ihalesi yapılmış olan işlerin çeşitli 
sebeplerle keşif, bir daha keşif, bir daha keşif 
yaptırmak suretiyle geri kalması doğru değil
dir. Projesi 110 milyona baliğ olacağı evvelce 
tesbit edilen bir işin bu keşifler sebebiyle 272 
milyon liraya baliğ olduğu bir hakikattir. 

Çatalağzı Santralinin projesini Hasan Saka 
zamanında bir İngiliz şirketi yaptı, resmî küşa-
dı yapıldı. Bu 20 milyon küsur liraya mal oldu. 
Bir kombine için zamanın İngiliz mütehassısı 
ve oradaki mühendisler 5 milyon liraya daha 
ihtiyacımız var dediler, nutuk verildi ve çekil
diler gittiler. 

Seneler senesi, 1949 da mı idi ne idi, bir nu
tuk dinledik, Çatalağzı santrali 31 milyon liraya 
tamamlanacak. O zaman bunun plânı, projesi 
yapılmıştı, makinalarm getirilmesi için 5 milyon 
lira lâzım denilmişti. Bir müddet sonra bir de 
baktık ki 31 milyon lira değil bunun çok üstün
de paraların sarf edildiğini gördük. 

Küçük bir kasabanın hikâyesini anlatayım. 
1949 da Elbistan kasabasına hidro - elektrik tesisi 
yapmak istenildi. Bu tesis için 390 bin lira ke
şif yapıldı, proje hazırlandı. Keşif ihalesi, keşif 
ihalesi nihayet bu sene bitti. Tasavvur ediniz 
11 sene sonra ancak bu küçük kasabaya 5 milyon 
liraya mal oldu. Kasabanın evlerini satsan 5 mil
yon lira etmez. 
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ı Şimdi bu misalleri arz etmekten maksadını, 
1 Plânlama Dairesi plânlamayı yaparken bu ma

liyetleri elbette hesabedec'ek. Ama bu ilâve ke
şif hastalığından gerek mühendislerin, gerekse 
mahallinin yapmış olduğu kötü telkinler dolayı-
siyle ilâve keşif hastalığından bu memleketi kur
tarmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ferda Güley'in te
mas ettiği noktaya ben de temas edeceğim. Yü
rümesi arzu edilen işler zaten durmuştu. Para 
yoktu. Yürümüyordu. Ama çeşitli vait ve ya
lanla, yürüdü, yürüyecek gibi bir sürü cek ve 
caklarla millet avutuluyordu. Bunları bilmemiz 
lâzım. Tarihin de bilmesi lâzım. Fakat bâzı iş
leri yürütmek zarureti kendisini hissettiriyor. 
Şimdi, eski ve yeni, JDevlet olarak vatandaşa de
mişsin ki, «Ben buraya fabrika yaptıracağım. 
Siz de ortak olun.» Vatandaş buraya sermaye 
yatırmış. Bekliyor ki, fabrika kurulsun. Bu fab
rika kendisine ve memleketine faydalı olsun. 
Şimdi siz bu durumu da nazarı itibara almaksı
zın bu işleri durduracak olursanız, vatandaş ne 
yapacaktır? Bunları durduracak olursanız, va
tandaşların, Devletle birlikte iş yapma hususun
da Devlete karşı beslemeleri lâzımgelen güveni, 
emniyeti temin hususunda zorluk çekersiniz. 
Alın Maraş fabrikasını. Rantabl mı, değil mi? 

Bir fabrikanın rantabl olması için enerjinin 
ucuz, hammaddesinin kolay temin edilmesi lâ
zımdır. Kayseri'de kurulacak bir fabrikanın pa
muğu Adana ovasından gelirse ve buna tren 
masrafları yüklenirse bu fabrikanın mamulâtı el
bette bir nispet dâhilinde pahalı olacaktır. Ama 
fabrikanın yanında enerjisi olur, pamuk ovası, 
pamuğu yanında olursa bu takdirde oraya, fabri
kaya vatandaşlar heves ederler, arzu ederler ve 
buna para yatırırlar. Bir şeyin binası yapılır, 
makinalan gelirse bunun üzerinde Plânlama Da
iresinin düşünmesi lâzımdır. Maraş'ta bir işe baş
lanıyor, bir milyon para sarf ediliyor. Vatandaş
ların para yatırdığı, ortak olduğu bu fabrika
nın durup durmamasının ne dereceye kadar doğ
ru olacağını Plânlama Dairesinin ve Hükümetin 
düşünmesi gerekir. Binaları yapılmış milyonlar 
sarf edilmiş işler üzerinde bunların rantabl ol
ması bakımından alâkalıların dikkatini çekerim., 
Acele kararların plânlama dairesinin muhtacoldu-
ğu bir plânlama fikrinin aceleye gelmesi memle
kete faideden ziyade zarar olur. Ne güzel bir şey. 
Millî Birlik Hükümeti evvelâ bir plân fikriyle 
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geldi. Demekki her işin bir planı olurmuş. İnşal
lah memleket için hayırlı olur. Bu temennileri
min de dikkate alınmasını rica eder hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

KOKSAL FEYYAZ — Sayın arkadaşlarım, 
milletçe iştiyakla beklediğimiz Devlet Plânlama 
Dairesi yeni kurulmuştur. Bunun muvaffak ol
ması, milletimizin muvaffak olması demektir. 

Yalnız plânlamaya esas alman rakamlar yan
lış olursa plân da yanlış olur. Bir binanın temel 
gerilme rakamları yanlış olduğu zaman o bina 
çöker. Küçükyalı'da bir sinema binası çöktü, 17 
vatandaşımız öldü. Fakat bir müh plân, bir ikti
sadî plân yanlış olursa o plân, bir milleti çökerte
bilir, bir iktisadiyatı çökertebilir. Bu bakımdan 
rakamların hakikata uyması lâzımdır, zaruridir, 
On sene müddetle sayım yapan müesseseler İs
tatistik Umum Müdürlüğü ve diğer müesseseler 
yanlış ve yalan rakam icadetmişlerdir. Belki bu 
rakamların içinde hakiki rakamlar da vardır. Fa
kat bu rakamları bilmek zaruretinde olanların 
eline bu hakikî rakamlar geçti mi geçmedi mi ben 
bunu bilmiyorum. Bu bakımdan Plânlama Dai
resi hakkında bize biraz izahat verilirse memnun 
kalırım. 

Son zamanlarda hazırlanmış, Plânlama Dai
resinin muhtelif eserleri vardır. Bunlar teşriî or
gana açıkça ve korkmadan verilirse çok yerinde 
bir iş yapılmış olur. 

Ferda Güley arkadaşımız haklıdırlar. Çünkü 
alman esas, bu meseleleri^, halimdeki bazlar, ra
kamlar yanlıştır. Yatırını meselelerinin tekrar 
ele alınması çok yerinde olacaktır. Bunların il
min ve fennin ışığı altında tekrar elden geçiril
mesi zaruridir. Terk ve tehir olunacak işlerin pri-
yoritesi o zaman daha iyi tesbit olunur. 

Çok mühim saydığım bir mesele olarak şu hu
susu da arz etmek istiyorum : Bu teşkilâtın, Plân
lama Dairesinin, müstakil bir hüviyette olması 
acaba daha iyi olmaz mı? Korkum geçmiş on sene
nin acı tecrübelerinden doğmaktadır. Sayın Vekil 
de bu korkularımıza iştirak ederlerse iyi olur gi
bi geliyor bana. Belki hatalar tekrar edilir diye 
korkuyoruz. Bu müessesenin müstakil hüviyette 
olmasını bunun için istiyoruz. Hattâ Istatiktik 
Genel Müdürlüğünün de aynı şekilde müstakil 
bir hüviyete sahibolması yerinde olacaktır. Plân
lama Dairesinin ve İstatistik Genel Müdürlüğü
nün yapacağı işler; iktisadî plânlama ve teknik 
islerdir. Politikacılara istikamet verecek olan ra-
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kamları ve esasları çizecek olan müesseselerin bu 
bakımdan müstakil olması hususunda ilgililerin 
ne düşündüklerini öğrenmek isterim, 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İsmet Giritli. 
GİRİTLİ İSMET — Muhterem arkadaşlar 

doğum sancıları çektiğimiz İkinci Cumhuriyeti
mizin en mühim vazifelerinden birisi, şüphe yok
tur ki, bundan böyle iktisadî politikamızın bir 
plâna tâbi tutulması keyfiyetidir. Bu bakımdan 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesinin görüşül
mesi esnasında kısaca bu hususta söz almak lüzu
munu hissetmekteyim. 

Bilindiği gibi, 27 Mayıs devriminin hedefle
rinden birisi de memleketimizde siyasî demokra
sinin tesisi olmakla beraber, bunun yanmasında 
siyasî demokrasinin gerçek teminatını teşkil ede
cek olan iktisadî demokrasiyi de tesis etmesi ga
yesi yer almaktadır. Bu bakımdan bu kanunun 
ortaya çıkarılması, bu teşkilâtın kurulmuş olması 
27 Mayıs Devriminin (etl|que) ine uygun olduğun
dan .alkışlıyorum. Çağımızda Devlet idaresi; ka
palı, dar, kültürsüz politikacıların zannettiği mâ
nada bir politika işi olmaktan ziyade daha çok 
ihtisas ve ilim istiyen bir idaredir. Bütün işler de 
iktisadî faaliyetlerin, siyasî olduğu kadar, ilmî 
esaslar dairesinde de ele alınmak lâzımdır. Ak
sine bir tutum, boş yere insan enerjisinin, para
nın ve zamanın israfından başka bir şey değildir. 

Bu böyle olduğu halde, düşük iktidarın işba
şında olduğu zaman zarfında, iktisadî plânın to
taliter rejimlere ve komünist memleketlere has 
olduğu demagojik şekilde iddia edilmişti. 

Devletin bir taraftan iktisadî sahaya müda
hale edeceğini, kabul ederken, diğer taraftan bu 
müdahaleyi bu plân ve programa bağlamamak 
tenakuzların en büyüğüne düşmek ve iktisadî ha
yatı keyfîlik ve keşmekeşe mahkûm etmek olur. 

Böyle bir teşkilâtın memleketimizde kurulmuş 
olmasını, bu ıstıraba bir çare bulmak teşebbüsü 
olarak alkışlıyorum. 

İktisadî kalkınmayı, düşük iktidar devrinde 
görüldüğü gibi hürriyetleri kısmak, iktisadî ha
yatımızı tamamen bir keşmekeş içine bırakmak; 
mahdut bir sınıfın saadeti pahasına geniş halk 
kütlelerini ıstıraba sürüklemek mânasına almıyo
rum. 

Batı memleketlerinde olduğu gibi, hürriyetler 
rejimi içinde ve ilmî icapların ışığı alltmda çok 
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mulitacoiduğumuz iktisadî kalkınmanın yapılma
sının zaruretine inanıyorum. 

Bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, iktisadî 
kalkınmanın iktidardakilerin kendi keyiflerine 
göre kestirme yoldan yapılmaması lâzımdır. Ya
pılan her şeyin teenniye ve ilmî icaplara dayan
ması lâzımdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cemil Sait Barla*. 
BARLAS CEMİL SAÎT — Sait Naci Bey ar

kadaşımız, mühim telâkki ettiğim bir hususa te
mas etmemiş olsalardı, huzurunuza çıkmayacak
tım. Mevzu hakikaten mühimdir. Bizim gibi geri 
kalmış bir memleketin ileri gitmesinde bâzı esas
ları göz önünde tutmak lâzımdır. Biz fakir bir 
milletiz. Dün, rakam vermemiş idim. Millî gelir 
olarak, hepimizin bildiği gibi Amerika'nın sosyal 
brüt geliri adam başına yılda 2 464, yine adam 
başına istihlâk tutarı 1 704 dolardır. Almanya'da 
adam (başına millî gelir 922, istihlâk 648 dolardır. 
Bizde ise 193 olarak görüyoruz. 4 Ağustos karar
larına geleceğiz. 4 Ağustos kararları tamamen 
yanlış bir karardır. Demokrat Parti Hükümeti bu 
kararları almakla çok yanlış hareket etmiştir. Bir
çok nazariyatçılar karar hususunda müttefiktir. 
Türkiye'de gerçeğe bakmak lâzım. İstihlâk kabili
yeti olan (bir memleket değiliz, 4 Ağustos karar
larından evvel ve sonra orta yere bir sınıf türe
meye başladı. Banka kredileri dondurularak zen
gin, daiha zengin oldu. Yeni yeni yerleşmeye kal
kan tüccarlar ortadan silindi. Bankalarda protes
tolar yığılmaya .başladı. 4 Ağustos kararları ile 
memleketin iştira.gücü durdurulmuş oldu. Bizim 
harice ihracedeceğimiz neyimiz var? Bir avuç in
cirle bir avuç. üzüm ve tütünden başka neyimiz 
var. Lüks madde ihraçeden bir memlekette hal
kın iştirak kabiliyetini kısmakta ne mâna vardır? 
4 Ağustos kararları ile Türk parasının değeri 
1/4 nispetinde düşürüldü ve sert para rejimine 
gidildi. Ne oldu, 4 Ağustos kararları alındı da? 
Üç dört gün sonra dolar J l liraya çıktı. Bu mem
lekette bu geri kalmış memlekette böyle tedbir
lerle iktisadî istikrar sağlanamaz. 

200 milyon dolar istikraz ettik, fakat refah 
sağlandı mı! Şahsan bir yerden borç- alırsınız 15 
gün rahat nefes alırsınız. Fakat bu tedbirlerden 
sonra ve aldığımız bu borçlardan sonra milletçe 
5 gün rahat nefes 'alamadık. 

4 Ağustos kararlarından bahsedişimin sebebi 
şudur: Sert para nazariyetinden vazgeçelim. 
Türk parası; fiilen istihsal ve ihracın arttığı,' 
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istilâkin azaldığı gün diğeri yükselecektir. 

Mazallah Türkiye coğrafyası haritadan si
lindiği gün, dünya piyasası hiçbir maddeyi ara
maz, hiçbir piyasanın parala rınm kıymeti de
ğişmez. 

Bizim gibi geri kalmış memleket halkının 
çalışması, kalkınması tetkika muhtaçtır. Bir
çok şeyleri olmıyan, radyosu, televizyonu olmı-
yan, en geri kalmış vaziyette olan bir memle
ketin iştira kabiliyeti tanzim edilmedikçe alı
nacak neticeler memleketin lehine olmıyacak, 
aleyhine olacaktır. 

Ben sosyal muvazeneye inanan bir adamım. 
Binaenaleyh alman bir karara iktisadî hayat

ta sermayesi ile, parasiyle yabancı piyasalara 
hâkim olmak kabiliyeti var olan insanlara yal
nız çalışma sağlıyan bütün kararların aleyhin-
deyim. Bu münasebetle şunu arz etmek isterim, 
Plânlama Dairesi dolayısiyle arkadaşlarım çok 
güzel şeyler söylediler, benim noktai nazarım 
Plânlama Dairesinin faaliyetini, normal parl-
manter rejimlerde, siyasî partiler ilmin ışığı 
altında göz önünde tutarlar. Plânlama Dairesi 
Devlete, siyasî partilere, kalkınmayı empoze 
edecek bir teşkilât olmıyaeaktır. Ancak kalkın
ma da onlara rasyonel yolda ışık tutacaktır. 

ONAT ARİF HİKMET — Muhterem arka
daşlar, gerek İktisadî Devlet Teşekküllerine, 
gerekse belediyelere ait yatırımların neden terk 
ve tehir edildiği hakkında Sayın Sait Naci Be
yin verdiği izahata teşekkür ederim. Bunun se
beplerini bilmiyordum ve merak ediyordum. 

Yalnız burada şunu arz etmek isterim ki, İk
tisadî Devlet Teşekkülleri yatırımları ile bele
diyelerin yatırımlarını birbirinden ayırmak lâ
zımdır. Küçük ölçüde de olsa bu iki cins yatı
rımlar arasında fark vardır. Belediyelere ait 
elektrik, su ve kanalizasyon gibi yatırımların 
rantabl olup olmadıkları hususu ikinci plânda 
mütalâa edilmek lâzımgelir. Çünkü bunların te
mini bir zaruret ve vazifedir. Tabiî rantabl 
olurlarsa daha iyi olur. 

Arkadaşımız buyuruyorlar ki, bu yatırım
ların tetkiki mevzuu 9 müsteşardan müteşekkil 
bir heyete tevdi edildi. Bu heyetçe yapılan tet
kik sonunda rantabl olmıyanları terk veya te
hir edildi. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri yatırımları için 
bu doğrudur ama belediyeler için katiyen! Şu
nu arkadaşımızın affına mağrııren arz edeyim 

— wo. — 



S : S 81.: 
ki . mahallî bir mesele olduğu için değil misal 
olsun diye arz ediyorum - eğer bütün belediye
lerin yatırımları Gölcük'teki gibi terk edil. iş
se üzülmemek elden gelmez. Bundan daha yan
lış bir şey olamaz. 

Bir meslek adamı olarak arz edeyim ki, 'hid-
ro - elektrik tesisi, kanal ve santrali yapılmış, 
m'a'kinaları santralin kapısına kadar gelmiş 
olan 'bir ımüessesenm hu makinalarmm yağmur 
ve kar altına terk edilmesi doğru bir şey değil
dir. Zararın neresinden dönülürse kârdır deni
lir. 

Bir arkadaşımız 'burada dediler ki «'Beledi
yelerin mevzularma giren yatırımların terkine 
taraftar değilim. Bunlar için 60 milyon liraya 
ihtiyaç vardır.» Evet bütçenin hali malikndur, 
60 milyonun 'bütçeden 'tedariki cihetine (belki gi
dilemez ama başka hir hal (tarzı bulmak müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlar, 8 milyarlık 'bütçe 
için akademik münakaşalardan vazgeçiyorum. 
iller Bankası mefluç bir haldedir. Geçmiş za
manlarda îmar ve İskân Bakanlığının Halk 
Partisi namına sözcülüğünü yaptım. Emlâk 
Bankası da aynı durumdadır, Ziraalt Bankası 
da öyle. Bu müesseseleri kim harekete geçire
cektir? Bütçeye dokunmayalım. 8 'milyarlık 
bütçeden hir şey ayırmak lâzım. Ortada ne fol 
var ne yumurta! İdare heyetleri senelik mas
raf olaralk üç seneden 'beri 100 küsur bin lira 
ödemiştir. Hissedarları vardır, birisi Sümer-
bank. Hükümet bu yatırımları tasfiye etlmefc 
için hir heyet kurmuş ve hu yatırımları şim
dilik durdurmuştur. Durdurma ve tekrar faa
liyete geçirme uzun boylu tetkika bağlı olan 
bir iştir. Kasabaların elektrik, su işleri hu du
rumda değildir. Muvakkatten dahi olsa bunla
rı durdurmak asla caiz değildir. Aksine bu mü
esseseleri harekete geçirmek lâzımdır. En ha
yırlı yer de İller Bankasını, Ziraat Bankasını 
harekete geçirmektir. Bunlar harekete geçiril-

-medifri takdirde belediyeler, miahaîlî idareler, 
bu mefluç hale devam edecektir. 

Milletçe hir ihtilâl yapılmış neticesinde hür
riyete kavuşulmuş. Bu <?ok güzel bir şey ama 
Plânlama Dairesi ileride yapacağı tetkikler ne
ticesinde vatandaşın elinden suyunu elektriğini 
alırsa bu inkılâbın ruhuna pek uymaz: Hakika
ten 'bu meseleyi ehemmiyetle ele atmak şarttır. 
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I İller Bankasını tahrik etmek için hu belediye 
I yatırımlarım neticelendirmek için lâzım olan 
I 60 milyon lirayı da pekâlâ bulabileceğimiz ka-
I naatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI KIZILOĞLU 

MUHARREM İHSAN — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; Devlet Plânlama Dairesi büt
çesi dölayısiyle konuşan arkadaşlara arzı ce
vap edeceğim. 

91 sayılı Kanun Devlet Plânl'ama Teşkilâ
tının kurulması hakkındaki Kanundur. Bu ka
nunun ikinci maddesi bu teşfelâtm görevlerini 
tâyin eder. Teşkilât bu kanun çerçevesi içinde 
henüz M&eıTs. bir rüşeym halindedir. Bu teşki
lâtın memleketin sosyal, "ekonomik, kültürel 
ve zirai bütün sahalardaki plânlamaları ic,in 
birçok dokümanlara ihtiyacı vardır. 

Şimdiye kadar işler üzerinde bir tek keli
me söylememiş olan teşkilâtın şu çalışma dev
resinde belediyelerin bilhassa üzerinde duru
lan mevzuları Plânlama Dairesince tamamlan-

I dıkça ele alınacak konular değildir. Emin Soy
sal arkadaşımız belediye ve vilâyetlerin bu mev-
zudaki işlerinin Devlet Plânlama Dairesince, 
sorumlu kimseler tarafından daha evvelden ya
pılmasını istiyorlar. 

Şimdi bu teşkilât nasıl kurulmuştur ve nasıl 
çalışıyor? 

Bu sene ilk defa bir Bütçe Kanununda yer 
alan, yeniden kurulmakta olan bu teşkilâtın ya
bancı uzmanlar tarafından takviyesi düşünül
mektedir. Bu hususta angajmanlara girişilmiş
tir. Ümidederim ki memleketin ilerisi için Plân
lama Dairesi ilmî esaslar dâhilinde teknik he
saplara göre konularımıza ışık tutacaktır. 

Kanunun 6 ncı maddesi merkez teşkilâtını, 
Plarılama Dairesi Başkanlığı, Sosyal Plânlama 
Dairesi Başkanlığı ve Koordinasyon Başkanlığı 
diye üç; kısımda mütalâa etmiştir. Devletin bu 
sahadaki politikasının sevk ve idaresi için, 
Bakanlar Kurulunun sorumluluğu altında Yük
sek Plânlama Dairesi kurulmuştur. 

Arkadaşlar konuşurken, beni mazur görsün
ler, Kurucu Meclis Kanununun üçüncü madde
si dışında konuşuyorlar, lokal politikaya baş-' 
lıyorlar. Bir kasabanın, bir vilâyetin fabrika
sını, elektriğini, suyunu ve sairesini burada 
ileri sürmek, görüşme ınevzuumuz olan bütçe 
ile alâkalı oîmıyan konular üzerinde zaman 
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kaybetmekten başka bir işe yaramaz. Onun 
için arkadaşlarımızın esas konu üzerindeki ay
dınlatıcı tenkidlerini, irşatlarım ve temenni
lerini büyük bir zevkle kabul eder ve noksan
larımızı yerine getirmeye çalışırız. Fakat (A) 
kasabasının suyu, (B) kasabasının elektriği, 
(C) kasabasının kanalizasyonu şeklinde değil. 
Çünkü bu, Plânlama Dairesinin henüz fonksi
yonu olmıyan bir husustur. Muhtelif İktisadî 
Devlet Teşekkülleriyle belediyelere ait yatırım
lar 13 numaralı Kanunla tesbit edilmiş ve bun
lar Maliye Bakanlığınca incelenmiştir. Lokal 
politikanın tazyiki ile y-ıpılmış hesapsız yatı
rımlar tetkik edilmiştir. İnkılâp Hükümeti el
bette bunlar üzerinde bir revizyon yapnak za
ruretinde idi ve bunu yapmıştır. 

Bu hususta Sait Naci Bey arkadaşımız taf
silâtlı izahat vermişlerdir. Yatırımların hepsi 
salahiyetli heyetler tarafından tetkik edilmiş ve 
tehir, terk ve devam sistemi ile ayrılmışlardır. 
% 60, % 70 masraf yapılmış olan yatırımlar 
terk edilmemiş, tehir edilmişlerdir. 

Sayın Barias'm bahsettikleri 4 Ağustos ka
rarları ve saire bütçemizin genel konuşması 
çerçevesi içinde mütalâa edilmesi gereken hu
suslardır. Bunların Plânlama Dairesi ile ilgisi 
yoktur. Millî plânlama, memleketin ekonomik 
planlanması malî fonksiyonu, koordinasyon 
sisteminin cereyanı, 91 sayılı Kanunun hüküm
leri dairesinde teşkilâtın çalışmaları ve teşki
lâtın ana prensipleri hakkında hepinize fikir 
vermeye amadeyim. Şayet iktifa edilmez daha 
uzun, geniş tafsilât almayı arzu edenler olur
sa Plânlama Dairesinin müsteşarı arkadaşımı
za müracaat etmek suretiyle daha mufassal, 
özel malûmat alabilirler. Yüksek Meclise her 
hangi bir zamanda malûmta vermek için ken
dileri uğrayabilirler. Teşkilâtın çalışması hızlı 
bir vaziyete gelmek üzeredir. Geçen Eylülde 
kurulmuş olan bu teşkilât Başbakanlığın muh
telif fasıllarından aktarma suretiyle temin edil
miş olan bir varidat ile idare edilmişitr. 

Yeni bütçesi ile yeni fonksiyonu, çalışmaları 
olacaktır. 

BAŞKAN — Ergin Sait Naci! 
ERGİN SAİT NACİ — Muhterem arkadaş

lar, anlıyorum ki, maksadımı izah edemedim, 
iki kelime ilâve etmek için huzurunuza gelmiş 
(bulunuyorum. 
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Evvelâ şurasını arz edeyim; müsteşarlar ko

mitesi bu projeleri ilk merhalede tetkik etmiş 
değildir. Esas tetkik 21 kişilik büyük ve teknik 
bir komite tarafından yapılmıştır. Bilâhara tâli 
derecede müsteşarlar komisyonundan, geçmiştir. 

İdarei hususiye ve belediyelerin kanalizas
yon, su, elektrik ve saire gibi hususlarda pro
jelerinin rantabl olup olmaması düşünülmemiş
tir. Bunlar teknik mânada rantabl olmıyacağı 
şeklinde asla böyle bir şeye bağlanmamıştır. 

Tehir edilen projeler sadece ve sadece para
sızlık yüzünden tehir edilmiş veya kendi ken
dim durdurmuştur. 

İkincisi, bütçeden 60 milyon lira meselesi. 
Hakikaten Yüksek Meclise bu mevzuda bir tel
kinde bulunmaya cesaret dahi edemem. «Büt
çenin vaziyeti, Maliye Vekilinin konuşması mu
vacehesinde ise bir çıkış yolu düşündüğüm için, 
bütçeye konulmasına imkân olmadığı takdirde 
dahi bunu terk etmemek lâzımgelir. Başka kay
naklardan, borç suretiyle kredi temin etmek lâ
zımdır» dedim. 

Cemil Sait Barlas arkadaşımla burada mü
nakaşaya girmek mevzuumuzun dışındadır. Fa
kat şu kadarını söyliyeyim ki, bu yumuşak para 
bizi bu hale getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Vedat Arıkan. 
ARIKAN VEDAT — Kıymetli arkadaşla

rını; Devlet Plânlama Dairesinin kuruluşunu 
ben de sevinçle karşılamış bulunuyorum. Yıl
lardır çektiğimiz ıstırap plansızlık ve metot
suzluk neticesi idi. Bunu hepiniz gibi ben de 
müdrikim. Bu hayırlı müessesenin kurulması 
ile şimdiye kadar aksıyan birtakım işlerin bun
dan böyle düzeleceğine inanıyorum. 

Bu münasebetle bâzı hususları burada ak
settirmeyi bir vazife sayıyorum. Benden evvel 
konuşan Ferda Güley, Sait Naci ve Arif Hik
met beyler bâzı temennilerde bulundular. Belki 
ben de aynı mahiyette bir temennide bulunaca
ğım. 

Arkadaşım elektrik mevzuunda birtakım te
mennilerde bulunurken, bunlar artık mahallî 
derttir, dedi. Ben bu şekilde mütalâa etmenin 
doğru olmıyacağma kaaniim. 

Işıklama mevzuu bir ihtiyaçtır, katî bir ih
tiyaçtır. 

Yapılan yatırımlar ne sebeple yapılmıştır, 
niçin terk ediliyor? Plânlama Dairesi fevkalâde 
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ihtiyaçları nazara alarak bunları bir sıraya koy
muş, bir nizam tesis etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; ne şekilde düşünülür-
vse düşünülsün, muhtelif kaza ve kasabaların 
ihtiyacı olan mevzuları açıklamak isterim. Ba
sit telâkki edilen ve fakat umumi dert olarak 
telâkki edilen şeylerin huzurunuzda diğer vekâ
letlerde dahi mütalâa edilmesi yerinde olacak
tır, kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, ortada bir realite vardır; isim 
vermiyeceğim, tesis ve ve yatırımlar için ihti
yaç 40 milyon liradır. Bunun küçümsenmemesi 
aşikârdır. Bugün terk edilmiş olan hidro - elek
trik mevzuu olmakla beraber bir de bu arada 
termo - elektrik mevzuu vardır ki, o da tehir 
olunmuştur. Bunu da tetkik etmek icabederse 
bir tarafta maddî, diğer tarafta manevî bir ta
rafın mevcudiyeti görülür. Hassaten Plânlama 
Dairesinin teşekkülü ânında manevî tarafın 
ehemmiyetli olduğunu burada arz etmek iste
rim. Termo - elektrik mevzuunda öyle kasaba
larımız vardır ki, ışık altındadır. Ama zamanla 
yıpranmış döviz imkânsızlığı, yedek parça te
min edilememesi sebebiyle bugün ışık veren te
sislerimiz belki iki ay sonra ışık veremiyeeek 
duruma düşecektir. Bu mevzuda büyük feda
kârlıklarla tedarik edilen, motorlarımız kar al
tında, yağmur altında bulunmaktadır. Bu yatı
rımların yekûnu 40 milyon liradır. Bunun telâ
fisi 62 milyon liralık bir imkânla karşılanabile
cek durumdadır. 

Arkadaşların burada şu mevzuu bilmesini 
isterim. Bu yatırımların tehiri elbetteki sadece 
ve sadece bâzı mülâhazalara istinadetmiyecek-
tir. İhtiyaçların sıraya konması şeklinde mülâ
haza edilmek ve ona göre bir netice almak lâ-
zmıgelir. Bu bakımdan 62 milyon liralık bir ya
tırım için karşılık temini mevzuubahistir. Diğer 
taraftan 40 milyonluk bir kıymeti de terk etmiş 
olursak, zannederim ki, bizim Millî Birliğimiz
de bu d,a büyük bir darbe açar. 

Benim temennim, ihtiyaçların sıraya kon
masını esas ittihaz etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Güley Ferda. 
GÜLEY FERDA — Muhterem arkadaşlarım, 

Yüksek Huzurunuza plânlanma Dairesinin büt
çesi vesilesiyle çok ehemmiyetli gördüğüm bir 
mevzuu getirmiştim. Aynı mevzu üzerinde ben
den sonra birçok muhterem arkadaşlarım da 
durmak suretiyle, bunun ehemmiyetli olduğunu 
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kabul etmiş bulunuyorlar. Ben bu mevzuu huzu
runuza, lokal bir siyasî endişeden mütehalli 
olarak getirmedim. Ben bu mevzuu, bütün mem
leket sathına şâmil bir problemin halledilmesi 
için, bu problemin üstüne Yüksek Heyetinizin 
ışık tutamsını temin etmek için bu kürsüye 
getirdim. Ne dedim? «5 bin küsur yatırım pro
jesi sakıt iktidar tarafından Millî İnkilâp reji
mimize devredilmiştir. Bunlar içinde rantabl 
olmadığı için bizzarur terk edilmiş, tehir edil
miş olanlar olduğu gibi, devamına karar ve
rilmiş olanlar da vardır. Aneak belediyelerle 
ilgili -olan, su, elektrik, kanalizasyon gibi hayatî 
mevzulara ait bulunan yatırımlarda rantablite 
aranmaz. Halkın gözü önünde yıllarca devam 
etmiş olan bir elektrik veya içme suyu işinia 
tehir, hele terk edilmesi asla caiz değildir. De
vamı için 60 milyon liralık bir paraya ihtiyaç 
gösteren bu işler, 8 milyar küsur milyon liralık 
bütçeden çaresi bulunarak mutlaka devam etti
rilmelidir» dedim. Ye bizzarur, terk edilenlere 
dair misal verirken buna en yakın misal teşkil 
ettiği için kendi intihap dairemin bir kazasın
dan bahsetmeye mecbur kaldım. Çünkü yapıl
makta olan hidro - Elektrik santralleri içinden 
terk edilen yegâne santral burasıdır. Bizzarur 
bu misali verdim. Hidro - Elektrik Santrali, 
elektriği ucuza getiren ve kuvvei muharrikesi 
tabiat olan bir işletmedir. Termo elektrik gibi 
istihsali pahalı değildir. Böyle bir santral ile 
50 kuruştan daha aza elektrik temin etmek 
mümkün olur. Bundan dolayı bilssa terk etmek 
caizdeğildir.» diye ilâve ettim. Bir misal ver
mem lâzımdı. Erzurum'da olsa oradan misal 
verecektim. Fakat bir tek misal vardır, o da 
benim memleketimde olanıdır. Muhterem arka
daşlar, iki seneden beri halkın gözü önünde 
yapılmakta olan bu tesis inkilâptan bir müddet 
sonra durdurulmuştur. Halbuki 170 bin liralık 
makinaları gelmiş bulunmaktadır. Bunlar halen 
Gölköy'de bir tahta çatı altında, kar ve yağmurun 
tesiri ile çürüyor. 50 bin liralık inşaat masrafı 
ve ayrıca 150 bin liralık bir para ödenmiştir. 
Mecmu ihale bedeli 983 000 lira olduğuna göre 
686 bin lira daha sarf edilmesi lâzımdır. «Göl
köy kazasına elektrik getirmek rantabl değil
dir. Buradaki yatırım nasıl ve ne zaman geriye 
dönecektir.» değil mi? Hayır arkadaşlar Bu 
denmemelidir. Bu yalnız benim kasabam, için 
değil, Şavşat için, Erzurum için Nusaybin için 
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denmemelidir. Su, elektrik ve kanalizasyon me
seleleri rantabl olur veya olmaz. Bu cins yatı
rımlar vatandaşın gönlüne yatırılır. Vatandaşın 
kalbine, ruhuna yatırılır ve karşılığı minnet ve 
şükrandır. 

Sayın arkadaşlarım; Sayın Başvekil Yardım
cısı Paşamız huzurunuza çıktılar ve bendenizi 
cevaplandırdılar. «Lokal endişe ile, mahallî si
yasetle bu kürsü işgal edilmemelidir.» mâna
sına gelen ve bu suretle zamanın kaybolmama-
smı telkin eden bir istikamette konuştular. 

Mulhterem arkadaşlarım, 'biz (milletin tem
silcileri olarak 'bu kürsüye hür insanlar sıfatiy-
le çıkarız. Bu kürsünün adabını, erkânını bilen 
insanlar olarak çıkarız. Bu kürsüde kullandı
ğımız hürriyet, hak ettiğimiz ve lâyık olduğu
muz 'bir hürriyettir, küçük politika hesapları
nın 'hürriyeti değildir. Bu 'kürsüye 'bunları bi
len insanlar olarak çıkarız. Bilmukaibil (bu kür
süde Hükümete mensubolan her hangi bir şah
sın, !bil'hasısa Başvekil Yardımcısı olan bir şah
sın, şefkat ve sevgi ifade etmeyen, veya bu 
mefhumlar bakımından zenginlik ifade etme
yen bir üslûpla konuşmasını doğru 'bulmayız. 
Hükümet kadrosunda bulunan bir şahsın bu
raya şefkat ve sevgi ile çıkması, e#er bu bakım
dan zengin değilse, fakat mutlaka tesamuhla 
çıkması şarttır. Buraya müsamaha ile çıkamı-
yan bir Hükümet azasını, fakir olduğu bu mev
zuda zenginlik kazanmcaya kadar istirahat et
mekte serbest bırakırız. Burada bir Devlet 'ada
mına yüzü şefkat ve sevgi ile aydınlık olarak 
konuşmak yakışır. Karanlık bir yüzle burada 
azarlar gibi konuşan Hükümet adamını kabul 
etmeyiz. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Sayın Başvekil Yardımcı-
srnmdır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KIZILOĞLU MUHARREM ÎHSAN 
— Sayın üyeler, adlımdan ve konuşma tarzım
dan, yüzümün hatlarından baJhsed'ilm'cmiş ol
saydı !bu mevzu üzerinde tekrar ısö'z almayı lü
zumsuz addederdim. 

'Tesaımulh, şefkat, her şeyden evvel insanlara 
has ve insanların yaradılışında meveudolan hu
suslardır. î^akat vazifemizi ifa ederken göste
rilecek müsamaha, şefkat ve merhametlerin 
suiistimallere yol açtığını tarihimiz boyunca 
görmüşüzdür, 
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Ben burada konuşurken bir vazife gördüm. 

Millî Birlik Hükümetinin bana tevdi etmiş ol
duğu vazife ve mesuliyetleri yerine getirmek 
üzere onun icaplarına uygun olarak konuştum. 
Bu olsa olsa 36 senelik bilâ fasıla devam eden 
bir askerlik hayatının 'belki verdiği sertlik ola
bilir. Yüzü gülmeyen Ibir insanın kalbinin de öy
le olduğunu ifade etmek çok yanlış düşüncedir. 
Acaba hangi kıstaslarla bu arkadaşım şahsıma 
hücum etmek lûtfunda bulundular? 

Evet lokal politikanın son konuşmasını 
yantıkları husus lokal politikadır. Burada be
lediyeleri, mahallî- idareleri takviye hakkında 
ileri sürülmüş olan Arazi vergilerini emsal al
mak hususunu dünkü tartışmalarda dinledik. 
Bu kanunla maksat; ma'hallî idarelere 'müsta
kil bir hüviyet vermek isuretiyle, halkın lüzum 
gördüğü ve âmme hizmetinin ieabettireceği 
her türlü işleri, su, elektrik, kanalizasyon ve 
temizlik işlerini kendi kendine yapmasını sağ
lamak idi ve 'bu imkânlar içindir ki Arazi ve 
Bina vergilerinde, tenkitlerinize mâruz kalan 
emsal tatbik edildi. 

Devletin bütçesi malûmdur, dün uzun uzun 
tartışıldı. 60 - 70 milyonluk bir ilâve mevcut 
ise, iller Bankasının 'bilançosunu ve Gelir Ver
gisini tetkik etmiş olan arkadaşlar bilirler, 
bu durum yıllardan beri takibeden seyyiatın, 
neticesidir. Bir geçici devir içinde ve demok
ratik bir nizam kurmak için çalışan Hüküme
te, binlerce misaller vererek bunlar yapılma
lıdır demek en büyük (haksızlıktır, 'bir kadirşi
naslık değildir. Kadirşinaslık ve müsamıaha 
beklerken Yüksek Mecli'sinizce, 'bir Hükümete 
hiçbir taraftan yardım edilmiyerek bütün (he
yet bir muhalefet halinde karşısına çıkarsa,. 
(«Bövle îbir sev yok, nereden çıkarıyorsun f» 
sesleri, gürültüler) Yanlış anlamayın, bir da
kika müsaade buyurun. Bu dünya T>arlâmen-
tol'ar tarikinde 'bir eşi görülmemiş Hükümettir. 

MELEN FERlD — Bizim Hükümetimizdir. 
KT^İLO^TTJ MTFHARREM ÎHSAN (De

vamla) — Güzel. Parlâmentoları ve demokra
tik nidamın tetkikini vapmıs arkadaşlar gayet iyi 
bilmelidirler ki, bu Hükümet partisiz ve ancak 
Meclisin göstereceRi müsamaha ve kadirşinaz-
lıga dayanan bir Hükümettir. (Bravo sesleri) 
Dünyanın demokratik memleketlerinde bu tarz
da bir teşekkül mevcut değildir. Bir daha da 
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olması düşünülemez. Türk İhtilâli nasıl Dünya 
İhtilâl Tarihine geçmiş ve geleceğe bir örnek 
teşkil etti ise; bugün Yüksek Meclisiniz de par
lâmentolar tarihine ve demokrasi tarihine bir 
örnek teşkil edecektir. (Bravo sesleri) 

Söylemek istediğim nokta, bir yanlış anlaş
maya meydan vermesin. Tasavvur buyurunuz 
ki Temsilciler ve Kurucu Meclis olarak gelmiş 
olan bir heyet, kendi bünyesinden olmıyan bir 
hükümetle karşı karşıyadır. Parlomentolarda 
vâki değildir böyle bir şey. O halde karşılıklı 
anlayış, dayanış ve müşterek ideal ve demokra
siye, şurada yaptığımız yemine sadakat ederek 
müşterek çalışmaya doğru gidiyoruz. Bu çalış
malarımızın gayesi, Je'an Baptiste Say'in dedi
ği gibi,. «Adım adım tetkik ve tahlile tâbi ola
rak gidecektir.» Her an da, falan, kasabaya, filân 
vilâyete elektrik yapılsın," buraya yapılsın denir
se geçmiş gibi olur. Biz geçmişten ders alarak 
Plânlama Dairesinin bize vereceği ilmin ve tek
niğin ışığı altında ekonomik, rasyonel ve ran-
tabl bir çalışma meydana getirmek için gayret 
sarf ediyoruz. Temenni ederiz ki, bu attığımız 
temeller üzerine kurulacak eserler gelecek Hü
kümetler tarafından tezyin edilsin, en mükem
mel bir şekle getirilsin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ergin Feridun. 
ERGİN FERİDUN — Aziz ve muhterem ar

kadaşlarım, parlâmentolar fikirlerin, tezlerin, 
dâvaların çarpıştığı birer formdur. Bunun böy
le olması da lâzımdır. Fikir mücadelesinde or
taya çıkacak olan uzlaşma formülleri, fikir mü
cadelelerinden doğacak olan anlayış havası ve 
yine fikir mücadelerinden ortaya dökülecek 
olan hakikatler hiç şüphesiz fayda temin eder. 
Bugün bu kürsüde bahis mevzuu edilen mem
leketin büyük hayatî meselelerinden bir tanesi 
enflâsyon ve istikrar meselesidir. Bu dâva 10 
yıl encümenlerde, kürsülerde ve sütunlarda mü
nakaşa edildi. Bu öyle bir mevzudur ki, üzerinde 
ne kadar durursak memleket mukadderatı ve 
istikbali bakımından o derece iyi olabilir. 

Enflâsyona doğru duyulan temayülün kay
nağı nedir? Niçin ikide bir iştira kabiliyetini 
genişletmek ve geri kalmış ekonomilerin muva
zene ve istikrar içinde geliştirilmesinde müşkü
lât bulunduğu ileri sürülüyor. Sebep aşikârdır. 
Bir memleket ki malî kaynakları mahduttur, 
bir memleket ki bütçesine konulan rakamlar 
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ve yekûnlar, yerine getirilmesi gereken hizmet
leri ve yapılması arzu edilen işleri tamamen 
karşılıyabilecek miktarda değildir. Bu memle
ket ekonomisinde ihtiyaçları tam olarak karşı
layabilmek imkânsızdır. Muhtelif misaller ele 
almak mümkündür. Köye gidersiniz. Yapılması 
icabeden bir ilkokul ve bunun yanında bir öğ
retmen lojmanı. Kaza merkezine, vilâyet mer
kezine girersiniz. Bakarsınız lise sayısı kâfi de
ğil. Lisedeki kadrolar yarı yarıya veya üçte bir 
nispetinde boş. Yüksek tahsil yapması icabeden 
gençlerle karşılaşırsınız. Bakarsınız üniversite 
sahasında tatmin edilmemiş birçok ihtiyaçlar 
var. 

Bütçeleri ele alırsanız köy yolları dâvası 
karşınıza çıkar, köprü dâvası karşınıza çıkar, 
baraj dâvası karşınıza çıkar. Kasabalardaki su 
ve elektrik dâvası karşınıza çıkar. Umumî dâ
vaları ele alırsınız ihtiyaçların tazyiki karşısı-
nıza çıkar. Mahallî dâvaları ele alırsınız yine 
ihtiyaçların tazyiki karşmızdadır. Bütün bun
ları ne ile, nasıl karşılıyacaksmız ? Hangi plân, 
hangi tertip bu ihtiyaçları en rasyonel bir şekil
de tatmin imkânını temin edecektir? Bir vatan
daş olarak, bir Temsilciler Meclisi Üyesi olarak 
veya bir milletvekili olarak, ihtiyaçları karşı
lamak bahis mevzuu olunca tahsisat meseleleri
ni ele almak ihtiyacını duyarsınız. Oraya 60 
milyon, beri tarafa 120 milyon; rakamlar üst üs
te gelir ve milyarları bulur, kabarır. Böyle bir 
tazyik karşısında; parlâmentoyu tatmin etmek 
ihtiyacını duyacak bir iktidarın, reyleri her şe
yin üstünde görecek bir iktidarm nasıl bir yol 
takibedeceğini biliyoruz. İhtiyaçların tazyiki
ne mukavemet edilmezse, irade kuvveti ile kar
şı durulmazsa ister istemez enflâsyona sürükle
nirsiniz. Tutacağınız yol emisyon şişkinliğine 
ve kredi şişkinliğine götürür. 

İstenilen milyonlar, yüz milyonlar veriliyor? 
Veriliyor ama onlar verilirken de, beri tarafta 
Merkez Bankasının bilançosu durmaksızın kaba
rıyor, şişiyor. Bu enflâsyon denilen hâdise mem
leketi nereye götürüyor? Maziye bakarsak Tür
kiye'nin bu istikamete nasıl sürüklendiğini açık
ça görebiliriz. Bizde ve yabancı memleketlerde 
geçirilen tecrübelerden de anlaşıldığına göre 
enflâsyon, pahalılık, para kıymetinin devamlı 
surette düşmesinin sebebiyet verdiği neticeler 
şunlardır : 
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1. Para kıymetinde bir istikrar olmıyan 

bir yerde, para değeri düşen bir ekonomide nakdî 
tasarrufu koruyabilmek imkânsızlığı mevcuttur. 
Yani para biriktirip ileri yaşlarda kullanabil
mek imkânına sahibolamazsınız. Elinize 3 - 5 
kuruş geçtiği vakit bu 3 - 5 kuruşu yatırıma, 
gayrimenkule yatırmak mecburiyetini duyarsı
nız. Tasarrufun yarattığı talep anormal süpekü-
lâsyona yol açar. .4 Ağustos kararlarından ön
ce olduğu gibi, gayrimenkul fiyatları aşırı dere
cede yükselerek memleketin sosyal dâvaların
dan biri olan mesken dâvası da bir çıkmaza dü
şebilir. Enflâsyonu daha ince teferruatı ile izah 
etmek uzun sürer. Şu kadarını söyliyeyim ki, 
enflâsyon aşırı bir temerküz yaratır. Servetler 
mahdut ellerde toplanarak büyük kitlelerin ha
yat seviyesinde ve geçim şartlarında büyük 
ahenksizlikler belirir. Mahdut ellerde birikmiş 
olan servet ise yatırımlara değil, spekülatif mec-. 
ralara doğru akar. Enflâsyon, para kıymetinin 
istikrarsızlığı fiyatlarda devamlı bir yükseliş 
husule getirdiği için; maaş ve ücret geliri ile ka
zançları iktisadî bir erimeye mâruz kalır. De
necektir ki, fiyatlar yükseldiği vakit ücretler 
de ona göre ayarlanamaz mı? Hayır ücretler dai
ma fiyatları gecikerek takibeder. Derler k i ; 
enflasyon zamanında fiyatlar asansörler yükse
lirse, ücretler merdiven basamaklarını teker te
ker çıkar. Demek oluyor ki, enflâsyon çalışan 
ve alın teri ile hayatını kazanan sınıfı haksızlı
ğa uğratan bir gidiştir. Eğer enflâsyonun zarar
ları bundan ibaret kalsaydı, diyebilirdik k i ; 
memurların ve işçilerin katlanacakları fedakâr
lığa bakmaksızın istihsalimizi çoğaltalım ve ku
rulmuş olan eserlerle de memleketi bir an önce 
terakkiye doğru götürelim. Belki bu kanaat ka
bul olunabilirdi. Fakat enflâsyonun tahribatı 
bundan ibaret kalmamakta ve kalkınma faaliye
tini bir başka noktada durdurmaktadır. Millet
lerarası para fonu iktisatçılarının geri kalmış 
memleketlerde yapmış oldukları tetkiklerde 
enflâsyon zamanında gerek Hükümetlerin ve ge
rekse iş adamlarının hatalı yatırımlara sürük
lendikleri, yani yatırım sermayesi olarak kulla
nılan paranın, kasabaya elektrik getirmek, kö
ye okul yapmak, yol yapmak, şeker fabrikası 
yapmak için harcanan paranın, çok defa rantabi-
] it esini »kaybettiğini göstermektedir. 

* Burada da kalmıyor mesele. Bu yatırım de
nilen şey bir ziraat memleketinde, bir geri kal-
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mış ekonomide yalnız para kuvvetiyle, tahsisat 
kuvvetiyle temin edilememektedir. Bir fabrika 
kuracaksınız, bir baraj yapacaksınız elbette 
Türk parasının yanmda ve onunla muayyen bir 
nispette dövize ihtiyacınız olacaktır. Dövizsiz 
yatırım olmaz. Döviz olarak karşılığı elinizde 
bulunmadığı müddetçe, bütçeden koyacağınız 
milyarlar verimli surette kullanılamıyacak birer 
tahsisat mahiyetindedir. Enflâsyon fiyatların 
yükselmesine sebebiyet verir. Yükselen fiyatlar 
ihracat maddelerinin maliyetini dünya piyasala
rına nazaran daha pahalı bir seviyeye çıkartır. 
Enflâsyon ihracatı tıkayan, dolayısiyle döviz ge
lirini azaltan ve dolayısiyle bütçelerinize koya
cağınız tahsisat karşılığında dışardan malzame 
getirebilmek imkânını zayıflatan, daraltan bir 
yoldur. Bir ziraat memleketinin kalkınabilmesi, 
her şeyden evvel muhtacolduğu malzemenin ve. 
makinanm yabancı piyasalardan sa+malmak üze
re kullanacağı döviz miktarına bağlıdır. Döviz ya 
ihracatla temin edilebilir. Yahut istikrazla veya 
yabancı sermaye ile temin edilebilir. Ama sizin 
ihracatınız tıkanmış ise, döviz geliriniz 1953 se
nesinde 396 milyon dolar ilçen 1958 senesinde 250 
milyon dolara düşmüş ise. size yabancı sermaye 
gelmez. Kapan gibi, girdiği yerden dışarı çıkmı-
yacak yere yabancı sermaye gelmez. Döviziniz ol
mazsa borcunuzu ©diyebileceğinize, dış tediyeler 
'bilançosu alacaklıları inandırmaya kâfi gelmezse. 
yabancı sermaye gelmez, borç para verilmez. Do
layısiyle bir ziraat memleketi kalkınma faaliye
tini döviz temin imkânına 'göre, dış tediyeler bi
lançosuna göre ayarlamak mecburiye tindedir ve 
kalkınma faaliyeti denince memleketin yatırım
larına döviz hâsılatını yükseltecek sahalara tek
sif etmek mecburiyetindedir. Bu kuru kelimelerle 
ifade edilen ve sık sık tekrarladığımız zaman bel
ki hoş ıgelmiyecek bir hakikattir. Ama ve lâkin 
dövize göre yatırımlar ayarlanmazsa, memleket 
kalkınması dendiğinde, bu kalkınma yakın mazi
nin görülmemiş kalkınmasından farkı olmaz. 

Plânlama işlerinin ve iktisadî siyasetin bu 
memlekete ifa etmesi icabeden hizmet imkânları
mıza, ihtiyaçlarımıza göre yatırım faaliyetini 
ayarlaması ve bu ayarlamayı yaparken kapalı bir 
e'konomi bulmadığımızı ve takibedilecek yatırım 
politikasının, bütçe politikasının istihlâk seviye
si, fiyat seviyesi dış tediyeler muvazenesi üzeri n-

i' deki tesirlerini de hesaplamasıdır. Fırtınalı bir 
i hava da uçağı idare eden pilot gözlerini nasıl 
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âletlerden ayırmazsa, Plânlama Dairesinin de do- I 
viz muvazenesini büyük bir hassasiyetle takibet-
mesi iea'beder. Bu dairenin vazifesi, politik tesir
lere karşı iktisadî realiteyi cesaretle müdafaa et
mektir. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı efendim. j 
ERGİN FERİDUN (Devamla) — Efendim 

zaman tahdidimiz yoktur. Komisyon adına konu
şuyorum. Ancak bitirmek üzere bulunuyordum. 

BAŞKAN — Daha beş kişi söz almış bulunu
yor. 

ERGÎN FERİDUN (Devamla) — Peki efen
dim. 

Bir memleketin Plânlama Dairesinin yapabi
leceği büyük hizmetler vardır. Bu büyük hizmet
ler, medenî cesaret, siyasî cesaret ve şahsî fera
gat istiyen davalılardır. Ancak siyasî mücadele
lerin siyasî kaprislerin, haklı ihtiyaçların tazyiki 
karşısında, imkânlara göre bilhassa çok daralan 
döviz imkânlarına göre yatırım faaliyetini ayar-
lamaksızm müdafaa edilemiyeeek bir dâvadır. 

SAİT NACİ ERGİN .— Arkadaşımız uzun 
seneler Maliye Vekâletinde müsteşarlık yapmış- I 
tır. Yumuşak paranın bu memleket ekonomisine 
verdiği zararı en yakından müşahede eden; has- I 
talığı mihrakında müşahede etmiş bir arkadaşı
mızdır. Sekiz senelik enflâsyon devrinde Maliye 
Vekâletinde Umum Müdürlük' ve Müsteşarlık 
yapmış olan bir zatın bugün bize yumuşak para- I 
nın memleket hayatında arz ettiği tehlikeye kar- I 
şı müteyakkız olmalıyız demesi ehemmiyetle kar
şılanması icabeden bir husustur. Plânlama Dai- I 
resini bilhassa bu istikrar mevzuu üzerinde ehem- I 
miyetle durmasını tavsiye ve temenni eder, im- I 
kansızlıklar içinde yasıyan bu memlekete faydalı I 
hizmetler görebilmesini candan dilerim. (Alkış- I 
lar) 

BAŞKAN — Sayın Rüştü özal. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ÖZAL RÜŞTÜ 

— Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz I 
her şeyden evvel şahsım- adına konuştuğumu be- I 
lirtmek isterim. Huzurunuza ilk defa çıkarken I 
gönül çok isterdi ki, sizlere müspet hizmetlerden, I 
eserlerden bahsedebileyim. Mümkün olduğu ka- I 
dar arkadaşımızın tavsiyesine uyarak bu hu- I 
susta neticeye götürebilecek yolu bulmaya çalı- I 
saçağım. Gönül isterdi ki, imkân nispette, mu'k- I 
tedir olabileceğimiz kadar müsamaha getirmiş I 
olayım. İlk defa huzurunuza çıkmış olmaktan I 
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doğan heyecanımı mazur görmenizi rica ederim. 
Konuşmalarım bakanlığıma taallûk, etmektedir. 
Elimde olmıyarak biraz naddi ve hududu teca
vüz edersem bunu sizin hoş görürlüğünüze ve 
yine sizlerin dili ile konuşan arkadaşımızın mü
samahasına terk eylediğimi ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel Sait 
Naci Ergin arkadaşımızın «Müsteşarlar seviye
sinde tetkik edilen yatırım mevzularını biz an
cak tâli bir mesele olarak telâkki etmekteyiz.» 
şeklindeki beyanını doğru bulmadım. Memleket 
şart ve imkânları ile karşılaştırılması gereken 
bu meselede böyle bir beyanın, meselenin cid
diyeti muvacehesinde ne dereceye kadar hoş gö
rüleceğini takdirlerinize arz etmekle iktifa et
mek daha yerinde olacaktır. 

Biz, bu yılki çalışmalarımızı her şeyden ev
vel terk edilmiş ve tehir edilmiş işleri, şimdiye 
kadar sarf edilmiş olan paraları nazarı itibara 
alarak, bunları iyi bir halde tutabilmeye hasret
tik. Bütçemizin takati üzerinde olacak bir meb
lâğı, 35 milyon lirayı bu maksatla derpiş etmiş 
bulunuyoruz. Ve hemen arz edeyim ki, Devlet 
Plânlama Dairesinin çok yerinde anlayışı ile 
bütün bu tehir edilmiş işler bir taraftan pey
derpey yeniden ele almma'kta ve imkânlar nis
petinde yapılmaları sağlanmış bulunmaktadır. 

Söz buraya gelmişken, İller Bankasının şim
diye kadar hesapsız şekilde yaptığı yatırımlar 
dolayısiyle, ileriki senelerde ödenmesi lâzıımge-
len 450 milyon lira civarında bir açığı olduğu
nu zikretmek elbette faydalı olur. Yapılmış 
olan hesapsız yatırımların bir kısmını rant ba
kımından mütalâa etmek mümkündür. Fakat 
âmme vazifesi gören bir teşkilâtın üzerine almış 
olduğu işlerde yalnız rant bakımından mütalâa 
serd etmemesi lâzımgelir. 

Arkadaşlar takdir ederler ki, rantın bahis 
mevzuu olmaması halinde bir priyorite, bir 
ehem mühim meselesi bahis mevzuu olacak. Her 
zaman olduğu gibi bugün de bu hususun ön 
plânda nazarı itibara alınması lâzımgelir. İller 
Bankasının bu hususta varmak istediği netice
ye şu yoldan yürüyeceğine kaani bulunuyorum: 
İller Bankası, ne suretle olursa olsun memle
kette yaptığı işlerde, ehemimi mühimime tercih 
etmek suretiyle ve bütün siyasî tesir ve nüfuz
dan azade ve asgarî beş senede istikrarlı bir 
programı idame ettirdiği takdirde, yurda çok 
faydalı tesisler kurarak; şehir ve kasabalarda 
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20 nci a*ır yaşama şartlarına imkân verecek 
bir durum sağlama gayesinde ve ödevindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kısaca İller 
Bankasının durumunu ve yapmakla mükellef 
bulunduğu hizmetleri bu şekilde arz ettikten 
sonra, Ferda Güley arkadaşımızın Hükümet 
adamından, (yine müsamahanıza sığınarak ifa
de ediyorum) pek de haklı görmek imkânı bul-
mgdığim bir şekilde istemiş olduğu güler yüz 
ve müsamahaya elbette bendeniz de iştirak ede
rim. Ancak, burada daha fazla mesuliyet yük
lenmiş olan bir kimseden (Pek de haklı olma
dığı halde) arkadaşımız güleryüz ve müsamaha 
İsterken, asgari kendisinin de buna örnek ol-
mıası lâzımgelirdi. Bu hareketlerini, çok ağır 
mesuliyetler altında bulunan bir hükümette va
zife görmekte olan arkadaşlara bu şekilde tev
cih etmemesi hakikaten istenir ve beklenirdi. 
Bu ciheti üzüntümüzün bir ifadesi olarak arz 
ederim. 

BAŞKAN — B'lmas İm adettin. 
ELMAS ÎMADETMN — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu Vahap. 
DlZDAROĞLU VAHAP — Muhterem arka

daşlarım, bendeniz Plânlama Dairesi bütçesi 
ınüjtıaseebtiyle söz almak niyetinde değildim. 
Zaten bu mevzu 'enine boyuna uzun müddet gö
rüşüldü. Ama şu günlerde memleketin bütün 
gözünü diktiği Temsilciler Meclisi konuşmala
rında kelimelerin çok dikkatle kullanılmasının 
memleketin âtisi ve menfaati bakımından büyük 
faydası olduğuna kanaat getirdiğim için söz 
aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayısı bize ka
zandıran, karşılıksız olarak millete kendini adı-
yan Millî Birlikçileri ve hükümetlerini bu Tem
silciler Meclisinde desteklemek hepimize ayrı 
ayrı düşen vatan vorcudur. Biz, bu hislerle meş-
hu ve Hükümeti destekleyici, sonuna kadar va
tanımızın menfaatleri istikametinde hizmet et
meye amade insanlar olarak buraya geldik. (Al
kımlar) 

Gayet tabiîdir ki, buraya mesuliyet almış 
olarak gelmiş ve vazife almışız. Hükümetleri 
desteklediğimiz zaman, bâzı noktalarda da onları 
ikaz etmek, yol göstermek, ışık tutmak asga
rî vazifemizdir. Hükümette vazife alan muhte
rem arkadaşların fevkalâde anlarda vazife an
layışları bakımından haklı olması gerektir. 

İ96İ 6 : İ 
Bütün mesele nedir? Yüksek huzurunuzda W 
münakaşalar yapılır ve bir neticeye bağlanır. 
Bu münakaşaları müspet yola bağlamanın bü
yük faydası vardır. Bunun dışında kapanmış 
bir meseleyi tekrar yeniden açmak doğru de
ğildir. Bu mevzuları arkadaşlarımız bu Mec
liste konuştuğu zaman bizim bir vazife ile gel
diğimizi her şeyden evvel bir İhtilâl içinde 
yaşadığımızı bilmeliyiz. Her şeyden evvel bu
rada vazife almış arkadaşların nasıl büyük 
işlerle meşbu olduklarına inanmalıyız. Bunun 
dışındaki konuşmaların yeri yoktur. 

Bu kısa mâruzâtımdan sonra Plânlama Da
iresi hakkındaki fikrime geliyorum. Muhterem 
arkadaşlarım Türkiye'nin eğitim dâvasında 
Plânlama Dairesinin daha mühim yer işgal et
tiği aşikârdır. Memleketimizin uzun seneler 
tarihî gelişine bakın, 600 seneden beri Osmanlı 
İmparatorluğu, Türkiye mütemadiyen harb 
içindedir. İstiklâl Harbi, İkinci Cihan Harbi 
ve 10 senelik bir devrede siyasî bir parti ile 
milletin muharebesi neticesinde bunların iç ya
ralarını sarmak için, milletin refaha kavuşma
sı, iktisadî hayatının hutura kavuşması için 
Devlet dairelerini kapsayan bir Plânlama Da
iresine elbette ihtiyaç vardı. Bu anlayış içinde 
Plânlama Dairesi tesis edilmiş ve kurulmuştur. 
Devlet hayatında ifa edeceği rol bakımından 
bütün meselelerimiz mühimdir. Bütün iş ha
yatı, insan gücü, insanın insan olarak yaşaması 
dâhi bütün muhtevası ile Plânlama Dairesi içi
ne girer. 

Muhterem Başvekil Yardımcısının da ifade 
ettiği gibi, bir rüşeym halinde teşekkül eden 
bu daire memleketin inkişafı istikâmetinde bü
tün daire ve tesisleri içine alacaktır. Bu da 
başarı kazandığı müddetçe memleketin iktisa
diyatı düzelecek ve memleket istediğimiz ha
yat seviyesine kavuşmuş olacaktır. 

Bâzı arkadaşlar elektrik dâvası daha önem
lidir, şu iş daha önemlidir şeklinde konuştular. 
Bu, tabiî imkân ve zaman meselesidir. Tabiîdir 
ki işletmeye açılmış hiçbir yatırım durdurula
maz. Memleket nef'ine ise durdurulamaz. An
cak imkân yoksa mecburî olarak durdurma
mızın münakaşa yeri de burası değildir. 

Muhterem arkadaşlar sözlerimi bitiriyorum. 
Plânlama Dairesini tesis eden, koyan ve ya
şatanlara şükranlarımı arz ederim. Hayırlı bir 
teşebbüstür. Fakat bundan daha mühim ola-
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fak, konuşmamın başında arz ettiğim gibi, , 
Millî Birlik Hükümetini ve 27 Mayısı yaratan
ları desteklemek asgarî vatan borcumuzdur. 
Hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok; Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bölümlerine geçiyoruz. 

B. 

201 
202 

203 
204 

206 

207 

209 

210 
211 

219 

301 

303 
304 

305 
306 
307 

Lira 
İkinci kısım - Personel giderleri 

Maaşlar 
Hizmetliler ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacaklara ve
rilecek ücretler 
99 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince verilecek öde
nek 

1 070 001 
358 000 
45 000 

540 000 

6 001 

90 393 
6 000 

336 000 
üçüncü kısım - Yönetim giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri '427 000 
Basılı kâğıt ve defterler 12 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 42 000 
Kira bedeli 1 
Giyecekler 9 000 
Yolluklar , 218 000 
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309 

403 
420 

430 

451 
452 

453 

Lira 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 2 000 
Taşıt giderleri 5 000 

Dördüneü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil ve ağırlama giderleri 
Araştırma ve inceleme her çe
şit giderleri 
91 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi ve bu kanuna ek 99 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince istihdam edilen mukave
leli personelin ücret ve sair is-
tihkaklariyle yollukları 
Yayın giderleri 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 000 

400 000 

496 000 
156,000 

40 000 

100 001 
Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 

Yatırımlar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 

II - Satınalmâ, yapı tesis ve sermaye 
' tahsisleri 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
'malzeme 1 

BAŞKAN — Efendim Devlet Plânlama Teş
kilâtı bütçesinin bölümleri okundu. Tümünü 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bütçesi kabul edilmiştir. 

Bugünkü gündemin öğleden evvelki kısmı
na giren bütçelerin tümü birer birer yüksek 
oyunuza arz edilmiş ve kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 14,30 da toplanılmak 
üzere birinci oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,55 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Orbay Kâzım 
KÂTİPLER : Kitapçı Şahap, Çelebi Emariullah 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz var, oturumu 

f) Danıştay Başkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — 1961 bütçesine Danıştay bütçe
si üzerindeki görüşmelerle devam ediyoruz. 

Danıştay bütçesinin tümü üzerinde söz Hik
met Kümbetlioğlu'nundur. Buyurun Hikmet 
Bey 

KÜMBETLİOĞLU HİKMET — Muhterem 
arkadaşlarım, yüksek bilginiz dâhilinde olduğu 
üzere, memleketimizde idarî kazanın tek organı 
olarak Danıştayımız mevcuttur. Danıştay altın
da alt idarî kaza mercileri, alt idarî mahkemeler 
bulunmadığı için, idarî dâvaların umumi mer
cii, nihaî çözüm mercii bulunmaktadır. Bu te
şekkül kendisine tevdi edilmiş bulunan işleri, 
personelin imkân verdiği nispette, başarmaya 
çalışmış, fakat memleketin inkişafı, nüfusun art
ması ve sosyal meselelerin çoğalışı karşısında 
halkla idare arasındaki ihtilâfları yeteri dere
cede görmediği için bir teşkilât kanuniyle yeni
den kadrolar yükseltilmek suretiyle bugün bil
diğimiz 9 daireli bir kurul haline getirilmiştir. 
Bu teşkilât kendisine kanunla tevdi edilmiş bu
lunan idarî işlere bakmakta, Hükümete istişarî 
mütalâalar vermekte ve nihayet nizamname ha
zırlanmaktadır. Beşinci daire dediğimiz dairede 
idarî dâvalara, iptal dâvalarına bakılmaktadır; 
Danıştaya şimdiye kadar bir bina inşa edilme
miş ve mevcut binalardan birine de nakli imkâ
nı sağlanmamıştır. İki sene evvelisine gelinceye 
kadar bu geniş teşkilât 14 oda içerisinde vazife 
görmeye devam ediyordu. Bugün biraz daha ge
nişlemiş olmakla beraber, gerek duruşma salon
ları gerek çalışma bürolarına taksim edilmiş olan 
bu daire kifayetsizdir. Bütçenin imkân vereceği 
yıllarda kendisinin iyi ve lâyıkı ile vazife gö
rebilmesi için bir yeni bina yapılmak üzere ge

rekli tahsisatın verilmesini bekliyerek, bugün 
bu hususa temas etmekle iktifa edeceğim. 

Bütçe tasarısında Bütçe Komisyonumuzun 
değerli Başkan ve üyelerinin bir temenni izhar 
ettiklerini görüyoruz. Bendeniz de asıl bu mese
le üzerinde konuşmak için söz almış bulunuyo
rum. İdarî kaza organı ile, adlî kaza organının 
aynı derecede olan memurları arasında bir tefrik 
yapılması, eski idarenin yarattığı nahoş bir du
rumdur. Bu durumun tashihi için izhar edilmiş 

* olan bu temenniyi izhar ettiklerinden dolayı 
Muhterem Bütçe Komisyonunun sayın üyelerine 
teşekkürlerimi arz ederim. Bu temenni kısa bir 
zamanda tahakkuk ettirilmek ve Hükümetin ge
tireceği bir kanunla mevcut haksızlığı gidermek 
zaruri bilinmektedir. Bir teklifle sunulmuş olan 
kanunun bir an evvel Bakanlar Kurulundan 
çıkarılması için Maliye Bakanından ricada bu
lunuyorum. 

Efendim mesele şu, hâkimlik tazminatı de
nilen bir tazminat mevcuttur. Sonradan bu taz
minat Danıştay Reis âza ve yardımcılarına da 
teşmil edilmişti. Geçen sene bu ödeneklerin ar
tırılması mevzuubahsolduğu zaman teklif edi
len kanun, o zamanın Meclisi ve komisyonuna 
hâkim olan zihniyetle ve bugün hesaplarını ver
mekte bulunan bâzı zevatın şahsi küçük hesap
ları neticesinde Danıştay yardımcıları ile kanun 
sözcülerinin Yargıtay yardımcı ve savcılarından 
!bir derece daha dûn tahsisat almaları şeklinde ne
ticelenmiştir. Halbuki bu iki kaza organı arasın
da derece itibariyle bir fark gözetilmiyeceği de 
zahirdir. Yabancı memleketlerde damştaylar dev
letin bir numaralı müessesesi olarak telâkki edil
mektedir. Böyle bir tefrik ise Danıştay m mesai
si bakımından engelli olmaktadır. Bildiğiniz gibi 
Danıştaya üye yardımcısı olmak üzere hukuk, si
yasal bilgiler, iktisat fakültelerinden stajiyer 
alınmaktadır. Bunlar ilk alındıkları zaman adli
yenin hilâfına olarak 250 lira ödenek almaktadır-

ı ı n 
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lar. Aynı üniversiteyi bitirmiş iki gençten birisi 
Danıştaya diğeri de Yargıtaya girmeleri dolayı-
siyle birbirlerinden farklı ödenek almakta ve ara
larında 150 lira gibi büyük bir fark bulunmak
tadır. Bu, bugünkü hayat pahalılığı karşısında 
küçümsenmiyeeek bir farktır. Yukarıya doğru 
çıktıkça bu fark daha bariz şekilde görülmekte
dir. Yüksek Meclisinizin bunu tasvibetmediğini 
birçok arkadaşlarımızla yapmış olduğum temas
tan öğrenmiş bulunuyorum. Bu haksızlığı gider
mek için danıştaya ait yeni bir kanun tasarısının 
getirilmesini temenni eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baltacıoğlu. 
BALTACIO&LU ZEKÎ — Muhterem arka

daşlarım, Devlet Şûrasının kuruluş tarihinden 
bu yana nüfusumuzda bir hayli artış olmuştur. 
Buna mukabil çıkarılan yeni kanunlarla Şûrayı 
Devlete verilmiş olan vazifeler de büyük nispette 
artmıştır. Ayrıca yeni devlet nazariyelerinin bir 
tatbikatı olarak âmme hizmetleri çok genişlemiş 
ve yayılmıştır. Arz etmiş olduğum faktörler ne
ticesi olarak Danıştaym iş hacmi bir hayli artmış
tır. Bu arz etmiş olduğum duruma rağmen Da
nıştay teşkilâtı gereği nispette genişlememiş ve 
her hangi bir revizyona tâbi tutulmamıştır. Bu 
teşkilât içerisinde çalışan reis ve azalarla diğer 
personelin feragatle çalışmalarını takdirle yâ'det-* 
mek lâzımdır. 

Fakat buna rağmen bugüne kadar Danıştaya 
ikame edilmiş olan dâvalar uzun müddetle intac-
edilmemektedir. Danıştayda fazla bir işi olmıyan 
bir avukat olarak ikame ettiğim dâvalardan an
cak senelerce sonra netice alabilmişimdir. Bu da 
teşkilâtın inkişafına rağmen personelin artır ıl-
maması yani iş hacmi nispetinde teşkilâtın geniş
lememesinden ileri gelmektedir. Halk ile idare 
arasındaki ihtilâfların halli mercii olan Danışta
ym en mühim daireleri Deavi Dairesidir. Bu
gün hem birinci derecede, hem de ikinci derece
de bir yargı organı mahiyetinde olan Danıştaym 
dâva dairelerinin bilhassa bir kazai içtihatlar da
iresi haline getirilmiş olması da zarurettir. Bu za
ruretle bu müessesenin, menşei olan Fransa'daki 
gibi bölge idarî mahkemelerinin kurulması iâ-
zımgelmektedh". 

Şayet bu bölge idare mahkemeleri teşkil edi
lecek olursa, Danıştay Dâva daireleri bir içtihat 
mahkemesi haline geleceklerdir. Bugün Danışta
ym altında bulunduğu pek ağır yükü hafiflet-
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mek maksadiyle 7354 sayılı Kanunla birtakım im
kânlar verilmesi yoluna gidilmiştir. 7354 sayılı 
Kanunla derpiş edilen husus Bütçe Kanununda 
da açıklanmıştır. Ancak idarî dairelerin dâva 
rüyetinc salahiyetli kılınması şeklindeki tatbikat 
son derecede hatalıdır, zararlıdır. 

* Bütçe üzerindeki görüşlerimi bitirirken bir 
noktayı daha arz etmek istiyorum. Bugün Danış
taym idarî dâval ardaki ihtilâfları diğer kazai 
merciler fonksiyonları kadar ehemmiyet taşımak
tadır; kazai fonksiyon hususî bir bilgiye, hususî 
bir yetişmeye ihtiyaç .gösteren bir faaliyettir. 

Halbuki Devlet Şûrası dâva dairelerine yapı
lan seçimlerde, kanunda bu seçimlerle ilgili ola
rak bit" tahdit bulunmadığı için, zaman zaman 
birçok isabetsizlikler kendisini göstermektedir. 
Yapılacak seçimlerde hakikaten adlî meselelerde, 
idarî dâvalarda ehliyet sahibi olmuş, bilhassa bu 
müessesede yetişmiş kimselere aday olma ve se
çilme imkânlarının verilmesi gereklidir. Mâruza-, 
tim bundan ibarettir. Hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUMOUOĞLU HAYRÎ 

— Muhterem arkadaşlar; Hikmet Kümbetlioğ-
lu arkadaşımız hakikaten iki önemli mevzua 
temas buyurdular. Gerçekten Danıştaym bu
gün işgal ettiği bina kifayetsizdir. Burada me
sailerini şükranla yadetmeyi blir vazife bildiğim 
Şûrayı Devletin mümtaz üyeleri rahat çalışa
mamaktadırlar. Ancak biz bu yıl Hükümet 
olarak yeni bina inşasından çekindik. Zira 
Devlet dairelerinin işgal ettiği daireler umumi 
bir dâva mevzuu halinde halledilmesi lâzımge-
len bir mesele olaralk ortadadır. Şûrayı Dev
letin binası için Ibir arsa mevcuttur. Biz burnun 
üzerinde tetkiklerimize devam ediyoruz. 

Hikmet Beyefendinin temas ettiği ikinci 
noktajya gelince gerçekten gönül isterdi ki 
7197 sayılı Kanun çıkarken bu eşitsizlik yapıl
mamalı idi. Muhterem arkadaşlar, âmme hiz
meti gören idarelerin aldıkları ücretler haki
katen bu sahada değil birçok sahalarda da ye-
nibaşan bir tetikika tâbi tutulmalıdır. Bunun 
için Millî Birlik Komitesi, Devlet Personel Da
iresi Teşkilât Kanununu çıkarmıştır. Bu kanu
nun beşinci maddesi ile kanunun şümulüne gi
ren dairelerde çalışanların ücret mevzuları hal
ledilecektir. Bu itibarla biz Hükümet olarak 
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mevzuu da Devlet Personel Teşkilâtının iş

lemesine talik etmiş bulunuyoruz. 
Sayın Baltacıoğlu arkadaşımızın işıaret bu

yurdukları mevzua gelince; talkdir buyurursu
nuz ki idarî dâvalar gün geçtikçe artmaktadır. 
Bunun sonu nereye varacaktır bilmiyoruz. Mü
temadiyen kadro alıp daireler ihdas etmekten* 
se, nâçiz görüşüme göre, idarî dâvaları, idarî 
ihtilâfları mümkün olduğu kadar azaltmak ve 
esas itibariyle Danıştaya gitmemesi lâzımgelen 
mevzuları kanunla başka mercilere vermek ve 
bu suretle bu işin önünü almak lâzımdır. Bu
gün Şûrayı Devletin 40 bin küsur müterakim 
işi mevcuttur. Sözlerime başlarken arz ettiğim 
gibi Danıştay mensupları hakikaten insan üstü 
bir gayret sarf etmektedirler. Danıştay bugün 
dokuz üyeden mahrum bir halde çalışmakta
dır. Bu dokuz üye de avdet ettiği zaman müs
takil bir daire halinde çalışmak imkânına sa-
hibolacak ve işler normal hale girmiş buluna
caktır. Arz ettiğim gibi idarî dâvaları ve ih
tilâfları halledecek; ve bu dâvaları doğuştan 
ön'liyecek tedbirler üzerinde duraıyoruz. Eğer 
Yüksek Meclis bu husustaki düşüncemiz üze
rindeki çalışmaları işediğimiz şekilde ikmal 
eder getirirse, kendimizi bahtiyar addederiz, 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyem var mı?.. 
(Yok) 

Danıştay Başkanlığı bütçesinin fasıllarının 
okunmasına başlıyoruz. 

B. Lira 
ikinci kısım - Personel giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 3 3 511 501 
202 Hizmetliler ücreti 388 200 

II - [Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar . 46 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
. maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 

38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 247 995 

196İ O : â 
B. 
219 

301 
303 
304 

306 
307 
308 

309 

403 
451 
452 

501 
502 

6716 sayılı Kanını gereğince 
verilecek tahsisat 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleı 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve' telefon ücret 
ve giderleri 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanım gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

Lira 

954 000 

i 
135 000 

20 000 

35 000 
20 000 
12 500 

20 000 
10 000 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 
Yayın giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 500 
25 000 

15 000 

1 
2 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Danıştay Memur ve Müs

tahdemleri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına, (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda bulunmak üze
re) 18 000 

BAŞKAN —- Danıştay Başkanlığı bütçesinin 
bölümleri tamamen okundu, bütçeyi yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Danıştay bütçesi kabul edilmiştir. 

g) İstatistik Genel Müdürlüğü bütçesi, 

BAŞKAN —• İstatistik Genel Müdürlüğü 
bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz Söz Saym 
Baltacıoğlu 'nundur. Buyurun. 

BALTACIOĞLU ZEKÎ — Muhterem arka
daşlar, huzurunuzu işgal edişimin sebebi ,§udur! 
Bütçe tasarısının bir bölümünde rastladığım 
bir kayda göre istatistik Genel Müdürlüğü yedi 
ayrı binada ikâmet etmekte ve bu binalar ara-
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kında evrak nakli için 7 500 lira nakliye üc
reti ödenmektedir. Aynı zamanda bu Umum Mü
dürlüğü elinde yine bu işte kullanılan vasıta
ları mevcuttur. Tamamı için 15 000 lira' sarf 
olunmaktadır-

Kira ile tutulan 7 ayrı binaya yerleşmiş 
olan müessesenin bu haliyle rasyonel ve rantabl 
bir şekilde çalışamadığı aşikârdır. Binalar ara
sında sayım kâğıtlarının, taşınması için sarfe-
dilen 15 000 lira civarındaki meblâğ küçük 
addedilse dahi bunun için sarf edilen zaman ve 
bu sebeple işin gecikmesi keyfiyetleri mesele 
üzerine eğilmeyi icabettirecek değerdedir. 

Bu itibarla bundan sonra hakikaten randı
manlı bir şekilde çalışmayı temin için mües
sesenin ihtiyaca kâfi gelecek derecede bir bi
naya kavuşturulması şarttır. Bunu temenni et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Sanayi sayımının 1964 senesinde yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı burada görüşül
düğü zaman İstatistik Ümuım Müdürlüğünün 
henüz 1955 nüfus sayımı neticelerinin işlen
mediği resmen ifade edilmiştir. İstatistik Umum 
Müdürlüğünü rantabl bir şekilde çalışacak im
kânlara sahip kılmak imkânı vardır. Fakat 
bütçeyi tetkik ettim. Buna ait bir kayda rast-
lıyamadım. Gelecek yıllarda bu hususta teşeb
büse geçilmesini talep ve istirham ediyorum. 

BALKAN--— Savın Hüseyin Otan, buyurun-
OTAN HÜSEYİN — Muhterem arkadaşlar, 
Modern devlet icraatında istatistiğin rolü 

malûm Devletin istatistiklere olan her çeşit 
ihtiyacına cevap vermek gayesiyle kurulmuş bu
lunan istatistik Genel Müdürlüğü halen ken
dilerinden ,beklenen fonksiyonu yapmak im
kânına sahip bulunmamaktadır. 

Gayrimüsait şartlar ve mahdut imkânlar 
altında ve fakat takatinin üstünde bir çalışma 
ile Devlet dairelerinin istatistik ihtiyaçlarını 
karşılamak için istatistik Genel Müdürlüğünün 
azamî bir gayretle çalıştığı şüphesizdir. 

Ancak kendisine yeteri kadar kalifiye per
sonel, bina ve makina ile ilgili imkânlar sağ
lanamadan bu daireden daha fazlasını bekle
mek realist bir görüş olmaz. 

Bu teşkilâttan daha geniş, daha sıhhatli ve 
daha faydalı istatistikî bilgileri istifadeye arz 
etmesini beklerken diğer taraftan halen içinde 
bulunduğu güçlüklerin giderilmesiyle ilgili cid-
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dî tedbirlerin bir an evvel alınması ihmal edil
memelidir. 

Bu meyanda rasyonel bir çalışma imkânına 
kavuşabilmesi için yapılmakta bulunan binanın 
kısa zamanda hizmete açılarak umum müdür
lüğün dağınıklıktan kurtarılmasını çok önemli 
saymaktayım. 

Kalifiye eleman yetersizliğinden doğan güç
lükleri gidermek maksadiyle bu ders yılı ba
şında Ankara'da İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisine bağlı olarak açılmış bulunan İstatis
tik Enstitüsünün çok isabetli bir teşebbüs ol
duğuna şüphe yoktur. Bu teşebbüsü tahakkuk 
ettiren alâkalılara teşekkürü borç bilirim. 

Ancak yeteri kadar kalifiye eleman temini
nin nispeten uzun bir zamana mütevakkıf oldu
ğunu göz önünde tutarak Genel Müdürlüğün 
bu gayeye ulaşıncaya kadar yabancı kalifiye 
elemanlardan istifade etmesini temenniye şa
yan bulurum. 

Devlet dairelerinin son yıllarda istatistik
lere olan ihtiyacı süratle artmıştır. Bunun daha 
hızlı bir tempoda artmakta devam edeceği de 
şüphesizdir. Buna mukabil İstatistik Genel Mü
dürlüğünün bugünkü teşkilâtı ile ihtiyaçlara 
cevap verebileceğini zannetmiyorum. Bu geçen 
gün sanayi sayımının 1964 e kalması hakkın
daki kabul buyurduğunuz kanunla da sabit ol
muştur. " Bu itibarla Hükümetimizin İstatistik 
Genel Müdürlüğü bünyesini yeni şartlara uygun 
bir hale getirecek bir teşkilât Kanunu tasarısı
nı mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda Mec
lise getirmesini temenni ederim. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bahir Ersoy. 
ERSOY BAHİR — Muhterem arkadaşlarım, 

İstatistik Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için, arkadaşlarımın izhar ettik
leri temennilere aynen katılıyorum. Bu temen
nilerin yanında ben de- bir ricada bulunmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hafızalarınızı bun
dan 4 - 5 sene evvele doğru götürünüz. Sene 
1958 ve hattâ 1957. Bu senelerde birçok fabri
kalardan işçiler çıkartılıyordu. Şu hal müna
kaşalara sebebolmuştu. Hepiniz bunu gayet 
iyi hatırlarsınız, sanayi (tahsisen tekstil) işçi
lerinin işten çıkartılması ile ilgili idi: Salahi
yetli m akmalar işsizlik olmadığını ifade eder-
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lerken, işçi sendikaları «İşsizlik vardır.» diyor
lardı. Münakaşa inkişaf etmiş ve nihayet bir
takım masum teşekküller kapatılmıştı. Bu ne-
ttee kötü idi. Üzücü idi. 

Eğer istatistik Urtam Müdürlüğü bültenle
rinde işçi giriş ve çıkışlarına da yer verilseydi 
umumî efkâra yalan söyleme politikası iflâs 
ederdi. 

Evet istatistik Umum Müdürlüğümüz çok 
müşkül şartlar altında çalışmaktadır. Memleket 
meseleleri üzerine tarafsız ışık tutacak bu mü
essesenin tereddütsüz ve rahat şartlar içinde ça
lışmaları temin edilmelidir. 

Şimdi ricamı arz ediyorum: İstatistik Umum 
Müdfiirlüğü bültenlerinde işsizlik meselesine de 
yer verilmelidir, işçi çıkartılması işi ilmin süz
gecinden geçirilerek tesbit ediîip umumî efkâ
ra sunulmadığı müddetçe yukarda anlattığım 
münakaşalar geçmişte ve hattâ halde olduğu gi
bi istikbalde^ de olacaktır. 

Bu maksatla sizleri meşgul edip şu maruzat
ta bulundum. Bu meselenin programa alınması
nı rica ederim. 

» 
BAŞKAN — Kızıloğlu Muharrem ihsan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN 
— Sayın Başkan ve arkadaşlarım, istatis
tik Umum ^Müdürlüğünün Devlet Bakanlığı 
bünyesi içinde bulunması dolayısiyle bunun 
üzerinde hassasiyetle duran arkadaşlara teşek
kür ederim. Bütün gayretlerimizle bu hususta 
çalışmaktayızv Hepinizin malûmu olduğu üze
re istatistik bir memleketin ekonomik, sosyal, 
ziraî faaliyetler ve nüfus sayımı bakımından 
önemli bir müessesedir. Bu hususta sanayi sa
yımının 1964 yılma tehir edilmesi dolayısiyle 
kısaca malûmat arz etmiştim. Bu hususta tek
rar sizleri rahatsız etmek istemiyorum., 

«Kara cümlesi olmıyan yolunu şaşırır.» sö
züne müşabih, istatistiği olmıyan Devlet de 
kara cümlesi olmıyan gibi yolunu şaşırır. Teş
kilâttaki arkadaşlar büyük b'ir randımanla ça
lışmaktadırlar. Bunun yanında evvelce getiril
miş* mütehassısların tavsiyesi üzerine uzun za
mana ihtiyaç gösteren çalışmaları daha kısa 
zamana erdirmek için etüdlerimiz vardır. Bu 
yolda çalışmaktayız. Yeniden uzmanlar getir
mek için mukavele yaptık. Onlardan, âzami de
recede istif ade etmek yolundayız. 
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Bu mevzu ile ilgili olarak memleketimize 

Dr. Ludwing'i ve ICA dan diğer mütehassısları 
getirmiş bulunuyoruz. Yine memleket istatis
tiği île ilgili olarak hariçte yetiştirilmek üze
re tasnif mütehassısı olarak 3 uzman ve 7 sta-
jiyeri Amerika'ya göndermiş bulunuyorum. * 
Bundan ayrı olarak da 6 öğrenci yabancı mem
leketlere tahsile gönderilmiştir. Orada istatis
tik işleri üzerinde yetişeceklerdir. 

istatistik Umum Müdürlüğünün çalışması 
bugün bir programa dâhil edilmiş bulunmak
tadır. Fakat buna rağmen istatistik Umum 
Müdürlüğüne gitmiş olan arkadaşlar görmüş
lerdir ki durumları çok acıdır. Muhtelif bi
nalar içerisinde yayılmış bulunan küçük aprt-
man odalarında diz dize çalışan bu memur ar
kadaşların feragatli çalışmalarını şükranla kar
şılıyoruz. Bu daireyi şahsan bundan evvelki 
Bakanlığım sırasında ve ikinci defa da şimdi 
tetkik etmiş bulunuyorum. Çalışmalar çok ız-
tıraplıdır. Bu ıztıraba son vermek için elden 
gelen faaliyet sarf edilmiştir. Yapılmakta olan 
binanın üst katının bu sene bitirilerek büyük 
bir kısmın bu binaya nakli suretiyle personele 
daha rahat çalışma imkânı verilecektir. 

Halen üzerinde çalışma yapılmakta olan 
mevzulardan, son nüfus sayımı, 20 ilde istatis-
tikî mahiyette bilgi edinmek için mesken du
rumunun tesbiti, sosyal sigprta ve işçi prob
lemleri ve çalışma metotları için de bu işlerin 
ihtisas konusu olduğu düşünülmüş ve elverişli 
personel yetiştirmek için de bütçe imkânları 
dâhilinde tedbirler alınmış bulunduğu temenni
lerinde bulunulmuştur. Arkadaşlara çok ileri
ye kadar giderek Hükümetçe gerekli tedbirle
rin alınmış olduğunu arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaş var 
mı? İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinin bö
lümlerinin okunmasına geçiyoruz. 

B. Lira 
ikinci küsım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 1 420 251 
202 Hizmetliler ücreti 3 249 000 

' 203 Geçici hizmetliler ücreti 963 500 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

(bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 169 800 
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206 

207 

209 

1.1 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 1.4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri ve 
6122 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (G) fıkrası gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

Dördüncü 'kısmı - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
417 Çeşitli anket giderleri 
418 Sayım giderleri 
419 Makina fişi ve mültigraf, foto 

ve sair malzeme satmalma gi
derleri 

450 . Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 

451 Yayın giderleri 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj 

İçin ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

21 
Lira 

22 500 

1 500 

300 500 

301 

303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

345 000 
20 000 

110 000 
390 000 
30 000 

273 000 

25 000 
15 000 

o 
700 

4 113 

000 
000 
001 

130 000 

7 
407 

500 
500 

150 000 
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Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 istatistik Genel Müdürlüğü 

memur ve hizmetlilerine veri
lecek öğle yemeklerinde sarf 

edilmek üzere 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

7.11 Makina, alet ve malzeme ona
rımı 

İ l 

Lira 

63 745 

10 000 

751 

Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 750 000 

BAŞKAN — Bölümlerin okunmam bitmiştir. 
istatistik Umum Müdürlüğü bütçesinin tümünü 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(h) Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı büt
çesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

HAZERDAĞLI M. SALİM — Diyanet İş
leri Reisliği bütçesi münasebetiyle söz almış ol
makla, peşinen arz edeyim ki, din istismar-
cılrğı yapmıyaeağım, kadro istemiyeeeğim, sa
dece bu mevzuda tanzim edici, yapıcı temenni
lerde bulunacağım. Cemiyetimizin yüzde 99 bu
çuğunun meselesi olan din, Diyanet İşleri mev
zuu Kurucu Mecliste konuşulmıyaeakta hangi 
mecliste konuşulacaktır. Çünkü Kurucu Meclis 
hiçbir partinin malı değildir. Çünkü eemiye-

•timiz bir revizyondan geçmektedir. Yine, çün
kü bu meclis bir iktidar peşinde değildir. O 
halde din gibi kutsal, hassas, ve vicdanları 
baskı altında tutan bu mesele hangi mecliste ko
nuşulacaktır? Gelecek iktidarlarca, din istismar
cılığı korkusiyle belki bu meseleyi rahatça geniş
liğine ve derinliğine konuşmak, müzakere etmek 
imkânını bulamıyacaklar. Diyeceksiniz ki, bu 

ı mesele bir Anayasa meselesidir orada konuşul-
48 200 I sun. Arkadaşlar, ben burada Diyanet İşleri 
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bütçesi münasebetiyle Anayasada kabul edilen 
lâiklik prensibinin yanında bir Teşkilât Kanu
nunun getirilmesini istediğim için bütçe mevzu
atında konuşma mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar, tarihe bir göz atacak olursak, 
mazide din istismarcı, lan Türk Devletini birkaç 
defa batırmışlardır. Bu acıların tesirleridir ki, 
bir iktidar gelmiş, din Devletten ayrıdır, prensibini 
kabul etmiştir. Arkadan bir iktidar gelmiş, 
bu din Devletten ayrıd r prensibiyle yetinmiyerek 
bir de millî selâmet kanunları adı altında üste
lik dini siyasete alet edersen şöyle cezalanırsın, 
böyle cezalanırsın diye birtakım kanunlar dahi 
çıkarmıştır. Fakat bundan sonra bu iktidar bu 
Millî Selâmet Kanununu siper ederek, onun ar
kasına gizlenerek dini siyasete alet etmiş ve din
dar vicdanlara gizlice bu siperin arkasından eli
ni uzatarak mukaddes hisleri istismar etmiş ve 
dindar vicdanların Allah duygusunu kalbinden 
alıp sokak politikasına alet etmek istemiştir. 

Daha ne yapmıştır, radyoda mevlût okutu
yorum bahanesiyle lehine mümayişler yaptırmış j 
ve Vatan Cephesi ocaklarına (Tulü ömürle müz-
dat eylesin) diye dualar ettirmiş, hâsılı din 
istismarcılığını katmerli şekilde yapmştn*. Ka
bahat dua edende değil, ettirende kabahat, ni
zamsızlıkta. Ben bu nizamsızlığın acısını teren 
nüm etmek istiyorum. Arkadaşlar Anayasada 
yeralmış ve alacak olan din Devletten ayrıdır 
prensibi kâfi değildir. Bir işin ihmalinden 
imâli evlâdır kaidesini göz önünde tutarsak bu 
meseleyi din mevzuunu tanzim edici bir hüviyet
le ortaya çıkmanı z iktiza etmektedir. Garp de
mokrasileri bu meseleyi epey müddetler evvel 
hal etmişlerdir. Cemaat usulü, ınuhtariyot 
usulü gibi birtakım şekillerle bu meseleyi Dev
letten ayırmışlardır. Acıdır, fakat söyliyece-
ğim, bugün din adamlarımızın bir kısmı ki, ek
seriyetinin kifayetsiz olmaları sebebiyle, hemen 
muhtariyet verilmesi mümkün değildir. Bunu 
kabul ediyorum. Ancak yeni Anayasa yapılır- * 
kan Kurucu Meclis olarak dinde muhtariyet de
yin, cemaat deyin, ne derseniz deyin bir çe
kirdek eke'lim ve din kendi kendini idare etsin 
yolunda bir adım atalım. Bu çekirdek büyüyüp 
gelişirse dinde muhtariyet usulünü kabul ede-, 
lim. Gelişmezse vermiyelim ama bu gelişme 
uzun seneler, on senede, on beş senede olur
muş zararı yok, yeni yapılan Anayasada bir 
pencere açalım. Bu pencereden akan ziyanın 
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ışığı altında din müessesemizi muhtariyete doğ
ru tanzimliydim. Tâki rüşdünü ispat etmiş, ol
sun. Zaman olsun onun müstakil radyo istasyo
nu olsun, 'kendi radyosundan millete vaiz ve 
nasihat eylesin. Ne yaparsa yapsın. 

Arkadaşlar, artan nüfusumuz göz önüna alı
nırsa cemiyetimiz gelişiyor, bu memleketin ya
rın din adamına ve mabetlere ihtiyacı olacak. 
Bunu her zaman Devlet muntazaman karşıiya-
mazsa bir iktidar dini himaye etmiş, diğeri ih
mal etmiş olacaktır. Bugün dindar vatandaş
ların mabetlere vakıf yapmak meselesi dahi 
mümkün değildir. Medenî Kanundaki tesis hü
kümleri bunu halle kâfi değüdir. 

Bundan başka dine muhtariyet tanınırsa 
hem din, hem Devlet kurtulmuş olacaktır. Din
de kuvvetli bir merkeziyet idaresi kurulmamış-
sa bir nevi parazitler, dini menfaatle alet eden tari
kat namı altında teşekküller doğacaktır veya yaşı-
yaeaktır. Tıpkı Devletin zayıf kaldığı yerlerde 
birtakım feodal teşekküllerin doğmuş olması gibi. 
Eğer merkezde kuvvetli bir otorite kurulursa 
birçok derme çatma tarikat namı altındaki pa
razitler ortadan kalkacaktır. Devlet bu tari
kat namı altındaki teşekküllere el attığı zaman 
bir vayveylâ koymaktadır. Halbuki kendisinden 
gayrı din, merkeziyetçi sistem olarak, bunlara 
hayat tanımazsa o vakit Devlet bu belâdan kur
tulmuş olacaktır. 

Anayasada din devletten ayrıdır prensibi din 
istismarcılığını önliyemez kanaatindeyim. Çün
kü merdiven iktidarın elinde oldukça siz araya 
ne kadar müeyyide namı altında duvar çekerse
niz çekiniz, iktidar merdiveni kurarak gizlice 
öbür tarafa elini uzatacaktır. Eğer duvann 
öbür tarafında olan din müessesesi muhtar 
olursa elini bana uzatma diye istismarcılığı 
kovabilir. Aksi takdirde istismarcılığın ceza 
müeyyideleriyle önünü almak mümkün değildir. 

Ben kurucu Meclis olarak bu meselenin ya
pıcı, tanzim edici bir Teşkilât Kanunu halinde 
görüşülmesini ve Hükümetin bu yolda hazır-
lıyacağı bir kanunu Anayasa görüşülürken ge
tirmesini rica ederim. Sözlerim bundan ibaret 
hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Özfakih Fakih. 
ÖZFAKÎH FAKlH —• Muhterem arkadaş

larım, yalnız siyasî tarihimizde değil insanlık 
ve dünya tarihinde din işleri umn süren mü-
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caddelerden sonra halledilmiş bir konudur. 
500 sene evvelisi dünya milletleri dinle müca
dele etmişler, din adamlarının Devlet otorite
sini ele almasını önlemişlerdir. Bu tarzda sene
lerce çalışılmış ve yapılan mücadele neticesin-
dedir ki, bugünkü hale gelmiştir. Diğer taraftan 
elde edilmiş olan bu netice Fransa'da yapılmış 
olan lâyi'klik prensibinin dünya memleketlerine 
geçmesine sebebolmuştur. 

329, 429, 430 numaralı kanunlarla Şer'iye 
Vekâleti kaldırılmış onun yerine Diyanet işleri 
Umum Müdürlüğü ikame edilmiştir. Din tedri
satı Tevhidi Tedrisat Kanunu ile Millî Eğitim 
Bakanlığının emrine verilmiştir. Yakın tarihi
mizde, siyasî tarihimizde din adamlarının si
yasî işlere karışmış olduğunu isim bahsetmek 
suretiyle söylemek istiyorum. 31 Mart vakası, 
Menemen hâdisesi. Bunları bir tarafa bırakalım 
10 sene içerisinde dinin siyasete nasıl alet edil
miş olduğunu ve bunun neticesi olarak 10 sene 
içerisinde dinsiz olarak, imansız olarak bize 
ehlisalip diyenler, Diyanet İşlerini tamamiyle 
siyasî bir silâh olarak, alet olarak kullandılar. 
Bunun günahı kimden gelmektedir? Dinî bün
yeden mi, dinî tedrisattan mı? 'Dinin bünyesin
den gelmemektedir. Ben inanıyorum ki, insan
lar ve milletler dinden vazgeçemezler. O halde, 
bunu bir müessese olarak yaşatmak ve insan
lara tesir ederek, daha dürüst yaşamalarını 
mümkün kılmak lâzımdır. Bu müesseseyi insan 
hayatına müessir olacak bir şekilde yaşatmak 
bizim başlıca vazifelerimizden olmalıdır. 

İrtica millet hayatında zararlı bir unsurdur. 
İrtica bir vasat bulduğu takdirde derhal mey
dana çıkar. Bundan sakınmanın tek yolu, bu 
gibi hareketleri kontrol altına almaktır. Bunun 
için de, dinî tedrisatı bir esasa bağlamak lâ
zımdır. 

İrticai fikirleri taşıyanlar, köy köy, şehir 
şehir dolaşırlar. Onların fena tesirlerini önlemek 
için, normal tahsil görmüş, şahsiyet sahibi ho
caları vazifelendirmek lâzımdır. Bk gereği gibi 
dinî tedrisata tâbi tutulmadık. Hususi ders al-
mıyanlar pek birşey bilmez. Hiç olmazsa bizden 
sonra gelecek nesillere bu dinî tedrisatı verelim. 
Bu tedrisatın Millî Eğitim Bakanlığından alınıp 
Diyanet işlerine bir muhtar müessese olarak ve
rilmesi, bu vazifenin ona tevdi edilmesi lâ
zımdır. Zannediyorum, böylece hal çaresi bulun
muş olacaktır. 
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Vaktiyle bunlar muhtar bir üniversite ha

linde iken gelir kaynakları vakıflarla birleştiril
mişti. Bir tecrübe yapılmış, fakat olmamıştır. Ay
rı bir müessese olarak kalmış, fakat bu da otuz 
seneden 'beri bir ferahlık yaratmamıştır. Bugün 
Başbakanlığa bağlı bir müessese olan Diyanet 
işleri Riyasetini Vakıflarla birleştirdiğimiz tak
dirde kendi kaynaklariyle idare edilen bir mü
essese olduğu takdirde tamamen politika dışın
da kalaea'ktır. Mazide çektiğimiz sıkıntıları 
kardeşlerimiz yine çekeceklerdir. Milletlerin 
iyiliği kara sakallıların değil nurlu sakallıların 
gölgesinde yürüyen iman ordularındadır. Böy
le ordulara sahibolduğumuz takdirde selâmet 
yolu açık demettir. 

Diyanet işleri bütçesini tetkik ettim 45 mil
yon küsur liradır. Otum milyon'olduğumuza 
göre şöyle bir hesap yaptım insan başına 150 
kuruş isa/bet ediyor. Bu çok az bir miktar 'ar
kadaşlar. Ve bu alâlkasızlığın 'bir 'timsalidir ar
kadaşlar. Bütçenin biraz fazla olarak kabulünü 
rica ederim arkadaşlar. 

SUNGUR CELÂL — Muhterem arkadaşlar, 
ben evvelâ Diyanet işleri Başkanlığının şimdiye 
kadar uğramış olduğu ihmalden bahsedeceğim. 
Diyanet işleri Başkanlığı hakikaten ihmal edil
miştir. 

Memlekette bir irtica vardır, bu katidir. 
irtica ile en iyi mücadele milleti aydınlatmak 
ile olur. Ancak, Diyanet işleri Başkanlığı bu 
vazifeyi yapacak kudrette yeteri kadar elema
na sahip değildir. 

Diyanet işlerinin Teşkilât Kanunu meselesi 
vardır, i lk Teşkilât Kanunu 1924 yılında ya
pılmıştır. 1950 yılında bâzı, ufak tefek ilâveler 
olmuş, o günden beri aynı şelkilde devam etti
rilmiştir. Arkadaşlar, hâlâ o Teşkilât Kanunun
da yazılı kadrolarla ve maaşlarla Diyanet İş
leri elemanları çalıştırılm'alktadır. Tasavvur (bu
yurun, aradan (bu kadar yıl geçtiği halde, bu1 

kadrolar olduğu gibi kalmıştır, 'bugünün hayat 
şartlarında bir şey ifakle etmeme'ktedir. 

Yıllar yılı ihmal edilmiş hulunan ve bugü
ne gelmiş bulunan bu teşkilâta, Millî Birlik 
Hükümeti ihtilâli müitaa'kıp el atmış hulun-
ma'ktadır. Teşkilât çok kıymetli elemanlarla 
takviye edilmiştir. 

Ancak, bu feragatli elemanlar, hiçbir kar
şılık beklemeden, aldıkları cüz'i ücretle bu 
memleketin dinî için çalışmaktadırlar. Yalnız, 
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muhterem arkadaşlar, tasavvur edin, bir hade
me, bir Meclis Ihademesi 500 - 600 lira alırken, 
bir daktilo, İktisadî Devlet Teşekküllerinde 
1 500 - 2 000 lira maaş alırken, (yok öyle şey, 
sesleri) var var, Devlet Demiryollarında Safa 
Yalçuk'un daktilosu alıyordu, bunu biliyo
rum; vaziyet böyle iken siz imam - hatiplere 
200 - 300 lira para verirseniz tabiî bunun so
nu irticadır arkadaşlar. Evvelâ bunları tat
min -edeceksiniz. O zaman irticanm hortlaması 
da tarihe karışır. Onun için vekil bey Teşkilât 
Kanununu getirsin de bu müessese Uçurtulsun. 

Bir- de Diyanet İşlerinin dinî mevzularda 
sorulara cevap verecek bir müessese haline ge
tirilmesi lâzımdır. Acaba vekil 'bey ne düşünü
yor bu mevzuda ? 

Bir mevzu da neşriyattır; bana göre irticaın 
önüne sağlam neşriyatla geçilir. Bugün Ana
dolu ne idüğü belirsiz (neşriyatla dolu'dur. Biz 
bunları kontrol altına almalıyız, ve Anadolu'ya 
yollamalıyız ki bu memleket de hurafelerden 
kurtulsun. 

Bir de bu mevzuda radyo neşriyatına temas 
ötmek istiyorum; 'bizde üç vbeş kişi (bir araya 
gelir, radyodan «allasana sallasaııa şarkısını 
isterler, radyo bunu ifa. eder. Başkaları Beto-
fun'un altıncı senfonisini İster çalarlar, Şo-
pen'den isterler yerine gelir. Fakat arkadaşlar 
kabul etmek gerekil- ki 'bu memlekette dinine 
'bağlı -büyük <bir kitle vardır. Fazlasına lüzum 
yok. Ezana falan gitmeye de 'hacet yok. Yılda 
bir Ramazan ayında radyoda dinî yayıma bir 
parça, daha fazla yer verilse 'bu lâikliğe de ay
kırı bir şey değildir. Şimdi radyodaki yayım 
Edip Kemal Beyin 5 'dakikalık dinî ahlâki tıııı-
saha'besi ve arkasından Yunus Emre'den bir 
neyle geçip bitiyor. Ne olur, '5 - "10 dakika 
KUR'AN okunsa. Buna ihtiyaç duyuluyor. Bü
yük bir ımüslüman kitlesinin arzusudur 'bu. Be- . 
nim Bakan Beyden istirhamım; radyoda dinî 
neşriyata ibiraz daha önem vermeleridir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

AKDAÖ BURHAN — Muhterem arkadaş
lar, ben Yüksek Heyetinizden bâzı temennilerde 
bulunmak için söz aldım. Bu aynı zamanda bi
zim mıntakamızm dertlerinden biridir. Malûm 
olduğu üzere dinler, bir cemiyeti ayakta tutan 
bir inanç kaynağıdır. Atatürk hakikî Müslü
manlığı İlendi bünyesinde bulabilmek için mev-
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cut inkılâpları gençliğe benimsetmiş, bilhassa 
gençlik, Atatürk'ün emaneti olan inkılâplar uğ
rana ölmesini bilmiştir. 

Ancak, geçen devirde, dini ekol haline getir
mekte gecikilmiştir. Benim şahsî inancım bu
dur. 1950 senesinde Şemsettin Güııaltay Başba
kan iken, dini ekol haline; getirmek için, din ho
calarını mektepten yetiştirmek, için çalışmıştır. 
Fakat, ondan sonra gelen Demokrat Parti idare
si 10 yıllık iktidar devri içinde, bu müesseseyi, 
inkılâpları yıkmak için alet etmeye elinden gel
diği kadar çalışmış, dini siyasete alet etmiş, ni
hayet bunun hesabını Yassıada'da vermek mec
buriyetinde bırakılmıştır. Şimdi orada, devirle
rinin hesabını vermekle meşguldürler. 

Arkadaşlarım, bu devirde Millî İnkılâp Hü
kümetinin çok hassas olması lâzımdır. Çünkü za
man zaman irtica baş kaldırmaktadır. Biliyor
sunuz daha dün, bir cenaze töreni sırasında, di
ni politikaya alet eden bâzı cahiller, hakikî din 
adamlarının asla kabul edemiyeceği bir şekilde 
hareketlere kalkışmışlar, mukaddes cami için
de yapılması lâzım gelen dini merasimi sokağa 
dökmekten çekinmemişlerdir. Bu hareketler, lâ
ikliğe tamamiyle aykırıdır. Millî İnkılâp Hü
kümetinin zoru ile köşelerine çekilmiş, fırsat 
kollamaktadırlar. Ama bu şahısların ilerde bir 
revizyona tâbi tutulması, Devlet kontrolü altın
da bulundurulması şarttır. Bunun için de bir 
sebep ortaya atıyorum. Çünkü her köy hocası 
köyün kuvvetlisi tarafından daima istismar edi
lir. Adam yedirir, içirir va'azettirir ve söyletir. 
iBıı mahzuru ortadan kaldırmak için bu adam
ların Devlet bütçesine alınmaları lâzımdır. Bu 
şekilde bu mahzur da ortadan kalkmış olacak
tır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÖKER MEHMET — Benden evvel konu

şan hatip arkadaşlarımız Bütçe Encümeninin ha
zırladığı rapordan bahsettiler. Ahmet Yıldız ta
rafından hazırlanan bu rapor çok esaslı ve güzel 
hazırlanmış bir rapordur. Bu raporun bir pa
ragrafında; memur durumunun çok kifayetsiz 
olduğundan, kütüphanenin çok fakir olduğun
dan İslâm Ansiklopedisinin bile olmadığından 
ve daha bâzı noksanlıklardan bahsediyor. Bu 
bakımdan bizim hissettiğimiz zaruretleri çok 
kıymetli Ahmet Yıldız arkadaşımız ve Sayın 
Bütçe Komisyonu üyeleri burada izah etmişler
dir. Diyanet İşlerine tahsis edilen para tutarı 
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bir evvelki yıla göre 6 milyon lira fazladır. Fa
kat bu tahsisat da muhakkak ki çok azdır. Millî 
Birlik Hükümetimizin ileride bu tahsisatı artır» 
ması temenni olunur. 

Yine benden evvelki arkadaşlarım temas et
tiler, bu arada Celâl Sungur arkadaşımız da 
radyoda dinî neşriyat yapılsın dediklerinde ar
kadaşlarımızdan bir kısmı itiraz eder şekilde 
sesler çıkardılar. Olabilir. Ancak demokrasimi
zin tarifi bir halk hâkimiyeti olduğuna göre ve-
nüfusumuzun % 99,5 unu teşkil eden îslâm top
luluğu için radyoda hiç olmazsa muayyen gün
lerde dinî neşriyat yapmak zarureti vardır. Ez
cümle Ramazan günlerinde, 5 dakika Kuran oku
tup, sonunda Kuranı Kerimin Türkçesinin veril
mesi, izahının yapılması kadar tabiî bir şey ola
maz. 

Bilhassa bizim neslimiz dinî tedrisat görme
mişlerdir. Hususi ders alanlara az çok din hak
kında malûmat verilmiştir. Maalesef bu da çok 
zayıftır. Hiç olmazsa bizim yardımımızla ço
cuklarımızın din terbiyesi alabilmesi için radyo
dan olsun istifade etmemiz lâzımdır. 

Bu mevzu ürkülecek, irkilecek bir mevzu de
ğildir, konuşalım, üzerinde duralım, arkadaşlar. 
Memleketimizin realitesi bu. Bu bakımdan Mil
lî inkılâp Hükümetinin dikkatini çekmek iste
rim. Hükümete bir külfet yüklemeden akşam
ları Kuranı Kerim okutulabilir. Bunu temenni 
etmekteyiz. 

Bir gün radyoda spiker, dinleyicilerinden 
özür dileyerek söze başladı. Dinleyicilerin çok
tan beri istediği, bilmem kimin plâğını Ameri
ka'dan nihayet getirtmişler. Gecikme olmuş, 
özür dilermiş, şu anda dinleyicilerine sunmak 
imkânını bulmuşmuş. Bu sadece okuyup yaz
ma bilen birkaç kendini bilmezin isteğine bir 
karşılıktır. 

Ancak, radyodan dinî yayınlar da istiyen " 
büyük gruplar da vardır. Dinî neşriyat bakı
mından radyodan, muayyen dinî mevzularda va
iz verilmeli, ayrıca Kuranı Kerim okumalı, son-
ra Türkçeye çevrilerek okunmalı, izah edilmeli. 
Muayyen günlerde mevlit bile okunmalı, bu bir 
zarurettir, bizim realitemizin icabıdır. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Rauf inan. 
İNAN M. RAUF — Sayın arkadaşlarım; 

dün'kü konuşmama başladığım gibi bugün aynı | 
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konudan bağlıyacağım. Bir memlekette bir in
kılâp oluşu o memlekette hayatın, görüşlerin 
ve düşünüşlerin değişmesi demektir. Müessese
lerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu gözden 
geçirme esnasında değerlerin değersizlerden, 
gerçeklerin gerçek okuyanlardan, rasyonelin 
irrasyonellikten. ayrılması demektir. Dün bize 
bu ya'di Maliye Vekili vergiler üzerinde verdi
ler. Bunu elbette geleneklerden kurtularak ma
aşlar üzerinde de yapacaklardır. Memlekette 
birçok müesseseler üzerinde yapacaklardır. Yine 
Diyanet işlerinde bunun yapılması lâzımdır. 
Verilen 6 milyonluk bütçe buna kısmen el atıl
dığını gösteriyor. Büyük kısmı maaşlara aittir. 
Üniversite ve yüksek okullardaki öğrencilere 
burs olarak 25 bin lira gibi iki misli bir para 
konmuştur. Satmalma ve başka giderler karşı
lığı 32 bin iken 370 bine çıkarılmıştır. Memur 
ve hayrat hademesine kurs giderleri olarak: 250 
bin lira yeniden konmuştur. Zannederim bun
lar sadece bir rakam olarak veyahut da bâzı 
ücretleri artırmak, şeklinde olursa bu bir göz
den geçirme değildir. Bunun Diyanet işleri 
fonksiyonundan olması lâzımdır. Diyanet işleri 
fon'ksiyonunicLan olarak yapılmış bir gözden ge 
çirme milletimizin yaşaması, yüksek seviyede 
yaşaması ve kabiliyetini artırması için şarttır. 
Hattâ bu yalnız milletimiz için değil, asırlardır 
kapalı hayat görüşü içinde yaşamış ve gelece
ğini milletimizin hayat görüşüne bağlamış mil
letler için de bir örnek olacaktır. Diyanet işle
rinin fonksiyonunu devam ettirmesini gerekli1 

kılan bir sebebolarak da, gazetelerde de okudu
ğumuz bir olayı "zikretmeden geçemiyeceğim. 
Birkaç fesatçı kendi isteklerini bir kütleye ka
bul ettirmek için bir vakayı fırsat bilerek der
hal tekbir seslerini bir alet olarak kullanabili
yorlar ve maalesef memlekette yüksek seviyeli 
tarihimizde, birkaç yüz yıllık tarihimizde bir 
rakkas gibi ileri, geri gidip gelip durmuştur. 
Asırlar boyunca sürüp gelen Yeniçeri ayaklan
maları, Kabakçı Mustafa, Patrona Halil, 31 
Mart vakası ve nihayet Yassuada sakinlerinin 
durumları. Bunların hepsi; kuvvetlerini dinden 
alma yoluna gitmişlerdir. Gericiler, her devir
de dinî kisveye bürünmüşlerdir. Bu niçin böyle 
oluyor! Her dinde olduğu gibi, bilhassa islâm 
dininin de bir şekil, bir de ruh tarafı vardır ve 
daha çok din adamları şekil üzerinde durmak 
istemişler, bunda menfaat görmüşlerdir. Hal-

2 
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bukî dinîn ruh ve fikir tarafı üzerinde durul
malı, etüd edilmelidir. 

Gericiler, kolaylıkla emellerini tahakkuk et
tirebilmek için dinin siperine girmeye imkân 
Dulmuşlardır. İslâm dini uhrevi bir din değil
dir. Bir ahret dini değildir, Aslında müslüman-
lık en son ve en mütekâmil, en dünyevi, bir ha
yat dinidir. Kültür dinidir, eğitim dinidir. Dün
yanın fikir ve kurucu sistemleri içinde en mü
samahakâr görüşlü olan bir dinidir. Dinimizin 
'esasları Kuranı Kerimde vardır. Kuranı Ke
rim en kuvvetli açıklamalarda bulunmuştur. 
İbadetten çok iyi ahlâka önem vermiştir. 

Peygamberimiz Kuranı Kerimin ışığı altın
da ahlâkın temellerini kurmuştur. Kurduğu bu 
ahlâk sistemi asırlar boyunca milyonlarca insana 
rehberlik etmiştir. İslâm dini bir eğitim, bir ha
yat, bir gelenekler sistemidir, Hükümet bir ter
biye müessesesi olarak bundan istifade edebilir, 
hakin eğitimi bakımından. Aslında hutbeler, 
vaizler geniş bir halk eğitimidir. Fakat bugün 
görüyoruz ki, bu hutbeler ve vaizlerde çok defa 
İslâm dininin esasını teşkil eden enginlik yoktur. 
Sathilik vardır. İnsan bunun sebebini Sayın Yıl-
dız'm raporunda açıkça görüyor.. Müftülerin % 
90 ı'ilkokul mezunu, 7 si ortaokul mezunu, 9 u lise 
mezunu 64 ü ancak yüksek okul muadili tahsil 
görmüş. Bu böyle olunca vaiz ve hatiplerin duru
mu belli oluyor. Bu .seviyede olan insanlar' bu di
nin felsefesini nasıl büyük kütlelere öğretecekler. 
Birkaç misal vereyim; buraya 225 kilometre me
safede bir kaza merkezinde bir müftü vaiz veri
yor. Onun karşısında yüzlerce insan ondan fikir 
alacaklar. O onlara nelerden bahsediyor biliyor 
musunuz?.. Allaha küfür edenlerin öldürülmeleri 
farzmış, peygambere küfür edenlerin katli caiz-
miş. Bunları halka söylüyor. Daha geçen yıllar 
bu sıralarda Konya'da bir hoca dünyanın yuvar
lak olmadığını söylüyordu. Ankara'ya yakın bir 
yerde camilerden birinde hoca; senede beş gece 
mübarek gecelerdir. Bu gecelerde sabaha kadar 
ağlamak lâzımdır. İslâm dini ağlamak dini değil
dir. Hattâ İslâm dini ibadet dini de değildir. İs
lâm dini bir görüş, tefekkür, bir kültür dinidir. 
Hattâ bir şeye daha dikkatinizi çekerim. Radyo
daki konuşmalar da bir dinî konuşma değildir ve 
seviyeli değildir. Radyodaki bu konuşmaları siz
ler eminim ki, dinlemiyorsunuz, bu sırada radyo
larınızı kapatıyorsunuz. Dinliyenler de hiçbir şey 
anlamıyorlar. Yok elin orucu, dilin orucu, gözün 
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orucu. Bunlar değildir İslâm dini. Bugün İslâm 
memleketlerinin geri kalmalarının sebeplerinden 
i)irisi de din hudutları içinde bağlanıp kalmaları 
ve yerlerinde sayıp asıl olan tefekkürü, kültürü 
gözden kaçırmalarıdır. 

Aslında okumayı ilk halleden din müslüman-
lıktır. Çalışmayı, çok çalışmayı emreden din gene 
müslümanlıktır. Bunun için, müslümanlar, her
kesten çok çalışmak mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN —• Rauf Çey, müddetiniz bitmek 
üzeredir. 

İNAN M. RAUF (Devamla) — Peki Başka
nım. Tarih boyunca, dini siper ederek ileri ile 
mücadele edenler, hep şekil yönünden hareket et
mişlerdir. Esasen din adamları arasında müca
dele de bu şekil ve ruh meselesi ön plândadır. 
Memlekette üniversite kurdurmak gibi büyük işe 
girişen Hoca Tahsin Efendi, yüksek seviyede bir 
ilim adamı idi, fizik denemeleri yapması, şekil 
üzerinde duran hebaları kızdırmış ve üniversite
nin kapanmasına kadar gitmiştir. Bu yüzden se
nelerce bu memleket üniversitesiz kalmıştır. 1755 
te yazılmış olan Marifetnamede Darvin'in 25 yıl 
sonra ortaya attığı nazariye vardı. Darvin bu ki
tabı okumuş olması lâzım. Darvinden 25 yıl önce « 
neşredilmiş olan bir eserdir. Şu halde bu tezat
lar nedir? Bu ileri görüş, bu geri görüş. Hep, şe
kil ve ruhun çarpışması. 

îbni Batuta bundan 6 asır önce Türkiye'ye 
ıgelirken Kayseri'de Ertana Beyini ziyaret etmiş, 
beyin hatunu da bulunmuştur. İznik'te Orhan 
Gazi'yi ziyaret etmiş, hatunu da berabermiş 
San'm bundan takdirle, tazimle bahsederken bu-, 
gün bile kadın meselesini halletmiş değiliz. Diya
net İşleri Başkanlığının bütün çalışmaları İslâm 
dininin hayatiliği, dünyeviliği ve kültürel yönünü 
memlekette gerçekleştirmek istikametini alma
sı bu memleket için şarttır. Bu yalnız bizim 
için değil, dünyada üç millet diğerleri üzerin
de nüfuz sahibidir. Bunlardan ikisi parası, si
lâhı ve füzeleriyledir. Ama diğeri tarihi saye
sindedir. Tarihi sayesinde iki kıta üzerinde 
bir kuruş harcamadan tesir sahibi olan millet 
Türk Milletidir. Avrupa'nın ve Asya'nın bütün 
milletleri İslâm olsun olmasın bütün örnekleri
ni Türklerden alıyorlar. Türk Milletinin her 
ileri hareketi onlar tarafından derhal benim
seniyor. Çeşitli milletlere bizim inkılâpları
mız ışık tutmakta onlara önderlik etmektedir. 
Benim hulâsa olarak tekliflerim şudur : 
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îmam - Hatip okulları mezunları varken 

ilkokul mezunu olmıyanlara veya olanlara müf
tülük verilemez. 

îmam - Hatip okulu mezunlarında uyanık 
bir kültür ve eğitim görüşü görüyorum. Bu 
iş bunların hakkıdır. Bir de lise derecesinde 
tahsili olmıyanlara vaizlik verilmemesi lâzım
dır. Eğitimci yetiştirilmesi mevzuunda büyük 
bir kütle hazırdır kanaatimce. Bu büyük küt
leyi hazırlamak ve bunda münevver emekliler 
içindeki dindar tiplerden faydalanmak müm
kündür. Bunlar milleti uyaracak kabiliyet ve 
kudrettedirler. Ayrıca oto didaktalar, yani 
kendi kendine vaiz için kurslar açılması husu
sunda bütçede gördüğüm bir fasla işaret ede
yim. Bendeniz halk sağlığı için açılan kurslar
da bizzat vazife aldım. Buraya devam edenle
ri kültür, eğitim bakımından kendimize bağlı 
kimseler gördüm. 

Sayın Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, 
kendisi şimdi burada mı, değil mi göremiyorum. 
Türk münevverinin 30 yıl evvel yaptığı ilham 
ve telkini biz de kendi kendimize yapmak zorun
dayız. 

Sözlerimi uzattığım için özür diler hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — 10 dakika konuşmak üzere, 
Sayın Bilgin Ahmet, buyurun. 

BÎLGÎN AHMET — Bendeniz Diyanet iş
leri bütçesi üzerinde konuşmak üzere söz al
dığım zaman, yalnız bütçesi üzerinde konuşa
caktım. Yalnız, benden önce konuşan arka
daşlarımdan bâzıları bir iki noktaya temas et
tiler, kanaatim hilâfına konuştular; onun için 
ben de, onların temas ettiği noktalar üzerinde 
durduktan sonra, esas konuma geçeceğim. 

Benden evvel konuşan birt arkadaşım, bir 
camide dinlediği vaizden bahsettiler. Bu vaiz 
oruçtan bahsederken, göz orucu, el orucu de
miş. Arkadaşların fikrine göre, böyle konu-
şamazmış. Konuşabilir arkadaşlar. Çünkü in
san yalnız ibadet yaparken sadece kendisini 
kandırma cihetine gitmemeli, ibadetin > şekline 
de dikkat etmeli. Oruç tutan insan birçok kö
tülüklerden kendini çeker. Nefsini harama bak
mamakla terbiye eder. Elbette göz orucu da 
lâzımdır. Bu şekilde konuşmakla dinin esasla
rım muhafaza etmektedir, hocalar. Dili ile ya
lan söyliyen insan oruç tutsa ne olur? Yalan 
söyleyen, başkasının aleyhinde dili ile bulunan 
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insanın oruç tuttuğunu söylemek, iddia etmek 
yersiz olur. 

Bâzı arkadaşlar, vaizlerin emekli arkadaşlar
dan seçilmesini istemektedirler. Eica ederim 
arkadaşlar, din ayrı bir ilimdir." Herkes bu il
mi bilmez, bilse de dinin felsefesini yapamaz. 
Böyle kimselerin vaizlerinden kimse istifade 
edemez. Bu sebeple işi ehline bırakalım ve 
ehlini yetiştirmeye çalışalım. 

Şimdi esas bütçe üzerindeki mütalâalarıma 
geliyorum; 

Diyanet İşleri Bütçesinin raportörü sayın 
Yıldız arkadaşıma hakikaten ben de teşekkür 
ederim. Çok dikkatli ve güzel bir rapor hazır
lamışlar. Müstefidoldum, teşekkür ederim. 
Yalnız bu raporun bir iki noktasına temas et
mek istiyorum. Bu raporun taşra teşkilâtı kıs
mında müftülerin 633 olduğu bunlardan 90 
adedinin ilkokul; . 7 sinin orta oikul, 9 unun 
lise ve 64 ünün yüksek okul muadili mezunu 
olduğu zikrediliyor. Evet arkadaşlar bir ilk
okul' mezununun müftülüğe kadar yükselmesi 
hakikaten garip karşılanır. Ama iyi tetkik et
selerdi göreceklerdi ki bunların bir kısmı Arabi 
ve Farsça öğrenmişlerdir. Ve müftülük imtihan
ları vererek buraya gelmişlerdir. Tetkik etsin
ler bu işin böyle olduğunu görürler. 

Sonra raporda müftülerin ekserisi gizli 
okullarda yetişiyor deniyor. Rica ederim; giz
lilik daima şüphe uyandırır. Ve bu halka kar
şı ifade edildiği vakit herkesçe şüphe uyanma
sına sebebolur. Bu gizlilik değildir. Bu ilmi 
tahsil etmiş bir hocadan ders alma demektir. 
Bu asla bir gizlilik demelk değildir. Biz ev
lâtlarımızın dinî terbiyesi için onları elbette 
bir yere göndereceğiz. Onlardan Fransızca, İn
gilizce veya her hangi (bir şey öğrenmelerini 
istiyoruz. Bu gizli olmuyor da, neden bir kim
senin bir din adamından, bir müftüden ders 
alması bir şeyler öğrenmesi gizli oluyor? Bu 
noktanın tashih edilmesi gerökir. Sonra ilâve 
ediyorlar, îmam - Hatip okulları mezunları 
mesleki tatminkâr bulmadıkları için Müftülü
ğe tâübolmuyorlarmış, 'diyorlar. Arkadaşlar, 
îmam - Hatip okulları mezunları mesleklerini 
tatminkâr cazip bulmayıp da başka dairelerde 
vazife alıyorlarsa bunun kabahati onların mı
dır? Hayır elbette bizimdir. Bu düzeltilmelidir. 

Bir de (bizde dinî cemaat teşkilâtına lüzum 
olmadığı ifade ediliyor. Belki arkadaşımız 
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kendi zaviyesinden bunu böyle görebilir. Fakat 
bence bizde dinî cemaat teşkilâtına lüzum var
dır. Ama, Cemiyetler Eanunu böyle bir teşkilâ
tın kurulması için müsait değildir, buna mâni-
•dir. Dinî esaslar istiyen cemiyetler kurulamaz, 
teşekkülüne kanun mânidir. Yalnız bu cemaatin 
kurulmasının faydalı olacağına kaaniim. Vak
tim dar, onum için kısa geçiyorum. 

Şimdi bütçe meselesi üzerinde durayım. 
Müftülüklere yardım faslında hiçbir şey yofe 
demektir. Bu hakikaten böyledir ve hakikaten 
acıdır, arkadaşlar. ' Mefruşat için müftülüklere 
bir tahsisat konulmuş. 630 müftülük için 60 
koltuk. 350 sandalye alınabilecek kadar tah
sisat. Bu çok garip bir durumdur, arkadaşlar. 
Şunu belirmek işerim ki, 'biz müftülüklerimize 
girdiğimiz zaman bize tesir etmeli. Ya buna 
ilâve yapalım,, yahut da büsbütün kaldıralım, 
bisin gitsin. 60 ikoltukla birşey yapılmaz, ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — 10 dakikalık zamanı tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Buyurun Necip San. 

SAN NEClP — Sayın arkadaşlarım. 
Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi üzerinde 

söz alan bir temsilci çok şey sÖ3rliyebilir. 
Meselâ: 
— Divanet işleri Başkanlığı sadece islâm 

dini başkanlığı olmasın, Türk vatandaşlarından 
büyücek gruplar teşkil eden her din salikinîn 
de dinî mercii olsun denilebilir. 

— Keza bütün tslâmî mezheplerin temsiline 
imkân verilen Müslüman Türkler arasında din 
yolu ile daha sıkı yaklaşma bağlansın diyebilir. 

— ileri kültürlü din adamları yetiştirilmek 
suretiyle din istismarcılığı din adamları yolu 
ile önlensin denir. 

— Dinî tedrisat mevzuu ele alınarak bunun 
faidelerinden bahsedilebilir. Meselâ her şevden 
sarfı rıazar vatandaşı dinî tedrisat ve telkinler
le suç imlemekten alıkoyma, millî birlik ruhunu 
sağlama faidelerinden bahsolunabilir. Fakat Sa
yın arkadaşlarım bunlar biraz evvel, Çöker ar
kadaşımın bahsettiği gibi Bütçe Komisyonunda 
derini em e ve genişlemesine görüşüldü. Komis
yonun raporuna da geçti. Onun için bunlara 
uzun boylu tekrar temas etmek niyetinde de 
ğilim. t 

Söz alışımın asıl sebebi; din istismarcılığı
nın önlenmesi için yapılmasını gerekli gördü-
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güm bâzı hususların Diyanet işleri Başkanlığın
dan ve ilgili bâzı bakanlıklardın ricada bulun
maktır. Bu ricama sebebolan durum şu: 

Sayın arkadaşlarım; bugün memlekette din 
istismarcılığı sinsi ve gizli bir şekilde fakat çok 
tehlikeli olarak devam ediyor. Nurculuk, tica
nilik gibi hepimizin bildiği teşekküllerden sarfı 
nazar, şirket ve saire adı altında teşekküller 
var. Bu din istismarcılığım önlemekle görevli 
bellibaşİ! merci!erimi'/ şunlardır : Başta Diya
net işleri Başkanlığı buna imkân vermemekle 
görevli bir makam olması lâzım. Başkanlığın 
gözünden kaçan veya kulağına gelmîyen hâdise
ler karşısında görevli olan makam da İçişler? 
Bakanlığıdır. Nihayet kaza mercilerine intikal 
eden meselelerde de mahkemeler, Adalet Ba
kanlığı işe müdahale ediyor. 

Fakat Sayın arkadaşlarını, halen kanunları
mızın kısmen kifayetsizliği ve kısmen de biraz 
evvel saydığım üç makamın koordineli çalışa
mamasından dolayı tedbirler asla müçssir ola
mıyor. 

Şöyle ki : Karşımıza Nurcu diye bir kütle çı
kıyor. dini birçok emellerine âlet ediyorlar. Ha
yatlarını bu yolla kazanmaya çalışıyorlar. Dine 
hizmet ediyoruz diye, keselerini dolduruyorlar. 
Kitaplar yazıp binlerce, yüz minlerce satıyorlar, 
Bu yolla milyonlar kazanan var. Çeşitli maksat
larına ulaşmak istiyenler var. 

Bugünkü mevzuatımızla buna karşı tedbir 
alınamıyor, yapılanlar önlenemiyor. Sebep şu: 
Diyanet işlerinin kendi elemanları bu işleri gör
mesine, bu çeşit insanların hareketlerini önle
mesine kâfi gelmiyor. Ayrıca, bu gibi işleri Di
yanet işleri Başkanlığı vazifeleri arasında say
ış!arnıştır. Bu işleri polise bırakmıştır. Diyanet 
isleri Başkanlığının noktainazarına aykırı olan 
bir hususu camide vaiz kürsüsünden vaizlerden 
biri, hatiplerden biri ifade etse, birşey yapacak 
durumda değildir. Bunu polise bırakmak mecbu
riyetindedir. Bu gibi, Diyanet islerinin nokta! 
nazarına aykırı fikri olan A'âizi Divanet isleri 
."Reisliği kürsüden aşağı indirmeye salahiyetli ol
malı, buna imkân verilmelidir. 

Polise gelince; polis yazılmış olan bir kitabı 
e^'er durum sıkısıksa evvelâ kanunun verdiği 
imkândan faydalanarak toplattırıyor, ondan 
sonra sahibini adliyeye teslim ediyor. Adliye 
kitabı Diyanet işlerine gönderiyor. Diyanet iş
leri müşavere heyetine yolluyor, bu müşavere 
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heyeti de bugünkü anlayışda nurculuğun bir 
tarikat olmadığını, o kitabın onu yaymak için 
uğraştığını ve dine aykırı olmadığını beyan 
ederek bir rapor veriyor. Mahkeme eli kolu 
'bağlı ve hâkimlerimiz inanmadıkları halde be
raat kararı veriyor. Bu şekildeki beraat karar
ları din istismarcılığı yapan yüzlerce kişinin 
elinde memleketi dolaşıyor. Ve bunlar birbir
lerine ulaştırılıyor. Nerede bir hâdise olursa bu 
vesaik de hâkimin karşısına dikiliyor ve beta-
at kadarı alınıyor. Bundan faydalanarak nurcu
luk her gün memlekette genişlemekte ve arz j 
ettiğim istismarcılık sebepleriyle bilhassa teh
likeli olmaktadır. Bu sebeple bunlarla mücade
le için Diyanet İşleri Başkanlığı, Dahiliye Ve
kâleti, Adliye Vekâleti ve varsa diğer vekâlet
lerin iş birliği ve koordinasyonu sağlıyacrık 
esasları vaz'et m elidirler. Bunu ilgili bakanlık
lardan temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz tamam. 
Sayın Arif Hikmet Onat. 
Efendim, söz alanlar çoğalıyor. Konuşmala

rın hiç olmazsa 7 dakikaya sığdırılması yerinde 
olaeakti!'. 

ONAT ARİF HİKMET — Sayın arkadaş
lar, Diyanet işlerinin Devlet teşkilâtı içinde 
kalıp kalmaması öteden beri söz konusudur. 
Bugün de diyanet işleri Devlet teşkilâtı içinde 
bulunduğu tarihî bir vakıadır. Bu husus Ahmet 
Yıldız Bey arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
bâzı münakaşa edilecek kısımları ihtiva etmekle 
beraber üzerinde durulmaya değer. 

Diyanet İşleri Başkanlığının Vakıflar Umum 
Müdürlüğü ile birleşmesi meselesi. Kendisi 
himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı gay-
rıya himmet ede. Diyanet İşleri Başkanlığını 
daha iyi bir hale getirmek için böyle şeyleri dü
şünmeyi havsala almaş. Diyanet İşleri Başkanlı
ğını, kendi kendisini idare edebilecek hale getir
mek lâzımdır. 

Bâzı arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 
bütün müslümanlarm müraacat ecleceği bir 
daire haline getirilmesi üzerinde de durdular. 
Hattâ Türkiye'deki azınlıkların, başka di
ne mensubolanlarm da Hükümetle tema
sını bu Başkanlığın temin etmesini iste
diler. Tatbikatta bu o kadar kolay bir 
şey değildir. Pratik olan şudur : İmam ve hatip
lere önem verilmelidir. Mekteplerden yetişenleri 
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bekliyen vazifeler cazip hale getirilmelidir. Okul
larda ihtiyari din dersi verilmektedir. Bu eleman
lardan oralarda da istifade edilmelidir. Köylere 
kadar, bütün camilere verilen imamları tatmin 
etmeli, öğretmenler gibi onlara ela önem verme
lidir. Bu yapılırsa, muhakkak çok iyi olur. 

B.izde imamlar mahallî komisyonlarda imtihan 
edilmek suretiyle almıyorlar. Bundan önceki 
devirde bu imtihanlara bâzı siyasî tesirler karış
tı, ehliyetsiz bâzı- kimseler vazifelere alındılar. 
Buna çok dikkat edilmelidir. Ve şunu açıkça 
ifade edeyim; ne kaymakamlar, ne valiler bu
nu benimsememektedir. Bu sebeple bu işler ne 
Diyanet İşlerini ne de vatandaşı tatmin etmi
yor. 

Radyoda Kuran meselesine gelince; arka
daşlarını Ramazan ayı bütün Anadolu'da huşu 
ve vecd içinde karşılanan bir aydır. Bunu in
kâr mümkün /değildir. Anadolu'nun % 80 ni 
müslümandır. Bu % 80 bu ayda dinî vecd için
dedir. Bunlardan radyoda beş dakika Kuranı 
esirgememiz asla doğru bir hareket olmuyor-
Bunun irtica ile ne alâkası var arkadaşlar?.. 
Radyoda bâzı bâzı mukaddes günlerde oku
nan Kuran ve Mevlidi Şerifin irtica ile ne alâ
kası var arkadaşlara Geçmiş devirde falan 
ocak başkanının ruhuna, şunun bunun ruhuna 
mevlit okutulurdu ki, bu sadece din istismar
cılığıdır. Fakat radyoda okunan beş dakikalık 
Kuranın, 10 dakikalık Kuranın irtica ile bir 
ilgisi yoktur. Bunun hakikaten vatandaş üze
rindeki tesiri müspettir ve 'buna ihtiyaç du
yulmaktadır. 

Sayın bakandan rica ediyorum, milletten 
bunu 'esirgemesinler. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Ahmet Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Kurucu Meclisin Sayın 

üyeleri, benden evvel konuşan hatip arkadaş
larım, Diyanet İşleri mevzuunda çeşitli temen
niler, taMiller yaptılar. Bu arada Bütçe Encü
meninde yaptığım konuşmalar ve verdiğim ra
por da mevzuub aksedilerek, 'bâzı ufak tefeik ten
kit ve 'teşekkürlerde bulundular. Her iki tara
fa da teşekkür ederim. , . 

Bu vesile ile ben de Diyanet İşleri Riyase
timizin içinde 'bulunduğu gerçek durumu, bu 
büyük müesseseden cemiyetimizin beklediği 
hizmetleri yapabilme yeterliliği ve müessesenin 
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gelişmesi için neler yapılması gerektiği (husu
sundaki görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Mâruzâtımın ilk kısmında; bu müesseseden 
beklediğimiz ye içinde 'bulunduğu gerçek du
rumu belirttikten sonra, ikinci 'kısmında da is
tikbalde bu müessese için neler yapılması ge
rektiği hususundaki düşünce ve temennilerimi 
mümkün olduğu kadar, -objektif bir şekilde, 
Yüksek Heyetinizin takdirlerine sunacağım. 

Şimdiye kadar hakkında pek çok söz edi
len Diyanet İşleri Başkanlığı, bu arz ettiğim 
yönlerden ciddî bir incelemeye tâbi tutulmadı
ğını esefle kaydederken, kıymet hükümlerimiz bü
yük bir buhran geçirdikten sonra, cemiyetimizin 
her bakımdan yeniden kurulma ve düzenlenme 
çabası içinde bulunduğu hu devirde, yeni de
ğerler sisteminin vücut bulmasında en önemli 
kaynağı teşkil eden, din işlerimiz üzerine önem
le eğilmenin zamanının geldiği inancındayım. 

Benden evvel konuşan hatiplerin de 'belirt
tikleri gibi, böyle bir konuyu gerçek yönleri ile 
açık tartışmaya arz etmenin güçlüğünü takdir 
etmekle beraber, uğradığı büyük ihmaller ve 
asla ilgisi bulunmıyan gayelere hizmet etmeye 
zorlanışından duyduğumuz iç sızısından dola
yı, bu ihusustaki vicdanî kanaatlerimizi Yük-* 
sek Heyetinizin takdirlerine sunmayı, çok 
önemli bir vazife telâkki etmekteyim. 

Asil •milletimizin en ulvî duygu ve temayül
lerini kendi iktidarlarının devamı için istismar 
etmeyi, bütün başarılarının esas kaynağı sayan 
ve başarılarına da yalnız bu alanda şahidoldu-
ğumuz, ehliyetsiz zulüm idaresinin hu sahada 
yaptığı tahribat çok büyük olmuştur. Burada 
bunları arz ederken evvelkilere hücum etmek 
gibi bir küçüklüğe düşmek istemem. Müessese
nin durumunu açıklamak ve teşrih etmek zaru
retini hissettiğim için temas ediyorum. Bünye
sinde, kadrosunda ve tutumunda ifasiyle mü
kellef olduğu bu önemli görevlerin gerektirdi
ği hiçbir ıslahat ve gelişme vukubulmıyan Di
yanet İşleri" Başkanlığımız, kelimenin tam mâ-
nasiyle bir Orta Çağ, medrese idaresi durumu, 
manzarası arz etmektedir. 36 yıl önceki ilk ku
ruluş hüviyet ve darlığından henüz sıyrılama
mış olan hu idare insanı utandıracak şekilde 
ihmal edilmiş bulunmaktadır. Bir partinin din 
istismarcılığının, vicdan avcılığının millî ahlâ
ka ve yüksek memleket menfaatlerinde açtığı 
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yaraların tedavisi ancak müessesenin ıslahı ve 
kifayetli gerçek din adamlarının yetiştirilme-
siyle mümkün olahilir. Diyanet İşleri Başkan
lığının haiz' olduğu yüksek temsil mevkii ya
nında toplum hayatımızda çok ciddi ve mües
sir görevler ifa eden milletçe hürmete şayan 
ve her türlü Devlet müzaharetine /hakkı ile li
yakat kazanmış bir müessese haline gelebilme
si en samimi temennilerimizdir. Şimdi bir kaç 
kelime ile bu müessesenin gerçek durumunu, 
arz edeceğim. Filhakika raporumdan bâzı pasajlar 
okumak suretiyle kısmen açıklanmış ise de bu 
durumu ben de topluca belirtmek isterim. 

Merkez, çok kifayetsiz, mühmel, daracık bir 
binaya sıkıştırılan başkanlığın bir daktilosu 
dahi bulunmayacak şekilde, bir memur kifa
yetsizliği vardır. Teşkilâtın müfettişi dahi yok
tur. Neşriyat ve her türlü eserler bakımından 
durumu acıklıdır. Nerelerde Ve ne maksatla 
yazıldığı bilinmeyen acayip eserler, memleke
tin her tarafında dimaları zehirlemeye ve çok 
yıkıcı tesirler yaratmaya devam ederken, Di
yanet İşleri Başkanlığının aydınlatıcı, hiçbir 
ciddî gerçek yayın yapamadığı bir vakıadır. 
Müsaadenizle, müsamahanızı istirham ederek 
arz edeyim ki, bu korkunç durum cemiyeti ma
nen intiflıara sevk ediştir. Kütüphanesi, insanı 
utandıracak kadar fakirdir. Raporumda da arz 
ettiğim gibi, İslâm Ansiklopedisi dahi bu mü
essese de yoktur. Resmî hüviyeti haiz, ehil bir 
heyet tarafından yapılmış edilmiş Kuran ter
cümesi dahi yoktur. Arkadaşımın da 'arz ettiği 
gibi (hadislerin külliyatı Avrupa memleketle
rinde var da, asırlar boyunca İslamlığın mer
kezi olma şerefini taşımış ve bunu devam ettir
miş Türk milletinin Diyanet İşleri Başkanlığın
da yoktur. 

Ticanilik, Nurculuk ve saire gibi, ilmî bir 
inceleme ile mahiyetleri meydana çıkarılınca 
ne maksada hizmet ettikleri kolayca anlaşıla
bilecek cereyanlar hakkında iyi bir etüd yok
tur. Bunları Millî vicdana anlatacak eserler ya
yınlanmamıştır. 

Elbette bu dereee faaliyeti pasif bir mües
seseden demin arz ettiğim hizmetleri beklemek 
bir hayal olurdu. 

'Taşra teşkilâtı : Evet, boyuna büyüyen bir 
taşra teşkilâtı. Nerede okudukları asla tesbit 
edilemiyen ve politik tâyinlerle boyuna şişiri-
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len taşra teşkilâtının yanında merkez iyice cı-
lızlaşmış ve bunların üzerinde hiçbir kontrol 
yapamamıştır. Çünkü, Diyanet İşlerimizin taş
ra teşkilâtı ocak ve bucak başkanlarının (yük
sek himmet ve himayelerine) terk edilmişti. 

Büyük bir emelle kurulan îmaım - Hatip 
okullarından mezun olanlar bu teşkilâtta çalış
mak arzusu göstermemektedirler. Çünkü tat
min edilmiyorlar. Durumlarını en açık şekilde 
teşhir etmeye çalıştığımız din adamlarımızın ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını bir de 
tâbi oldukları şartları, çalışma durumlarını arz 
edeceğim. 15 - 20 lira aslî maaşla bir müftü ve 
200 lira maaşla imam, vaiz ve müezzin çalıştırı
lamaz. Bu şartlarla insan çalıştırmak istiyen, iyi 
eleman kullanmaktan peşinen vazgeçmiş ve din 
adamlarını âciz, hacil duruma düşürmeyi kabul 
etmiş demektir. Elbette bu şekilde geçim sıkın
tısı içinde bulunan bir kimsenin onüre davran
ması mevzubahsolamaz. 

Bir ilçe veya il halkının din işleri için baş
vuracağı en yüksek merci olan müftülük maka
mında oturacak olan kimsenin kültürü ve sitatü-
sünün ne olacağını yüksek vicdanlarınızın tak
dirlerine arz etmek isterim. Yabancı memleket
lerde bulunanlar orada emsali mevkilerde bulu
nan din adamlarının kültür seviyelerini bilirler. 
Burada din adamlarımızın durumlarını lâyıkı 
veçhile teşrih etmeden sadece onları kötülemek 
haksızlık olur elbette. Birçok din adamlarını, 
yabancı memleketlerde, gıpta ile seyrettim. Aca
ba neden o seviyede bizim de din adamımız yok
tur. Kabahati yalnız onlara değil, yüksek mü
saadenizle cemiyetimize, mesuliyet makamında 
bulunanlara ve bundan sonra bulunacak olanla
ra vermek icabeder. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim; Din 
ile uzaktan yakından alâkası olmıyan, hurafele
rin, gerilik cereyanlarının ve uydurma hikâye
lerin istilâsına uğrıyarak, karma karışık bir ha
le gelen İslâm Dinini bu parazitlerden kurtar
mak en önemli bir vazifedir. Evet Muhterem 
arkadaşlar; İslâm Dini acaip bir ambalaj hali
ne gelmiştir. Dinin aslı ile alâkası olmıyan Arab '-
m huyu, göçebenin davranışı, Bizansm birçok 
inanışları, putperestlikten kalma hikâyeleri, di
nin icabı imiş gibi, dinin içine dâhil edilmiş ve 
din aeîbusşekil, bir hal almıştır. İşte bunun 
içindir ki, birçok hususlarda acı tenkid kapıları
nı açmaktadır. 
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Bir iki hususa daha temas edeyim; Yasini 

Şerif, dünya, güneş, kâinat, gece, gündüz mev
cut olan her şey muallâkta olduğunu bildiren 
âyetine karşılık, putperestlikten kalma, dünya
yı öküzün boynuzu üzerine oturtan bir inariış 
tercih edilmiş. Kuranın, çeşitli âyetlerinde, mis
kine, tembele taam dahi haram kılındığı halde, 
şarkın miskinliğini benimseyen ve terakkiyi teş
vik eden ilâhi hükümler yerine, cemiyetimizi 14 
asır evvelki şartlara itmek istiyen cereyanlara 
karşı, mücadelenin en başarılı yolu iyi din ada
mı yetiştirmektir. 

Ahkâmın zamanla değişmesi ve dine hayati
yet verecek içtihat müessesesini kabul eden ye
gâne Din; Islâmiyettir. İslâm dinini bu iki kud
ret kaynağından, bilerek veya bilmiyerek mah
rum etmek istiyenler dine hizmet değil kötülük 
yapmışlardır. Diyanet İşleri > Reisimizin müsa
adesiyle arz edeyim ki; bu müessesenin varlığını 
yine din yolu ile kolay bir şekilde ispat etmek 
mümkündür. 

İçtihat müessesesini kim açtı? Hazreti Pey
gamber. Kim kapadı? Başka bir Peygamber gel
mediğine göre, yeni bir içtihatla kapandı. Yeni 
bir içtihat yapılır; açılır. Zira aynı kapı dine 
hayatiyet veren bâzı prensipleri gerçekleştir
miştir. 

Buna fırsat vermiyenler, «dinde reform» gi
bi bâzı acayip cereyanların doğmasına sebep 
oluyorlar. Bu tip cereyanların çıkmasına imkân 
veriyorlar. Yaşıyan içtimai müesseselerin geliş
mesi için kapılar kapanır, yani din ve formu 
cereyanının meşru yollar kapatılmak suretiyle 
zorlayıcı cereyanlara sebep olunur. İslâm dini 
esasen inkılâpçı ve devrimcidir, reform istemez. 

Mâruzâtımın ikinci kısmı İnkılâptan sonra 
yapılan ve yapılmakta olan ve yapılmasını te
menni ettiğimiz hususlar vardır. Şunu arz et
mek isterim ki, İnkılâptan sonra birçok işlerin 
yapıldığı iddiasında bulunmıyacağım. İnkılâp
tan sonra Diyanet İşlerinde bâzı hususlar tetkik 
edilmiş ve doğru yola gidilebilmesi için man
tık ve ilmin ışığı ile, rehberliği ile bizi teselliye 
götürecek yol üzerinde çalışmaların devam etti
ğini söylemek isterim. Yeni Teşkilât Kanunu; 
Diyanet İşleri Başkanlığının modern metotlarla 
çalışan, mensuplarının geçim şartlarını ıslah 
eden bir Devlet müessesesi haline getirilmesine 
çalışılmaktadır. Bunun zaruretine inanmıyan 
elbette hiçbir kimse yoktur. Bir Teşkilât Ka-
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nunu, tamamen ihtiyaca cevap verecek teşkilât 
kanunu da yoktur. Diyanet İşleri Teşkilâtımız
da yer almış bulunan bütün mütehassıs organ
ların görevlerinin önemine uygun devrimimiz ve 
•devrimlerimizin ruhuyla mütenasip, ilmî nite
liklere sahip bulunması için din adamı yetişti
ren müesseselerimiz ıslah edilmektedir. Gerici
lik cereyanlarına ve dinî inanışları sarsıcı veya 
zararlı istikametlere kanalize edici her türlü 
beyanlara karşı ilâhi gerçeğin ışığını tutacak 
yeni yayınlar yapılmaktadır, Türkçe hutbe ya
yınlanmaktadır, ayrıca birkaç yeni eser yayın
lanmıştır. Çok kifayetli bir heyet tarafından 
Kuran tercümesi yapılmaktadır. Hadis külli
yatı •tamamlanacaktır. Kütüphanesi mümkün 
okluğu kadar zenginleştirilecektir. Neşriyat ya
pılması için gerekli tahsisat, bütçenin tetkikin
den anlaşılacağı üzere, konmuştur. 

Kuran tercümesi denirken bir noktaya te -
mas etmek isterim. Bu da demagoji yapılan bir 
mevzudur. Şimdi işitiriz ki, ihtilâl hükümeti, 
Kuranın namazda, her türlü dinî merasimde 
Türkçe okutulmasını istemektedir. Bunun ceva
bını 35 numaralı tebliğ ile verdik. Ama talihi
miz, kaderimiz, söylediklerimiz zor kabul edili
yor. Çünkü, o kadar aldatılmış bir cemiyet ki, 
ne söylediysek inanılmadı. Kurucu Meclis ku
rulacak dedik, kimse inanmadı, seçimler yapıla
cak dedik, diyoruz, hâlâ inanmıyanlar var. El
bette böyle bir zaviyeden hâdiseleri incelemeye 
alışmışlardır. Bu zaviyeden görmeye alışık olan
lar hâlâ gözlüklerini çıkarmıyorlar ve her hâ
diseye aynı gözlükle bakıyorlar. Halbuki vic
dan işidir bu. Vicdan işine kanun zoru ile, po
lis zoru ile tesir edilemiyeceğine inanan bizler, 
böyle bir yolu hiçbir zaman tercih etmiş değil
dik. Kuran Çin'de Çince, İngiltere'de İngilizce, 
Almanya'da Almanca ve bütün dünya memle
ketlerinde kendi dili erince tercüme edilir de 
Türkçe gibi, asırlarca Islâmiyetin şerefini ko
rumuş bir milletin diline niçin tercüme edile
mez? (Alkışlar)" Ne mahzuru var bunun? Allah 
yalnız Arapça -mı anlar? Hazreti Peygamber, 
Arap olduğu için, Kuranın Arapça inmesi za
ruri idi. Ama, namazda da âyetleri Türkçe oku
yacaksınız, gibi bir zorlamaya kimsenin hakkı 
olmadığı gibi, Kuranın, Türkçeye tercüme edil
memesi için hiç. kimsenin zorlamaya hakkı yok
tur. (Alkışlar) 
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Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir - iki 

" meselesine temas etmek istiyorum. Bunlardan 
biri; lâik bir Devlette Diyanet îşleri Başkanlığı 
bulunabilir mi? Meselesinin izahıdır. Buluna
maz, diyenler; bulunmaması lâzımdır, diyenler 
mevcuttur. 

Yüksek Heyetiniz çok iyi takdir buyurur ki, 
din içtimaî bir müessesedir. İçtimai bir mües
sese olan din, gerekli fonksiyonunu ifa edebil
mek için müessese kurmak, eleman yetiştirmek 
mecburiyeti vardır. Bu zarureti hisseden diğer 
memleketler dinlerinin ihyası hususunda bir kı
sım cemaat teşkilâtı vardır. Diğer bâzı devletler
de bu işleri fiilen devlet üzerine almış vaziyet
tedir. Bizde, bizim eğnimizde cemaat kurma ge
leneği yoktur, ruhban sınıfı da yoktur. Bizim 
dinimizde cemaat teşkilâtı geleneği, yukarda arz 
ettiğim gibi mevcudolmadığmdan, teokratik dev
let de olmadığımıza göre din işlerini tedvir edecek 
özel bir teşkilâtın kurulması zaruridir. Kamu 
menfaatlerini korumakla görevli olan devlet, 
kütlenin büyük bir kısmının ihtiyaçlarına cevap 
verecek hareketleri yapmaktan bigâne kalamaz, 
imkânı da yoktur. 

İkinci temas etmek istediğim nokta : Sayın 
Necip San arkadaşımız temas ettiler, tartışılabi
lir, çeşitli yönleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti
nin Dinayet İşleri Başkanlığı; Türkiye Cumhu
riyetinin Diyanet İşleri Başkanı olabilmelidir. 
Hangi mezhepten olursa olsun bütün müslüman-
ları ve müslüman olmıyan Türklerin din işleri 
için müracaat edebilecekleri en yüksek merci ola
rak Diyanet İşlerini görmek isterler. Bu şahsi te
mennimdir. Millî Birlik ve bütünlüğümüzün ha
yati şekilde muhtacolduğu bu önemli fonksiyonu 
Diyanet İşleri Başkanlığı maalesef şimdiye kadar 
ifa edememiştir. Bu durum, birçok gizli ve kaçak 
teşkilâtlanmalara, dışarda merci arama faaliyet
lerine imkân ve mazeret yaratmıştır. Ayrıca baş
ka din ve mezhep sâliklerinin, eşit muamele yap
mıyoruz diye haksız, kötü propagandalara da 
vesile olmuştur. Bütün samimiyetimize rağmen, 
tarih boyunca bu tutumu ispat etmiş olmamıza 
rağmen, müsaade buyurursanız bir iki misal ile 
arz edeyim, -çok iyi bilirsiniz asırlarca evvel Kom-
petalla, Türkler -gibi hiç inanmadıkları, beyenme-
dikleri din ve inanışların yanıbaşı.nda yaşamala
rına tam müsamaha gösteren bir milletin varlığı, 
istikbalin en büyük müjdecisi olan hürriyet güne
şinin doğacağına dair en büyük delildir, demiş-
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tir. işte bunun içindir ki, o devirde İspanya'da 
Yahudilerine zülüm yapılırken, Yahudilerin sı
ğındığı yer Osmanlı imparatorluğu olmuştur. Le-
martin de şöyle söylüyor; Türk'e düşman olmak 
beşeriyete düşman olmak demektir, Allah beni 
bundan korusun, işte tarihte tamamı ile bunu 
ispat etmiş bir neslin çocukları, onların hissiya
tını tevarüz etmiş olan biz Türklerin bugün lü
zumsuz propagandalara bedef olmakta olduğu
muzu söyliyebilirim. Amerika hariç. Çünkü muh
telif milletler orada öyle kaynaşmıştır ki, ine 
kimsenin aslı araştırılamaz, dünyanın hiçbir ye
rinde Türkler kadar, başka dinlere ve sâliklerine 
müsamaha gösteren, onlara müsavi haklar tanı
yan bir millet daha yoktur. Bunu Prof. Tayııbee 
eserinde gayet güzel söyler : «20 sene içinde Türk
ler bir aşiretten büyük bir Devlet kurdular. On
lar, yüzlerle sayılırdı; yerliler yüzbihlerle sayı
lırdı. Evrenos Bey, Haç'tan ayrıldı, Hilâl'in altı
na ko,ştu. Yüzbinler de HilâPin altına koştular 
ve aynı cepheye katıldılar...» Nasıl oldu bu? Oün-

. kü Türkler başka din ve mezhepten olanlara na
sıl hitabedileceğini bilirler. Onlara da müsavi 
haklar tanırlar diyor. 

Hangi din ve mezhebe sâlik olursa olsun, bu 
vatanı vatan bilen, bu milleti millet bilen herke
sin bizim kadar bu vatanda yaşamaya hakkı var
dır. 

Elbette bunları ara ederken her din ve her 
, mezhep için ayrı ayrı teşkilâtlar kurulması gibi 
bunların Devletçe idaresi gibi komplike bir tek
lifte bulunmadığımı arz etmek isterim. Böyle bir 
şeyi asla benimsemem. Böyle bir sistemin lüzum 
ve faydası da yoktur. Ama, Türkiye'deki, hiçbir 
din ve mezhep aleyhinde menfi bir davranışı be-
nimsemiyen, çeşitli inanç saihipleri arasında ay
rılık gözetmiyen, her hangi bir grupu diğeri aley
hine tahrik etmiyen, temsil ettiği yüksek ruhani 
sıfata uygun bareketle her din ve mezhep salıki 
için, «güvenilir bir müracaat makamı olarak, bü
tün haklı isteklerinde onlara destek sağlıyan ve 
genel murakabe fonksiyonunu sağlıyan bir Diya
net İşleri Başkanlığının Lâik Devlet felsefesinin 
tabiî bir rüknü olduğuna yürekten inanmakta
yım. 

Bütçenin müzakeresi sırasında önemle durmak 
istediğim noktalar için igerekli temenniler yapıldı. 
Bu temennilerinde zannederim akisleri madde 
ve fasıllarda yer almış bulunmaktadır. 
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Benden evvel konuşan hatip arkadaşlarımı

zın bir iki tenkitleri oldu. Tahsil seviyesinden 
bahsedildi. Kifayetsiz olduğu söylenerek müf
tülük makamları işgal edecek 'kimselerin kifa
yet dereceleri ile bunu ifa edemiyeceklerini be
yan ettiler. Buna bir çare arayalım dediler. 
Bumu söyledikten sonra gizli yerlerde okumuş 
yeri belli olmıyanlar bu işleri yaparlar dendi. 

Muhterem arkadaşlar yapamazlar. Bunu 
her zaman ispat etmek zannederim mümkün
dür. Hazreti Muhammed islâm dininin Başku
mandanı, Devlet Reisi ve dinin lideridir. Bir 
Devlet fonksiyonunu ifa eden en yüksek kade
mede bulunan bir insan halini iktifabetmiştir. 

Her hangi (bir hadisi ezberliyen, bir âyeti" 
ezberliyen kimsenin bu mesleki yapabilirim 
demesine maddeten imlkân yoktur, islâm dinin
de şertıit nedir? Büyük kısmı ile bir hukuktur. 
islâm dini ileri bir hukuk sistemini getirmiştir. 
Takdir buyurursunuz ki, İslâm Hukuku, çok 
müterakki bir hukulk sistemim getirmiştir. Hu
kuk anlayışı, Hukuk Nosyonu olmıyan bir kim
senin, ikaranlık bir yerden öğrendiklerini çıkıp-
ta bir kaza halkına 'anlatmasına, orada müftü-

Mük yapmasına maddeten imkân yoktur. Bunu 
bir defa kesin olarak kabul etmek lâzımdır. Mev
cudu budur, bununla idare edeceğiz ve yenisini 
yetiştireceğiz. Bizim vazifemiz bundan ibaret
tir. Mevcudu imha edemeyiz. Bir misal 'arz ede
yim eın basit bilgilerden mahrum olan bir kim
se Camide vaiz verirken, ey C îi a ti Müslimin, 
neden şarap haram da, rakı haram değil diyor. 
Ben de. Camide idim, heyecanla bekliyordum 
acaba ne diyecek diye. Biliyorsunuz ki, şarabın 
alkolü fazladır, onun için şarap haramdır dedi. 
Sordum, Viskinin alkolü nasıl, haram mıdır, 
ömründe işitmemiş. Kendisine bilmediğin işe 
dokunma dedim. 

Şimdi arz etmek istediğim şu, o zatı tenkid-
etmiyorum. Çünkü o, o kadar biliyor ve onu ce
miyet yetiştirmedi, o kültürde bir kimseye inan-
mıyaeak olan. münevver vatandaş da dinini ken
di diline tercüme edilmiş olan Kurana başvu
rup öğrenecek ve ilâhi hakikatleri kitaptan 
okuyacaktır. Zannedersem en iyi yol da budur. 

Bizim cemiyetimizde ifrat ve tefrit müca
dele eder. Bir tarafta dinle hiçbir ilgisi olmı
yanlar. Diğer tarafta mürteci ve gericiler. Bir 

! taraf bir şey söyledi mi öbür taraf heyecanlanır. 
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Muhterem arkadaşlar, uzun senelerdir bu 

mevzuda, affedersiniz, tahterevalli oynuyoruz. 
Bir tarafa basınca öbür taraf ayağa kalkıyor. 
Maalesef zaman zaman gerici tabakaya da hiz
met edilmiştir. 

Artık bundan sonra Devletin mesul makam
larında bulunanlar ne o grupa ne de bu grupa 
hizmet edemiyecektir. Bunu temin edecek pren
sipler ihdas edecek temeller atılacaktır. Ne o 
tarafa ne bu tarafa gitmiyecek, tamamiyle ilâ
hi hakikat yolunda gidecek müesseseler kuru
lacaktır. 

Mâruzâtım bukadardır. Müsamahanızı suiis
timal ettim; çok özür dilerim. (Şiddetli ve sü
rekli alkışlar; «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Mumcuoğlu. 
DEVLET BAKANI MUMCUOĞLU IIAYRt j 

— ,^ayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
zaman dardır, vaktinizi israf etmiyeceğim, esas | 
meseleler üzerinde bu kadar arkadaşımız has
sasiyetle eğilmişler ve durmuşlardır. Bendeni
zin de ayrıca durmasını zait telâkki ederim. 

Arkadaşlarımızdan bâzıları, bilhassa Hükü
met bu mevzuda ne düşünüyor ve ne yapacak- J 
tır diye sordular. 

Sabahleyin ilk celsede Sayın Kızıloğlu ar
kadaşımız; bu Hükümet bir parti hükümeti de
ğildir, buyurdular. Bizim Hükümetimiz, Millî 
Birlik Komitesinin umumî efkâra açıkladığı 
memleket meseleleri üzerindeki görüşlerini ifa 
eden bir hükümettir. Biz Diyanet İşlerinin dinî 
meselelerini şu esaslarla kabul etmiş bulunuyo
ruz. Sayın Ahmet Yıldız Bey arkadaşımız ifade 
ettiler, kifayetli din adamı yetiştirmek lâzım
dır, dediler. Bugün ona okadar zaruret vardır 
ki bugün bu sahada hizmet alan zavattan bir
çoğunun, daha sarih olarak ifade edeyim % 99,6 
sı ilk mektep mezunu durumunda bile değildir. 
Bir arkadaşımız dediler ki; cevabını, Ahmet 
Yıldız'm beyanında bulmuş olmasına rağmen 
teyiden arz edeceğim, efendim ilk mektep me
zunu değil ama hususi tahsil görmüştür. Olmaz 
arkadaşlar, böyle şey olmaz. O kadar olmaz ki, 
işte Ahmet Yıldızın verdisi misal şarapta, ra
kıda. şunda ve bunda alkolün nispeti ne demek? 
Pozitif ilimden behredar değil. Halbuki îslâm 
dini pozitif ilme değer veren bir dindir. Nasıl 
bundan tegafül ederiz? Vaktim çok dar oldu
ğundan bâzı mevzuları ifade etmemiş olabilirim, j 
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i Fakat nâçiz görüşüme göre esaslı noktalan arz 

edeceğim. Biz şöyle bir prensip «kararına vardık, 
diyoruz ki; birinci derecede müftülüklere, vaiz
liklere behemehal hiç olmazsa lise tahsili gör
müş kimseleri alalım. Bunun dışında arkadaş
lar, bu hizmetlerin ifası mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, politikadan, hayatım
da bugüne kadar mümkün olduğu kadar kaçın
dım. Politika yapıyorum zannetmeyin, lütfen. 
10 yıldır, ihmal edilen, tahribedilen saha bu sa
hadır. Her yıl bütçelerde hele seçim zamanlan, 
binlerce kadro alınmıştır. Nereye alınmıştır? Ki
min için alınmıştır? Evet camilere imam ister, 

I müezzin ister. Ama bunlann istediği, bu değil, 
seçim puslası dağıtacak kimselerdi. 

Sonra hademei hayrata 200 lira gibi haddi-
asgâri bir geçim sağlıyamıyacak bir miktar tak
dir edilmiş. Şimdi bize sorabilirsiniz. «Peki siz 
ne yaptınız?» Arkadaşlar, bizden yılların ihmal 
ettiği mevzulann bir anda halledilmesini bek
lemeyin. Bu seneki bütçemize bakın. Diğer se
nelerle mukayese edin. Bu seneki bütçemize, 

I hiç olmazsa il merkezlerindeki hademei hayra
ta, asgarî bir geçim sağlıyabilecek miktarı koy
muş bulunuyoruz. Yeni maaş zamlan da bunla
ra, biraz nefes almak imkânını verecektir. 

I Yine bu seneki bütçemizde bir kurs için 
tahsisat istedik 10 senelik bütçeleri tetkik edin, 
sakıt iktidar bu mevzuda tahsisat koymuştur 
ama, nâçiz görüşüme göre, her halü kârda mu
halefetin tazyiki karşısında sembolik rakam
lar koymuştur. 40 bin lira koymuştur. 40 bin 
lira ile kimi okutacak, ne yapacağız. 

Biz bu kadar imkânsızlıklar içerisinde bu 
mevzu için 250 bin lira getirdik, 20 burs için 
tahsisat istiyoruz. Vaizler için, İlahiyat Fakül
tesinde dini adamı yetiştirmek için. 

Teşkilât Kanunundan ne haber diyorlar. 
Efendim; Teşkilât Kanunu üzerine eğildik. 

Hakikaten mevcut Teşkilât Kanunu bugünkü 
. ihtiyaçlarımıza cevap verecek mahiyette değil
dir. 

Din adamlan yetiştirilmesi işi Millî Eğitim 
Bakanlığına verilmiştir. Bugün tamamen bunun 
devamına kaniiz. Bunu şahsi fikrim olarak arz 
ediyorum. 

Bir milletin maddî ve manevî kalkınmasını 
* Maarifin kalkınmasında, seferberliğinde bulu-
I yoruz. 
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înkılâp Hükümeti olarak biz, Diyanet îşleri- I 

nin çalışmalarını Maarif dâvasına müfit olabilir I 
düşünüyoruz. Bunun içindir ki, hizmeti kabul I 
ettikten sonra değerli arkadaşlarımızın yardım- I 
lariyle Kuranın tercümesine başladık. Bu iti- I 
barla Maarif dâvasına yardımcı olabildiğimiz I 
nispette, bu devrede vazifemizi" yapmış olmanın 
huzurunu duyacağız. Bu kanunu nasıl yapaca
ğız? 

Muhterem arkadaşlar, biz bu Maarif Vekâle- I 
ti ile, bilhassa Türk tarihinde çok mümtaz bir I 
yeri olan Vakıflar müessesesi ile teşriki mesaiyi I 
mümkün kılacak bir teşkilât kanunu üzerinde I 
durmayı lüzumlu görüyoruz. Teşkilât kanunu 
deyince, karşımıza birçok problemler çıkmakta
dır. Acaba Diyanet îşleri teşkilâtında bütün 
mezhepler temsil edilmeli midir? Bugün edilme
li gibi bir kanaate sahibiz. Ancak bu kanaatin . 
esaslı tetkiklere istinat etmesi kararındayız. Bu
nun için esaslı tetkikler yapmadan Teşkilât ka
nununu acilen huzurunuza getirmiyeceğiz, üze
rinde hassasiyetle çalışıyoruz. 

Programımızın birinci umdesini arz ederken, 
yeterli din adamları, dedik. Bu, hakikaten din 
eğitimi yapan müesseselerin de ıslahına bağlı bir 
keyfiyettir. Şimdiye kadar, 1949 dan beri 2 800 
îmam - Hatip okulu mezunu yetişmiştir. Bun
lardan ancak 348 tanesi Diyanette vazife almış- I 
tır. Bunların sebepleri üzerinde durmak lâzım
dır. Bunun üzerine de eğildik. Bugün Maarif I 
Şûrasına hazırlık olmak üzere Din Eğitimi ile 
ilgili komisyonda bu mevzu etraflı şekilde ince
lenmektedir. » 

Kısaca arz edeyim ki, teşkilât kanunu, her 
halde Kurucu Meclisin huzuruna getirilmeye 
çalışılacaktır. 

Bir arkadaşımız bu müesseseye muhtariyet 
verilmelidir, dedi. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Cumhuriyeti
miz kurulurken de bu husus münakaşa edilmiş
tir. Devletimizin banisi Atatürk, kifayetli din 
adamlarının daha fazla bulunduğu o devirde 
dahi buna razı olmamıştır. Biz de razı değiliz. 
Ve biz Atatürk'ün vaz'ettiği prensiplere sıkı sı
kıya bağlı olmak ve bağlı kalmak kararındayız. 
(Alkışlar) 

Haddi zatında lâiklik prensibi ile bir tezat 
arz eder gibi görünen, Diyanet işleri Başkanlı
ğının Başbakanlığa bağlı bir müessese halinde 
bulunması, esasında bir zarurettir. Bizim dini- | 
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miz böyle bir muhtar müesseseye de müsait de
ğildir. Devlet himayesine mutlaka muhtaçtır. 
Arkadaşlarım, bu hususları esaslı surette izah 
ettiler. 

Ben yine bütçeye avdet ediyorum: Bütçeyi 
tetkik buyurduğunuz zaman, yine geçen seneler
de görülmiyen bir mevzuu bu sene müşahade 
edeceksiniz: 

Bâtıl itikatlarla mücadele imkânını bulmak 
için tahsisat istedik. 

Nurculuk ve ticanilikten bahsettiler. Bu mev
zular medenî âlemde mahlûl vaziyettedir. Biz 
bunu önliyebilmek için, polis ve jandarma çıka
rıyoruz karşılarına. Halbuki fikre fikirle mu
kabele etmek lâzımdır.. Biz bu inançlarla müca--
dele için tahsisat istedik. Bâtıl itikat ve hura
felerle mücadele etmek imkânını sağlıyabilmek 
için eserler neşredeceğiz. Bu meyanda İlahiyat 
Fakültesi neşriyatını ve Profesör Yusuf Ziya'-
mn Müslüman kitabını, halk kitlesi için İslâm 
dini eserlerini neşredeceğiz. Müşavir Abdülka-
dir Beyin Bâtıl İtikatlar ve Hurafeler eseriyle 
İslâm dini adlı eseri de yakında neşredilerek da
ğıtılacaktır. 

Kıymetli zamanlarınızı israf etmemek için 
mâruzâtımı kesiyorum. Bu mevzuda prensip di
nin siyasete alet edilmemesi, milletin bu mevzu-
daki hislerinin istismarına sureti katiyede im
kân verilmemesidir. Hepinize saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın llhami Soysal. 
SOYSAL İLHAMI — Muhterem efendiler, 

biraz sonra burada parmaklarınızı kaldıracak
sınız, bu milletin kesesinden. 45 472 800 lirayı 
Diyanet İşlerine vereceksiniz. 

Din, bir memleketin gayet tabii ve başta tu
tulması lâzımgelen bir müessesesidir. Ancak ve
rilecek olan bu 45 milyon lira'nasıl harcanacak 
ve kimler tarafından ve ne biçim harcanacak? 
Deminden beri arkadaşlarımız temas etti 633 
vaiz varmış, bilmem kaçı ilk mektep mezunu 
imiş. Bu memlekette müftüler vardır, 15 lira 
maaş alıyor. Bunlar müftülük yapmıyorlar, cer-
re çıkıyorlar falan filân. Bütçe Komisyonunda 
Diyanet işleri bütçesi tetkik edilirken, bizzat 
Diyanet işleri Başkanvekili söyledi, 1950 yılın
da Türkiye'de hademei hayratın 4 500 kadrosu 
vardı. 1960 yılında 11 250 hademei hayrat var. 
Aşağı yukarı 6 bin artış olmuş. Türkiye'de İmam 
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Hatip okullarından başka imam ve hatip yetiş
tiren başka bir müessese olmadığına göre ve 
bunların verdiği mezun adedi de belli olduğuna 
göre bu fi bin kû;i nerede yetişmiş? Pek tabii 
mahalle mekteplerinden ve gizli mekteplerden. 
Bunların % 90 ı da Sabık iktidarın adam ka
yırma yoliyle getirdği mikroplardı!, 

Diyanet İşlerinde bir Yüksek Müşavere He
yeti vardır. Bunlar Bediüzzaman Saidî Nursî-
nin, Eisalei Nur adındaki kitaplarının Islânıi-
yete aykırı olmadığı, ilmî olduğu ve okunabile
ceği hakkında karar vermişler ve Nurcuları 
mahkemeden kurtarmışlardır. Şunu ifade ede
yim ki, ben bir Nur talebesiyim. Hemen ilâve 
«edeyim, benim meslekim gazeteciliktir. 1957 se
çimlerinde İsparta'dada, meslek sebebiyle Nur
culuğun iç yüzünü öğrenmek istedim. Bunun 
için Saidî NUI-Kİ ile konuşmak istedim. Kendisiyle 
konuşmak için evvelâ Nur talebesi oldum. Elini 
öptüm. Bu adamı merak etmiştim; nasıl bir 
melun olduğunu gördüm, ©serlerini okudum. 

iviyanet işleri Yüksek, Müşavere Heyetinden 
5 büyük ilim adamı, Nur Risaleleri ilmidir, oku
nabilir, diye imza atıyorlar. Ve biz bu Heyeti 
idame ettirmek için 45 milyon lira veriyoruz... 
Yine aynı müşavere heyetinin bir hikâyesini 
nakledeyim. 

Bir gün oturmuşlar konuşuyorlarmış, üye
lerden birinin parmağı çizilmiş., kanamış, alkolle1 

durdurmuşlar. Bu münakaşa mevzuu olmuş, 
kanayan parmağa, sürülen alkolün geçmişteki 
namazlarını ifsad edeceği üzerinde durulmuş. 
işte böyle şeylerle uğraşıyor müşavere heyeti. 
Bu müşavere heyetinde, apdestin tazelenip ta
zelenmemesi münakaşa ediliyor. 

Atatürk 1934 de Türkçe ezan okutulması için, 
iyice bilmiyorum ya bir kanun veya bir talimat 
çıkarmış. Ezanın Türkçe okunması 1950 ye ka-
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j dar devam etti. Demokrat parti iktidara gel-
ı dikten sonra Türkçe ezan camilerde okunmaz 

oldu. 27 Mayıstan sonra bir iki imam türkçe 
ezan .okumak cesaretini gösterdi. Fakat Di
yanet işleri buna mâni oldu, beyanlariyle teh-

I dit etti. Muhterem Kurucu Meclis üyeleri, 
I hepiniz oy peşinde olmadığınıza göre, ezanın 

Türkçe okunması için söz verebilirmisiniz, buna 
cesaretiniz var mı? Varsa teklifi ben yapmaya 
hazırını. (Ne lüzum var sesleri) 

Şimdi Diyanet işleri Bütçesinin bir başka 
cephesine geçeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı 
bu memleketin bir şehrinde bir kasabasında, 
nahiyesinde imam, hatip, vaiz parası verir. 

I Ama 15 lira asli maaş alan adam bununla geçi-
nemez. Ayrı hikâye. Türlü yollar seçer, ayrı ga
ye güder. 

Sonra 40 bin köy vardır. Bunları bu mev
zuda kederi ile başbaşa bırakırsan, imamını 
kendin bulacaksın, bir ölçek buğday verecek
sin dersen, bu da garip bir adaletsizlik olur. 
Din eğitimine bunlar ölçü değildir. 

Benim teklifim daha doğrusu temennim şu
dur : Diyanet işleri lâik bir Devlet anlayışı 
içinde, Devlete bağlı olamaz. Bunu Hükümet 
kadrolarından ayırmak lâz mdır. Diyanet işle
rine bu sene verilecek 45 milyon lira her sene 
büyüyerek karşımıza çıkacaktır. Halbuki bu, 
cemaat şeklinde veya başka bir sistemle Devlet
ten ayrılabilir. Lâik Devlet anlayışına uygun 
yol da budur. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bugünkü programımıza göre, 
öğleden sonraki toplantımız tamam olmuştur. 
Saat 19,30 da toplanmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Acılına saati : 19,46 

BAŞKAN — Orbay Kazım 

KÂTİPLER : Çelebi Emamullah, Coşkun Alev 

BAŞKAN — Kurucu Meclis İçtüzüğüne gö
re oturumun açılabilmesi için 148 üyenin top
lanması lâz nıdır. Bu ancak 19,46 da mümkün 
olabilmiştir. Oturumu açıyorum. Öğleden son
raki oturumda bitiremediğimiz Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesine başlamadan evvel «ayın 
üyelerin Başkanlık Divanına verdiği bir görev 
dolayı/siyle bir dilekte bulunacağım. Birinci 
gün oyunuza sunulduğu gibi bütçenin muayyen 
olan gün içinde bitiri.lebilme.si için hangi günlerde 
hangi bakanlık bütçelerinin görüşüleceğine dair 
program yüksek oylarınıza sunulmuş ve genel 
olarak uygunluğu yüksek oylarınızla kabul edil
mişti. Bu oylarınızla Başkanlık Divanına veri
len görevin yerine getirilebilmesi için sayın üye
lerin yak n yardımını dilemek ihtiyacını duyu
yorum. Zamanında çıkarılabilmesi için, içtü
züğümüzün dediği gibi, söz almak ist iyen sayın 
üyelerin vaktinde, ne vakit ve ne hakkında ko-, 
nuşacaklarma dair isteklerini Divan Kâtipliğine 
vermeleri uygun olur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı için söz İstemiş 
olan arkadaşların evvelce sayısı 6 kişi idi. Top
lantının başında 6 arkadaş daha katıldılar. Bu 
12 söz istiyen sayın üyelere karşı, bu bütçe hak
kında konuşulmasa gerekli olan hususlar için söz 
istiyen sayın üyelere eşit olarak söz vermek im
kânını bulamadık. Çünkü, konuşmaların sonu
na doğru 4 arkadaşın daha söz istediğine mut
tali oldum. Bundan dolayı, programda bltiKl-
nıesi gerekli olan zaman içinde Diyanet İşleri 
Başkanl ğının konuşmasını bitiremedik. Gecenin 
bu 3 ncü toplantısında yine Diyanet İşleri Baş
kanlığının bütçesinin konuşulmasına devam ede
ceğiz. Ancak bu bütçenin konuşulmas ndan son
ra, bu geceki oturumda bitirmemiz gerekli olan 
Tapu ve Kadatro Umum Müdürlüğü, Adliye 
Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri 
de vardır. Şimdiye kadar Adliye Bakanlığı 
için 8 sayın üye söz almıştır-, Tapu ve Ka

dastro Umum Müdürlüğü için henüz söz istiyen 
kimse yoktur. Millî Savunma Bakanlığı bütçe
si için iki üye *öz istemiştir. Eğer sayın üye
lerden bu bütçeler hakkında söz istemeye şinı-

• dırlen kararlı olanlar varsa lütfen bu kararla
rından Başkanlık Divanı Kâtipliğini bire* pus
la ile haberdar etmelerini rica edeceğim. Hep
sinin kendisine göre aralarında e§it zaman ayı
rabilmek bakımındandır hu mâru;;atım. Konuş
malar sırasında elbette tekrar önemli gördükleri 
bir konu için söz istemek hakları mevcutlar. 
Bunların sayısı az olduğu takdirde malûm olan 
zaman zarfında bunu bitirmek mümkündür. 
Bu husustaki mâruzâtım bu kadardır. 

Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi hak
kında söz istiyen arkadaşlara sıra ile söz veri
yorum. 

Sayın V"ahap Dizdaroğlu. (Yok sesleri) 
Sayın Zaimoğlu. 
ZAÎMOĞLU GALİP KENAN — Gündüz

lü son oturumun parlak hatibi Sayın Yıldız'-
m samimî bir inanış, derin bir tetkike daya
nan vukuflu ve ihatalı konuşmaları bizleri 
tenvir etti, teshir etti. Kendilerine bilhassa 
teşekkür ederim. Sayın Yıldız'm, yabancı mem
leketlerde din işlerini yakından görme fırsatı
nı bulmuş olanlar, orada din adamlarının va
sıflarını ve onlara verilen mâna ve ehemmiyeti 
bilirler sözü beni huzurunuza çıkmaya teşvik 
etti, vesile teşkil etti. Ayrıca çok Sayın Baş
kanımızın izah ve ifade ettikleri gibi zamanın, 
darlığı muvacehesinde mümkün olduğu kadar 
kısaca huzurunuzu işgal edeceğim. Yüksek mü
samahanızı rica ederim. 

Sayın arkadaşlar, tahsilde bulunduğum yıl
larda Almanya'da Tıp Fakültesinin bir asista
nı intihar etti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 
canına kıydı. Hâlâ hatırımdadır, Bone isimli 
bir asistandı. Cenaze merasimine gittik. Kü
çük bir mezarlıkta, küçük bir binada merasim 
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yapıldı. Sıra ile Eektör, Tıp Fakültesi Dekanı, 
asistan bir arkadaşımız konuştu. Sıra Teolog Pro
testan din adamı Doktor Müller'e geldi. Kür
süden intiharların cemiyet üzerinde, insanlık 
üzerinde yaptığı tahribat ve zararları inandı
rıcı bir dille veciz bir surette izah etti. Âdeta 
bir konferans verdi. Merasim bitti. Papaza 
yaklaştım. Kendimi tanıttım, Türk* ve Müslü
man olduğumu ^öğrenince memnun oldu. Bü
yük Atatürk'ten hayranlıkla bahsetti. «Siz 
dünyanın en güzel dinine mensupsunuz. îslâm 
dini temizliği, doğruluğu, iyiliği, fazileti emre
der. Yalnız dininiz îslâmiyetiiF kuruluşundan 
sonra bâzı kötü niyetli politikacıların, bâzı din 
muhtekirlerinin istismar vesilesi olmuştur. 
Bunları temizleyip hakikî din adamları yetiş
tirebilmek için çalışın.» dedi. Üzüldüm. Bu 
din adamına imrendim. Bizde neden bilgili din 
adamları yok diye içim sızladı. Kuranı Kerim
den âyetler okudu ve bunları tercüme etti. 
Şimdi düşünüyorum. Bugün memleketimizde 
Diyanet îşleri kadromuz birçok arkadaşlarımı
zın da işaret ettikleri gibi kifayetsizdir. Din 
müessesesi ekseriyetle bilgisiz ve cahil birta
kım insanların elindedir İmkânların ölçüsü 
nispetinde Diyanet İşleri kadrosunu takviye 
edelim. Yalnız dinî bilgi ile değil, modern bil
gilerle teçhiz edilmiş din adamlar) yetiştirelim 
ve din adamlarını bugün üzerlerine tevdi edil
miş bu mübarek ve kutsal vazifenin ifasına mâ
ni olacak geçim sıkıntısından kurtaralım. Bu 
benim olduğu gibi hepimizin ve bütün mille
tin müşterek, dileğidir. Hükümet Sözcüsü Sa
yın Mumcuoğlu arkadaşımızın bu husustaki 
beyanları ve vaitleri ferahlatıcı ve memnuni
yet verici olmuştur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmaların yeterliği hakkın
da üç takrir verilmiştir. Bunları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmaların yeterliğini;... 

Emin Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet işleri bütçesi üzerinde konuşmalar... 

Aysen Şevki 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri bütçesi üzerinde 

Osman Koksal Şefik İnan 

BAŞKAN — Buyurunuz Bakan Bey. 
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| DEVLET BAKANI MUMCUOĞLU HAY

RI — Muhterem arkadaşlarım, oylarınızı (hu
zura (kal'ble verebilmeniz için iki dakikalık me
hil istedim. Bu iki dakikada sözlerimi bitirece^ 
ğim. Daha evvel konuşan bir arkadaşımız bu 
bütçeye konulan 45 milyon lira zaittir dedi. Ar- . 
'kadaışlar, Soysal arkadaşımın (hemşehrisi bir 
şairin bir mısraı hatırıma geldi. «Eslâf her şe-

I yi söylemiş 'bize bir şey (bırakmamış» Bu mev
zuda yapacaklarımız işleri 'bizden evvel gelen-

I 1er söylemişler. (Bir kısmını Ziya Gökalp, bir 
kısmını Büyük Atatürk. Ziya Gökalp vecizele-
riyle, Atatürk siyasî direktifleriyle yolumuzu 

I çizmişlerdir. Konuşmalarımda arz ettiğim gi-
'bi 'biz Diyanet İşlerini muhtar bir müessese ha-

I line getiremeyiz. Bu 'bir zarurettir, bizim cemi-
I yetimiz için. Bütçede bu külfet nasıl bertaraf 
I edilir? Muhterem arkadaşlar, İnkılâp Hükü-
I metiniz yakımda bir kanun tasarısı ile huzuru-
I miza gelecektir. Bir evkaf vardır. Bir fouçufc 
I milyar kıymetinde gayrimenkule sahiptir. Bu 

kıymetin rantı % 0,5 in dunundadır. Eğer bu 
I tasarı ile siz bu rantı % 10 na çıkara'bilirseniz 

bu dâvalar da ma'hlûl hale gelecektir. Bu iti-
I barla bütçenin ıbu sahadaki külfeti de ortadan 
I kalkacaktır. 

I Sonra arkadaşlarımız iş'aret ettiler; din 
I adamları kifayetsizdir, bizim foütün gayretimiz 

karınca kaderince bu vadideki kifayetsizliği gi
dermektir. Bu yolda esaslı adımlar attık, atı-

I yoruz. Müsterih olun. 
I Saygılarımla selâmlarım. 

I BAŞKAN — Yeterlik takrirlerinin aleyhin
de konuşmak istiyen feir sayın üye vardı. İçtü-

I züğün 104 ncü maddesine göre kendisine söz 
I veriyorum. 

GÖKER MEHMET — Muhterem arkadaş-
I larım, Kurucu Meclisin İçtüzüğüne göre mev-
I cut bütçe tasarısı üzerinde bir değişiklik ya-
I pacak değiliz. Kurucu Meclis olarak esasen 
I ırieveut bütçe tasarısı üzerinde her. hangi bir 
I teklif, Bütçe Komisyonundan çıkmış olduğa 
I için, salâhiyetimiz de yoktur. Bu bakımdan 
I Yüksek Meclisde konuşan arkadaşlar sadece 
I muhterem Millî Birlik Hükümetine temennile-
I rini beyan ediyorlar. Çalışmamız saat 23,5 a 
I kadar tesbit edilmiş. Fakat yarım olsun, 1,5 ol-
I sun;... Bu bakımdan burada fikir beyan etmek 
I istiyen kıymetli arkadaşların fikirlerini bütçe-
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nin fasılları üzerinde salâhiyetle beyan etmele- I B. 
ri lâzımdır. Konuşmaların tahdidi Meclisin 
an'anesinde iyi bir yol olarak görülmemiştir. 
Bu bakımdan söz istiyen arkadaşların tamamı- I 403 
nın konuşmasının temini için kifayeti müzake
re hakkındaki takririn reddini talebederim. I 450 
(Beye reye sesleri) 

BAŞKAN — Her 3 kifayet takriri de ko
nuşmaların yeterliği hakkında müşterek oldu
ğu için, her 3 ünü birden yüksek oylarınızla arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
bölümlerine geçiyorum. 

B. 

201 
202 
203 
206 

207 

209 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardrmlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

31 

Lira 

922 002 
938 800 
12 500 

295 700 

210 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro masrafları 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt masrafları 

2 580 000 
6 000 

54 500 
457 000 
30 000 

55 000 
238 000 
20 000 

150 000 

22 000 
5 500 

451 
476 

501 
502 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Başkanlık temsil ve ağırlama 
giderleri 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verile
cek burslar 
Yayın ve tanıtma giderleri 
Memur ve hayrat hadenîesinin 
kurs giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski-yıllar borçları 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Memur ve müstahdemlerin 

öğle yemeğine yardım 

Lira 

2 000 

50 000 
370 000 

250 000 

1 500 
2 000 

10 297 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesinin bölümlerinin okunması bitti. Diyanet 
işleri Başkanlığı bütçesini yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Diyanet 
işleri Başkanlığı bütçesi kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi Tapu 've Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Buyurun Sayın 
Akyavaş Halil. 

AKYAVAŞ HALİL — Kurucu Meclisin pek 
Şaym Başkan ve üyeleri, 

Tapu ve Kadastro işleri en mühim dâvaları
mızdan birisidir, ihmali edilmek şöyle dursun/bi
lâkis süratini artırmak mecburiyetindeyiz. 

Hüviyetimizi ispat etmek için nasıl ki, nüfus 
cüzdanı taşıyorsak, mal ve mülkümüzün bize aid-
olduğunu ispat için de bir tapu senedi taşımamız 
lâzımdır. 

Çiftçinin gayrimenkulu var, fakat tapusu yok. 
Tapu olmadığı için ıbu tarla benim diyemiyor. 
Lâfla dese banka kabul etmiyor. Çünkü Ziraat 
Bankası tapusu olmıyanlara kredi açmıyor!. (Hoş 
bugünlerde tapu da olsa ıbankadan ilâve bir 'kredi 
almak mümkün değil). 

Arazilerimizin kadastrosu klâsik usul ile ya
pılmakta ve bu şekilde işler çok uzun sürmekte
dir. 

— 133 
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Gecen de Sayın Devlet Vekilinin verdiği iza

hata ıgöre bu gidişle memleketimizin kadastrosu 
•ancak bir asırda bilebilecektir. Bir asır bir mil
let .hayatında <her halde az bir zaman değildir. 

Memleketimizde havadan uçakla çekilen fo
toğrafları değerlendirmek suretiyle harita ve plân 
çizen altı aded makin a vardır. Bu makinalar az 
zamanda çok işler yapmakta, ıhem personelden 
hem de' zamandan, çok şeyler kazandırmaktadır. 

Ancak, bugünkü çalışma tatminkâr değildir. 
Çünkü beş sene önce çekilen fotoğraf bugün de
ğerlendirilmeye kalkılırsa (Muhtemel değişiklik
ler dolayısiyle) yanlış olacaktır. 

Tapu ve kadastro teşkilâtından dileğimiz çift
çiyi bir an l'mec tapu saihîbi yapmak, Hazineye 
belediyelere, özel idarelere ait gizli kalmış arazi
lerin meydana çıkarılmasını sağlamak, arazi kıy
metlerini bugünkü rayice göre tesbit edilmesi hu
susunda ne lâzımgcliyorsa yapmaktır. 

Vatandaşlarımız tapu için yüz yıl beklemesin
ler, en kısa zamanda tapularını alsınlar ve ban
kaya karşı ellerinde birer teminat bulunsun. Te
mennim. budur. 

BAŞKAN — - Söz S ay m Başvekil Yardımcısı 
nındır. 

DEVEET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KIZILOGLU MUHARREM İHSAN 
— Sayın Başkan ve arkadaşlar, bira.z evvel ko
nuşan arkadaşımızın tapu üzerinde gösterdiği 
hassasiyet yerindedir. Yüksek Heyetinizi aydın
latmak için tapu ve kadastro bünyesinin evvelki 
ve bugünkü durumu hakkında bâzı malûmat arz 
edeceğim. 

Hepinizin bildiği gibi halkımızın büyük bir 
ekseriyetinin geçimi, toprağa bağlı olan. vatanı
mızda, vatandaşlarımızı doğrudan doğruya alâka
dar eden. dâvalarımızdan biri de tapu ve kadas
tro işlerimizdir. 

Memleketimizin çok hayati olan bu ' dâvası, 
her devirde üzerine ilgi'çekmiş ve maalesef henüz 
halledilmemiş konul arı mızdandır. 

Memleketimizdeki sah i pii gayri m en kul i eri ı >. 
% 60 nispetindeki 'bir kısmi, tapusuz tasarruf 
edilmektedir. Tapulu olanlar da zamanla vasıfla
rını kaybetmiş ve zemine uygulanmaları imkân
sız bir hale gelmiştir. Tapu Dairesinin dışında 
yapılan alım satımlara müstenit zilyetlik vâkıaia- , 
rmın doğurduğu ihtilâflar, zuhur eden müessif 
hâdiselerin başlıca kaynağını teşkil etmektedir. 

1961 O : 3 
Bütün bu ihtilâfların halli ve dolayısiyle mülki
yet haklarının emin ve mütekâmil esaslara bağ
lanması memleket kadastrosunun, ikmaline bağlı
dır. 

Kadastro işlerimiz : Yurdumuzda halen ka
dastro işleri ayrı metot ve mevzuatla iki- kol
dan devam etmektedir. Bunlardan biri, il ve 
ilçelerin belediye hudutları içindeki gayirmen-
kuliere münhasır şehir kadastrosu, diğeri de 
bütün köylere şâmil arazi kadastrosu ve diğer 
tâbirle tapulamadır. 

1. Şehir kadastrosu : Şehir kadastrosu faa
liyetine 1925 yılında başlanılmıştır. Bugün 2613 
sayılı Kanuna göre yürütülen bu faaliyetle, 
2o vilayet ve 22 kazanın plâna müstenit ka
dastrosu yapılmış ve Medeni Kanunun emretti
ği evsafta tapu kütükleri tanzim edilmiş
tir. Kadastrosu yapılan vilâyet ve kazaları-
mızdaki gayrimenkul adedi 935 321 dir. Halen 
23 vilâyet ve 22 kazada da şehir kadastrosu 
fa aliy eti ne d e v am olun m a k tad ir. 

2. Arazi kadastrosu :(Tapulama) Bunun 
gayesi :"îl ve ilçelerin belediye hudutları dışın
daki bütün gayirmeuku! inalları tapuya bağ
lamak ve plânlarını tanzim etmek suretiyle 
tapu .sicillerini tesis etmektir. 

Yurdumuzda, yüz ölçümü 540 000 kilomet
rekare olan 35 515 köyün tapulamaya tâbi tu
tulması gerekmektedir. Tapulama işine, 16 . 3 . 
1950 tarih ve 5602 sayılı Kanunla başlanılmış 
bulunmaktadır. Bugüne kadar devanı eden ta
pulama faaliyeti sonunda, 4242 köyün kadast
rosu ikmal edilmiştir. Kadastrosu yapılan 
köylerdeki arazinin yüzölçümü , 48 424 663 dö
nümdür. Parsel adedi ise 4 587 452 dir. 

Halen 4V739 köyde de arazi kadastrosuna 
.yani. tapulamaya devam olunmaktadır. 

İşlerin süratlenmesi için alman tedbirler : 
Geçmişte, bütün vatandaşları alâkadar eden bir 
konu olan kadastro ve tapulama işleri de maa
lesef politik' mülâhazaların tesirinden kurtula
nla iniştir. Vatandaşlarımızı, mülkiyet hakları
nın. teminatına kavuşturmak gibi huzur sağ
layıcı bu faaliyet de politik istikametlerde is
tismar edilmitşir Meselâ 100 müdürlük kadrosu 
ve buna yeter vasıtaya sahibolan genel -mü
dürlüğün 233 bölgede hizmete sevk edilmesi 
bunun açık bir örneğidir. 
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Tedbirler : 
1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

100 arazi kadastro müdürlüğü kadrosu ile 233 
bölgede hizmete sevk edilmiş olması, işlerin 
sıhhat ve süratini düşürmüş ve buna mukabil 
masrafları artırmıştır. Bu mahzurları gider
mek maksadiyle ve başlanılmış işleri yarıda 
bırakmamak şartiyle 233 bölgenin tedricen 100 
bölgeye indirilmesi ve bu suretle randımanın 
artırılarak masraflardan tasarruf sağlanması 
düşünülmüştür. Bunun neticesi olarak inkı
lâptan bu yana 24 bölge tasarruf edilmiştir. 

2. Tapulama işlerini tanzim eden 5602 sa
yılı Kanun«n tatbikatında görülen aksaklıkları 
gidermek ve işlerin uzamasına sebebolan hü
kümleri değiştirmek maksadiyle yeniden ha
zırlanan Tapulama Kanunu tasarısı Kurucu 
Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

3. Memleketimizde muhtelif bakanlıklara 
bağlı müesseselerin aynı yerin muhtelif se
bep ve ihtiyaçlarla kadastral haritalarını tan
zim. ettikleri, görülmüştür. Zaman ve para kay
bını önlemek .gayesiyle bakanlıklar arasında 
bir koordinasyon kurulmuştur : Bu maksatla, 
Harita Genel Müdürlüğünün vazife ve salâhi
yetleri hakkındaki Kanun. 2Q3 sayılı Kanunla 
tadil edilmiştir. Bundan böyle, 1/5000 mikya
sındaki haritaların tanzimi Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlü
ğünce tanzim edilecektir. Diğer bakanlık ve 
müesseseler bu haritalardan istifade ederek 
kendi mesailerinin hususiyetlerine göre faali
yetlerini yürüteceklerdir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ha
rita Genel Müdürlüğü arasında bu iş birliği sa
yesindedir ki. Tapu ve Kadastronun senede 
7000 - 8000 kilometrekare olan fotoğraınetrik 
harita alımı. 15 bin kilometrekareye çıkarılmış 
olacaktır. 

Ku ciheti açıklamak yerinde olur ki, kadast
ro faaliyeti sadece bir haritacılık tekniği değil
dir. Tanzim edilen haritaların hukuki veçhele
rini ve dolayısiyle mülkiyet haklarının aidiye
tini emin etmek, memleketimizin arazi hukuku 
bakımından geçirdiği istihaleler yönünden bu 
mesainin en güç tarafım teşkil etmektedir. 

Tapulama faaliyeti dolayısiyle çıkan ve ara
zi kadastrosu mahkemelerine intikal eden dâ
valardan 236 bin 912 dosyanın 1960 yılma de-
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virli olduğuna işaret etmekle dâvanın ehemmi
yetini açıklamış olduğumuza kaaniiz. 

4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1936 tarihli ve 2997 sayılı Kanunla hizmet gör
mektedir. 25 seneden beri hemen hiçbir deği
şiklik görmemiş olan bu kanun, hizmetin icab-
ettirdiği ihtiyaçlara cevap vermemektedir. Bi
naenaleyh günün ve hizmetin icaplarına göre 
hazırlanmış bulunan Teşkilât Kanunu tasarısı, 
halen Maliye Bakanlığında tetkik 'edilmektedir. 

Alınmış olan bu tedbirler ve hazırlanan ka
nun tasarısı ile Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü kendisinden beklenen vazifeyi tama
men ifa edecek bir duruma geleöekir. Bu sene-
ki bütçesi ihtiyaçlarını imkânlar nispetinde 
karşılıyaeak bir durumda hazırlanmıştır.,Mâru
zâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL — Efendim, meselenin 

ehemmiyetini sayın Başbakan Yardımcısı ra
kamlarla tebarüz ettirdi. Bir Tapu Sicil Daire
si var. Bu dairede Fâtih ' ten bu lyana Osmanlı 
devrinin tapu evrakı bulunmaktadır: Meselâ 
100 - 200 sene evvele ait bir tarla hakkında bir 
vatandaş bu daireye müracaat ederse 48 saat
te bu tarlanın vereseleri ve hududu bulunup 
çıkarılmakta idi. Ben bu daire ile alâkadar ol
dum. Fâtih' ten bu tarafa olan sicillerde Os
manlı devrinin Hükümet merkezi Bursa'dan 
Edirne'ye nakledildiği zaman Fâtih ' ten evvel
ki siciller yok olmuştur. Fâtih ' ten bu yana 
olan Tapu Sicillâtı mevcuttur. Hükümet merke
zine de gelmiştir. 

Burada vardır. Gayet mütevazi bir dairede
dir. Bu sicilâtm temennim şudur ki, fotokopile
rini almak ve mevcudunu yeni Türk Harflerine 
çevirmek lâzımgelir. Hükümetin bu noktada 
dikkatini çekerim. Bunlar vatanın tapusunu teş
kil ediyor, son derece ehemmiyetli, tarihini teş
kil ediyor. Bunlar öyle bir tarih hazinesidir ki, 
müelliflerimiz meraklı olsalar oradan birçok bil
giler çıkarabilirler. 

Şii adi benim ricam bu sicilâtm fotokopileri-
:ıi almak, bir. Hepsinin yeni harflere çevrilme-
i ve yeniden tasnif ve tanzim edilmesi,- iki. 

Çünkü zaman geçtikçe eski harfleri okuyan me
mur kalmıyacaktır. Böylece eski sicilâta ait me
seleleri halletmek güçleşecektir. Bu söyledikle
rim vııkardaki izahatım bakımından e ok mü-
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himdir. Bu noktada, ehemmiyetli bir mevzu olan 
bu noktada İnkılâp Hükümetinin dikkatini çek
tim. Bu dâvalar büyük dâvalardır, Hele mera 
dâvalarımızın hududu yoktur. Bunlar çok mü
himdir. Bu teşkilâtı bu yıl da takviye edip bu 
işi halledersek hakikaten büyük bir hizmet olur. 
Hürmet ve saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI KIZILOĞLU MUHARREM ÎIISAN 
— Efendim, Sayın Emin Sosyal'm işaret etmiş 
olduğu nokta bütçede düşünülmüş ve bütçeye 
300 bin lira konmuştur. Eski Osmanlı tapu sici-
lâtınm yeni yazıya tahvili için fazla mesai üc
reti olarak konmuştur. Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü bu iş üzerinde hassasiyetle durmak- . 
tadır. Bunların fotokopisini almak 50 sene son
ra bunları okuyacak hiç kimsenin, bulunmaması 
demektir. Biran evvel yeni yazıya çevirmek ve 
ondan sonra tesbit etmek için çalışılacaktır. Bu 
seneki imkânlar 300 bin liralık bir çalışmayı ih
tiva edecektir. 

ÖZMEN HALÎL — Muhterem arkadaşlar, 
Bakan Beyin belirttikleri durum memleketimi
zin tapulama işleri hakkında maalesef ferahla
tıcı bir vaziyet taşımamaktadır. Saym Adalet 
Bakanından istirham ediyorum. Tapulama işle
rinin bir an evvel bitirilmesi için hâkim arka
daşlarımıza daha büyük salâhiyetler verilmesi 
ve bunların işlerinin kolaylıkla yürütülmesi 
icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde tapu
lama işinin mutlaka halledilmesi artık bir za
ruret haline gelmiştir. Yüksek malûmlarınız ol
duğu veçhile bu kürsüde yemin ettikten sonra 
ilk defa bir beyanname vermeye mecbur oldum. 
Sizleri temin ederim ki, bu beyannameyi tari
zim ederken günlerce düşünmek mecburiyetin
de keldim. Çünkü dedemin ' üzerinde kayıtlı 
olan birkaç gayrimenkul, babamın üzerinde ka
yıtlı bulunan birkaç tarlanın hâlâ tapusu üze
rimde delildir. Arkadaşlar bu bir acı hakikat
tir. Şimdi bunun süratle yürütülmesi ve tesbit 
işinin halledilmesi bakımından Topu Kanununa 
bir kere göz atmak istiyorum. Her arkadaşın 
kendi mesleki bakımından tecrübe ve görgüleri 
vardır. Doktor ancak yaraları bilir ve sarar; 
hâkim ise dâvaları bilir ve sarar. Ama bunları 
hangi şartlar altında ve nasıl yürütmek lâzım-
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dır. Arkadaşlar bugün tatbik edilmekte bulu
nan bir Tapu Kanunumuz, tapulama işlerimiz 
vardır. Memleketimizde muhtelif yerlerde bu 
tatbik edilnıektedir. 

Ben Saym Adliye Vekilinden bu hususta bir 
istirhamda bulunuyorum. Tapulama Kanununa 
göre gezici arazi kadastro hâkimlerin mutlaka 
tarlanın başına gitmesi ve orada işlerini gör
mesi gerekmektedir. Ama arkadaşlar bu bir de
fa iki defa olmamalıdır. Bundan başkası hem 
fert bakımından, hem de Devletimiz bakımın
dan zararlı olmaktadır. Bu nasıl oluyor? Ne şe
kilde zararlı oluyor diye bir sual sorulabilir. 
Bunu tetkik eden gayet güzel bilirler ve izah 
edebilirler. Ama arkadaşlar biz mahalline gider
ken her an mahalline yetişmek imkânını bula
mıyoruz. Bilhassa yağmurlu, karlı günlerde mu
ayyen bir mesafe gittikten sonra, falan yere ka
dar gittik, araba gitmedi kara battı, çamura 
battı diye bir zabıt varakası tanzim ederek geri 
dönüyoruz. 

Arkadaşlar bu acı hakikati yüksek huzuru
nuzda arz ediyorum. Hakikatleri bilmem, reali
teyi bilmem Kurucu Meclisin en büyük şiarıdır. 
Bunu bir adliyeci arkadaşınız olarak arz ederim. 
Bunu bir şekle bağlamak bizim için en büyük 
bir vazife olmuştur. 

Bir noktayı daha söylersem bu da memleke
timizin hayrına olacaktır. Tapusu olmıyan ara
zilerde her hangi bir kasıtla diğer bir vatanda
şımızın müdahalesi olursa biz orada tapusu bu
lunmadığı zaman 5917 sayılı Kanunu tatbik et
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Mülkiyet hakla
rı, zilyedlik hakları zayi olan bir vatandaş ma
hallin kaymakamına veya hâkimine bir dilekçe 
ile müracaat ediyor. Kaymakam bu dilekçeyi 
mahallî memura havale ediyor. O memur dahi 
bir taksi tutularak veya o mahallin araçların
dan istifade edilerek tarlanın başına gönderili
yor. Orada tahkikler, araştırmalar neticesinde 
vazifesi başına döndükten sonra 5917 sayılı Ka
nuna göre bir karar vermeye mecbur kalıyor. 
Vali, kaymakam, karar verebilirler. Fakat bu
nun neticesi çok vahimdir. Memlekette çok mü
him hâdiseler oluyor. Bunların çoğu gazetelere 
intikal etmiyor. Size bir misal verirsem belki 
hayret edecek ve yürekleriniz sızlayacaktır. Yu-
sufeli'nin Manisan köyündeki geçmiş bir hâdise
yi sizlere anlatırsam yürekleriniz sızlayacaktır. 
Bâzı hâdiseler dolayısiyle çoluk çocuğundan ay-
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nlarak genç yaşta öbür dünyaya gitmişlerdir. 
Böyle bir mesele hakkında kaymakamlık bu şe
kilde bir karar verdikten sonra jandarma bu 
kararı infaz için mahalline gittiği zaman muh
tara müracaat eder. Fakat tarlanın başına gidil
diği zaman mütecaviz orada bulunmaz. Muhtar 
jandarma vasıtasiyle mütecavizi zorla evinden 
ve köyünden alarak kış gününde bir iki taatlik 
mesafeye götürmek suretiyle orada kararı zorla 
infaz etmek ister. înf az sırasında muhtar bir 
tarafa çekilir, verirsin vermezsin dendikten son
ra memleketin inzibat işlerini görmekle mükel
lef olan jandarma muhtarın teşvikiyle iki tane 
vatandaşı öldürmek istediği iddia olunur. Bu 
durum adliyeye intikal ettiği zaman, vazife es
nasında olmuştur, jandarma vazife esnasında 
adam vurmuştur diye bir taraftan idari takibat 
yapılırken diğer taraftan mahallî müddeiumu
milik bu benim vazifemdir diyerek araya karışı
yor. Bu defa da aralarında iki ihtilâf çıkıyor. 
Ben sizlerden istirham ediyorum Adliye Vekâle
ti suratla hazırlayacağı bir usul kanununu hu
zurunuza getirsin. Ve nitekim dâvası artık bu 
yönden hal edilip gitsin. 

Arkadaşlar son olarak bilhassa şunu arz ede
yim, Yüksek Heyetiniz tapulama işini memleke
timizde katî surette hal etmedikçe huzur da av
det etmiyecektir. Bir evlenme sicilli gibi köy
lünün tapu muamelesini yapıp koynuna koyma
dıkça hiçbir işi halledilemiyecektir. Ziraat Ban
kasından kredi alamıyacak, malını diğerine dev-
redemiyecektir. Sayın Vekilimden rica ediyo
rum bir an evvel bu mevzuatı huzurunuza ge
tirsinler memleketin dertleri bu yolda salâha 
kavuşsun. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü bütçesi hakkında söz istiyen arkadaş 
yoktur.. 

DOĞAN AVNÎ — Müsaade ederseniz bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
DOĞAN AVNÎ (Devamla) — Efendim, mâ

ruzâtım pek kısa olacaktır. Tapu sicilleri, bilhas
sa eskileri büyük tarihî kıymeti haizdir. Bugün, 
Romanya Hükümeti dahi zaman zaman bizden 
bu kayıtlardan istifade etmekte ve doğru bilgi 
elde etmeye çalışmaktadır. Bu sicillerden siyakat 
hattı ile yazılmış olanları vardır ki, bu hususi 
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bir kıymet arz etmektedir. Bunu yazanların siya
kat yazısını okuyabilenlerin adedi parmakla sa
yılacak, derecede, bir M zat kalmıştır. Bu tıpkı 
stenografi gibidir. Türkiye'de bunu bilen bir iki 
kişi kalmıştır. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü masraflardan kısarak ihtisas sahibi eleman 
yetiştirmek üzere bir tedbir almak tasavvurunda 
mıdır? Almamışsa başka yerden müsteşrik ge
tirmek mecburiyetinde kalacaktır! 

AKÇASU ERCÜMENT — Muhterem .arka
daşlarım, 5642 sayılı Kanun belediye hudutları 
dışındaki köylere ait arazileri tapuya bağlamak
tadır. Tapu Kanununun tadili mevzuubahsol-
dufetdn sonra bu sebeple kısaca söz almış bulunu
yorum, arkadaşlar bu kanun tatbikata konuldu
ğu zaman iki mahzuru vardı. Bu mahzur 5602 
sayılı Kanun tatbikata başladığı yılda, bütün 
avukat arkadaşlarım gayet iyi bilirler, hepsi bu 
kanunla meşgul olmuşlardı. Bu kanun köylü va
tandaşlar için bir ıstırap mevzuu olmakta idi. 
Bu kanunun tadili mevzuübahsolduğu için bende 

#bir iki nokta üzerinde durarak Sayın Başbakan 
Yardımcısından ve Adalet Bakanından bir istir
hamda bulunacağım. 

Aziz arkadaşlar, bu köylü için bir ıstırap 
mevzuu olmaktadır. Tadilinden bahsettikleri bu 
kanun yapılırken ben bilhassa iki nokta üzerin
de Sayın Bakanın yardımını istirham ediyorum. 
5206 sayılı Kanuna göre bir mahalle arazi ihti
lâfları için birlikler geldi mi, orada artık ne ta
pu kayıtları üzerinde bir değişiklikler yapılabi
lir, ne o arazi ipotek edilir, ne de satılabilir. Ar
tık elinde tapusu da olsa o şahsa her hangi bir 
hak bahşetmez. Bir yerde İM bin dönüm tarlası 
olan bâr insanın mülkü üzerinde, diğer bir şahıs 
benimde şu kadar hakkım vardır, diye bir iddia
da bulundu mu bu ihtilâf halledilinceye kadar, 
tasdik edip gelinceye kadar bu tapulardan her han
gi bir şekilde istifade edilmemekte ve tatbikatta 
böylece cereyan etmektedir. Köylerde harca tâbi 
olmadığı için kazanılmış bir dâva olarak bakıl-
mamakta ve dolayısiyle intikam vasıtası olarak 
kullanılmaktadır. 200 dönüm arazisi olan bir 
kimse bu devam edegelen tatbikattan dolayı o 
araziye sahibolamamaktadır. Bilhassa tadilât ya
pılırken bunun nazara alınmasını rica edeceğim. 
5602 sayılı Kanunun 2 nci maddesini değiştiren 
6233 ve 6335 sayılı kanunların getirdiği yenilik
ler tapu senedi kadar kıymetli bir mülkiyet ve-
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sikası olarak nazarı itibara alınmıştır. Vergi 
kaydı olmıyan yerler de, isterse ebaeneet olsun, 
Hazineye intikal etmektedir; Bu durumu, avukat 
olan arkadaşlar daha iyi bilmektedirler. Meselâ, 
20 dönüni araziniz vardır, bu arazi size dedeniz
den, atanızdan kalmıştır, bu arazi üzerinde 100 
ağaçlık bir zeytinliğiniz vardır, fakat bu arazi 
sonradan Hazineye gitmiştir. Gene bu durumu 
bir misalle arz edeyim, 200 dönümlük bir zeytin
liğiniz vardır, bu zeytinlik tahrir yapılırken 
köylü veya muhtar tarafından alâkalı memura, 
20 dönüm olarak bildirilmiştir. Bu vaziyet kar
şısında 200 dönümlük araziniz 20 dönüm oluyor. 
Elinizde tapu vardır", fakat hudutları sabit değil
dir. Son çıkarılan kanun ise, ki bu kanun 1937 
senesinde çıkarılmıştır, doğrudan doğruya vergi 
kayıtları nazarı itibara alınmaktadır. Burada 
ister dedenizden kalsın, ister babanızdan kalsın. 
isterse arazinin 50 senelik zilyedi olun Hazineye 
gitmektedir. 5602 sayılı Kanunun tatbikatının 
başladığı her yerde bu şikâyotjer ayyuka (akmak
tadır. Hattâ İnkılâptan önce bu şikâyetler eski 
Büvük Millet Meclisine kadar aksetmiş 5602,'* 
6335 sayılı kanunlarda tadilât yapılması hazır
lıklarına başlandığı 'kulak! armuza kadar gel
mişti. Bâzı milletvekilleri intihap dairelerindeki 
müşahedelerini Meclise getirmişlerdir.. Şimdi arz 
ettiğim 5602 sayılı Kanunun tadili sırasında bu 
gibi tapu kayıtlarının ortadan kaldırılmasına 
mani olan 5633 ve 5635 sayılı kanunların da 
koyduğu hükümler ortadan kaldırılmış olacak
tır. Vergi kaydına bir tapu kıymeti kaydı kazan
dıran hükümlerin kaldırılması bilhassa yeniden 
ele alman Anayasada, Medenî Kanunun 639 ncu 
maddesinin ve 5602 sayılı kanunların tadili hu
susunda gereken-muamelenin yapılmasını istir
ham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN TAK
DİMCİSİ KIZILOĞLIT MUHARREM tHSAN 
— Sayın arkadaşlarım, evvelâ Bütçe Komisyonu 
Başkan Vekilinin sorusunu cevaplandı raeağım. 
işaret buyurdukları siyakat hattı ile yazı yazan
ların yetiştirilmesi için çalışmalarımız vardır. 
Tapu kadastro memurları için bir kurs açılmış
tır. Bu kursa siyakat hattı yazısı ile yazı yazma 
hususunda memurlar kursa tâbi tutulmaktadır. 

Sonra arkadaşımızın hassasiyetle üzerinde 
durduğu hukukî konular hakkındaki kanun Yük» 

nok Huzurunuza getirilecektir. Bu kanun aynı za
manda ihtilâfları önleyici hükümleri de ihtiva, 
edecektir. Eğer getirilecek tasarıda bir nok
sanlık görürlerse . kendilerinin de yüksek tec
rübe ve bilgilerinden istifade edilecektir. 
Bu yüksek tecrübe ve bilgilerini o zaman ha
tırlatırlarsa ona göre kanun daha mükemmel 
bir şekilde çıkar. (.Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var m i l has-
karis Kal udi buyurun efendim. 

i ASKARİS KALITDÎ — Muhterem arka
daşlarım, tapu kadostro muamelâtı konuşulur
ken dünyanın hiçbir yerinde 400 küsur sene
den beri yapılmıyan bir iş memleketimizde bü
yük bir olgunluk içinde yapılmış 'bulunmakta
dır. Bu 'sebeple 400 küsur sene evvelki insanla
rı burada tebrik etmek vazifemizdir. Ancak 
bu kayıtlar 400 sene evvel tanzim edilmiş''olan 
kavı t birdir. Trablusgarp'laıı, Fas'tan, Balkan 
memleketlerinden, Mısır'dan, Hağdad'dan her. 
bangi bir 'tapu kavdı buluııamamişsa bize mü
racaat ederler. 400 sene evvel t> ihtiyar cahil 
demliğimiz büvük 'babalarımızın tanzim ettik
leri kayıtlar daha bugün yazılmış gibi olan kü
tüklerinde açılıp bulunur ve bildirilir. Ancak 
•İM', eski kavilinrı bilen muayyen tapuculardır. 
Tamı "Meslek. Mektebinde su yoktu, veya var 
m ivdi iyi e e biimiyorom, ama eski Osmanlı 
Türkcesim (bileti yoktur bu kayıtları yetti harf
lerle ve nıakina ile icabında iki üç nüsha çı
karmak suretiyle yenilemek lâzımdır. Çünkü 
bu tapu 'kayıtları memleketimizin itibarı, nrem-
Jeketimizhı hazinesidir. Bu noktayı tekrarlar
ken 2617 sayılı * Kanunun 22 nci maddesinin 
(H) fıkrasını hatırlatmak isterim. Bu fikra ih> 
alâkalı dâvalar, yüzlercedir ve adliyeyi bir 
hayli işgal etmekteki ir. Pazara -dedenizden ve
yahut babanızdan 'kalma Yeşilköy'de 'bir ar
sanız vardır. Yeşilköy'e kadastro memuru gel
miş tahrir yapacaklardır. Eski defterden yeni 
deftere geçirirken belki siz o memurların 'ba
şında bulunmayabilirsiniz. O zaman işte ınesc-
I'1 başka vaziveden mütalâa edilir vA hemen 
Hazincvp. geçirilir. 4 - 5 sen'e aranıldınız mı <> 
arsa Hazinenin olur. Halbuki daha evvel tah
rir yapıldıktan sonra vsalhibinin haberdar edil-
esi. lâzımdır. Maalesef haberdar edilemez. Beş 
sene aramadınız -mı Hazine vekili karsınıza çı
kar eler ki, niçin beş seneden beri çıkıp da ara-
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madınız. Benim arsam aramam ya. Bu arsa ba
bamın veya benim namıma kaydedilmiştir. Siz 
de bunu yenibaştan kaydedeceksiniz. Fakat 
onlar beni bu kayıt yapılırken aramazlar, ga
zete ile ilân etmezler, veyahut istanbul'da çı
kan her hangi bir gazete ile bunları bildirmez
ler, hayır bildirmezler, hiçbir zaman da bildir-
miyeceklerdir. Ancak onlar mahalle muhtarına 
giderler, fakat mahalle muhtarı beni tanımaz 
ki, sizi de tanımaz. E he olacak? Olacağı sene
lerce hâkimin karışma çıkarsınız. 

Bu kötü durumu ortadan kaldırmak için 
«H» fıkrasının 22 nci maddesini bir fıkrayı ta-
diliye ile Dahiliye Vekâleti mi, Başvekâlet mi 
getirecek 'her neyse iki satırlık bir madde ile 
bu aksak durum düzeltilebilir. Bu durumdan 
en çok zarar gören fakir.'halktır. 300 - 500 
metre arazisi olan bir şahsın arazisi Hazineye 
geçiveriyor. Bunu hukuk Devleti olan ve bil
hassa burada yemin etmiş insanlar olarak bu
nun vebaline bir son vermemiz her halde me
deniyetimizin icabı olacaktır arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen, yok. Şimdi 
Tapu ve Kadastro bütçesinin bölümlerine geçi
yoruz. 

1961 
B. 
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B. 

201 
202 
203 
204 

206 

209 

211 

Lira 
İkinci kısım - Personel giderleri 

I - Maşlar ve ücretler 
Maaşlar ' .30 039 501 
Ücretler 2 486 500 
G-eçici hizmetliler ücreti İ 075 000 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri "*" - ' 1 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 902 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 145 500 
Merkez ve taşrada Arab har
fi tapu kayıtlarının yeni harf
lere çevrilmesi suretiyle çıka
rılması işlerinde mesai haricin
de çalıştırılacak memurlara 

3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek 
fazla mesai ücreti 

Lira 

300 000 

301 

302 
303 
304 

305. 
306 
307 
308 

309 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro gider
leri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi 'giderleri ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri 

90 500 
1 130 000 
1 000 000 

370 000 
" 804 000 

251 000 
7 280 501 

105 000 
500 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

417 Kadastro, tapu yazma heyetleri 
giderleri 445 500 

418 Tapulama Kanunu uygulama 
umumi giderleri 6 176 500 

450 Teknik Okulda kadastro mü
hendisi ve Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde tapu sicil 
muhafızı olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 275 000 

451 Yayın masrafları 20 000 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön-
' derileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri 30 000 

476 Kurs ve okullar umumi gider
leri * 868 500 

Beşi»ci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 2 000 
502 Eski yıllar borçları 21 900 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Tapu ve Kadastro Memur ve 

Müstahdemleri Tutum ve Mua
venet Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak 
üzere) 51 997 
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Yatırımlar 
I - Onarmalar 

711 Makina, alet ve malzeme ona
rımı 

?51 Satmalınacak makina, alât ve 
malzeme 

21.2 
Lira 

4 999 

, 1 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesinin bölümlerinin okunması bit
miştir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sini yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçesi kabul edilmiştir. 

i) Adalet Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi Adalet Bakanlığı bütçe
sinin konuşulmasına başlıyoruz. İlk söz Omay 
İbrahim Saffet arkadaşımızmdır, 10 dakika ko
nuşacaklardır. 

OMAY İBRAHİM SAFFET — Efendim in
kâr edilemiyecek bir gerçektir ki, hapsaneier 
bugün memleketimizin, vatanımızın bağrında 
açık bir yara halindedir. 1950 den sonra mane
vî alandaki ağır çöküntü yüzünden hapsanele-
rimiz son senelerde tamamen dolmuştur. Mane
vî çöküntüden bahsederken burada bulunmıyan 
insanların aleyhinde konuşacak değilim. Sadece 
bir gerçeğin ifadesi olarak konuşacağım. 1950 
den sonra hâpsanelerimizde son zamanlarda 45 
ilâ 50 bin mevkuf ve mahkûm vardı,. Aftan son
ra yapılan tahliyelere rağmen bugün 32 bin ka
dar insan kapalı bulunmaktadır. Muhterem ar
kadaşlar, hapsaneye giden insan bizim bir par
çamızdır. Binaenaleyh onu kaderiyle başbaşa 
bırakmaya ve onu kendi haline terk etmeye hak
kımız yoktur. Bu itibarla 1950 <|en evvel infaz 
işinde yapılan hamlelerle çok geride bırakılmış 
olan zindancılık zihniyetine bugün artık paydos 
demek zamanı gelmiştir. 

* 
Allahtan niyazımız odur ' ki, cemiyetimiz o 

seviyeye gelsin de bizim hapsaneier de bâzı Şi
mal memleketlerindeki hapsaneier gibi bomboş 
olsun. Fakat bizim hapsanelerimiz böyle dolu ol
dukça, mahkûmu himaye etmek bizim için, Dev
let olarak bir vazifedir. Kürsüye çıkmaktan 
asü maksadım şudur, geçenlerde gazetelerde oku-
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dum, Adalet Bakanı mahkûmları himaye etmek-
için meclisler kurulmasını düşünüyormuş, yani 
patronaj müesseseleri kurulmak isteniyor. Patro
naj müesseselerinin kuruluşu bu memleket için 
büyük bir haberi beşarettir. Mahkumlerm manen 
ve.maddeten kalkınması bakımından bu müesse
seler süratle kurulmalıdır. Ceza evinde okul, iş, 
spor, hattâ sinama, konser ve mâbed şarttır. Bu 
insanlar üzerinde faydalı tesirler yaratır. Bun
larla beraber aslolan onları hayata intibaka ha-
zırlıyan patronaj müessesesi mevzuu başta gelen 
ibir vazife halinde kendisini göstermektedir. Çün
kü ceza evinde uzun zaman kaldıktan sonra çıkan 
bir insan cemiyetten âdeta ürker. Hattâ cemiyet 
de ondan üşür. öyle ki, çok insanlar ona iş ver
mekten çekinirler. Binaenaleyh bu insanları nor
mal hayatın içine doğru yedekleonek cemiyetin 
vazifesidir. Bununla beraber söylemek istediğim 
mühim şey şudur; memleketimizde bir Millî Eği
tim seferberliği ele alınmıştır. Bu, cemiyetimizi' 
kurtaracak en büyük işimizdir. Millî Eğitim ve 
Adalet Bakanlarından istirhamım.şudur; arala
rında anlaşarak bir koordinasyon sağlıyabilirler-
se ve Millî Eğitim seferberliğini ceza evlerine 
kadar götürürlerse cemiyete çok büyük hizmet 
etmiş olurlar. Kendilerine büyük başarılar niyaz 
eder huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Atalay Sırrı. 
ATALAY SIRRI — Efendim Adliye Vekâle

t i bütçesi üzerinde kısa maruzatta bulunmak üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Beni bu büt
çe üzerind'e durmaya sevk eden husus bütçe mü
zakereleri sırasında muhterem Adliye Bakanımı
zın bir beyanatiyle Adliye Vekâletine hâkim olan 
bir zihniyetten gelmektedir. Muhterem Adliye 
Vekilimiz samimî ve yürekten gelen bir duygu 
ile adliyemizin içinde bulunduğu durumu bütçe
de kah etmişlerdir. Fakat bu samimî ve yürek
ten gelen beyanat içerisinde, sivri bir nokta ola
rak, Muhterem Adliye Vekili siyasî hayata atıl
mış olan hâkimlerin bir daha mesleke alınmama
larına taraftar olduğunu beyan etmişler idi. 

Muhterem arkadaşlar, siyasî hayat bizim son 
zamanlarımızda bâzı acı tecelliler göstermiş ola
bilir. Bütün demokrasi memleketlerinde siyasî 
hayat en şerefli bir meslek olarak başta gelmek
tedir. Bizim de hâkimlerimiz siyasî bir hayata 
atılmak suretiyle şerefle çalışmaktadırlar. On
ları bu haktan mahrum etmek hakkımız olmadı-

140 



t 

B : 3 21.: 
ğı gibi siyasî ve teşriî hayatımızı da kıymetli 
hâkimlerden mahrum etmeye elbetteki hakkımız 
yoktur ve olmamalıdır. On yıl içinde tesirlere 
karşı koyan hâkimlerimiz kanun ve vicdanla
rının ışığında vazifelerini yapmışlardır. Elbet
teki bunların içinde de bâzı zayıf iradeliler zu
hur edebilir. Bunları yine hayat tasfiye. edecek
tir. öyle hâdiseler 'biliyoruz ki bunları bütün 
delilleriyle huzurunuza sermek mümkündür. 
Ben bir mevzuu bir fotoğraf adesesi sadakatiyle 
ifade edeceğim. Bu hâdise Adalet Bakanlığı 
bünyesinde olmuştur. îzmir vilâyeti Cumhuri
yet Müddeiumumi muavini bulunan bir zata, 
filân şahıs hakkında maznuniyet kararı verir
sen seni vilâyet müddeiumumiliğine tâyin etti
ririz diye sakıt iktidar zamanında teklif 'de bu
lunulmuş, fakat bu şahıs vicdanının sesini du
yarak, karşı tarafı lanetliyerek vazifesinden 
istifa suretiyle ayrılmıştır. 27 Mayısı takibeden 
günlerde bu fazilet örneğini gösteren bu şahsı 
'hiçolmazsa kendi yerine almak veya ona mü
masil bir vazife vermek gerekirkeVj. maalesef 
ayrıldığı yere tâyini yapılmamıştır. Madalya
nın ters tarafını görmüş bulunmaktadırlar. Bu
nun açık şeklini bize şu netice göstermiştir. 
Meslekten ayrılmak mecburiyetinde olduğu 
takdirde adliye içinde bir daha o hâkime hiz
met (hakkı verilmemesi kanaatımca asla doğru 
bir şey değildir. Meslekten ayrılanlar şerefle 
siyasî hayatta vazife görmektedirler. Fakat 
haklı olarak ayıplanması icabeden hâkimlerin 
temizlenmesi lâzımdır. Buna da inanıyorum. 
Buna. rağmen ben madalyanın öbür tarafını 
•kendilerine göstermiş değilim. Muhterem Ve
kil eğer arzu ederlerse haksızlıkların cezalan
dırılması hususunda beliğ ve açık misaller ve
rebilirim. Yalnız hissiyata ve şahsiyata girme
mek için bu misalleri vermekten bu sebeple 
kaçmıyorum. 

Şimdilik bu misallerden vazgeçiyorum. Baş-
!ka bir mevzua, temas etmek istiyorum. İkinci 
Cumhuriyetin Anayasası hazırlanmaktadır. Bu 
Anayasaya muvazi olmak üzere Türk Ceza Ka
nununun demokratik bir hüviyet ve karakter 
içinde hazırlanması da zaruret halini almıştır. 
Acaba bu yolda 'nasıl bir hazırlık vardır. De
mokratik bir hüviyet içinde Ceza Kanunun ve 
Usul kanunlarının hazırlanması, kaza istiklâli 
ve hâkim teminatını garanti altına alacak çalış-
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malar mevzuubahis midir? Bu çalışmaların 
gerçek bir kaza istiklâli ve hâkim teminatını te
min edecek bir karekterde olmasının ehemmi
yeti aşikârdır. Yoksa alelusul bir Hâkimler Ka
nunu mu hazırlanmaktadır? Gerçek mânasın
da ve Garp memleketleri demokrasi anlayışı 
hüviyetine muvazi olarak bir Hâkimler Kanu
nu hazırlanmasını temenni ediyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Baltacıoğlu Zeki. 
' BALTACIOĞLU'ZEKÎ — Muhterem arka
daşlarım. Geçmiş yılların Adliye Vekâleti büt
çesinin müzakerelerini hatırlıyalım. Bu müza
kereleri hepiniz de hatırlıyacaksınız. Bugün 
artık o müzakerelerdeki münakaşaların sona 
ermiş bulunduğunu görmekteyiz. Bütün dün
yanın tereddütsüz ittifak ettikleri, hukuki Dev
letin temel prensipleri üzerindeki münakaşalar 
27 Mayıs inkılâbı ile son bulmuştur. Medenî 
milletlerin 150 - 200 sene evvel hallettikleri 
insan hak ve hürriyetleri konusundaki dertle
rimiz ve büyük ıstıraplarımız artık dinmiştir. 
İhtilâl neticesinde bizler nazarlarımızı memle
ket dert ve meselelerine, vatandaş hizmetine 
tevcih etmek imkânına kavuşmuş bulunuyoruz. 
Bize bu imkânı hazırlıyanlara ve bunda emeği 
bulunanlara teşekkürle sözlerime başlamak is
tiyorum. Ancak bu teşekkürle beraber bütçe 
tenkidlerinde 27 Mayısın öncesini unutmuş gibi 
görünen veya bu intibaı bizlerde bırakmış olan 
arkadaşlara o karanlık günlerle, bugüne ka
vuşmak için yapılan çalışmaları tekrar ^hatır
lamalarını hassaten rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığı
nın, kanaatime göre esas görevi, sosyal haya
tımızı modern hukukun kabul ettiği esaslara gö
re tanzim etmektir. Adliye Bakanlığının teş
kilâtına baktığımız zaman bu teşkilâtın bu yol
da her hangi bir çalışması olmadığını görürüz. ^ 

Adalet Bakanlığının eski bir 'müntesibi ola
rak arz ediyorum. Bugün Adliye Vekâleti per
sonel, muhasebe ve levazım işlerini tedvir eden 
bir daire durumundadır. Esas görevini bir ke
nara bırakmıştır. Bakanlık hukuk ve ceza iş
leri diye iki umum müdürlüğe ayrılmıştır. Ya
kından temas edenler bilirler ki bu iki umum 
müdürlüğün başlıca görevleri hâkimler hakkın
da yapılan şikâyetleri tesbit ve tetkikten iba
rettir. Ve bu yolda yaptıkları çalışmalardan da 
mevcut Hâkimler Kanununun muvacehesinde 

— » « . — 



B : 3 21. S 
mühim bir netice de elde edilemez. Bu itibarla 
yeni Anayasa hükümlerine göre; onunla mu
vazi olarak bütün adlî kanunların ele alınma
sını ve Adliye Bakanlığı^ teşkilâtının da bu 
mühim görevi yapacak şekilde bu arada tetkik 
edilip teşkilâtlandırılmasını Sayın Adliye Baka
nımızdan rica edeceğim. 

Adliye Vekâleti bütçesi üzerinde bir iki mese
leye daha temas •etmek isterim. Bunlardan birisi 
vekâlet yayınlarının kifayetsiz oluşudur. Temyiz 
Mahkemesinin içtihatları ile meslekî mahiyetteki 
yayınların süratle ve zamanında bedelsiz 'olarak 
hâkimlerimize ulaştırılması şarttır. Bakanlığın 
yayınlarından bulunan Adalet Dergisi; bilhassa 
Temyiz Mahkemesi içtihatları bakımından kifa
yetsizdir. Esasen Temyiz Mahkemesi içtihatları 
bugün ticaret mataı halindedir. Bu hususun tica
ret mevzuu halinden çıkarılmasını 'rica ediyorum. 
İkinci bir mesele de adlî tıp meselesidir ki, bunun 
üzerinde de bir nebze tevakkuf edilmesi gerekir. 
Biliyorsunuz İstanbul'da bir Adlî Tıp Meclisi var
dır. Bu meclis hâdiseler olup'bittikten sonra mah
kemenin kendisine gönderdiği maddî delilleri tet
kik edip bir karar verir. Halbuki dâvaların selâ
metle ve isabetle neticelenebilmesi için dâvalar-
dâki maddi delillerin çok fazla olarak elde edil
miş olması lâzımdır. ,Bu bakımdan bir dâvayı 
esaslı bir şekilde halledebilmek için, adlî tıp hiz
metini geliştirmek ve daha küçük mahiyette ola
rak bu teşkilâtın yurdun muayyen bölgelerde 
savcılıkların emrinde kurulmasını temenni etmek
teyim. Sayın Adalet Bakanının bu husus çizerin
de durmasını hassaten rica ediyorum. 

Temas etmek istediğim bir üçüncü mesele 
avukatlık mesleği ile ilgilidir. Avukatlık Kanu
nunun yeni baştan ele.alınması lâzımdır. Avuka
tın vazife gördüğü mahkemede tevkif edilmesi, 
avukatın ifa etmekte olduğu mukaddes müdafaa 
hakkını tehdidcder mahiyettedir. Âmme hizmeti 
mahiyetinde olan avukatlık mesleği kanunî bir
çok kayıtlara tâbi tutulmuştur. Muhakeme sıra
sında kanunî ve meslekî vecibe ve âdâb dışına çı
kılması halinde ilgilinin gerekli takibata mâruz 
bırakılması ve disiplin yolu ile tecziyesi mümkün
dür. Dünyanın hiçbir yerinde avukatların, huzu
runda vazife gördüğü hâkimler tarafından tev
kif edilmeleri bahis mevzuu değildir. 

Avukatlık Kanunu bu mukaddes vazifeyi ya-" 
pan avukatların başı üzerinde demoklesin kılıç: 
gibi asılı durmaktadır. Sayın Bakandan, yon'. 
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I Avukatlık Kanununun hazırlanmasında bu hu

susun nazarı dikkate alınmasını istirham ediyo
rum. --

Adalet Bakanlığı teşkilâtı ile alâkalı olan bir 
son mesele de bu teşkilâtta çalışan tâli persone
lin durumlarıdır. Başkâtip ve zabıt kâtipleri 
meşgul oldukları işin mahiyeti icabı olarak çok 
büyük fedakârlıklarla çalışmaktadırlar. Mesaileri 
her gün gözlerimizin, önünde cereyan eden fera
gatli ve fedakâr adliye memurlarının durumları 
diğer Devlet memurlarından çok farklıdır. Bu
nun yanında gördükleri vazifenin ehemmiyeti de 
aşikârdır. İcra memurları ile başkâtip ve zabıt kâ
tiplerinin mesuliyet ve mesaileri nazarı itibara 
alınarak kendilerine ayrıca tazminat verilmesi 
gerekir kanaatindeyim. Bu hususun da nazarı dik- " 
kate alınmasını bilhassa rica edeceğim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kırker Enver. 
KIRKER ENVER — Muhterem arkadaşla 

rım; bendeniz de biraz evvel kürsüde konuşan ar
kadaşımın jtemas ettiği bilhassa kendilerini Adli
yeye benimsemiş ve hayatını ' vakfetmiş Adliye 
mensuplarından başkâtip ve icra memurlarının 
durumuna temas edeceğim. Bunlar için bir ka-
nun hazırlandığı ve Maliye Vekâletine gönderil
diğini Sayın Adliye Bakanı Bütçe Komisyonun
da ifade buyurdular kendilerine şükranlarımı arz 
ederken, Maliye Bakanından da bu samimî kana-

I atl.ere iştirak etmek suretiyle bu kanunu bir an 
evvel getirmelerini temenni ederim. Bütün 
arkadaşların bildiği gibi, hâdiselerin çözümün
de hâkimin rolü ne kadar büyükse zabıt kâti
binin de rolü o kadar büyüktür. Mesai saati 
bittikten sonra, kararların yazılması, dosya
ların tanzimi, hattâ milyonlarca dosyanın mu
hafazası şahsan zabıt kâtibinin mesuliyeti altın
dadır. Bütün bu duruma mukabil maaş ve kad
ro durumu gayet azdır. En fazla kadro 40 - 50 
arasındadır. Kadroların az olması sebebiyle 
buralara orta mektep mezunları dahi gelme
mektedir. Buralara ancak mübaşirlikten yetiş
mek suretiyle kâtipler gelmektedir. Âdeta bir 
nevi topallamak suretiyle kadrolar doldurul
maktadır. Bu itibarla zabıt kâtipleri kadro
sunu ıslah etmek ve bunlara hiç olmazsa terfi 
imkânlarını sağlamak ve bunu muntazam öde
neklerle telâfî etmek iktiza eder. 

İkinci bir nokta; bilhassa İcra ve İflâs Ka-
I nununun bugünkü ihtiyaçları karşılıyamıyacak 
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durumda olduğunu arz etmek isterim. İcra 
ve İflâs Kanunu âdeta bugün borçluyu himaye 
etmektedir. Alacaklı alacağını tahsilde çok 
zaman imkânsızlıklar iyinde kalmaktadır. Bu-
ra.ım ihtiyacı karşılıyaeak duruma, getirilmesini 
rica ediyorum. 

Diğer taraftan Avukatlık Kanununun, muh
terem arkadaşımızın temas ettiği gibi, İlende
niz de bilhassa âmine hizmeti gören bu meslek-
daşlarımın istikballerinin teminat altına alın
ması, Hâkimler Kanunu ve hâkim teminatının 
yanıbaşında her sahada haksızlığı meydana 
çıkaracak olan ve hâkim müşaviri sayılan avu
katların da istikballerinin teminat altına alın
ması babında Avukatkpr hakkındaki Kanunun 
da bir an evvel getirilmesini istirham edeceğim 
hürmetlerimle. . -

BAŞKAN — Aydın Ahmet Cevdet. 
AYDIN AMMHT CEVDET — Muhterem ar

kadaşlar bendeniz de Sayın Adliye Bakanımız
dan bir temennide bulunacağını. O da daha ziya
de tatbikatta müşahede ettiğim bir husustur. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmu 
olduğu üzere kaymakamlara âmme hizmet
lerini daha seri bir şekilde ifa edilebilmeleri 
bakımından birer vasıta verilmiş bulunmak
tadır. 

Adliyemizin de böyle bir vasıtaya şiddetle 
ihtiyacı vardır. Bunu ben yalnız vilâyetler 
için düşünüyorum. Şayet her vilâyette savcı
ların emrine bir jeep arabası verecek olursa, 
adlî hâdiseler bakımından savcılık hâdiselerde 
nâzım rolü oynıyacaktır. Bilhassa cürmümeş
li ut hâdiselerine ânında yetişememek birçok 
mahzurlar doğmakta ve bâzı delillerin zama
nında toplanmasına mâni olmaktadır. Bilhassa 
Orta - Anadolu, Güneydoğu - Anadolu, Doğu -
Anadolu'da, her zaman vasıta bulmak mümkün 
değildir. Bu bir realitedir. Bulunan vasıtalar 
da ya çok ücret istemekte, veyahut fazla ücret 
alamıyacağı düşüncesi ile gitmemektedir. Ad
liye memlekete adaleti temine çalışmaktadır. 
Bunu müşahade etmiş olan arkadaşlar bilirler 
ki, 200 milyon lira civarında olan Bakanlık 
bütçesine büyük bir külfet de yüklemıyeeektir, 
tahmin ederim. 

Bu vasıtaları illerin savcılarımı verdiğimiz 
takdirde, suçüstü keşiflerinde ağır ceza hâ
kimleri de âcil hallerde, savcılığa müracaatle 
hu vasıtadan istifade edebilecektir. 
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Tatbikattan bir misal vereceğim; öyle keşif

ler vardır ki, iki ay üç ay gidilmemiş, tehir 
edilmiştir. Bu çok büyük bir mahzurdur. Eğer 
Adliyemizin bu derdi halledilecek olur, buna 
imkân, bulunursa, her halde Adliye müessesesi 
büyük bin imkâna kavuşmuş olacaktır. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım çok 
haklı olarak mahkemelerde çalışan kâtiplerin 
durumları üzerine eğildiler ve bu konuyu işle
diler. Belki benim konuşmam tekrar olacaktır. 
Fakat bunda faide vardır. Çünkü 10 - 15 sene
den beri takibedilen bütçelerde bu konu d'aima 
Meclise gelir ve münakaşa edilir. Bunların da
ha iyi bir hayat seviyesine eriştirilmeleri ve çok 
yorucu ve o nispette de sorumlu oldukları vazi
felerinin gerektirdiği tazminatı alabilmeleri ka
nun ve bütçe meselesi olduğu daima söylenir. 
Cok rica ederim, kanunla mı halledilecek yoksa 
bütçe ile mi halledilecek nasıl yapılacaksa bu 
mesele âcil bir hal şekline bağlansın. Geceli gün
düzlü çalışan ve doğrusunu söylemek ieabeder-
se saatleri olnııyan ; çünkü bunlar sabahları mu
hakemeden evvel gelirler, dosyaları hazırlar! ir. 
mesai -saatlerinden sonra da kalırlar, Cumartesi 
ve Pa-.ar günleri çalışırlar, bu itibarla; bunla-
ı-iiı vazifelerinin çok yorucu olduğu meydanda. 
Ünlü profesör Neumark 1951 de verdiği bir ra
porda llevlet dairelerimizin içinde en rasyonel 
çalışan dairenin adliye daireleri olduğunu ifa
de etmiştir. Bu vaziyet karşısında ağır mesuli
yetler içerisinde olan bu fedakâr arkadaşların 
haklarını vermek lâzımdır. 

Bu arada arkadaşlarımın temas etmedikleri 
ve gene mühim bir konu olarak gardi.vanlar me
selesine de bir nebze temas etmek istiyorum. 
Gardiyanlarımız umumiyetle kaliteli şahıslar
dan seçilmemektedir. Bu sebepten kendilerine 
verilen ı ücretin de azlığı dolayısiyle ki, bunlara 
umumiyetle 200 liranın da altında ücret veril
me lifedir, şüphesiz bunlar bu ücretle de görev
lerini gereği kadar benirasememektedirler. Bun
ların görevleri de ağırdır. Bütün bir hafta ceza 
evlerinde kalıp mahkûmlarla uğraşırlar. Artık 
ceza evlerinin birer ısla han e olduğunu da kabul 
etmek gerekir. Yine sayın Adalet Bakanımız 
bunların durumlarını göz önüne alarak, kendi
lerini bilhassa barem içino almak suretiyle ha
yatlarını daha iyi kazanmalarını sağlıyaeak, 
imkânlarını artıracak tedbirler alınmalıdır. Bun-
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lan muayyen hayat şartlarına kavuşturmak, 
bunları yükseltmek yerinde olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu Şinasi, 
ÖZDENOĞLU ŞlNASÎ — Çok muhterem ar

kadaşlar, ihtilâlini adalete istinadettirmiş bir 
milletin temsilcileri olarak adalet camiamızın 
meselelerini ve dâvalarını yüksek huzurunuzda 
dile getirirken, sizleri, bu dâvanın tahakkuku 
için en büyük teminat olarak telâkki ediyorum. 

Benden önce bir kıymetli arkadaşım temas 
etti. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 
ncu maddesi gereğince, mahkemelerde hâkimle
rin, avukatları tevkif salâhiyeti üzerinde bir 
nebze durmak istiyorum. Bu madde hükmü son 
derece mutlak, antidemokratiktir. «Bir kimse 
mahkeme huzurunda münasibolmıyan bir elfaz-
da bulunur veya fiil ika ederse, hakim kendisini 
derhal tevkif etmek suretiyle tevkifhaneye gön
derir. Verilecek ceza bir ay hapisten aşağı ol
maz, para cezası da hükmolunur. Bu mahkeme 
kararının aleyhinde temyiz hakkı da mevcut 
değildir.» 

Şimdi, görüyorsunuz ki, bu hüküm son de
rece ağır ve avukatlığın masuniyetini ihlâl ede
cek mahiyettedir. Böyle bir hükmü Yüksek He
yetinizin tasvibetmiyeceğine kaani bulunuyorum. 
Soruyorum, böyle bir kanun hükmü, tarihe in
tikal etmiş olan Polis salâhiyetleri Kanununun 
18 nci maddesinden ne farkı var, antidemokra
tik ruh itibariyle, Bence bu madde ile o madde 
arasında antidemokratik vasfı itibariyle bir 
fark yoktur. 

Keza Emekli Sandığı Kanununu tadil eden 39 
ncu maddesi kanunun esprisi ile ve mânası ile 
bu maddenin gayesi (arasında bir fark gözeti-
lebiliyor mu? Netice itibariyle âmme hizmeti 
mahiyetinde görülen ve kendisini adalet hiz
metine adıyan bu meslek mensuplarını mutla
ka böyle bir tehlikeden sıyanet etmek mecburi
yetindeyiz. Adliye Vekâletinin çok yakında 
Avukatlık Kanunu ile huzura geleceğini duy
dum. Geçen her bütçede de bu ağır hükmün 
tadili zımnında iki maddelik bir tasarının ge
tirileceğini her zaman duyarız ve bunu da duy
makla yetiniriz. Şimdiye kadar bunun tahak
kuk 'etmemesi teessüf ve üzüntülye şayandır. 
Muhterem Vekilden bu mevzu üzerinde büyük 
hassasiyet göstermelerini çok rica ediyorum. 
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ikinci bir mevzua temas etmek istiyorum; 

o da Anlkarfa Adalet Sarayıdır. Bu mevzuda 
bütçede bir tahsisat görmek isterdim. Fakat 
üzüntü ile müşahede ettim ki, böyle bir tahsi
sat yok. Başkentimizde yeni bir adalet sara
yının yapılması zaruri bir ihtiyaç haline gel
miş bulunuyor. Çürikü görüyoruz ki, Ankara 
Adalet Sarayı ihtiyaçlar için gayrikâfidir. Bu 
sarayda iki ağır ceza, üç ticaret mahkemesi, 8 
asliye hukuk, 4 asliye öeza, 5 sulh hukuk, 5 
sulh ceza ve iki icra mahkemesi, 6 iena dairesi 
sıkışmış bir durumdadır. Sıhhi değildir, ihti
yaca kâfi değildir. Çok temenni ederim ki bu 
sene bütçesinde bir tahsisat ajyrılması suretiy
le bu ihtiyacın karşılanması yolunda bir adım 
atılmış olsun. Bunu göremedim. Fakat ileriki 
yıllarda bunu görmek mümkün olur her halde. 
Bilhassa Adliye Bakanının (bu konuda hassasi
yetini istirham eder, hepinizi hürmetlerimle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Eğin. 
EOÎN ŞERAFETTÎN YAŞAR — Muhte

rem arkadaşlar, bundan sonra gelecek bütçeyi 
de göz önüne 'almak suretiyle maruzatım çok 
kısa olacaktır. 
• Sakıt iktidarın birçok zamanlardaki yersiz 

arzularının mühim bir kısmının tahakkuk et
mediği görülmüşse bunu, hâkimlerimizin türlü 
baskılara rağmen vicdanlarından gelen sese 
uyarak kanun hükümlerini tatbik etmelerinde 
aramak gerekir. Bu bakımdan hâkimlerimiz ve 
onların oynadığı rol kurulmasına çalıştığımız 
hakikî demokrasinin lâzımı gayrimüfarikıdır. 

Hal böyle olunca, şu kanun tasarıları ha
zırlanırken, Anayasada hâkimlerin istiklâline 
mütedair hükümler huzurunuza gelmiş olacak
tır. Bu kanun tasarısı, kanuniyet iktisabettik-
ten sonra kanaatimce, yeni seçime gidilmeden 
önce Adalet Bakanlığından istirhamlarımız 
olacaktır. Anayasada mevcut istiklâle muvazi 
olarak, Adalet Bakanlığı seçime girmeden ev
vel Hâkimler Kanununa yeni bir şekil veril
mesi için ele alınması, hâkimlerin tâyini, ter
fii, nakli ve gene hâkimlerin inzibatî cezaları
na ait hükümler yeniden tesis edilmeli ve bu 
suretle kanun yenibaştan düzenlenmelidir. Bu 
tasarıların Yüksek Meclise gelmesi arzuya şa
yan bulunmaktadır. 

Bununla beraber, adaletin emniyet ve sür
at içinde tevziinde oldukça yardımı bulunan 
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adalet cihazının kalem teşkilâtımda birçok kâ
tip ve başkâtipler, müddetlerini doldurduk
ları halde kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
dikleri görülmektedir. Bu hususu da Saym Ada
let Bakanının nazarı dikkate almasını ve yerine 
getirmesini temenni ederim. 

Adalet cihazının yardımcısı olan avukatlık 
meslekini tanzim eden Avukatlık Kanununun da 
nazarı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi
nin yerinde olacağına kaaniim. Müstakar bir 
adalet cihazının yanında »mevcut Avukatlık Ka
nununda Adliye Vekâletinin birtakım nezaret 
ve murakabe haklarının Avukatlık Kanunu hü
kümleri içinde bulunduğunu görüyorum. Bu 
bakımdan Avukatlık Kanununun müstakil hâ
kimlerin iş görmesini temin edecek Hâkimler 
Kanununa muvazi olarak bu murakabe ve ne
zaret haklarının kaldırılması suretiyle bir Avu
katlık Kanununun Meclise getirilmesinde yeni 
zihniyeti temin ve tatmin edecek bir çağın ola
rak görüyorum. Bu hususların Adalet Bakan
lığında nazarı itibara alınmasını istirham eder
ken hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Asım. 
YILMAZ ASIM -*- Pek muhterem arkadaş

larım, fenden evvel konuşan kıymetli hatip 
arkadaşlanm, benim temas edeceğim mevzu
lara etraflı olarak dokundular. Ben de aynı 
temennileri huzurunuza sıralamakla iktifa ede
ceğim. En çok hâkimlerimizin kadrosuzluk se.-
bebiyle senelerce terfi edemediği büyük şikâ
yetler arasındadır. Ben bu kadro meselesini 
suni bir mesele olarak telâkki ediyorum. Büt
çemizde câri masrafların miktarının çok ha
sis bir davranış olmadığını ve zaruri görülen 
masraflar da umumiyetle câri masraflarda ka
bul edildiğine göre burada yapılacak iş Ada
let Bakanlığının hâkimlerin kadrolarını geniş
leten bir kanun teklifini huzurunuza getirme
sinden ibarettir sanıyorum. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarınız te
mas etti; zabıt kâtipleri ve başkâtiplere ödenek 
verilmesi hususundaki taleplere ısrarla işti
rak etmekteyim. Bu hususta verilecek bir ka
rar Kurucu Meclisin ve bilhassa İnkılâp Hü
kümetinin hürmetle ve minnetle yâdedîlecek 
bir karan olacaktır. 

Ceza evlerinin durumuna da kısaca temas 
etmek istiyorum-. Tatabikatta bulundum. Suç 

işliyen vatandaşın hürriyeti tahdidedilir. Fa
kat sağlık durumu temin; edilmez. Sağlık ba
kımından maalesef ceza evleri müsait değil
dir. Bir-Mersin Ceza Evi, bir Samsun Ceza 
Evi bugün içinde insanın yaşıyacağı tesisler 
değildir. 

Bir arkadaşımız bilhassa gardiyanlar mese
lesine temas etti. Gardiyanların durumunu ve . 
bu meselenin hakikaten çok fecî olduğunu bir 
râisalle arz edeyim. Mersin Ceza Evinde bir sa
bahın altısında bir arama yaptık. Bu arama
da maalesef külliyetli miktarda esrar bulduk. 
Bu ceza evi iki katlıdır. Yukarı kata çıktık, 
orada arama yaparken ve bu aramada bir ko
ğuşta maalesef külliyetli miktarda sayılabile
cek eşraf bulduk. Aşağı koğuş da vardı. Ara
mada ısrar edince, aşağı koğuşlan niçin ara
mıyorsunuz, orada da silâh var, 'bıçak var, de
diler. O koğuşun himaye edildiğini söylediler. 
O koğuşta yaptığımız aramada bir şey bulama
dık. Tahkikat yapıyorduk, ifadelerini alıyor
duk. Var dedikleri halde bulamamıştık. Bir 
mahkûm dedi ki, «Tabanca da var, bıçak da 
var. Sizin vazifeniz aramak, bizim işimiz de 
saklamak» dedi. «Siz bende bıçak bulursanız, 
tabanca 'bulursanız ne olur?" 6 aya mahkûm 
olurum. 30 yılıma bir altı ay daha eklenir, ne 
farkeder, benim için? Biz hayretle bakıyor
duk. Sonradan anladık ki, gardiyanlara 100 -120 
lira vermekte devam ettikçe bu olacak- Çün
kü, mahkûmlar içinde gardiyana, bizim verdi
ğimizden çok daha fazla para verebilecek var
lıkta insanlar vardır. îşte gardiyanlann du
rumunu gösteren acıklı bir misal. Bunlann du
rumlarının mutlaka düzeltilmesi icabeder. On 
beş günde değiştirilen gardiyanlar yerine, bu
nu meslek haline getirerek, uzun zaman hiz
met edecek gardiyanlar bulma cihetine gitme
liyiz / 

Bugünkü durundan ile, gardiyanlann mah-
kûmlan himayelerini önliyemeyiz. Birer ıslah 
müessesesi olan ceza evi gardiyanlarının maaş-
lannm artmlmasının lâzımgeldiğini ifade et
mek isterim. 

Sözlerim bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aksoy Muammer. Yok öztürk 
Seyfi, * buyrun. 

ÖZTÜRK SEYFÎ — Arkadaşlarım. Benden 
evvel konuşan arkadaşlar birçok hususlara temas, 
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ettiler. Bu seibeple 'ben telhis ederek konuşaca
ğım. Türk Milleti ezelden adalet mefhumuna ve 
adalete hürmetkar bir millettir. Ecdattan teva
rüs ettiğimiz mânevi mirasların en kiymetlisini 
hak anlayışımız, adalet; duygumuz teşkil etmek
tedir. Hepimizin gönlü ister ki, bu anlayışımız 
dünden .bugüne öylece muhafaza edilsin ve gele
cek nesillere mukaddes bir emanet olarak terk ve 
tevdi edilsin. Hüzünle ifade edeyim ki, geçmiş 
yılların kötü zihniyeti, adlî meselelerimize el ve 
dil uzatan .zihniyeti, yersiz ve haksız tasallût-

• lan her sahada olduğu gibi adlî sahada da ol
dukça büyük tahribat yapmıştır. Yine şükranla 
ifade eedriz ki, Türk Milletinin bu hak anlayışı
na lâyık olan şerefli Türk hâkimleri ve savcıları 
ve bütün adalet mensupları haksız her davranışın 
karşısına çıkmışlar ve neticede muzaffer olmuş
lardır. Bunu şükranla, ifade etmek isterim. Ada
letin bugün iki ana. meselesi vardır. Birincisi 
manevî 'huzur, ikincisi maddî huzur meselesi, 
Manevî huzurun adliyenin istiklâli ve ona bağlı 
olarak hâkim, ve-savcıların teminata sahibolma
larıdır. Hüküm verme mevkiinde olan hâkim ik
tidarın baskısından, siyasî tesirlerden çekinme
meli, hükmünü verirken kendi vicdaniyle haş
haşa kalabilmelidir. Bir memlekette; bir hâkim 
ekmeğiyle vicdanı arasında bir tercih yapmak 
zorunda kalırsa o memlekette a'lal .et tezelzüle 
uğramış 'demektir. Türk Milleti hak anlayışını, 
adalet anlayışını h ülkün, temeli saymıştır. Bn iti
barla manevî huzurun temini hiç. şüphesiz savcı 
ve hâkimlerimizin terfiini ve tâyinini Anayasa 
teminatı altına almaktan ibarettir. Şayanı şük
randır ki, Millî inkılâp Hükümetinin hazırladığı 
yeni Anayasasında buna yer verilmiştir. • 

Arkadaşlar, bu mânevi teminat yanında hiç 
şüphesiz maddî teminata da yer vermek gerekir. 
Bu bütçe müzakerelerinde İm işi de ele almak 
çok yerindedir. Sadece mânevi huzurla çalışan 
savcı ve hâkimlerimize maddî teminatı da sağla
mak vazifemizdir. -

Benden evvel konuşan muhterem arkadaşla
rım ifade ettiler. Hâkimlerin en yakın yardım
cısı olan başkâtipler ve zabıt kâtipleri .uzun se
nelerin tecrübesi ile yetişmektedirler. Bunlar'.;ve-
reği gibi tatmin edilemedikleri için tam istifade 
edilecekleri sırada ayrılmaktadırlar. Şimdi al
dıkları maaşlarla bunları uzun müddel hizmette 
tutanak mümkün değildir. Bunlar günlük mesai -
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leri dışında çalışırlar, ancak bu çalışmaları kıy
metlendirilmez, fazla mesai ücreti verilmez. 

Sayın Adalet Bakanının bu mevzuda hazırla
mış olduğu kanunu bir an önce Yüksek Meclise 
getirmesini temenni ederim. Bu tasarı kanuniyet 
kesbettiği takdirde, başkâtipler, kâtipler ve icra 
memurlarının ödeneklerinin halledilmesi mese
lesi, gelmiş ve geçmiş iktidarlar tarafından, ikide 
bir sözü edildiği halde halledilememiş olan bu 
meselenin halli, Devrim Hükümetine nasibolacak-
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bu yılki bütçe 180 mil
yon liradır. Bu yıl, 27 Mayıs 1960 tan evvel, Ad
liye Bakanlığında boş kadro 470 olarak görülü
yordu. Bu. boş kadroların bir kısmı doldurulmuş, 
şimdi 237 aded münhal e inmiş olduğu görülmek
tedir. Bunun da süratle doldurulmasını bilhassa 
hukuk Devlet prensibine muvafık görmekteyim. 
Çünkü hepimizin malûmudur ki, yeni hazırlan
makta olan Seçim Kanunu, emniyet bakımından, 
adalet cih azımızı son, derece vazifelerle yüklü ha
le getirmiştir. Esasen iş çokluğu karşısında günde 
kırk elli dâvaya bakmaya mecbur olan hâkimin 
üzerine aldığı yükün, ağırlığı karşısında bir de 
seçim hizmeti kendisine yükletildiği takdirde 
kadroların süratle artırılması ve seçimlerden ev
vel münhal kadro kalmaması şüphesiz şayanı te
mennidir. 

Arkadaşlarım, maddî huzur sahasında 3 ana 
prensip vardır: Kolay adalet, çabuk adalet, ucuz 
adail et. Kolay adalet ve çabuk adalet memleketi
mizde istenilen şekilde tahakkuk edememektedir, 
Bu bir teşkilât meselesidir. Senelerce dâvanın 
sürüncemede kalmış olan ve uzun taliklerden son
ra bir neticeye varılması bilhassa vatandaşlar 
arasında çok çeşitli sızlanmalara sebep olmakta
dır. Bunların önlenmesi için gerek kadro mev-
zuunun gerekse dâvayı uzatan usulî açıkların ka
patılmasına lüzum vardır. Bunlar tahakkuk et
tiği takdirde adaletin kolay ve çabuk tahakkuku 
mümkün olacaktır. 

Ucuz adalete gelince;; 5887 sayılı Harçlar Ka
nunu vatandaşlar için çok ağır külfetler tahmil 
•etmektedir. Bir, iki bin liralık bir dâvanın açıl
ması 80 - 100 liralık bir harçla kabildir. Vatan
daşlarımızın büyük bir kısmı fakir olduğu için, 
vatandaşı hakkını aramaktan vazgeçmek g'Jbi bir 
mecraya sokmak doğru olmaz. Onun için, hiç ol
mazsa bu harçları dâva İle uygun duruma sok-
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mak gerekir. Sonra bu işte daha başka masraf
lar da vardır. Harçlardan başka, yol v. s. mas
rafları da vardır. Bütün bunlar eklenince vatan
daşın kafasında şöyle bir düşünce yer alıyor. 
Ameliyat muvaffak oldu, fakat hasta öldü. Çün
kü, vatandaş dâvayı kazanıyor ama, eline bir şey 
geçmiş, elinde bir şey kalmış olmuyor. Binaena
leyh, ucuz adaletin sağlanmasını Sayın Adalet 
Bakanından istirham etmekteyim. 

• Bir diğer konu.da, arkadaşlar bir nebze bahs
ettiler, icra ve iflâs mevzuudur. Bu bütçe yılı 
içerisinde intacı istenen 754 bin 101 icra dosyası 
mevcuttur. Her birisi ortalama. 1 000 lira civa
rında olsa, yekûn para 700 milyon civarında olur. 
icra ve İflâs teşkilâtı bugünün, şartları içerisinde 
çok eksik ve kifayetsiz durumdadır. Bun unla be
raber, bıı icra ve iflâs -muameleleri yüzünden 
Devlete yılda 43 milyon lira gelir temin edilmek
tedir. Bir yanda günde 200 milyon lira harca
yan daireler, diğer yanda, Hazineye yük olmıyan, 
üstelik gelir getiren İcra ve iflâs Dairesi, bütçe
ye az da olsa bir gelir sağlamaktadır. 

Böylece, icra ve iflâs mevzuunun ele alınma
sının gerektiğini izaha çalışırı ıs oldum. Bu teşki
lâtın düzenlenmesi lüzumludur, şarttır. 

Yalnız teşkilât.noktasından değil, icra ve if
lâs Kanununun bünyesinde de birçok aksaklık
lar, eksiklikler vardır. Bu sözlerimle, icra ve 
iflâs Kanununun boşluklarının doldurulması 
için Hükümetçe bir harekete girişilirse çok iyi 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Bey, daha dokuz 
-' arkadaş söz almış durumdadır. Lütfen ona gö

re konuşun. 

ÖZTÜRK SEYFİ (Devamla) -,- Netice iti
bariyle icra ve iflâs Kanununun süratle tadil 
edilmesi çok temenniye şayandır. Bir alacaklı
nın alacağını zamanında alamaması ve bu teş
kilâtın iyi bir şekilde işlememesi vatandaşlar 
arasında derin bir huzursuzluk sebebi olmakta
dır. Bu müessesenin süratle ıslahı her bakımdan 
memleket için faideli olacaktır. 

Bir diğer mesele olarak patronaj mevzuuna 
temas edeceğim. Bilhassa Af Kanununun çık
ması ile ceza evlerinden çıkan birçok vatandaş
lar, evet evet cemiyette şerefli insanlar olarak 
yaşıyabilirler. Ancak yıllardan-beri iş yerlerin
den ayrılmış olduklarından bunlara vatandaşla- . 
nn, bir iş bünyesi içinde kendilerine cemiyetin 
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yeniden şefkat kollarını açması da zaruridir. Bu 
itibarla patronaj kanununun bir an evvel Mec
lise getirilmesi, böylece bu vatandaşlarımızın 
iş sahalarına girmeleri şayanı arzudur. 

Sözlerime son verirken adaletin hepimize 
gurur veren, haşmete lâyık bir düzene ulaşma
sını temenni eder, hepinizi hürmetle, muhabbet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yavuz Cemal. 
YAVUZ CEMAL — Muhterem arkadaşlar, 

bir memleketin inkişaf edebilmesi, her şeyden ev
vel, o memlekette adalet ve buna ait müessesele
rin tam mânasiyle yerleşmesiyle mümkündür. 50 
den 60 a kadarki 10 yıl içinde iktidarda olan 
sabık iktidar mensupları adaleti yerleştirmekten 
ziyade onu baltalamakla uğraşmışlardır. 27 Ma
yıs devrimi ile iş başına gelen İnkılâp Hükümeti 
kısa bir zamanda adalet anlayışını tam anlamda 
yerleştirmiştir. * Ancak, adaletin tam olarak sağ
lanması için gerekli bâzı müesseselerde birtakım 
noksanlıklar vardır. Ben bilhassa bunlar üze
rinde bâzı -temennilerde bulunmak istiyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin •incelenmesinden 
de anlaşıldığı, görüldüğü üzere, 1960 yılı bütçe
sinde açık (bulunan 450 hâkim ve savcı kadrosu 
1961 yılı bütçesinde 247 ye indirilmiştir. Bu hu
susta Hükümetçe yapılan çalışmalar iyi netice 
vermiştir. Ancak, alınacak daha başka tedbirlerle 
bu 247 açık kadroyu da doldurmak mümkün idi. 
Yine sakıt iktidar zamanında birçok adliyeci ar
kadaşlar o zamanın baskısı yüzünden istifa et
mek zorunda kalmışlardır. Bunların içerisinde 
bir 'kısmı, adalet cihazımıza normal bir durum 
geldikten sonra, vazifelerine avdet etmek iste
mişler ve tekrar kadroya alınmak üzere Adalet 
Bakanlığına müracaat etmişlerdir. Adalet Ba
kanlığı kadro kifayetsizliğinden bahisle bu ar
kadaşların bir kısmını eski mesleklerine alma
mışlardır. 

Eskiden beri bu kadro meselesi Adalet Ba-
kanlığının başına bir hela olarak çökmüş vazife 
yettedir. Kadro meselesinin muhakkak halle
dilmesi lâzımgeldiğine kaaniim. Sonra, Teşki
lât Kanununda yapılacak değişiklikle, bu kad
roların telâfi edilebileceğine 'de kaaniyim. Tat-. 
bikatta daima Taslıyorum. 

Sorgu teşkilâtı, diye bir teşkilât vardır. Şahsî 
kanaatime göre bu teşkilât tamamiyle fuzulidir. 
Teşkilât, dâvaları uzatmaktan başka bir işe yara-
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mamaktadır. Bu teşkilât, müddeiumumilikte ya
pılmakta olan muameleleri aynen tekrarlamak
tadır. Sorgu teşkilâtı lâğvedilirse buradaki hâ
kimlerin bir kısmı müddeiumumiliklere bir kış
ımı da diğer adliye bölümlerinde çalıştırılmak 
suretiyle boş kadroların doldurulması, işlerin 
süratlendirilmesi mümkün alacaktır. 

Arkadaşlar, Adliye Bakanlığında halledilmesi 
icabeden diğer bir mesele, suçüstü tahsisatıdır. 
Bu hususu arkadaşlar da belirttiler. Mademki, 
suçüstüne zamanında gidebilmek için gerekli va* 
sıta verilemiyor, hiç olmazsa suçüstü tahsisatı 
zamanında müddeiumumilik emrine verilmelidir. 
Bizim zamanımızda mahallinde keşif yapılır, ge
rekli evrak Adliye Bakanlığına gönderilir, ondan 
sonra tahsisat gelir. Bu suretle vesait temini 
güçleşmektedir. Müddeiumumi zoraki olarak 
vesaika el koymaktadır. Bu durum halk üze
rinde huzursuzluk yaratmaktadır. Bunun dü
zeltilmesi için bu tahsisatın bir an evvel müd
deiumumilerin emrine verilmesi lâzımdır ka
naatindeyim. 

Adliye ve ceza evleri binalarının kifayet
sizliği hakkında arkadaşlarım kâfi derecede 
izahat verdiler. Bunun için ben arkadaşları
mın temas etmediği bir noktaya temas edece
ğim. Türk Ceza Kanununun 53 ve 54 ncü 
maddelerine tâbi olan küçüklerin, diğer mah
kûmlarla beraber aynı yerde kalamıyacağı sa
rih olarak bu maddelerde belirtildiği gibi, Ceza 
ve Tevkif Evleri Nizamnamesinde de bu husus 
sarahaten zikredilmektedir. Bilhassa ceza ev
leri tek koğuştan ibaret şehirlerimiz pek çok
tur. Küçük çocuklar, mecburî olarak diğer 
mahkûmlarla beraber aynı yerde bulundurul
maktadır ve bu sebeple bu küçük yaştaki ço
cukların ahlâkî durumları bozulmaktadır. Bi
na yapılmasına imkân olmadığına göre hiç ol-. 
mazsa böyle yerler için bir parça fazla para 
vermek suretiyle daha iyi bir bina temini su
retiyle bu gibi »mahzurların önüne geçilse iyi 
olur kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, hakikaten gerek mahkeme ka
tipleri ve gerekse gardiyanlar hakkında söyli-
^ceklerim kalmadı. Çünkü arkadaşlarım bu 
hususlarda teferruatlı bir şekilde açıklamada 
bulundular. Ben de onlara katılıyorum. 

Temennilerim bunlardan ibarettir. 
Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar) 
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J BAŞKAN — Efendim, birkaç önerge var, 

yüksek bilgilerinize sunacağım. 
Sayın Başkanlığa 

Adalet bütçesi üzerinde fikirler aydınlan
mıştır. Kifayeti müzakerenin oya konulmasını... 

Kenan Esengin 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bütçesi üzerinde... 
Süleyman... Abdürrahman Altuğ -

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşulanlara 
cevap verecekler mi ? 

ADALET BAKANI TÜZEMEN EKREM — 
Evet. 

BAŞKAN — Şu halde, bunu nazara almak 
suretiyle, yeterlik önergelerini yüksek oylarını-

! za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
[ Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. Buyurun, 

Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI TÜZEMEN EKREM — 
Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığının 
bütçesi münasebetiyle, İnkılâptan sonra yaptı-

I ğımız işleri ve bundan sonra yapacağımız iş
leri sizlere kısaca arz etmek üzere 4 sayfalık 

I bir not hazırlamıştım. Size kısaca bunu arz 
etmek niyetinde idim. 

I Fakat muhterem arkadaşlar, fazla söz al-
I dılar, muayyen meselelere dokundular. Onun 

içm şimdi ben de bu meseleleri ayrı ayrı ce
vaplandırmak mecburiyetindeyim. Bunu goz K 
önünde tutarak hazırlamış olduğum notları 
okumaktan vazgeçiyorum. 

I Şimdi arkadaşlarımın buyurdukları sorula
ra mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde cevap 

I vermeye çalışacağım. 
Bütçemiz hakkında konuşan arkadaşlarımın 

gerek tenkidlerine, gerekse övgülerine candan 
I teşekkür ederim. Bu konuşmalardan çok isti

fade ettim. Bu fikirler, ilerideki çalışmaları-
I miza rehber olacaktır. 

Cevaplarımı arz ederken belki de ahenkli 
I bir sıraya riayet edemiyeceğim. Çünkü burada 

arkadaşlar konuştukça, meseleler ortaya atıl
dıkça ona göre bir sıra tertibetmiş bulunuyo
rum. Belki bu sıra pek isabetli olmamıştır. 

I Onun için sizlerin lütfen mazur görmenizi rica 
I edeceğim. 
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Evvelâ söze ceza evlerinden başlıyacağım. 

Çünkü buraya çıkan ilk arkadaş bu meseleyi 
ele almıştı. Maalesef bugün memleketimizdeki 
ceza evlerinin büyük bir kısmı hattâ nerede isıe 
hemen hepsi ihtiyaca cevap verecek durumdan I 
uzaktır. Vekâlet bu durumu göz önünde tuta
rak ceza evlerini ıslah ve cezadan beklenilen 
gayeyi sağlıyacak şekilde yeniden inşa ve ta
dile çalışmaktadır. Bugüne kadar bâzı yerler
de ayrı ceza evleri yapılmıştır. Ve bu senenin 
bütçesine de, benim balkanlığıma değil, Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine 10 milyon 250 (bin 
liralık bir tahsisat konulmuştur. Bununla da 
evvelce başlanmış bir 'kısım büyük ceza evleri
nin inşasına devam olunacaktır. Bundan başka 
hususi bir kanunla .ceza 'evleri ve iadliye bina
ları inşaatına tahsis edilen bir gelirle de kü
çük tipte yeni ceza evleri yaptırılması kararlaş-
tırılmiıştır. Bu itibarla ceza evleri ^urumunu 
tenkideden arkadaşlarımız bu tenkidlerinde 
haklıdırlar. Fakat, bu iş kısa zamanda halle
dilecek bir mesele değildir, öteden beri devam 
edip gelen bir derttir bu. Uzun zamandan beri 
bu derde deva bulmaya çalışılmaktadır. Ceza 
evleri hakkında biraz evvel konuşan (bir arka
daşımız, küçüklerle büyüklerin aynı yerde bu
lundurulmaları hiçbir suretle terviç edilecek 
bir hal değildir, buyurdular. Haklıdırlar. Fa- I 
kat elimizdeki bütçe imkânları bugün için bu 
meselenin halline müsait değildir, buna imkân 
vermemektedir. 

Ceza evleri hakkındaki maruzatımı tamam
lamadan evvel şuna da işaret edeyim İki, bu 
Ceza evlerindeki mahkûmların barınma durum
ları iaşe durumları, bütçe imkânsızlığı dolayı-
siyle pek iyi değildir. Daha fazla para ayırmak 
mümkün olmuyor. 

Şunu memnuniyetle bildirebilirim ki, iş esası 
üzerine kurulacak ceza evlerinin adedi artı
rılmaya çalışılmaktadır. Yeni ceza evleri yapı
lırken iş esası üzerinde durulmaktadır, buna 
göre yaptırılmaktadır. Hattâ Bütçe Komisyo
nundaki müzakereler esnasında, bakanlığın 
PTT masrafları çok görülmüş, 7 milyon 751 
liranın 750 bin lirası indirilmişti. Müzakerelerin 
sonunda sayın komisyon üyelerinin teklifi ile 
bütçenin o faslında yapılan 750 bin liralık in
dirmenin 700 bin lirası ceza evlerinde tesis edi
lecek iş esası için döner sermaye ola/ak ayrıl
ması kabul edilmiş, bu fasla teklif edileni I 
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I 300 bin lira ile birlikte bu döner sermaye 1 

milyon liraya çıkarılmıştır. Komisyon âzalarının 
gösterdikleri anlayışa huzurunuzda teşekkür 
ederim. Bundan sonra iş esası üzerine kurula
cak ceza evleri, mütedavil sermayeli iş esasına 
göre kurulacaktır. Böylece mahkûmları daha 
fazla çalıştırma imkânı hâsıl olacak, ve bu şe
kilde elde edilecek gelirle de hem bu mahkûm
ların daha iyi iaşesi temin edilecek, hem de 
kendileri meslek sahibi olacaklardır. 

Bu şekilde mahkûmlar üzerinde kokuşur
ken patronaj müessesesi üzerinde de bir iki ke
lime mâruzâtta bulunmak isterim : Arkadaşlar 
da ifade ettiler, bugüne kadar bu mesele hal
ledilememiştir. Hapsaneden çıkan mahkûm 
maalesef cemiyete faydalı bir insan olarak çî-
kacağı yerde çok defa daha zararlı bir insan 
olarak dışarıya çıkıyor. Bunun sebebi ceza 
evlerinin beklenen, cezadan beklenen gayeyi, 
faydayı temin edecek durumda olmamalarıdır. 
Üstelik dışarıya çıkanlar iş bulamamakta ve 
bunun neticesi olarak da tekrar suç işleme 
durumuna düşmektedirler. Bunu gören vekâ
letimiz patronaj müessesesiyle alâkalı bir ka
nun teklifini hazırlamış bakanlıklara gönder
miştir. Hepsinden müspet cevap gelmiştir. Ma
liye Vekâletinin de cevabı geldikten sonra 
tasarı Başvekâlete gönderilecektir. 

Bu şekilde ceza evleri mahkûmlar üzerin
deki mâruzâtımı bitirdikten sonra muhterem 
arkadaşlarımızın bilhassa üzerinde durdukları, 
mahkeme başkâtipleri ve kâtipler konusuna da 
temas etmeyi faydalı görüyorum. Arkadaşla
rın burada kullandıkları kelimeler sarf ettikleri 
sözler hakikaten yerden göğe kadar doğrudur. 
Bu fedakâr insanlar adliye meslekinin, hâkim
lerin başyardımcılarıdır. Fakat, maalesef bu
güne kadar bunların maddi durumları üzerin
de gereği gibi durulmamıştır. Bunlar hakika
ten diğer Devlet memurlarından çok fazla ça
lışmaktadırlar. Mesai saatleriyle, günleriyle 
bağlı değildirler bunlar, birçok defa. Ama n>î 
yaparsınız ki, şu bütçe imkânsızlıkları bugüne 
kadar bunların tatmin edilmelerine imkân ver-

r memiştir. Bakanlığımız bunlara 75 - 100 lira 
arasında bir tazminat verilmesi için bir tasarı 
hazırlamış ve bunu Maliye Bakanlığına gön
dermiştir. Maliye Bakanlığının bu hususta ver* 

I diği cevap; Devlet Personel Dairesi kurulmuş-
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tur; bu daire bütün Devlet memurlarının du
rumlarını derleyip, toplayıp İfir hal yoluna ko
yacaktır. Bu kâtiplerin durumu da, meselesi 
de bu arada ele aknıp, halledilecektir, şeklin
de olmuştur. Bakanlık Devlet Personel Dairesi
nin faaliyete geçmesini beklemektedir. Perso
nel Dairesi faaliyete geçtikten sonra bu kanun 
üzerinde tekrar durulacak, başkâtipler ve kâ
tiplere 75 - 100 lira arasında bir ödenek veril
meye çalışılacaktır. 

Efendim, kadrosuzluk sebebiyle birçok baş
kâtiplerden bâzıları, muayyen derecedeki müd
detlerini bitirdikleri halde, üst dereceden kadro 
ve maaş alamamaktadırlar. Bu şekilde kadro 
beklemekte olan başkâtip ve zabıt kâtipleri var
dır. Ümidediyörum ki, önümüzdeki günlerde 
tekrar üzerinde durulacak, bu hususta yapı
lacak tasarı pek yakında Yüksek Meclisinize su
nulacaktır. Bu da, bakanlık bütçesindeki dü
şük kadrolar kaldırılıp, yerine icabeden dere
cede yüksek kadrolar alınmak suretiyle sağ
lanacak! JI*. Ve bu kanun müzakere edilip ka
nunlaştıktan sonra 1961 yılı içinde kadrosuzluk 
sebebiyle terfi edememiş başkâtip ve zabıt kâ
tibi kalmıyacaktır. '1962 yılı bütçesinde, kad
rosuzluk yüzünden terfi etmemelerinin önüne 
geçilecektir. 

Kadro meselesi üzerinde dururken yine bir 
kısım arkadaşlar, haklı olarak durdular. Ben 
de hâkimlerin kadrosu üzerinde duracağım. 
Bu kadro derdi hakikaten şikâyetleri muciboi-
maktadır. Başka dairelerde umumiyetle memur 
kadroyu kovalar. Bizde ise öyle değil, tanı a-
miyle ters bir vaziyet var. Müddeti dolar, 
kadro olmadığı için terfi edemez, senelerce 
bekler durur. Bugün de aynı vaziyet var, kad
ro olmadığı için birçok arkadaşlarımız terfi ede
memişlerdir. Yalnız bunların miktarı eskiye 
nazaran pek fazla değildir, inşallah ilerde bun
lara da kadro sağlamak imkânını buluruz. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmı adlî tıp mü
essesesi üzerinde durdular. Ve ihtiyacı karşıla
madığını belirttiler. Kendileri haklı. Hakika
ten bu müessese bir tane ve işi pek çok, başın
dan aşk'n. Bunu gören benden evvelki arka
daşlar bu müessesenin adedinin ikiye çıkarıl
ması ve ayrıca bir de adlî tıp şurası tesisi için 
bir kanım hazırlatmışlardır, bir komisyona. 
Bunun üzerinde halen duruluyor. En kısa za
manda Meclise sunulacaktır. Yalnız peşinen 
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şunu arz edeyim; Bu kanunlar hazırlanacak 
gelecektir. Diğer bir kısım kanunlar için de 
bundan bahsedilecektir. Şunu arz edeyim ki, 
Yüksek Meclisin bütün bu kanunların müza
keresine ve kabulüne zamanı olacağını pek zan
netmiyorum. Bu ayın sonuna kadar Bütçe Ka
nununu müzakere ve kabul edeceğiz. Daha son
ra Seçim Kanunu, Seçmen Kütükleri Kanunu 
gelecek. Anayasa kanunu tasarısı gelecek. Bü
tün bu kanunlar bizi Nisan sonuna kadar meş
gul edecektir. Bütün bu kanunlar da bütçeye 
külfet yükliyen kanunlardır. Bundan evvelki 
çalışınalalarmda da gördük ki, Maliye Bakanı 
arkadaşımız ve diğer Bütçe Komisyonu Sözcü
sü arkadaşlar geldiler, bütçe durumunu söyle
diler, bir santim dahi ilâve edecek paramız 
yoktur, dediler, öyle görünüyor ki, paraya 
ihtiyaç gösterecek kanun tasarılarımız maalesef 
kanunlaşmg'acaktır. Bunu arz etmekte faycL» 
görüyorum. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, hiç olmazsa 
il merkezlerindeki mahkemelerin emrine vâsıla 
sağlanması, amme hizmetini görecek bir taşılın 
verilmesinin faydalı olacağı üzerinde duruldu. 
Hakiıdirin!'. .Fakat, maalesef gene büteo im
kânsızlıkları dolayısiyle bu ihtiyacı karşılamak 
mümkün olamamıştır, üınideclerim ki, ileriki 

.senelerde bunun da bir çaresi bulunur. 
Efendim, bir kısım arkadaşlar, eski ikti

dar zamanında şu veya bu sebeple meslekten ,:; • 
rılan arkadaşların neden dolayı mesleke alınma
dığını ve siyasete atılanların tekrar mesleke 
alınmalarında bir mahzur olmadığı halde ben
denizin Bütçe Komisyonundaki müzakereler 
sırasında bunların mesleke alınmalarının doğru 
olmıyacağı yolunda .bir söz sarf ettiğimi be
lirterek tenkidde bulundular. Bu tenkidi e re 
kısmen hak veririm. Bu arkadaşları tekrar 
mesleke alamayışımızın sebebi elimizde onlara 
uygun kadronun bulunmamasıdır. Keşke kad
romuz olsa da bu değerli arkadaşlarımızı tek
rar bağrımıza bassak. 

»Siyasete atılan arkadaşların tekrar alini}) 
alinmıyacağı meselesine gelince; dediler ki. 
yabancı memleketlerde bu gibiler sonradan 
pek ala hâkim olabiliyorlar, bunu ifade ettiler. 
Olabilir bendeniz olamaz demiyorum. Fakat 
bendenizin kanaati şudur ki, Bütçe Komisyo
nunda da memleketimizin şartları göz önünde 
bulundurularak geçmiş bir hâdiseye de ibaret 
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ettim. İkinci Cumhuriyetin Kurucu Meclisim 
her türlü endişelerden âz&de bir şekilde görev
lerini başarmasını canı gönülden temenni etmek
teyim ve bunun böyle .olacağına imanım vardır 
bir Adalet Bakanı olarak da. (Alkışlar) Onun 
için bir Adalet Bakam olarak, evvelce siyası 
hayata katılmış bir arkadaşın bir seçim Kurulu 
Başkanlığı yapmasını yerinde bulmadım. Bir
takım dedikodulara yer verilmemesi için ye
rinde görmedim. înşaallah yarın normal duru
ma gireriz, normal meclisler gelir normal Se
nato gelir; ondan sonra bu arkadaşları da canı 
gönülden sinemize alırız. Benim o günkü ko
nuşmam, bugünkü şartlar altında idi. Tekrar 
ediyorum, kim arzu ediyorsa arkadaşlarımız
dan, kendilerine düşüncelerimizi elimdeki mi
sallerle arz ederim. Ve kendilerinin de bana 
yerden göğe kadar hak vereceklerini tahmin 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları Avukat
lık ve Hâkimler kanunlariyle Ceza ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu üzerinde durdu* 
lar ve gerekirse, duruşma sırasında usul ka
nunlarına riayet etmiyen avukatları, diğer 
şahıslarda olduğu gibi, hâkime tevkif etme 
yetkisini yeren maddeler üzerinde tevakkuf 
ettiler. Şahsan bir hukukçu olarak böyle bir 
hükmün kanun metinlerinde bulunmasını uygun 
görmem. Nihayet avukatlardan hâkimlerin 
yardımcısıdır, Avukatlık Kanununu başında, 
avukatlığın bir âmme hizmeti olduğu yazılıdır. 
Binaenaleyh avukat bir suç işlerse, tevkifine lü
zum yoktur, celseden çıkarılır ve gereği yapılır, 
mahkemeye verilir. 

Esasen tatbikatta da zannediyorum ki, pek 
- mahdut sayıda böyle bir vaka olmuştur. Bir hâ

kimin, duruşma sırasındaki usulsüz hareketin
den dolayı bir avukatı tevkif ettiği, hemen he-
menı iki elin on parmağı kadar azdır. 

Yalnız gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu, gerekse Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nunu eskiden beri ele alınmış yeni projeler ha
zırlanmıştır. Ancak bunlar 500, 600 maddelik 
kanunlardır. Bu kadar geniş kanunların zamanı 
çok mahdut olan Meclisimiz tarafından görü-

, şülmesine imkân yoktur. # 

Efendim, arkadaşlarımızdan biri harçlar 
üzerinde durdular. Harçların yüksekliğinden 
şikâyet ettiler. Bendeniz bu şikâyetin pek de 
o kadar haklı olduğuna kaani değilim. Vergi-
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lerin artırıldığı bir zamanda alınmakta * olan 
binde 40 hare çok değildir. Eskiden binde 10 
hare alınırdı. Bu 1950 de binde 40 a çıkarıl
mıştır* Bundan gaye gelir sağlamak değil hak
sız dâvaların önlenmesini sağlamaktır. 

Harçların çokluğundan şikâyet ettiler bu
rada, Halbuki İstanÜul avukatlarından bir ar
kadaşımız harçların, gıyap ve tebliğ harçları
nın azlığından ve dâvaların lüzumsuz yere uza
dığından şikâyet ederek bunun herkesin dâ
va açmasına sebebolmakta bulunduğunu sc^ i -
yerek bu harçların artırılmasını temin için, ta
vassutta bulunmaklığımı istedi. 

Binde kırk olan 'bu harcın dörtte birini ya
ni on lirayı dâva eden peşin olarak öder, geri 
kalan kısmı haksız çıkan taraftan .alınır. Bin 
liralık bir dâva için maktu hare üzerinden on 
lira peşin hare alınır, dâva kazanıldığı takdir
de diğer taraf tamamen öder. Mahkemeleri 
uğrattıran bir kimseye tahmil edilen 1000 de 
40 bir, harem fazla olduğuna kaani değilim ve 
arkadaşımızın bu hususta beni mazur görecek
lerini ümidederim. Hare Kanunu ele alınmış, 
Maliye Bakanlığınca üzerinde durulmaktadır. 
Bu çalışmalar harçların azalması istikametin
de değil, daha ziyade tezyidi hususunda ola
caktır. Şimdilik netice bilinmediği için bir şey 
söyliyecek durumda değilim, efendim. 

Efendim, arkadaşlardan bir kısmı da Ba
kanlık teşkilâtının kifayetsiz olduğu üzerinde 
durdular. Kendilerine hak veririm. Bugün 
halen Bakanlığın bir Teşkilât Kanunu yoktur. 
Osmanlı devrinden kalma bir nizamname, Ba
kanlık teşkilâtını tanzim etmektedir. Daha ev
vel btir Teşkilât Kanunu hazırlanmış ise de, 
kısmen masrafı gerektirdiği için kalmıştır. 
Ümidederim ki, yakın bir zamanda Bakanlığın 
vazifelerini tam bir şelkilde yapabilmesini sağ-
lıyacalk bir kanun* hazırlanır ve huzurunuza 
getirilir. 

Muhterem arkadaşlarımdan bir 'kısmı gar
diyanların durumu üzerinde ' tevakkuf ettiler. 
Maalesef bugün gardiyanlara verilen ücretler 
çok az olduğu için, bihakkin gardiyan vazife
sini yapacak eleman, bulunamamaktadır. Bu
nun tçin Vekâlet teşebbüse geçmiş, kanun ha
zırlamış, fakat parasızlık sebebiyle, Maliye 
Vekilinin" mutabakatı alınamadığı için, Meclise 
sunulamamıştır. înşaallah ilk fırsatta bu mese
lenin de halline çalışırız, 
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E*endim, bir arkadaşımız da bakanlık ta

rafından mahallî teşkilâta cürmümeşhut suçu 
tahsisatının kâfi miktarda gönderilmediğini 
ve bunun birçok şikâyetlere sebebolduğunu ve 
savcıların bundan dolayı müşkül durumda kal
dığını ifade ettiler. Kendileri bu şikâyette 
haklıdırlar. Maalesef bakanlığın bütçesine bu 
hususta konulan tahsisat ihtiyacı karşılayama
dığından bilhassa sene sonunda bu şekildeki 
alacaklıların alacaklarını' zamanında ödemek 
mümkün olmuyor. Fakat bu senenin bütçesinde 
bu hususta geçen senelere nazaran 200 bin lira
lık .bir fazlalıkla 4 milyon 400 bin lira tah
sisat konulmuştur. Ümidederim ki, bu miktar 
bu nevi şikâyetleri önleyecek ve ihtiyaçları kar
şılayacaktır-

Arkadaşlarımdan biri. icra İflâs Kanunu 
hususunda şikâyette bulundular ve bu kanu
nun daha ziyade borçluyu himaye eden bir 
kanun olduğunu söylediler. Kendileri haklıdır
lar. Bakanlığa da bu yolda birçok şikâyetler 
gelmiştir. Hattâ istanbul Ticaret Odasından 
da bu hususta bir şikâyetle birlikte bu kanunun l 

tadili ve bâzı maddeler eklenmesi hakkında j 
Hazırladıkları bir tasarı da bakanlığa gelmiş- I 
tir. 

Bakanlıkta Temyiz Mahkemesi icra ve iflâs 
Dairesi Reisi ile avukat arkadaşlarımızı ihtiva 
eden bir komisyon teşekkül etmiş, istanbul'dan 
gelen teklifi de tetkik etmişler, hazırlanan ra
poru bakanlığa sunmuşlardır, istanbul'da ki 
komisyonun hazırladığı raporu da tetkik et
tim. Her iki tarafın haklı olduğu taraflar var
dır. Netice itibarîyle kanunun yeniden yapıl
ması düşünüldüğüne göre yapılması muta
savver değişikliklerin kanunun tümü ele alına
cağı sırada yapılması tavsiye edilmektedir. Bu
nun üzerine istanbul Üniversitesinde kanu
nun tümünü hazırlayan arkadaşımıza durumu 
bildirdim. Tümü üzerinde çalışmalar yapıp, 
hazırlanacak kanun lâyihasını bakanlığımıza 
tevdi etmesi hususunda istirhamda bulundum. 
Ricamı yerine getirecekler ve hazırlanan ka
nun tasarısını bakanlığımıza göndereceklerdir. 

Bir arkadaşımız, madem ki, kadronuz kifa--
yetsizdir, evvelce meslekten ayrılan hâkim ar
kadaşları tekrar nıesleke almak için uygun 
kadro bulamıyorsunuz, öyleyse, sorgu hâkim
lerini kaldırın, bunlardan boşalacak kadro
lara dışarıdan gelecek hâkimleri alın dediler. 

1961 O : 3 
Sorgu hâkimliklerini kaldırırsak, sorgu hâ

kimlerini dışarı atacak değiliz. Onların için
de bir kısım mektepsiz olanları vardır. Bun
ların hâkimliklere tâyini mümkün değildir, 
onlardan bir miktar kadro boşalabilir, fakat 
mahduttur. Sorgu hâkimliği çok mühim bir 
müessesedir. Böyle olmasına rağmen bu mües
sese son zamanlarda küçümsenmiştir. Bundan 
dolayıdır ki, mahkemelerde işler uzamaktadır. 
Savcılar ilk hazırlık tahkikatının yapılmasını 
zabıtaya havale eder. Polis dinler ve tanzim 
ettiği evrak mahkemeye gelir. Bu yüzden de 
mahkemelerde iş uzar gider. Eğer başlangıçta 
tahkikat sağlam yapılsa. mahkemede de iş ça
buk biter. 

Bilhassa ağır cezada ilk tahkikat zaruridir 
ve ilk tahkikatı sorgu hâkimi yapar. Bu vazi
fenin ehli bir sorgu hâkimi tahkikatı bihakkin 
yaparsa bu mahkeme de çabuk biter. Sorgu 
hâkimleri olsun, müddeimumiler olsun maalesef 
bu tahkikat işine gerekli ehemmiyeti verme
dikleri içindir ki, dâvalar senelerce uzar gider. 
Bu itibarla sayın arkadaşıma cevabım: Sorgu 
hâkimlerini ıskat etmek şöyle dursun onları 
çoğaltıp bütün dâvaları sorgu hâkimliklerin
den geçirilip yapabilirsek çok daha faydalı bir 
iş yapmış olacağız. 

Efendim, şimdiye kadarki mâruzâtımda bü
tün arkadaşların sordukları suallere kısaca 
arzı cevap ettiğimi zannediyorum. 

înşıaallah yakında huzurunuza gelecek Ana
yasa, hâkimlerimizin istiklâllerini sağlıyacak ye. 
bitaraflıklarını temin edecek. Bunu sağlıyacak 
hükümler bu Anayasada yer alacak. 

Yüksek malûmları olduğu üzere* bu Anayasa. 
ve Seçim Kanunu kabul edildikten sonra seçime 
gidilecektir. Bu 'şekilde Anayasanın «himayesi 
ile Tmtün teminatlara sahip bulunan hâkimler 
önümüzdeki seçimleri kontrol ve murakabe 
edeceklerdir. Bu seçimler her türlü tesirlerden 
azade yapılacaktır. Bundan hiç şüphemiz olma
sın. Demin de arz ettiğim gibi, Adalet Bakanı 
olarak hâkimlerimizin bu şartlar altında taraf
sızlıktan ayrılmıyacaklarma ve seçimleri tam 
bir titizlik ve tarafsızlıkla murakabe edecek
lerine, muhakemeleri her türlü tesirden azade 
bir şekilde yapacaklarına eminim. Inşaallah biz
den sonra gelecekler, yeni Meclise seçilecek ar
kadaşlar memleket işlerini ellerine aldıktan 
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nonra geçen iktidar devrindeki kötü günleri 
bu millete bir daha çektirmezler. 

Sizlerin konuşmalarımla zamanınızı aldığım 
için af fimi istirham eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adliye Bakanlığının bütçesinin 
fasıllarına geçilyoruz. 

B. 

101 

201 
202 

206 

207 

209 

210 
218 

219 
220 

221 

301 

302 
303 
304 

305 
306 
307 

Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri 
özlük haklar 

Vekil tahsisatı 12 000 

ikinci kısım - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 97 788 500 
Ücretler 12 390 000 

I I - Baişka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 224 000 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 3 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak) ödemeler 7 762 427 
Temsil tahsisatı 1 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 21 000 
Hâkim tahsisatı 24 410 800 
6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde

necek tazminat 471 000 
ÜM9 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 10 000 

Üçüncü kışlım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro mas
rafları 489 000 
Vilâyetler büro masrafları 4 650 000 
Basılı kâğıt ve defterler 2 600 000 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 7 970 000 
Vilâyetler kira bedeli 750 000 
Giyecekler 400 000 
Harcırahlar 1 780 000 
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417 
418 
419 

420 
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4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri vö 
yollukları 
Taşıtlar 

Lira 

285 000 
308 000 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 10 000 
Kovuşturma giderleri 4 454 800 
Adlî Tıp Kurulu giderleri 150 000 
Ceza ve tevkif evleri (gider
leri 20 014 200 
Mebusların seçim giderleri 5 000 000 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 420 nci bölüm 
hakkında Bütçe. Komisyonunun bir önergesi 
vardır. Yüksek bilgilerinize sunuyorum. 

Kurucu Meclis Başaknlığma _ 
Bütçenin tanzimi sırasında bütçede yer al

mamış bulunan Yüksek Soruşturma Kurulu 
ile Yüksek Adalet Divanının 1961 yılındaki gi
derlerini karşılamak üzere Adalet Bakanlığı 
bütçesinde bir bölüm açılarak gerekli ödeneğin 
konulması gerekmektedir. 

Bu sebeple Adalet Bakanlığı bütçesinde 
(Yüksele Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet 
Divanı her türlü masrafları) unvanı altın
da yeniden 421 nci bölüm açılması ve bu bölü
me (1 000 000) lira konulması komisyonumuz
ca uygun görülmüş ve bunun karşılığını te
min etmek üzere, bütçenin denkliğine müessir 
olmaması için kabul olunacak Seçim Kanunu
na göre ihtiyar olunacak masrafların şimdi
den miktarının tâyinine imkân olmadığı ve 
ileride bu bölüme mevzuu ödeneğin kifayet
sizliğinden dolayı tahsisat ilâve edilebileceği 
cihetle 420 nci mebusların seçim giderleri bö
lümünden (1 000 000) liranın tenzili kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Kurucu Meclise arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Sözcü 
Dr. Ergin Feridun 

Sekreter 
Müezzin oğlu Ziya 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Baş^kan V. 
Doğan Avni 
Sekreter 

Başer Adnan 
Üye 

Ersü Vehbi 
Üye 

(jHirsoytrak Suphi 
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B. 

420 
421 

450 

451 
452 
453 

21.2 
Lira 

Mebusların seçim giderleri 
Yüksek Soruşturma Kurulu 
vo Yüksek Adalet Divanı her 
türlü masrafları 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
Yaym giderleri 
Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçlan 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve 
~ Ankara Adliyesi Hâkim ve Me

murları Yardımlaşma Cemiye
tine (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 

5 000 000 

1 000 000 

315 000 

220 000 
39 950 

58 322 

79 000 

92 000 

Yatırımlar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 400 000' 

1 - Onarmalar 
711 Adlî Tıp Kurulu alet ve gereç

leri, onarımı 3 000 
751 Adlî Tıp Kurulu iç'ln satmalı-

nacak alet ve malzeme 20 000 
0 237 sayılı Kanun gereğince sa-

tmalmacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine nakledilecektir.) 0 

771 Mütedavil sermaye 1 000 000 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesinin 
okunan fasılları ile birlikte tümünü yü'kselk oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Adalet Bakanlığı bütçesi kabul edil
miştir. 

j) Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. Sayın Hasan 
Tez. 

TEZ HASAN — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
Kurucu Meclisin Ssyın üyeleri; memleket me
selelerini vukufla tetkik edip millete duyur-
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m ak imkânını verdiğinizden dolayı şükranları
mı ifade etmek için söz 'almıştım. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fahri Belen. 
BELEN FAHRİ — Muhterem arkadaşla

rım; Millî Savunma bütçesinin mahiyetini be
lirtmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, Nüfus nispetine göre 
en büyük kuvveti silâh altında bulunduran ve 
Millî Savunmaya fazla değer veren devletler 
arasındadır. 

Coğrafî mevkiimizin ehemmiyeti ile ilgili 
olan bu durum, yurdumuzu ve dünya sulhunu 
korumak arzumuzun talbiî ve zaruri bir netice
sidir. Bütçe giderlerimizin % 26 sı Millî Savun
maya tahsis edilmiştir ki, bunu darlık içinde ve 
kalkınma hamlelerine muhtacolan bir millet 
için büyük bir fedakârlık telakki edebiliriz. 
Bir noktaya da işaret etmek isterim ki silâh al
tında bulundurduğumuz kuvvet her türlü fe
dakârlığın ve malî talkatimizin üstündedir. Bu
nunla beraber kuvvetli bulunmak mecburiyeti 
karşısındayız. 

Milletimizin, subaıy ve erlerimizin feragat 
ve kanaatlerini de dikkate alarak Batı 'daki 
normal ölçülere göre en az buıgünkü bütçenin 
iki misli bir paraya ihtiyaç vardır. 

Hakikî ihtiyaç ile bugünkü bütçe arasmda-
Iki büyük farkın bir kısmı Amerikan yardımı ile 
ve araçla 'kalan açık ise sefer hazırlıklarım kıs
mak suretiyle temin edilmektedir. 

Muhterem 'arkadaşlarım; bu meseleyi kısa
ca izah etmek isterim. Millî Savunma bütçele
rinin ağırlık merkezini ordunun harlbe hazır
lanması ve sefer ihtiyaçları teşkil eder. Halbu
ki bütçemizin dörtte üçü personel vç hizmet 
giderleriyle iaşe maddelerine, üçte biri *de se
fer hazırlıklarına tahsis edilmiştir. Bugünkü 
malî takatimiz ise bu ihtiyacı tamamiyle temin 
edemiyeceğine' göre esaslı tedbirler almaya ih
tiyar) vardır. 

Nizamı Cedid Ordusunun tenkilinden zama
nımıza kadar, Ordumuzda kaliteden ziyade 
adede ehemmiyet verilmıesi, askerî bütçelerin 
daima barış ordusunu ayakta tutmafk gayesini 
takibederek sefer hazır! ilki arının ikinci derece
de bırakılması felâketlere sebebolmuştur. 

Millî Birlik Hükümeti Ordunun inkişafı 
için bâzı cezri hareketler yapmıştır. Fakat bu 
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hususta daha birtakım tedbirlere ihtiyaç var
dır. Burada tafsilâta girmek doğru olmadığı 
gibi ilgililer meselejyi benden daha iyi takdir 
ettiKİerı içm şahsî bir kanaatimi huzurunuzda 
arz etmekle yetineceğim. 

Kuvvetle tahmin ediyorum ki, ordumuzun 
muharip kuvvetlerine dokunmadan karargâhlar 
ve geri hizmetlerden yapılacak tasarruflar ve 
buna benzer tedbirlerle ordu mevcudunu biraz 
daha azaltmak mümkündür. Nitekim emir eri 
meselesini halletmekle otuz bin er seyyar ordu, 
lehine kazanılmıştır. 

Buradaki mâruzâtım, sefer hazırlıklarına 
daha ziyade ehemmiyet verilmesini dilemekten 
ibaret olmakla beraber şunu da iftiharla belirt
mek isterim ki, ordumuz silâh ve malzeme ba
kımından hiçbir zaman ' erişemediğimiz bir de
receye çıkm ştır. 

Muhterem arkadaşlarım; yüksek mâlûmu-
nudur ki, ordunun mânevi kuvveti maddi kuv
vetinden daha ehemmiyetlidir. Kahraman or
dumuzun mânevi kudretine tarih şahit olduğu 
gibi bütün Dünya da bunu teslim etmektedir. 

Başlıca kudret kaynağımız olan bu mânevi 
varlığı her türlü zararlı tesirlerden korumak, 
üzerinde dikkatle duracağımız millî dâvaları
mızın başında gelmektedir. 

Türk ordusu millî orduların en güzel örnek- • 
lerinden biridir; millî ordular milletin sinesin
den doğarlar, onların en büyük mânevi deste
ği de milletin sevgisidir. 

Silâhlı Kuvvetlerin silâhsız vatandaşlara kar
şı kullan İması orduların mânevi bünyesini tah
rip eder. Yakm zamanda şahit olduğumuz ta
rihte ve dünyada eşi görülmiyen bu gibi ^hal
lerin tekerrüründen Allah bizi korusun. Hattâ 
ordunun emniyet kuvveti gibi kullanılması da 
zaruri hallere münhasır kalmalıdır. Bu husus
ta Anayasanın yeni hükümler getirmesi en bü
yük temennilerimdendir. 

Ordumuzun yüksek mânevi kudretine ve disip
linine itimadımız vardır. Dünyanın en kritik 
yerinde sulha hizmet eden, güvenlik kaynağı
mız olan kahraman ordumuzu hürmetle selâm-
lıyarak sözlerime son veriyorum. 

(Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

YAZIR BAHRÎ — Muhterem arkadaşla
rım, Millî Savunma bütçemiz ilk görünüşte 
umumi bütçenin büyük bir kısmını kapladığı 
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halde, ben eminimki, bu kadar kabarık büt
çe dahi, mevcut silâhlı kuvvetlerimizi, olması 
lâzımgelen seviyeye ulaştrmaktan çok, pek çok 
uzaktır. 

Bu sözümle, Millî Savunma bütçesinin artı
rılması lüzumunu ileri sürecek değilim. Hattâ 
diyeceğim ki, bu bütçe, zayıf iktisiidî potansi-

' yelimizle mütenasip değildir, fazladır. 
BİB taraftan coğrafî - politik durumumuzun 

arz ettiği önem diğer taraftan dâhil bulundu
ğumuz ittifak manzumesi, bizi kuvvetli bir or
du beslemeye mecbur ederken, diğer taraftan 
savunma gücümüzle doğrudan doğruya ilgili ik
tisadî gücümüzü de ayakta tutmak ve böylece 
kuvvetli bir ekonominin bünyesi için de, kuv
vetli bir orduya sahibolmamız şarttır. 

Şu halde> bu iki arzunun telifi, bizi ancak 
ekonomik takatimize uygun çapta bir orduya sa-
hibolmaya sevk ediyor. 

Daha sarih konuşmak gerekirse, bugünkü 
silâhlı kuvvetlerimizi, iktisadî gücümüz nis
petinde tensikata tâbi tutmak, küçük, fakat _ 
kuvvetli birliklerden mürekkep silâhlı kuvvet
lere irca etmek zorundayız. 

Arkadaşlarım, Türkiye NATO'ya girmeden. 
^.evvel de, hemen hemen aynı çapta bir orduya 

sahipti, dâhil olduğumuz kolektif" emniyet sis
teminden istifa etmekliğimiz icabeder. Bu müş
terek emniyet faktöründen diğer NATO Dev
letlerinin çoğu faydalanmıştır. 

Ayrıca müstakbel atom harbine ait Dünya 
görüşleri de konvansyonel silâhlar da azaltma
nın lüzumunda ittifak halindedir. Aldanmı
yorsam, bu hususa müttefiklerimizin de her 
hangi bir itirazı yoktur. Hükümetten istirha-
m m şudur; Silâhlı Kuvvetlerimizin teşkilâtı, 
yeni harb doktirinlerinin ışığı altında yeniden 
geçirilmeli ve biran evvel lüzumlu reorganizas-
yon çalışmalarına başlanmalıdır. Silâhlı Kuv
vetlerimizin bence bir numaralı mevzuu budur. 

Bu vesile ile, Kurucu Meclisin muhterem 
üyelerini ve aziz silâh arkadaş&rımı hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Batırbaygil Remziye (Yok ses
leri) 

Saym Okyay Abdülkadir. 
OKYAY ABDÜLKADÎR — Muhterem ar

kadaşlarım, yedek subay olarak çalışmakla if
tihar ettiğim bu bakanlıktan bâzı temenni
lerde bulunmak için söz almış bulunuyorum. 
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Sayın Belen Türk Ordusu hakkında lüzumlu 

sözleri Yüksek Huzurunuzda beyan buyurdu
lar. Bendenize bu mevzuda söyliyecek fazla 
bir şey kalmamış gibidir.' 

'Temennilerim : Millî Müdafaa aleyhine açıl
mış birçok idarî dâvalar vardır. Hattâ kira
dan mütevellit açılmış dâvalar dahi bulunmak
tadır. Bunların miktarı Türk Ordusunun ce
sametine nazaran yüksek sayılmaması icabeder. 

Bendeniz bu kabîl idarî dâvaların bitaraf 
bir süzgeçten geçirilmesini ve ondan sonra dâ
va sahiplerinden haklı olup olmıyanların tes-
bit edilerek bir neticeye varıldıktan sonra bu 
dâvaların yarı yarıya ineceğini zan ve tahmin 
ediyorum. Dâvaların kabarık olması Devlet Şû
rasını fazla işgal etmektedir. 

-İkincisi arkadaşlar, Ankara'da bir askerî 
ceza evinin olmaması acıdır. Burada bir askerî 
ceza evinin bulunması şarttır. Çünkü Idarei 
örfiye buradadır, Garnizon geniştir, siyasî mah
kemelerimiz vardır. Ben askerî vazifede iken 
Amerikalılar müracaat etmişlerdi, mahkûm 
olanları nereye korsunuz diye. O zaman bun
lara yer gösterememiştik. O zamanki Erkânı 
Harbiye Başkanı Harb Okulunda ve Yedek 
Subay Okulunda demişti. Ben bütçeye, baktım, 
uzun yıllardan beri Ankara'da görmek iste
diğim ceza evi için bir tahsisatın konulmadı
ğını anladım. 

Arkadaşlar, yine üzerinde durmak istediğim 
bir nokta da şudur, ordudan kazaya kurban gi
den, trafik kazalarına uğrıyan subay, astsu
bay ve erlerimiz vardır. Bunlardan kazaya kur
ban gidenlerin dul ve yetimlerine maluliyet 
üzerinden, şehitlik üzerinden maaş bağlamak 
için bunların muamelelerini takibedecek bir 
büromuz yoktur. Bunların yetimleri müracaat 
ettikleri zaman muameleleri uzun sürmekte
dir. Bu bizzat şahidolduğum vakıalar arasın
dadır. 

Şimdi arkadaşlar Hizmet Eri Kanunu ufak 
bir zümreyi perişan etmiştir. Hangi zümreyi 
diyeceksiniz. Arkadaşlar kanun hükmü olma-
mamakla beraber birinci sınıf malûl gaziler 
vardır ki, bunların ya gözleri görmez veya 
ayaklarını, kollarını kaybetmişlerdir. Bunlara 
şimdiye kadar Millî Savunma Bakanlığı bi
rer - emireri değil - refakat eri vermekte idi. 
Bu kanun çıktıktan sonra bunlara verilmek-
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te olan refakat eri kaldırılmıştır. Bunların 
adedi 26 kişidir. Arz ettiğim gibi perişan du
rumdadırlar. Çok istirham edeceğim, bunlara 
ya refakat erleri tekrar verilsin veyahut da 
bunlara da mukabili 200 er lira tazminat ve
rilsin. Bunu en büyük temennilerim arasında 
arz ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İnan Şefik. 
İNAN ŞEFİK — Muhterem arkadaşlarım, 

Millî Savunma Bütçesinin görüşülmesi münase
betiyle noktai nazarlarımı arz edeceğim: 

Askerî mevzulardaki bütün bilgim bir yedek 
subay olarak edindiğim bilgilerden ibarettir. 

Türk teşkilâtçılığının, Türk kahramanlığı
nın şahlanmış sembolü Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
tarih boyunca dışta ve içte tehlike belirdiği 
zaman vazifesini daima başarı ile yapmış bir 
milletin güvenine lâyık olmuştur. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri aslî vazifesi yanın -
da; her zaman büyük kültür hizmetleri görmüş, 
askere alman erlerimizin görgü ve bilgilerini 
artırmıştır. Bu seferlere yedek subay (darak 
katılanla* sanatların en iyisini bu idareden öğ
renmişlerdir. 

Son zamanlarda Silâhlı Kuvvetler ele aldığı 
hizmetleri"yeni bir istikamete tevcih etmişlerdir. 
Bu bakımdan Millî Savunmanın yaptığı mas-

. raflar aynı zamanda bir Millî Eğitim masrafı 
olarak telâkki edilebilir. Bu itibarla Ordumu
zun kahraman, Aydın subay kadrosunu, yurdun 
istikbalini hazırlıyan büyük bir öğretmen kad
rosu olarak selâmlarım. 

27 Mayıs İnkılâbını yaratan Kahraman Or
dunun, inkılâbı mütaakıp kendi bünyesinde biz
zat, kendisi tarafından yapılan ameliye, bende
nizi bir nokta üzerinde düşündürdü. O da şu
dur: Ordunun bünyesi üzerinde, Meşrutiyetten 
beri ikinci defadır ki, böyle bir ameliye yapıl
mıştır. Acaba ileride, bu mahiyette ameliyeler 
yapmak mecburiyetinde kalmamak için ordu 
saflarını besleyen askerî okullarımızın kadrola
rında gerekli bir plânlama yapılması düşünü
lemez mi? Bu sözlerimi, askerî meselelerden 
anlamayan bir sivilin uzaktan görüşleri olarak 
kabul etmemizi rica ederim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Remziye Batırbaygil. 
BATIRBAYGİL REMZİYE — Sayın Baş

kan, Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin 
değerli üyeleri; 
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Yüksek huzurunuza, tarihin en büyük ana

sının - türk kadınının - selâm ve sevgisini, şük
ranlarını Türk Silâhlı kuvvetlerine iletmek için 
Millî Savunma Bütçesi vesilesiyle söz almış bu
lunuyorum. 

Selâm sana tarihi şanlı, îrf anlı Türk Ordusu. 
Sen yurdumun güvenliği, Ulusun, Devletin ve 
egemenliğin savunucusun. Sen yurdumda ve 
insanlık ailesinin dünyasında hak ve hürriyetin 
hadimisin. Senin hürriyet aşkı dolu varlığının 
anası olmakla mutluyuz. 

Zaten biz kadınlar erkekli asker ulusuz. Ta
rihin her devrinde büyük bir ordu olarak ruh 
ve yapınla, değerlerinle her yönden üstünsün. 
Bırakınız uzun bir geçmişi, sadece şu yakın tari
himize sığan işlerinle ne kadar emsalsiz bir ce
lâdet içindesin. İstiklâl ve vatanına kasdeden 
amansız düşmanların karşısında 1919 - 1923 
sonucunu yaratan »en büyük kudretsin. Kurtar
dığın yurdumda Atatürk 'ün kurduğu Cumhu
riyetin devrimlerinin irfanlı gözcüsü oldun. 

Bu son yılda cumhuriyet ve devrimlere 
kasdeden kötü istekli bir iktidarın karşısında 
şahlanan Türk Gençliğine ölümlere, zulümlere 
kahraman, mücadelesinde onlara ne kadar 
himayetkâr ve şefkatli idin. Tersine zalimleri 
yıkmaya ne kadar azimli ve kararlı idin. 
Gençliğe destek, ilme kuvvet oldun, ilmi cehle 
çiğnetmedin. Adalet ve hukuk anlayışını zul
me ezdirmedin. Hürriyet şehidi gençlerin kan 
davacısı olarak döğülen, söğülen hürriyet müca
delesinin analarını zindanlara atanlara karşı 
bir arslan gibi kükredin, onun namusunu, şe
refini ve insanlık haysiyetini payimal etmeye 
uğraşan zalimlerin ağızlarını parçaladın. 27 
Mayıs sabahında kaleli, zindanlı saraylarda otu
ranlara taş çıkartacak bir antidemokratik 
tutumlu iktidarı devirdin. Yüzlerinden maske
lerini koparıp aldın. Onları türlü ahlâksızlık
ların, çirkin hale soktuğu sturatlariyle ulusa 
teşhir ettiğin. Sana Akif'in bir mısrağı ile te
mennimi ifade ederek sözlerimi bitireceğim. 

«Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer» 
Sana dar gelmiyecek bütçeyi yapmak ve se

nin şehidine, gazisine, malûlüne, erinden en 
yüksek subayına kadar hakkını vermek Türk 
Milletinin mümessillerinin en birinci arzu ve 
İsteğidir. 

(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayııı 

Alankuş. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ALANKUŞ 

MUZAFFER —- Kurucu Meclisin sayın üyeleri; 
Millî varlığımızın teminatı olan şanlı Silâhlı 
Kuvvetlerimizin 1961 yılı bütçesinin görüşül
mesinde Bütçe Encümeninde olduğu gibi yüce 
topluluğunuzda da Millî Savunmamıza karşı 
gösterilen yakın ilgiden ötürü şükranlarımı arz 
ederim. 

Yakın tarihin, üzüntülü yıllarında milletçe 
çektiğimiz elem, ıstırap ve musibetleri; ulusu
muzun inandığı hürriyet; ve insan hakları ide
aline uygun olarak, yıldırımâsâ bir kudretle 
ve beyaz bir ihtilâlle, bertaraf edip; Türk nlu-
sunu millî huzura kavuşturan «Cumhuriyet 
Ordusu» Millî İnkılâbımızın yapıcı ve kurucu-, 
su olarak, ihtiram safları halinde mânevi hu-
zurunuzdadır. 

Bu kutsal ve kahraman, varlığımız., içten ve 
dıştan gelebilecek her türlü tehlikelerle karşı uya*-
ııık, sevgi ve güveninize lâyık, taze bir enerji kay
nağı halinde ve tertemiz bir ruh haleti içinde 

tde vatan görevi başında bulunmaktadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin bu hayatî .görevin
de, ona bütün varlığı ile kudret kaynağı olan 
büyük Türk Milletine ve Millî Savunma hiz
metleri, ordumuzun ana konuları ile hal ve 
müstakbel inkişafı hakkında, özet olarak mâ
ruzâtta bulunmama müsaadelerinizi istirham 
ederim. Bu vesile ile de sayın temsilcilerimizin 
bize ışık tutan sorularını da cevaplandırmış 
olacağım. 

Hemen şunu da ifade etmeliyim ki; uzun 
yıllar ihmal edilmiş bulunan Silâhlı Kuvvetleri
mizin çolk geniş dâvalarının ve ihtiyaçlarının 
bir bütçe yılı içinde tamamen hallinin mümkün 
olamıyacağı izahına lüzum görülmiyen bir ha
kikattir. Bu itibarla da mâruzâtım gelecek yıl
lara şâmil inkişaf plânlarını da ihtiva edecek
tir. • . 

Sayın arkadaşlar; Orduların manevî varlı
ğının başında Sayın General Belen'in de ifade 
buyurdukları gibi; millet ve Devletin ordusuna 
karşı güven ve sevgisi gelir. Asırlar boyunca 
aziz milletimizin daima artan güven sevgisi ile 
beslenip inkişaf eden ordumuz, maalesef son 
yılların kötü idarecileri, dejenere olmuş hü
kümetlerin fena idere sistemleri karşısında il-
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gisizliğin ve Ordu hakkındaki bilgisizliğin ıs
tıraplarını çekmiştir. 

Sakıt idarenin ilgisi, zahiri ve samimî ol-
mıyan kuru bir takdirden ileri gitmemiştir. 

Böyle bir alâkasızlık karşısında ordumuz 
manen ve maddeten ezildi, üzüldü, kutsal var
lığı zedelendi... 

ıBütün kudretini aziz Türk Milletinin yüce 
varlığından alan ve milletçe çok sevilen Türk 
Ordusu, bu elemli, ıstıraplı devri, Millî Birlik 
ruhunun vatan sathını ve semalarını dolduran 
temiz havası içinde, kükriyen millî helecanla 
ve milletle beraber kökünden koparıp attı. 
Böylece milletin güvenine lâyık olan Türk Or
dusu Türk milletinin tâ kendisi olduğunu ta
rih huzurunda bir daha gösterdi. 

Bugün yüksek huzurlarınıza sunulan Millî 
Savunma bütçesiyle İnkılâp Hükümetimiz, 
Millî Savunma hizmetlerini, memleketin jeopo
litik durumu, stratejik şartlar ve modern 
harb konseptinin icapları; nükleer çağının ge
rektirdiği zaruretler, memleketin ekonomik gü
cü, malî imkânlarımızın takati nispetinde, Si
lâhlı Kuvvetlerimizin inkişafını, yettiği ve ye-« 
teri kadar sağlıyacak bir seviyeye ulaştırmak 
kararındadır-

Bu esaslara göre Silâhlı Kuvvetlerimiz; 
1. İnsan gücü bakımından daha kuvvetli, 

bakımlı, iyi giyim ve kuşamlı olacak. 
t 2. Silâh, araç, gereç, lojistik destek sefer 

hazırlıkları bakımından daha yeterli bir sevi
yeye ulaştırılacak. 

3. NATO vecibeleri karşısında Millî Hü
kümet olarak deruhde ettiğimiz mesuliyetlerle 
kolektif emniyet sisteminin icaplarını daha, 
kolaylıkla tahakkuk ettirebilecek. 

4. Kuvvet hedefleri bakımından da mo-
dornize edilmiş, ateş gücü artırılmış, hareket 
kabiliyeti yüksek bir kara kuvvetiyle, kendi 
sahalarında uhdelerine verilmiş görevlerini em
niyetle yapacak olan Deniz ve Hava Kuvvetle-
mizinde harb güçleri yükseltilmiş olacaktır. 

. 5. Silâhlı Kuvvetlerimizi, iyi bir talim ve 
terbiye, sağlam bir moralle yetiştirmek disip
lin bakımından milletin güvenine lâyık bir 
durumda bulundurmak -da amacımızdır. Silâhlı 
Kuvvetlerimiz siyasî hiçbir tesirin altında kal-
mıyacak ve siyasete, politikaya alet olmıyacak-
tır. 

27 Mayıs İnkılâbına kadar her bakımdan ve 
yıllarca• ihmal edilmiş olan Silâhlı Kuvvetleri
miz İnkılâptan sonra, ordumuzun temsilcileri 
olan Millî Birlik Komitemizce alınmış isa
betli kararlar neticesi pek mühim kısmı çıka
rılmış kanunlarla, bir kısmı da Yüksek Mecli
sinizin kabul ettiği ve edeceği kanunlarla çok
tan beri özlediği izahını şimdi yapacağım hak
lara kavuşmuş olacağını şükranla arz etmek 
isterim. 

1. Ordu mensuplarının maaş ve er harçlık
ları imkân nispetinde Yüksek Meclisin tasvi
bine sunulmak üzeredir. 

2. Lojman ihtiyaçlarının sağlanması için 
gerekli kanun çıkarılmış moral ve sosyal ba
kımdan mühim bir konu hal yoluna girmiştir. 

3. İskân durumunun ıslahı, zamanla iyi ve 
sıhhî garnizonlara kavulşmafc, gerekli yatırım
ları yapabilmek için Millî Savunmaya lüzumlu 
olmıyan gayrimenkullerin satılması suretiyle 
elde edilecek varidatın, yeni garnizon ihtiyaç
larına tahsisi kanunlaştırılmıştır. Bu suretle, 
geçen 10 yıl içinde, iyi bir kışlaya kavuşamıyan 
Kara Kuvvetlerimiz, nihayet 10 sene sonra, 
sıhhî şartları haiz yeni ve iyi garnizonlara sa-
hibolabilecektir. 

4. Garnizonların içme ve kullanma suları
nın sağlanması, bu suretle ordu sağlığının ko-
rumması kanunî esaslara bağlanmıştır. 

5. Hizmet erleri kaldırılmış, ordunun in
san gücü seyyar ordu lehine artırılmıştır. 

6. Bütün Devlet sektörüne ait haritaların, 
dünyada üçüncü derece bir kudrette olan Ha
rita Genel Müdürlüğünce bir elden yaptırılma
sı ile sürat, sıhhat ve ucuza mal edilmesi için 
kanunî imkânlar sağlanmış, Harita Genel Mü
dürlüğü döner sermayeli bir teşekkül haline 
'getirilmiştir. 

7. Silâhlı Kuvvetler personelinin sosyal 
bakımdan kalkınması ve mecburî tasarruf yap
maları için ordu sosyal yardımlaşma kanunu 
çıkarılmış ve Marttan itibaren tatbikatına baş
lanması imkân altına alınmıştır. 

8. Ordunun ve zamanın ihtiyacına göre lç-
hizmet Kanunu yenileştirilmiş, bu kanunla da 
pek mühim olarak ordu mensuplarının yurt 
içinde, gerekenlerin de yurt dışında; 'aileleriy
le emeklilerin yine yurt içinde, parasız tedavi
leri bu kanunla teminat altına alınmak sure
tiyle milletin şefkatli eli orduya uzatılmıştır. 
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9. Cumhuriyet Ordusunda terfi ve tef ey- 1 

yiız, liyakat, ehliyet esaslarına balanğaralk yük
selme mahrutunu, ilmî esaslara ve ordunun ihti-
(yacma göre ayarlıyacak olan yeni terfi Ikanu-
nu da Yüksek Meclisinize sunulmak üzeredir, j 

Bu kanunla Sayın Şefik înan'm işaret etti- I 
ği gibi orduda tekrar bir tasfiyeyi icabettirecek 
bir durum bir daha olmıyacaktır. Böylece Bü
yük Meclisinizin Türfc Ulusu adına şanlı ordu
suna karşı gösterdiği yakın alâka ile, senelerce 
ihmal edilmiş olan Silâhlı Kuvvetlerimizin hız
la kalkınması sağlanmış olacaktır. 

1961 ilkbaharından itibaren ordumuz, mo
dern harbin icaplarıma, nükleer çağın yeni sevk 
ve idare esaslarına göre Sayın General Belen'in 
ve Sayın Fahri Yazır'm üzerinde durduğu ya
pılmasını arzu ettikleri reorganizasyona tâbi 
tutulacak, nüfus tasarrufu sağlanacak, buna 
muvazi olarak da eğitimi geliştirilecektir. 

Okullarımızda bu yeni teşkilâtın icaplarına 
ve ihtiyaçlarına göre tensik ve ıslah edilecek, 
her bakımdan 'kifayetli, kültürlü ve yeteri ka
dar subay, astsubay yetiştirecek kapasitede 
olmak üzere inkişaf ettirilecektir. 

Harb Okullarımızın programları, tahsil sü
releri, t meslek okullarımızda eğitim metodları 
yeniden düzenlenecelktir. 

Orduda, okullarımızda yabancı dil öğretimi
ne önem verilecek, askerî liselerimizde kollej 
sistemi tedrisata önümüzdeki ders yılından iti
baren başlanacaktır. Asker alma sisteminde de 
Silâhlı Kuvvetlerin savaş gücünü artıracak 
millî ve iktisadî güce de faydalı olacak şelkilde 
değişiklik yapılacak, senede 6 celp yerine 3 
celp esası uygulanacaktır. 

Temel eğitim, olkuma yazma müddetleri 4 
aya çıkarılacak, erlerimizin askerlik müdde-
tince okuma yazma, genel kültür ve ziraî bil
gilerinin artırılması sağlanacaktır. Orduya 
okuma yazma bilmiyerek katılan erlerimizin 
aiskerliik süresince iyi bir muharip olduğu kadar 
da bir ilkokul kültürünü kazanmış ve çok iyi 
bir vatandaş olarak ordu saflarından ayrılma- I 
lan temin edilecektir. Sayın General Abdül- I 
kadir Okyay'm üzerinde durduğu Ankara Ce
za evi inşaatına tahsisat aıyrılmış ve bu sene 
yapılacaktır. Ordu mensuplarının idarî dâva
larla Devlet Şûrasına başvurma mecburiyetinde I 
bırakılmamalan idarî haklarının önceden Ba- | 
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I kanlığımızca tetkik edilerek haklı olanların 

haklarının verilmesi hususunu temin maksa-
diyle de Bakanlıkta Millî Savunma Yüksek 
Tetkik Komisyonu teşkil edilmiştir. 

Bizi gayemizse ulaştırmak için 'kabul edilmiş 
ve edilecek kanunlanmız, yüksek tasvibinize 
sunulan bütçemiz münasebetiyle, Silâhlı Kuv
vetlerimizin hal ve istikbaline ait düşüncelerimi
zi bu suretle v*e ana hatları ile arz etmiş bulu
nuyorum. 

Şükran duyguları içinde 1961 malî yılının 
Silâhlı Kuvvetlerimiz ve Türk Ulusu için hayır
lı, uğurlu, başarılı olmasını diler, Yüksek He
yetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN Söz istiyen var mı? Buyurun Bo-
ransü. 

BORANSÜ ETEM — Muhterem arkadaş
larım; bütün teknik terakkilere rağmen harb 
vasıtaları'içinde insan, dün olduğu kadar bu
gün de büyük ehemmiyetini muhafaza etmek
tedir, ordu. Bu malzemenin en mühim unsu
ru subaydır. 

Gelecekte yurdun iç ve dış emniyetini ken
dilerine tevdi edeceğimiz bu kıymetli insan 
malzemesinin meslekî, ilmî, ve sosyal ihtiyaç
ları üzerinde ne kadar durulsa ve çalışılsa yine 
azdır. 

Çünkü birgün yarının Türk Silâhlı Kuvvet
lerini ehliyat ve liyakatle sevk ve idare edecek, 
milletlerarası değer taşıyan kumandanlar böy-
hazırlanmış subaylar arasından çıkacaktır. 

Böyle yetişmiş subaylar ve kumandanlar 
elinde, ordunun idaresi teşkilâtı, eğitimi, hu
lâsa her türlü ihtiyaçlarının en iyi şekilde kıy
metlendireceği ve tatbika konulacağı şüphesiz
dir. 

Bu kadar mı? Hayır; böyle yetişmiş su
baylar yalnız meslek sahalarında değil iç ve dış 
memleket meselelerinde de iyiyi ve doğruyu gö
ren ve dolayısiyle salim kararlara varabilen bi-

I rer kıymet olurlar. 
Misal mi? İçinde yaşıyoruz. 
Son olarak şunu ifade edeyim ki, Türk yur

dunun istiklâl ve bütünlüğünü Türk milleti
nin refah ve saadeti, Türk ordusunun ha: tür 
lü gücü böyle yetişmiş subayların mevcudiye
tine bağlıdır.. Türk ordusu subaylarmm bu 
yolda olduklannı görmekten duyduğum zevkle
rimi ve bunu bu mukaddes kürsüden iia.le et-

I mek için söz aldım. 
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Türk ordusu sağ oslun var olsun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen

dim? Yok. Şimdi Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin bölümlerini okumaya geçiyoruz. 

B. Lira 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

201 Maaglar 580 000 000 
202 ücretler 42 900 000 
203 Geçici hizmetliler ücreti 4 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 950 002 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

210 1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
ödenekler 

211 5950, 6245, 6725 ve 7345 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 

21*5 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 

219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanun
lar gereğince verilecek tazmi
natlar 

220 2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek karşılığı 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 

222 3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 

223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc-

49 018 000 

181 000 

17 058 000 

266 000 

180 000 

160 000-

781 000 

3 837 000 
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lı Kanun 
denizaltı 

gereğince 
ve dalgıç 

Lira 
64 539 000 

1 350 000 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar işçi Sigorta
ları Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 633 000 

226 5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 519 001 

228 Akademilerde ve harb okulla
rında stratejik istihbarat kurs
larında verilecek konferans üc
retleri 20 000 

230 Türk Harb Tarihi vesikaları
nın derlenmesi, hazırlanması 
tasnif edilmesi ve yeni Türk-
çeye çevrilmesi için bu işlerde 
çalıştırılacak personel ücret
leri 341 000 
182 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek hizmet eri tazminatı 40 080 000 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Büro giderleri 2 340 000 
Basılı kâğıt ve defterler 616 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 4 429 000 
Kira bedeli 1 781 001 
Harcırahlar 24 784 003 
Tedavi masrafları 9 500 000 
Bakanlık otomobilleri ve Genel 
Kurmay Başkanlığı ve kumanT 
danlıkları otomibilleri işletme 
ve onaran giderleri 22 000 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
401 Basımevi giderleri 521 000 
403 Temsil giderleri 280 000 
405 Hayvan satmalma ve tazmin

leri 500 000 
409 Muayyenat 600 000 000 
410 Askerî malzemeler 215 439 001 
411 Harb malzemesi, teçhizat ve 

tahkimat karşılık giderleri 112 049 500 
412 Tıbbi ecza ve sağlık malzeme

leri • 8 117 000 
413 Veteriner ecza ve malzemeleri 60 000 
414 Taşıma giderleri 56 742 987 

231 

301 
303 
304 

305 
307 
308 
309 
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415 Askerlik müzeleri 235 001 
416 Okullar giderleri 5 677 000 
419 Sanık, tanık ve ehlivukuf ve 

adlî müzaharet giderleri ile 
şevke memur edilenler gider
leri 112 001 

423 Moral hizmet her türlü gider
leri 270 000 

424 Beden eğitim ve karşılaşmaları 
genel giderleri 154 000 

425 Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 1 645 000 

427 Gaz ve gazdan korunma gider
leri 246 000 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 4 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar 152 652 

451 Yayın giderleri 359 000 
452 Staj ve tahsil giderleri 5 831 000 
453 Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği giderler 148 000 
476 Kurs giderleri 16 030 000 
481 NATO'nun icabettirdiği umu

mi giderler 2 665 000 
482 Eratın okuma yazma eğitimi

nin gerektirdiği bilcümle gi-
ler 3 000 "000 

483 7279 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Millî Müdafaa Vekâ
leti Araştırma ve Geliştirme 
Kurulunun her türlü giderleri 1 000 000 

484 Askerî stok teminini ve tesisi
nin gerektirdiği her türlü gi
derler 3 500 000 

485 Kıbrıs Birliği Üçlü Karargâh 
giderleri 532 000 

1961 0 : 3 
B. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 
505 İstimlâklerden mütevellit ilâ

ma bağlı borçlar 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı 
702 Gemi onarımı 
711 Kara Kuvvetleri tamirhanele

rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 

lira 

27 000 
87 000 

22 000 

000 000 
614 994 

430 000 
II - Satmalma, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
731 İstimlâkler (4 .612 000 
741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 68 745 000 
742 Hava meydanları ile yollan ve 

depolan yapımı 1 640 000 
743 Gemi yapımı 625 000 
744 Infrastructure'ün icabettirdiği 

her türlü masraflar karşılığı 
(Bu tahsiattan lüzum görüle
cek miktarını hava meydanlan 
ve akar yakıt tesisleri inşaatı 
işlerinde sarf olunmak üzere 
aynı isimde Nafıa Vekâleti 
bütçesinin sonunda açılacak 
hususi fasla aktarmaya Maliye 
Bakanı mezundur) 130 000 000 

761 Tersaneler tesisleri 2 500 000 
733 7356 sayılı Kanun gereğince 

fabrikalar mütedavil sermayesi 200 000 
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı bütçe

sinin bölümleri okunmuş bulunuyor. Bu bütçeyi1 

okunan bölümleriyle birlikte tümünü yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmi-
yenler... Oy birliğiyle kabul edilmiştir (Sürekli 
alkışlar) 

4. - ÖNERGELER 

1. — Kahraman ve Şanlı Ordumuza Kurucu 
Meclîsin şükran, sevgi ve saygılarının ulaştırılma
sı hakkındaki önergeler 

BAŞKAN — Bâzı takrirler var, yüksek bilgi
lerinize sunuyorum. 

Kurueu Meclis Başkanlığına 
Millî Savunma bütçesinin kabulü münasebe

tiyle öteden beri usul olduğu veçhile Ordumuza 
sadece bir selâm ve sevgi- gönderilmemesini ve f a-
kat son ihtilâli bütün dünyanın takdirini kazana
cak tarzda başarmış olan Türk Silâhlı Kuvvetle-
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rine Türk mîlletinin ve Meclisimizin şükran his
terinin bildirilmesinin karar altına alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Derviş Sanı i Taşman 

Yüksek Başkanlığa 
Şerefli tarihi boyunca şan ve hamaset destan

ları yaratmış ve 27 Mayıs, İnkılâbını büyük bir 
asalet ve adalet duygusu içinde başarmış bulunan, 
Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine Yüksek 
Meclisin şükran, sevgi ve saygılarının ulaştırıl
masına yüksek delâletlerinizi arz ve teklif ederiz. 

Zaimoğlu Galip Keman Oürmıan A. Nafiz 
Güley Ferda 

Yüksek Başkanlığa 
1961 Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin Ku

rucu Meclis tarafından kabulü vesilesi ile : 

Bütün 'Silâhlı Kuvvetlerimize : 
Memleketin kaderi için gösterilen eşsiz ve asil 

davranışla Millî bütünlük ve birliğimizi kurtar
madaki hizmetlerinden; ve yurdun savunmasın
daki şerefli ve vakur vazifelerinden dolayı, min
net ve şükranlarımızın, daha nice nice başarılar 
ve zaferlere kavuşma dileklerimizin ulaştırılma
sına delâletlerinizi saygı ile arz ve talebederiz : 

Sırrı Atalay Emin Soysal 
Babür Ardahan Nüvit Yetkin 

.1961 O : 3 
I 'Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına 

Büyük milletimizin iftiharı, millî hakimiyetin 
ve insan haklarının koruyucusu ve teminatı 
olan Ordumuza; Kurucu Meclisin şükran duygu* 

I larının iletilmesinin karar altına alınmasını say-
I gılarla arz ve teklif ederiz. 

Sahir Kurutluoğlu Halil Sezai Erkuıt 
İbrahim Saffet Omay Zeki Kumrulu 

Ahmet Akar Şinasi özdenoğlu 
İhsan Kabadayı Ali Rıtza Akbıyıkoğlu 

Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına 
Kahraman Ordumuza Kurucu Meclis üyeleri

nin güven ve şükran duygularının ulaştırılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Asbuzoğlu Şevket Isıtan Rıza. 
'Eniğin Yaşar 

BAŞKAN — Kurucu Meclisin Şanlı ve Kah
raman Ordumuza sıcak duygularının bildirilme
si hakkında sunulan önergeleri yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul •edenler... Etmiyenlcr... Oy bir
liğiyle kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar) 

Bugün Kurucu Meclisin gündemine giren büt
çeler yüksek oylarmuza sunulmak suretiyle bit
miştir. 

Yarın, 22 Şubat 1961 Çarşamlba günü saat 
9,45 te toplanılmak üzere Kurucu Meclisin bu
günkü Birleşimini kapatıyorum. 

I Kapanma saati: 24,00 


