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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yurt dışına giden Dışişleri Bakanı ihsan 

Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Hasan Din-
içer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

1971 bütçe kanunu tasarısının görüşülmesi
ne devam olunarak 

Başbakanlık (Bütçesi üzerinde bir süre görü
şüldü. 

Birleşime saat 13,00 te ara verildi. 
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İkinci Oturum 
Başbakanlık, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Danıştay bütçeleri kaJbul olundu. 
18 . 2 . 1971 Perşembe günü saat 9,00 da 

toplanılmak üzere Birleşime saat 20,22 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 
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»m<i 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), M. Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞ iîLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

A — Devlet İstatistik Enstütüsü Genel Mü
dürlüğü, 

BAŞKAN — 1971 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısı üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Devlet istatistik Enstitüsü Bütçe kanunu ta
sarısını görüşeceğiz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon burada. 
Siyasi Partiler Grupları adına söz sırasını ve 

söz alan arkadaşlarımın adlarını arz ediyorum: 
Millî Güven Partisi Grupu adma Sayın Meh

met Türkmenoğlu, 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Kubi-

lay imer, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Ahmet Güner, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Zekiye 

Gülsen, 

— 425 — 



M. Meclisi B : 62 18 . 2 . 1971 O : 1 

Söz, Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Türkmenoğlu'nundur. 

Sayın Türkmenoğlu, buyurunuz. 
M. G. P. GRÜPU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan sayın 
milletvekilleri: 

Başbakanlığa bağlı Devlet istatistik Ensti
tüsü 1971 malî yılı Bütçesi üzerinde, Millî Gü
ven Partisi Meclis Grupu adına görüş ve temen
nilerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

İstatistik, bir hüküm çıkarmak için, olayları 
yöntemli bir şekilde toplayıp sayı ve sıra haline 
getiren bir bilimdir. 

Sağlam ve güvenilir istatistik, çağdaş idare
nin en kıymetli araçlarından biridir. Hattâ de
nilebilir ki, sağlam ve güven verici istatistik 
olmadan çağımızda Devlet idaresi mümkün de
ğildir. 

istatistik, yalnız Devletin ve kamu sektörü
nün değil, özel sektörün de vazgeçilmez çalışma 
araçlarından biri haline gelmiştir. 

Hele plânlı bir ekonomide elde yeterli ve 
güvenilir istatistiklerin bulunması çok daha bü
yük önem taşır. Plân hazırlanmasında, başarı 
ile uygulanmasında, uygulama sonuçlarının sıh
hatli şekilde değerlendirilmesinde istatistiğe ha
yatî görevler düşer. Eldeki bilgiler yeterli ve 
güvenilir olmaz ise, plândan beklenen sonuçlar 
elde edilemez. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki, ra
kamla tesbit ve ifadesi mümkün bütün olayları 
yakından izlemek, bunları değerlendirip gerekli 
sonuçlan çıkarmak ancak istatistikle mümkün
dür. 

Güvenilir istatistik bize, tercihte isabeti, ça
lışmada verimliliği, idarede sıhhati, görüşte doğ
ruluğu, düşünüşte hakikati ve tatbikatta en 
doğru neticeyi sağlar. 

Şüphesiz, konunun mahiyetinden doğan hata 
payı dışında ağır hatalarla dolu.istatistikler de 
tam aksine, araştıncıyı, plâncıyı, müteşebbisi 
ve Devlet idare edenleri yanıltır. 

istatistik bir otomobilin yolunu aydınlatan 
farlar gibidir. Sıhhatli bilgilere dayanmıyan 
Devlet idaresi, karanlıkta ışıksız araba kullan
maya benzer. 

istatistiğin, ilmî çalışmalardaki yerini, mil
letlerarası işbirliğinin istatistikle olan yalan il
gilerini belirtmeye lüzum görmüyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Resmî istatistik dairelerinin siyasi baskılar 

altında, siyasi propagandaya hizmet edecek tarz
da çalıştınlmaları, demokratik denetlemeyi, sıh
hatli kararlan imkânsız kılar. Hemen ve şük
ranla ifade edeyim ki, Türkiye Cumhuriyetinin 
Devlet İstatistik Enstitüsü ve onun değerli men-
suplan bu çeşit tesirlerden kendilerini uzak tut
mayı bilir. Çünkü bu alanda gerçekten takdire 
şayan temiz bir geleneğe sahiptir. 

Baskı rejimlerinde istatistik, gerçeği bulma 
aracı değil, propaganda aracıdır. Demokrasinin 
baş düşmanı olaıTdemogojinin emrindedir. 

Bir ünlü ilim adamı «rakamla ifade edebildi
ğiniz konuyu biliyorsunuz» demektir sözüyle, 
gerçeklerin rakamla ifade edilebildiği noktadan 
gerçek ilmin başlandığını belirtmeye çalışmıştır. 

Bilhassa Türkiye gibi gelişmeyen bir ülkenin, 
çetin meselelerini, kaynak ve zaman israfına 
düşmeden halledebilmesi için istatistik çalışma-
lanna önem vermesi çok zaruridir. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Devlet İstatistik Enstitümüz, bilindiği gibi 

1926 da, yerli uzman bulunmadığı için bir ya
bancı genel müdürün idaresinde kurulmuştur. 
1962 de, kuruluş kanununun çok eskimiş oldu
ğu görülerek eleman yetiştirme, istatistik ala
nında, çeşitli seviyelerde hizmet içi eğitimi ger
çekleştirme, bu millî müesseseyi önemi ile mü
tenasip hak ve imkânlara kavuşturma amaciyle 
53 sayılı Kanun çıkanldı ve Devlet İstatistik 
Enstitüsü bugünkü şekliyle kurulmuş oldu. Bu 
konuda hizmeti geçenlere memleket şükran borç
ludur. O tarihten bu yana, istatistik çalışma
ları, yayın imkânlan, eleman yetiştirme ko-
laylıklan çok artmıştır. Bununla beraber, ista
tistikle ilgili Devlet hizmetlerinde üzerinde dik
katle durulması ve düzeltilmesi gereken husus-
lan madde madde ve özet halinde - temennileri
mizle birlikte - arz etmek isterim: 

1. Devlet istatistik Enstitüsü kurulusu hak
kındaki kanun daha önceki istatistik Umum Mü
dürlük mevzuatı gibi, yetkili Devlet kuruluşu 
dışında, her dairenin istatistiki bilgiler toplıya-
rak, rasgele yaymlamalan ve böylece ayni ko-
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nuda, sıhhat derecesi ve istatistik tekniğine 
uygunluğu şüpheli çeşitli istatistiklerin ortaya 
çıkmasını yasaklamıştır. Buna rağmen, bâzı 
dairelerin bu kanun emrine uymadıkları görül
mektedir. 

Bu durum hem istatistiM bilgilere karşı gü
veni sarsar, hem karar verme durumunda olan 
makam ve insanları şaşırtır; hem de büyük bir 
zaman, personel ve malî kaynak israfına yol 
açar. 

Hangi resmî dairelerin, genel amaçlı istatis
tikler dışında, kendi ihtiyaçları için özel amaçla, 
sınırlı, bir anlamı kapsıyan istatistikler hazır-
hyabileceklerini Devlet istatistik Enstitüsü tes-
bit etmelidir. 

Bu özel amaçlı istatistiklerin ilgili dairelerce 
toplanmasında, değerlendirilmesinde, yayınlan
masında riayet edilecek prensipleri, uygulana
cak metotları yine bu konuda tek yetkili kuru
luş olan Devlet İstatistik Enstitüsü tesbit etme
lidir. 

2. istatistik bilgiler toplamak zaruretinde 
olan kuruluş ve dairelerde bu işle ilgili bir ihti
sas şubesinin kurulması ve istatistikle uğraşa
cak elemanların Devlet istatistik Enstitüsüne 
bağlı eğitim merkezinde özel seminerler ve 
kurslarla yetiştirilmeleri; çalışmalarının Devlet 
İstatistik Enstitüsünce denetlenmesi ve gerekli 
koordinasyonun yine bu dairece sağlanması 
şarttır. 

3. istatistiğin önemi, doğru bilgi derlenme
sinin ve yetkili memurlara sıhhatli bilgi veril
mesinin zarureti, her vasıtadan ve fırsattan ya
rarlanılarak yurttaşlarımıza anlatılmalıdır. 

4. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında be
lirtildiği gibi, Devlet istatistik Enstitüsünün 
toplıyacağı ve değerlendireceği istatistiki veri
ler konusunda, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
ihtiyaçları öncelikle göz önünde tutulmalıdır. 
Bu maksatla, 53 sayılı Kanundan sonra Devlet 
Plânlama ile Devlet istatistik Estitüsü arasında 
kurulmuş olan işbirliğinin daha da sıklaştırıl
ması şarttır. 

5. Millî muhasebe sisteminin kurulması za
rureti plânda yer almıştır. Bugüne kadar bu iş 
tamamlanamamıştır. 1971 programında bu ko
nudaki metot çalışmalarının 1971 yılı içinde so
nuçlandırılacağı yazılıdır. Bu program hükmü

nün yıl içinde mutlaka yerine getirilmesini dili
yoruz. 

6. Türkiye'de hâlen birbirini tutmıyan iki 
millî gelir serisi vardır. 1958 yılından başlıyan 
ve bugüne kadar düzeltilmemiş olan bu ikili ge
lir rakamları yerine, tek bir millî gelir serisinin 
konması gecikmiş ve daha fazla gecikmesi caiz 
olmıyan bir görevidir. İki ayn serinin varlığı, 
plânda belirtildiği gibi, gerek yurt içinde gerek 
milletlerarası ilişkilerde çeşitli mahzurlar doğur
maktadır. 

Tek millî gelir serisine biran önce kavuşmak, 
millî muhasebe sisteminin kurulması için de ge
reklidir. Millî muhasebe sistemi kurulunca, mil
lî gelir hesapları şimdi yapıldığı gibi, yalnız 
üretim yoluyla hesaplanmıyacak, gelir ve harca
ma yönlerinden de millî gelir hesapları yapıla
rak daha kontrollü ve daha sıhhatli bilgilere 
ulaşılacaktır. 

7. Plânlı dönemde, gerek kamu sektörü, ge
rek özel sektör daha etraflı istatistiM bilgilere 
muhtaçtır. Yatırım ve üretimle ilgili bilgiler, 
daha sıhhatli yatırım ve üretim endeksleri ile 
zamanında ilgililerin eline ulaşmalıdır. 

8. Sanayi üretimiyle ilgili anketlerin kabil 
olduğu ölçüde tek tip haline getirilmesi daha 
noksansız ve değişikliklerin devamlı olarak iş
lendiği bir «iş yeri adresleri» birimi kurulması 
lâzımdır. 

9. Türkiye'de kapasite istatistikleri o derece 
yetersizdir M, bâzı hallerde yeni yatırım kararı 
verilirken, kamu ve özel sektördeki mevcut ka
pasite bilinmemektedir. Bu durum, kıt olan 
millî kaynakların dağıtımında, döviz tahsisinde 
ve başka tahsislerde yanlış kararlara ve israfa 
yol açmaktadır. 

10. Nüfus sayımı, tarım sayımı, sanayi ve 
işyerleri sayımı gibi büyük sayımların sonuç
lan biran evvel, meselelerimize ışık tutan tablo
lar halinde işlenip sonuçlandırılmahdır. 

İkinci Kalkınma Plânı hazırlıklarına giri-
şildiği bu günlerde bu sayım sonuçlarının önemi 
daha da artmıştır. 

11. D. i. Enstitüsü büyük sayımları taki-
beden aylaıda çok sayıda geçici personel kul
lanmaya mecburdur, Daimî kadroları şişir-
|mek lüzumsuz israfa yol açar. Normal kadro ile 
büyük sayımlan zamanında sonuçlandırmak ise 
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imkânsızdır, istatistik geçmişin araştırılması 
için değil, geçmişde birlikte bugünün iyi anla
şılması ve yarma ait isabetli kararlar veril
mesi için kullanılan bir vasıtadır. Şu halde, 
aktüel vasfını, tazeliğini yitirmeden değerlen
dirilmelidir. D. i. Enstitüsüne bu sebeple gerek
tiği zaman geçici personel kullanma imkân
ları, daimî kadroları şişirmeden ve israfa yol 
açmadan verilmek lâzımdır. 

12. Fiyat endeksleri mutlaka ıslâh edil
melidir. Beş Yıllık Kalkınma Plânı aynen şöy
le demektedir; Türkiye'de mevcut fiyat en
deksleri kapsamları ve hesaplanış metotları 
olarak yetersizdirler. Yeni endeksler ile ilgili 
çalışmalar yapılmadığı takdirde, fiyatlar ge-
frıel seviyesinde gelişmeleri güvenilir bir şe
kilde izleme imkânı ortadan kalkacaktır. B" 
nedenle, fiyat endeksleri yeni kapsam ve me
totlara göre hesaplanacaktır.» 

Maalesef fiyat endeksleri konusunda gerek
li ıslâhat henüz yapılmamıştır. Bütçe Karma 
Komisyonumuz son bütçe raporunda, geçen yıl 
olduğu gibi, mevcut fiyat endeksleriyle, fiyat 
hareketlerini ve hayat pahalılığının seyrini tes-
Ibite imkân olmadığını belirtmektedir. Millî 
Güven Partisi Grupu olarak bu konudaki çalış
maların bilhassa devalüasyondan sonra ka
zandığı yeni önemi hatırlatmak isteriz. 

Bu dilek ve temennilerimizle sözlerime son 
verirken, kurulduğu günden bu yana aziz mil
letimize paha biçilmez hizmetler yapmış bulu
nan ve git gide tekâmül etmesini yürekten di
lediğimiz Devlet istatistik Enstitümüze ve bu 
enstitünün yüksek vazife duygusuna sahip 
değerli yönatmı " ^ a n ve personeline basan
lar diler, Yüce Meclise Millî Güven Partisi Gru
pu adına saygılar sunanm. (M. G. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Kubilay imer. 

Buyurun efendim. Saat 09,18. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın 
Başkan ve muhterem milletvekilleri: 

Demokratik Parti Grupu adına Devlet İs
tatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçesi hakkında görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Grupum 
adına hepinizi saygiyle selâmlarım. 

| Görüşmekte olduğumuz Başbakanlık maka
mına bağlı teşekkülün bütçesi, tümü hakkın
da kırmızı rey verdiğimiz bir bütçenin parça
sıdır. Böylece, durum ve tutumunu benimse
mediğimiz, bütçesini parti olarak reddettiği
miz Hükümetin hakkındaki görüş ve kanaat
lerimizi muhafaza eden bir konuşma yapaca
ğım tabiîdir. 

23 Haziran 1962 tarih ve 53 numaralı Dev
let istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve ku
ruluşu halikında Kanun ile teşekkül eden Dev
let istatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü, do
kuz yıla varan bir zamandır bu kanunla vazi
fesine devam etmektedir. 1970 yılında adı ge-
«çen Kanunun 2 nci maddesinin (F) bendi ge
reğince yapılan genel nüfus sayımı dolayı-
siyle sarf edilen zaruri masraflar tutarı 16 
buçuk milyon eksiltilmek suretiyle bu yılın 
bütçesi tanzim edilmiştir. 

Ancak, tasarıda yabancı uzmanlarla yar
dımcıları ücreti, teknik personel ücreti, Yük
sek İstatistik Şûrası huzur ücreti, kongre yol
luğu; kurs yolluğu gibi bâzı giderlerin kaldı
rıldığını müşahede etmiş bulunmaktayız. Ku
ruluş Kanununun 4 ve 5 nci maddelerindeki hü
kümlere göre, bu hususta faaliyetleri öngörü
len bir teşekkülün, bu kaldınlan giderler se
bebiyle çalışmalan kısıtlanmış olmaktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü bütçesine ve elin
deki kısır imkânlara göre personelinin çalış-
malariyle mümkün olduğu nisbette faydalı 
çalışmalar da yapmaktadır. Ama, kuruluş ga
yesinin gerektirdiği vüsatte bir çalışma yap
tığı vazifelerin eksiksiz yerine getirildiği de 
iddia edilemez. 

Filhakika kendi kadro ve imkânlan dışın
da kuruluş Kanununun 3 ncü maddesi gere
ğince her türlü kamu idaresi ve kurumların
dan, diğer gerçek ve tüzel kişilerden de gö
revleri içindeki bilgileri istemek ve değerlen
dirmek durumunda olması gereken bu teşek
kül bu kanunun ikinci maddesindeki sayılan 
hususlan yerine getirememektedir. Bunda kendi 
imkânlannın kısırlığı yanında, bilgisine baş
vurduğu yerlerin de yeteneksiz oluşu rol oy
namaktadır. Anket ve istatistik yönünden baş-
koordinatör durumunda olması gerekli olan 
bu teşekkülümüzün verdiği rakamlarda, bilgi 
aldığı kaynakların çeşitli ve değişik rakam-
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lan aynı mevzuda dahi vermesi sebebiyle biz-
zarüre hatalar olmaktadır. Bu suretle Başba
kanlığa bağlı istatistik işlerinin keşmekeş için
de bulunduğu gün gibi meydana çıkmaktadır. 
Burada bahis konusu ettiğimiz üçüncü madde
nin üçüncü fıkrası Devlet İstatistik Enstitü
sünün tâyin eUeceği şekil ve süre içinde, bil
gi istediği kurumların bu bilgiyi doğru ver
mesini hükme bağlamıştır. Bu fıkra hükmünün 
konulması dâhi, verilen bilgilerin doğru olmıya-
bileceğini kabul etmiştir. 

Burada kamun, koyucunun endişe ettiği ve 
hükme bağladığı bir hususun maalesef gerçek
leştirilmekte olduğunu ifadeye mecburum. Ge
rek bütçe müzakerelerinde, gerekse diğer müza
kerelerde, muhtelif vesilelerle istatisltilkî rakam
ların çeliştiği bu kürsüden defaatle ifade ve be
yan edilmiştir. Bunlar, İddiamızın doğru ve ye
rinde olduğunu ortaya koyar. 

Is'tatistlikle ilgili olarak kamu müesseseleri 
arasımda koordinasyonu sağlamak ve istatistik 
sıtanldartlarını tesMt etmekle de yükümlü olan 
bu emsltitü, şayet vazifesini yerline lâyıkiyle ge-
tiremliyorsa, bunun sorumlusu teşekkülün bağlı 
bulunduğu makam olan Başbakanlık ve onu iş
gal edem Zattır. Acz içinde bulunan bir Hükü
metin, sokaklardaki .anarşiyi bile ortadan kal-
İmmaya muktedir olamıyan bir iktidarın kamu 
müesseseleri arasımda koordinasyonu sağlama
sından bahsetmek, fazla iyimserlik olur. işgal 
ve boykotların memur ve hizmetüiler tarafından 
dâhi yapıldığı, Devlet dairelerinin bunlara sah
ne olduğu bir vaJsiatta, bu koordinasyonun kamu 
müesseseleri arasında sağlanamayışını bu du
rumda anormal değil, aksine normal karşılamak 
lâzımdır. 

Devlet istatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü, 
nüfus sayımı gibi, halk tarafından bilinenin dı
şında tarım, sanayi ve işyerleri sayımillarını da 
normal olarak yapmakla vazifelidir. Tarım ge
lirlerimin dahi teslbfit edilip âdil bir vergiyle de
ğerlendirilemediği bir yaişjayış nizamında tarım 
saiyıımındam bunun gerçekliğinden bahsetmek 
hayal olacaktır. Sanayi ve işyerleri sayımının, 
hangi yetenekle ve hangi iktidarda mümkün 
olacağını bilenler İçin, bugün iktidarını fiilen 
kayfbeden bir iktidarın vazifeleri cümlesinden 
olarak yerine getirilip getlirlilmiyeceğini değil 
bilmek, tahmin etmek dahi güç değildir. 

Hele deneme anketleri, iki sayım arasındaki 
devrede yapılabilecek kısmî sayımlar gibi vazi
felerin yerine getirilmesinden, daha doğrusu 
bunların yapılmadığından bahsetmek her halde 
abes olacaktır. Daha doğru dürüst güvenilir ra
kamların birçok mevzuila elde edilemediği bir 
icraatım varlığı nazara alınırsa, sağlık, imalât, 
inşaat ve istihraç sanayii, millî muhasebe, dış 
ticaret, fiyat, ticaret ve hizmet, imsamgücü, iş, 
işçi ve ücret, iç ve dış nakliyat gibi istatistikle
rim ne ndıslbette yapıldığı ve ne derecede doğru 
Ibilgiler verildiği meydana çıkar. 

Bu arada kuruluş Kanununun 9 ncu madde-
islimde adı geçen istişari bir organ vasfındaki Mer
kez Sayım Komitesi ile il ve ilçelerde 3 veya 5 
kişiden kurulmiaısı gerekli mahallin en büyük 
mlülkî âmMeri vali veya kaymakamların baş
kanlığında çalışacak sayım komitelerinin var
lıklarını gösteren çalışmalarımı bilmek ve öğren
mek, bunların varlığımı bile hissedeımted'iğimiz 
bir ortaımda imkânsız haldedir dersek, bir haki
katli daha dile getirmiş oluruz. 

İSosyal hesaplar, etüt ve analiz, sayı'm, an
ket ve örnekleme, koordinasyon, standart ve eği
tim ihtisas gruplarımın hakikaten çalışması de
ğil, varlığından bile bahsetmek imkânı var mı
dır, bilinmez. Modern ve metodik bir çalışmayı 
/temin ededek bilgiler mevcudolsaydı, yahut bu 
bilgiler temin edilmiş de, bundan istifade müm-
kün olsayflı, Hükümetin plân ve programıa ria
yetsizliğinden bahsetmek güç oluıidu. Tâbirim 
mazur görîülsün, halk ifadesiyle âdeta bir haba-
bam usulüyle icrayı faaliyet eyliyen Hükümetin 
ve onun başının iktidarımdan daha fazlasını bek-
lyemeyiz. 

Filhakika Hükümet icraatı plân ve ekono
minin gerektirdiği anket ve istatistiklere da
yanmıyor. Bu kabîl istatistiklerin, başka bir 
ifadeyle, plân ve ekonomiyi teşkil ettiği söyle
nebilir. Plân ve ekonomiye istikamet vermek 
için gerileme ve gelişmeleri sıhhatli anket ve 
istatistiklerle elde etmek lâzımdır. 

İstatistik araştırma ve değerlendirmeye da
yanır. Araştırmanın gerektiği ölçüde, kaliteli 
ve kantiteli bir tarzda yapılmadığı hallerde, 
Ibunun rakamlarla değerlendirilmesi bir mâna 
ve kıymet taşıyamaz. Elde mevcut elemanların 
istatistik bilgileri tophyacak yetenekte olduğu
nu iddia etmek mümkün değildir. Bu hususta 

— 429 — 



(M. Meclisi B : 52 18 . 2 . 1971 O : 1 

ıbûgili, kifayetli yetişmiş elemanlara ihtiyaç 
vandır. Elde mevcut bütçe ve dar imkânlarla 
dokuz yıllık bir geçmişe sahip Devlet istatistik 
Enstitüsü ve kıymetli elemanlarından daha 
fazlasını istemek mümkün değildir sanırım, il-
ilere, ilçelere, batta kasaba ve köylere kadar gi
decek genişlikteki bir anket ve sayımın, bu yer
lerde yetişmiş, mütehassis elemanlarla bilgi 
toplamak imkânı olmadığı hallerde, sıhhatli ol
duğu söylenemez. Hele bunların marifetiyle to
parlanacak olan anket ve sayım bilgileri plân 
ve programa yeterli ilmî karekter taşıyamaz. 
©öylece sonunda plân ve ekonomiye istikamet 
verecek bilgiden malhrum kalınmış olur. Bir de 
plân ve prolgrama sırt çevirmiş bir Hükümet ve 
iktidar varsa, artık işlerin ne derece keşmekeş 
içerisinde olduğu daha rahat anlaşılır. 

Umumi istatistikî çalışmalar dışında, Katma 
Bütçeli daireler, iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
özel idareler, belediyelerle bunlara bağlı te
şekküller ve özel kanunlarla kurulan kurum
lar, kendi ihtiyaçları için istatistikî bilgiler 
toplayabilirler, hükmünü getiren kuruluş Ka
nunun 26 ncı maddesi, bunların yukarda arz et
tiğim ölçüler içinde bu işleri nasıl yürütecek
lerini belki de istikbal için nazara almıştır. İh
tisasa dayalı bir çalışma istiyen anket ve ista
tistik, bu kuruluşlardaki elemanların durum
ları, bunların maddi imkânları nazara alınırsa, 
imkânsız gübidir. 

Kanunları tatbik ile vazifeli olan Hüküme
tin, istatistikin gerektirdiği hususları yerine 
getirmesi lâzımdır. Bunun sağlanamamış olma
sından, icra ve idare fonksiyonunu ifa eden 
Hükümet sorumludur, iktidar olmak, muktedir 
«olmakla mümkündür. Varlığı münakaşa mev
zuu olıan bir iktidar Hükümetinim Bütçesini 
ığörüşmekte olduğumuz kuruluşun çalışmaları
nın faydalı, müsmir ve netice verici şekilde 
yürütüldüğünü iddia etmesi kendisi ve g<özü 
kapalı olarak taraflısı olanların dışında kim
seyi kandırmak bir yana, az da olsa tatmin 
dahi edemez. Âmme menfaatinim değil, kişisel 
çıkarların düşünüldüğü ve sağlandığı bir icra 
ortamında idarenin başarısından değil, başa
rısızlığından bahsedilmösi kadar tabii bir hu
sus yoktur denebilir. 

Her şeye rağmen Demokratik Parti Grupu 
adına bu kuruluş bütçesinin de memleket ve 

millete, kuruluşa, mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını Allâhtan niyaz ederim. 

Hürmetlerimle. (Demokratik Parti sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Ahmet Güner(. Buyurunuz efendim. Saat 9.26 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET GÜNER 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
kili arkadaşlarım, 

Hakikatler görüldüğü pilbi anlatılabilse, an
latılanlara inananlar, çoğunlukta olabilse, ne 
rejim tehlikesi münakaşa konusu olur, nede 
idareye güvensizlikten söz edilebilir. Hele hele 
düzende huzuru bozmalar, bozmayı düşünenler 
hiç görülmez. Çünkü toplum içindeki her va
tandaş, huzuru idareye, huzur veren rejime sa
hip çıkar. 

Bugün o duruma geldik ki, çekişmelerimi* 
sonucunda millete huzur temin edemiyoruz. 
Hangi vesikayı dile getirirseniz getirin, birbiri
mize inancımız kalmamış ve bizi seçenlerin de 
hepimize gücenikliği var, ümitsizliği var. 

Biz geri kalmış ülkelikten kurtulma gayre
tinin içinde isek, yalan ne taraftan gelirse gel
sin, onun karşısına cesaretle dikilmesini bilme
liyiz, hakikatleri de halkımıza olduğu gibi an
latmasını becermeliyiz. Demokratik rejimi, çir
kinleri güzel gösterme gayretine kapılarak kur
taranlayız. Bu işlerin sorumlusu evvelâ iktidar 
partisinin idarecileri, sonra onları denetliyemi-
yen iktidar partisinin sayın milletvekilleridir. 

Sayın milletvekilleri, 
Milletin, ferdin ve toplumun huzur ve refa-

ihını gerçekleştirmek için çalışan müesseselere 
saygılıyız. Başbakanlık Devlet İstatistik Ensti
tüsü Genel Müdürlüğünün az kusurlu çalışmala
rını görmek, rejimin selâmetini istiyen herke
sin hakkıdır. Çünkü, plânlı çalışmada, her sa
nayi kolunun daha başarıya ulaşmasında, eği
timde, çıkmazlıktan kurtulmamız, zirai bir ül
kede olmamıza rağmen tarım üretimimizde ken
di kendimizi geçindirecek üretim çalışması ya-
pamayışımızdan kurtulmamız, işsizlik durumu
muz, çalışanların sosyal yaşantılarındaki ger
çekler, günden güne çoğalan bankalar ve onlar
la ilişkisi olan halkın, tüccarlarımızın durum
ları, gerçekçi rakamlara dayanmazsa, bu güzel 
yurdumuzu yaşanacak yurt olmaktan çıkartı
rız. 
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Bağımlı mıyız, bağımsız mıyız mücadesi de
vam eder, gider böyle. 

İstatistik Enstitüsünü tanıyalım: 1926 yı
lından itibaren var olan bu müessese, 1962 yı
lımdan sonra enstitü haline gelmiş ve hâlâ 
noksanlıkları giderilerek huzurlu çalışmaya ka
vuşamamış, en güçlü olması gereken müessese
lerimizden birisidir. 

Şöyle ki; 
Bir Bakanlığınızın daire müdürlerine tahsis 

efdilen yemeğe gidip gelmeye mahsus vasıtası 
kadar, vasıtası yoktur enstitünün, 

Bina yetersizliği giderilememiştir 8 yılda, 
Personel Kanunu gereğince kalkan yan öde

melerden sonra, bakanlıklarda ve illerdeki, ih
tisas sahibi olanları çalıştırmaktan voksun ka
lan müesseseye bu yılki bütçede 300 - 500 ele
man kadrosu verilmemiştir. 

Enstitüde, Başbakana verilen malûmata gö
re, 1 210 kişi, bendenize söylenen rakama göre 
1 070 kişi çalışıyor, üç de yabancı uzman var
dır. Bu çalışanlardan 206 sı dışarıda ihtisas yap
mış, yüksek tahsil görmüş elemanlardır. 

M6dern cihazları olan enstitünün, Devlet 
elindeki matbaaların tevhidi hakkındaki Karar
nameyi beklemesi acıdır, hâlâ çıkmamıştır, bek
lenmesi enstitünün çalışmalarını engellemekte
dir. 

Büyük milletimizden olduğu kadar, okumuş 
kütlelerden de saklanmaya çalışılan gerçekleri 
gücü kadar derüyebilen ve gücü kadar yaya-
bilen müessese idarecilerine grupum adına te
şekkür ediyorum. 

Noksanlıklar ve gerçekçi olmıyan çalışma
lar: 

Demokratik idarelerde, kişiler gibi iktidarlar 
da gelip geçicidir. Yasalara saygılı olmak için mil
letin idarede gerçekçiliğe inanması şarttır. Çok 
partili hayatımızda gerçekleri yonta yonta, de-
ğiştire değiştire, rejime inananların ümitlerini 
kırdığımızdan bugünkü halimize ulaştık. 

Onun için deriz ki, 

Devlet istatistik Enstitüsünün 53 sayılı Ka
nunla kendisine tanınmış hakları salâhiyetle 
kullanılsın ve milletçe her noksanlığı giderme 
ide bu müessesenin vereceği sonuçlara milletçe, 
Hükümetlerce, milletvekilleri olarak hepimizin 
inanma yolu gecikmeden kurulmuş olsun. 

Bakınız: 
Tarım sahalarımız katı olarak belli değildir, 

hâlâ. Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofi
si, Yüksek Plânlama ve Enstitünün verdikleri 
rakamların birbirini tuttuğu devir görülmemiş
tir. 

Hayvancılığımızın durumu sayıma bağlıdır. 
Bunun dışında bugün yurdumuzdaki beslenme 
sorunu ile karşı karşıya olan tüm bilgilerin ya
yınlandığı neticesini görememişizdir. 

Dış ülkelere giden işçilerimizin huzur için
de gitmeleri sağlanamıyan ülkemizde, her iş 
kolundaki kesin işsizlik oranları belli değil
dir. 

Petrol ve diğer madenlerimizin akıbetleri 
hakkında çeşitli istatistiklerle karşı karşıya-
yız. 

1974 yılına kadar Almanya'ya ve diğer ül
kelere giden işçilerden 400 milyon dolar getiri
leceğini hesaplıyan Sayın Başbakan, ülkemizin 
doğal kaynaklarım nasıl çalıştırıp, harice sevk 
ettiğimiz insangücümüzü kendi ülkemizin çıka
rına uygulamamızın sırlarını kendisine bağlı bu 
müessese ile ortaya koymalıdır. 

Vatani görevini komando olarak yapanlar
dan kaçı toplum polisidir? Polis Devleti oluyor 
muyuz, olmuyor muyuz? Vatandaş bilmeli, biz
ler de bilmeliyiz. 

Yurduanuızun köylerinde Kur'an kursu kis
vesi altımda, Hilâfeti istiyen örgütler kaç ta
nedir? Başbakan bunların gizli tutulmasını is
ter, çünkü, halkın yanında olanaktan sıkıntı 
duyuyor. 

Ülkemizde topraksız köylünün katî sayıöı 
(belli değildir. Bilinmesi gerekenleri, bümeme, 
anlamama devri yaşanan ülkemizde, herkes 
İner sabaJh kurtuluş haberi bekler hale sokuldu. 
. Dışı parlak, iç yönetimi kapkara olan ida
relere bu milleti sürükflli(yen Hükümetin suç
luluğunu ölüm (bile örtemez. 

Enstitünün gücü yetersizdir, nıiilletftenyana 
değilldir. 

Sayım müetvekileri; 
Anayasamızın 129 ncu maddesi der (ki : 

«İktisadi ve scsyal, kültürel kalkınma plâna 
Ibapanır.» Plân yapmak ve plânı başarılı tat
bik etimtek için (bilmeye ihtiyaç vardır. Yani iiö-
tatiislfcükî dokümanımız ne kadar az kusurlu olur
sa, plânımız o kadar hedefe ulaşır. 
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Bugün fböiyle bir gerçeğin var olduğunu 
İddia etmek mümkün değildir. Çünkü; idare 
(tarafsız değildir. Bir Bakanımızın odasındaki 
değişiklik için 200 bin lira sarfı üzüntü duyu
larak görülmezsie, millete duyurulmaz, Mecli
se aksetmesinden sonuç alınmazsa, memur ola
rak çalışanlar, hakikatleri, âmirlerinin müsaa
deleri kadar sıöyliyebilirler. 

Eğer noksanlıklara üzülüyorsanız, doğruyu 
istiyorsanız, her hakanlığın ve her kamu te
şekkülünün kendisini güzel göstermek için neş
rettikleri istatistiklerin önüne geçmelisiniz. 

Hakikatleri, en güçlü makinalarla donatıl
mış, Hükümet Başkanının denetiminde olan 
İSîaatisitik Enstitüsüne veremiyorsanız siz, ha
kikatlerden korkan idarlenin sahipleri »olursu
nuz. 

Sayın milletvekilleri; 
iBu ülkede çalıştığı halde geçinemiyenlerle, 

çalışır gibi görünüp refah iiçindle olanların mü
cadelesi (başlamıştır. 

Doğruyu söylüyorum demek kâfi değildir. 
Hepimizin birleşeceği bir gerçek varışa o da 
şudur : Siyasi görüş, ayrılıklarımızın çıkarı 
uğruna, geri kalmışlıktan kurtulmamıza celime 
Jtakanfliarı himayemizden atıp, bilinci az olsa da, 
temizliği, inancı, imanı güçlü ve yenilmez olan 
halk çoğunluğunun çilesinin nedenlerini çözme 
yolunda birleşmeliyiz. 

Köylerde el sanatlarının geliştirilmesi için 
her yıl bütçeden ayrılan en az 5 milyon lira 
ile kölylerimizde neler yaptık? 

Bu parayı, harcama yetkisi olanların, dai
relerinde lüks, süs ve bir dönem sonra Millet
vekili veya iSenatıör olmasını sağlamak için el 
sanatlarına değil de, ahbap, yaran kayırtma 
işlerine harcayıp, harcamadıklarını, her yıl 
muntazaman bütçe harcamalarına ayak uydu
racak isltatistiklferiin çıkarılması ile önlüyebili-
riz. 

Sokaklarda emekli lolanların fazilet dolu 
sızlanmaları devam ederken, yüksek tahsilimi 
ve ihtisasını yapmış olanlar iş arama güçlüğü
nü yenmeye çalışırken, Devlet çıkarımızda ha-
ttıra dayanılamıyarak kaç tane emekli çalıştırıl
dığını bileniniz var mı? 

Bu gerçeği Devletim yalanlardan uzak ista
tistiklerinden zamanında öğrenecek her Millet
vekili, hangi partinin mensubu olursa olsun, 

toplumun huzurunu düzenleyici tedbirleri hü
kümetlere tavsiye edebilecektür. 

Eğer bugün bütçe müzakereleri heyecansız 
ıgecjiyorsa, elimizde geçen yıla ait plânlı döne
min hakiki gerçeklerinin olmayışı, Hükümetin 
kendi kendisimden bıkmış, yıpranmışlığının ne
ticesine herkestin inanmış görüniesindendir. 

| iSaym Devlet Bakanı Hasan Dinçer, hâdi-
• seleri bümiyenleri tesir altında bırakan bir ko

nuşma yaptı burada. «Huzursuzlukları gider
mek için müşterek sorumluluk duyalım» dedi-

1 1er. tsltıemiyen var mı? Hele hele çok partili 
hayatı milletin gözünden, güveninden düşür
mek gayretlerinin sahiplerine karşı birleşme
miz, acele birleşmemliz lâzım değil mi? 

Fakat Hükümet, Meclisten kaçarsa, çalı-
i şanları bölerse, tarafsız olmazsa nasıl birleşe-
J ceğiz? 
I 0. H. P. isine sitem etmek, hataların büvü-

ğüdür\ Ülkemizin sorunlarını düşünen idareci
lerimizin sabırlı muhalefet görevini tercih et
melerinin nedenini A. P. li idareciler anlıyama-
mışiardır. Bciylece kaıylbedilen (zamanı yok yere 
harcamanın hatasın! yaptılar. 

Başka bir örnek; Başkentimiizde çalışarak 
okuyan, yani yüksek tahsil yapan kaç köylü 
veya işçi çocuğu vardır. Bunun yanında, çalı
şarak, yahut da çalışmış giibi görünerek Jtahsile 
devam eden siyasi güc sahiplerinin korudukla-

f rı gençler, zenginledin çocuklarıdır. Bunların 
miktarlarının bilinmesi tarafsız idareye inanışa 
bağlıdır. 

Başka bir soru; tek öğretimli kaç ortaoku
lumuz olduğu, istatistik Genel Müdürlüğünce 
ortaya konduğu gün, bütçe müzakerelerinde 
ellerimizi kaldırmanın marifet olmadığını, kafa
larımızı çalıştırmanın yarışması başllyacağmı 
ıgörürüz. 

i Onun içindir ki, bu düzen ne tarafından tu
tarsanız tutunuz, bozulmuştur, bozuktur. 

Sayın milletvekilleri; 
•Köyde yaşayanın düzene inancını sağlılyama-

dığımız için şıehirleşmemiz karışıklıklara uğ
radı. Her kişinin kendi duygusuna göre hare
keti Hükümete güveni yifcirmişjfcir. Onun için
dir ki; hakikatleri olduğu gibi milletimize 
ulaştıracak neşriyatı istatistik Enstitüsünce 
yapılmalıdır. Her ilde halk eğitimcileri ile, 
basınla, gönüllülerle kurslar tertiplenmesinde 
büyük faydalar görüyoruz. 
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Hattâ istatistiğin önemi okullarımıza öğre
nim olarak girmelidir. Geri kalmış ülkemizi el
birliği yaparak kurtarıaMleceğimizi kafalara so
kamazsak, her şeyi Devletten bekleyip, gelene 
ağam, gidene paşam politikası güdenlerden ida
reyi arındımmazsak, çalışkanlığın faziletini 
öğretemezsek, geleceğin ümitlerle dolu olduğu
nu iddia etmenin gafletine kapılıp, kasırga bek-
liyenin âkibeti hepimizi er geç bulacaktır. 

Bir ülkede; şehirde yaşayanlar, basın men
supları, emekliler, bilinçli olanarm çoğunluğu, 
Parlömanter rejimin aleyhinde konuşurlarsa, 
yazarlarsa, sendikal çekişmeler idareyi üzerse, 
polis kendi milletine istenmiyen güç olarak gös
terilecek olaylara alet edilirse, yurt dışında ça
lışmaya gitme işi bile rüşvet dedikodusuna bu
laşırsa, teknik elemanları dargın doktorları göç
le uzaklaşmaya kalkarsa halk idaresinde, hal
kın husumetine sebebolanların tarihin de hu
sumetinden kurtulduklarını göremeyiz. 

SELÇUK GÜMÜŞPALA (Manisa) — Sizin 
gibi. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Devlet İsta
tistik Enstitüsünün gelecek yıllarında daha 
güçlü, daha gerekleri ortaya koyucu olması
nı temenni eder, sizleri C. H. P. Grupu adı
na selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

Söz atan arkadaşıma zamanı gelince cevap 
veririz, kimin kimi unuttuğunu zaman göstere
cektir. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ze
kiye Gülsen, buyurunuz efendim. -

A. P. GRUPU ADINA ZEKİYE GÜLSEN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan ve muhterem mil
letvekilleri ; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1971 yılı büt
çe tasarısı üzerinde A. P. nin görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bugün modern cemiyetlerde hükümetler çe
şitli ialanlarda aldıkları kararlarda tutarlılığı 
sağlamak, kararların sonuçlarını yakından izle
mek ve ulaşılmak istenen amaçlara daha emin 
tadımlarla ilerliyebilmek için her gün biraz daha 
çok ve ayrıntılı istatistiM bilgilere sahibolmak 
zaruretindedir. 

Memleketimizde bu ihtiyacı karşılayan, her 
sahada gerekli istatistikî bilgileri toplayan ve 
kanun vazunın, Hükümetin, ilim adamlarının 

ve her türlü kullanıcıların istifadesine arz 
eden tek müessese 1962 yılında 53 sayılı Kuru
luş Kanunu ile reorganize edilmiş bulunan 
Devlet İstatistik Enstitüsüdür. 53 sayılı Ka
nunun Devlet İstatistik Enstitüsüne yüklediği 
vazifeler hakikaten ağırdır, güçtür ve çok çe
şitlidir. 

Müessese bu görevler yanında plân ve prog
ramların ve Hükümetin öngördüğü istatistikle
ri de toplamak, süratle tasnif etmek, işlemek 
ve değerlendirerek yayınlamak zorundadır. 

İstatistik yapma işi; ileri bir tekniğe, za
mana, büyük insan gücüne ve büyük paraya 
vabestedir. Bütün hu hususlar nazara alındığı 
takdirde hemen daima sınırlı imkânlar içinde 
çalışmak mecburiyetinde bulunan enstitünün 
faaliyetlerinin zaman zaman tenjkid konusu edil
mesini normal karşılamak gerektiği kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün tetkik ve ka
bulünüze sunulmuş olan 1971 yılı bütçesini in
celerken müessesenin bu yıl içinde gerçekleşitir-
mek üzere plânlamış bulunduğu ve gerçekleştir
mekle kanunen yükümlü olduğu hizmetlerini de 
gözden geçirmek fırsatını elde etmiş bulunuyo
rum. Bunlardan belli başlı bir kaçına değin
mek ve yıl içinde yapılacak hizmetlerle 1971 yı
lı bütçesi arasında bir ilgi kurmak faydalı ola
caktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1971 yılında 
gerçekleştireceği hizmetler: 

a) Enstitü 1970 yılında genel nüfu's, ge
nel bina ve genel tarım sayımı olmak üzere 
yurt çapında 3 genel sayım uygulamıştır. 1971 
yılında mezkûr 3 genel sayıma ait soru kâğıt
ları işlenecek ve sayım sonuçlarının süratle el
de edilmesine çalışılacaktır. Bu belli yıllara ve 
ilâve görevlere ait işlemlerin, Enstitü personeli 
imkânlarını aşan büyüklükte olduğu bir ger
çektir. 

Ancak, teşkilâtın sayımları uygulamada 
ıgösterdiği, müşahade ettiğimiz gayretlerini 
ıSonuçların alınması dönemini teşkil eden 1971 
yılında da aynen göstererek, söz konusu 3 bü
yük ve hayati sayıma ait bilgileri süratle de-_ 
ğerlendirerek biran önce istifadeye sunması 
başlıca temennimizdir. 

Genel nüfus ve bina sayımına ait bâzı bil
gilerin örnekleme metoduna göre yılın ilk yarı-
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sında elde edilerek yayınlanacağını bütçe vesi
lesi ile öğrenmiş olmam memnuniyet vericidir. 

b) 53 sayılı Kanun bükümleri gereğince 
lEnstitü 1971 yılında yurt çapında büyük bir 
sayım daha; genel sanayi ve işyerleri sayımını 
icra etmek zorundadır. Bu sayımla elde edile
cek olan sonuçlar genel nüfus, genel bina ve 
genel tarım sayımı sonuçları ile bMeiştirilerek 
memleketin 1970 yılındaki sasyo - ekonomik ya
pısına ait bilgilerin elde edilmesi sağlanmış ola
caktır. 

Bu vesile ile Enstitünün uygulayacağı sa
yım hakkında özet olarak bilgi takdim etm'ekte 
fayda mütalâa etmekteyim. 

Sayım, iki kademede uygulanacaktır ve ilk 
kademede genellikle tarım sektörü dışında ka
lan bütün iktisadi faaliyetler kapsama dâhil 
edilecektir. Kapsama dâhil 800 bin civarında 
tahmin edilen işyeri 3 500 ilâ 4 000 sayım me
muru tarafından 1971 yılının-ilk 6 ayında ziya
ret edilmiş olacak, bu ziyarette işyerlerinin 
faaliyet konuları, çalıştırdıkları insangiicü ve 
Ibunlara ödenen ücretler ile alışlar - satışlar ve 
stoklara ilişkin temel bilgiler derlenecektir. 

ISonbaharda uygulanacak odan ikinci kade
mede ise 10 ve daha fazla kişi çalışan imalât, 
işyerleri ziyaret edilecek ve bu işyerleri hak
kında daha ayrıntılı bilgiler elde edilmiş ola
caktır. 

Derlenedek olan söz konusu bilgler memle
ketimizin ekonomik yapısını tetkik etmeye, 
sosyal hesapların yapılmasında yararlanmaya 
ve uluslararası mukayeselerin sağlanmasına im
kân verecek şekilde hazırlanmıştır. 

c) Devlet istatistik Enstitüsünün 1971 yılı 
faaliyetleri arasında kamu personelinin intibak 
işleri esas alınmak suretiyle plânlanmış bir ge
nel sayım daha yer almış bulunmaktadır. Bu 
sayımla kamu personelinin intılbaklan, sınıf
ları, kademeleri, yaşları, tahsil durumları, hiz
met süreleri gibi bilgiler elde edilmiş olacaktır. 
Sonuçların 1971 yılının birinci 6 aylık bölümün
de elde edileceği umulmaktadır. 

d) Müessese büyük sayımlar yanında muh
telif konularda yapmakta olduğu anket ve di
ğer çalışmalarına da aralıksız devam edecektir. 

Bu faaliyetlerden bâzılarına kısaca değin
meyi faydalı buluyorum. 

1. 1970 tarım sayımı sonuçlarına istinaden 
tarımsal gelişmemizi devamlı olarak izlemek, 
memleket tarımında önemli yeri olan ürünlerin 
ekiliş ve üretim tahminlerini objektif metod 
ile elde edebilmek amaciyle şimdilik asgari 
9 tarımsal bölgede ve 100 gün süre ile uygulan
ması gereken alan çalışmalarına, 1971 yılında 
başlanarak, her yıl tekrar edilecektir. 

2. istihlâk giderleriyle geçinme ve müsteh
lik fiyat endekslerinin tesis ve geliştirilmesi 
amaciyle 1964 yılında başlanarak 11 büyük ilde 
tamamlanmış ve 4 ilde tertibedilen endekslerin 
yayınlanması sağlanmış bulunan aile bütçeleri 
anketleri, ana örnek plânı çerçevesinde köy böl
gelere de teşmil edilerek Türkiye çapında bir 
istihlâk ve geçinme endeksini gerçekleştirecek 
çalışmalara devam edilecektir. Bu yıl içinde 
anketin yapılmış olduğu diğer illere ait endeks
lerin aylık bültenlerde yayınlanmasına başlana
caktır. 

3. 1971 yılında 5 bini mütecaviz işyerinde 
işçi ücretleri anketi uygulanacaktır. 

4. Toplu sözleşme düzenine girildiği tarih
ten bu yana yapılan toplu sözleşmelerin özellik-
lleririi ve getirdiği yenilikleri tesbit ve izlemek 
amaciyle, takriben 800 müessese nezdinde, pos
ta yönetimi ile bir anket uygulanacaktır. 

5. işsizlik ve istihdam durumlarını tesbit 
amaciyle 120 şehir ve kasabada işgücü ve istih
dam anketi tekrarlanacaktır. 

6. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş
kilâtının 1968 yılında Akdeniz memleketlerinin 
dağlık bölgelerinde yaşıyan köylü nüfusunun 
ekonomik ve sosyal yapılarının tesbiti amaciyle 
başlattığı anketin memleketimize aidolan kısmı 
1971 yılında tamamlanacaktır. 

7. 1960 yılından beri çeşitli surette mem
leketimizden dışarıya giden işçilerimizin eko
nomik, sosyal ve kişisel durumlarına ait bilgi
ler ile ne zaman yurda dönecekleri ve dön
düklerinde yapacakları işleri ve temayüllerini 
tesbit için Almanya'da İstatistik teşkilâtı ve Al
man yetkili makamlariyle işbirliği yapılarak, 
örnekleme metodu taJtbiki suretiyle uygulana
cak anketin hazırlık çalışmaları bitirilecek ve 
1971 yılında icra edilecektir. 

8. 1970 yılında genel nüfûs sayımı ile 
birlikte ve detaylı olarak uygulanması, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile imar ve İskân Bakan-
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lığı tarafından talelbedilen konut sayımının 
1971 yılında uygulanmasına ilişkin çalışmalar, 
ilgili kuruluşlarla işbirliği. halinde yürtülecek-
tir. 

9. — Arz edilen bu çalışmalar dışında, her 
yıl uygulanmakta olan kana ve deniz vasıtaları, 
deniz ürünleri, tarımsal mahsûl tahmini, turizm 
ve bunun gibi cari anketlere devam olunacak
tır. 

(Devlet İstatistik Enstitüsünün önümüzdeki 
bütçe yılı içinde ifa etmeyi plânladığı çalışma
larına bu şekilde bir göz attıktan sonra vardı
ğımız sonucu şöyle özetlemek mümkündür : 

Enstitü, 1971 yılı içinde 1970 yılına ilâve 
olarak bir büyük sayım daha uygulayacak, 1970 
yılında yurt çapında uygulanmış olan 3 büyük 
sayıma ait sonuçları işliyecek, değerlendirecek
tir. Bu anahizmetler kalkınma plânlarımızın te
mel taşlarını teşkil edecek vasıftadır ve elde 
(olunacak bilgiler memleketin ekonomik, sosyal, 
kültürel, endüstriyel yapısını ortaya koyacak
tır. 

Bu görevler büyük insanigücünü ve büyük 
parayı gerektirir. İfa edilecek hizmetler yanın
da, tetkik etmekte olduğumuz müesse'se bütçesi 
Son derece mütevazidir. Bu itibarla sözlerimi 
bitirmeden önce Devlet İstatistik Enstitüsünün 
bâzı ihtiyaç ve müşküllerine de temas etmeyi 
îaydalı bulmaktayım. 

A) Enstitünün anafaaliyetierini, çeşitli 
konularda icra edilen sayım ve anket hizmet
leri teşkil etmektedir. Hususiyle genel sayım
ların uygulanmaları ve sonuçların işlenerek 
zamanında ilgililerin istifadesine sunulması, 
Enstitü personelinin üstünde insan ve işgücüne 
ihtiyaç gösteren çalışmaları gerektirmektedir. 
Bu ihtiyaç öteden beri genel sayım yıllarında 
sayıları 300 - 500 ü bulan muvakkat yevmiyeli 
personel istihdamı, diğer müesses© elemanları
nın mesai saatleri dışında bu hizmetlerde kul
lanılması suretiyle karşılanmıştır. 

Ancak, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Ka
nunla değiştirilen hükümleri muvaeehesindıe 
bu şekildeki istihdam yollan kapanmış bulun
maktadır. 

Ayrıca, Enstitünün tasnif şubesinde makina 
başında çalışan memurlara yıpranma karşılığı 
ödenmekte olan ve aynı zamanda Hazineye 
önemi tasarruflar sağlıyan makina zammı öde-
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nememektedir. Bu boşlukların doldurulması 
Enstitünün kanuni bir zorunLuk taşıyan sayım 
ve anket hizmetlerini ifa edebilmesi bakımından 
zaruri görülmektedir. Aksi takdirde milyonlar 
vıe büyük emek sarfı ile uygulanmış olan sayım 
ve anket sonuçlarının zamanında istifadeye arzı 
mümkün değildir. 

B) 1962 yılından bu yana Enstitü gerek 
insan ve makina gücü, gerekse işhacmı bakı
mından büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bunu 
Yüksek Heyetinizin çeşitli vesilelerle müşahade 
etmiş olduğu kanısındayım. Enstitünün müsta
kil bir ünite olan taisriif şubesinin çalışma 
imkânlarını geliştirmesi bakımından bir bina 
katı ilâvesine ihtiyacı olduğunu öğrenmiş bu
lunuyorum. Bu cihetin ilgililerce halledilmesini 
temenni etmekteyim. 

ıC) Enstitü, 1964 yılına kadar yayınlarını 
özel matbaalarda bastırmıştır. Bu sebeple bil
gilerin istifadeye sunulması büyük gecikmeler 
göstermiş ve bu cihet çeşitli tenkidlere hedef 
olmuştur. Bu sebepledir ki, Enstitü 1964 yılın
da faaliyete geçirdiği matbaası ile yayınlarını 
neşretmeye başlamıştır. Gerçekte bu, işin özel
liği ve Enstitünün görevlerinin tabu bir sonu
cudur. Devlet matbaalarının tevhidi konusu bu
güne kadar kesin bir karara bağlanmadığından 
Enstitü matbaasının kuruluşu tamamlanama
mıştır. 

Geçen yıldaki temennilerimiz arasında da 
yer aldığı gibi, istatistik çalışmalarının değer 
ve sonuçlarını ortaya koymak bakımından en 
önemli safhayı -teşkil eden yayın hizmetlerinin 
daha mükemmel bir seviyeye getirilmesini te
min etmek üzere mezkûr kararnamenin biran ön
ce çıkarılarak sayım scnuçlarınnı yoğun olaca
ğı bu yılda, Enstitü matbaasının süratle takvi
yesinde kaçınılmaz bir zaruret olduğu kanısın
dayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi, ister istemez parti sözcüsü arkadaş

larımın konuşmalarına, kısa da olsa değinmek 
istiyorum. 

İnsan burada dinleyici olarak konuşmalara 
şöyle dikkat ettiğinde görüyor ki, bir istatistik 
enstitüsünün bütçe konuşması değil de, sanki 
Adalet Partisinin eleştirisi yapılıyor. 

Arkadaşlarım, ne zamanki Adalet Partisini 
tenkid edeceğiz, yaptığı işleri küçümsiiyeceğiz; 
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o zamlan istatistik Enstitüsünün verdiği ra
kamlar doğru; ama ne zaman ki, A. P. nin 
gerçek çalışmalarını ortaya koyacağız, o za
man İstatistik Enstitüsünün çalışmlaları yan
lış. 

Muhterem arkadaşlarım; istatistik Enstitü
sü Adalet Partisinin bir müessesesi değil, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir müessesesi
dir. Onun rakamları arasımda yalnız Adalet 
Bartisinin seçmenlerinin ifadesi yok, büyük 
Türk Milletinin ifadesi var, ona saygı göster
meye meCbunsunuz. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) 

Büyük sıkıntılar içerisinde, feragatle çalı
şan istatistik Enstitüsü elemanlarına söylenen 
sözden, cidden müteessir oldum. 

Bilgilerin yetersiz ve tatmin edici olmlaıdı-
ğı kanısını ileri sürdüler. 

Arkadaşlarım; istatistik sonıuçlamnın ge
çerliliği bir bilgi toplayıcı kadar, o bilgiyi ver
menin önemine dayanır, İStatistikî bilgiyi top-
lıyan ne kadar titizlik içerisinde olursa olsun, 
istatistik! bilgiyi verecek insan doğru konuş
muyorsa, elbette M, neticeler değişir. Binaena
leyh, kusurları ne müessesede, ne de iktidarda 
aramayınız. Eğer istatistikî sonuçlarda bir eğ
rilik görüyorsanız, o kusurları kusur telâkki 
eden insanlarda arayınız. 

Bir söz beni çok düşündürdü: «Devletin, 
yalanlan saklıyan istatistiklerden kaçınması..» 
dediler. 

Arkadaşlarım, Devletin yalan saklamak di
ye bir niyeti yok. Devlet daima büyük bir 
açıklık içerisinde olmaya zaten mecburdur. 
Binaenaleyh, bir şeyi yermek için fikrî hata
lara düşmeyi doğru bulmuyorum. 

Yine «Başbakan halkın yanında olmaktan 
silkinti dıuydu» denildi. 

Arkadaşlarım, bu düşüncede olanlara istir
ham ediyorum, Başbakanın bir yurt gezisine 
iştirak etsinler, halkın yanında nasıl olduğunu 
görsünler, halk ile nasıl kucak kucağa olduğu
nu görsünler, kâfidir. 

«Dışı parlak, içi kara» gibi çok tuhaf de
yimler. Bu kürsünün bir edebiyat sahlası ola
rak kullanılmasını ben doğru bulmuyorum. 
«Dışı parlak, içi kara..» ne demek?. Burası mil
letin aynası. Bu kürsü hepimizi aksettiren, mil
lete aksettiren bir yer. Bir karalık varsa tümü

müze, bir laydınlık varsa hepimize aittir. Bina
enaleyh, böyle deyimlerin bu kürsüden ifade 
edilmesini yadırgadım. 

«istatistik Enstitüsünün gücü milletin ya
nında yeterli değil.» diyorlar. 

Arkadaşlarım, yine tekrar ediyorum: ista
tistik Enstitüsü milletin tam yanında, ifade
nin tam içindedir, istatistik Enstitüsü millet
ten aldığı fikirleri yanlış aksettiriyor veya ya
lan aksettiriyor gibi bir düşünce ile koskoca 
bir müesseseyi ve onun değerli elemanlarına 
gölge düşürmeyi hiç de insaf içi bulmadım. 

«Memur, alınan bilgilere göre değil, amirin 
müsaadesi nisbetinde konuşur.» 

Muhterem arkadaşlarım; hepimiz me
muriyetten, hepimiz olmasa bile çoğumuz me
muriyetten buraya geldik. Benim inandığım, 
güvendiğim, her zaman saygı duyduğum Türk 
memuru, âmirinin emrine göre değil, vicdanı
nın emrettiği yolda hizmet görmektedir. Ben 
buna inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, bir dakikanız 
kaldı. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Kaybedilen zamandan bahsedildi. Hizmet 
vermekte zaman, elbette ki, çok mühimdir, 
ama ben kendimi Mecliste şöyle mütalâa et
tim: Tecrübesiz; ama gayretli. Belki büyük bir 
piaırti geçmişim yok; ama samimî bir parlöman-
ter arkadaşınız olarak içinizde yer aldım, mun
tazam devam etmiş bir arkadaşınız olarak gör
düm M, bu Mecliste zamanı israf eden bizler 
değil, zamanın israf edildiğini iddia edenlerin 
ta kendisidir. Bu Mecliste kaybedilen bir za
man varsa, vebali bize değil, maksatlı olarak 
kaybettirenlere aittir. Bizim hizmet hızında ne 
kadar ilerlediğimizi bugün değil, tarih yarın 
daha güzel yazacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizi saygı ile 
selâmlarken 1971 bütçesinin Devlet istatistik 
Enstitüsüne ve memleketimize hayırlı olmasını 
dilerim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Devlet 
İstatistik Enstitüsü 1971 malî yılı Bütçe kanu
nu tasarısı üzerinde siyasi partiler grupları 
adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Kişisel söz istemlerini kayıt sırasına göre 
arz ediyorum: 
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Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hüseyin Yeni-
pımar, Sayın İbrahim Cüceoğlu, Sayın Musta
fa Kaftan, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver 
Akova, Sayın Turgut Artaç, Sayın Yaşar Akai. 

Sayın Ekrem Kangal, buyurunuz efendim. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Görüşmesini yaptığımız ve çalışmalarını ge

nellikle onayladığımız Devlet İstatistik Ensti
tüsü bütçesi hakkında kişisel görüşlerimi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

İM yıldır katıldığım bütçe görüşmelerinde 
dikkatimi çeken bir husus oldu. Bu da, Devlet 
İstatistik Enstitüsü çalışmalarının hemen bü
tün grup sözcülerince onaylanması ve yönetici
lerinin genellikle tebrik edilmesi idi. Tıpkı 
Millî Savanama bütçesindeki geleneksel tutum 
gibi. 

Değerli yöneticilerin şahıslarına bir diye
ceğim yoktur. Daha da üstün başarılar kazan
malarını yürekten diliyoruz. Ancak, bu teşki
lâtın çalışmalarını ve aksıyan taraflarını şu 
kısa süre içerisinde eleştirmeyi de, önemli bir 
görev sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri; iktisaden geri kalmış 
memleketlerde değişmiyen bir kaide vardır : 
Gerek Devlet idaresinde ve gerekse günlük ha
yatta çok söz söylemek; ama doğru istatistik 
donelere, rakamlara ve gerçeklere çok az eğil
mek. Halbuki, iktisaden geri kalmış memleket
lerde istatistik, en çok itibar edilen bir ilim 
dalıdır. Devlet adamları ve politikacılar görüş
lerini, eleştirilerini, raporlarını ve plânlarını 
ancak istatistiki bilgilerden güç alarak yapmak
ta ve hazırlamaktadırlar. Başvurulan en emin 
kaynak, istatistik enstitüleridir. Günümüzde 
az gelişmiş ve plânlı kalkınmaya yönelmiş ül
kelerin süratle kalkınmalarını sağlamaları için, 
istatistiğin önemi daha da çok artmaktadır. 

Kalkınma plânlarının hazırlanması., uygu
lama programlarının takibi, plân hedeflerinin 
başarı derecelerinin tesbiti hep sağlam ve gü
venilir istatistiki bilgilerle mümkün olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; geçen yıl bu kürsüde 
yaptığım konuşmada, bizde istatistik anlayışı
nın «yanlış rakamların, doğru toplamı» oldu
ğunu söylemiştim. O vakit hükümet sözcüsü bir 
sayın bakan bu deyime şiddetle karşı koymuş, 
bizi yermiş ve deyimi ters açıdan ele almış «Biz, 

siyasi iktidar olarak Devlet İstatistik Enstitü
sünün çalışmalarına, elde ettiği bilgilere bizim 
hoşumuza gitsin veya gitmesin, hiçbir şekilde 
müdahale etmiyoruz, edemiyoruz, etme niye
tinde de değiliz, esasen rakamlar doğru top
lanmaktadır.» demişti. 

Sayın milletvekilleri; plânlı kalkınma dö
neminde kalkınmamızın sıhhatli şekilde yürü
tülebilmesi ve siyasi iktidarın sağlam yargılara 
varabilmesi için, memleket gerçeklerinin şüphe 
edilmiyen rakamlarla ifadesinde zorunluk var
dır. Memleket idaresinde başarı göstermiyen ve 
icraatında sağlam olmıyan iktidarlar yanlış ve 
şüpheli istatistik rakamlarının himayesine sığı
nırlar. Halbuki, rakamlar sağlam olduğunda 
ne devlet adamları, ne de siyasi iktidarlar yan
lış bulgulara asla ulaşmazlar. Plân hazırlan
masında olduğu gibi, kalkınmanın neticesinin 
tesbitinde de gerekli rakamları karar organı
na vermekle görevli en önemli kamu kuruluşu 
şüphesiz Devlet İstatistik Enstitüleridir. O hal
de, Plânlama ile enstitü arasında çok sıkı bir 
işbirliğinin doğması, kaçınılmaz bir görevdir. 
Acaba, iki kuruluş arasındaki bu işbirliği, koor
dinasyon tam ve noksansız olarak sağlanmış 
mıdır?.. Hemen söylemek gerekirse, bir kelime 
ile «hayır» demek insafsızlık olmaz. 

İlk plânlama çalışmalarında hayretle gö
rülmüştür ki, plân yapımı için ihtiyaç duyulan 
ve çeşitli sektörlere aidolan istatistiki bilgeleri 
vermek imkânı bulunamamıştır. Hâlâ da iste
nilen bilgiler zamanında alınamamaktadır. Da
ha önemlisi, bir ülke ekonomisindeki gelişme
leri en iyi şekilde yansıtan, gösterge olan, mil
lî gelirdeki artış hızının tesbitinde çelişkiler gö
rülmüştür. Maalesef son birkaç yıldır millî gelir 
hesabına ait rakam ve tahminlerin sıhhat de
recesi hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bu du
rum Adalet Partisi iktidarı için olağan görü
lürse de, daha önemli olarak Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile, Devlet Plânlama Teşkilâtı için 
cidden bir talihsizlik olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; istatistik yalnız eko
nomik alanda ve plânlama çalışmalarında de
ğil, sosyal hayatta da önemlidir. Hele Türkiye 
gibi sosyal meseleleri çığ gibi büyüyen bir 
memlekette, bu konudaki çalışmalar daha da 
ağırlık kazanmaktadır. Teşkilâtın bu sahada
ki çalışmalarının da yetersiz olduğunu söyle
mek mecburiyetindeyiz. 
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Geçen yıl da söylediğim gibi, Türkiye'nin 
toprak varlığına ait rakamlar, aşağı - yukarı 
15 - 20 günlük^ çok kısa bir süre içinde bütün 
Türkiye sathını dolaşmakla kaba rakamları el
de edip, Türkiye Genel Toprak Haritasını ya
yınlaması sonucunda Türkiye'nin toprak ve su 
varlığına esas olmak üzere doneler çıkarmış 
bulunmaktadır. Bunların mutlak surette ilmî 
esaslara ve ileri memleketlerin uyguladığı tek-
taiğe ait rakamlar olmasında büyük zorunluk 
vardır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin değişen 
dünya şartlan karşısında ekonomik, sosyal, 
kültürel, sınai ve tarımsal gelişmelerini tam 
ve yeterli bir biçimde plânlamak için sağlam 
ve güvenilir istatistik! bilgilere mutlaka ihti
yaç vardır. 

Ülkemizde modern anlamda kurulan bir mü
essese varken, sözlerimin başında istatistik için 
söylediğim yanlış rakamların doğru toplam ve 
tanımının artık «doğru rakamların doğru topla
mı» şeklinde anlaşılmasını yürekten dilemek
te ve bunun uygulama alanına konmasını da 
beklemekteyiz. Neticesi hem siyasi iktidara ve 
hem de bizlere huzur ve güven verecektir. 

İstatistikte zaman da çok önemli bir unsur
dur. 1969 yılı milletvekili seçimleri sonuçları
nın ancak bir seneye yakın bir zaman geçtikten 
sonra elimize geçtiği malûdur. Keza, en son ya
pılan genel nüfus sayımı neticelerinin ne vakit 
yayınlanacağı hususunda kesin bir bilgimiz de 
yoktur. Nüfus sayımı ile ilgili bâzı söylentiler 
varadır. Bunların ne dereceye kadar doğru ol
duğunun tahkiki, elbette ki Hükümete ve il
gili mercilere aittir. Ben burada bir - iki husu
su açıklamak istiyorum. 

Son çıkan işletme vergisinden muaf olmak 
için nüfusu az olan bâzı küçük illerimiz 30 bin 
sayısının altına düşmek için özel bir çaba gös
termişlerdir. Aksine bâzı küçük ilçeler de İl
ler Bankasının ve diğer kurumların imkânların
dan daha çok faydalanmak için ilçe nüfusunun 
yüksek tutulması yönünde özel bir çaba göster
mişlerdir. Şayet söylenti doğru ise, şehir plân
larında ve yatırım harcamalarında büyük ha
talar yapılacaktır. Sayın Hükümet sözcüsünün 
bu konuya açıklık kazandıracağını ümit ve zan 
etmekteyim. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün modern bir 
şekilde kuruluşunu sağlıyan 53 sayılı Kanun, baş
ka dairelerin istatistiki bilgilerini toplamaları
nı ve yayınlamalarını yasaklamıştır. Kanunun 
açık hükmüne rağmen, bâzı kuruluşlar buna 
riayet etmemektedirler. Bu hâl ise, resmî dai
relerin kamu oyuna farklı sonuçlar sunmasına 
Ve neticede halkın istatistiki bilgileri şüphe ile 
karşılamasına sebebolmaktadır; 

Enstitünün iyi bir görüş içerisinde açtığı 
eğitim merkezinde daha çok elemanın eğitilme
si ve kamu kuruluşlarındaki istatistik şubele
rinin başına geçerek müşterek bir çalışma sü
recinin yaratılmasının faydalı olacağı görüşün
deyim. 

Sayın milletvekilleri; ülkemizdeki zirai is
tatistik çalışmalarına da kısaca değinmek isti
yorum. Türkiye'de, belki de en az güvenilen 
rakamlar zirai istatistiğe aittir. Genellikle mo
dern istatistikte hiç itibar edilmemesi gereken 
«Olsa olsa» metoduna çok defa başvurulmakta
dır. Bu rakamlar da zirai plânlamaya esas ol
maktadır. Meselâ, hayvan varlığımız ve hayvan
sal ürünlere ait rakamlar çok kaba bir tahmin
den öteye dayanmadığı gibi, toprak ve su kay
naklarımıza ,ait rakamlar da aynı şekilde istik
şaf! ve tutarsızdır. 

Sayın Milletvekilleri, hepimizin gözü, ku
lağı ye plânlı kalkınmaya inanmış demokra
tik memleketlerde en üstün bir ölçü olan ista
tistik bilgilerin zamanında ve hele doğru bir 
şekilde toplanıp hazırlanması için her türlü 
imkânlarımızı, bu iyi niyet sahibi değerli tek-
nisiyen ve yöneticilerin yürütmeye çalıştığı 
örgütten esirgemiyelim. 

Enstitünün gerek yabancı teşkilâtlarla, ge
rekse O.t.O.D. ve P.A.O. gibi, milletlerarası ku
ruluşlarla daha yakın bir işbirliği yapmasını 
diler, 1971 yılı hizmetlerinin daha yararlı ola
cağı inancı ile Yüce Heyetinize derin saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipınar, bu
yurunuz efendim. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1971 yılı Büt
çesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Yıllarca maddi ve mânevi destek ve olanak
lardan yoksun olarak, cidden bir büyük hizmet 
yaptığına inandığım Devlet İstatistik Enstitu-
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&ü, maalesef küçük bir kuruluş zannedilmek
te ve hattâ bâzı iktidar çevrelerince de pek 
önemsenmemektedir. Oysaki, iktisaden kalkınan 
memleketlerde istatistik en önemli bir ilim
dir. Başvurulacak en emin tek kaynak istatis
tik enstitüleridir. 

Sayın Milletvekilleri, bir müessesenin çalış
malarını değerlendirirken her şeyden evvel o 
müessesenin kanunen yükümlü bulunduğu gö
revlerini ve bu görevlerini hangi koşullar al
tında yaptığını bilmekte fayda vardır. Bu dü
şünce ile Devlet İstatistik Enstitüsünün gö
revlerine kısaca değinmekte yarar vardır. 

1962 tarih ve 53 sayılı Kanununun 2 nci 
maddesi, Devlet istatistik Enstitüsüne; nüfus, 
eğitim, tarım, imalât, millî muhasebe, ticaret, 
fiyat, işgücü, maliye, adalet gibi istatistik hiz
metlerini yürütme görevini vermiştir. 

Yine bu enstitü, kuruluş Kanunu uyarm-
Ica sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel nü
fus sayımını, sonu yalnız (0) ile biten yıllar
da genel tarım sayımını, sonu (1) ile biten yıl
larda da genel sanayi ve işyerleri sayımını yap
makla yükümlü bulunmaktadır. 

Ayrıca, Hükümet tarafından ihtiyaç görü
len konularda her şeçit sayım ve anketleri yü
rütür. Devlet İstatistik Enstitüsü her çeşit sa 
yım ve anketler neticesinde toplanan bilgile
tti en lasa zamanda sonuçlandırmak ve yayın 
yoliyle kamu oyuna duyurmak görevini yük» 
lenmiştir. 

Bunlar dışında yapmış olduğu istatistik ça-
lısjmalariyle ilgili olarak her türlü özel ve tüzel 
kişilerden vâki olacak istaitistükî bilgiyi gerek
tiren talepleri cevaplandırmak da Enstitünün 
hizmetleri arasındadır. 

Muhterem milletvekilleri, genellikle geri kal
mış memleketlerde, gerek Devlet idaresinde ve 
gerekse günlük hayatta en çok söz söylenir, lâf 
salatası ile fakir halk zümreleri uyutulmak iste
nir. Gerçekleri yansıtan rakamlar ve istatistik! 
doneler konuşturulunca bir ürkeklik ve vurdum
duymazlık başlar. Hele Adalet Partisinin lideri 
Sayın Demirel, 6 yıla yakın iktidarı süresince, 
hiçbir istatistikî veriye dayanmıyan türlü çeşit
li lâf salatasını aziz Türk Milletine yutturmak 
(istemiştir. 

örneğin - 25.5.1968 tarihli Maraş konuşma
sında, «A.P. iktidarı 30 ay zarfında nmmur, mü

reffeh, güçlü ve büyük Türkiye'yi yapma heve
sinden hiç şaşmamıştır. Her evde her akşam va
tandaşın kaynıyan tenceresine ne gireceğini dü
şünmüştür. Türk vatandaşının yarınımdan emin, 
korkusuz yaşamasını düşünmüştür. Demokrasiyi 
bir anarşi düzeni addetmemiş ve addettirmemi§-
tir. Sadece Türk Milletine hizm'efc arzusu içinde 
olmuştur. Yurtta huzur ve sükunun sağlanma
sına gayret etmiştir. Hep millet selâmet olsun, 
dirlik düzenlik olsun diye çırpınmıştır. Vatan
daşın Anayasa ile tanınmış temel haklarına hiç
bir müdahale olmasın istemiştir. A.P. iktidarı 
mülkiyet, servet, itibar, miras ve aileye büyük 
bir saygı besler, her Türk vatandaşının nimet 
ve külfette eşit olmasını ister» diye devam eder. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce arz et
tiğim gibi, geri kalmış ülkeler arasında som sı
raları işgal eden Türkiye'nin Başbakanı Sayın 
Demirel, şayet Devlet İstatistik Enstitüsünün 
sosyal, ekonomik, kültürel ve sair sahalaaHaki 
istatistik! verileri inceleyip değerlendirdikten 
sonra bir hükme varsaydı A.P. iktidarının 30 
ay zarfında Türkiye'yi maımur, müreffeh ve güç
lü yaptığını iddia edemezdi. Hele, «her akşam 
vatandaşın kaynıyan tenceresine ne gireceğini 
düşünüyoruz» demesi, beni de bir hayli düşün
dürdü ve sonunda buldum, Sayın Demirel, her 
akşam Hacı Ali Demirel ile Şevket Demirel bi
raderlerin kasalarına ne gireceğini düşünmüş
tür. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bunları söy
lemenin ne lüzumu var? 

HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) — Şim
di neticeye vardığım zaman lüzumunu anlarsı
nız. 

Her vatandaşın yarınından emin, korkusuz 
yaşamasını düşünen Sayın Demirel, aradan iki 
yıl geçtikten sonra kendi yarınını düşünmeye 
başlamıştır. Demokrasiyi bir anarşi nizamı ad
detmediğimi ve addettirmeyeceğini, söyliyen Sa-
ym Demirel, bugün kanlı olayları ve banka soy
gunlarını, demokrasinin gereği sayacak kadar 
gaflet içindedir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — İstatistik büt
çesiyle ne alâkası var bunların Hüseyin Bey? 

HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) — İsta
tistik bilgilerini bilen bir Devlet adamı, zamanın
da bugünkü hâdiselerin neticelerini bilirdi. 
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Hep mlillatlîın dirlik, düzenTik ve selâmet ol
masını istiyen Sayın Demirel, işçinin, memurun, 
öğretmenin ve gençliğin dirik ve selâmetini boz
muş, bunumla da yeıtinınıiyereik Adalet Partıisini 
bile parçalamıştır. Hele «A.P. iktidarının mülki
yet, servet, itibar, miras ve aileye büyük saygı 
bei3İ)3diğinli, her Türk vatandaşının nîmıat ve kül
fette eşit olmasını istediği» şeklindeki sözlerine, 
herkesten evvel Kaçı Ali ile Şevket Demire! bd-
rojlierîer gülerler. 

(SALİH AYGÜN (Amaisya) — Çok yazık, 
çıok! 

MUSA DOĞAN (Kars) — Çolk boş konuşu-
yonsun, bunların konuyla hiç alâkası yok. 

HÜSEYİN YENİPÎNAR (Devamla) — Din-
lecr&enlz hüküm verirsiniz o zaman. 

'BAŞKAN — Salyım Yenipmar, Genel Kurula 
hitaibeıdin lütfen. 

HÜSEYİN YENİPÎNAR (Devamla) — Dev
let İstatistik bütçesi ile Sayın Demİrerıin Maraş-
taki konuşması aralsicnida ne ilişki var, diye bir 
soru aklınıza gelebilir. İlcisi var arkadaşlarım, 
dikfciisalden kalkınan memleketlerde istatistik en 
şok itibar ©dilen bir bilim dallıdır. Devlet adam
ları ve siıyalsıiler görüşlerimi, raporlarını, program 
Ve puanlarını, araeak ista'feiısitiükî veriler üzerine 
blina ederler. Başvurulacak en emin kaynak is
tatistik enstitüleridir. Sayın Dem'irel, yüksek 
müıhsîîidis olması dolayısiyle yüksek mıaltteımaıtik 
taJbsil etmiştir, bütün bunları bilir. Ama nıs var 
M, fakir hain lâf salaltıaısiyle avutmanın kolayını 
bulmuş ve başarılı da olmuştur. 

Bakın, Sayın Demire! aynı gün Türkoğlu'mda 
yaptığı konuşmasının «hepinizden çok dertli
yim» diye başlıyan bölümünde aynen; «Hizmet
ler görülmüyor mu? G-örülüyor. Ama ne yapa
lım ki, ben sizin hepinizden dertliyim, akşam 
olunca 65 bin köyün 64 500 ü karanlıkta: 1 238 
belediyenin 500 - 600 ü karanlıkta. 65 bin kö
yün derdi benim derdimdir, 1 238 belediyenin 
600 ünün derdi benim derdimdir. Bu dert benim 
omuzlarımdadır» diyor. 

Şimdi, yeri gelmişken sormak lâzımdır; 65 
bin köy, yani 24 milyon insanın yaşadığı yer 
karanlık, 600 belediye karanlıkta, köyde yaşı-
yan 24 milyon insandan 7 - 3 milyon insan top
raksız, 2 milyon insan işsiz, 3 milyona yakın 
okuma çağındaki çocuk okuma - yazma olana-
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ğmdan mahrum. Binlerce lise mezunu dışarıda 
boş gezmekte, 64 800 ailenin ortalama aylık ge
liri 80 ilâ 100 lira ise, o memlekette nurlu 
ufuklardan, güçten ve müreffeh bir hayattan 
bahsetmek doğru mudur? 

BAŞKAN — Sayın Yenipmar, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayınız. 

MUSA DOĞAN (Kars) — izin veriyoruz 
Sayın Başkan, ne söyliyecekse söylesin. 

HÜSEYİN YENİPÎNAR (Devamla) — Siz 
müridlerinize izin verin, şeyhefendi. 

BAŞKAN — Sayın Yenipmar karşılıklı ko
nuşmayınız lütfen. 

HÜSEYİN YENİPÎNAR (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, plânlı kalkınma dönemin
de kalkınmamızın arzulanan bir şekilde yürü
tülebilmesi ve siyasi iktidarın objektif yargıla
ra varabilmesi için memleket sorunlarının şüp
he edilmiyen rakamlarla ifade edilmesinde zo-
runluk vardır. Yalnız plân ve programların ha
zırlanmasında değil, kalkınmanın sonucunun 
da tesbitinde gerekli istatistikî bilgileri karar 
organına vermek de Devlet istatistik Enstitü
sünün görevidir. Bu nedenlerle plânlama ile 
enstitü arasında çok sıkı bir işbirliğinin kurul
ması ve koordone bir çalışmanın yapılması şart
tır. 

istatistik, yalnız ekonomik alanda değil, di
ğer arkadaşlarımızın da söylediği gilbi, plânlı 
çalışmalarda ve aynı zamanda sosyal konularda 
da önemlidir. Sosyal meselelerin yurdumuzda 
günbegün arttığı, maalesef bu konudaki ista
tistik çalışmalarının da yetersiz bulunduğu bir 
gerçektir. Memleketimizde en az güvenilir 
ve geçerli olan tarım ile ilgili istatistiklerdir. 
Oysaki, Türkiye tarımının planlanmasında ger
çek ve güvenilir verilere ihtiyaç vardır. Toprak 
ve su kaynaklarımızla ilgili, elimizde Batı ül
kelerindeki gibi çok detaylı, ilmî çalışmalar so
nucunda elde edilen rakamlar yoktur. Toprak 
varlığımızla ilgili bilgiler de tek Amerikalı uz
man Harvey'in birkaç aylık çalışması sonunda 
hazırladığı toprak haritasına dayanır. 

MuJhterem milletvekilleri, namüsait şartlar 
altında çalışmasına rağmen başarılı hizmetler 
azminde ve çabasında bulunan Devlet istatistik 
Enstitüsünden bir ricam olacak; kanunla ken
dilerine verilen nüfus, eğitim, tarım, imalât, 
millî muhasebe, dış ticaret, fiyat, işgücü, maliye, 
adalet ve sair hizmetlerle ilgili istatistikleri bir 
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broşür halinde hazırlıyarak, başta Sayın De
mirdi olmak üzere, bütün parlömanterlere da
ğıtsınlar ki, yurt gerçekleri rakamlarla ortaya 
çıksın. Sayın A. P. İd milletvekili arkadaşları
mız 64 500 köyün karanlıkta olduğunu, yoldan, 
okuldan ve topraktan mahrum bulunduğunu öğ
rensinler ve fakir halikın parasından, Sami Ars-
lan Bey gibi, 3 - 5 Müslümana 4 milyonluk cami 
yapacaklarına, köye ışık, yol, okul gibi alt yapı 
hizmetlerini götürme idrakine varsınlar. Aksi 
halde, okuldan ışıktan mahrum köylerde yaşı-
yan temiz vicdanlı asil Türk köylüsünün inanç
ları istismar edilir. Geçen seçimle «meyhaneci 
Zülhtü'ye mi, yoksa camiden çıkan müftüye mi 
reyini vereceksin» diyen, A. P. den ayrılma 
D. P. li Sami Aralan Beye, bu kere de «Mecliste 
ca*ai- yaptırana mı, yoksa buna karşı çıkana mı» 
diyerek, ikinci kez seçilme imkânı verilmiş olur. 

1971 yılı Bütçesinin Devlet İstatistik Ensti
tüsüne ve milletimize yararlı olmasını temenni 
eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarını. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Cüceoğlu, buyu
runuz efendim. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Vaz
geçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, altı sayın 
(arkadaşımız konuştu ve bir yeterlik önergesi 
gelmiştir. Şimdi Sayın Hükümete ve bilâhara sı
rada bulunan Sayın Mustafa Kaftan'a söz ver
dikten sonra yeterlik önergesini oylıyacağım. 

Devlet Bakanı Sayın Hasan Dinçer, buyuru
nuz efendini. 

DEVLET BAKANI HASAN DİÇER (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım ; 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi üzerinde 
konuşan grup 'sözcüler1! ve kişisel görüşlerini 
ifade eden arkadaşları dinledik. 

İstatistik Emstitüsü 1970 senesini kesif bir 
faaliyet içerisinde doldurmuştur. Bir sene içe
risinde üç genel sayım yapmıştır. Esasen kanu
ni bir zaruret olan, sonu sıfırla bitmiş seme ol
ması itibariyle 1970 senesi içinde enstitü genel 
tarım sayımını ve bina sayımını yapmıştır. Ta-
biatiyle, bir sene içerisinde üç büyük faaliyete 
mihrak olmak kolay bir şey değildir. Enstitü 
bunları büyük bir başarıyla sonuçlandırmıştır. 

1971 senesinde yine, faaliyeti geçmişe nisibet-
le hafif olmakla beraber, normal senelere nis-

betle faaliyeti oldukça verimli ve hızlı inkişaf 
edecektir. 1971 senesi içerisinde genel sanayi 
ve işyeri sayımlarını yapacaktır. 

Enstitünün her sene biraz daha tekâmüle git
tiği ifade edilebilir. Bunun bir neticesi olarak, 
makina parkını son sistem bir hale getirmiş ve 
«electronic compute» s'istemine dönüştürmüştür. 
Bundan sonra çalışmaları, ümidederim ki, bu
gün muhterem arkadaşlarımın işaret ettikleri 
aksaklıkları izale edecek ve arzu ettikleri sü
rati sağlıyacak bir ölçüde devam edecektir. 

Fiyat endekslerinin vaktinde verilmediği bu
rada ifade edildi. Her ay bunlar muntazaman 
neşredilmektedir. 

(Burada konuşan arkadaşlarım, bilhassa Ah
met Güner arkadaşım, personel rakamları üze
rindeki tehalüfe işaret ettiler; resmî beyana gö
re, çalışan kadrolu elemanın 1 210 olduğunu, 
kendisinin özel temasında edindiği rakamın 
1 070 olduğunu ifade .ettiler. Aslında burada bir 
ayrılık yok. Çünkü sayın arkadaşıma verilmiş 
olan rakamlara haftalık işçiler dâlhil değildir. 
Haftalık işçiler dâhil edildiği zaman rakamın 
1 210 olduğu kendiliğinden meydana çıkacaktır. 

İstatistik Enstitüsünde bir eğitim merkezi 
mevcuttur ve bütün daire ve müesseselerin ilgili 
elemanları burada eğitilmektedir. Ayrıca, yük
sek okulların bâzılarında istatistik dersi de oku
tulmaktadır. 

Ekrem Kangal arkadaşım, son nüfus sayı-
mında ilçelerin otuz binin altına düşmek için 
gayret sarf ettiklerini, son çıkan vergi kanunu
nun tatbikatından kurtulmak için otuz binin al
tına düşmek gayreti içinde olduklarını ifade 
etli. 

Bize intikal etmiş böyle bir faaliyet yoktur. 
Aslında nüfus sayımının nasıll yapılacağı mese
lesi göz önünde tutulursa, bunun pek kolay bir 
şey olmadığı da meydana çıkar. Tahmin ederim 
ki, arkadaşımın dile getirdiği husus, bar şayia
dan ibaret olmak istidadını taşır ve daha ileriye 
bir mâna ifade edemez. Çünkü, bir ilçede nüfu
su, nüfus sayımının koyduğu esaslara rağmen 
ayarlıyabilmek, öyle kolay bir şey değil'dir. Bu, 
kütlenin iştirakiyle olabilecek bir şeydir ki, ak
la uygun görünmüyor. 

Çalışmalar Birleşmiş Milletlerin teşvik etti
ği temel prensiplere ve metotlara göre yapıl
maktadır ve daima iştirak halinde cereyan et
mektedir. 
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Muhterem, arkadaşlarım, burada konuşmalar 
arasında muhalefet partisi mensubu hatiplerden 
bâzılları açık ve imalı olarak, İstatistik Enstitü
süne iktidarın tesir icra ettiğini ve rakamların 
iktidann arzusuna göre, kusurunu örtücü ve 
işine gelir mahiyette imal ©diMiğini ifade ©den 
veya bunu ima eden veya bu kanaati yaymaya 
çalışan bir ©da içinde fikirlerini vaz'ettiler. 

Her bütçe vesilesiyle iktidara çatmak ar
tık moda oldu. Ama iktidara çatarken müesse
seleri tahrip etmek ve müesseselere artık iti
mat edilmez intibaını vermek, zannediyorum M, 
muhalefetin de zararınadır, memleketin de za-
rarmadır. iktidarı tahribederken, müessese
leri korumak herhalde lüzumludur. Muhalefe
te mensup arkadaşlarımdan bu noktaya bilhas-' 
sa itina etmelerini istirham ediyorum. 

İktidarımızın hiçbir rakam sipariş etmemiş
tir arkadaşlar. Etmez de. .Bunun tenezzülü 
içinde bulunmaz. Bununla hiçbir şey yapıla-
mıyacağına da müdriktir. Bizden sonra gelecek 
iktidarların da başka türlü düşüneceğine inan
mıyoruz. Biraz, birbirimizi iyi anlamamız, zan
nediyorum ki, lüzumludur. Bir iktidar rakam 
sipariş edemez ve bir müessese siparişe uygun 
rakam imal edemez. Bunlar olmıyacak şevler
dir. Ama, olmıyacak şeyleri, mücerret iktidarı 
tahrip etmek amacıyle «olur» gibi göstermekte 
israr etmek, iktidarı tahrip ettikten başka mü
esseseyi de tahribeder. Bunlar millî mües
seselerdir. Bu gibi millî müesseselerimi
zi. daima muhterem tutmaya, daima iti
barlı tutmaya ve daima güvenilir halde çalış
tırmaya mecbursunuz. Binaenaleyh, muhalefet 
iktidar mücadelesinde müesseseleri tahrip et
mekten içtinap edelim lütfen. 

Sonra bu iddiada bulunan arkadaşlarım bir
takım tenakuzun da içinde olduklarını unutu
yorlar. Bir taraftan, en son konuşan arkadaşım, 
Hüseyin Yenipınar arkadaşım, dedi M; sayın 
Demirel Maraştaki, nutkunda, eğer istatistik 
rakamlarını tetkik etmiş olsaydı böyle konuş
mazdı. Söylediği şeylerin şahsiyata giren kı
sımlarına cevap verecek değilim. Ama, bu 
fikirle rakamların şayanı itimat olduğunu ken
disi ifade ediyor; «O, rakamlara istinat etseydi 
konuşması böyle olmazdı; rakamları tetkik et
mesini tavsiye ederim» diyor. 

18 . 2 . 1971 O : 1 

Bir taraftan rakamları tavsiye ederler, bir ta
raftan İstatistik Enstitüsünün verdiği rakam
ları neticeler alınmamışsa - plân uygulamasın
da aleyhe istimal ederler; bir taraftan rakam
ları şüpheli gösterirler.. Bu, olur şey değildir 
arkadaşlar. 

Devlet Plânlama bütçesini daha dün konuş
tuk. Orada görülmüştür ki, zirai sahada ve sa
nayi sahasında plân hedeflerine ulaşamadığı
mızı, bu hedefin gerisinde kaldığımızı İstatistik 
Enstitüsünün rakamlar gösteriyor. E, bir ikti
dar geri kalışını kamufle etmek için rakam si
pariş etmiş bir iktidar ise, buna tenezzül et
miş bir iktidar ise bu rakamlar çıkar mıydı? 
Çıkmazdı... Demek ki bu rakamlar ayan - beyan 
meydanda, bunu lehe de aleyhe de. her iki 
taraf istimal etmek imkânına sahip.. O halde 
rakamların; tesirden uzak ve kendi metodlany-
la, objektif ölçüleriyle çalışan bir müessesenin 
rakamları olarak kabul etmek mecburiyeti 
vardır. Başka türlü Devlet müesseselerinin ko
runmasına imkân yoktur. 

İstatistik Enstitümüzün rakamları için her 
şey söylenebilir; «Hatalı olmuştur» denebilir; 
«eksiktir» denebilir; «geç verilmiştir» denebilir. 
Bunlar mümkündür, kul kusurdan hâli değildir. 
İstatistik Enstitümüzün de eksikleri vardır. 
Bir şey yoktur demiyorum ama, bu rakamlarda 
iktidarın dahi tesiri vardır demek, bühtan 
olur muhterem arkadaşlarım. 

Şüphesiz, burada mütalâa serd eden, temen
nilerde bulunan ve bundan sonraki çalışmala
rımıza katkıda bulunan arkadaşların konuş
maları değerlendirilecektir. Kendilerine teşek
kürlerimi sunar Yüce Heyetinize hürmetlerimi 
takdim ederim. (A.P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaftan?. Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı? Yok. Sayın Enver Ako-
va . Yok. Sayın Turgut Artaç?. Yok. Sayın Ya
şar Akal?. Yok. 

«Son söz milletvekilinindir» kuralı gereğin
ce, söz isteyen var mı?. Yok. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Salih Aygün 

Amasya Milletvekili 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
etdilmiştir... 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1971 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

3 240 634 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 385 251 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 030 009 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 464 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 9 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili! ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler..; Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

"35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri 4 201 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 1971 malî yılı 
bütçe kanunu tasarısının müzakereleri bitmiştir. 
1971 malî yılı bütçe uygulaması için Başkanlık 
olarak, iyi dileMeriımı arz ederim. 

B - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çe Kanunu tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet? Burada.... Sayın Komisyon? 
Burada. 

Siyasi partiler grupları adına söz sırasını ve 
sözcüleri arz ediyorum : 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın İh
san Kabadayı, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Vehbi Sınmaz, CH.P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Ergül, A.P. Grupu adına Sayın İsmail 
Şenıgüler. 

Söz, Millî Güven Partisi Grupu adına Sayım 
İhsan Kabadayı'nın, buyurun Sayın Kabadayı. 

M.G.P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın JSaşkan, sayın milletvekilleri, 

Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde Millî Gü
ven Partisinin görüş ve mütalâalarımı arz etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

İslâm dini, insana, inşam varlığının sırrını 
öğreten, dünya ve âhiret saadetimi temin eden, 
insan oğlunu halde huzura, gelecekte kurtuluşa 
kavuşturan yegâne dindir. 

Kişiyi kula kul olmaktan kurtaran, Allahtan 
başkasına boyun eğmekten uzaklaştıran, sade
ce o'na kul olmanın şerefini bahşeden sistemler 
manzumesi, islâm dinidir. Beşeriyeti, çeşitli bu-
nahmlarlan ve materyalist görüşlerden kurtarıp 
huzura kavuşturacak olan yegâne yol; islâm di
nidir. 

İlmî gelişmelere kucak açan, «hiç bilenlerle 
bilmiyemler bir olur mu?» «ilim, müminin kay
bolmuş malıdır, nerede bulursa alır», «ilmi 
uzakta da olsa arayıp bulunuz», «îki günü bir
birine eşidolan mıüslüman aldanmıştır» diyerek 
daima terakkiyi emreden, komşusu aç iken in
sanı rahat uyumaktan meneden, kişiyi meşru ol-
mıyan yaşayıştam uzaklaştıran din, islâm dinidir. 

Böylece islâm dini, ilme, kültür ve çalışma
ya, diğer dinlere nazaran en yüksek değeri ve
ren, insanları bilgiye, ahlâka, hakka, temizliğe, 
güzelliğe doğru sevk eden, insanı iki âlemi ile 
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ele alan, taassubu, cahaleıti, hurafeyi ve irticai, 
bâtılı reddeden, toplum ve yurtseverliği yücel
ten bir müspet aınlayış dinidir. 

islâm dini, terakkiye mâni değil, bilâkis teş
vik eıden ve onu gaye edinen bir inanç yoludur. 

Zalman zaman islâm dinine «noksanı vardır» 
'diye yapılan bühtanlar tamamiyle yersiz bir if
tiradır. 

'İslâm idini, bizatihi kendisi yenilik dini olup, 
her devir için insanları, her yönüyle, kemâle ve 
huzura götürecek olan bar dindir. 

İslâm dininde eksik, noksan yoktur, «Eksik, 
mıoksan var» diye söyliyenlerin kendileri eksik
tir, kendileri ndksandır. 

İslâm dini, müsamaha ve hoşgörürlük dinidir, 
şiddetli, ikrahı meneder. 

İnançta ve ibadette şiddet ve ikrahın helak 
ve yıkım yolu olduğumu gösterir. 

Millî Güven Partisi Meclis Grupu, vatanda
şın din hürriyetine, vicdan serbestisine ve iba
det hürriyetine yürekten, tam saygı gösterilme
sine taraftardır. Din, içtimaî bir müessese ola
rak insanla birlikte doğmuş, onunla beraber ya
şamış, aynı tarihe ve aynı maziye sahiptir. Bu 
itibarla, dinsiz cemiyet olmıyacağı gibi, cemi-
yetsiz din de olmaz. Din, hayatın bir ülküsü-
dür. Bu mefkure geçmişte doğmuş, hali dol
durmuş, geleceğe de uzanmış ve daima da uza
nacaktır. 

Onun içindir ki, insanoğlunu bu duygularda 
cebir ve şiddetle yoksun bırakmaya, tecridet-
meye imkân olmadığı gibi, gelecekte de hiçbir 
şekilde olmıyacaktır. Dinsiz ve mâneviyatsız 
milletlerin tarih boyunca yaşadığı görülmedi ve 
bundan böyle de asla görülmiyecefctir. 

İnançsız, imansız, sadece makina ve mad
de medeniyetine dayanan toplumlar, tarih bo
yunca helak oldular. Yine bu yapıda olan cemi
yetler, sosyal varlıklar da elbetteki yok ola
caklardır. Bu güzel varlıklardan yoksun olan 
toplumlar, temeli olmıyan kulübeler gibi, za
yıf dallar üzerine kurulan îkuş yuvaları gibi, 
onlar nasıl bir sarsıntı ve sadmede yıkılıp gi
derlerse, bu inanç ve iman yapılarından yoksun 
olan cemiyetler de, ilk sosyal hareket ve kay
naşmalarda yok olacaklardır. 

Bu meyandan olmak üzere, zaman zaman 
memleketimizde bâzı hâdise ve yayınlarda şa-
hidolduğumuz ibadete, vatandaşın dinî inanç

larına taam, Kur'anı Kerim'e ve Hazreti Pey
gamber's, tezyif edici bir dil uzatılmasını, Mil
lî Güven Partisi Grupu olarak, üzüntü ve te
essür ile karşıladığımızı, burada beyan etmek 
isteriz. 

Komünist Demirperde gerisi hariç, hiçbir 
devlette kendi milletinin dinî ve mukaddesatı 
ile alay eden, din adamını tahkir eden böylesi
ne bir davranış ve yazılar görülmemiştir. 

Cemiyetimizde, miktarı az da olsa, bu ka
bil görüşlerni üzüntülerini, halkta ve grupu-
muzdaki üzüntülerini beyan ederek safsata 
olan, noksan olan dinî görüşlerle bu mütalâalar 
sürülmemeli, aslına uygun, samimî, inanç sahi
binin dinî kanaatlarına ve ibadet tarzına dil 

.uzatılmamasımn taraftarı olduğumuzu burada 
beyan etmek isterim. 

Milletçe kalkınmada, iktisadi refaha ka
vuşmada, birlik ve beraberliği, içtimai huzu
ru sağlamada, dinî ve mânevi kıymetlerin rolü 
büyüktür. Ahlâk buhranının, maneviyat peri
şanlığının, sosyal huzursuzluğun nedenini ve 
sebebini bu dinî inanç ve iman noksanlığında 
aramak lâzımdır. 

Vicdanlarda Allah, adalet, hak, mesuliyet, 
eninde sonunda hesaba çekilme duygusu birleş-
medikçe, insanları, insanlık anlamındaki hede
fe kavuşturmaya, sosyal adaleti sağlamaya im
kân olmıyacaktır. Güven Partisi Meclis grupu 
olarak, dinî inanç ve duyguların siyasi ve şah
si çıkarların, istismarların dışında tutulmama-
sına asla ve asla taraftar olmadığımız gibi, 
zaman zaman bu inançları bâzı kere siyasi ga
yelere, bâzı kere de şahsi gayelere vasıta kılın
masına, Allah'ın yüce adının gayeler için va
sıta dalınmasına taraftar olmadığımız gibi, bu 
vesile ile tekrar üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı 
arz etmeyi faydalı görmekteyiz. 

Lâikliğe taraftarız. Ancaîk, lâikliğin, dinî 
inanç ve duyguların taam, tezyifi şeklinde tanı
tılmasına karşı bulunmaktayız. Böylece, lâik
lik inanç ve duyguları hiçbir istismarın erişemi-
yeoeği kadar yücelikte tutulmalı, herkes onu 
çıkarında ve kendi görüşünde asla kullan
mamalıdır. 

islâm Dininin, bütün dinlerin en azizi, en 
üstünü ve mütekâmili olduğu arz etmiştim, islâm 
Dini bütün insanlara hitabeder, renk, ırk, 
cins gözetmez, insan hak ve hürriyetlerini sa-
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vunur. Cemiyeti refah, saadet, huzur içinde gör
mek ister. İnsanı manen ve maddeten yüceltir. 
Böylece islâm Dini lâik görüşlerin ta kendisidir, 
Çünkü Kur'anı Kerimin kendisi bizzat kendi
sinden evvelki kitap sâliklerine saygıyı emre
der.-

Din hakkında görüş ve mütalâalarımızı böy
lece kısaca özetledikten sonra, bütçe üzerinde ve 
memleketimizdeki tatbikattaki noksanlıklarını 
ve hatalarını, gelecekte yapılmasını arzu etti
ğimiz bâzı esasları söylemeye çalışacağım. 

Diyanet İşleri Başkanlığının tekmil kadro
ları kifayetsiz ve yetersizdir. Bunlar kifayetli, 
yeterli, ehliyetli hale getirilmelidir. Cümlesi mi? 
Hayır. Zaman zaman yetersiz olduğuna şâ-
hidolduğumuz hâdiselerde bu noksanlığı gör
müş bulunuyorum. Geçmişe nazaran mesafe 
alındığını kıvançla söylerken, mevcut eksiklik
lerin de telâfisi ancak özlemimiz olacaktır. 

Bu kadrolara zaman zaman sızan tarikat 
mensuplarından ve bunların faaliyetlerinden de 
üzüntü duyuyoruz. Bunların islâm varlığını 
bozucu, inançlara ters düşen faaliyetlerde bu
lunmakta olduğunu söylemeyi de faydalı gör
mekteyiz. 

Köylerimizin pek çoğuna, 30 000 in üzerinde 
imam kadrosu verilmediğini biliyoruz, imam 
kadrosu verilmiyen bu köylerde, köylü imamını 
bizzat tutmaktadır. Tutulan bu imamların ciddî 
bir süzgeçten geçtiğine inanmamaktayız. Kendi 
kadrolarının dışında köylünün kendi ücretini ve 
hakkını vererek tutmuş olduğu bu imam kadro
larında çalışan kişilerin de iyi bir ehliyetten, 
süzgeçten geçmesine taraftarız. 

Tarihi değeri büyük olan, ecdat bergüzârı 
büyük turistik camilerimizin, bilhassa her yö
nüyle bakımdan noksan, temizliğinin kifayetsiz 
olduğunu, bilhassa gelen ecnebi turistlere karşı 
iç açıcı bir manzara arz etmediğini, bunların 
üzerinde hassaten durulmasını ve bu bakımı 
sağlıyan kayyum kadrolarının daha kifayetli 
İhale getirilmesine taraftarız. 

Her gittiğimiz yerde gördüğümüz manzara 
şudur ki, maalesef Devlet teşkilâtının tekmil 
dallarına ihtiyaca göre yeni yeni binalar yapı
lırken, hemen hemen müftülük binalarına bugü
ne kadar hiç el uzatılmamıştır. Onun içindirki, 
müftüler perişen ve derme çatma binalarda va
zife görmekte, kullandığı aracı, gereci, mobil

yası da maalesef kifayetsiz ve bir perişanlık 
içindedir. 

Din adamlarımız, dinî bilgilerinin yanında 
bilhassa umumi kültür ve bilhassa müsbet ilim
ler yönünce de geliştirilmelidir. Artık bu ça
ğın insanını yalnız mistik duygularla mesut et-
miye, dünyada kemâle, arzu edilen muasır sevi
yeye kavuşturmaya imkân olmadığına göre, en 
büyük Öğretmen Hazreti Peygamber olduğuna 
göre, din adamları ve her şeyden evvel kendile
rinin onun vekili olduğunu bilerek, din bilgile
rinin yanında genel bilgilerini kuvvetlendirici, 
müsbet dallarda kendisini geliştirici yönüyle ha
zırlamalı, halkımızı ührâ görüş ve inançların 
ötesinde dünyaya bağlayıcı ve kemale götürücü 
çalışmaları ve bu yoldaki gerekli bilgileri din 
adamları vermelidir. 

Din adanılan sadece Türkçe bilen ideğil, 
Arapçaya da, Garp dillerine de vâkıf olacak 
şekilde yetiştirilmelidir. Diyanet işleri Başkan
lığı ve hükümetler, diğer İhtisas dallarında ol
duğu gibi, din adamlarını dışarıya doktora, 
uzmanlık için göndermeli, yabancı dil öğrenme
lerine, dinî bilgilerinin yanımda genel kültürle
rini doldurucu, imkânları bahsetmelidirler. 
Maalesef ve maatteessüf, diğer dallarda bu 
gani gani verilirken, lüzum ve ehemmiyetini 
biraz evvel ıbelirtltiğim din adamlarına bu im
kânların tanınmamış olduğunu üzüntü ve tees
sürle burada kaydetmek isterim. 

Bugün Türkiye İde imam - hatip okulu mik
tarı 72 ye varmıştır. Dört gün kadar evvel 
imam - hatip okulu mezunlarının kongresinde 
bulundum. Onları zevkle dinledim. Hepisin!, 
din biligilerinin yanında genel kültürleriyle 
kuvvetli, milliyetçi, ecdatlarına yakışır terbi
ye ve nezaket içinde göndüm. Hepinizin gör
mesi gerekirdi. Altı saat zevkle dinledim. Kı
vanç duydum, ruhen büyük bir ziyafet aldığı
ma kaaniim, Kendileri dert yandılar. Ne olur
du, ilgililer de gelip dinleseydi, yeni kuşakla
rın, yeni filizlerin din bilgilerinin yanma na
sıl kemale kavuştuğunu, nasıl zaman zaman 
saldırıllan ta'n ve tezyiflerin onlarda olmadığını, 
istikbale gidecek dinî ehliyetlerin de, müspet 
ehliyetlerin de olduğunu görerek, onlar da en 
az benim kadar zevk ve şevk duymuş olurlardı. 

Bu 72 imam - haltip okulu, zannımıaa göre, 
yeteri bir seviyeye kavuşmuştur. AncaJk, yeteri 
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seviyeye kavuşmayan mesele, 72 imâm - hatip 
okulunum yanında, bunları eğitici ve öğretici 
kadroların kifayetsiz ve yeteri bir seviyeye ka
vuşmamış olduğu kamışımı burada belirtmeliyim. 

Mevcut hükümetlere ve alâkalılara, bu okul
ları açıarken, «okul» demenin sadece (bir kuru 
yapı, araç ve gereç olmadığına, «okul» deme
nin, her şeyden evvel eğitici ve öğretici kadro 
olduğuna göre, bu kadroları yetiştirerek açar
sa, buradan çıkanlar sadece bir kuru diplomalı 
değil, biraz evvel portesini çizmiş olduğum 
tabladaki ölçüler içerisinde mezunlar verecektir. 

İmam - hatip okullarından çıkanlar, hiç de 
maarif liselerinden, genel kültür bakımından, 
geri değüidirler. Onlardan bir sene de fazla 
okumaktadırlar. Farklarını vererek üniversi-
tıeye giden imam - hatip okulları mezunları, 
iftiharla söylerim ki, (soyumda, sopumda 

, hacı hoca var zannetmeyin, görtdüklerimi vic
dan duygulan içinde» aklı selim olarak arz 
etmeye çalışıyorum) diğer lise mezunlarından 
daha başarılı olmaktadırlar. Tıp Fakültesine, 
teknik dallara gidenleri var, sorun, sioruş-
tuıun - Hukuk dâhil - sınıflarının en ileri ta
lebedirler. Bu kabiliyetli çocuklara, diğer 
meslek liselerini bitirenlere üç fark imti
hanı verdirilirken, bunlara beş dersten fark 
imtihanı verdirilmektedir. Burada bir haksız
lık olduğu kanaatindeyiz. Bunların diğer 
meslek: lise ayarına indirilmesini veıya hiç 
olmazsa bütün meslek liselerine, imam - Ha
tip okulları da dâhil, üniversitelere giriş 
hakkı tanıyınız. Merkezi sistemle imtihana gi
rer, muvaffak olursa devam eder, olmazsa 

Tdevam etmez. Dert yandılar, aynı imtihana 
gireceklerine ve aynı köprüden geçeceklerine 
göre, Millî Güven Partisi olarak bu hakkın 
tanınmasını arzulamaktayız. 

imam - Hatip okullarından mezun olanlar, 
maalesef kendileri maddeten ve manen onore 
edilmedikleri için, bâzıları kendi mesclekle-
rine doğru yönelmiyor, vazife almıyor. Bun
dan üzüntü duymaktayız. Biz, Diyanet işleri 
Başkanlığı Teşkilât Kanununu çıkarırken, 
imam - Hatip okullarını açarken,, köylere va
rıncaya kadar imam kadrolarını meslekten 
ehliyetli, bilgi.'li kişiler alsın; halkı yarım 
(yanlış, âtıl - bâtıl djolu dinî inançlardan kur
tararak müspet anlayışla dinî yönlerini ge

liştirsin, diye açmıştık. Hallbuki, bunların pek 
çoğu buraya gitmemektedirler. Gitımeımlenin 
nedenlerinin üzerinde durulması ve bu ne
denlerin giderilmesi ilgilileri© düşmektedir. 
Üzerinde durulmaz ve bugüne kadar olduğu 
gibi, böyle akar giderse bunun vebali, dinî 
inançlardaki anlayışlardaki noksanlıkların gü
nahı, AHahın ve tarihin huzurunlda iktidarın 
olacaktır., ilgili bakanlığın olacaktır. 

imam - Hatip okulu mezunları gitmedik
leri ve kâfi gelmedikleri için pek çok köyle
rimizde mektep mezunu olmıyan kişiler din 
adamı, imam tâyin edillmek&edir. Hiçbir za
man mektep mezunu ollmıyanla mektep me
zunu olan aynı seviyede olmaz. Bu kadrolar 
çantadan yetişen, özel kurslarla yetişen din 
adamlariyle doldurulmamalıdır. Süratle ve 
miktarı gün begiin çoğalan imam - hatip okul
ları mezun verdiklerine göre, her s&ne veri
len kadrolar bakanlığın ve Diyanet İşleri 
Başkanlığının elinde rezerv halinde bulunmalı 
ki, bu mezun olanlar tâyin ©dilsin. 

Kongrede muttali oldum, maalesef, pek çok 
yerlerde, mezun olanlar müracaat ettiği hal
de, müftüler, «orası doludur, tâyin edemem» 
diyormuş. Mektep mezunu, imam - hatip 
okulu mezunu müracaat edince ilgili müftü
lük ve bakanlık tâyin etmeye ' merburdur. 
Edilmediğinin yankılarını yandılar, ben üzüntü 
ile beyan etmeye mecburum. 

Diyeceksiniz ki, «Bu tâyin edilenler atılsın 
mı». Hayır. Hiç olmazsa bundan böyle veri
len kadrolar ,elde olacak kadrolar don/durul
sun bir rezerv olarak, bir Kontenjan olarak 
bunlara aynisin. Şimdiye kadar tâyin edil-
mâş olan vekil ve imamlar da bir defaya 
mahsus olmak üzere imtihandan geçirilsin, 
ehil olanlan bu vazifelere asıl olarak tâlyin 
edilsinler. 277 liraya, bu personel kanunu 
çıkmadan evvel vekil imamlar 277 liraya ça
lışmaktaydı. 277 lirayla geçinen din ada
mından dinî bilgi, ibadet, huzur bekliye-
mezsiniız. Bunlan bu perişanlıktan kurtancı, 
asaleten tâyin edici, - bir defaya mahsus ol
mak üzere - tedbirin alınmasını ilgilileı'den, 
enerjisine, samimiyetine inandığım sayın ba
kanımdan beklemekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, üç dakikanız 
kaldı. 
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İHSAN KABADAYI (Devamla) — İkinci 
10 dakikamı da kullanıyorum, efendim. 

imam - Hatip pkulları ve islâm enstitüleri 
bugüne kadar maalesef, bir enstitü hüviyetin
de çalışagelmiştir. Buralara da kariyelerden 
gelme, titir sahibi hocalar tâyin edilememekte
dir, edemezsiniz. Olmadan vermek Allaha mah
sustur. Kaynakta, kariyerden gelme eleman öğ
retici yetiştirilemiyor. Maalesef, asistanlık kad
roları buralara verilirken çok kıt ve kısır dav-
danılmaktadır. Diğer yüksek okullara senede 
miktarı 150 yi geçen, sadece iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisine 150 kadar asistan kadrosu 
verilirken, İslâm Enstitülerine verilen asistan 
kadrosu miktarı 4 adeddir. Bu kadar kadroyla, 
sayıları beşe varmış olan islâm Enstitülerini ye
tiştirmeye, arzu ettiğimiz anlamda, ölçüde eğit
meye imkân yoktur. Buna da süratle çare bu
lunmalıdır. 

Bunlar, asistanlık kadroları mevzuunda dı
şarıya, genel kütürlerini artırıcı uzmanlık ve 
doktora bakımından, yetişmeleri bakımından 
tutumumuz, maalesef bunlara bir yetim ve ök
süz muamelesi yapma hudutlarından öteye geç
memiştir. 

Ayrıca, sosyal Devlet, sosyal Anayasa lâfım 
sık sık ediyoruz. Burası da bir eğitim ve öğre
ttim müessesesi olduğuna göre, imam - hatip 
okullarına verilen burslar, devede kulak mesa
besinde, çok azdır. Yılda, miktarı sabit 160 ola
rak kalıyor, öbürlerinin ise 10 binlerin üstün
dedir. Bunun hiç olmazsa adedlerinin orantılı 
bir seviyeye getirilmesini arzu etmekteyiz. 

Teşkilât Kanunu yeni çıkmış olmasına rağ
men, maalesef tatbikatta bir çok hatalar ken
disini göstermiştir. Bu hataların yıldan yıla, 
devreden devreye atlamadan, tashih etme im
kânları süratle aranmalıdır. İlgili bakanlıktan, 
rakam itibariyle büyüklüklerini her zaman bi
zim gibi gariban partilere kakan büyük par
tilerden bu kanunun noksan olan taraflarım ik
mal ve ıslâh etmelerim Millî Güven Partisi 
grupu olarak hassaten istemekteyiz. 

Maalesef, yine köylü yetim ve öksüz mua
melesi görmektedir. Şehirli bütün haklarım 
bütçeden bol bol̂  gani gani alırken, köylünün 
her zaman az aldığını söylerim, ehliyetli ağız
lardan din bilgisi alma ve kendisini yetiştirme. 
bakımından da köylü fakir tutulmaktadır. Çün

kü, mevcut mevzuat bilgili, yetişkin, ehliyetli 
vaizlerin köylere gitmesine fırsat vermemek
tedir. Bu bir kanun, bu bir harcırah mesele
sidir. Hiç olmazsa köye daima dinlediği kendi 
imamım, hatibini değil de - insan, yaratılış ica
bı değişik fikir değişik sima, üstün ehliyet gör
mek ister - zaman zaman hiç olmazsa büyük 
köylere merkezdeki ehliyetli vaizlerin gönderi
lerek halkın tenvir edilmesine imkân veril
melidir. 

Çok kere hutbeler gelişi güzel yazıldığı için 
basına akseden, hepimizin içinde üzüntü ya
ratan hâdiseler olmaktadır. Bunu da önlemek 
için başkanlık, yetişkin, ehliyetli, doktora ver
miş elemanlara hutbeleri hazırlatmak, ilgilile
re dağıtmalı ve bu hutbeler halka okutulmalı
dır. 

Bir diğer üzüntülü mevzua da maalesef, bu
güne kadar din adamları çeşitli kaynaklardan, 
değişik menbalardan akıp gelmiştir. Bu yüz
dendir M, bu din adamlarının gerek dinTnl-
gileri, gerek akait ve tatbikat yönlerinde çe
lişen ihtilâflara düşmektedirler. İlgili Sayın 
Hocam bunu çok iyi bilir. Bu çelişme hem ken
di aralarında huzursuzluğa, hem de halk ara
sında rahatsızlığa, tedirginliğe sebebolmaktadır. 
Bunun içindir ki, başkanlık ve ilgili bakanlık 
bu çelişen fikirleri tatbikat ve inançtaki bir
birine zıt düşen görüşleri giderici seminerlere ve 
kurslara değer verip, bu husus giderilmeli
dir. 

Bugüne kadar yapıla gelen köy ve kasaba 
camileri maalesef, köylünün kafasındaki ölçü
lere göre yapılmaktadır. Şunu bilesiniz M, Sel
çuklu devrinde ve tarihte gelmiş geçmiş diğer 
müslüman devletlerinde, Osmanlı Devleti dâ
hil, kendilerine has bir millî hüviyette cami ve 
medrese yapılırdı. Bugün şahsan nâçiz arkada
şınız, Anadoluda gördüğüm her camie «bu 
Selçuklu tipi, bu Osmanlı tipi camidir» diyebi
lirim. Onların cami ve medrese anlayışında ken
dilerine has standartları, kendilerine has bir mi
mari projeleri vardı. Bugün köy ve kasabalar
da gelişi güzel, derme çatma cami yapılmasına 
fırsat verilmemeli, Millî hüviyetimize has, bizi 
hatırlatıcı ciddî standart ölçülere dayalı bir 
cami projesi meydana getirilip, o dağıtılıp ya
pılmasına imkân verilmelidir. 
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Ben sayın bakandan memnunum, benim sı
kıntım bakanla ilgili olmıyacaktır. Her zaman 
söylediğimi tekrar etmeye mecburum. Sıkıştığı
mızda, çok müşkül durumda kaldığımızda 
muhterem bakandan, imam kadrolarının çıkı-
işmda bir imkân alabiliyorum. Ama vilâyetlere 
gönderilen imam kadroları maalesef bir müsbet 
ölçüye, ciddî esaslara dayanmadan tevzi edil
mektedir. Bunu tevzi etmek için kurulan ko
misyonlar partizan ölçülere göre hareket et
mektedir. Müstehakkın yanında, hakkı olmıyan 
almaktadır ve bu siyasi kaynakta bir rey he
sabiyle kadrolar kullanılmaktadır. Rica ediyo
rum, Millî Güven Partisi grupu olarak istirham 
ediyoruz, Allah adına yapılacak hizmette, ne. 
olur politika sökmayıcı, siyasi teısir girmeyle! 
bir tevziat imkânı verilmiş olursa, hepimiz hu
zura kavuşmuş olacağız. Bunu burada beyan et
meye mecburum. 

Bir devletin kendli kadrolariyle yürüttüğü 
Kur'an kursları var, bir de halkın kendi yönet
tiği, yürüttüğü kurslar var. Devlet kadrosunun 
•dışındaki kurs miktarı kaçtır, bir şey diyemıye-
ceğim. Ama çalışan Kur'an kurslarının işleyiş 
tarziyle kulağımıza gelen bâzı hâdiselerden 
üzüntü duymaktayız, ilgililerin, Kur'an kursla
rını, eğitim gördükleri binaları, araç ve gereç
leriyle ders veren hocasiyle beraber, sıkı bir 
kontrola, ehliyet imtihanına tabi tutulmasının 
zaruretine inandığımızı, Millî Güven Partisi 
Grupu olarak, bir kere daha belirtmeye mecbu
ruz., 

İBu meyanda maalesef, gizli din okullarının, 
nizamiye askeri gibi, polis gibi kıyafetle tev
hit içerisinde tedrisat görüşü bâzı tarikatların 
kapalı çalışma tarzı bizi üzmektedir. Dinî inanç
lara saygılı olmakla beraber, nasıl ki, demok
rasi açık rejim ise, İslâmlığın da kapalı hiçbir 
yeri olmadığına ve herkese her türlü kayıtların 
üstünde millet, milliyet, dil, renlk gözetmeden 
gönüllere hal, ahlâk yoliyle hitabeden bir din 
olduğuna göre, bu müesseseler kontrol edilmeli, 
faydalı olanları geliştirilip, zararlı olanların da 
zararlarını önleyici, ama kırıcı olmamak şar-
tiyle ilgililerden hizmet beklenilmelidir. 

Dış memleketlere gönderilen işçilerimizi dinî 
yönleriyle eğitecek, din bilgisi verecek din 
adamlarının son defa Avrupaya yaptığım gezi
lerimde öğrendim, maalesef bâzılarının yeterli 

olmadığını, dinî inanç ve ölçülerle kabili telif 
olmıyan beyanlarını, vaazlarını üzüntü ile din
lediğimi burada beyan etmeye mecburum. Ora
da sadece din bilgisi vermiyor, o dlin adamı. 
Orada bizim millî varlığımızı, Türk millî hüvi
yetinin azamet ve şahsiyetini temsil ettiiğine gö
re, noksan, eksik şekli sadece İslâm Dinine de
ğil. Türk Milletinin millî inançlarında da, müllî 
hüviyetlerinde de kötü notlar verilmesine, sebe-
bolmaktadır. Böyle din adamlannm ehliyetleri 
üzerinde hassasiyetle durulmasına, genç, dina-
raiilk, müspet bilgilerle yetişmiş din adamlarının 
gönderilmesine taraftarım. 

İslâm âlemine aziz milletimiz asırlar bo
yu önderlik ve rehberlik yapmıştır. Bu önder
lik ve rehberlik yapışını Türk Milleti sadece 
kılıç ve ordusu ile değil, müspet ilimdeki doy
gun, olgun hali, yetişmiş seçkin uleması ile ol
muştur. Yine Türk âlemi, islâm âleminde lider
lik, amirlik rolünü oynıyabilecek her türlü im
kâna sahiptir. Tarihî hazinemiz, millî yapımız, 
inanç yapımız, buna fazlasiyle müsaittir. 

Ancak, bizi bu seviyeye getirecek ehliyetli 
din adamlarının yetişmesini, bu yoldaki eserle
rin bütün islâm âlemine gönderiliş şeklinde 
Hükümet ve ilgililerce vazifelerin ele alınma
sını istemekteyiz. -

Bugün Türkiye'de maalesef bir çok yerler
de şahidolduğumuz gibi, öğretmenle din adamı
nın müşterek çalışması, halkımızı ileriye çekici 
yüceltici hedeflere gidici imkânlardan yoksun 
olduğunu görmekte, üzüntü duymaktayız. Tek
mil ilgililerde vazife, anahedef şu olmalıdır ki, 
imam ve öğretmen barıştırılır, kaynaştırılır ise, 
iki güç, iki kuvvet, halkı ileri ve muasır sevi-

"- y e v e götürür. Bugünkü bâzı hâdiselerde şahi
dolduğumuz gibi, keşmeıkeşlikte kalır ise, biri 
ileri çekerken biri geri çeker, bu millet de ye
rinde sayar. Bunu giderici, anlaştıncı, kaynaş
tırıcı çareler bulunmıalıdır. 

BAŞKAN — iki dakikanız kaldı Sayın Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitire
ceğim Sayın BagJkan. 

Ve böylece dinî müesseseler ve müntesipleri 
sadece din bilgisi veren değil, Ortaçağın kendi 
anlayışına göre milletleri, milleti yerinde tutucu 
olan değil, muasır seviyeye götürücü, yüceltici 
bilgileri veren müesseseler haline gelmek za-
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rureti vardır. Bunun için de eleman, eleman, 
eleman yetiştirilmelidir. Bu ancalk yetişkin ele
manla olur. 

Yüce Allanın nazarında insanlıkla insanlar 
cümlesi birleşir. Allanın rahmeti rahmanında 
diller, renkler yoktur, birleşecektir. Ancak ve 
Sancak, dünyada millet olarak kalıp yaşıya-
bilmek için müslümanlığımızın yanı başında, 
milli hüviyetimizi, millî pasaportumuzu, Türk
lüğümüzü korumaya mecburuz. Din adamları 
da, dinî bilgilerinin yanında Yüce Türk Mil
letini, Türk kalıcı derslerini, vaizlerini verme
li. Türk Milletinde islâm inançlarının yanın
da millî duygu ve görgülere göre, millî pasa
portunda miîlî benliğini tanıtıcı vaizlerini 
güçlü tutmalı ki, rahat ve huzur içinde ibadet 
yapabilsinler. Eskaza Türk yarlığına, Türk is
tiklâl ve mevcudiyetine bir zarar gelirse, is
tiklâl olmıyan yerde hürriyet olmadığı gibi, 
vicdan hürriyeti de, ibadet hürriyeti de olmıya-
caktır ve kalmıyacaktır. Din adamları bunu iyi 
bilmeli; halkı eğitirken, öğretirken, millî var
lığımızı, Türk varlığını, Türk Devletini yücel
tici, koruyucu bir hoca olduğunu da sureti ka-
tiyede unutmamalıdır. 
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tır. Bu cereyanlar okulda, bir kısım talebenin 
arasına kadar girmiştir. Maalesef üniversite
lerde bir kısım hocalara kadar sızmıştır. Yer 
yer bâzı teşekküllerde bunun alâmetlerini gör
mekteyiz. Türkiye cemiyetindeki hakiki huzur
suzluğun, asayişsizliğin, bunalımın, sıkıntının 
sebebi budur. Bunu cümlemiz, bütün iyiler yan 
yana gelerek birleşmiş olan kötülere karşı 
müspet yollarda mücadele edeceğiz, kazanaca
ğız. 

Ancak ve ancak; «anlarsa tat kızın dilinden 
annesi anlar» fehvasınca halkın dilinden en iyi 
anlıyan, ona en iyi hitabetmesini bilen din adam
larıdır. Öyle ise din adamları, hassaten halkı
mızın geceli gündüzlü içinde ve beraber ol
duğuna göre, kuru dualı değil, demin saydı
ğım sapık fikir ve cereyanlara karşı halkı 
devamlı olarak uyarıcı, müspet telkinlerle, bir
liğe, dirliğe sevkedici çalışmalarını da eksik 
etmemelerinin Millî Güven Partisi olarak lü
zumuna inanıyor, bu yıl bütçesinin memlekete, 
millete hayırlı olmasını temenni ediyor, cüm
lenizi saygiyle, muhabbetle selâmlıyorum (M. 
G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Vehbi Sınmaz, buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
VEHBİ SINMAZ (Manisa) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Her mevzuda olduğu gibi, Diyanet mevzuun
da da birliğe ulaşabilmek için, bir ölçüye sa-
hibolmak lâzımdır. Nasıl ağırlık ölçüsü birimi 
kilogram, uzunluk ölçüsü birimi olarak da met
re kabul edilmiş ve insanlar arasındaki mad
di ihtilâf ortadan kalkmışsa, mânevi, dinî 
mevzuda da insanların anlaşabilmeleri için bir 
ölçü lâzımdır. Bu ölçü müslümanlar için Kuranı 
Kerimdir, müslümanlar için derken, aklıma ge
len bir hikâyeyi müsaadenizle nakledeyim. 

Bir şahıs, bir imama; «Allah var mıdır, kaç
tır» gibi sual sorar, imam da vardır ve bir
dir» mealindeki âyeti okur. Adam; «hocam baş
ka deliliniz yokmu?» deyince, imam; «daha ne 
olsun, sana Allanın kelâmını okuyorum, yetme
di mi» deyip çıkışmış. Adam da; «Ahh. hocam, 
ben özünü inkâr ederken, siz kalkıp bana sö
zünü söylüyorsunuz.» demiş. 

Şimdi ben özden mi, sözden mi, kime ve ni
çin söz etmeliyim diye, Demokratik Parti Gru-

Bütün bunlar bir kuru dua ile gaibe hükmet
mekle olmaz. Bir asker olarak söyliyeyim ki; 
tarih boyunca Türk Ordusu, silâhında güçlü, 
eğitiminde düşman ordusuna aynı ölçüde oldu
ğu zaman muvaffak olmuştur. Eğitimde geri, 
silâhça noksan olduğu zaman, kuru dua etmek, 
taıüslüman olmak, Türk ordularını, islâm ordu
larını galip getirmemiştir, perişanlıktan peri
şanlığa götürmüştür. Asker olarak zaferde na
sıl ki tedbirin başında terakkici olmak, o gü
nün şartlarına göre eğitimi, silâhı, bilmek şart 
ise, islâm âlemini de Türk milletinde yücelt
mek için camide, meydanlarda kuru dua çek
mekle bu iş olmıyacaktır. Din adamlarının, 
(demin bahsetmiş olduğum müsbet ilim ve an
layışta yücelmesi, ehliyetlerini zenginleştirmesi, 
halka da bu kültürü vermesi ile doğacağına 
göre, hassaten ilgililerin seminer ve kurslar
la din adamlarını yetiştirmesini, mekteplerdeki 
kadrolara daha ciddî önem vermesini bekle
mekteyiz. 

Bugün Türkiye'yi açıkça görüyoruz ki, bir
takım sapık, kökü dışarıda, enternasyonalci, 
Leninist, Marksist, Maoist cereyanlar sarmış-
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pu adına Diyanet bütçesi ile ilgili görüşlerimi
zi açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Diyanetin bütçesinden evvel, kendisinden 
bahsetmek gerekiyor. Din, Allah tarafından pey
gamberler vasıtasiyle insanlara gönderilen ilâ
hi bir Kanundur. Meselelerimizi izahta ve is
patta iki delilimiz vardır; bunun biri ilim, 
değeri din. İlim ve din bilgisinden mahrum 
insanlarla anlaşmak mümkün değildir. İlim ve 
din, ikisi de Allah'ın eseridir. Allah'ın bu iki 
eseri arasında birbirini nakzeden görüşler ol
maması lâzımdır. Şayet, ilim ve din birbirini 
nakzeder gibi görünüyorsa, bu, ya ilmin gayesi
ne aykırı tefsir edilişindendir veya dinin gaye
sine aykırı tefsir edilişindendir. 

Bu milletin ve memleketin mesuliyetlerini 
omuzlarında yüklenmiş muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; din insanlara, fakat insanların 
akıllısına hitabeder. Bu hitaba muhatabolabil-
mek için, insanların kendisini tanıma kabiliyeti
ne sahibolması lâzımdır. Bu kabiliyetten mah
rum insanların, ilim ve dinin varlığını tanıma
larına imkân yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, dinin bir iman, 
bir de amel kısmı vardır. Yalnız dinin mi; her 
şeyin. Bir yerde fikir varsa, orada o fikrin ha
reketi de vardır ve olması lâzımdır. Hareket, 
fikrin elbisesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 19 
ncu maddesi; «Herkes vicdan ve dinî inanç ve 
kanaat hürriyetine sahiptir» diyor. Ben de di
yorum ki; Anayasa bu hakkı tanımasa dahi, 
insan hürdür. İnsanların asıl muhtaç olduğu hür
riyet inanç değil, inandığını yapma hürriyeti
dir. Ve 19 ncu madde devam ediyor; «Kamu dü
zenine veya genel ahlâka bu amaçlarla çıkarı
lan kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, dinî 
âyin ve törenler serbesttir» Demek ki, kanun
lara aykırı olan ibadetler ve dinî âyinler var. 

Şimdi, kanunlara aykırı olan bu ibadetlerin 
inancına sahibolacaksın, fakat inancın icabettir-
diği hareketleri yapamayacaksın. Ateşe, ateş 
olma imkânı vereceksin, fakat yakmasına imkân 
vermiyeceksin. Bu olamaz. 

Muhterem milletvekilleri; peşin hükümlü ol
mamak için bir müsteşrik gibi hareket edi
yorum. Maksadım çelişmeleri ortaya koyup, 
hükmü muhataba,verdirmektir. İlim, inanç, fi

kir birer vasıtadır, gaye değildir. Bilmek için 
bilmeyiz, inanmak için inanmayız. Bildiğini ve 
inandığını bilmek ister veya inanırız. 

Şair; «yüksel ki yerin bu yer değildir, dün
yaya geliş hüner değildir» der. Şu halde hüner 
nedir? Asıl hüner, insanın dünyaya gelirken 
kendisiyle beraber getirdiği bu değer ve kabi
liyetleri geliştirmesi, tekâmül ettirmesidir. İşte 
partimiz ve bütün partiler dinî, insanı insan ve 
milleti millet yapan değerlerden biri olarak 
ele almalıdır. Denebilir ki, bu değerlere sahibo-
lan müslüman ülkeler, neden ilmî bakımdan ge
ri kalmıştır? 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım; ne is-
lâmiyetin üstün vasıflan, islâm medeniyetinin 
sükutunu ve ne de hıristiyanlığın zaıfları Av
rupa medeniyetinin yükselmesini durdurabil
miştir. Tekâmmül etmek için bâzı değerlere ve 
vasıtalara sahibolmak kâfi gelmez. Sahiboldu-
ğumuz değer ve vasıtaları işletecek isteğe ve 
iradeye sahibolmak lâzımdır. Bu istek ve ira
deden mahrum insanlar ve milletler, başka ira
delere boyun eğmek mecburiyetinde kalırlar. 
Biraz önce dinin akla hitabettiğini, aklı olmı-
yanm dinî de olamıyacağmı ifade etmiştim. Şim
di dine muhatabolacak bir akla sahibolmıyan 
veya sahibolduğu halde bu aklı işletecek is
tek ve iradeden mahrum bir insanın ilerlemesi
ne imkân var mı? Deli, aklı olmıyan değil, ak
lını işletecek irade ve istekten mahrum olan
dır. 

Şu halde, kabahat vasıtada, hammaddede de
ğil, o vasıtayı kullanmıyan, hammaddeyi ma
mul madde haline getirmiyen bizlerdedir. Yer
altı servetlerinden istifade edemiyenin, o ser
veti yok kabul etmesi inkâr etmesi, servetin de
ğerini yok etmez. Servetin insana değil, insa
nın servete ihtiyacı vardır. Dinin insana değil, 
insanın dine ihtiyacı olduğu gibi. 

Muhterem milletvekilleri; geri kalmışlıktan 
bahsederken umumiyetle sebebolarak; dinden, 
irticaden, yobazlıktan bahsederiz. Peki, din 
tekamüle mâni ise, niye ilme sarılmadık? Dini
mizde ilme sarılmaya engel teşkil eden bir hü
küm mü var? Kıyamete kadar baki olan Kur'-
anı Kerim, muayyen bir zaman içinde de, 20 nci 
asırda ilmî görüşle mi çalışıyordu? Evet veya 
hayır. Bu durumda iki görüşten birini tercih 
gerekiyor; dinî tercih edersek ilme, ilmî tercih 
edersek dine karşı olmamız gerekir. 
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Halbuki biraz önce, dinle ilmin aynı varlı
ğın eseri olması dolayısiyle, birbirini nakzet
mesi lâzımgeldiğini, böyle bir durum olursa, 
ilmin veya dinin gayesine aykırı tefsir edildi
ğini söylemiştim. Din, realite olarak vardır. 
Realite daima iki taraflıdır. İlimle din arasında 
biz sentez aramıyoruz. Realitenin kendisinde 
saklı sentezi göstermek istiyoruz. Sentez olmı-
yan yerde varlığa benziyen hiçbir şey yok
tur. 

Şayet, din ilimle çatışsa idi, ilmi tavsiye 
eder miydi? Dinimiz; «Hiç bilenlerle bilmiyen-
ler bir olur mu. Yerde ve gökte ne varsa hep
sini istifadenize sundum. İlim herkesi, ibadet
le ancak âbidi alâkadar eder. Bir saat tefekkür 
70 sene ibadet kadar hayırlıdır. İlim Çin'de 
bile olsa tahsil ediniz. Beşikten mezara kadar 
okuyunuz. Evlâdın babadan alacağı en kıy
metli miras, iyi bir tahsildir. Tahsil, kadın-er
kek herkese mecburidir, ilmimi artırmıyan gü
ne lanet olsun. Tahsil cihad-ı mukaddestir. 
Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir. Âlimden 
yüksek hiçbir şey yoktur, zira hükümdarlar 
alelade faniler hakkında hüküm verirler, âlim
ler ise hükümdarları da muhakeme ederler» Ta
biî ilmi ile âmil olan âlimden bahsediyorum. 
«Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da 
ilimdir.» Hazreti Ali; «cahil çenette komşum 
olsa, ondan kurtulmak için cehennemi tercih 
ederim» diyor. Demek ki, cehalet Cehennem
den daha korkunç. 

«Cehaletten dehşetli fakirlik olamaz.» 
Tarihte üç kıtaya hâkim olan bir millet aca

ba ilimsiz, dinsiz, irfansız, silâhsız mı hâkim ol
du? Bir insanda veya millette bu üç şey; yani 
kafa, para ve silâh olmazsa hiçbir şey yapamaz.. 

Avrupa medeniyetinin doğuşunda ilk âmil 
olma şerefi Hıristiyan Garbe değil, Müslüman 
Şarka aittir. Bugünkü Garbın bütün ilimleri, 
farkında olmadığımız îslâm kültürünün mahsul
leridir. Eğer bugünkü Garp medeniyetinden İs
lâm ilimleri kaldırılacak olsa, atom sanayii der
hal durur, uçaklar yere düşer. 

«Müslümanlar! Her şeyi size veriyoruz, ama 
yalnız şu bizim ondalık sistemimizi verin» dese
ler, ortada Avrupalıya ait hiçbir şey kalmaz. 
İptidai Garp âlemi, kâğıdı da, kâğıtçılık sana
yiini de Şark'tan almış ve ancak bu sayede o 
karanlık âlem aydınlanmaya başlamıştır. 
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Kâğıt bir islâm icadıdır. Eski çağ tıbbının 
müessisi Hipokrat, yeni tıbbın vâzu da İbnî Si
na'dır. Müslümanlar beş asırdan fazla dünya 
tıp ilminin başında bulunuyorlardı. 

Garp âlimlerince, islâm kültürü bütün ilim
lerin menşeidir. Riyaziyat da islâmın eseridir. 
ilk defa tirgonometri cetvellerini Müslüman
lar hazırlamıştır. Büyük Müslüman âlimlerin
den Horasanlı Gıyasettin Cemşit, bir derecenin 
sinüsünü hesabetmiştir. Bunun gibi birçok mi
saller vermek mümkündür. Burada islâmın mü-
def asını yapacak değilim, islâm dini imtihanını 
vermiştir. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım; gele
lim lâiklik meselesine. Bu mevzuda ben şahsan 
henüz hüküm vermiş değilim. Lâikliğin ne ol
duğunu gereği kadar bilmiyorum. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Anaya
sayı okuyun, orada yazıyor. 

D. P. GRUPU ADINA VEHBİ SINMAZ 
(Devamla) — Beyefendi, ben Parlâmentoda ilk 
defa konuşuyorum. Parlömanterler hakkındaki 
kanaatimi sarsmayın. 

BAŞKAN — Siz genel Kurula hitabedin Sa
yın Sınmaz. 

VEHBİ SINMAZ (Devamla) — Lâiklik 
mevzuunda muhtelif yazarların görüşlerinin bir 
kısmını naklediyorum: 

«Lâiklik, din ile dünya işlerini ayırmaktır.» 
«Lâiklik, kral ve hanedan düşmanlığıdır.» 
«Lâiklik, katoloküğm katılığına isyan, ihti

lâlcilerin papaz sınıfına karşı husumeti, kilise 
mallarına yağmacıların el koyması, Devletin, 
dinî teşekküllerin tesirinden kurtulması, dinî 
vakıfların devletleştirilmesi.» 

Avrupa dillerinden aldığımız lâik kelimesi
nin mânası, dinî olmıyan şey, din dışı fikir, mü
essese, sistem, prensip demektir. Lâik kelimesi 
Fransız ihtilâlinden sonra yayıldı, ortaya atan
lar Jekovenlerdi. 

Muhterem milletvekilleri, bu, Avrupa'da, 
Hıristiyan âleminde normaldi, incil aslını mu
hafaza etmiyordu. Akla karşı idi. Muamelâtla 
ilgisi yoktu. Bir ahiret dini idi. Dünya işlerine 
karışınca, dünyalılar, akıllılar, aklı ile isyan 
etti. 

«Akıl ile isyan etti» tâbiri dikkatinizi çek
miş olabilir. Bizde Türk münevveri dine karşı 
aklı ile değil, hisleriyle karşı çıkmıştı. Zaten 
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İslâm dinine akılla karşı çıkılamaz. İslâm, akli 
olanla olmıyanı ayırmıştır. Doğu adamının dine 
karşı çıkışı, akılla olmamıştır, öyle osyaldı, bu, 
akıl dışı bir hareket olurdu. Dine karşı çıkış da 
Batıdan kopya edilmiştir. Her kopya gibi, as
lının gerçeğinden mahrum olmaya mahkûm bu 
karşı çıkış için gerekçe arayınca hiçbir akli se
bep bulamıyan Doğu adamı, ne bu çıkışından 
bir fayda görmüş, ne de kimseye bir fayda 
temin etmiştir. 

Fransa'da sıkı ve şeklî lâiklik anlayışında 
da bir değişiklik olmuş ve halen Devletin işle
rine yardıma başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; iki yıldır, ilahiyat 
ve Yüksek islâm Enstitüsünde okuyan talebele
re burs ilâve edilmemiştir. Kur'an kursları tak
viye edilmelidir. Vekil imamlar kadrolu imam
lar gibi, Personel Kanunu ile aynı maddi hak-
•ka sahibolduğuna göre, mühim olan maddi kül
fetidir işin, 633 sayılı Kanunun 22 nci madde
sinin de değiştirilerek bu problem çözülmelidir. 

Yüksek islâm Enstitüleri akademi haline ge
tirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz şikâyette 
haklı olmaya çalışmalıyız. Haklı olmak, şikâ
yetin mevzuunu delilleriyle ortaya koymakla 
mümkündür. Kimimiz Nurculuktan şikâyet ede
cek, kimimiz Süleymancılıktan... Ricam şudur 
ki, bunların ne olduğuna dair bilgi versinler. 

Zaten bütün din adamları hapishaneyi 
«Medrese-i Yusufiye» kabul etmişlerdir. Kitap 
okumaya daldıkları için, talebe öldürenler ve 
banka soyanlar gibi kaçmasını beceremiyorlar. 
Bunlar aşırı sağ sayıldığı için, banka soyanlar
dan daha tehlikeli görülüyor, Memurin Muhake-
mat Kanunununa göre, bir memur tetkik ve 
tahkik edilmeden tevkif edilemez, ama bir din 
adamı sorgusuz ve sualsiz tevkif edilir. Bundan 
da şikâyetçi değiliz. Herkes vazifesini yapıyor. 
Hangi yüksek çatı var ki, yer ile yeksan olma
mış. Hangi ateş var ki, yerini küle tek et
memiş. Her tohum toprağa tek düşer, fakat 
tek çıkmaz, insan bir ölüp, bin defa dirilmeli-
dir. Sûr üfürüldü, dirilme çağı başladı. Diril
mek için ölmek lâzımdır. Dirilmeye namzet ölü
leri hürmetle selâmlar, 1971 yılı Diyanet işleri 
Başkanlığı Bütçesinin Müslüman Türk Milleti
ne hayırlı olmasını diler, D. P. Grupu adına 
saygılarımı sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Ergül, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ERGÜL 
(Bilecik) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1971 malî yılı 
Bütçesi üzerinde C. H. P. nin görüş ve temenni
lerini, bizlere verilen zamanın imkânları içeri
sinde sunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Mesafeleri kısalmış, modern araçları artmış, 

teknik imkânları gelişmiş ve bu ölçüde çok kü
çülmüş bir dünya üzerinde yaşıyoruz. 

ileri ve geri deyimleri işte bu dünyaya göre
dir. Acı, fakat gerçek odur ki, Türkiye iktisa-
den geri kalmış ülkelerden biridir. 

Bu nedenle, bütün tartışmaların bir tek ama
cı vardır; topyekûn kalkınmak, fakirlikten, ge
ri kalmışlıktan kurtulmak. 

Böylece, Devletimizi ekonomik kurtuluşa, 
halkımızı sosyal denge içinde insanlığın onur
lu yaşantısına kavuşturmak. 

işte hepimizin ortak çabamız budur. 

Aziz arkadaşlarım; 
Millî sorunlarımız açıkça ve isabetle ortaya 

konulmasa, dertlerimizin gerçek çareleri bu
lunamaz. 

Şu gerçek iyi bilinmeli ve iyi anlaşılmalıdır 
ki, bugün Türkiye'mizin doğru yolda, hızlı ve 
dengeli kalkınmasının anahedefini, artık şahıs
lar ve Hükümetler tâyin yetkisine sahip değil
dirler. 

Çünkü bu temel hedefi Anayasamız açıkça 
tesbit etmiştir. 

Anayasanın 2 nci maddesi; Devletin hüvi
yetini açık ve kesin olarak: «insanlık hak ve 
hürriyetlerine dayanan millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devleti» olarak belirtmiş
tir. 

Bütün Devlet iş ve hizmetleri bu ilkelere ne 
kadar yönelmiş ise, o kadar başarılı, bu hedef
lerden ne kadar ayrılmış ise o kadar da hata
lıdır. 

Bu hedefleri değiştirmek düşünülemez. 
O. H. P. olarak görüşlerimizin hareket nok

tası bu ve varmak istediğimiz netice de bu-
du.'. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Siyasal görevine Atatürkle başlayan C. H. 

P., İslâmm öngördüğü lâik hukuk devletini kur
du. Vicdan ve din özgürlüğünü geliştirdi. Yap
tığı devrimlerle insanımız değer buldu. Top
lumumuz geliştirildi. 

insancıl düşüncelerle kurulan bu düzen 1950 
yılında en mutlu, en onurlu günlerini yaşıyor
du. Bu tarihten sonra, ülkemizde din adına 
türlü oyunlar oynanmaya, vatandaşlar arasına 
nifaklar sokulmaya, tarikatlar yerden ot 'biter 
gibi bitmeye başladığını görmekteyiz. 

Tarih, dinin çok etkili bir vahdet unsuru ol
duğu gibi, korkunç iç ve dış savaşların kayna
ğı olduğunu da gösteren örneklerle doludur. 
Burada dinin bu çift yönlü rolünü belgelerle 
açıklamanın gereği yoktur. Bugün için anlam 
taşıyan husus, dinden yaYarlanılarak ve din 
adma hareket edildiği kanısı uyandırılarak yur
dumuzda teokratik akımların ve sebebolduğu 
olayların karşımızda ciddî bir tehlike olarak di
kilmekte oluşudur. Bu hususun bir vakıa ola
rak tesbiti son derece önemlidir. Çünkü, ancak 
bu suretle türlü iç ve dış kaynaklardan beslenen 
ve baş yardımcıları çıkar ve cehalet olan bu 
akımlarla ciddî bir şekilde savaşmak mümkün 
olacaktır. Geçirdiğimiz yıllar içinde din adına 
patlak veren birçok olaylarda, kardeş kanı dö
küldüğü ve bunun vebalinin iktidarın tutumun
da olduğu bilinmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Dinî töre ve alışkanlıklarına kati şekilde 

bağlı zümrelerin çoğunlukla tutucu oldukları ve 
her türlü değişime karşı direndikleri bilinen 
bir gerçektir. «İslâm özünde devrimcidir, te-
kâmülcüdür, yenilik isfciyen bir dindir. Tutu
cu olanların, türlü değişimlere karşı direnmele
rin, Müslümanlıkla asla ilgileri bulunmadıkla
rını da hatırlatmak isteriz.» 

Bundan dolayı tutucu partiler ile çevreleri
nin, halkın din ve görenekleri ile o?an ilişkileri
ni devamlı olarak canlı tutmaya çalışmalarının 
sebebi anlaşılmaktadır. Üzülerek belirtelim ki, 
yurdumuzdaki durum ve tutum, demokrasilerde 
normal sayılabilecek sınırı büyük ölçüde aşmış 
bulunmaktadır. Ülkemizde, balkımızın dinî 
inanç ve geleneklerinden yararlanmak is t iyen 
bâzı çevrelerle, çıkarları peşinde koşanlar, 
bâzı küçük hesaplı politikacılar, tutucular, el-
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verişli bir ortamı sürdürmeye yarıyan gerici 
akımları görmemezliikfcen gelmekte, hattâ bun
ları gizli, açık desteklemektedirler. Bu hal Dev
letimizin varlığına yönelen bir tehlikenin gün
den güne güçlenmesine sebebolmaktadır. Böyle 
bir tehlikeyi önemsemiyenler, ya gerçekleri gö-
remiyeoek durumda olanlar, ya çıkarlarını top
lum yararından üstün tutanlar, ya da olayların 
üzerine yürüyecek gücü kendilerinde göremiyen-
lerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarih en iyi yol göstericidir. Özellikle ulus

lar önemli sorunlarının çözümünde tarihten bü
yük ölçüde yararlanmak zorundadırlar. Bu ne
denlerle, biz de, Diyanet İşleri ile ilgili sorunla
rı ele alırken, kısaca tarihin yardımına başvu
racağız. —-

Herkesin bildiği gibi, teokratik devletten, 
lâik devlet düzenine geçerken, günümüzün iti
kat ve ibadetleri mahfuz tutulmuş lâiklik bun
lara vicdan hürriyetini eklemekten öteye etki 
yapmamıştır. 

Unutmamak gerekir ki, lâiklik ilkesi siya
sal bir toplumda yaşayan insana, insanlığa ya
kışır derecede önem veren kutsal bir ilkedir. Zi
ra bu ilkenin kabul edilmesi ile fert, düşün
mek için bir dimağa, mânevi âlemini korumak 
için de bir vicdana kavuşmuştur. Lâiklik ilke
sinin mâna ve mahiyeti budur. 

İslâm, doğuş ve başlangıcında, lâik bir din 
olmasından dolayıdır ki, ilk Müslüman, biraz 
önce belirttiğimiz gibi, düşünebilen bir dimağa 
toleranslı bir vicdana sahibolarak doğmuştur. 

' Sonradan kavuşmak bahis konusu değil. 

Aziz arkadaşlar, 
Lâik bir din olarak doğan, İslâm, ilme ve 

sanata büyük bir değer verdiği gibi, insancıl, 
sosyal ve ekonomik bir düzende büyük bir yer 
ayırmış idi, İslâm, daha başlangıçta hilei şeri-
yeye, taassuba, zamana uymayan töre ve alış
kılara, daha doğrusu gerici akımlara imkân bı-

" rakmamak için, içtihat kapısını açık bıraktı
ğından, bilhassa Müslüman Türkler, değil dün, 
bugün dahi Hristiyan âlemini kıskandıran ve 
gözlerini kamaştıran uygarlıklar meydana getir
mişlerdir. 

İslâm - Türk âleminin azameti karşısında ac
zini kabul eden Batı âlemi, onu içinden yıkmak 
için büyük çabalar sarf etmiştir. 
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Bu çabalar, içte çatışmaları, gerici akımları, 
post kavgalarını körüklemiş ve bu suretle islâ-
miyetin geniş ufkunu daralta daralta, taassuba 
tâviz vere vere, günbegün gerilemiş ve bugün 
içinden çıkamadığımız sosyal bunalımlara yol 
açmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
îslamı, yüzyıllar boyu mâna ve mahiyetin

den uzaklaştıran etkenlerin üzerinde de kısaca 
duracağım. 

îslamı tanınmaz hale getiren etkenlerin ba
şında : 

1. îslâmdan önceki töre ve alışkılar, 
2. Tarikatlar, 
3. îslâmın yanlış tefsir ve izahı, 
4. Muaviye ve Yezid ile başlıyan halifeler, 
5.. Hıristiyan dünyası ile, îslâm dünyası 

arasında başlıyan savaşlar, 
6. Zayıf karakterli ve küçük hesaplı politi

kacılar, gelmektedir. 
Bu etkenlerden zamanımızın da çok büyük 

tehlikesi olan tarikatçılık üzerinde kısaca dur
mak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
îslâm zahiriyle mükemmeldir* 
BatmÜerin teviline ihtiyaç yoktur. Batınî 

esaslara dayanan tarikat anlayışları, mânevi nü
fuz sahiplerine maddi çıkar sağlamaktan başka 
hiçibir işe yaramaz; bu fikirlerden ne Müslü
manlara hayır gelir, ne de boş yere batîniliğe 
sempati besliyen muhteris politikacılara. 

Sömürgeciler gerçek îslâmdan değil, batıni-
lik tesiri ile doğmuş ne idüğü belirsiz din halita
larından yararlanmışlardır. Tarikatçılık, husu
suyla bugün, «çalışmadan yiyebilmek için, mâ
nevi-nüfuz sağlamak ve buna bâzı zavallıları 
âlet etmek» anlamındadır. Bugün, Türkiye'de 
dinî bakımdan «Sıhhatli» değil, «hasta» bir ha
yat yaşanmaktadır. Buna sebebolan, «tarikatçı
lık» denen sosyal mikroptur. 

Türk Müslüman kardeşlerimiz bundan ka
çınmalı, «tevhid» inancı, Resulü Ekrem'in pey
gamberliği ve en küçük bir değişikliğe uğra-
maksızin Kur'anı Kerim gibi üç önemli birlik 
noktası üzerinde bir araya gelmeye çalışılmalı
dır. 

Birlikte değil, ayrılıkta çıkan olanlar, ayrı
lık çizgilerinin derinleşmesi için ellerinden ge
len tahriki elbette yapacaklardır. Bu konuda 
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| özellikle Diyanet İşleri Başkanlığına ve din 
adamlarına önemli görevler düşmektedir. 

Ne acıdır ki, Anayasamızın 154 ncü madde
sine göre, genel idare içinde yer alan ve 633 sa
yılı Kanunla da gösterilen görevleri yerine ge
tirmek üzere kurulan Diyanet îşleri Başkanlığı 
itimadımıza lâyık bir kurum olmaktan çıkarıl
mıştır,. 

Bu kurumda Yaşar Tunagür denilen kişinin 
yönetimlinde bir şebeke kurulmuş, bölücü, ge
rici akımlar ve bu sapık akımların militanları 
bu şebeke tarafından açıkça himaye edilmek
tedir. 

Bölücü ve yıkıcı akımlara ve îslâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine karşı çı
kan veya müsamaha göstermiyen din görevli
leri bâzı tehditlerle görevlerinden uzaklaştırıl
mış veya etkisiz yerlere nakledilmişlerdir. 

Yakında Meclisimizde, vatan ihanetine va
ran tutum ve davranışları delillerle sübut bulan 
Yaşar Tunagür'ü manen ve maddeten destekli-
yenler hakkında Meclis soruşturması önergesi 
T. B. M. M. ne verilmiştir. 0 soruşturmada Di
yanet îşleri Başkanlığının tarikatlar yuvası ha
line nasıl getirildiğini bütün ayrıntıları ile gö
receğimiz için bu konuya daha fazla değinmiye-
ceğiz. Ancak, Atatürk'çü olduğunu söyliyenlere 
Atatürk'ün bu konu ile ilgili bir uyarısını, dal
dıkları gaflet uykusundan uyanmaları için su
nacağım. 

«Ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti 
• şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memle
keti olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, mede
niyettir. Medeniyetin istediğini yapmak, insan 
olmak için kâfidir.» 

«Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz 
ki, çok kere din perdesine bürünmüşlerdir. Saf 
ve nezih halkımızı hep şeriat sözleri l e aldata-
gelmişlerdir. Milleti mahveden, harabeden fena
lıklar hep din kisvesi altında, küfür ve melanet
ten gelmiştir. Terakki yolumuzun üstüne dikil
mek istiyenleri, ezip geçeceğiz.» 

Artık, Atatürk'çü olduğunu söylemeye baş-
lıyanlarda, Atatürk'ün cesareti de olması gerek
mez mi? Bu cesareti gösteremiyenler, Atatürk'ü 
bundan böyle ağızlarına almamalıdırlar. Ata
türk, cesur insanların, vatansever insanların li
deridir. Korkakların, muhterislerin gaflet için-

I de olanların lideri değil, hasmıdır. 
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Şimdi sizler, emperyalistlerden, Yaşar Tuna-
gür'den malî veya mânevi destek gören nurcu
luğa karşı çıkabilir misiniz? Bu tarikata karşı 
çıkmadığınıza göre nasıl Atatürk'çü olursunuz? 

Atatürk'ün saygı duyduğu, milletimizin kal
kınmasında, uygarlaşmasında büyük görevler 
yüklediği asil Türk öğretmenlerine, bu tarikat
çıların, bu gericilerin telkinlerine uyarak kı
yanlar, Atatürk'çüyüm diyemezler. 

Hazreti Mubammed'in dahi en çok değer ver
diği Türk öğretmenlerini Almanya'ya işçi ola
rak kaçmaya mecbur edenler, ben îslâmm ya
nındayım diyemezler. Bu konuyu da Atatürk'
ün bir uyarısı ile kapatacağım. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — öğ
retmenler Almanya'ya fazla para kazanmak, 
daha iyi kazanç için istifa edip gitmişler. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Anlama
dığın şeye karışma hanımefendi, sen bunlardan 
anlamazsın. 

NAÎME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Za-
tıâliriizden çok daha iyi anlarım. Zaten anla
madığınız için böyle konuşuyorsunuz. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Çok geri
sin çok geri... Çok igeri. (A. P. sıralarından 
müdahaleler). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmiyelim 
lütfen arkadaşlar.. 

Siz de Genel Kurula hitaJbedin Sayın Ergül. 
Hatibin sözünü kesmiyelim efendim. 
MEHMET ERGÜL (Devamla) — Hele Sa

lih Aygün, sen hiç konuşma. Hele sen hiç ko
nuşma... 

BAŞKAN — Genel Kurula hitabedin Sayın 
Ergül. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
(Sataşma var, söz istiyeoeğim. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Atatür-
kün uyarısı şu: «Fetva ile, yahut şu bu gibi 
telkinlerle, milleti irticaa sevk etmek istiyanle-
rin yeri zindan olacaktır.» 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Yüzünüz gibi «linizde kara.. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Efendim, 
ne söylediniz Hanımefendi?. 

NAÎME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
«Yüzünüz gibi eliniz de kara» dedim, insanla
ra daima iftira atıyorsunuz, Atatürk düşmanlı
ğı ile suçluyorsunuz. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Benim 
yüzüm karadır ama içim senden onbin defa 
temizdir; bunu bilesin. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Genel Kurula hitabedin Sayın 
Erğül. 

MEHMET ERGÜL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Diyanet İşleri Başkanlığının son zamanlar- -
da, çok basit meselelerle meşgul olduğunu gör
mekteyiz. Peruka takmak, resimlerle peygam
berimizin hayatını tefrika etmek, ehramda keh
le öldürmenin günah olduğunun tebliğlerle ya
yınlanmasını yeterli çalışmalar saymamakta
yız. 

Diyanet işleri Başkanlığının : 
1. 'Sosyal bünyemizi kemiren, tarikatların 

zararlarını halka tebliğlerle, vaazlarla, yayın
larla anlatmasını, 

2. Diyanet işleri Başkanlığındaki tarikat 
başlarını veya hamilerini, özellikle Yaşar Tu-
nagür ve arkadaşlarını bu kurumdan uzaklaş
tırmasını, 

3. isliâmı yanlış tefsir ve izah eden yayın
lara imkân vermemesini, mevcutlarının satılma-
masını, en azından okunmamasını, 

4. Kuran kurslarının sık sık denetlenme
sini, 

5. Şeriat ve halife istemlerine karşı çıkma
sını, 

6. Aydın din adamları yetiştirmesini, 
7. Din adamlarına Atatürk'ü ve devrimle

rini öğretmesini ve sevdirmesini, okullarda dev
rim tarihinin okutulmasını, 

8. Politik sebeplerle görevlerinden ayrıl
mış aydın din adamlarının görevlerine hemen 
iadesini, 

9. VeMl imamların başarılı olanlarının 
kadroya alınmaları için, gerekli mevzuatı ha
zırlamasını, 

10. imam - Hatip, vaiz kayyum müftülerin 
tâyininde politik tercihlere yer vermemesini, 

11. Köylülerden toplanan aynî ve malî yar
dımlarla imamlık yapan kişilerin durumuna 
acilen bir çare bulmasını, 

12. imam kadrolarının dağıtımında âdil 
davranılmasını, İsrarla dilemekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu vatan, bu millet, bu lâik hukuk devleti 

ve bu Anayasa, özgürlüğe, adalete, fazilete, 
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Kemal Atatürk'e ve onun devrimlerine âşık va
tandaşların bekçiliğine emanettir. 

Büyük Türk Milleti, emaneti korumasını 
[bildiği gibi, özgür ve güvenli yaşama dâvaları
nı gerçekleştirmesini de engeller tanımadan, 
[başaracaktır. 

Grupumuz ve şahsım adına 1971 bütçesinin 
Diyanet işleri Başkanlığına hayır ve uğur ge
tirmesini, en samimî niyetlerle diler, Yüce Mec
lisi engin saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

NAİME ÎKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — 
ıSayım Başkan... 

BAŞKAN — Bir arzunuz mu var Sayın Tfok-
göz? 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
iSaym Başkan, ben kendilerine; «öğretmen
ler daha iyi kazanç için gidiyorlar.» dedim. 
'Kendileri bana; «Sen anlayamazsın, gericisin.» 
ideınekle sataşmada bulunmuştur, söz istiyorum. 
(O. H. P. 1 ve A. P. li milleıtvekilleri arasında 
yer yer tartışmalar) 

BAŞKAN — Müsaaıde buyurun arkadaşlar, 
iSayın üyeler... 

Sayın Tokgöz, iSayın Etfgül ile aranızda ge
çen muhavereyi dikkatle izledim. Aslımda usul 
dışı bir şey idi. Sayın Ergül'ün Genel Kurula 
hıitabetmesi, sizin de hatibin sözünü kesmeme
niz gerekir idi. 

Siz Sayın Ergülte; «Eliniz ve yüzünüz kara» 
tarzında bir beyanda bulundunuz, Sayın Er-
gül'e «Eliniz ve yüzünüz kara» dediniz. O da 
(bahis buyurduğunuz mukabelelerde bulundu. 
Karşılıklı sataşma oldu. Binaenaleyh ortadan 
kalktı keyfiyet. 

A. P. Gruıpu adına Sayın İsmail Şengüler, 
buyurunuz. 

NAİME ÎKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Sayın Başkan, «Eliniz ve yüzünüz kara» de
medim, «Elleriniz kara, daima insanlara ifti
ra atıyorsunuz ve Atatürk düşmanlığı ile suç
luyorsunuz» dedim. Bu sözü de; «Senin akim 
ermez, sen gericisin» dedikten sonra söyledim. 

İsrar ediyorum sayım Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengüler. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 

Başkanın tarafsız olması gerekir sayın Başkan. 
Atatürk'ün fotoğraflarını duvarlardan, pa

nolardan kaldıran insanlardır, siz benim ka-
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dar Atatürk'çü olamazsınız. Ben kendilerine 
«kara yüzlü» demedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengüler. 
A. P. GRUPÜ ADINA İSMAİL HAKKI 

ŞENGÜLER (Malatya) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri: 

Diyanet işleri Başkanlığının 1971 malî yılı 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adma ge
niş ve mütalâalarımızı arz etmek üzere Kuzu 
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Türkiye'mizdeki din ve diyanet mevzuları 
üzerinde değerli hatip arkadaşlarımız söyliye-
ceklerini söylediler, içlerini döktüler. 

Sözlerime başlarken şunu mutlak olarak ifa
de etmek isterim ki; dinden, maneviyattan ko
pan milletlerin, tarih boyunca payidar olduğu 
görülmemiştir. 

Hak duygusunu, adalet duygusunu, mesu
liyet duygusunu ve eninde sonunda Allah hu
zuruna çıkıp hesaba çekilme duygusunu vicdan
lara yerleştiren sadece dindir. Bunun içindir ki, 
ancak din vasıtasiyle cemiyetlerde sosyal ada
letin en mütekâmil şeklini tahakkuk ettirmek 
mümkün olabilir. Allah korkusu, din duygu
su olmayan insanlara ne türlü ceza müeyyide
leri tatbik ederseniz ediniz yine cinayetler işle
necek, vahşetler devam edecektir. 

Tüm olarak bir milletin dinden kopması 
muhaldir. Fakat bilelim ki, bir milletin fertle
rinde dinden kopanlar çoğaldıkça o millet ah
laken izmihlale gidiyor demektir. Ahlaken çö
ken bir millet ise; yıkılmağa, mahvolmağa, baş
ka milletlerin esareti altına girmeye mahkûm
dur. Bu, tarih boyunca müşahede edilen acı bir 
gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi, be
şeriyet var olduğu günden beri, zaman zaman 
birtakım sapıklık çukurlarına yuvarlanmış ve 
bu çukurlardan ancak din sayesinde kendini 
kurtarıp doğru yolu bulabilmiştir. Toplumların 
her tekâmül devresinde yeni bir peygamber, 
yeni bir kitap gönderen Allahu Tâala insanla-
nn en mütekâmil devresi içinde renk, ırk, dil, 
milliyet, fakir, zengin, köle efendi, kadın, erkek 
farkı gözetmeden bütün beşeri kucaklayan ve 
kıyamete kadar insanoğlunun her ihtiyacına 
cevap verebilecek olan tslâmı indirmiştir. 

Evet, mensup olduğumuz bu büyük dinin 
taşıdığı ulvî değerleri takdir etmemek nankör-
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lük olur. Böyle bir nankörlükten Allaha sığı
nır, mensup olduğum asil Türk Milletini İslâm 
Dini ile müşerref kıldığı için ona hamdüsenâ-
lar ederim. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Hepinizce malûmdur M, biz mazide millet 
olarak, İmparatorluk olarak bâzı tembellik dev
releri geçirmişiz. Bu tembelliğin husule getirdi
ği gerilemeyi de, ithamı kolay olduğu için, dine 
yüklemişiz. Esasen bu ithamlarımız da şuurla 
değil, bir taklit neticesi olmuş. Meselâ bakmı
şız Hiristiyan Dinine mensup olan Garplılar o 
dinin taassubundan uzaklaşmadıkça atalet ve 
miskinlikten kurtulamayacaklarına kanaat getir
mişler ve dinlerinde reform yapmışlar, din iş
lerini Devlet işlerinden ayırmışlar ve saire, 
ve saire.. Biz, de hah demişiz, gördüm mü, ata
letten kurtulmak için böyle yapmak lâzım. Ve 
kollan sıvamış, onların yaptığını aynen yap
mışız. Hata mı etmişiz, iyi mi? O, ayrı bir konu. 

Değerli arkadaşlar, semavi dinlerin hepsine 
hürmetimiz sonsuz olmakla beraber, İslâm Di
nini diğer dinlerle mukayese etmenin insafsız
lık olacağı kanaatindeyiz. Diğer dinler islâm-
dan asırlarca önce mahdut bir zaman içinde 
muayyen bir kitleye indirilmiş ve sonradan ge
len yeni bir dinle, bir öncekinin hükmü zail 
olmuştur. İş, bununla da kalmamış, Kur'anı 
Kerîm hariç, diğer semavî kitaplar zaman za
man kendi mensupları tarafından tahrif edil
miştir. 

Bunları izaha çalışmaktaki gayem, mensubu 
bulunduğumuz İslâm Dininin diğer dinlerle mu
kayese edilemiyecek derecede her akla hitabe
den, ilme, kültüre önem veren, her gün bir adım 
daha ileri gitmeyi emreden, vatan ve millet 
sevgisini imandan bir güc sayan, hurafe, taas
sup ve gericiliği reddeden yegâne medeniyet di
ni olduğunu Yüce Heyetinize bir daha hatır
latmak içindir. (A. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri.) 

Dinleri tetkik edenler iyi bilirler; Hristi-
yanlık insanların önüne sırf ahireti koyarak 
ruhbanlığı ve dünyadan el, etek çekilmesini em
rederken, bakın İslâm ne buyuruyor: «iki günü 
birbirine eşit olan kimse ziyandadır.», «...Helâl 
kazanç sağlamak için çalışan insanın çalışma
sı da ibadettir.», «Ahiret işlerinde yarın ölecek
miş gibi, dünya işlerine de hiç ölmiyecekmiş 
gibi sarıl.», «Müminlerin ve dolayısiyle millet

lerin en hayırlısı, her veçhile en kuvvetli olanı
dır.», «Faydalansınlar diye yerleri, gökleri, de
nizleri, ayları, güneşleri akıl sahiplerinin emri
ne müsehhar kıldık.» Allah'ütaalâ böyle buyu
ruyor. «Göklerin ve yerin yaratılışı, gecenin 
gündüzü ve gündüzün geceyi takibedişi aklını 
kullanabilenler için hikmetlerle, âyetlerle dolu
dur.» Allah diyor bunu Kur'anı Kerîmde. 
«Akıl sahipleri, yerin ve göklerin yaratılış se
beplerini düşünürler de, Ya Rabbi; sen bunla
rı boş yere yaratmadın, seni her türlü noksan 
sıfatlardan tenzih ederiz. Verdiğin bu nimet
leri, şayet gereken şekilde değerlendirememiş 
olursak bizleri ateş azabından koru, derler.» 

Evet, mealini okuduğum bu âyeti kerimeler 
Kur'anı Kerîmimizdedir. Diğer dinler ilime ve 
kültüre yer vermezken, ümmetleri sırf peygam
berlerinden aldıkları bilgilerle hudutlarken Al-
lah'ü taalâ Kur'anı Kerîmin ilk âyetini; «Oku, 
ey Resulüm oku,» diye gönderiyor. Aynı sûre
nin 4 ve 5 nci âyetlerinde, insanlara bilmedik
lerini kalem vasıtasiyle öğrettiğini beyan buyu
rarak okuma ve yazmanın, ilmin, fennin, kültü
rün islâmm temel şartlarından biri olduğuna 
işaret ediyor; «Sizlerden iman edenleri Allah 
yüceltir, ilim sahiplerinin yükseliş dereceleri ise 
kat kattır.» buyuruyor, islâm, «İlim Çin'de olsa 
arayın, ilim öğrenmek her kadın ve erkek için 
farzdır. Âlimin uykusu da ibadettir. Allah in
dinde âlimin mürekkebi şehidin kanından daha 
üstündür.» diyor. 

Beşeriyetin kalkınması, terakki etmesi yo
lunda islâmın emrettiği, ilmî, ahlâki, içtimai ve 
mânevi değerleri saymaya kalkışırsak bitireme
yiz. Bu bir gerçek, bu bir realitedir. Ecdadımız 
bu gerçekleri, bu realiteleri bağrına bastığı 
müddetçe, islâmiyet bihakkın yaşıyabildiği 
müddetçe ilerlemiş, kıtalar fethetmiş, payidar 
olmuştur, islâmdan uzaklaştığı, İslâm adına bir
takım hurafelere gömüldüğü ve başka milletle
rin yaşayış tarzını kopye etmek hastalığına tu
tulduğu günden itibaren ise gerilemeye, çökme
ye ve parçalanmaya başlamıştır. Son asırlarda 
her kusuru dine ve dindara yüklemek moda ha
line geldiğinden biz de yine bir taklitçilik rolü 
içinde, bu çöküntü ve gerilemenin sebeplerini 
maalesef dine maletmişiz. 

Başka milletler kendi dinlerinde eksiklikler 
görebilirler. Tabi oldukları dinin prensipleri ha-
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yatlarını tanzim etmekten âciz kaldığı için, 
din işleri ile dünya işlerini birbirinden tamamen 
ayırabilirler. Hattâ, dinleri ile her türlü alâka
larını da kesebilirler. Fakat bizim islâm Dini
ni, o dinlerle mukayese ederek, o milletleri tak
lide kalkışmamız düpedüz insafsızlık, vicdansız
lık, ve bedbahtlık olur. 

Şunu açıkça söyliyeyim M; Türkiye'mizde 
din aleyhtarlığı yapan kimseler, ya îslâm Dini
ni derinliğine incelemekten mahrum kaldığı için 
cahilliğinden yapmaktadır, yahut da bu mu
kaddes dine karşı içinde beslediği küfrün kin
lerini dışarı dökerek suikast yapmak istemekte
dir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Biraz önce arz ettiğim gibi, başka dinlerin 
tenkid edilecek tarafları bulunmakla beraber, 
islâm Dini yığm yığın değer ve faziletlerle do
ludur. Fakat davranışlarımızda durumun tam 
tersine cereyan ettiğini görüyoruz. Diğer din 
sahipleri dinlerinin her türlü kifayetsizliğine 
rağmen kendi dinlerine sımsıkı sarılmışlar, ona 
boyun kırarak, gereken saygıyı gösteriyorlar. 
Din işlerini Devlet işlerinden ayırmışlar, ama 
dine hakaret, dindara zulüm etmemişler ve et
miyorlar. Lâikiz demişler, ama Devlet mekaniz
ması ile radyo ve televizyonu ile üniversite pro
fesörleri ile öğretmenleri ile el ele verip bir 
kampanya açarak mensuboldukları milletin di
ni ile mukaddesatı ile oynamamışlar. (A. P. sı
ralarından alkışlar, «bravo» sesleri.) Ona, küf
retmemişler. öz evlâtlarını din, vicdan ve hay
siyet duygularından uzaklaştırarak ahlâksızlı
ğın pençesine atmamışlar. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) 

Evet, sayın milletvekilleri; 10 yıl, 20 yıl, 30 
yıl bu memlekette din düşmanlığı yapıldı. 1924 
yılında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu
nun 4 ncü maddesi, liyakatli din adamı yetiş
tirmek için ilahiyat Fakültesi ve imam - hatip 
okulu açılmasını âmirdir. Göstermelik kabilin
den o yıllarda bir ilahiyat Fakültesi ile birkaç 
imam - hatip okulu açılmış ve kısa bir müddet 
sonra hepsi birlikte kapatılmıştır. Okullara 
din dersi konulmadığı gibi, yavrularımızın saf, 
taze dimağlarına din aleyhinde zehirli tohum
lar ekilmiş, din, onlara bir öcü gibi gösterilmiş
tir. Nitekim bugün Türkiye, o zehirli tohum
lardan yeşerip ağaç haline gelen anarşizmin 
meyvalarını topluyor. (A. P. sıralarından, «bra
vo» sesleri.) 
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VELİ BAKİRLİ (Manisa) — O sizin iktida
rınızda. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Bizim iktidarımız iktidarı teslim alıncaya ka
dar o kadar cinayetler işlenmiş ki, bu cinayet
leri ortadan kaldırıp bu millete yapılan hakaret, 
ihanet ve zulümlerin tamamen ortadan kalk
ması için bir Hükümet değil, beş Hükümet da
hi değişse bunu güçlükle temizliyecektir. Allah 
acısın bu millete... 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Allah sana acı
sın... 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Allah bana acımış. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sen milletve
kilisin öyle mi? Sen alçaksın... Yazıklar olsun. 

BAŞKAN — Sayın Akal, çok rica ederim 
efendim. Bir dakika... 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Komünist blok hariç, dünyanın hiçbir milleti... 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Akal... 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Türk Milleti

nin kürsüsünden Atatürk'ü kötülüyorsun... 
(Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Akçalıoğlu, sayın İdare
ci Üyeler, lütfen ilgilenin. (Şiddetli gürültüler.) 

Sayın Sengiller... Sayın arkadaşlar oturun 
yerinize... 

Saym arkadaşlar... Sayın idareciler ilgileni
niz lütfen. 

Saym idareciler... Sayın Artaç, Sayın Musa 
Doğan... Sayın Turgut Artaç, çok rica ediyo
rum efendim... Çok rica ediyorum. Sayın Akal... 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Komünist blok hariç dünyanın hiçbir milleti 
kendi din ve mukaddesatına bu derece küfür... 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir saniye arkadaşlar. 
İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 

— Evet, sayın milletvekilleri, değerli arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Sayın Sengiller, konuşmaları
nızı dikkatle izlemekteyim. Bir görüşünüzü, bir 
mütalâanızı düzeltmenizi istiyeceğim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne alâ
kası var Başkan?. 
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BAŞKAN — Alâkası şu efendim: Cumhu
riyet Meclisinin Başkanı olarak bu düzeltmeyi 
istemek hakkımdır. (O. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar. A. P. sıralarından gü
rültüler) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Neyi düzeltecek
siniz? 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
Buyurun efendim, neyi düzelteceksem... 

BAŞKAN — Sabrederseniz anlıyaeaksımız 
efendim. 

Bu memlekette 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl din düş
manlığı yapıldığından bahsettiniz. Tevhidi 
Tedrisat Kanunumun çıkışımdan bu yana dinin 
zayıfladığını, zayıflatıldiğını imâ ettiniz. Bü
tün bunlar, içine Yüce Atatürk'ün dönemini 
de alan Cumhuriyet dönemine ağır bir bühtan
dır. Bu fikrinizi ve görüşünüzü düzeltmeye 
mecbursunuz. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
— İzah edeyim efendim. Müsaade ederseniz 
iaah edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aziz Atatürk. (A. P. sıraların
dan : «Hakkınız yok buna» sesleri) Hakkım 
var efendim buna, bu benim görevim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Hak
kınız yoktur. 

BAŞKAN — Hakkım var efendim, görevim 
bu benim. (A. P. sıralarından gürültüler) Hak
kım Var efendim buna... Hakkım var efendim, 
görevim bu benim. (Şiddetli gürültüler) Göre
vim efendim bu benim, dinlemeye mecbursu
nuz efendim. Burada açık, kapalı imâlarla Aziz 
Atatürk'ün dönemine dil uzatılmasına katlana
mam. (C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sı
ralarından gürültüler, anliaşılamryan müdahale
ler.) 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
— Sayın Başkanım müsaade buyururlarsa... 

• M X } 

BAŞKAN — Katlanamam... 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Tarafsız 

hareket emiyorsun... 
BAŞKAN — Taraflı hareket ediyorum. 

Evet, Atatürk konusunda taraflıyım. Atatürk 
konusunda taraflıyım ve Atatürk'ten yanayım. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Taraflı 
kimse bu Mecliste Başkanlık yapamaz. 

BAŞKAN — Taraflı hareket ediyorum evet, 
tarafsız hareket etmiyorum. Evet, taraflı hare
ket ediyorum. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
Sayın Başkanım müsaade ederseniz izah ede
yim, efendim. 

BAŞKAN — Atatürk konusunda tarafsızlık 
olamaz. (A. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. 
ve A. P. sıraları arasında karşılıklı anlaşılanu-
yan müdahaleler.) 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
— Arkadaşlar, Sayın Başkanım müsaade bu
yursunlar kah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edemem ve katlana
mam böyle mülâhazalara. Katlamaanam efen
dim. 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Ta
raflı kimse bu Meclise Başkanlık edemez. 

BAŞKAN — Devletimizin kurucusu, vata
nımızın kurtarıcısı Atatürk döneminden bu şe
kilde bahsedilmesine müsaade edemem.. (A. P. 
sıralarından: «Tarafh kimse bu Meclise Baş
kanlık edemez.» sesi) (Gürültüler) 

Bu görüşleri dinliyemem ve katlanamam. 
Eğer bana katlanmak istemiyorsanız Aziz Ata
türk'ü ve onun dönemini derin saygı ile selâm-
lıyarak Millet Meclisi BaşkanveMlliğinden isti
fa ediyorum. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

Kapanma saati : 12,20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 12,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Sayın ismUaü Hakkı Şengüler'-
in görüşmesi sırasında meydana gelen, olay se
bebiyle Riyaset Divanına riyaset eden reis kür
süyü terk etmiş bulunmaktadır. (A. P. sırala
rından «istifa etti» sesleri) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — İstifa etmek 
suretiyle terk etmiştir. 

BAŞKAN — Evet, istifa etmek suretiyle 

BAŞKAN — 52 nci birleşimin 3 ncü oturu
munu açıyorum. 

Sayın İsmail Hakkı Sengiller, buyurun efen
dim. 

Sayın Şengüler; bundan evvelki birleşimde 
dört kez, zabıtlara göre, görüşlerinizi izah et
mek üzere Başkandan izin istediğiniz tesbit 
edilmiştir. Tavzih etmek üzere sözlerinize baş
layın. Bu arada şunu da hatırlatırım; 15 da
kika görüştünüz, 5 dakikanız kalmıştır. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
ŞENGÜLER (Malatya) — Sayın Başkanım, 
müsaade buyurursanız 10 dakikalık zamanımı 
da kullanmak isterim. Daha önceden... 

BAŞKAN — O hususta bir şey söyliyemiye-
ceğim. Grup Başkanvekili o hakkı kendisinin 
kullanacağını zannederim yerinden ifade et
mektedir. Sizin yalnız 5 dakikalık süreniz var
dır, hatırlatırım. 

terk ettiğini beyan etmiştir. Bu sebeple 52 nci 
birleşimin ikinci oturumumu açıyorum. Progra
mımız gereğince saat 14,30 da devam edilmesi
ne zaruret vardır. Gerek Riyasete çıkacak ar
kadaşın meseleyi öğrenmesi ve gerekse Mecli
sin normla], devam etmesi yönünden birleşimi 
saat 14,30 da toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,38 

>m • • 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Sayın Başkan, Bü
yük Meclisin değerli üyeleri... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın hatibe konuşmasına devam etme nok
tasında izin verdiniz sanıyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Yalnız tavzih 
edeceğini dört defa... Zabıtları okuyup huzu
runuzu işgal etmek istemedim, daha evvelki 
oturumda sayın hatip, gürültüler arasında gö
rüşlerini izah etmek üzere Sayın Başkana dört 
kere maruzatta bulunmuş, bu imkân verileme
miştir. Bu imkânla beraber süresini tamamla
ma imkânını veriyoruz efendim. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Yani sözlerini 
tavzih mi edecek? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yahu sana 
ne! Meclisi sen mi idare edeceksin? (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılış saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 
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BAŞKAN — Efendim bir dakika, talebetti-
ği hususu ve imkânı kendisine vermiş oluyoruz. 
İsterseniz zabıtları okuyayım. 

«Sayın Başkanım, müsaade buyurun izah 
edeceğim» diyor. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Beyefendi, 
evvelâ Parlâmentoda bu şeyler takibedilirken 
7, 8, 10 kişi bulunuyordu. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Bir dakika efendim, çok rica edeceğim, bir 
dakika. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, böyle bir siste
mimiz yok, müsaade buyurun efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Lütfen siz 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Ben müsaade edemiyeceğim, 
böyle bir usulümüz yok çünkü. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Müsaade 
buyurun, usul hakkında bir şey teklif ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Böyle bir usulü de ihdas ede
meyiz Sayın Aytuğ. Müsaade buyurun devam 
edelim efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Zabıtlar: ev
velâ okunur... 

BAŞKAN — Okudum efendim, okudum za
bıtları ben... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Okumadınız 
efendim... 

BAŞKAN — Bendeniz okudum efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Usulen ge

len zabıtlar okunur, Parlömanterlerin ıttılaına 
arz edilir. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yok efen
dim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Öyledir. 

BAŞKAN — Yok efendim. Balkan olarak 
bendeniz, meseleyi zabıtlardan okudum. Sayın 
hatibin dört defa, Riyaseti işgal eden Başkan
dan, izah etmek üzere söz istediğini tevsik et
tim, evvelâ bu hususu hatırlattım. Bu hususu 
ikmal ettikten sonra, hatip görüşlerini beş da
kikalık bir süre içinde ikmal edecektir. 

Sayın hatip, beş dakikanız da şu andan iti
baren başlıyor, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Sayın Başkanım, bir 
noktayı istirham edeceğim; beş dakika sürenin, 
okumakta olduğum yazının devamı için ayrıca 

tavzihte bulunmam için de ayrı bir vakit veril
mesini istirham edeceğim. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Devam buyurun, devam buyu
run efendim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ne kadar de
vam buyuracak? 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar... 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Atatürk'e 
küfür etmek için 20 dakika söz verilmiş, daha 
ne kadar devam edecek? (A. P. sıralarından gü
rültüler. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit mü
saade buyurun efendim, müsaade edin. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Müsaadeni
zi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan istirham ediyorum; bu gruplarda bulunan 
bu şeyleri daha iyi bir münasebet tesis etmek 
için Divanda bulunan zatıâlinize istirham edi
yorum. Esas, İçtüzüğün hükümlerini yerine ge
tirmektir. Tavzihe yetecek bu, yetmediği tak
dirde.,. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Efendim, zaten... (O. H. P. sıralarından gü

rültüler.) 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Tavzih et

mediği takdirde konuşturmıyacağız. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz 
efendim? Gürültü mü yapmak asıldır, meseleyi 
mi halletmek asıldır? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Balkan. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aytuğ, bir 

dakikanızı rica edeceğim. Ben zaten bakınız... 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, grupum adına rica'ediyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim de me

seleyi halledelim. 
Sayın Şener bir noktaya değindiler. Esasen 

birleşimi açtığım zaman, hatibin, söylemiş ol
duğu fikirleri tavzih etmek üzere dört kez 
Başkandan istirhamda bulunduğu, zabıtlarla 
tevsik edilmiştir. Bu hususu evvelâ yerine ge
tirmesini, bilâhara görüşmesini ikmal etmesini 
ifade ettim. 
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OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Ata-
türk'e küfretti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Hatip, ak

sini söylüyor efendim, Nben evvelâ konuşacağım, 
diyor. 

BAŞKAN — Hayır, aksini söylemiyor ha
tip, diyor ki hatip... 

A. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Aksini söylemiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Tavzih hususunda diyor, tav
zih edeceğim noktalara ait süreyi diyor, esas 
görüşmenin dışında mütalâa için, diyor. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Olmaz efen
dim. Çok rica ediyorum, evvelâ tavzih etsin, 
yoksa konuşturmıyacağız, grup kararı aldık. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ müsaade buyu
run, müsaade buyurun efendim. (0. H, P, sı
ralarından «Başkası konuşamaz mı?» sesleri) 
Müsaade buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 

Bir önceki celsede, Diyanet İşleri Bütçesi 
ile ilgili konuşmamı yaparken birtakım kahra
manlıklara sahidolduk.. (C. H. P. sıralarından 
ayağa kalkarak bağırışmalar, kürsüye doğru 
yürümeler.) 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Ne kahraman
lığı utanmaz, sen de in<?an mısın? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
izah ediyor, müsaade buyurun. Fikirlerini izah 
ediyor, müsaade buyurun. Yani bunu da mı 
söyletmiyeceğiz? (C. H. P. sıralarından «Neyi 
izah ediyor?» sesleri.) 

Müsaade buyurun efendim. (0. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

A. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Konuşmamda Ata
türk'e hakaret etmedim. (0. H. P. sıralarından 
gürültüler ve kürsü önüne yürüyüşler) 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Atatürk'ü 
korumak kahramanlık mı? Ucuz kahraman se
ni, Atatürk düşmanlığı mı kahramanlık? 

NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Bir gerici buradan konulamaz. 

ÎBRAHÎM CÜCEOĞLU (Ankara) — Peze
venk seni, rezil. Başkan, kes bu Atatürk düş
manının sesini. 
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OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sus, 
haysiyetsiz. Atatürk kelimesini ağzına alamaz
sın. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bu kürsü
den konuşamaz, erkekse konuşsun. Konuşa
maz. (Devamlı gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, yerlerinize oturun 
efendim, lütfen yerlerinize oturun. Sayın Yazı-
cıoğlu... 

NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Oturmuyoruz. îndir onu aşağıya. 

BAŞKAN — Oturmuyorsanız ne yapalım 
efendim? Oturmayın. 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Kahramanlık 
bu mu? İndirin o deyyusu aşağıya. (Şiddetle gü
rültüler) 

BAŞKAN — Görevliler, görevliler... 
A. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 

ŞENGÜLER (Devamla) — Konuşmamda Ata
türk'e hakaret ettiğim söylendi. (Gürültüler) 

TURGUT AYTAÇ (Kars) — Arap uşağı, 
bu arap u*ağı. 

NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Konuşma, köpek, konuşma. 

HASAN AI.FGÜLCAN (Antalya) — Kes 
bu Atatürk düşmanının sözünü. Eşşekoğlu es
sek, vatan hainleri! (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun efendim ,lûtfen yerle
rinize oturun, lütfen yerlerinize beyefendiler. 

A. P, GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Daha önce de bu 
konuda beyanatfar verildi. (C. H= P. sıraların
dan gürültüler, «Sahtekâr» sesleri) 

Bu nevi tutumlara, bu yersiz ithamlara Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına,. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Yerlerinize, yerlerinize efen
dim, yerlerinize. 

A. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Başkalarının ne ol
duğunu bilmem; ama benim kim olduğumu, han
gi fikrin, hangi zihniyetin insanı olduğumu bü
tün Türkiye bilir (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

Değerli arkadaşlar; zabıtlarda da mevcut
tur, Atatürk'e hakaret etmek şöyle dursun, 
Atatürk kelimesinin A harfi... 

BAŞKAN — Sayın hatip sözünüzü kestim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Meclisle 

alay mı ediyor; burası cami mi? 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, sözünü 
kestim efendim, zabıtlara geçmiyor. Lütfen yer
lerinize oturun. (Gürüntüler) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, lütfen beni dinleyin, müsaade buyu
run efendim. 

BAŞKAN — Nasıl dinliyeyim Sayın Yağ
cı, bu durumda kimi dinliyebilirim? Lütfen yer
lerinize oturun. (Gürültüler.) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Arka
daş grup adına konuşuyor. Lütfen grup adına 
grup başkan vekili olan birisi konuşsun. Zabıt
lar açık, hadiselerin kürsüde olmasına sebebi
yet vermeyin. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun otu
run. Bendeniz bunu takdir edemem, buyurun 
oturunuz efendim. Sayın Yağcı, oturun canım... 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Konıramaz oradan Atatürk düşmanı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — İndi
rin efendim. Grup adına konuşuyor. Başkan-
vekillerinden... 

BAŞKAN — Olmaz canım, olmaz, efendim.. 
Savın Yağcı, çok rica ederim. Başkan bunu 
takdir edemez, grup bunu takdir eder. Lütfen 
yerlerinize oturun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
İndirin o yobazı aşağıya, yobazı indirin. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sözünü kestim. 
Yalnız lütfen yerlerinize oturun. (Gürültüler) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hâdise
nin müsebbibi siz oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Niye müsebbip olayım efen
dim? Zatıâliniz meydanda gezersiniz, kürsünün 
önüne dolarşanız pek tabiî ki... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Arkadaş 
kişisel görüşlerini söylemiyor, grup adına ko
nuşuyor. Grup adına başkanvekilleri çıksın. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, devam edelim 
efendim. 

Efendim, grup yetkilileri var, temas ediniz 
efendim. (Gürültüler) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Bizi müşkül 
duruma sokmayın. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Ya o 
yobazı indirin, yahut da konuşturmıyacağız, 
konuşamaz. 

BAŞKAN — Bu oturumda... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yahu 

sende utanma diye bir şey yok mu, ne utan
maz şeysin. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ya onu ora
dan indirin, indirmezseniz biz onu indirmesini 
biliriz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Yapmayın, Sayın Aytuğ, yap
mayın, böyle hitabetmeyin. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Ata
türk düşmanını konuşturmayınız, indiriniz. 

BAŞKAN — Sayın Soğukpmar, lütfen otu
run, efendim. (Gürültüler) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Grup 
adına konuşacağız. 

LEBÎT YURDOĞLU (İstanbul) — Sözünü 
kestiniz, bu kürsüden inmesi lâzım, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz indireme-
dim, indirmedim, sözünü kestim. Sözünü kes
tim, yerinize oturursanız meseleyi halledeceğiz 
efendim. (Gürültüler) Lütfen oturun efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Nasıl devam et
tirirsiniz, zapta geçmiyen konuşmayı?.. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, sözünü kes
tim efendim. (Gürültüler) 

Sayın Şengüler, kestim efendim, zapta geç
miyor, neden konuşuyorsunuz. Bir dakika. (Gü
rültüler) 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Satıldın sen. 
Satılık köpek. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturunuz 
lütfen. (Gürültüler) 

Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Dolun oturur 
musunuz lütfen? (A. P. sıralarından hatibe hi
taben «konuş, konuş, devam et» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisin kendisine 
mahsus bir mehabeti vardır. Sayın Şengüler, 
bir evvelki olaylara müessir olduğu kabul veya 
iddia edilen bir hususu tavzih edecektir. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı — 
Atatürk düşmanını oradan indirin, ondan son
ra. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, ama onu ora
dan indirmeye hakkımız yok, milletvekilidir, 
beyefendi. 
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NURÎ ÇELlK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Hayır efendim, böyle milletvekilliği olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, çok rica 
ederim. Kürsü masuniyeti en mukaddes bir va
zifemizdir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — A. P. 

Grupu adına grup başkanvekili arkadaşlarımız
dan bir tanesi çıksın, konuşsun, kabul ediyoruz,. 

BAŞKAN — Efendim, grup başkanvekille-
ri de belki görev alacaktır, fakat toplantıya ri
yaset eden Başkanın, filân konuşmasın, falan 
konuşsun demeye hakkı var mıdır? 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Baş
ka biri konuşsun. 

BAŞKAN — Olabilir, fakat beni muhatap 
kabul ediyorsunuz. 

NURÎ ÇELtK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Onu koruyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır, ben Meclisin görüşmele
rinin görevlisiyim. 

Buyurun. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sözünü kestiniz, dinlemedi, konuştu, 
size karşı geldi. Şimdi bu size karşı gelmeyi 
kabul ediyorsunuz ve konuşmasına devam etti
riyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz Meclis Ge
nel Kurulunda tahaddüs eden hâdiseleri takibe-
derken, düğmeyi çevirmiş, sözünü kesmiştim. 
Konuşmuştur veya konuşmamıştır. Ben söz 
vermedim, düğmeyi çevirdim. Şu anda düğmeyi 
açıyorum, bir evvelki görüşmesinin tavzihi ve 
görüşmesinin ikmaline yetkili kılıyorum. 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Açıkça 
sizin sözünüzü dinlemiyen kimsenin direnişini 
kabul ediyorsunuz. 

- 4 Y BÜLENT EOEVtT (Zonguldak) — ikmaline 
f yetki vermediğinizi söylediniz Sayın Başkan, 

tavzihi başkanvekilinin kullanacağını söyledi
niz. 

BAŞKAN — Efendim, grupların iki hakkı 
var; birinci hakkı 20 dakika, ikinci hakkı 10 da
kika. Grup başkanvekillerinin ikinci hakkı ver
mediklerini ifade ettim. Yanlış anlaşılıyor. Zan

nediyorum sayın milletvekillerinde biraz asa
biyet var, ve beyanlarım yanlış anlaşılmakta
dır. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Evet, haklı 
asabiyet.. 

BAŞKAN — Beş dakikalık süresi var. Hatip 
dedi ki; tavzih hususunu beş dakikanın dışında 
mütalâa ediniz, diğer kısmını da veriniz. Ben 
bu hususta müsbet veya menfi bir şey beyan et
medim. Bu tavzih de görüşmesi hududu içindedir. 
Müzakereler devam etmediği için sözüne baş
lamadığı, için beş dakikasını şu andan itibaren 
kullandırıyorum. 

Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
ŞENGÜLER (Devamla) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; hukuk devletinin 
hâkim olduğu bir memlekette yaşıyoruz ve bu
nun ifadesi de bizlerin şu salonu doldurmamızdır. 
Bu kürsüden her hangi bir arkadaşımız her 
hangi bir hatâ işlerse, Meclisin disiplini vardır, 
cezası vardır. Daha öteye giderse, bu memleke
tin adaleti vardır, kanunu vardır, nizamı var
dır, mahkemeye çekilir, cezası verilir.. 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Tavzih mi edi
yor, tashih mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, Sayın An
gın. (Gürültüler). 

Müdahale etmeyin efendim. Müdahale etme
yin, giriş yapacaktır, tabiî. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) >— 
Değerli milletvekili arkadaşlarımın hepsi de 
zabıtları gözden geçirebilirler. Konuşmamda 
Atatürk'e hakaret ettiğim söylendi, dışarıda da 
bu meyanda beyanatlar verilmiş. Bu nevi tu
tumlara, bu yersiz ittihamlara Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına çok üzüldüm. 

LEBÎT YURDOĞLU (İstanbul) — TBMM 
adına olmaz. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sabah söyle
diği sözleri tasvibediyor mu, evvelâ onu söyle
sin. 

BAŞKAN — ıSayın Gökçe.. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
— Sayın arkadaşlarım, ben Atatürk hakkında 
bir kelime dalhi kullanmış değilim. Benim kim 
olduğumu, hangi zihniyete, hangi fikre, hangi 
ideolojiye saJhibolduğumu tanıyanlar da bilir, 
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Türkiye'de bilir. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Se
nin ne nurcu olduğunu biliyoruz. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Senin ne ol
duğunu bilmiyenyokki. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, çok rica ederim. 
Üç dakika müsamaha edin, üç dakika sabredin, 
efendim. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Konuşmalarımda Atatürk'e hakaret etmek şöy
le dursun, «Atatürk» kelimesinin «A» harfini 
dahi zikretmiş değilim. (O. H. P. sıralarından 
gürültüler). 

Beni üzen bir şey varsa, eğer «10 sene, 20 sene, 
30 sene» cümlesini nazarı itibara alıyorsanız, 
Atatürk 1938 de vefat etmiştir. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Tevhidi 
Tedrisat Kanunu ne oluyor?. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Tevhidi Tedrisat Kanununu rahmetli Atatürk 
didinerek, uğraşarak Anayasaya koyduğu halde 
onu maalesef işletmemek için kapatılmıştır med
reseler, kapatılmıştır okullar, ne ise. (C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, sıra kapakları
na vurmalar ve protesto hareketleri) zararı yok, 
zararı yok. (Gürültüler) 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Alçak! 
in aşağı, her Allahın günü zehir saçtın. Hani 
tavzih, nerede? 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, lütfen oturun. 
LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — «Maalesef 

medreseler kapatılmıştır» diyor Sayın Başkan. 
Bu mu tavzih?. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
imam-Hatip okulları, ilahiyat Fakültesi kapa
tılmıştır. (Gürültüler) «Atatürk» kelimesinin 
«A» harfini dahi zikretmiş değilim. Beni üzen 
bir şey varsa, olur olmaz her hâdiseye Atatürk'
ün ismini karıştırmak suretiyle onun ebedî isti-
rahatğahında dahi rahatsız edilmesidir. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) (A. P. sıralarından al
kışlar). 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sen rahatsız 
oluyorsun, Nurcu!.. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Bu bah
settiğiniz 30 sene içinde 1950-1960 arasındaki 
devre de var mıdır?. 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar, çok rica 
ederim, müsaade edemem. 

Sayın Şengüler, bir dakikanız kalmıştır. 
İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 

Asıl ihanet ve hakaret edenler kendi kendilerini 
iyi tanırlar. Onlar Atatürk'ten daha üstün gör
dükleri şahısların resmini paraların üzerine koy
mak için Atatürk'ün resmini silip, süpürenler
dir. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler). 

ORHAft BİRGİT (Ankara) — İt oğlu ite 
bak!. 

BAŞKAN — Sayın Birgit.. ISaym Birgit.. 
Lütfen. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Onlar kendi heykellerini dikmek için Atatürk'
ün heykellerini mahzenlere koyanlardır. (C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler). 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — in aşağı, Allah
sız herif. 

KEMAL DEMİR (Bolü) — ıSataşma vardır, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen.. (Gürültüler) 
Tamam, Sayın Şengüler. Süreniz bitmiştir. 

(Gürültüler). 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — İn aşağı, yo
baz adam. 

BAŞKAN — Şengüler, tamam efendim. (Gü
rültüler, ayağa kalkmalar ve sıralar arasında 
karşılıklı lâf atmalar). 

Sayın Şengüler, tamam efendim. (Gürültü
ler) Sayın Şengüler lütfen kürsüden iner misi
niz .. Süreniz bitti efendim. (Gürültüler, ayağa 
kalkıp, kürsünün altına yürümeler) lütfen yer
lerinize, lütfen yerlerinize. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Başüstüne, Sayın Başkanım. (Gürültüler, A. P. 
ve C. H. P. milletvekillerinin karşılıklı tartışma
ları) (Bu arada Ankara Milletvekili Ahmet Sa
kıp Hiçerimez ve Van Milletvekili Fuat Türk-
oğlu birbirlerinin üzerine yürüdü). 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, Sayın Türk-
oğlu.. (Gürültüler). 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, söz 
verirseniz belki bunlar önlenir, grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan 

ben de grup adına Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim, size de 

vereceğim, A. P. Grupuna da.. (Gürültüler). 
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Sayın Hiçerimez... (Gürültüler ve Başkanın 
ihtar için çaldığı çan sesleri). 

Sayın Hiçerimez, lütfen. 
Söz, A. P. Grupu adına Sayın Orhan Dengiz'-

de. 
Buyurun Sayın Dengiz, buyurun efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 

müzakerelerin usulü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır. Esasta verelim de, 

sonra efendim. 
Buyurun, Sayın Dengiz. (A. P. sıralarından 

alkışlar). 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bu sırada Meclisimizin gayet hassas bulun

duğu bir mevzu üzerinde ve çok hassasiyet gös
teren bütün milletvekillerinin bulunduğu şu 
sırada konuşmamın dikkatle takibedilmesini ve 
kelimelerimden: düşündüğümün aksine kötü an
lamlar çıkarılmamasına dikkat edilmesini bil
hassa rica ediyorum. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Siz de dikkat 
edin,konuşurken. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Ben çok 
dikkatli konuşmaya çalışacağım ve hiçbir ar
kadaşımı üzmek istememenin gayretli içinde ça
lışacağım, ama bütün bu gayretime rağmen çok 
muhterem Milletvekili arkadaşlarımın da ko
nuşmalarımı çok mâkul ölçüler içerisinde ta-
kibetmelerini ve değerlendirmelerini bilhassa 
istirham ediyorum. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Başka 
mâna çıkacaksa, konuşmayın. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Sabahleyin 
hepimizi üzen, Meclisin kapanmasına kadar gi
den bir olay olmuştur. Bu olay nasıl olmuştur, 
'bunu zabıtlardan nakledeceğim. Zabıtları aynen 
okuyorum : Sayın ismail Hakkı Sengiller bir 
konuşma yapıyor, bu konuşması arasında Sa
yın Yaşar Akal arkadaşımız bir cümle söylü
yor. Bu cümle... (C. H. P. sıralarından «Ne 
söylemiş?» sesleri) 

Arz edeceğim efendim. Acele etmeyin, he
lisini net olarak söyliiyeceğim. 

Yaşar Akal arkadaşımız, «Türk Milletinin 
kürsüsünden Atatürk'ü kötülüyorsunuız» diyor. 
Bunun üzerine Yaşar Akal arkadaşımızın; 
«Atatürk'ü Türk Milletinin kürsüsünden ko
kuluyorsunuz» sözünü soyut olarak bizatihi 

ben de kabul ediyorum ve aynen bu kelimeye 
iştirak ediyorum. Ama evveliyatı hakkındaki 
bilgisinin, dikkatinin... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Adalet Par
tisi Grupu adına mı konuşuyordu? 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. 

Bilgisinin, dikkatinin eksik olmasından ötü
rü arkadaşımızın konusjmasiyle alâkalı olarak 
kabul etmemiz mümkün değildir; mesele bu
radan çıkmıştır, bu nokta üzerinde durmak is
tiyorum. 

«Başkan — Sayın Akçalıoğlu, sayın İda
reci Üyeler, lütfen ilgilenin. (Gürültüler) Sa
yın Şengüler... Sayın arkadaşlar oturunuz ye
rinize... Sayın arkadaşlar... Sayın idareciler 
ilgileniniz lütfen. Sayın idareciler... Sayın Ar-
taç, Sayın Musa Doğan... Sayun Turgut Artaç, 
çok rica ediyorum efendim... Çok rica ediyo
rum. Sayın Akal... 

«ismail Hakkı Şengüler (Devamla) — ... «ve 
devam ediyor. 

«Başkan — Sayın1 Şengüler, bir saniye 
efendim.. Bir saniye arkadaşlar.. 

«İsmail Hakkı Şengüler (Devamla) — Evet 
sayın milletvekilleri» konuşmasına devam 
etmek işitiyor. « (A. P. ve C. H. P. sıraların
dan gürültüler) » 

«Başkan — Bir saniye arkadaşlar...» 
«isımail Hakkı Şengüler (Devamla) — Evet, 

ısıaym milletvekilleri, değerli arkadaşlarım...» 
«Başkan — Sayın Şengüler, konuşımıaları-

nızı dikkatle izlemekteyim. Bir görüşünüzü, 
bir mütalâanızı düzeltmenizi istiyeceğim.» 

«Ahmet BuManlı (Muğla) — Ne alâkası var 
Başkam?..» 

«Başkan — Alâkası şu efendim; Cumhu
riyet Meclisinin Başkanı olarak bu düzeltımeyi 
istemek hakkımdır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar, A. P. sıralarından gürül
tüler) » 

«Musa Doğan (Kars) — Neyi düzeltecek
siniz?» 

«Başkan1 — Sabrederseniz anlıyacaksınız 
efendim.» 

«Bu memlekette 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl din 
düşmanlığı yapıldığından bahsettiniz. Tevhidi 
Tedrisat Kanununun çıkışından bu yana dinin 
zayıfladığını, zayıflatlldığını îma ettiniz. Bü-
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tün. bunlar, içime Yüce Atatürk'ün dönemini 
de alan Cumlhuriyet dönemine ağır bir 'büh
tandır. Bu fikrinizi ve görüşünüzü düzeltmeye 
mecbursunuz.» 

«ismail Hakkı Sengiller (Devamla) — izah 
«deyim efendim. Müsaade ederseniz izah ©de
yim sayın Başkan. 

«BAŞKAN — Aziz Atatürk... (A. P. sırala
rından «hakkınız yok buna» sesleri) Hakkım 
var efendim buna, bu benim görevim.» 

«HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Hak
kınız! yoktur...» 

«BAŞKAN — Hakkım var efendim, görevim 
bu benim. (A. P. sıralarından gürültüler) Hak
kım var efendim buna... Hakkım var efendim, 
görevim bu benim. (Şiddetli gürültüler) Göre
vim efendim bu benim, dinlemeye mecbursunuz; 
efendim. Burada açık, kapalı imâliarla Aziz 
Atatürklün dönemine dil uzatılmasına katlana
mam. (0. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sı
ralarından gürültüler, anlaşılamıyan müdahale
ler.)» 

«İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
— Sayın Başkanım müsaade buyururlarsa..» 

«BAŞKAN — Katlanamam...» 

«CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Tarafsız ha
reketi etmiyorsun... >> 

«BAŞKAN — Taraflı hareket ediyorum... 
Evet, Atatürk konusunda taraflıyım. Atatürk 
konuşunda taraflıyım ve Atatürk'ten yanayım.» 

(C. H. P. sıralarından alkışlar, «bravo» ses
leri)» 

Biz başka yanda değiliz beyler... Biz başka 
yanda değiliz beyler, 

HAYRETTİN HANAĞAjSI (Elâzığ) — Bel
li, belli... 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Belli oldu
ğunu bir defa daha tescil etmiştir Adalet Par
tisi Grupu. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — O kadar kar-
şısmdasmız M, Süleyman Demirel'e küfreden 
bir kişiyi, sözcü olarak Atatürk'e küfretmesi 
için GruT) adına kürsüye çıkardınız. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit, Ri
ca etsem efendim... Sayın Birgit.. 
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MUSTAFA OK (Manisa) — Şimdi gösterin 
tarafsızlığınızı. 

BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Ok.. Müsaade 
buyurunuz da devam etsinler efendim. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Rica ede
rim. Sakin olun efendim. 

«BAŞKAN — Taraflı hareket ediyorum, 
evet, tarafsız hareket etmiyorum. Evet, taraflı 
hareket ediyorum. 

«İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
— Sayın Başkanım, müsaade ederseniz izah ede
yim! efendim.»! 

«BAŞKAN — Atatürk konusunda tarafsız
lık olamaz. (A. P. sıralarından gürültüler, 0. H. 
P. ve A. P. sıralan arasında karşılıklı anlaşı
lamıyan müdahaleler) 

«İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) 
— Arkadaşlar, Sayın Başkanım müsaade bu
yursunlar izah edeyim efendim.» 

«BAŞKAN — Müsaade edemem ve katlana
mam böyle mülâhazalara. Katlanamam efen
dim.» 

«HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Ta
raflı kimse bu Meclise Başkanlık edemez.» 

«BAŞKAN — Devletimizin kurucusu, vata
nımızın kurtarıcısı Atatürk döneminden bu şe
kilde bahse dilmesine müsaade edemem... (A. P. 
sıralarından «taraflı kimse bu Meclise Başkan
lık edemez.» sesi) (Gürültüler) Bu görümleri 
dinliyemem ve katlanamam. Eğer bana katlan
mak istemiyorsanız Aziz Atatürk'ü ve O'nun 
dönemini derin say^iyle selâmlıyarak Millet 
Meclisi Başkanveikilliğindeın istifa ediyorunn. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler.)»' 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

NİHAT BAYRAMOĞLU (Bolu) — Tertipçi-
ler, siz yaptınız! bunu. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Şengülerl 
de biz mi çıkarttık kürsüye? 

ORHAN DEFGİZ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım çok rica ederim... 

BAŞKAN — Sayın Bayraımoğlu, lütfen mü
dahale etmeyiniz. 
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ORHAN DENGİZ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarını, bu zaptı aynen okuduktan 
sonra müsaade ederseniz grup adına görüşle
rimizi arz ediyorum. 

Hâdise üzücüdür. Şunun için üzücüdür; 
•bütçe gibi memleketimizin çok mühim bir me
selesinin müzakeresi sırasında bir saat dahi 
Meclis müzakerelerine ara verilmesi hâdisesi 
üzücüdür, bir. 

İkinci mesele; bu mesele nereden çıkmış
tır Arkadagımız Grup adına bir konuşma 
yapmıştır. Grup adına yaptığı konuşmalar.. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Ko
nuşmayı kabul ediyor musunuz? 

ORHAN DENGtZ (Devamla) — Ara ede
ceğim efendim. 

Grup adına yapılan bu konuşmalar, bazan 
çok mülayim bir dille, bazan biraız sertçe bir 
•dille yapılmaktadır. Bu, yalnız bizim Gru-
pumuza has 'bir vaziyet değildir. Bütün grup
ların zaman zaman bu Meclis kürsüsünden, 
•bu kürsüden yaptığı konuşmalardır. Bu ko
nuşmaların muhtevası, bugüne kadar Mec
liste bir tek kişi tarafından ihlâl edilme
miştir. Osmanlı Padişahı Abdülhamid'in «en 
Ibüyük adam» diye bu kursudan takdim eden 
adam mevcudolmuştur. Bunun karşısında 
Meclisin aynı şiddete ve kuvvete, burada 
vâki olan hâdisedeki gibi bir reaksiyonu ol
mamıştır. 

(Ö. H. P. sıralarından «oldu, oldu» ses
leri.)' 

Aynı şiddetle ^diyorum beyler, aynı şid
detle.. Olmadı.. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, lütfen sükû
netle konuşalım. B%ük Atatürk'ün, ston za
manlarda, bilhassa bundan lüç - dört sene ön
ceden itibaren 'bâzı kimselerin - O. H. P. ni 
tenzih ederim - lüzumsuz ve faydasız, kötü 
istikametlere gitmek için bir sıçrama tah
tası yapılmalsı •şeklinde isimi istismar edil
miştir. 

Yine son günlerde, çok dikkate şayan bir 
noktayı arz edeceğim; Ankara Belediyesinin, 
Atatürk'e karşı büyük saygısı olarak 'mey
danlara dikilmiş bulunan camlı Atatürk re
simlerinin maalesef parçalandığı müşahade 
edilmiştir. 
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Heykellerinin de kırılması dâhil bunlar, 
Türk milletinin en üzücü hâdiseleridir. Bu 
üzücü hâdiselerin tevali etmesi, Türkiye'nin 
60 bin köyünün en ucunda dahi rahatsızlık 
meydana getirmelktedir. Bu cümlelerimin 
mânasını çok iyi kavratmamızı istirham ediyo
rum. Bunlar benim içimden gelen cümle
leridir. Çünkü, bu Meclisin içerisinde aşağı -
yukarı hepimiz aynı yaşta ve Cumhuriyet 
Türkiyesi'nin çocuklarıyız. Atatürk'ü bir ke
nara itecek bir tek insanın bu memlekette bu
lunmadığını samimî olarak ifade ediyorum. 
Bunu bilmekte fayda vardır. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Bâzı na
mussuzlar çıkıyor. 

NEVZAT GÜNGÖR (Ağrı) — Senisin na
mussuz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — (A. P. sıra
larına doğru yürüyerek) Namussuz lolmasan 
üzerine alınmazsın. 

NEVZAT GÜNGÖR (Ağrı) — Sen, namus-
suzioğlu namussuzsun. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Namussu
zun avradı da sensin, babası da sensin. 

'BALKAN — Savın Birgit, Sayın Birigit. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Efendim. 

bâzı namussuzlar çıkıyor diyerek hatibe iş
tirak ediyorum, o da, namussuz -olduğu için 
üzerine alıyor. 

•BAŞKAN — Sayın Birgit, hatibe müda
hale etmeseydiniz olmaz mıydı. 

ORHAN (BİRGİT (Ankara) — Bir sev de
medim ki, 'bâzı namussuzlar çıkıyor dedim. 

•BAŞKAN — Bu lâfı slöylemıeSeniz, gön
lünüzde saklasanız da da ahenk ilcinde Mec-
lis çalışmasını devam ettirsek olmaz mıydı? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Olmaz. 
BAŞKAN — Pekâlâ, pekâlâ. 
Bir dakika Sayın Dengiz, sükûnet avdet 

edinceye kadar görüşmenizi kestim efendim. 
Lütfen yerlerinize oturunuz, lütfen oturunuzı. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Çok muh
terem arkaJdaşlar, burada niçin bulunduğumu 
arz etmek isterim. A. P. Grupu adama yaptı-
ğım bu konuşmanın mesnedi nedir?.. 

öğleden önceki celsede, Sayın Şengüler 
grupumuz adına konuşma yaparken, yalnış 
anlamalar neticesinde veyahutta açık bir ko-
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nuşma olmaması halinde, durumun 'da yanlış 
anlaşıldığı için - ne şekilde kalbul ederseniz 
ediniz - Başkan, «tavzihini» rica ediyor, o da 
«peki» diyor ve dört defa Başkandan tavzih 
için mülsade istülyor.. 

LEBİT YURDOĞLU (istanlbul) — Sonra 
da tavzih etmedi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 'beyf endi, 
müdaJhale etmeyiniz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz beyler. 

Şimdi tutanağı okudum, tavzih için dört 
"defa ricada bulunuyor, fakat Sayın Başkan 
Ibu ricasını yerine getirmiyor. Getirmediği için 
getiremiyor. Neden getiremiylor?.. İşte bu
rada; Sayım Başkana karşı söylenen sözler 
vukulbulacak şekilde, Sayın Başkanın 'bir tu
tumu meydana geliyor. Bu tutum şudur : 

«ıSaym Başkan, tarafsız olunuz» deniyor. 
Sayın Başkan, bunu, Atatürk anlamında ta
rafsızlık mânasına kalbul ettiği için; «Ben, 
Atatürk anlamında taraflıyım.» "diyor ve ta
rattığını ilân etmek suretiyle de, Başkan
lıktan istifaya kadar giden, bir Atatürk hay
ranlığı içerisinde bulunuyor. 

'(10 H. P. sıralarından «öyledir efendim'» 
sesleri.) 

Müsade buyurunuz efeddiım. Atatürk hay
ranlığı inhisarı yalnız, Büyük Millet Mecli-
ısinin .kürsüsünde oturmakta bulunan ve bu 
çatının altında bulunan bir grup arkadaşlara 
ait değildir arkadaşlar. Çok rica ederim. 
Çok rica ederim. (A. P. (sıralarından alkışlar, 
«Ibravo» sesleri.) 

LEBÎT YURDOĞLU (istanlbul) — Sözcü^ 
nüz,, «maalesef medreseler kapandı» dedi. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Acele et
meyiniz beyefendi. Zâtıâlinizin çok acul ol-
'duğunu biliyorum^ ama biraz sabırlı olmanızı 
rica ederim,. 

Ben, hâdise çıkarmak için bu kürsüye gel
medim, yatıştırmak için ve bâzı şeyleri izah 
etmek üzere söz aldım. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi iburada, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Millet Mec
lisinin kürsüsünde bir Başkan, tarafsızlığını 
bırakarak Atatürk konusunda veya her hangi 
(bir konuda olalbileceğini sanıyorum.. (O. H, P. 

sıralarından «hayır, hayır katiyen» sesleri.) 
Olabileceğini sanıyorum. Maalesef bu anla-
lyışa, bu neticeye varmak lüzumu hâsıl 'oldu. 
Sanıyorum, tarafsızlıktan ayrılıp, taraflı 
olabiliyor. işte, hâdisenin 'asil selbebi bu
dur. Yani, Meclisin tatil hâdisesinin sebelbi 
budur. Eğer Sayın Başkan, Şengüler'e açıklama 
imkânını, dört defa rica etmiş olmasına 
rağmen vermiş olsalardı, sabahki celsenin ka
panması mümkün olmaz ve celse devam eder
di. Şengüler tavzihi yapardı. Doğru yapar, 
eğri yapar, ama yapardı. Başkan, vazifesini 

'de yapmış olurdu ve bundan sonra da Meclis 
tatile girerdi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şu noktaya 
gelmek istiyorum.. 

NURİ ÇELtK YAZIOĞLU Çankırı) — Siz 
bu konuşmayı tasvübediyior musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Ya-
zıcnoğlu, müdahale etmeyiniz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Sayın Şen
güler bu konuşmasında ne demiştir? Sayın 
Şengüler; «10, 20, 30 sene zarfında Tevhidi Ted
risat Kanununa rağmen, dinî eğitim ve öğre
tim bir kenara itilmiş, ehemmiyet verilmemiş, 
hor görülmüştür.» demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; sizlere, Halk Par
tisinin de hoşuna gidecek ve belki beni alkışlı-
yacak bir cümle söyliyeceğim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Biz, senin 
şakşakçın mıyız? (C. H. P. sıralarından «Seni 
alkışlamaya mecbur muyuz?» sesleri.) 

ORHAN DENGÜZ (Devamla) — Alkışlıya-
caksınız. 

Şimdi, 1924 Anayasasından sonra Tevhidi 
Tedrisat Kanunu çıkmıştır. Tevhidi Tedrisat 
Kanunu muhterem arkadaşlarım, memleketimi
zin öğretim, eğitim ve istikbâli bakımından ve 
geçmiş imparatorluktan devreden müesseselerin 
bir elde toplanması bakımından kanunlarımızın 
içerisinde en mühim bir kanundur ve bunun 
için de 1961 Anayasasına, kaldırılamıyan ka
nunlar arasına girmiştir. 

Anayasaya bağlı olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ve onun grupları, bu kanuna da 
tabiî olarak, Anayasanın bir maddesi olarak 
bağlıdırlar. Bu kanunun geçirdiği safhaları, za
man zaman kenara itilmiş bulunmasını bu kür-
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süden söylemek suç mudur muhterem arkadaş
larım? Bunu sual etmek mecburiyetindeyim. 
Nitekim... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Öyle demi
yor efendim. 

BAŞKAN — Saym Aytuğ, Sayın Aytuğ.. 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim.. Ben onun dediği cümleleri 
aynen söyliyecek değilim. Bendeniz papağan 
değilim muhterem arkadaşım. (A. P. ve C. 11. 
P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN BİRGİT* (Ankara) — Grupunuzun 
adına söyledi, aynen tekrar ediyorsunuz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Acele et
meyin. 

1924 Anayasasından sonra Tevhidi Tedrisat 
Kanunu çıkmış ve o sırada memleketimizde 
imam hatip okulları ve ilahiyat Fakültesi mev
cut idi, kurulmuştu. Fakat zamanla bu okul 
ve fakülteler kapanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; kapanmıştır diyo
rum, kapatılmıştır demiyorum. Çünkü kapatıl
dığına ait, Millî Eğitim Bakanlığı yapmış bir 
arkadaşınız olarak bir şey tesbit etmiş deği
lim ve edemedim. Kendiliğinden kapanmıştır. 
Kendiliğinden kapanmış olması veya bilmedi
ğim bir sebep varsa, kapatılmış olması mese
lesi, bugün burada bu konuşmayı yapmak lü
zumunu hissettirmiştir. Mesele budur, cümle 
bundan ibarettir. (C. H. P. sıralarından «Biraz 
daha sözcünün konuşmalarından bahset» sesle
ri) Arz edeceğim. Nitekim, bu okulların kapan
mış bulunması Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darını rahatsız etmiştir. Ne zaman rahatsız 
etmiştir?.. Seneler sonra rahatsız etmiştir. Bu
nun lüzumuna inanmıştır ve 1946 yılından son
ra imam - hatip okullarını ilk defa açan Cum
huriyet Halk Partisi iktidarı olmuştur. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Alkışlasamza.. Alkışlasanıza. Ya alkışlıyamı-
yorsunuz. 

Şimdi, ben burada şu cümleyi söylesem ba
na kızmaymz. Neye Alkışlamıyorsunuz, bir ic
raatınızdan bahsediyorum. Bunu hoş görmü
yor musunuz, bunu hoş görmüyor musunuz?.. 
(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar, C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) Yaptığınızdan piş
man mı oldunuz?.. Yaa pişman mı oldunuz? (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA OK (Manisa) — Yaparız, ama 
istismar etmeyiz. 
BAŞKAN — Sayın Ok, rica ediyorum müda

hale etmeyiniz. 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, bunu niçin.. 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sen sus 

demagog. 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Demagojiyi 

sevmem, demagojiyi sevmem. 
Bunu niçin söyledim?.. 
NECDET UĞUR-(istanbul) — Yatıştırıyor 

musunuz, tahrik mi ediyorsunuz? 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Yatıştırı

yorum. Arz edeyim beyefendi.. 
NECDET UĞUR (istanbul) — Tahrik edi

yorsunuz. 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Bunu niçin 

söyledim? Bunu söyleyişimin sebebi şudur: 
Muhterem arkadaşlar; zaman içerisinde, sos

yal anlayışlar, sosyal görüşler, sosyal hâdise
ler değişebilir. İktidarlar bunu zaman içerisin
de düzeltme yoluna gidebilirler. Cemiyetin ve 
fertlerin isteği istikametlere doğru yeni kanun
lar ısdar edebilirler, çıkarabilirler. Nitekim, 
devletler ve hükümetler bu imkânları millete 
bahşetmeye devam ederler. Nitekim, ondan 
sonra seri halinde bu devam etmiştir, 1950 den 
sonra 1980 a kadar devam etmiştir. 1960 tan bu
güne kadar fasılasız devam etmiştir ve bu 1946 
ilâ 1970 arasında geçen devre içerisinde bir 
çok partiler iktidara gelmişler, koalisyonlar 
iktidara gelmişler ve bu vazifeleri milletin is
teğine uygun olarak geliştirmişlerdir. 

Şimdi, burada Şengüler tavzih etmiştir; «Ata
türk'ün ismine ait bir tek kelime söylemedi
ğim halde arkadaşlarım neye bana haksızca 
çıkışmışlardır? Ben Atatürk'e ait bir tek kötü 
söz söylemedim, icraatına dâ  söz söylemedim.» 
demiş ve tavzih etmiştir. 

LEBİT YURTOĞLU (istanbul) — Maale
sef «Medrese kapatılmıştır.» dedi. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Tavzih et
miştir. 

Bendeniz, Sayın Başkanvekilinin istifasının, 
Adalet Partisi Grupunun «Tarafsız ol» sözüne 
karşı, «Taraflıyım» demek suretiyle, bizim «Ta
rafsız ol» sözümüzü yanlış anlıyarak, Atatürk'e 
aidolduğunu anlıyarak.. (Ö. H. P. sıralarından 
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«Yok öyle şey.» sseleri) Bizim tarafsızlık sö
zümüz Atatürk'e ait değildir, tutumuna aittir. 
Yanlış.. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Tevil ediyor
sunuz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Teville alâ
kası... Onu da bilmem Orhancığım, onu da bil
mem, vallahi bilmem. Tevil lâfını da bilmem, 
düpedüz konuşurum. 

...Yanlış anlamış olmasından dolayı, par
timizi ilzam eden bir mahiyet arz etmiştir. Onun 
için kürsüdeyim ve onun için tavzih ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; son cümlelerimi söy
lüyorum, arz ediyorum. Son cümlelerim şu
dur: 

Büyük Atatürk, Türk Milletiyle bearber bu 
memleketi kurtarmıştır. Büyük Atatürk Cum
huriyetin kurucusudur, birinci Anayasamızın ya-
pıcısıdır. Devlet idaresinde örnek vasıflariyle 
bütün dünyaya örnek olmuştur, önder olmuş
tur. Bunu hepimiz 7 yaşından itibaren okuduk, 
öğrendik ve her birimizin kafalarında bu bil
gilerin ötesinde başka bir bilgi mevcut değil-
ıdir. Bâzı melun kişilerin kafasında Atatürk'
ün bu durumunu istismar edenler varsa, onlar 
bu Meclisin çatışında inşallah hiçbir gün otur-
mıyacaklardır. (A. P. sıralarından şiddetli al
kışlar, «Bravo» sesleri.) 

Atatürk'ü, Atatürk olarak kabul etmeye 
mecburuz. Atatürk'ün, Atatürk'lüğünün arka
sında başka mânâ ariyan aşırı uçları, burada 
Adalet Partisi Grupu olarak telin etmek va
zifesiyle mükellefim. (A/P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve şiddetli alkışlar) Başka yolu yok
tur. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Grup 
teözcüsü böyle söylüyor, siz böyle söylüyorsu
nuz. Bu, samimiyetsizliktir. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, lütfen yerinize 
oturunuz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Adalet 
partililerin, 260 milletvekili gönderen Adalet 
Partili kütlenin hiçbirisinin kalbinden Ata
türk sevgisini çıkarmak ve onun kalbindeki 
Atatürk sevgisinden şüphe etmek, Türkiye'de 
hiçbir babayiğitin hakkı değildir. Saygiyle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Demir, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. 

Adalet Partisi Grupu adına yapılmış olan 
bir konuşma münasebetiyle, saat 12,30 da baş
lamış olan olayların devamı içerisinde, öğleden 
sonra eğer Adalet Partisi temsilcileri bu kür
süye gelip, açık ve seçik olarak o konuşma 
ile beraber olmadıklarını, o konuşmanın Ada
let Partisini kapsamadığını, o konuşmanın Ada
let Partisi görüşleriyle paralellik taşımadığını 
ve o arkadaşın, bu kürsüde konuşurken, Ada
let Partisini temsil etmekten çok öteye geç
tiğini gerçekten ifade etmiş olsalardır, mü
zakereler açıldığı zaman arkadaşlarımızın da 
gördüğü gibi, söz almaya lüzum görmeden, 
bunu beklediğimiz için bu defa da konuşmak 
ihtiyacını duymıyacak idik. 

Arkadaşımız talihsiz konuşmasını yaptık
tan sonra, gerçekten çirkin olan konuşmasını 
yaptıktan sonra «tavzih edeceğim» diye bu kür
süye gelmiş, bu kürsüde tavzih etmek yerine, 
Atatürk'ün adını yazısının hiçbir yerinde, 
konuşmasının hiçbir yerinde anmadığını söy
lemeyi bir tavzih sayabilmiştir. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Kötülemediği-
ni söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Angı, müdahale etmeyi
niz efendim. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Sanki bu, 
tahmin edilmiyen, bilinmiyen bir gerçek imiş 
gibi. O konuşmayı yapan insanın, o konuşma
yı hazırlamış olabilecek olan insanın, hayatı 
boyunca Atatürk'ü ağzına almadığı, Atatürk'
ün adını anmadığı bir gerçektir, bir muhak
kak olaydır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bunu bile bile, sanki bilme
diğimiz bir vakıayı söylüyormuş gibi, «Atatürk'
ün adını bu yazıda hiç anmadım.» diyebilmek
te ve bunu tavzih sayabilmektedir. (A. P. sıra
larından gürültüler) Şimdi yine bu tavzih sı
rasında ben... 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Konuş
masında tavzih etti. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 
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KEMAL DEMİR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; ben arkadaşımın burada yaptı
ğı konuşmayı okuyacağım. O konuşmanın, o pa
sajlarını okuduktan sonra sis, benim bu söy
lediklerimde haklı olup olmadığıma kanaat ge
tiriniz ve o zaman bakınız; o yazılarda, o ko
nuşmada gerçekten bir Atatürk düşmanlığının 
kokusu açık ve sarih olarak bu salona yayıl
mış mıdır, yayılmamış mıdır? Onun kararını o 
zaman veriniz. Ama biraz sabırh olunuz, o nok
taya geldiğim zaman veriniz. 

Yine, hemen o arkadaşımız bu tavzih ko
nuşmasını buradan yaparken rahatlıkla Tevhi
di Tedrisat Kanunundan sonra, 4 ncü maddesi
nin verdiği imkânlara rağmen, açılmış olan 
medreselerin kapatılmış olmasını, «maalesef» 
kelimesiyle beraber çirkin, yersiz bir olay ola
rak nitelemek suretiyle, kendisinin burada yap
mış olduğu konuşma hakkındaki düşünceleri
mizi tavzih etmiş olmuyor; aksine perçinleştir-
miş, pekiştirmiş oluyor. 

Şimdi hemen onun arkasından Adalet Par
tisi Grupu adına değerli arkadaşım bu kür
süye geliyor ve bekliyoruz ki, bu konuşmayı 
eleştirecek. Mümkündür, insan tabiatında ha
ta her zaman vardır, insan tabiatında olan ha
tanın ifadesini müsamaha ile karşılamak, in
san tabiatında yine vardır. Gelecek, burada di
yecek ki, (Bu konuşmalar grup adına yapılır. 
Grup adına yapılan bu konuşmalar; Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarım, Parlâmento üye
leri arkadaşlarım; siz de biliyorsunuz ki, yöne
ticilerin t tkikinden geçer. Ama olur, dikkati
mizden kaçmış, dikkât etmemişiz, farkına var
mamışız, maksadı hissedememişiz..) «Biz bu 
sözlerle beraber değiliz..» En azından bu ka
darını söyler. «Biz o konuşmayla beraber de
ğiliz.» Hayır onu yapmaz, çok değerli arka
daşım bu kürsüye gelir, bu konuşmanın mües
sif bir konuşma olduğunu, esef verici bir ko
nuşma olduğunu söyleme yerine, bu olayın, 
bu konuşma yüzünden cereyan etmiş olayın 
esef verici bir yönü olduğunu belirtir ve bu 
esef verici yönün, bütçe müzakerelerini bir 
saat geciktirmek gibi bir husus taşıdığını da 
belirtir ve bununla yetinebilir. Bununla, Ada
let Partisi Grupu adına yapılmış olan bu ko
nuşmayla yetinilmesi, Adalet Partisi Grupunun 
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bu konuşmayla hâlâ beraber olduğunun bir 
ifadesidir. 

Şimdi, onun arkasından hemen burada Ata
türk hayranlığından ve Atatürk hayranlığının 
hiçbir grupun inhisarında olmadığından bah
setmek yetmez, Atatürk sevgisinden söz ola
rak bahsetmek yetmez, Atatürk'ü herkesin sev
meye mecbur olduğundan bahsetmek yetmez, 
kâfi gelmez. Atatürk'ün adını, Atatürk'ün adı
nı tekrarlamak, O'nun hayranlığından bahset
mek, Atatürk'ü sevmek demek değildir. Ata
türk'ü sevmek, O'nun eserini sevmektir, O'nun 
ilkelerini sevmektir, onları savunmaktır. Baş
ka türlü bu nasıl olur? (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, arkadaşlarım beni lütfediniz.. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Onu tarihten 

silerken neredeydiniz? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hadi be sen

de. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Ben, Adalet 

Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımın yaptı
ğı gibi yapmıyacağım.. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

MESUT HÛLKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Hey
kel; heykelden bahset, heykelden bahset. 

BAŞKAN — Sayın Önür, Sayın Önür.. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Yani, bu 

olay karşısında her Atatürk'çü Cumhuriyet ço
cuğunun yapması gerekeni yaptığı için, Mec-
£is Başkanını kınama yerine, arkadaşımın bu
rada yaptığı konuşmayı yukarıdan aşağıya 
gerekli olan yerlerini okuyarak eleştirmeye 
çalışacağını ve bunu sükûnetle yapmaya çalı
şacağım. Tabiî müsaade ederseniz, imkân ve
rirseniz, aksini yaptırmaya mecbur etmezse
niz tabiî. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söyle, söyle, 
Tam zamanı geldi, söyle. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; şimdi, burada yapılmış olan ko
nuşmanın iki yönü vardır. Bunun birinci yö
nü, burada bitirebildiği kısımdır. İkinci yönü; 
olaylar çıkmasaydı söyliyebileceği kısımdır. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Elinizde ke
rametiniz mi var? 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) —Elimizde kerametimiz yok. Altın
da imzası olan yazı elimizde. Elbette keramet 
sahibi değiliz. Ama okur yazarız. 
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Değerli arkadaşımız burada yaptığı ko-
üiuşmayı tamamlıyabilmiş olsaydı daha başka 
şeylerde söyliyecekti. Şimdi evvelâ burada 
neler söyledi? Onları konuşalım, ondan sonra 
söylemeyi düşündüğü, ama söyleme fırsatını bu
lamadığı kısımlar içerisinde ne vardı? Bir de 
onu görelim. 

Şimdi bu elimdeki, A. P. Grupu adına yapıl
mış olan konuşmanın basına verilmiş metnidir; 
«Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri» diye 
başlar. Altında/ sonunda imzasiyle beraber 
«A. P. Grupu adına İsmail Hakkı Şengüler. Ma
latya Milletvekili» diye yazar. Bu konuşma 
Mecliste yapıldığı kısmiyle aynen zabıtlarda-
kine uygundur, aynen zabıtlardaki gibidir. Ta
biî zabıtlarda, bu konuşmanın kesildiği nokta
daki karşılıklı tartışmalar vardır; Sayın A. 
P. Grupu Başkanvekili arkadaşım o kısmımları 
ele almakla yetindi, ama o kısımlara sebebiyet 
veren konuşmayı hiç okumak veya onun hak
kında fikrini söylemek ihtiyacını duymadı. 

Şimdi bakınız ne diyor orada; arkadaşımız 
başlıyor; «Hepinizce malûmdur ki..» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir konuşma, 
hele yazılı yapılmışsa o konuşma tabedilmeden 
önce cümleler arasında irtibatlar sağlanmış, 
fikirler arasında bağlantılar kurulmuş ve o 
yazı başından sonuna kadar toplam olarak bir 
!kül haline, bir fikir kümesi haline getiril
miş demektir. Şimdi böyle dinleyiniz; «Hepi
nizce malûmdur ki, biz mazide millet olarak, 
imparatorluk olarak bâzı tenbellik devreleri ge
çirmişiz. Bu tembelliğin husule getirdiği ge
rilemeyi de, ithamı kolay olduğu için, dine yük
lemişindir. Esasen bu ithamlarımız da şuurla 
değil, bir taklit neticesi olmuş. Meselâ bakmı
şız ki, Hiristiyan dinine mensubolan Garblılar 
o dinin taassubundan uzaklaşmadıkça atalet 
ve miskinlikten kurtulamıyacaklarına kanaat 
getirmişler ve dinlerinde reform yapmışlar. 
Din işlerini devlet işlerinden ayırmışlar. Vs. 
vs.» diyor. (A. P. sıralarından «Oku oku, devam 
et» sesleri). 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Doğru, çok 
doğru. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Tabiî doğru. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
(KEMAL DEMİR (Devamla) — Sonra sora

cağım; «Beraber misiniz?» diye. Müsterih olun, 
bekleyin onu, o zaman cevabınızı veririsiniz. So
nunda! soracağım. 

«Biz de, hah demişiz, gördün mü? Adaletten 
kurtulmak için böyle yapmak lâzım. Ve kolları 
sıvamış, onların yaptığını aynen yapmışız. Hata 
mı etmişiz, iyi mi? Bu ayrı bir konu.» Tartışı
labilir yani. Biri bu. Somunda, büraz evvel söy
lediğiniz «doğru» yu söylerseniz, sizin hakkınız
daki hükmümü söyliyeceğim. 

İSABRi YAHŞİ (Kocaeli) — Ne değeri var 
sizini sözünüzün? 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Tarih önün
de değeri var. Sizin önünüzde hiçbir şey değer 
taşımaz. Çünkü değer, (değer karşısında değer 
taşır. (C. H. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) Karşılsımda bir değer olmayınca bir de
ğeri ölçmek mümkün değildir. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyinizj 

KEMAL DEMİR (Devamla) — «Din işini 
Devlet işinden ayırmışlar, ama dine hakaret, 
dindara zulmetmemişler.» Çok iyi dinleyin «ve» 
ekliyorlar «lâik'iz demişler, ama Devlet meka-
nizmasiyle, radyo ve televizyoniyle, üniversite 
profesörleriyle, öğretmenleriyle elele verip bir 
kampanya açarak, mensulboldukları milletin di
ni ile, mukaddesatı ile oynamamışlar, ona küf
retmemişler, öz evlâtlarını, din, viodan ve hay
siyet duygularımdan uzaklaştırarak ahlâksızlığın 
pençesine atmamışlar.» Burada bıraksa doğru. 
Simidi bakınız, bunu bağlıyor; «Evet sayım mil
letvekilleri, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bu memlekette 
din düşmanlığı yapıldı. 1924 yılında kabul edi
len Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü madde
si liyakatli din adamı yetiştirmek için İlahiyat 
Fakültesi ve İmam Hatip okulu açılmasını âmir
di. Göstermelik kalbilimden o yıllarda - 1924 
yıllarında - bir İlahiyat Fakültesiyle bir kaç 
İmam Hatip okulu açtırılmış ve kısa bir müd
det sonra bilinmiyen bir sebeple hepsi birlikte 
kapatılmıştır. Okullara din dersi konmadığı gi
bi, yavrularımızın s«af, taze dimağlarına din 
aleyhinde zehirli tohumlar ekilmiş o devirde, 
din onlara bir öcü gibi gösterilmiştir o devirde. 
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Nitekim bugün Türkiye o zehirli tohumların 
yeşerip ağaç haline gelmesi sebebiyle anarşizmin 
meyvelerini topluyor.» diyor. 

SELÂHATTİN ORAN (Siirt) — Bunlar sa
dece yazılmış, okunmadı ki... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 

(Devamla) — Şimdi bu arkadaşımız konuşma
sını tamamlamış olsaydı, ondan sonraki kısım
da... (gürültüler) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — De
magoji yapma. Orada söylenen öyle bir şey yok. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
kürsüden söylenmemiş şeyler bunlar. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Basına 
verildi ama.. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Basma verilen 
yazıda var onlar. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Burada ko-
nuşulmıyan bir konu eleştirilemez. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Söyliyeceğim, söyliyeceğim, hep
sini söyliyeceğim. (gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz, konuşuyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Demin olmduğum kısım söylen-
miş olan kısımdır. Demin okuduğum söylenmiş 
olan kısımdır. Simidi söylüyorum, bu söylene
cek idi, söylenemedi. 

«Bu memlekette vatandaş göğsünü gererek 
ben Müslümanım diyebilmeli...» (A. P. sırala
rından «çok doğru» sesleri) Saklı bir şey de
ğil bu, hep biliyorsunuz, doğru. Söyliyeceğim 
şimdi kanaatimi, «...şeklinde bir cümle kullanıl
mışsa dini istismar etmiş olur. Nurcuların, ya
ni Müslümanların üstüne kanat germiş olur.» 

Adalet Partisi Gramınım görüsüne göre Nur
cuların, yani gerçek Müslümanların üstüne ka
nat germiş olur. 

«Bu zat Derviş Vahdeti'ye benzetilir ve Av
rupalıların dinsizlik, insafsızlık ve millete haka
ret saydıkları şeriat bezirganları Müslüman 
Türkiye'mizde ayyuka çıkar, eğer nurculara 
saldırırsanız...» diyor A. P. (gürültüler.) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
bahtan beri demagoji yapıyorsun, söylenmemiş 
şeyleri söylenmiş gibi gösteriyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın 
Güler. 

0. H. P., GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Daha bir şey yapmadım, şimdi 
söyliyeceğim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, arkadaşımız 
A. P. Grupu adına Nurculuğun Müslümanlık 
olduğunu söylüyor. Oysa.. (A. P. sıralarından 
gürültüler, «Yok öyle şey, nereden çıkarıyor
sun bunları?» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
müdahale etmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Konuşmasına 
imkân verilseydi, bunları söylemek imkânını 
siz bulaımıyacaktınız. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Burada konu
şulmayan şeyleri nasıl ifade ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Çakmak, Sayın Demir 
dediler M; bir ifade edilen kısım, bir de ifade 
edilmiyen kısım.. Zannederim şimdi edilmiyen 
kısma geçtiler. Yani Meclis kürsüsünde söylen-
meyip zapta geçmiyen kısmı eleştiriyorlar. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) Efendim, hati
bin takdirine tabi tabiî. Müdahale edemeyiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Ben hukukçulardan daha iyi hu
kuk öğrenmeye alıştım on senedir Parlâmen
toda. 

A. P. Grupu adına hazırlanmış, A. P. Grupu 
yöneticilerinin onayından geçmiş, basma veril
miş, grup adına yapılacak olan bu klonuşmanıtnı 
bu bölümünü isterse A. P. li arkadaşlarım, ken
di sözcüleri burada okuma fırsatına bulamadığı 
için, kabul etmesinler, isterlerse kabul etmesin
ler, illâ kabul etsinler diye ısrar etmiyorum; 
ama Nurculuğu Müslümanlık diye sayacaksınız, 
Nurculuk mahkeme karariylıe sabit olmuştur ki 
suçtur. Mahkeme karan ile kesinleşmiştir ki 
suçtur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komünistlik 
te suçtur. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Geçen sene bütçe müzakereleri 
münasebetiyle bu kürsüde sizin Devlet Bakanı
nız ve Cumhuriyet Hükümetlerinin Devlet Ba
kanı, Başbakan yardımcısı sıfatına yakın birin
ci Devlet Bakanı gelmiş ve Nurculuğu kınamış, 
suç olduğunu kabul etmiş, ifade etmiştir. 
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Bir yanda A. P. iktidarı, köşede bucakta 
Nurcu okullarını kapatıyorum göstermeliği içi
ne girecek, bir yanda gelecek bu Meclise kendi 
sözcüsünün konuşmasının içerisine Nurculuğun 
gerçek Müslümanlık olduğunu koyacak. Bunu 
nasıl anlatırsınız? (C. H. P. sıralarından- alkış
lar) Niçin huzursuzluk gösteriyorsunuz? 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yapma, 
sana yakışmaa bu. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Çok 
yazık çok. Çok yalan söylüyorsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Nasıl anlatırsınız bunu? Okumuş, 
okumamış, A. P. nin imzasiyle basma vermiş, 
Yönetim Kurulundan geçmiş... 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Bırak 
itham etmeyi de sen o konuşmayı eleştirmeye 
çalış. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bunlar Meclis 
kürsüsünde söylenmedi ama. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, biliyoruz efen
dim. Zapta hatip okumamıştır. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Söylüyorum ben,, okumuş mu, 
okumamış mı diye. Okumadığı kısmı okumuş 
diye söylemiyorum, tahrif etmiyorum. Diyo
rum ki, okuyabilseydi bunu söyliyecekti. Yaz
mış, imza efeniş çünkü.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen Gürcü 
bacı mısın, fala bakıyorsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Falcı değilim. Burada. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın De
mir, benim geçen seneki beyanımı da okur mu
sunuz? 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Zabıtlar şu anda yanımda değil, 
ama masamın üzerinde. Onu da getirir okuruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
nasıl Meclis idare ediliyor, ne oluyor "böyle? 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Mecliste ko
nuşulmayan şeyleri söylüyor. 

BAŞKAJN" — ifade ediyor efendim, konuş
madığı husustur diyor. Grup adına elimize ge
çirdiğimiz vesikayı konuşturuyoruz diyor. 

ORHAN B1RGİT (Ankara) — Eline geçme
di efendim, basına dağıtılıyor açıkça. Eline 
geçirince sır olur, şerefle dağıtıyor. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Bu kürsüde hatiplerin zabıtlara 
geçmiş sözler dışında fikirler hakkında bir eleş
tirme yapmıyacağını hukukçu arkadaşlarımdan 
dinlemiş oluyorum. 

Şimdi, A. P. Grupu adına tavzih için buraya 
gelen arkadaşım Atatürk övgüsünü yapıyor, 
Atatürk sevgisinden bahsediyor, ama bu Meclis 
altında yaptığımız çalışmalarda siyasi istismar 
düşüncesi ile bir devre katılmış bir siyasi par
tiyi bir töhmetin altında tutabilme gibi küçük 
düşüncelerle Atatürk Devrine, Atatürk Yöneti
mi zamanına, süresine ve O'nun ilkelerine karşı 
yapılmış olan konuşmaları müsamaha ile karşı
lamak mümkün olabiliyor ve bunlan burada 
yaptırmak mümkün olabiliyor. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 1940 
ta Atatürk var mıydı Kemal Bey? 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Sayın arkadaşım burada bir baş
ka bütçe münasebetiye bir grupu töhmet altın
da bırakabilmek için rahatlıkla bu kürsüye ge
liyor ve Atatürk Devri'ne ait yapılmış olan iş
lerin hepsini bir tarafa iterek o devri rahatlıkla 
bir Cumhuriyet Hükümeti üyesi yine bu kür
süde yakın bir geçmişte kötüleyebiliyor, bugün 
öğleden sonra saat 0.30 da burada A.P. grupu 
adına yapılan konuşmada grup sözcüsü çıkı
yor, bu kürsüye geliyor ve o zaman «Atatürk 
devrinde 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl» gibi ayırarak, 
«geçmişte» demek lüzumu dahi hissetmeyerek, 
1924 tarihi ile bağlantı kurmaya bilhassa dik
kat ederek, Atatürk devrini ve O'nun lâiklik 
anlayışını bir yana itebilen, onu töhmet altın
da bırakabilen bir konuşma yapabiliyor. A.P. 
Grupu adına buraya gelmiş olan arkadaşım ise 
Atatürk sevgisinden ve Atatürk'e bağlılıktan 
bahsedebiliyor. Nasıl bağdaştırabilirsiniz bunu? 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ya
şa ucuz kahraman. Sen kim, Atatürk kim. Pa
raların üstündeki Atatürk resmini kim sildi 
acaba? Onun resimlerini kim indirdi acaba? 

— 475 — 
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C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Ve o konuşma burada yapılırken, 
A.P. sıralarındaki arkadaşlarım hatırlasınlar, 
o konuşma burada yapılırken, Meclis Başkanı 
arkadaşımız, genç Cumhuriyet çocuğu oradan 
diyor ki, «Ben Atatürkten yanayım» onlar otur
dukları yerden «devam et, devam et» diye bağı
rıyorlar. Hâlâ o «devam et» i söylüyorsunuz. 
Siz bunları yaptıktan sonra, o konuşmayı açık
ça çıkıp bu kürsüde tasvip etmediğinizi belirt
medikçe, o konuşmanın taşıdığı anlamla bera
ber olduğunuzu kabul etmeye mecbursunuz ar
kadaşlarım. Bundan böyle hiç huzursuzluk duy
mayın. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ata
türk'ü kırk senedir istismar etmediniz mi? 

BAŞKAN — Sayın Güler müdahale et
meyin. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Başkan 
iki taraflı konuşuluyor, hatip konuşamıyor. 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim, iki taraf
lı oluyor: A.P. konuşurken bu taraftan, C.H.P. 
konuşurken bu taraftan müdahaleler oluyor 
efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Adalet 
Partisi Grupu adına burada yapılmış olan bu 
konuşmayı, bir başka yönü ile de mütalâa et
mek gerekir. Bu konuşmada sözcü, Atatürk 
ve Lâiklik ilkelerini, Atatürk Devrimini rahat
lıkla töhmet altında bırakabilen cümleleri peş-
peşe sıralamış ve Adalet Partisi Grupundan da 
tasvip görmüştür. Şimdi bunu münferit bir olay 
saymak mümkün değildir. Atatürk Devrinde 
din düşmanlığı yapıldığını söyleyebilmiştir. 
Atatürk Devrinde müslümanlara baskı yapıl
dığını ve bunların hepsinin Atatürk Devrinde 
yapıldığını rahatlıkla söyleyebilmiştir. 

Bunu münferiden bu sözcünün konuşmasıyla 
bırakıp, irtibatsız hale getirmek te maalesef 
mümkün olmamaktadır. Adalet Partisi Genel 
Başkanı ve Başbakan, «Korkmadan müslümanız 
diyerekten işbaşına, iktidara geldik ve korkma
dan müslümanız« diye her konuşmasında söylü
yor. Ne demektir «Korkmadan müslümanız» di
yebilmek? (A.P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — is
tismarcılar... Kırk senedir bunu istismar ettiniz. 
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KEMAL DEMİR (Devamla) — Demek ki, 
Adalet Partisi iktidara gelinceye kadar, yani 
Cumhuriyet Tarihinin kuruluşundan bu yana, 
yani Atatürk'ten bu yana her dönem içerisinde 
«Korkmadan müslümanız» demek imkân dahilin

d e olmadığı için, Adalet Partisi İktidarı Başba
kanı sayesinde vatandaş «Korkmadan müslü
manız» demek imkânına sahip olabilmiştir. (A. 
P. sıralarından gürültüler ) 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — İnönü 
Devrinde, o, devirde neler oldu? 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Başbakanı, 
Genel Başkanı öyle konuşunca grupu adına ya
pılan konuşma sözcüsü de elbette böyle konuşa
cak, elbette bunları söyleyecek ve elbette bun
ları söyleyecek.. (A.P. sıralarından «Doğru» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu müdahale 
etmeyiniz. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Ve elbette 
Adalet Partisi Grupu bu konuşmayı tesvip ede
cek ve «Doğrudur» diyecek. Bizim için bunda 
yadırgayacak birşey yok. Ama, biz bunları bir 
defa daha tescil etmek istiyoruz. Çünki Başba
kana göre, «Korkmadan müslümanız» deneme
diği devir, Atatürk'ün başlattığı devirdir. (A. 
P. sıralarından «Hayır» sesleri, gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Size göre öyle 
oluyor. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Evet.. Lâik
lik İlkesinin kabul edildiği devirdir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen.. 
KEMAL DEMİR (Devamlla) — Onu sözcü

nüz, bizim ta başından beri bu cümle üzerinde 
hassasiyetle durmamıza sebebiolan şüphelerimiz, 
gözcünüzün buradaki Ikonıuşmasiyle sabit hale 
gelmiş; zabıtlara işlenmiş, teksir edilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O size göre 
öyle... 

K$MAL DEMİR (Devamla) — Hiç boşuna 
tevile lüzum yoktur. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Mirasçı
lar ne oldu? 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; Başbakan konuşmalarının çoğunda 
şunu söylüyor : 

«Biz, din ve vicdan hürriyetini müdafaa ede
rek iktidara geldik. Bugün de, din ve vicdan 
hürriyetini müdafaa ediyoruz.» (A. P. sıraların* 
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dan «Anayasada var zaten» sesleri) Anayasada 
olan bu hükmü, Başjbakan konuşmalariyle diyor 
ki, «Biz müdafaa ederek iktidara geldik; hâlâ 
da müdafaa ediyoruz.» Beş yıllıdır Adalet Partisi 
iktidardadır. İktidarda olan Adalet Partisinin 
Başbakanı, din ve vicdan hürriyetini kime kar
şı müdafaa ediyor? Bunu hiç düşündünüz mü? 
Bu konuşma ile bu anlaşılmıştır. Bugün burada 
Adalet Partisi Grupu adına yapılmış olan ko
nuşma ile açıkça anlaşılmıştır M; Adalet Partisi 
iktidan ve onun Başbakanı, din ve vicdan hür
riyeti anlayışını - kendi anlayışına göre - o hür
riyeti, Atatürk ilkeleri olan lâiklik ilkesine ve 
onun getirdiği lâiklik anlayışına karşı koymak
ta, ondan kurtarmaya çalışmaktadır; onun gay
reti içerisindedir. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

ŞÎNASÎ OSMA. (izmir) — Hayır... Hayır.. 
Solculara karşı, solculara... 

BAŞKAN — Sayın Osma, müdahale etmeyi
niz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sermayeden 
söyliyecek bir şey kalmadı Kemal Bey. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Var, daha 
çok var. 

Değerli arkadaşlarım; simidi bu konuşmayı 
bir başka yönü ile ele alacağım : 

1961 Anayasası, yani şurada gördüğünüz ve 
hepinizin gözlerinde bulunduğundan şüphe et
mediğim 1961 Anayasası bu Parlâmentonun 
menşeidir, mebdeidir. Burada mevcudiyetimiz 
bu Anayasaya dayanmıştır; biz, bu Anayasaya 
göre buradayız. Bu Anayasaya dayanarak vazi
fe görürüz. Bu Anayasaya karşı, burda şahısla
rımız adına yaptığımız konuşmalarda da, grup
larımız adına yapacağımız konuşmalarda da bu
na saygılı olmaya ve bu Anayasa ilkelerine uy
maya, onlar karşısında dikkat göstermeye mec
buruz. 

Şimdi, Adalet Partisi Grupu adına yapılmış 
olan bu konuşmanın, bu Anayasa ile olan du
rumuna bakınız : 

Lâiklik ilkesinin henüz daha tartışma konu
su olabileceğini söyliyen Adalet Partisi Sözcü
sünün cümlesini hatırlıyarak, «lâiklik ilkesinin 
tartışma konusu faydalı mı olmuştur, zararlı mı 
olmuştur Daha bunun tartışılması yapılacak

tır» cümlesini hatırlıyarak; Anayasanın Başlan
gıç kısmındaki «Yurtta sulh, cihanda sulh ilke
sinin, millî mücadele ruhunun, millet egemenli
ğinin, Atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuu
runa sahibolarak» kısmını hatırlayınız. Anaya
sanın 2 noi maddesindeki, «Türkiye Cumhuri
yeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtken 
temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devletidir» cümlesini, mad
desini hatırlayınız ve bir de burada konuşan ar
kadaşımız dâhil, yaptığımız yemini hatırlayınız: 

«Milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, de
mokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine bağlı 
kalacağıma...» 

Şimdi bunları burada söyliyeceksiniz; bu ye
mini burada yapacaksınız. Ondan sonra da gru-
punuzun adına burada yaptığınız konuşmada, 
«lâikliğin faydalı mı olmuştur, zararlı mı olmuş
tur; henüz anlaşılmadı» ğını söyliyeceksiniz. 
Lâiklik ilkesinin kabul edildiği Cumhuriyet ta
rihinin başlangıcından bu yana, geçmiş bütün 
dönemler içerisinde, lâik ilke anlayışının bir 
göstermelik olduğunu söyliyebileceksiniz ve bu
nun bir «Batı göstermeliği» olduğunu anlat
maktan sakınmıyacaksınız ve buna dayanıla
rak yapılmış olan din düşmanlığını, o devre töh
met olarak rahatça kondurabüeceksiniz ve on
dan sonra da «yeminimize sadık kaldık» diyebi
leceksiniz. Bunlar mümkün değildir arkadaşla
rım. Bunlar mümkün değildir, ama, bir siyasi 
parti taassubu içerisinde bunları mümkün gör
mek kolaydır ve bunları kabullenmek de müm
kün olabilmektedir. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Grupu-
muzun görüşünü izah ettiler, lütfen onun mü
nakaşasını yapınız. 

KEMAL DEMİR (Devamla) —• Şimdi bu, 
aslında gayet sarih olarak anlaşılmakta ve bilin
mektedir ki, Adalet Partisi iktidan ta başından 
beri, Atatürk dönemi, Cumhuriyet Halk Partisi 
dönemi olduğu için; Cumhuriyet Halk Partisine 
karşı, onu bir konuda da olsa suçlıyabilmek fır
satlarını kaçırmamak için, Atatürk'ü de bera
ber içine katmlak ve Atatürk dönemini de r a - ' 
hatlıkla içine almak suretiyle bir töhmet al
tında tutma gayretinin ifadesidir ve siyasi ta
rihimizde çoğunlukla gördüğümüz, aslında her 
zaman yapana - uzun vâdede - zarar getiren 
din istismarcılığının bir örneğidir. Adalet 
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Partisi, din istismarı yarışında şimdi bugün 
bu istismar yarışım başkasına kaptırmış ol
manın telâşı içerisinde; dün kendi bünyesinde 
bulunup bugün ondan ayrılmış olıan insanın, 
bu silâhı omun elinden alıp, başka türlü ken
disine karşı kullanmanın telâşı içerisinde, ne 
yapacağını şaşırmışlığın ifadesiyle burada ko
nuşmaktadır; sarüh budur. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — tşçi Partisi
nin silâhını sizin elinize aldığınız gibi. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

SİNASİ OSMA (izmir) — Solcuları tasfiye 
«diniz evvelâ. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Daha tavzih 
için buraya grupu adına çıkmış olan arkada
şınız dahi bu kürsüden; kendisinin elinden si
lâhı kapmış olanın daha evvel burada yaptığı 
konuşma karşısında reaksiyon gösterilmesinden 
yakınmış olması; o olayın Adalet Partisi Gru-
punun ne ölçüde sarstığını ve din istismarı silâ
hını ne ölçüde onun elinden aldığını göster
mektedir. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak da başından beri din istismarının, onu 
yapana da, memlekete de fayda getirmiyeceği-
ni söylemişizdir ve şunu da söylemişizdir ki, 
«Din istismarı yarışına bir kere başlanırsa, bu 
yarışı kimin bitireceği, kimin önde koşacağı 
belli olmaz.» işte Adalet Partisi din isitisımarı 
yansımda koşmuştur. Ama öyle bir noktaya gel
miştir ki, kendi bünyesinden birisi fırlamış; 
onun karşısında din istismarını Adalet Parti
sine karşı kullanma imkânına sahibolmuştur. 
Bu açıkça görülmüştür. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bizim bünye
mizden değildir o; sizin alkışlarınızla kürsü
den inmişti. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Böylesine fır
lamalara Adalet Partisi müsaade etmez. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Adalet Par
tisinden istifa edip, o partiyi kurmuştur; bunu 
net biliyorsunuz. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sırf Adalet 
Partisine zarar versin diye size de düşman olan 
kimseleri alkışlıyorsunuz. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; simidi bu konuşmalardan anlıyo
rum ki... (C. H. P. sıralarından hatibe bir kâğıt 
verildi) Şu anda elime Adalet Partisi için güzel 
bir şey geldi. (A. P. sıralarından «Sermaye bit
mişti, yine geldi» sesleri, ğülüşaneler) Bu, lehi
nize bir sermayeidir. 

«Adalet Partisi lâik bir partidir. Adalet 
Partisi laisizme inanmıştır» diye geçen bütçede 
böyle konuşmuşsunuz. Bugünkü bütçede ise 
laisizmin karşısında olan bir konuşmayı tasvi-
bediyorsunuz. Gerçekten bir çelişkinin için
desiniz. Anayasa ile bir çelişkinin içindesiniz. 
Atatürk ilkeleri ile bir çelişkMn içerisindesi
niz. Dilerim, bir an önce Adalet Partisi Grupu, 
bu çelişkiden kendini kurtarmak ve memleke
te daha yararlı olmak, Cumhuriyet rejimine 
daha yararlı olmak imkânını bulsun, bu fırsa
tı elde etsin. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

MUSA DOĞAN (Kars) — insaf ediniz beye
fendi, bunları nereden çıkarıyorsunuz? Olmu
yor bu olunuyor. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; şimdi «Atatürk Sevgisi» sözlerini 
yeterli saymadan, «Atatürk'ün adını biz dili
mizden düşürmeyiz. Atatürk, bir siyasi grupun 
inhisarında değildir. Atatürk sevgisini bir si
yasi grup inhisarına alamaz. O, bütün memle
ketin, bütün parlömanterlerin ve bütün Türk 
Milletinin sevgilisidir» sözleri ile yetinmeyip^ 
Atatürk sevgisinin Atatürk ilkeleriyle, Ata
türk ilkelerini benimsemek ve Atatürk ilkele
riyle beraber olmak mânasını taşıdığını bile
rek, bunu ivazsız içine sindirerek, Atatürk il
kelerine sahip çıkmak durumundasınız. 

Şimdi ben, Adalet Partisi Grupundan, Ada
let Partisi sözcüsünden, burada çıkıp yaptığı 
konuşmadan öteye, burada çıkıp yaptığı ko
nuşmanın sonunda yapılmış karşılıklı tartış
maları eleştirmek, ve özür diliyerek söyliyece-
ğim, gerçekten üzgünüm - meseleyi geçiştirme
ye çalışma konuşmasından öteye, Atatürk ilke
leriyle ilgili şu sorularımı cevaplandırmalıdır. 
Bu sorularımı cevaplandırmıyabilir, ama bu so
rularımı cevaplandırmahdır; bu Meclis kürsü
sünden zabıtlara geçirmelidir. Sözde, oturdu
ğunuz yerde, koridorlarda söylemek kâfi de
ğildir. Bu Meclisin tutanaklarına geçmiş olan 
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grupunuz adına yapılmış olan konuşmada, 
Atatürk'ün lâiklik ilkesi açıkça töhmet altın
da bırakılmıştır; açık ve sarih olarak töhmet 
altında bırakılmıştır. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yok öyle bir şey. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Açıkça, sa

rih olarak bırakılmıştır; okuduğunuz zaman 
görüyorsunuz, sarih olarak bırakılmıştır. Bu
nun kaçamak tarafı yoktur. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katiyen böyle 
bir şey yok. Bu bir ithamdır. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Gelir bura
ya şunu söylersiniz: 

«Biz, bu konuşmayla beraber değiliz.» 
Adalet Partisi Grupundan soruyorum : 
Adalet Partisi Grupu bu konuşmayla, her 

cümlesiyle beraber midir, değil midir? Bunun 
cevabını burada vermelidir, bu bir. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sizin anladığı
nız mânada değil. 

BAŞKAN — Sayın Angı... 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Hattâ Ada
let Partisi - bu konuşmada belirtildiği gibi -
lâiklik ilkesini bir Batı özentisi olarak mı ka
bul etmektedir? Yoksa, bunun Atatürk'ün Cum
huriyetin temel ilkesi olarak koyduğu bir ilke 
olarak mı kabul etmektedir? Lâiklik ilkesinin, 
henüz münakaşa götürür tarafı bulunup bulun
madığı hususundaki bu beyanlarla "beraber mi
dir, değil midir? Sarih olarak burada bu kür
süde tekrarlanmalı ve sarih olarak zabıtlara ge
çirilmelidir. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Siz kendi ken
dinize sual soruyor ve cevaplan da kendiniz 
veriyorsunuz zaten. 

KEMAL DEMİR (Devamla) - , Adalet Par
tisi, Atatürk ilkelerinin vazgeçilmez Anayasa 
ilkeleri halinde yaşadığını gönülden benimse
mekte midir, benimsememekte midir? Gelip 
bunları bu kürsüden söylemelidir. Yuvarlak 
lâflardan öteye, gelip bu kürsüden, bilhassa bu 
konuşmadan sonra söylemelidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Atatürk'ün 
resmini sildirenler söylesin. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Adalet Par
tisi sözcüsü, temsilcisi gelip Adalet Partisinin 
Atatürk devrinin bir din düşmanlığı devri ve 

dine baskı devri olmadığını, bu kürsüden şu ko
nuşmayı tavzihan söylemelidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Atatürk'ü 
tarihten silenler bunu söylesin. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Adalet Par
tisi Grupu adına birisi çıkıp bunu yapmalıdır. 
Adalet Partisi Grupu adına yapılacak bir ko
nuşmada, Meclisin bir saatlik bir zaman kay
betmiş olmasını söylemek ve onu eleştirmek 
yeterli değildir. Atatürk'e sevgiden bahsetmek 
de kâfi değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin, 
1924 te çıkarılmış olan bir kanunun hatasını 
anlayıp, imam - hatip okullarını açma yoluma 
gittiğini söylemek yeterli değildir. Cumhuriyet 
Halk Partisi, aydın din adamı yetiştirmek il
kesine sahibolduğu için, imam - hatip okulları
nın açılmasını geliştirmiş ve Diyanet İşleri 
Teşkilât Kanununu - değerli arkadaşımın bu
rada söylediğinin aksine - imzalıyarak Meclise 
sevk etmiş bir siyasi partidir. 

Şimdi şu anda elime, Sayın Refet Sezgin 
Beyin konuşması geldi. Burada fazla vakit kay
betmemek için, istiyorlarsa kendisine takdim 
ederim; bu konuşma metni, kendileri arzu et
tikleri için bana geldi. 

Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisi temsil
cisi arkadaşım bu kürsüye gelip bu sorularımın 
cevaplarını burada açık seçik olarak söylemeli 
ve bunları zabıtlara geçirmelidir. Aksi takdir
de bu konuşma ile bu meseleyi kapatırız kabul 
ediyorsanız; bu konuşma söylediğim hususlarda 
tavzih edilmedikçe, Adalet Partisi Grupu ile 
ilişkisi olmadığı belirtilmedikçe, Adalet 
Partisinin Atatürk'ün lâiklik ilkesine kar
şı olmadığı, o ilke ile beraber ol
duğu söylenmedikçe, Atatürk devrinin din düş
manlığı devri olmadığı söylenmedikçe, ben C. 
H. P. Grupu adına Adalet Partisini Atatürk 
düşmanı ve... (A. P, sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sen kimsin 
be?... (A. P. sıralarından gürültüler.) Diyemez
sin öyle. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sen onu du
varlardan resimlerini indir tenlere söyle. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — öyle öyle 
öyle... 

Atatürk düşmanı ve Adalet Partisi devrini 
bir irtica devri olarak niteliyeceğim ve zabıtla
ra geçireceğim. Gelin burada açıklayın... (C. 

— 479 — 



M. Meclisi B : 52 

H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri, A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Bana Atatürk 
düşmanı diyemezsin. En az senin kadar Ata
türkçüyüm. Bedavadan Atatürkçülük olmaz. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi adına Sa
yın Vefa Tanır. Buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
kürsüye çıkmadan bir şey söylemek isterim. Her 
iki grup başkanvekiline ne maksatla söz ver
diniz? Hâdiseler dolayısiyle mi? 

BAŞKAN — Grup adına efendim. Bütçe ile 
alâkalı. Tahaddüs eden nokta bütçeden tahad
düs etmiştir. Bana bunu niye soruyorsunuz? 

Ve bu ikinci defa grup sözcülerinin görüş
lerini de 10 dakikalık süre ile kısıtlamadığımı 
da ifade etmek isterim. Sizin de konuşmanız kı
sıtlı olmıyacak. Çünkü bir olay üzerine müzake
re devam ediyor, 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) —- Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

öğleden evvelki oturumda başlıyan ve hâlâ 
devam eden üzücü hâdisede, konuşan arkadaşı
mız kadar, idare eden arkadaşlarımızın da su
çu olduğunu belirtmek için huzurunuzdayım,. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden zaman 
zaman rejime, şahıslara, hattâ kendi şahısları
mıza sataşmalar olur. Bunun takdiri Başkanlı
ğa aittir. Başkanlık dinlerken bâzı noktaları 
kaçırmış olabilir. Ben iki grup sözcüsü arka
daşımdan evvel, yerimden Başkandan söz rica
sında bulundum. 

Evvelâ sabahki oturumun zaptı gelir, bura
da okunur ve bu zabıt üzerinde, eğer rejime, 
lâik Cumhuriyetimize, Büyük Atatürk'e yapıl
mış bir hakaret varsa, önce söz sahibi kişi bu
raya çağırılır ve tavzihte bulunulur. Ben iki 
grup sözcüsüne söz verilmeden evvel bunu ta-
lebetmiştim. Şimdi bu yapılmadı. Aziz arkadaş
larım, burada müsaade ederseniz, her iki grup 
da bâzı konuların istismarına kalktılar. 

Ben, hattâ Sayın Başkanın, «10 dakika ile 
kısıtlı değilsiniz, öbür gruplara da bu hakkı 
tanıdım» diye bana tanıdığı bu 10 dakikalık 
hakkı da, kendilerine söyliyeyim, doldurmıyaca-
ğım. 
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Atatürk'e saygılı olmak, 5 - 10 gün evvel al
dığınız madalyaların bir başkasını, üzerinde 
100 yazan, 150 yazan bir başka rakamlısını ço
cuklarınıza aldırabilmektir aziz arkadaşlarım. 
(«Bravo» sesleri) 

Atatürk'e saygılı olmak, şurada görünmi-
yen, ama bir mânevi rakam var orada, 51 raka
mını 52, 95, 118 yapmaktır. Yoksa, buraya gelip 
Atatürk'e karşı olduğumuzu imalarla göster» 
mekle, Atatürk'e karşı olanları yarın Meclisin 
dışında, miting meydanlarında ve sandık içeri
sinde arkanıza almak için veya bir fincan suda 
fırtınalar yaratabilmek için, Atatürkçü zümre
leri miting meydanlarında önünüzde, sandık 
içinde bulabilmek için söz söylemekle olmaz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir, Sayın Devlet Bakanından sonra kişisel 
görüşlerini arz etmek üzere„ sırada bulunan Sa
yın Vehbi Meşhur'a söz vereceğim. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurursanız bir hususu arz 
etmek istiyorum. 

Müzakerenin tarzı cereyanı ve Başkanlık Di
vanının tutumu hakkında yazılı olarak söz ri
ca ettim. Usulî bir müracaattır. Ümidederim ki, 
bu, Başkanlık Divanına da yardımcı olacaktır. 
Bu hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, çok teşekkür 
ederim. Yardımcı olacağınıza da eminim. Yalnız 
mesele, kifayeti müzakere ile gelmiş ve Diyanet 
işleri Bütçesi üzerinde de 7 arkadaş konuşmuş 
bulunmaktadır. Son sözü vermek suretiyle bu 
ana kadar devam etmiş bulunan meseleyi zan
nederim ki, Meclis zabıtlarına gömmüş buluna
cağız. Bu bakımdan. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, bendeniz söz talebinde bulundum. 

BAŞKAN — Buyurun, bir usul yok, ama 
tutumum var. Benim tutumum mu müşterek 
tutum mu? 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Evet, 
müşterek tutum. 

BAŞKAN — Müşterek tutum. Buyurun 
efendim,. 

Yalnız bizim tutumumuzdan bahsederseniz ol
muyor, bütün, müşterek Meclisin tutumu ol
sun. 
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t. ETEM KILIÇOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

öğleden evvel ve biraz önce cereyan eden 
hâdiselerin yatışmış olduğu bir sırada söz al
manın, ilk anda insanı inandırıcı ve teskin edi
ci bir hal olmadığının farkındayım. Yalnız, 
Meclisimizde zaman zaman zaman cereyan eden 
hâdiselerde bir grupu, bir hatibi veya Başkanlık 
Divanını veya şahsan bir Başkanı suçlama ile 
meselelerin altından çıkamıyacağımızı ifade et
mek isterim. 

Eğer Meclisimizde Bütçe gibi çok önemli bir 
konu görüşülürken, zaman zaman arzu edilmi-
yen hâdiseler cereyan ediyorsa, 'bunda herbiri-
mizin milletvekili olarak kabahat payımızın ol
duğu kabul etmeye mecburuz. Aksi halde me
selelerin iyi tarafına sahip çıkmak, kötü tarafı
nı başkalarının üzerine atmak suretiyle bu ha
lin devamını ister gibi bir tavır içine gireceği
mizi kabul etmek mecburiyeti vardır. 

Bendeniz Başkanlığın tutumu üzerinde söz 
istemiştim, Sayın Başkan lütfettiler. Şu nokta
lan dile getirmek istiyorum. 

Bir grup adına Diyanet İşleri Bütçesi görü-
şülülürken bir arkadaşımız vazifelendirilmiş, 
gelmişler yazılı konuşmalarını burada yapıyor
lar. öyle anlaşılıyor ki, usulden olmasına rağ
men, bu arkadaşımızın basına da teksir edilip 
dağıtılan konuşması Adalet Partisi Grup İda
recileri tarafından vaktiyle gözden geçirilme
miş. Bunu nerden bileceksiniz, diye bir sual 
vâridolabilir. Tavzih etmek, tashih etmek lüzu
mu hissedildiğine veya başka gruplarca itiraz 
edildiğine göre, bu konuşmanın metni gözden 
geçirilmemiş. Bu Mamdan çok sevdiğim, tak
dir ettiğim arkadaşlarımın bu lüzuma riayet et
melerini ve bunda parti adına, şahıs adına de
ğil, parti adına bâzı sürçmelere sebebiyet ver
melerinin Meclis çalışmalarına, hattâ Parlâmen
toyu, demokrasiyi istemiyenlere koz verildiği
nin bir kabahat payı olduğunu <kabul etmele
rini rica ederim. 

O celsede Riyaset eden, benim çok değerli 
eski arkadaşım, da, her şeyden önce inhisarcı
lıktan kendisini kurtarmaya mecburdur. Ata
türk'ü 'sevmiyenler buraya gelmesinler... Yemin 
vardır, Cumhuriyetin niteliğinin ne olduğu, na
muslu insanların yeminine eğer itibar ediyor

sa-ki, öyle olması lâzım - herkes yeminine sa
dık kalmalıdır. Köyde söylediğini, hoca ile ko
nuşurken söylediğini üniversite profesörünün 
yanında da söylemelidir, Türk Silâhlı Kuvvet
lerine mensup şerefli insanların yanında da söy-
liyebilmelidir. 

Bir diğer nokta şudur: O arkadaşımız^Ata-
türk'ü müdafaa etme konusunda taraflı oldu
ğunu söylemiş. Zabıtları da okudum. Fikir ola
rak, Cumhuriyetin çocuğu olarak bu doğrudur. 
Ama fbir Başkanın tarafsız olacağı da bir ger
çektir. Şimdi arkadaşıma sesleniyorum ve bun
dan sonra bu Parlâmentoda bu vazifeyi yapa
cak insanlara da sesleniyorum, Türk Milletine 
de sesleniyorum; Atatürk'ü müdafaa etmek için 
vazifeden kaçmak asıl değildir. Vazifeye sa
hip çıkmak asıldır. («Bravo» sesleri) Bu bakım
dan Atatürk'ü koruyorum diye 'kürsü terk edi
lemez, edilmemelidir. 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Terk etmedi, 
istifa etti. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Yatırıma 
devam et. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Tabiî 
o arkadaşımız benim bu suallerin veya bu sa
taşmaların cevabını vereceğimi bilir, ama Sayın 
Başkana da, Heyeti Umumiyeye de vaatte bu
lundum, mevzuu dağıtmak' değil, bir noktada 
toplamak için bunları arz ediyorum. 

Diğer bir nokta... Kavgalar olmuş, gürültü
ler olmuş, sataşmalar olmuş, öğleden sonra cel
se açılmış. İstirham ederim, akıl düşünmelidir, 
vicdan hissetmelidir; bir Meclis Başkanının 'kür
süde istifa etmesine sebebiyet veren bir olay 
ortada dururken, Atatürk'e 'dil uzatılmış nîı, 
uzatılmamış mı, diye bir mesele Meclis kori
dorlarında ve Heyeti Umumiyede tartışılırken, 
aynı hâdiseye sebebiyet veren bir arkadaşımıza, 
geliniz, şu sözünüzü ikmâl ediniz, tekmilleyiniz, 
demek idarecilikle bağdaşacak basirette midir? 
Bana öyle geliyor ki... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Kürsü 
serbesttir. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Sa
yın Aybar, zatıâlinizi ben çok tarafta dinledim, 
burada da dinledim, orada da dinledim, onun 
için karıştırmayın şu işleri, bırakm. (Gülüşme
ler) 
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Bana öyle geliyor ki, bu konuyu Riyaset Di
vanı, grup sözcüleri veya grup yetkililerini ça
ğırmak suretiyle bir noktaya bağlasaydı ve bu
rada bu husus tavzih mi edilecek, tashih mi edi
lecek, teyit mi edilecek, her ne hal ise, bir nok
tada Meclisin selâmetle çalışmasını mümkün kı
lacak bir noktada, daha önce varılan karar ge
reğince, bir neticeye bağlanmış olsaydı, ümide-
derim ki, öğleden sonraki bu nahoş hâdiseler 
cereyan etmiyecek idi. Bu bakımdan Başkanlığı 
kınamıyorum, idareci üyeleri, parti idarecileri
ni kınamıyorum, ama bir daha böyle şeylere 
fırsat ve imkân verilmemesi için dikkatli dav
ranmalarını bir eski arkadaşınız sıfatiyle rica 
ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmalara cevap vermek 
üzere Sayın Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli. 

Buyurun efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi münase
beti ile yapılan görüşmeler mûtat hilâfına, mû
tat hilâfına diyorum, çünkü bundan evvelki 
yıllarda yapmış olduğumuz müzakereler gayet 
olumlu, tutarlı ve tam bir sükûnet içerisinde 
cereyan etmekte idi. Bundan birtakım güzel 
mânaları da istihracediyor ve bunları bu kür
süden belirtmeyi de zevkli bir vazife sayıyor 
idim. Bugün cereyan eden müzakereler sırasın
da vukubulmuş olan nahoş hâdiselerden dolayı 
üzüntülerimi evvelâ ifade etmek istiyorum. 

Bir husus değerlendirilirken, bu değer yar
gılarının müceret birtakım hâdiselere veyahut 
mücerret birtakım beyanlara, yani o beyanlar
la mutlaka irtibatlandırılması lâzımgelen kişi
nin veya kütlenin bundan evvelki beyanları ve 
o beyanlarına mümas hareketlerinin bulunup 
bulunmadığı noktasından hareket edilmek sure-
tiyel irtibatlandırılır ve değerlendirilir. Şayet 
bu tip beyanların altından birtakım neticeler 
çıkarıp ve bu neticeleri siyasi maksatlar içıin 
kullanmak gayreti mevcut değil ise. 

Bu itibarla 1966 tarihinden itibaren cere
yan etmekte bulunan bütçe müzakerelerinin tet
kiki bize konu hakkında bir vuzuh vermesi ba

kımından ciddî birtakım, değerli birtakım do
neler verebilir. 

Ben gayet tabiî gruplar arasında yapılmış 
bulunan tartışmaların içerisine direktman girmi-
yeceğim. Yalnız A. P. siyasi iktidarı olarak, 
A. P. .siyasi iktidarının Hükümeti olarak, gru-
punun Hükümeti olarak elbette grupumuza kar
şı tevcih edilmiş bulunan ve esasında hiçbir 
surette haklı bulmadığımı, şu irtibatları kur
mak suretiyle yapılan değerlendirme sonucunda 
haklı bulmadığımı ifadeye mecbur olduğum be
yanların talihsizliğine işaret etmek istiyo
rum. 

Uzun uzun münakaşa etmiştik ki, bundan 
evvelki bütçelerimizde lâik devlet meselesi 
sadece bir Anayasa meselesi, Anayasaya derce-
dilmiş olması meselesi değildir. Lâik devlet 
meselesi, lâik devlet realitesi bugün mevcut ise 
sadece mücerret Anayasada yazıldığı için mev
cut değildir. Lâik devlet anlayışı, lâik devle
tin bugün varmış olduğu nokta Türkiye'nin si
yasi tarihinin tabiî ve zaruri bir neticesi olarak 
tecelli etmiştir. Aklı başında her münevver, 
aklı başında her kişi bu noktaya gelinceye ka
dar Devletimizin çekmiş olduğu ıstırapları, mil
letimizin çekmiş olduğu ıstırapları kesinlikle ve 
açıklıkla bilir. Bir imparatorluğun kaybediliş 
noktasından bir Cumhuriyetin kuruluş noktası
na kadar hangi sıkıntıların çekildiğini bilir. 
Bunları, bundan evelki müzakereler sırasında 
da bir ölçü içerisinde ifade etmiştim. Binaen
aleyh lâik anlayışa biz, lâik anlayışa gelmiş ola
lım diye değil, tabiî tarihî istifanın zaruri bir 
neticesi, tabiî bir neticesi, normal bir neticesi 
olarak gelmişizdir. 

Bu noktai hareketi bütün siyasi partilerin 
tam ve kâmil mânada kabul etmeleri gereğini 
arkadaşlarımız lütfen kabul etsinler. 

Burada birtakım konuşmaların, birtakım be
yanların içerisinden bâzı neticeleri istihracet-
mek suretiyle yanlış istikametlerde değerlen
dirmeler yapmak ve bunlardan Meclisimiz için 
birtakım talihsiz neticelere varmak insaflı bir 
hareket olmasa gerektir. 

Bu itibarla lâik devleti hukukunun asıl ve 
temel prensibi yapmış ve sadece Anayasasında 
dercetmekle kalmıyarak, bütün medeni kodifi-
kasyonunu, Medeni Kanununu ve ona mümas 
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diğer kodlarını, diğer kanunlarını bu temel I 
ilkenin üzerine oturtmak suretiyle Devletini 
sadece lâfzi bir lâiklikten ayırıp temel lâik
liğin esasına oturtmuş bulunan Cumhuriyeti ve 
onun bir grupuna istinadeden - dolayısiyle üzeri
mize alırız gayet tabiiî - Hükümetini bu görüş
lerin dışında karşılamak yerinde bir hareket ol
masa gerektir. Cumhuriyet devrinden hemen 
sonra, bunda zaten bütün arkadaşlarımızın müt
tefik olması lâzımdır birtakım talihsiz tatbikat
lar olmuştur; şöyle olmuştur, böyle olmuştur. 
Tevhidi Tedrisat Kanununun gerekleri yerine 
getirilmediğinden dolayı din eğitimi gayriniza-
mi yollara kaymıştır. 

Ben derim ki; bir sayın sözcünün ifade etti
ği gibi, ondan evvel biz de aynı şeyi ifade et
miştik. Meselâ, köyde bir öğretmen, bir imam 
ve bir muhtar üçlüsünü biz bundan faraza 30 se
ne, 40 sene evvel elele verdirmiş olsaydık, bu
gün şu kürsüde bu münakaşaların hiçbirisini 
yapmıyacaktık ve bunların hepsi mazide kalmış 
olacaktı. 

Bizim bütün gayretimiz, bu münakaşaları 
biran önce mazi duvarının arkasına itip bırak
maktır. Bu gayretin, bu çalışmaların içerisin
deyiz. Biraz sonra bunlardan misaller verip, 
izahlarda bulunacağım. Bu eğitim gayrinizami 
yola itilince, bu eğitimin birtakım gayrinizami 
neticelerinin de çıkacağı tabiîdir. Bu gayrini
zami neticelerin en büyüğü aydın din adamı
nın yetişmemesi meselesidir. Bu bir eğitim me
selesidir. Müesseseyi reddetmek gücüne ve ik
tidarına mâlik olamadığımıza, buna lüzum bu
lunmadığına, bu, ferdin en tabiî ve vicdani hak
kı bulunduğuna göre, buna normal ve kanuni 
hudutlar içerisinde hizmet etmek, onu geliştir
mek ve onu vasıta yapmak suretiyle ondan mad
di, mânevi, siyasi birtakım çıkarlar çıkartmak 
istiyenlerin de bu suretle emellerini kursakların
da koymuş olur idik. 

Değerli milletvekilleri; bundan evvel yine I 
ifade ettik, dedik ki; hakikaten din ve vicdan 
hürriyetini siyasi çıkar vasıtası yapmak sure
tiyle bir siyasi iktidarı temin etmek gayreti ev
velâ milletimizin sağduyusuna ve milletimizin 
büyüklüğüne bühtandır. Eğer, bu yol ile siyasi 
iktidar temin etmek mümkün olsa, bu herkesin 
birbiri ile yarış edebilircesine cesaret edeceği 
bir yol olmamakla beraber, birtakım şahıslar, I 
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birtakım siyasi partiler bunu alabildiğine ileri 
götürebilirler idi. Götürme denemeleri yapmış 
olanlar yok mudur? Vardır. Ellerinde Âyeti 
Kerîme ile köy köy dolaşanları biz biliyoruz. 
Bunlar mazide halk tarafından en küçük bir iti
barı görmediler, en küçük bir iltifatı görmedi
ler. Yani demek istiyorum ki, din ve vicdan hür
riyetini istismar etmek suretiyle siyasi çıkar 
sağlamak, mazide mümkün olmadığı gibi bugü
nün şartları içerisinde hele hiç mümkün değil
dir. Bugünün açık münakaşa ortamı, açık mü
zakere ortamı, açık cevap ortamı içerisinde hiç 
mümkün değildir. 

Şimdi meselelerimizi açıklıkla münakaşa ede
biliyoruz. Bu münakaşalar cereyan ettiği müd
detçe bu işler mutlaka normal, bu işler mutlaka 
asıl kadrosuna irca edilecek. Bundan şahsan 
ve iktidar olarak, Hükümet olarak hiçbir şüp
hemiz mevcut değildir. Bütün mesele bu açık 
münakaşa ortamını muhafaza edebilmektedir. 
Tabiî bundan bir netice de çıkıyor. Bugün bu
nu münakaşa edebiliyorsak, 40 yıldır, 50 yıldır 
bu münakaşayı niçin bitirmemişizin sebepleri 
içerisinde, normal tekâmülü içerisinde bağ-îıya-
mamışız, gizli kalmış, sıkışmış, sıkıştırılmış, bir 
pamuk balyasının çemberle sıkıştırıldığı gibi 
kadrolanmış. Neden kadrolanmış? Lâikliğin 
yanlış anlaşılmasından. Lâiklik, çoğu zaman 
Türkiye'de yanlış anlaşılmış, yanlış tatbik edil
miş, bu bir gerçek, bunu hepimiz ifade ediyo
ruz. Kim anlamış? Falan yerdeki muhtar anla
mış, yanlış anlamış. Falan yerdeki nahiye mü
dürü yanlış anlamış, hattâ falan, filân yerdeki 
vali zamanında yanlış anlamış. Bunu ölçüler 
içerisinde değerlendirmek lâzım. Bu yanlış an
laşılmanın birtakım yanlış sonuçları çıkmış. Bu
gün sıkıntısını çektiğimiz, hattâ bugün Adalet 
Partisi Grupu adına yapılan konuşmada, konuş
manın yanlış anlaşılan yönleriyle bir tarafı. 
Belki daha vuzuha ihtiyacı vardı. Şimdi bunu 
işte bu açık müzakere, münakaşa ortamında 
vuzuha getirmek istiyoruz. Kanunların içeri
sinde kalarak din ve vicdan hürriyetine saha
bet etmenin gayretini güdüyoruz. 

Sayın Kemal Demir arkadaşım, Genel Baş
kanımızın, «Korkmadan Müslümanım diyebilme
lidir.» sözünü, yani Başbakanın «Atatürk dev
rinden beri korkmadan Müslümanım demlemi
yordu» demek mânasına getiriyor. Bir ilgisi 
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yoktur. Dikkat buyurursanız ve o zamanki, ya
ni bu sözün söylenmesine takaddüm eden dev
ri, o devirde ona karşı söylenenleri şöyle bir 
kronolojik hatırlarsanız, bu sözün niçin söylen
diği kendiliğinden meydana çıkacaktır. 1922 
doğumlu bir Başbakan Saidi Nursi Halifesi olur 
veyahut başka şekilde itham edilir, şu şekilde 
itham edilir, bu şekilde itham edilirse, gayet ta
biî bunlara birtakım cevaplar verme lüzumu do
ğacaktır ve bu söz, o cevapların içerisinden alın
mış bdr flâştır. Sözü, o cevapların tamamının 
bünyesi içerisinde mütalâa ettiğiniz takdirde, 
sayın arkadaşımın çıkarmış olduğu bu talihsiz 
netice tamamen muallâkta kalır ve esas'en müm
kün değildir böyle bir şey. 

'Bunlar da bir ölçüde lâikliğin, bu beyanla
rın verilmesine sebebolan yanlış anlaşılmasın
dan doğmuştur. Yani «korkmadan Müslümanım 
diyemez mi? Gayet tabiî herkes korkmadan di
yor. Nereden çıkarıldı bu?» denilmeli. Bir za
manlar bu devirler olmuş. Dediğim gibi muhtarı 
yapmış, kaymakamı yapmış ve sairesi... Olmuş 
bunlar, mücerret hâdiseler de olsa olmuş.. 

.SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Bakan, ne zaman olmuş, Müslümanım di
yeni kim hapsetmiş, polis götürmüş müdür? 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, müdahale etme
yiniz efendim. Meclisimizde soru müessesesi var, 
soru sorarsınız. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Soracağım. 

DEVLET BAKANI HÜSAMJETTÎN ATA
BEYLİ (Devamla) — Lâiklik anlayışının yan
lış tefsirinden bahsediyorum. Onun sonucu ola
rak bunlar söylenmiş. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, 
Çok kısa olarak ifadesine çalıştığım bu ge

nel karşılamadan sonra sayın sözcülerin Diya
net İşleri Başkanlığı Teşkilâtı ile ilgili olarak, 
kanunun kendilerine tahmil etmiş olduğu görev
ler karşısında ıstar buyurdukları tenkid ve te
mennileri cevaplandıracağım. Bu arada da gene 
(gerektiği ölçüde bu konulara avdet edeceğim. 

Sayın sözcülerin yapmış olduğu görüşmeler
den birtakım tesibit ettiği müşterek noktalan 
cevaplamak suretiyle konuya girmek istiyorum. 

Birinci konu : Din adamlarının geliştirilme
si, eğitilmesi, genel kültürlerinin temin edilme

si, bugün genellikle bu genel kültürden yoksun 
bulundukları noktasına müteveccih tenkiddir. 
Filhakika tenkidde büyük ağırlık payı vardır. 
Din eğitimi veren müesseselerimizi takviye et
mek (suretiyle bunları 'gerek aded ve gerekse se
viye ve vasıf itibariyle ihtiyaca cevap verecek 
surette teçhiz etmek mecburiyetinde olduğumuz 
neticesini bu tenkidler meydana çıkarıyor. Biz 
de bu kanaatteyiz. 

imam - hatip okullarının açılışı hemen he
men tamamlanmıştır. Bundan böyle noksanları
nın giderilmesi suretiyle oradan beklenilen sevi
yede ve bekelnilen ölçüde din adamı temin et
mek imkân dâhiline girecektir. Değerli arkadaş
larımız; «tmaım - hatip okullarından mezun 
olanlar mesleke intisaibetmiyorlar, genellikle 
başka dallara teveccüh ediyorlar» dediler. Doğ
rudur. Yalnız bugün mevcudolan imam - hatip 
okullarının sayı itibariyle henüz mühim bir kıs
mı mezun vermeye başlamamıştır. Bu mezunlar 
temin edildikçe gayet tabiî yeniden vereceğimiz 
kadrolara bunların tâyin edileceği aşikârdır. 

Meslekiçi eğitim zamanımızda ibüyük bir dik
katle ele alınmıştır. 1970 yılında 1 339 görevli 
meslekiçi eğitime tabi tutulmuş ve 196i5 yılından, 
yani iktidara geldiğimiz yıldan itibaren de mes
lekiçi eğitim seviyesini 9 Ibin civarına çıkaranı^ 
şız. Gerek Diyanet işler Başkanlığında, gerek 
bölgelerde açmış olduğumuz tekâmül kursları 
ve eğitim çalışmalarımızla bunu geliştirmeye 
uğraşıyoruz. Diğer taraftan neşriyatımız
la da bu meslek içi eğitimi geliştirmeye ve 
takviye etmeye çalışıyoruz. 

633 sayılı Kanun bir taraftan zararlı yayın
larla mücadeleyi, diğer taraftan da toplumu din 
konusunda aydınlatma görevini !bu teşkilâta 
vermiş bulunmaktadır. Bu her iki görevi yerine 
getirmek için ciddî çalışmalarımız vardır ve Di
yanet işleri Başkanlığı tarafından yapılmış olan 
yayınlar her tarafta ciddî alâka ve itibar gör
mektedir. Çünkü bu yayınlar iyi süzgeçten ge
çirilmekte; Din işleri Yüksek Kurulu tarafın
dan incelendikten sonra neşir sahasına intikal 
ettirilmekte. 

Diyanet Gazetesi vasıtasiyle (bir taraftan 
kendi meslekiçi eğitimimizi uçjtaki hizmetlimiz 
köy imamına kadar götürüyoruz, diğer taraftan 

'bundan istifade etmek istiyen vatandaşları ha
kikaten zararlı olduğuna şahsan kaani olduğum 

— 484 — 



M. Meclisi B : 52 

gibi teşkilâtımın da kaani bulunduğu birtakım 
yayınlar karşısında uyanık tutmaya ve teçhiz 
etmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu neşriyat ile iler
de daha geniş ölçüde yer vermeyi düşündüğü
müz medeni bilgileri, genel kültürü takviye 
©den, hattâ köylümüzü kendi çalışmalarında 
tenvir eden tmeslekioi Ibirtakım bilgileri onlara 
vermek istiyoruz. Bugün bunu dar ölçüde ya
pıyoruz, ilerde bunu daha da genişleteceğiz. 

Tenlkid konularından birisi; vekil imamların 
durumlarıdır. Son Personel Kanunu tadilâtı ile 
bu meselenin malî yönü halledilmiş durumda
dır. Vekâl imam kadrosunda hizmet gören görev-
lHerdımiz artık o kadroda asaleten hizmet eden
lerin almış oldukları ölçüde para alacaklardır. 
Yalnız temenni mahiyetinde olarak bir defaya 
mahsus bunların asalet kadrosuna geçirilmesi 
konusundaki görüşler üzerinde çalışıyoruz; fa
kat bunun müşkülâtını Yüce Meclise arz etmek 
isterim. Çünkü muhtelif menşeler vardır. Bir 
taraftan imam - hatip okulları mezun ve
riyor, diğer taraftan bunların yetişmediği! hal
lerde yeterli din bilgisine'Sabibolan kurs me
zunu imtihan vermek suretiyle bu görevlere 
alınıyor. Şu halde ası! vazife, asıl görev 
633 sayılı Teşkilât Kanununun âmir hükmü
ne göre imam - hatip okulu mezunlarının. 
Ee, 10 bifnin üzerimde bir vekil imam kad
romuz karşı karşıyadır. 'Devlet bunları, yerine 
asilini bulduğu anıda dışarıya atmak gibi bir 
duruma şu anda müsaade ve müsamaha ede
cek durumda değildir. Karşımıza aynı za
manda bir sosyal mesele, bir sosyal problem 
olarak bunlar belirtilmiştir. Binaenaleyh bu 
zümreyi itina ile muhafaza . etmeye, onların 
meselelerini dikkatle çözmeye çalışmaya mec
buruz. Bunun için çalışmalarımız vardır; fa
kat bu çalışmalarımızın sionucu hakkında ' bir 
vâde bugünden veremiyorum. Yalnız malî sı
kıntılarının halledilmiş bulunması ve birta
kım idari tedbirlerle imam - hatip okulları me-

, zunlara kendi yerlerime geldiği takdirde on
lara ayrıca kadro vermek ve onları bir ölçü
de muhafaza etmek tedbirleriyle bu meseleyi 
kesin sonuca bağlaymcaya kadar idari ted
birlerle götüreceğiz. Bunun ayrıca bir fay
dası var. Bâzı yıllar 200 hattâ 200 ün de üze
rinde vekil imam - hatip, imam - hatip okulu
na devam etmek suretiyle oradan mezun ok 
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mak imkânlarını d'a buluyor ve bu müessese 
güzel bir teşvik vazifesini ifa ediyor. 

Gerek imam hatip okulları, gerekse is
lâm enstitüleri hakkında yapılmış olıan birta
kım tenkidler vardır. Bu tenkidlerin rakamla 
karşılanması daha sahih bilgilerle karşılan
ması geı ekli noktaları vardır. Mesele Millî 
Eğitim Bakanlığı -bütçesini birinci derecede 
alâkadar ettiği için ben konuya bu kadar de
ğinmiş olmakla yetiniyorum. 

Teşkilât Kanunu üzerimdeki çalışmaları-
ımıız hemen sön safhasındadır. 

Her bütçede hutbe ve vaazlar konusu de
vamlı şikâyet mevzuu edilmektedir. Bu me
sele Vaazlar Yönetmeliği ile halledilmiş du
rumdadır. Yalnız bu bir tatbikat ve alış
kanlık meselesidir. Bundan böyle vaazlar bu 
Yönetmeliğin esasları dairesinde hazırlana
cak ve yapılacaktır. Bundan kastımız; hitabe-
deceği kütlenin seviyesini, cemaatinin duru
munu nazarı itibara alan vaizin daha evvel
iden hazırlanmak, Llonularını seçmek, onları 
tenvir edecek ölçüde beyanlarda bulunmasını 
temin etlmek ve bu suretle yapılmış olan şi
kâyetleri önlemek gayesini güdüyor. Yani 
birinci gayemiz hizmet gayesidir, hizmetin 
mükemmeliyetini temin etmektir. İfade et
tik ki, bir ilktokul öğretmeni dahi talebeleri-
niın önüne çıkarken 20 «ene 'aynı derisi ver
miş olmasına rağmen hazırlanmak lüzumunu 
hissediyor. Yaşını - basını almış bir cemaa
tin huzuruna çıkan din ğörevlesmin de bu 
hazırlığın içerisine mutlaka ^girmesi lâzımdır. 
Bunlar bizim zamanımızda gerçekleştirildi; 
fakat tatbikatını kovalıyacağız. Bunlar ke
sin ve süratli netice veren tatbikat değildir; \ 
ama zaman içerisinde mutlaka olumlu sonuç
lar alınacağından emin bulunuyorum. 

Cterek Radjyomuzda, gerek basınımızda, je-
rekse çoğu zaman yanlış bilgiler d'olayı&iyle 
Meclisimizde. Kur'an kursları hakkında da bir
takım yanlış bilgiler verilmektedir. Biir kere 
açık olarak vatandaşlarımızın iptidai mâ
nada da olsa çocuklarını idin konusunda hazan 
tatil zamanlarında aydınlatmak, tenvir etmek. 
onlara o iptidai bülgüleri verebilmek amaciyle 
açılmış ve iyi hizmet edenlerimden büyük fay
dalar temin edilen kursların adedi hakkımda 
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yanlış bilgiler verilmektedir. Meselâ Radyo -
Televizyon 40 - 50 bin civarında kurstan bah
seder. Bizim kayıltlanmızda mevcudolan kurıs 
adedi 2 900 - 3 000 civarındadır. Bunlar izin
li, müsaadeli ve kontrollü kurslardır. îzin ve 
müsaade ile açılması mümkün olan bir kur
sun gizli olarak açılması halinde mutlaka gizli 
maksat da aramak idarecinin görevidir. Bu 
tedrisatın gizli yapılmasına sureti katiyede kar
şıyladır. Bunu sarahetn ifade ediyorum. Açığı 
mevcut.. Gizlisine müsaade edemeyiz, lüzum 
yok. Okulları vardır, serbest eğitim yapabili
yor Devlet kontrolümde, öğretmenlerin nezare
tinde yetiştiriyor. Niçin gizlilik?.. Bunun 
açıkça karşısındayız. 

Zaman içerisinde kursların daha sıkı dene
time tabi tutulması, üzerinde daha itina- göste
rilmesi; daha mükeımmelleşitirilmesi bakımın
dan lüzumludur. Bu gereği kabul ettiğimiz 
içindir ki, bundan böyle kurs öğretmeni ola
rak eskiden illerde yapılan imtihanı Diyanet 
İşleri Başkanlığına aldık. Binaenaleyh bir kurs 
öğretmeni imtihan olacağı zaman bu imtihanı
nı Diyanet işleri Başkanlığında verecektir. 
İâter fahrî olsun, ister bizim kadrolarımızda 
istihdam eittiiğimiz öğretmenlerimiz olsun bu 
yollardan geçeceklerdir. Bunu hizmetin mü
kemmeliyeti bakımından zaruri gördük. 

Okul mezunları hiçbir suretle kadrosuzluk 
sıkıntısı çekmemektedirler. Bize müracaat eden 
her okul mezununum kadro ihtiyacını karşılı-
yabileoek durumdayız. Ne zaman müracaat 
ederlerse, bir imam - hatip okulu mezununun 
bize müracaat edip de kadrosuzluk talebiyle 
döndüğü vâki değildir. Biz birinci derecede 
bunu arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. 

Teokratik Devlet akımlarının dinden fay
dalanarak yurdumuzda da teokratik Devlet 
kurma özlemini getirdikleri ve bir tehlike ola
rak bunların yurdumuzda belirdiği, C. H. P. 
nin sayın sözcüsü tarafından ifade edildi. 

Teokratik Devlet, artık bir daha gelmemek 
üzere maziye karışmıştır. Teokratik Devlet 
arzusu, iştiyakı vatandaşımızda da yoktur, 
Devletimizde de yoktur. Bu haslet içinde olan
lar vardır. Her türlü haslet içinde olanlar var
dır, ama bütün mesele, bunların meydan bu
labilmesi, bunların gelişebilmesi, bunların im

kân bulabilmesi ve bunların müessir hale gelip 
gelemiyeceği meselesidir. Cumhuriyetin gücün
den, Devletin gücünden, bunların bir tehlike 
istidadına gelebileceği endişesini hiçbir suret
te beslemem. Aksi takdirde bu güçten yoksun 
olduğumuzu, bu gücü küçüğe aldığımızı kabul 
ederim, ki bu kanaati taşımıyorum. 

Diyanet işleri Başkanlığı, Anayasanın 154 
ncü maddesine göre genel idare içerisinde bir 
teşkilâttır. 633 sayılı Kanunum kendisine ver
miş olduğu görevleri yapar ve orada görev ya
panlar, 633 sayılı Kanunun ve diğer kanunla
rım aradığı, bahşettiği nitelikleri haiz insan
lardır. Binaenaleyh, bu teşkilâtı mücerret; 
bir tarikat yuvası .haline gelmiştir, yansı bu
dur, diğer yansı budur şeklimde itham etmeyi, 
bir Devlet teşkilâtına karşı insaflı bir davra
nış olarak kabul etmiyorum. 

Diyanet İşleri Teşkilâtı görevini feragatle 
yapmaya çalışan vazifeli arkadaşlarımızdan mü
rekkeptir. Bugün için Diyanet İşleri Merkez 
Teşkilâtının içerisinde 26 İlahiyat Falkültesi me
zunu, 13 Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu, 20 
imam - hatip okulu ikinci devre, 6 birinci dev
re. 49 lise, 20 ortaokul, 116 ilkokul, 2 Hukuk 
Fakültesi, 4 Edebiyat Fakültesi, 3 Ticari İlim
ler Akademisi, 1 Yüksek Teîoıiker mezunu gibi 
bir kuruluş bünyesine maliktir. Bu arkadaşla
rımızı, bu görevlilerimizi bir tarikat öncüleri 
şeklinde takdim etmek, sadece bu hizmetlileri
mizi müteessir etmek ve hizmet şevklerini kır
makla kalmaz, bu müesseseye büyük saygı du
yan, büyük hürmet gösteren milletimizi kırar. 
incitir. 

Bâzı keimeleri kullanırken dikkatli bulun
mak mecburiyetindeyiz. Tamir etmesi güç olur. 
İtina göstermeye mecbur olduğumuz bâzı kıy
met hükümlerimiz vardır. Bunlara gerekli iti
nayı hakikaten göstermeye mecburuz. İşte bu 
nokta onlardan birisidir. 

Diyanet İşleri Başkanvekilinden bahsederek, 
bir «şebeke» teriminin kullanılmasını talihsiz
lik telâkki ediyorum. Arkadaşım Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bir araştırma önergesi 
verildiğinden bahsetti. Aynı araştırma önerge
sinin arkasına deliller diye eklenmiş bulunan 
Senato Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu 
araştırma metni vardır. O araştırma metnini 
lütfen alın bir okuyun. O araştırmanın mevzu-
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*unun tSötamının delillerini biz Araştırma Komis-
iyonuilfo takdim ettik. Araştırma Komisyonu 
•gö^vini üç kere, yanılmıyorsam, uzatmak sure-
"-tfyle bunları inceliğine, derinliğine tetkik etti. 
(Onlan, bu ithamı yapan arkadaşım okusun ve 
henüz komisyondadır, dosyalarını gitsin tetjkik 
etsin. İthamların aslı çıkmış mıdır, çıkmamış 
mıdır, hangi dereceye kadar sıhhatli itham
lardır veya değildir?.. Gitsin tetkik buyursun. 

Biz burada görevini yapmayan, görevini kö
tü yapan, ve sair eden insanların himayecisi 
değiliz. Ama biz burada aynı zamanda haksız 
itham edildi mi, onun da müdaf aacısı olmak 
«durumundayız. Nereye kadar? Haksızlık hudu
duna kadar. O hududa geldi mi, biz o müda

faayı bırakırız. Hiç şüphe etmeyin, o müdafaa-
iyı aralarız, ama ortaya sürülmüş bu deliller, 
•telle imkân mevcuttur, bir münakaşa edilsin, 
(onu bekliyorum, biran evel münakaşa edilsin 
'bunlar bir gün ışığına çıksın, nelermiş, değil
miş, o zaman bu argümanları kullanan arka
daşlarımız zannediyorum ki, mahcubolacaklar. 

Bir teşkilât düşününüz îki, başkanından daire 
müdürlerine, il müftülerine, ilçe müftülerine, 
vaizlerine kadar normal hiyerarşisinin dışına 
çıkmış bir başkanvekilinin idaresinde götürülü
yor... Muhterem arkadaşlar, bu mümkün mü
dür? Bu fevkalâde gayriciddî bir iddiadır. Baş-
kanvekilinin görevi 633 sayılı Teşkilât Kanu
nunda belirtilmiştir «Görevi Başkan verir.» di
yor. Hangi görevi vermişse... E. Arkadaşla
rım isterlerse, Başkanvekiline hangi görevin 
verilmiş olduğunu, Başkanın yazılı tevcihi var
dır, ondan öğrenebilirler. Onun dışında bir iş 
yapamaz. 

Sonra, kanunsuz bir iş bütün seksüyonlar, 
Personel Dairesinden tutunuz, diğer bütün dai
reler, bu kanunsuz işlerin hepsini yapmakta de
vam ve ısrar edecekler... Değil böyle bir Dev
let idaresi, aşiret idaresi büe yoktur. Ben, 
Diyanet İşleri Teşkilâtımı bu şekilde bir itham
dan tenzih ederim. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri) Böyle bir şey yoktur. 

Arkadaşlarıma ikapılar ardına kadar açıktır, 
buyurur, mekanizmanın nasıl işlediğini görür
ler. Hepsi yüksek tahsil mezunudur bu meka
nizmanın başındaki arkadaşlarımızın ve hepsi 
vazifesini bjien insanlardır. 

Kanunun, 'bir mevkiye gelmesi için yetki 
vermediği hiç kimse o mevkiye getirilmemiştir. 
O mevkiye getirilemedMerinden dolayıdır ki, 
bir kısmı, bu Personel Kanunu çıkıncaya ka
dar vekâletlerle götürülmüştür. Çünkü, 3656 
sayılı Kanunun aradığı ölçüde bir hizmet mük
tesep hakları yoktu arkadaşlarımızın. Muayyen 
zaman arıyor; «Şu kadar müddet, fakülteden 
mezun olduktan sonra hizmet edecektir, ondan 
sonra bu göreve asaleten atanır» diyor. Yok, 
elimizde bu materyal yok. Yeni yeni bu hizmet
lere arkadaşlarımız, seneler katlamak suretiyle • 
götürüyor ve hak iktâsaJbediyorlar. Personel 
Kanunu ile bu meseleye bir çözüm yolu getir
diğimizi zannediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Diyanet İşleri Bütçesi üzerinde yapılmış 

bulunan tenkid ve temennilere, vakitlerinizi faz
la almadan cevaplarımı icmalen arz etmiş bu
lunuyorum. Bu tenkid ve temennilerin, imkân
larımız içerisinde bulunanlarının yerine getiri
leceğini huzurunuzda ifade eder, Yüce Heye
tinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, bâzı 
sayın üyeler soru sormak istiyorlar. 

Buyurun Sayın Süleyman Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkanım, Sayın Bakan tarafından bir hu
susun açıklanmasında aracılığınızı rica ede
ceğim. 

Sayın Başbakan, «Her vatandaş korkusuzca 
Müslümanım diyebilmelidir.» demektedir. Bu 
duruma göre, 1922 yılı Dumlupınar Zaferinden 
bugüne kadar, Müslümanım dediği için tevkif 
edilen bir kişi var mıdır, varsa bunlar kimler
dir? 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel iktida
ra gelinceye kadar Müslümanım demek suç mu 
idi? Kanunî müeyyideleri var mıdır? varsa 
hangi yasama meclisleri devrinde çıkarılmıştır? 
Bunu istirhamediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zannederim onun 
deyimini izah etti Sayın Mutlu. Yani Sayın 
Başbakanın niçin o deyimi kullandığı hususunu 
izah etti, fakat kendileri tahmin ederim bu hu
sustaki sorunuza tekrar cevap verirler. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın Başkan, ben sözle
rim arasında bunu sarahaten beyan ettim. 
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Meseleyi sadece Müslümanım, korkusuzca 
Müslümanım diyebilme teriminin arkasında bı
rakmamak lâzım, dedim. Bunun söyleniş sebep
leri nelerdir, onu arz ettim. Bunu bir kronoloji 
içerisinde değerlendirir, tetkik ederseniz, ne se
beple söylendiğini tesbit edeceksiniz, dedim. 

Gerçekten arkadaşımızın dediği gibi, Tür
kiye'de kimse, ben Müslümanım dediğinden do
layı ne tevkif edilmiştir, ne de böyle bir itha
mın altında bugüne kadar kalmıştır. 

Mesele şudur; hatırhyacaksınız, eskiden me
selâ bir Kur'anı Kerim öğrenimi yapmak için 
bu işi kaçak yaparlardı. Halkın hafızasında bu 
kalmıştır. Mesele, korkusuzca Müslümanım di
yebilme meselesinden ziyade, bu meselenin hiç 
konuşulup konuşulmaması meselesidir. Konuşul-
mamıştır mesele, öyle mütalâa edelim. Fazla de
rinine de inmeye lüzum yok. Bunları g'eride bı
rakmak istiyoruz, geride de bıraktığımızı zan
nediyoruz, ama işte bu talihsiz beyanlar oluyor, 
biz de görüşmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, bundan başka bir sorum daha 
var. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Ben 1927 doğumluyum. 1933 yılında Konya'
nın Akşehir kazasında serbest, Diyanet İş
leri Başkanlığından maaşlı Kur'an kursu vardı. 
Sayın Bakan burada, o zaman kaçak yapıyordu 
vatandaş, diyor. Ben bunun ikisi arasında bir 
çelişki görüyorum. Bunun izahını rica edeceğim; 
var mı idi, yok mu idi? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devm) — Evet, beni teyit ediyorsu
nuz. Çünkü, ben bu lâiklik anlayışının yanlış 
anlaşıldığını ifade ederken köy muhtarından al
dım meseleyi; bir jandarmadan aldım meseleyi, 
bir nahiye müdüründen aldım meseleyi ve bun
ları çıplak misaller olarak verdim, ama bunlar 
Türkiye'nin gerçekleriydi. 

Buyurduğunuz bölgedeki yetkili arkadaşımız 
bunu normal anlamış, doğru dürüst anlamış ve 
tatbikatını da doğru dürüst yapmış. Mesele 
budur. 

BAŞKAN — Saym Cüceoğlu, soru. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan üç sorum olacak : 

Birincisi, Sayın Bakanımız, A. P. Sözcüsü
nün lâiklik düşmanlığı ile dolu bulunan konul
masını tasvibediyor mu? 

BAŞKAN — «Ediyorlar mı...» 
İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Edi

yorlar mı? 
İkincisi, Sayın Bakan, Atatürk devrini din 

düşmanlığı devri olarak nitelendirmeyi tasvip 
ediyorlar mı? 

Üçüncüsü de şudur : Sayın Bakan, yine ay
nı zatın, Nurculuğu gerçek Müslümanlık olarak 
nitelendirmesini tasvibediyorlar mı? Ediyorlar
sa, Nurcu olmıyanları gayrimüslim mi saymak
tadırlar?.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Hoppala!.. Dam 
üstünde saksağan, vur beline kazmayı. Bu ne 
biçim soru?.. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, Sayın Bakana 
sorulmak üzere Başkanlığa tevcih ettiler, müsa
ade buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Şimdi Sayın Başkan, as
lında bu soru bir maksatla sorulmuş sorudur, 
bir kere bunu tesbit etmek istiyorum. Ama ben 
muhterem soru sahibine bu maksadı ile gütmek 
istediği fırsatı gayet tabiî veremem, fırsat ver-
miyeceğim. 

Eğer, A. P. Sözcüsünün konuşmasının ha
kikaten sizin değerlendirdiğiniz maksadını, ya
ni maksadı Atatürk düşmanı bir konuşma ola
rak teşhis etmek, öyle kabul etmek bu öyledir 
dersek, sizin fikrinizdeyiz, ama ifade ettim söz
lerimin başında, maksadın dışına çekilmiştir bu 
konuşma. Topyekûn A. P. nin durumu, tutumu/ 
bundan evvelki deklerasyonları, bundan evvel
ki davranışı ve Hükümetinin icraatı bir taraf* 
itilmiş ve bir sondaj yapılarak, alman bâzı ar
gümanlar işlenmiştir. Mesele budur. 

«Atatürk devrini din düşmanlığı devri ola
rak kabul ediyor musunuz?» diyor arkadaşım. 
Bu sual maksatlıdır, ama ben arkadaşıma o 
maksadı vermem. Hiçbir suretle din düşmanlı
ğı değildir sayın arkadaşım. 

Benim anlayışıma göre, islâmda tarikat yok
tur, (Hiçbir tarikatı tasvibetmem, hiçbir tari
katı kabul etmem.) Müslümanlık vardır. Bunun 
dışında, tarikat, su veya bu, tefrik etmiyorum; 
şu şudur, bu budur tefrik etmiyorum, hiçbirisi
ni tasvibetmiyorurn, hiçbirisini tasvibetmeyiz, 
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Açıkça tutumumuz bu, benim tutumum bu, 
Hükümetimin tutumu bu... Şahsım namına ifa
de etmiyorum, Hükümetim namına ifade ediyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, buyurunuz 
efendim, sorunuzu sorunuz. 

HÜSAMETTİN AKMUMOÜ (İsparta) — 
Diyanet İşleri Reisliğinin her türlü siyasi tesir
den mâsun bulunabilmesi için muhtar bir mües
sese haline ifrağı Hükümetçe düşünülmekte 
midir, düşünülmemekte midir? Çünki, iktidar
lar muvakkat olduğuna göre, iktidara gelen her 
siyasi partinin arzu ve temayülüne göre siyasi 
kadroların teşekkül etmesi muhtemeldir. Bu ko
nuda ne düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Efendim, Devletin kadro
ları siyasi tesirler altında değildir. Hükümetler 
muvakkattir, Hükümetler değişir, ama Devletin 
kadroları, Devletin memurları değişmez; Devle
tin memurları hizmetine devam eder. Kanunlar 
hangi nitelikte kimselerin hangi mevkilere ge
leceklerini tesbit etmişlerdir. Ben iktidarda bu
lunduğum zaman Diyanet işleri Başkanlığına 
İlahiyat Fakültesi mezunu veya Yüksek islâm 
Enstitüsü mezunu bir zatı getirmek mecburiye
tindeyim. Benden başka birisi iktidara geldi
ği zaman, yine ilahiyat Fakültesi mezunu, Yük
sek İslâm Enstitüsü mezunu bir zatı Diyanet iş
leri Başkanlığına getirmeye mecburdur, bunun 
dışında bir hareket mümkün değildir. Binaena
leyh, kadroların siyasi tesirler altında bulundu
ğu hakkındaki görüşe bu zaviyeden iştirak ede
cek değilim. 

Diyanet işleri Teşkilâtı Anayajsanm 154 hcü 
maddesi gereğince genel idare içerisindedir. 
Hükümetler kendi icra programlariyle ve ds-
çim Ibeyannameleriyle bağlıdırlar. Biz seçim 
beyannamemizde ve Hükümet programında 
Anayasanın 154 ncü maddesinin değiştMlmeisi 
lüzumuna dair (bir taahhütte bulunmadık. Me
sele (bir Anavasea tadilâtı meselesidir ve 
(bizim zaviyemizden, lyani Hükümet zaviye
sinden de durum bugünkü mer'i Anayasa için-
fde meselenin kalbul edilmesi1 merkezindedir. 
Nk»ktai nazarimiz 'budur, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir de Sayın işıgüzar tarafından verilmiş 

yazılı bir soru vardır. 

Millet MeclM Başkanlığına 

«Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı 
taıafından kür&üden cevaplandırılmasını rica 
ederim, 

«Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi» işgüzar 

«Bugün fiilen işbaşında olup da vekil ima
met, imam hatip sıfatını taşıyan din adamla
rının sayılan nedir? 

«Uzun süreden (beri imam, imamet görevini 
ifa eden vekil imamların, iboşalan kadrolara, 
imam - hatip okulu birinci dönem mezunları 
talip almadıkları takdirde aseleten tâyinleri
nin yapılması düşünülmekte midir? Bu din 
adamlarının sosyal hakları nasıl temin edile
cektir?» 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) — Bu hususta beyanda bu
lundum zannediyorumı, fakat ISayın işgüzar o 
sırada bellki salonda değillerdi. 

Sadece adedleri hakkında bir ifadede bu
lunmadım, 12 bindir. Sorularının diğer kısım
ları zabıtlarda mevcuttur. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.)' 

BAŞKAN — Kişisel görüşünü arz etmek 
üzere Sayın Vehlbi Meşhur buyurunuiz efen
dim. 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, 
grupları adına, Diyanet İşleri bütçesinin 
müzakeresi sebebiyle kıymetli fikir ve temeaı-
nilerini Yüce Heyetinize arz ettiler. Ben de 
kısa zaman ölçüsü içinde, kısa pasajlar ha
linde fikirlerimi Yüce Heyetinize arza çalışa
cağım. 

Aziz arkadaşlarım. 

Adalet Partisinin beş yıllık iktidarları 
döneminde, Anayasa düzeni ile bağdaşmıyan, 
teşkilâtın özel kanununa uymıyan mezhep, 
tarikat, Nurculuk ve Süleymancılık gibi za-
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rarh görüş ve faaliyetlerin at oynatıp, ci
rit attığı bir çığır açılmıştır. 

Bunun içindir ki, % '99 u İslâm Dinine 
bağlı aziz milletianizin (bütün fertleriyle Isâh 
derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez 
bir bütün halinde, her zamandan daha çpk 
millî birliğe ve (beraberliğe muhtacolduğu-
muz bir 'dönemde yaşamaktayız. 

Memleketimizde bir çığ gibi gelişen, sık 
sık hafızaları ve basını işgal eden, memle-
kstimdız ve İslâm Âlemi için endişe kaynağı 
olan Nurculuk ve Süleymancılık faaliyetleri' 
hakkında Sayın Hükümet ve %ililer, kamu 
oyuna endişeleri ortaklan kaldıracak ferahla
tıcı ve sıhhatli bir billgi vermemekte ve di
renmektedir. Müslüman Türk Milletinin ara
sına nifak sokmak gibi vâhîm davranışlara 
karşı Hükümetin seyirci kalmasını hayretle 
karşılıyorum. 

Simidi Sayım /Bakandan soruyorum, mem
leketimizde Nurculuk ve Süleymancılık faa
liyetleri var midir? Varsa bunu millî bütün
lük ve beraberliğimizle, mensubolmakla gu
rur duyduğumuz yüce dinimizle nasıl bağ
daştırıyorsunuz? Bu konuda zatıâlinize inti
kal ettirilmiş her hangi bir rapor mevcut 
mudur? İntikal etmişse veya haberdar edilmiş-
seniz, bu ulvi görevi tedvire memur edilmiş en 
salahiyetli bir kişi olarak ne gibi tedbirler al
dınız? Bunların menşei, kökü ve maddî kayna
ğı tesbit edilmiş midir? 

Muhterem arkadaşlarım, kız çocuklarının di
ri diri topraklara gömüldüğü, insanların köle 
olarak pazarlarda satıldığı, milletlerin vahşete 
bürünüp inanç, itikat ve mezhep kavgası yap
tıkları bir sırada insanlığa vahdet, beraberlik, 
sevgi ve saygıyı emreden ve dinler içinde en 
çok hümanist ve pozitif ilme imkân veren, 
adaleti, çalışmayı ve doğruluğu öneren İslâm 
Dini doğmuştur. O günden bu yana birlik ve 
bera'berüği emreden, tefrikayı meneden, İslâm 
Dinine inanmış bu millete tefrikalar sokarak 
hasım kamplara ayırıp, kardeşi kardeşe düş
man hale getirme gayretlerini hızla geliştiren 
Süleymancılık ve Nurculuk gibi cereyanların 
yaratıcı ve uygulayıcıları hakkında Hükümet oy 
kaygısı mülâhazalarını bertaraf ederek, gelece
ğimiz için çok vahim neticeler doğuracağı açık
ça bilinen bu konu üzerinde hassasiyetle dur

malıdır. Aksi takdirde aziz dinimiz kendilerini 
affetmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
633 sayılı Teşkilât Kanununun ilgili madde

si, köy ve mahallelerde imam ve hatiplik yapa
cakların, imam - hatip okulunun bir veya ikinci 
devre mezunu olmasını zorunlu kılmıştır, Bu 
şartları haiz müracaat yapılmadığı takdirde, 
ilkokul mezunu ehliyetli ve yeterli görülen ki
şilerin vekil olarak göreve alınmasında da sa
kınca olmadığı açıklanmıştır. Böyle bir durum 
zuhur ettiğinde 5, 10, 15, 20 senesini bu mesleke 
vermiş, cüz'i bir ücretle fahri olarak çalışmış 
bulunanlar tekrar ikinci bir imtihanla kadroda 
vekil olarak görev almaktadırlar. Bugün vekil 
olarak görev yapanların sayısı, Sayın Baka
nımızın da açıkladığı gibi 12 bine yaklaşmak
tadır. Personel Kanunu uygulanıncaya kadar 
yine cüz'i bir ücretle çalışan bu insanların aile 
ve çocukları için hiçbir garanti yoktur. Bir 
imam - hatip okulu mezunu müracaat ettiğin
de, gençlik yıllarını bu mesleke vermiş olan bu 
fedakâr insanların kolundan tutup atmayı, ka
deri ile başbaşa bırakmayı sosyal adalete ve in
san haklarına uygun mütalâa etmiyorum. 633 
sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılacak bir 
değişiklikle, tahsil yapma olanağından yoksun 
ve bugüne kadar yokluk ve sefalet içinde görev 
yapan vekil imam hatiplerinden başarılı olanla
rının asaleten tâyinlerini sağlamanın hayırlı bir 
iş olacağı kanaatindeyim. Çok değerli Baka
nımızın bu konuyu ele almasını kendisinden bil
hassa rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
Kanunu ile her sene bütçeye ödeneği konan 2 
bin imam - hatip kadrosunun dağıtım esasları
nın tesbiti bu kanunun 29 ncu maddesince Ba
kanlar Kuruluna tevdi edilmiştir. 19 . 11 . 1969 
tarih ve 6/5502 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile de, birinci derecede uygun görülecek sınır 
bölgesindeki bucak ve köylerle, pilot bölge ola
rak seçilen köylere, belediye teşkilâtı bulunan 
yerlere ve nüfusu çok sayıda olanlardan baş
lamak kaydiyle diğer köylere dağıtım önceliği 
tanınmakta ilgili bakana yetki verilmişse de, 
Sayın Bakan ne kadar dikkat ve titizlikle ta-
kibettiğini iddia ederse etsin, il ve ilçelerimizde-
ki uygulamalarda bu dağıtımın âdil ölçüler ve 
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kanunun emrettiği şekilde olmadığı vatandaşla
rın şikâyetlerinden anlaşılmaktadır. Partizanca 
ve siyasi mülâhazalarla yapılan kadro tevzii ile 
bu kadrolarda görev alacakların tâyinleri köy
lümüzü üzen bir husustur. Temennim, bundan 
böyle yurdumuzun her köşesinde, kanunun ruh 
ve maksadına, çıkarılı§ gayesine uygun olarak 
özellikle politik ve siyasi maksatlar dışında tev
zi ve tâyin edilmesidir. Bizim dinimiz politi
kaya âlet edilmemelidir. Din kudsi bir varlığı-
nuzdır. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Köye gönder-
oiğin mektuplardan bahset. Hafızlık açık söz
lülükle olur. 

VSHBÎ MEŞHUR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben bu konu ile yakından ilgilen
diğim için bilerek konuşuyorum. Sayın Ay-
gün, ben anamın, babamın hafızı değilim; ben 
okuyarak hafız oldum, bu yolun inceliklerini 
biliyorum ve onlara iniyorum. Size ilkokula gi
derken anneniz, babanız «hafız» ismini vermiş. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, çok rica ediyo
rum hatibe müdahale etmeyiniz. 

Buyurunuz devam ediniz Sayın Meşhur. 
VEHBÎ MEŞHUR (Devamla) — Din kutsi 

bir varlığımızdır. Politikayı camilerimize, iba
dethanelerimize götürenlerin ve din görevlileri
mizi politikanın içine itenlerin aMbetlerini ve 
bunların mahzurlarını hepimiz görmüşüzdür. 

Sayın Bakana tanınan kontenjan miktarı ne
dir? Hangi esasa göre bu kontenjanını tevzi 
eder, bilmiyorum? Yalnız, il ve ilçelere tevzi 
edilen kadroların köy ve mahallelere dağılımın
da ilgili kanunun değil de, sayın parlömanter-
lerle il ve ilçe başkanlarının arzuları galip gel
mektedir. Sayın Bakanın, mühim olan bu ada
letsiz gidişe son vermesi ve üzerinde hassasiyet
le durması iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Her yıl bütçeye ödeneği konan 2 000 imam -
hatip kadrosu 50 bine yakın köy ve mezraya 
sahip memleketimiz için kifayetsizdir. Bugün
kü mevcuduyla 25 senede kadroya kavuşacak 
olan cami ve mescitlerimize, artan hayat pa
halılığı ve geçim darlığı yüzünden yeterli din 
görevlisi bulunamamakta; hattâ cenazelere ait 
dinî görevlerin yapılmasını temin için çok köy
lerimizin civar köylerden din görevlisi getirdik
lerine şahit olmaktayız. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — «Köylere 
imam kadrosunu ben çıkarttım.» diye o mektup
ları siz yazdınız. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Kabahat 
bizde değil sevgili kardeşim, ben 1943 te hafız
lığımı ikmal ettim. Siz okusaydınız... (A. P. sı
ralarından «Şu mektup işini açıkla» sesleri.) 

Sizler de aynı şikâyetler karşısında kateay-
dınıs... 

BAŞKAN — Devam buyurun, devam buyu
run. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Benim her 
gittiğim köy ve mahalledeki halkın talepleri, 
en başta gelen istekleri imam - hatip kadrosu
dur. Bilhassa bir aileyi barındıracak yeterli üc
reti verme olanağından yoksun küçük köyleri
miz cami ve mescitlerimizi Cumadan Cumaya 
ibadete açmaktadırlar. Halkımızın bu durumu
nu dikkate alarak, her bütçede 2 000 kadro ye
rine, yapılacak bir değişiklikle on senede tüm 
köylerimizin ihtiyacını karşılama yolunda ikti-
tidar - muhalefet işbirliğinin faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 

Din müessesesinin vasfına uygun düşmiyen, 
memleketin yüksek menfaatlerine ve yasaları
na aykırı tâyin, nakil, azil ve emekliye sevk gi
bi partizan baskılarla yaptırılan uygulamalar 
gerçek Müslüman din görevlilerimizi ve halkı
mızı müteessir ve tedirgin etmektedir. Din gö
revlilerimizin, tâyinleri kendilerine tebliğ edil
meden tâyininin yaptırıldığı iktidar mensupla
rınca aylarca evvel ifşa edilmektedir, örneği, 
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Gümüş 
nahiyesinin Kur'an Kursu öğretmeni Ali Dün
dar bey; örneğin Merzifon ilçesinin Müftüsü 
Mustafa Ceylân Bey. Bunu yaptıran milletve
kili, kendilerini gayet iyi bilirler. 

Tâyinleri kendilerine tebliğ edilmeden, tâ
yininin yaptırıldığı iktidar mensuplarınca ay
larca evvel ifşa edilmektedir. Bu gibi hissî 
tâyinlerle mağdur edilenlerin çoğu Yüksek Da-
nıştaya dâva açarak lehlerine netice almışlarsa 
da, yine mağdur edilmişlerdir. 

Din adamlarımızın, hizmetlerini ifa ederken 
itibarlarını zedeleyici keyfi tasarruflardan ka
çınılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, süreniz bitmiş
tir, bağlayınız. 
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VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Tamam 
efendim, bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çeşitli siyasi ve sosyal kurum ve derneklere, 

resmî ziyafet ve seyahatlere Hazineden ölçüsüz 
harcamalar yapılırken, bu ulvi müeseseye lâyık 
olduğu tahsisat esirgenmektedir, islâm dininin 
inançları ve ahlâk eşaslariyle işleri yürütmek 
ve dinî konuda halkımızı aydınlatıp tenvir et
mekle görevli bu teşkilât lâyık olduğu güce ve 
görevini yapacak maddi imkâna sahip değil
dir... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — C. H. P. ihraç 
eder seni! 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Heı» yö
nüyle halkımıza örnek olması lâzımgelen c\;ln 
görevlilerimiz, cami ve mescitlerimizde old V-
ğu gibi halk arasında da kisve, giyim kuşaıs 
bakımından yüce dinimizin emrettiği şekilde te
miz ve sade olmalıdır. Bâzılarının durumları, 
üzülerek ifade edeyim ki, gülünçtür. Aslında 
İslâm Dini temizlik dini, nezahet dini ve zara
fet dinidir. 

Sayın Ataöv, cemaziyelevvelinizi pek iyi bi
liyoruz. Siz hiç konuşmayınız. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Cemaziyelev-

velimi kimden öğrenmiş; bacısından mı öğren
miş?.. 

BAŞKAN — Tamam... (A. P. ve C. H. P. sı
ralarından karşılıklı gürültüler.) 

Kifayeti müzakere takririni okutuyorum... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sataşma var 

efendim. 
BAŞKAN — Yok efendim sataşma... 

Sayın Başkanlığa 

Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 
ve maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet özbey 
Burdur Milletvekili 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde... 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Ata

öv, buyurun. 

18 . 2 .1971 O : â 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-
kan, değerli arkadaşlarım; 

Diyanet işleri bütçesi müzakere edilirken, 
Diyanet İşlerinin ve Bakanlığın kadroları tev
zii konusunda, bilhassa son konuşan arkadaşı
mız gerçeğe uymıyan beyanlarda bulundu. Ki
fayet kabul edilmemeli ki, beyanlara bâzı ce
vaplar verelim, iktidarda olmadıkları halde, 
köylerin imamlarını nasıl tâyin ettirdiğine da
ir köylere mektup yazan Vehbi Meşhur arkada
şımızın veçhesini efkârı umumiyeye açıkhya-
lım... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Mektuplar 
bende var, isterlerse gösteririm. (Amasya Mil
letvekili Salih Aygün ve Vehbi Meşhur'un kar
şılıklı bağırışmaları.) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Meşhur... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş-

.» kanını, zaten kifayetin kabul edilmemesinin ge
rekçesi de... 

BAŞKAN — ikisi de Amasya Milletvekili, 
susturalım ondan sonra devam ederiz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kifayetin ka
bul edilmemesinin gerekçesi kendiliğinden mey
dana çıkıyor. Arkadaşlar oturdukları yerde böy
le konuşacaklarına burada konuşurlar ve haki
katler meydana çıkar. 

Sonra, her bütçede vesile ittihaz ederek, 
onun, bunun şeref ve haysiyetine buradan ka
palı lâflarla söyleyip inenleri; şerefli haysiyetli 
namuslu insanlara iddialarını isbat için millet 
huzurunda, millet kürsüsünde açık konuşma
ya davet ediyorum. Aksi takdirde, şerefsizce, 
haysiyetsizce namus ve şereflere taarruz eden 
bütün beyanlarını iade ediyorum. Bunu söyli-
yebilmem için kifayetin kabul edilmemesini say-
giyle arz ederim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Mahke
me ilâmlariyle sabit... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hadi söyle, 

oradan konuşma. 
BAŞKAN — Efendim, Riyaseti bendeniz 

yapıyorum, müsaade ederseniz. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — «Söyle» 

diyor Sayın Başkan; söz istiyorum; mahkeme 
ilâmları var. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, müsaade buyu
run. 
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Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 8 046 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 497 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 724 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 15 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri Bütçesi kabul edilmiştir. Mille
timize ve Diyanet Teşkilâtına hayırlı, uğurlu ol-
ımasmı Tanrıdan dilerim. 

€ — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 
Bu bütçe üzerinde grupları adına söz almış bu
lunan sayın milletvekillerini arz ediyorum: 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Tur
gut Topaloğlu; 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi 
Türkmen, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grunu adına Sayın 
Nail Atlı; 

Adalet Partisi, Grupu adına Sayın Hasan 
Korkut söz almış bulunmaktadırlar. 

İlk söz Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Turgut Topaloğlu'nda. Buyurunuz efen
dim. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURGUT TOPAL
OĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 
hakkında Millî Güven Partisi Grupu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevle
rini başlıca iki bölümde yapmaktadır. 

1. Tapu işleri, 
2. Kadastro ve tapulama işleri. 
Tapu işleri bütün il ve ilçelerde tapu sicil 

muhafızlıklariyle tapu memurlukları tarafından 
yürütülür. Tapu dairelerinde gayrimenkul mal
ların tapu muamelesi yapılır. Tapu senedi alan 
kimse, taşınmaz bir mala hukukan ve fülen sa-
hibolur. Yurdumuzda tapu muameleleri gün
den güne artmakta ve son yıllarda 20 milyon ol
duğu saptanmaktadır r Bu muamelelerden muh
telif vergiler ve harçlarla Devlet bütçesi 500 mil
yon lira gelir sağlamaktadır, fakat ne hazin 
dir M, bu olanaklara rağmen, Türkiye'de Dev
let daireleri arasında araç ve gereçten yoksun, 
mefruşattan tamamen mahrum ve en ilkel usul
lerle görev yapmak zorunda kalan tapu daire
leridir. Kadro yetersizliği yüzünden şahsında 
Devleti temsil eden ve bir imzasiyle bazan mil
yonlar değerindeki gayrimenkulleri kişilere mal 
etme yetkisine sahibolan tapu memurları ba
zan kâtiplik, bazan da daha önemsiz görevleri 
de beraber yürüttükleri inkâr edılmiyen bir ger
çektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tapu sicil muhafızlıkları ve memurluklarının 

görevlerinin güçlüğü ve sorumluluklarının ağır
lığı karşısında Devlet olanaklarından yeteri ka
dar f aydalanamadıkları kanısındayız. Tapu se
nedi basit bir kâğıt parçası değil, Devletin va
tandaşa kefaleti ve teminatı mânasındadır. Böy
le olduğu içindir ki, mülkiyetin en büyük hu-
kild dayanağı tapudur. «Adalet Mülkün Teme
lidir.» denilmiştir ama, Adalet Partisi Hüküme
tinde mülkün sorumlularına adaletli uygulama 
maalesef yapılmamıştır. 

Yurdumuzda, tarım arazisi üzerinde mülkiyet 
ihtilâfı bir türlü önlenememekte; toprak, tapuya 
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"kesinlikle bağlanmadığından ihtilâflar sürüp git
mekte ve yurt çapında asayiş ve düzen bozucu 
olayların doğmasına sebebölmaktadır. 

Kadastro işleri de uzayıp gitmekte ve bir 
türlü sonuçlanmamaktadır. Birinci ve ikinci ; 
Beş Yıllık Plânlarda ifade edildiğine göre Tür
kiye'de, kadastro yapılmasının 20 yılda tamam
lanması öngörülmüştür. Fakat bu öneriden, 
yani 6 plânlı devreden bu yana yapılan ve yürü
tülen kadastroya ve yıllık programların uygu
lamasına bakılırsa, bu gidişle 20 yıl Türkiye dü
zeyinde bir kadastro tamamlanmasına imkân 
görülmemektedir. 

Buna rağmen, kadastro hizmetlerinin hızlı 
bir gelişme içinde olduğu Hükümet beyanların
da sık sık tekrarlanmaktadır. 

Tapulama hizmetleri en ağır «artlarla yapıl
makta ve ödenek yetmezliği yüzünden yılda tam 
çalışamamakta, ancak 250 iş günü çalışmak im- j 
kânı bulabilmektedir. Bütçe raporunda belirtil- | 
diğine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ne 1970 yılı Bütçesine araç almak için konulan 
1 250 000 liradan 212 500 lirasını Maliye Bakan- i 
lığı ödememiş veya ödiyememiştir. Bu da hiz
metleri olumsuz yönde etkilemiştir. Tapulama 
hizmetlerinin süratli yapılabilmesi için başta 
araç ihtiyacı olduğu halde, Maliye Bakanlığının 
bu ödeneği ödememesinin sebebini bir türlü an
lamak mümkün değildir. Yetkililerin bu husus
ta bizi aydınlatıcı bilgi vermesini bekleriz. 

Sayın milletvekilleri; 

Ülkemizde, toprağın % 65 i tapusuz ya da ih
tilaflı tapulu olduğu göz önünde tutulursa, Tapu 
Kadastro hizmetlerinin de bu yavaş tempoda 
devam etmesi sonucu, Türkiye'de taprak - va
tandaş ilişkilerinin temelinde yatan sosyal ve 
ekonomik etkenlerin meydana getirdiği huzur
suzlukların devamına sebebolacağı aşikârdır. 

Bu nedenlerle, Genel Müdürlüğün kalkınma
mızda ve milletimizin sosyal sorunlarının çözül
mesinde büyük yetkisi bulunduğunu ve bu sek
törün diğer sektörleri dolaylı olarak etkiledi
ğini belirtir, Hükümetçe gereğini, bu açıdan 
bakarak yerine getirmesini temenni ederiz. 

Bağımsız tapulama mahkemeleri : 
İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü gibi, ba

ğımsız tapulama mahkemelerinin yeteri kadar 
bulunamayışmdan, bu mahkemelerinin yerine | 

10 . 2 . mi Ö : % 
normal hukuk mahkemeleri görevlendirilmekte, 
bu yüzden de ihtilaflı taşınmaz malların karara 
bağlanması ve tapuya tescil edilmesi mümkün 
olmamaktadır. 

Ayrıca, mevcut Bağımsız Tapulama mahke
meleri hizmetinde taşıt aracı bulunmadığından, 
araç değerinin çok üstünde para sarf etmek su
retiyle piyasadan kiralanan araçlara para öden
mek zorunda kalınmaktadır. Genellikle, Türki-
yo'de bölgeler coğrafi durumları itibariyle deği
şik olduklarından, bu maddi külfet bazan çok 
büyük olmakta ve bazan da, hizmet ve çalışma 
imkânlarının kısıtlanmasına sebebölmaktadır. 

Bağımsız Tapulama mahkemelerinin araç ve 
gereç ihtiyaçlarının biran evvel giderilmemesi; 
tapulamanın hızlandırılmasına engel teşkil et
mektedir. Bu ihtiyacın karşılanmasının zorun
lu olduğuna inanmaktayız.. 

Sayın milletvekilleri, 

Plân ve program hedeflerine erişilmediği ve
ya tatbikatın aksatılması nedenleriyledir ki, 
Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen kadastro 
hizmetlerinin 20 yıllık süresi İkinci Beş Yıllık 
Plânda da esas alınmak mecburiyetinde kalın
mıştır. 

Plân hedefinde gerçekleşme sağlanmadığı 
takdirde, verilen rakamlar tekrarlanmasına de
vam edilecek, insan ve toprak ilişkileri düzelti-
lemiyecek ve toprak ihtilâflarının sürüp gitmesi 
önlenemiyecektir. Bu durumda da ne Devlet 
ve ne de vatandaş yararlanamıyacak, ancak 
toprağı bir istismar konusu olarak kullananlar 
kendilerine yarar sağlamak amaciyle istismarcı 
tutumlarını biraz daha artıracaklardır. 

Yurdumuzda yarım asırdan beri, şehir ka
dastrosu yapıldığı ve 20 yıldan beri de tapula
ma hizmetleri yürütüldüğü halde, gayrimenkul-
lerin ancak % 35 inin tapuya bağlanmış olma
sı gerçekten sonuç alma bakımından ümitsizlik 
vermektedir. Bu işlerin gecikmesi vergi bakı
mından Devleti kayba uğratmakta, mülkiyet ba
kımından da vatandaşı huzursuz kılmaktadır. 

Şehir haritaları, ikinci Beş Yıllık Plânda 
80 beldede olmak üzere 400 aded yapılması ön
görülmüş, buna karşılık yeni belediyelerinin ku
rulması ve imar plânlarının artması neticesinde 
bu rakamın üstüne çıkıldığını memnuniyetle 
ifade etmek isterim. Bunun yanı sıra, Genel 
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Müdürlüğün hava fotoğrafları için uçak temin 
edilemediği takdirde, harita ve tapulamada hiz
metlerin aksıyacağından, uçak teminine öncelik 
verilmesi gerektiği inancındayız, 

Özetle şunu söylemek yerinde olacaktır ki, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yukarda 
saydığımız gerekçelerle önemini koruyarak kal
kınma plânı ve yıllık programların emrettiği şe
kilde yürütülmesi ve plân hedeflerine uyulması 
şart olduğu inancındayız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Söz sırası, Demokratik Parti 

Grupu adına Sayın Hilmi Türkmen'dedir, 
buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(içel) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Demokratik Parti Grupu adına Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü 1971 malî yılı Bütçesi 
hakkında samimî görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Grupum adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Devlet hizmetleri silsilesi içinde Türk 
Medeni Kanununun gayrimenküle mütaal-
lik bölümü, 2644 sayılı Tapu Kanunu 
ve Tapu Sicilnamesi ile diğer metinlerin yük
lenmiş olduğu daimî hizmetlerle, halen bir türlü 
ne zaman biteceği dahi hesaplanması mümkün 
olmıyan 2613 sayılı Kanuna göre yapılan Ka
dastro ve 766 sayılı Kanuna göre yapılan tapu
lama hizmetleriyle görevlendirilmiş bir kuruluş
tur. Devletin iki unsurunu teşkil eden ülke ile 
nüfûs arasındaki münasebeti taşımaz mal mül
kiyeti olarak organize etmekle görevli bu kuru
luşun, bugüne kadar muhalif - muvafık, gelmiş 
geçmiş bütün gruplarca ehemmiyeti bu kürsü
den dile getirilmiş, ancak, bu dile getirilme ku
ru bir temenniden ibaret kalmıştır. Bendenizin 
de yapacağı konuşma, ümidederim ki, bugüne 
kadar yapılan konuşmalar kabilinden kuru bir 
temenniden ibaret kalmasın. 

Muihterem milletvekilleri, 

Mülkiyet hakkı, demokrasinin temel unsur
larından birisi olmasına ve bugün de memleket
te mülkiyet düşmanı akımların gelişme istida
dı göstermiş olmasına rağmen, siyasi iktidarlar 
bu kuruluşun başına bir bakan getirmeyi düşün
memiştir. 

Bugün hangi teşkilâtta toprak hukuku ve ha
ritacılıkla iştigal eden hangi hizmet ünitesine 
giderseniz gidiniz, orada muhakkak kadastrocu 
bir elemana raslamak mümkün olmaktadır. 
Bunun nedenine eğildiğimiz zaman, hizmetin 
ağırlığı karşısında personelin sahipsizliği ve ih
tiyaçlarının yerine getirilmemesi gibi nedenlerle 
karşılaşmaktayız. Gayrimenkul mülkiyetinin 
özellikle bugünkü ekonomik sistemimizde en 
itimada şayan şekilde işlemesine, zaruret bu
lunan kredi politikamızın teminatını teşkil eden 
gayrimenkul ipoteği müessesesinin kurup yürü
tücü ve mulhafızi durumunda olan tapu dairele
rinin bina durumu feci şekildedir. Acaba sayın 
Bakan, bakanlığı müddetince bu teşkilâta bir 
tek bina yapma imkân ve şeraitini araştırmak 
ve suruşturmak külfetini ihtiyar etmiş midir.? 
Yaptığım incelemelere göre Tapu Fen daireleri 
kifayetsizdir. Esasen ilk zamanlarda âdi kâğıt 
üzerine yapılan paftalar muhafaza imkânından 
yoksun bulunduğu gibi, bir çoğunun ikinci nüs
haları Genel Müdürlük arşivine dahi intikal et
tirilememiştir. 

1950 -1951 -1952 yıllarında iptidai şartlar 
altında yapılan tapulama sonunda meydana ge
tirilen hatalı paftalar üzerinden, durumu kont
rol edilmeksizin yapılan ifrazlar, Medeni Ka
nunun 917 nci maddesinin «Hazine tapu sicille
rinin tutulmasından mütevvellit bütün zararlar
dan mesuldür.» hükmü karşısında acaba Devlete 
ne kadar tazminat görevi yükliyecektir.? Elinde 
yeri bulunamıyan, tapu senedi ile karşısına di
kilen mülkiyet hakkı sahibine Devlet ne diye
cektir? Şayet 706 sayılı Tapulama Kanununun 

r 94 ncü maddesi bunu karşılıyabilecekse, bu için
den çıkılmaz problemi halledici bir icraat ne
den reken harekete geçirilmemektedir? Tapu
lama ve kadastro çalışmalarının 20 yılda bitiri
leceği bu kürsüden 20 yıldan beri beyan olun
maktadır. Bu gidişle de yerinde sayan yürüyen 
adımlarla insan misâli, bir 20 yıl sonra bile biti
rilmesi imkân dâhilinde bir ihtimal olarak arz 
etmemektedir. 

Bugün bir yüksek tepeye çıktığımız zaman, 
aynı toprak parçası için de muhtelif zemin işa
retlerine raslamakta ve genellikle hizmet saha
ları birbirine çok yakın Toprak Tevzii komis
yonları ile tapulama çalışmaları birbirini tamam
layıcı mahiyette olmasına rağmen birleştirilme-

495 — 



M. Meclisi B : 52 18 . 2 . 1971 O : 3 

mekte, her nedense bu teşkilâtlar iki ayrı ba
kanlık tarafından yürütülmekte ısrar olunmak
tadır. Bu bir hatadır; hatada ısrar ise doğru 
değildir. 

Kadastrosu yapılmamış bir şehirde imâr plânı
nı tatbik etmek mümkün değildir. Nüfusu hızla 
ilerliyen şehir ve kasabalarımızın imâr plânına 
esas olan haritaları ve imar plânları ihtisas sa
hibi teknik elemanlar tarafından modern ve 
gerçekçi bir anlayışa göre hazırlanmakta ise 
de, ekseriyetle şehirlerimizde bu modern imar 
plânları maalesef tatbik edilememekte, belediye
lerimizin duvarlarını süsliyen modern bir resim 
serisi olmaktan ileri gitmemektedir. 

imar Kanunu, imar plânı yapılmıyan yerler
de parselasyon yasaklamış olmasına rağmen, 
hissei sâyia üzerine yapılan hususi parselasyon 
satışları son hızı ile devam etmekte, bir parse
lin zerresine binlerce kişinin mâlik olması neti
cesi, yapılacak imar plânlarının da artık uygu
lanması imkânsız hale sokulmakta, bu durumu 
önlejdci bir yolun araştırılmamiş olması, mem
leket menfaatinden ziyade oy kaygısına daya
nan eyyamcı bir politika takibederek hükümet 
etmenin örneği verilmekte, kanuna karşı hile
den başka bir şey almıyan hisseli parsel satış
ları teşvik olunmakta ve buna karşı bir tedbir 
alma lüzumu dahi hissedilmemektedir. Ruhsat
sız bina inşaatı yasak, ama bunun yanında his
seli arsa satışları serbesttir. 

Bir de orman köylerinin kadastrosu mesele
si vardır. Vatandaşın ceddinden intikal etmiş 
100 senelik tapuya müstenit tasarrufunda bu
lunan tarlası, tapulanmasma başlanan köyün 
sınırının çevrilmesinde hazır bulundurulan or
man bakım memurunun keyfe mayeşâ bir tak
diri ile sınır dışı bırakılmakta, vatandaş hakkı
nı alabilmek için senelerce mahkeme kapıların
da süründürülmekte, mücerret ve gıyabi bilirkişi 
oyunları ile toprağının iki misli bedelini öde
mekte işin çok daha giriibi, hükümetler de zaman 
zaman bu kürsüden, «Orman köylerinin dert
lerine çözüm yolu aranmaktadır.» gibi kaypak 
politikacı ağziyle ve yuvarlak sözlerle milleti 
avutmaya devam etmektedir. Bu hal ise maale
sef talihsiz orman içi Türk köylerinin bitmiyen 
bir kara çilesidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu mevzuda, şahsan benim seçim bölgemde 

şahidolduğum, Toros dağlarında orman içi köy

lerde pek çok misaller varıdır. Arzu edilirse 
bütün bu misalleri yer olarak verebilirim. 

Bu kuruluş mensupları gelmiş geçmiş ikti
dar salahiyetlileri tarafından daima hor görül
müş, Bakanından tapu memuruma kadar, «Be
nim nazarımda Diyanet Reisi, kadastro memu
rundan farksızdır» gibi sözler, bu teşkilâtın 
memuruna devlet adamının takdir ettiği kıy
meti ifade bakımından çok acı bir anlayış ör
neği arz etmektedir. Yılın aktüel programı 
olan ve önümüzdeki yılda devam edeceği mu
kadder olan 657 sayılı Personel Kanunun inti
baklarında da bu teşkilâtın sahipsiz ve himaye
siz olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

Şöyle M; Tapu ve Kadastro bütçelerinden 
burs verilp yetiştirilen mühendis ve teknisyen
lerin % 90 ı başka teşkilâtlara kaçmış, kaçan
ların da kaçmakta ne derece haklı oldukları 
halen yapılmış ve yapılmakta olan tabaklarda 
ortaya çıkmıştır. Kanundaki intibak hükümle
rinin antidemokratik ve Anlayasanın eşitlik il
kelerini zedeleyici hükümler oluşu bir yana, 17 
Ekim 1970 tarihli Resmî Gazetede intihar eden 
Başbakanlık genelgesinde, kurumların, intibak
ları en kısa zamanda yapacağı emrolunmuş ve 
sınırların tâyini meselesi iki sayılı örnekte ay
nen; «Taşra teşkilâtının şube ve kısım amirli
ği görevini yapanların görevlerinin ifasında 
her ne kadar yöneticilik playı mevcut ise de, bu 
görevde bulunanların gerek teknik öğrenim 
görmüş bulunmaları ve gerekse yapılmakta 
olan işlerden bizatihi sorumlu olmaları bunla
rın teknik sınıfta yer almalarını zaruri kılmak
tadır.» demiş olmasına, Tapu ve Kadastro Per
sonel Sendikasının ayyuka çıkan yakınmaları
na laldınimaksızın, Kadastro ve Tapulama mü
dürleriyle diğer bir kısım murakabe personeli 
genel idare hizmetleri sınıfına alınmıştır. Bu
nun neticesi olarak da, kadastro ve tapulama 
hizmetlerinde yetişmiş elemanların kaçmlaya 
devam edeceği izahtan vareste bir hakikattir. 

Bütün bu söylediklerim, mülkiyet hakkının 
tescil ve tesbitinin temel müessesesi olan Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünün teknik gücden 
uzaklaştırılıp, yurt sathında işleri geciktirmek 
suretiyle geniş ölçüde mülkiyet hakkının zede
lenmesinden ve sürümcemede bırakılmasından 
başka bir mâna taşımamaktadır. 
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Bu teşkilâtın başında bulunan Sayın Ba
kan, unvanı olan «Bakan» kelüanesinin bakmak
tan öteye, yani seyirci kalmaktan öteye hiçbir 
fonksiyon icra etmemektedir. 

Aslında Sayım Bakanın mensuıbolduğu De-
mirel kabinesinden de böyle bir fonksiyonun 
icrasını beklemek bile fasladır. Bırakalım bu 
teşkilât kendi kendisine kalsın, bundan çok da
ha faydalı olur kanaatindeyim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Oumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Nail Atlı, buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA NAİL ATLI (Bur
sa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Konuşmam Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adınadır.. 

Değerli arkadaşlarım, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sini tetkik ettik. Bu bütçeyi hiçbir şekilde ye
terli bulmadık. Ülkemizde tapu ve kadastro işi 
başlı başına bir dâvadır. Bu işin kısa zamanda 
sonuçlanması için Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesine ayrılan tahsisat yeterli de
ğildir. Hayatta her insanın barınacak bir eve, 
geçimini temin edecek bir toprak parçasına ih
tiyacı vardır. Bu kadar büyük önem arz eden 
tapu ve kadastro işlerinin gerçekleşmesi için, 
bütçeye konan tahsisat çok düşüktür. Konan 
miktarlarla tapu ve kadastro işlerinin gerçek
leşmesi bir ömür boyu devam edecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ül
kemiz için hayatî ehemmiyet arz eden önemli 
görevlerini başiarabilmek amacıyla bir Bakan
lığın kurulması her halde çok yerinde olur. 
Bugün mevcut bakanlıklarımızın çoğunda bu 
derece önemli bir görev mevcut değildir. 

Tapu ve kadastro işlerinin ülkemizdeki öne
mini nazara alarak plânlamada ve Devlet büt
çesinde bu görevin ifası için büyük meblâğlar 
ayırmak muhakkak ki çok yerinde olur. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir yandan ülkemizin tanım ülkesi olduğu

nu söylüyoruz bir yandan da tarıma dayan 
kalkınmayı yapmanın gereklerini yerine getir
miyoruz. Kalkınmamız tarıma dayalı olduğuna 
göre, tapu ve kadastroya hayattaki her ferdin 

ihtiyacı bulunmaktadır. Anayasamızın bu hu
susta Hükümet ve Parlâmentoya yüklediği gö
revlerin süratle başarılmasına çalışmalıyız. 

Tapu ve kadastro işlerimiz halen klâsik me
totla şerit, pusula, ve takeometre gibi aletlerle 
ölçülmektedir. Havayi fotogrametri usulüyle 
modern ölçüm yapabilecek araç ve gereç nok
sandır. Bu yıl alınacak olan ve bütçeye konan 
uçaklarla da bu işin zaman yönünden kısa za
manda başarılması imkânsızdır. Fert, aile ve 
toplum menfaatleri yönünden tapu, ve kadast
ro işlerine önem vermek zorundayız. Esasen ül
kemizin kalkınması bu yolla mümkündür. Bu, 
Anayasa gereğidir. Bir yurttaşı sadece bir eve 
oturtmak ve onu sadece bir tarlaya sokmak ye
terli değildir. Onu yalnızca fiilen değil, huku-
kan da mal sahibi yapmak, malik kılmak gere
kir. Aile düzeni, sosyal düzen, iktisadi düzen 
böyle sağlanır. 

Sözde, vatandaşa yardım, yandım değildir. 
Yurttaş traktör almak ister, tapu ister ev 
yapmak ister tapu ve çap isteriz, gübre ve to
hum almak ister toprak ve tapusunun olup 
olmadığını sorarız. Yeri Devletleştiırilir, tapu
yu görmeden bedeli ödemeyiz. Yurttaşın muh-
ttacolduğu tapuya gelince, tapu ve kadastro 
dâvasını halledip bir türlü kendisine tapu vere
meyiz. 

Tapu, mülkiyetin belgesidir. Toprak mülki
yetinde yurttaş bunu elde etmedikçe huzursuz
dur, hakkından endişelidir. Anayasamız Türk 
Ulusunun toprak düzeninin bu durumunu na
zara almış ve gerçekten Parlâmentoya büyük 
görevler yüklemiştir. Aniayasanın bu konuya 
verdiği önemi anlıyabilmek içdn Anayasanın şu 
maddelerini okumak isterim: 

«Ailenin korunması» başlığını taşıyan 35 ndi 
maidde : «Aile, Türk toplumunun temelidir. 
Devlet ve 'diğer kamu tüzel kişileri ananın ve 
çocuğun korunması için gerekli tedbirleri alır 
ve teşlkiât kurar.» 

«Mülkiyet hakkı» başlığını taşıyan 36 ncı 
maîdidesi : «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 
saJhüpltir. Bu haklar, ancak kamu yararı lamaciy-
le, kanunla sımrlanahilir. Mülkiyet hakikimin 
kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.» 

«Toprak mülkiyeti» başlığını taşıyan 37 nci 
madlde : «Devlet, toprağın verimli olaılaik işletil-
ımesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya 
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yeter toprağı buiunımıyah çiftçiye toprak sağla-
maJk amaçlariyle gereken tedbirleri alır. Kanun, 
bu .amaçlarla, değişik tariım bölgelerine ve çe
şitlerine göre, toprağın genişliğinli gösterebilir. 
Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sıahibolmıasmı 
kolaylaştırır.» 

Yine Anayasamızın, «kamulaştırma:» başlığını 
taşıyan 38 inci maddesi : «Devlet ve kamu tüzel 
(kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
gerçek karşılıklarını peşin öideımek şartiyle, 
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, ka
nunda gösterilen esas ve usullere göre, taima-
mını veya bir kısmını kamulaştırmaya veya 
bunlar üzerimde idari irtifaklar kurmaya yet
kilidir. 

«Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariyle 
kamulaştınlan toprak bedellerinin ödeme şek
li kanunla gösterilir. Kamunun taksitle öde
meyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi 10 
yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak 
ödenir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağ
lanır. 

Kamulaştırılan topraktan o toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkamiyetli öl
çtüler içerisinde gaçiinebdlmıeısi için zaruri olan 
ve kanunla gösterilen kısmının ve küçük çiftçi
nin kamulaşltırıilan toprağının bedeli her halde 
peşin ödenir.» 

«Devleıtleştirmıe» başlığını taşıyan 39 ncu 
malide : «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te
şebbüsler, kamu yararının gerelktirıdiiği hallerde, 
gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde öden
mek şiartiyle devletleştirilebiiir. Kanunun tak
sitle ödemeyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi 
10 yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir, 
Ibu taksitler, kanunla gösterilen faiz haddine bağ
lanır.» 

Anayasamızın 48 nci maddesi ise : «Herkes, 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağ
lamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım 
teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödev-
lerinldemdir.» 

51 ve 52 nci maddeler, tanımın ve çiftçinin 
korunmasını tanzim etmiş ve şöyle demiştir : 
«Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, tarım
sal üretimin toplumun yararına uygum olarak 

artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını 
önlemek, tanım ürünlerini ve tarımla uğraşan
ların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alıi'.» 

Sayım milletvekilleri, 

Simidi düşünelim, Anayasanın sosyal ve ikti
sadi haklar ve ödevler bölümündeki hükümle
rini acaba Hükümet ve Parlâmento olarak yeri
ne getiriyor muyuz Yurttaşlarımıza anayasal 
hakların verilmesini temin etmiş imiyiz 

Yenilin ederek geldiğimiz Parlâmentoda, Ana
yasanın bize vermiş olduğu görevleri yerine ge
tirmemiş olduğumuz halde, yurttaşlarımız \>w 
dâvamıza ihanetle suçlamaz mı, ve bumda haklı 
olmaz mı? Vatandaşa «Anayasadaki haklarını 
sana temin edeceğiz» diyoruz, me zaman ede
ceğiz 

Nüfusumuzun 33 milyonu bulduğu, ihtiyaç
larımızın çioğalldığı bu sırada topraktan geçi
mini temin eden ve tarım işlerinde çalışanlar 
genel (nüfusumuzun yüzde 71,9 nu teşkil et
mektedir. Bu konuya önem vermek gerekir. 

'Sahipli bulunan toprakların yüzde 60 ı ta
pusuzdur. Kadastro yapmıyoruz, tapu vermi
yoruz ve vatandaşı böylece oyalıyoruz. Ger
çekte bu işi halen tahakkuk ettirmiş değiliz. 

Bir de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinin rakamlarına bakalım : Cari harca
malar (A/l) cetvelinde 22 039 000 Tl., yatı
rım harcamaları (A/2) cetvelinde 49 600 000 
Tl. ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
(A/3) cetcelimde de 75 bin Tl. ki, ceman 71 mil
yon 714 bin lira ayrılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
yükleldiği personel giderleri Maliye Bakanlığı 
bütçesinde gösterildiğinden burada yer alma
mıştır. Her ne kadar bu yıl yatırım harcamala
rına ayrılan miktarda 11 mlilycm lira civarında 
bir fazlalık varsa da, bu miktarla tapu ve ka
dastro işlerini hizlanidırmak tmülmkün değildir. 
Halen tapusuz sahipli toprakların miktarı yüz
de 60 tır. Arap harfli 45 milyon kayıt vardır. 

Kendisinden büyük görevler beklediğimiz 
Tapu ve Kadastro dairelerinim personel barın
dıracak, tapu ve kadastro evrakını muhafaza 
edecek binaları yoktur. Bugüne kadar 9 344 
köy ele alınmış, ancak 8 626 sı bitirilmiştir. 
1967 yılı yatırım bütçesinle konmuş olan iki 
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uçak, döviz temin edilememiş olması sebebiyle 
alınajmıaımışitır. Hükümetin, "bu konuya me ka
dar önem verdiğimi bu göstermekteıdir. 

Kadastro çalınmalarına gelince : Halen 38 il 
ve 17 ilçenin kadastrosu yapılmışlar, 22 il ve 47 
ilkede de devam olunmaktadır. Geriye kalan il 
ve ilçelerin miktarı, (bu tempoyla ne kadar za
mana ihtiyacı bulunduğunu açıkça göstermek
tedir. Bu Tapu ve Kadastftfo Genel Müdürlüğü
nün en büyük derdi, tahsisat kMayets'Miğidir. 
Bindir fileye göğüs gerip, yıllarca kendini bu 
işe vermli'ş Genel Müdürlüğe, ihtiyaca yeteni 
kadro verilmelidir. Personel şartıları ittibariyle, 
güç ve riiıslkli işlerde çalıştığı, ayrıca işin ge
reği icabı fazla mesai vermek zorumda kalın
dığı hallerde, Tapu ve Kdastro personeli, iş 
güçlüğü ve 'iş risiki, fazla mesai yönetmeliği 
hükümlerinin kendilerine uygulanımaması ne
deniyle istifade edememektedir. Bu personelin 
durumu, hizmetin önemli sebebiyle en kısa 
zamanda Personel Kanunu muvacehesinde ele 
almmiahidır. îktiildarı ile, muhalefeti ile bütün 
parl'ömanterlerin bu işe yardımcı olmaları ge
rekir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Yurttaşlar aç ise, sorumlusu biziz. Sınır 
başlarında kardeş kavgaları oluyorsa, yine bu
nun sorumlusu biziz. Hiç de hak etmediği 
halde çile çekmekte olan fedakâr yurtltaşlan-
muzın geri kalmışlıktan kurtarılmalarıaıın for
müllerini Anayasamız birer birer saymıştır. 
Toprak, mülkiyet, tapu ve kadastro düzenini 
değiştirmek -zorundayız. Devrimci Anayasa
mızın öngördüğü düzen ideğişikliğini yerine 
getirmek ve bu bozuk düzeni ıdeğiştirtmek zo
rundayız. Bu, ulusumuz için bür yükseliş ve 
kurtuluş olacaktır. Kim ne derse idesin, bozuk 
düzen mutlaka değişecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin ulusumuza hayırlı olmasını gönülden 
diller, Yüce Meclisimize saygılar sunanan. (O.H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Hasan Korkut'da. Buyurun 
©fendim. 

A.P. GRUPU ADINA HASAN KORKUT 
(Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1971 malî yılı bütçesi hakkında Adalet Partisi 
Grupu adına görüş ve temennilerimizi açık
lamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün büt
çe muhtevasına geçmeden evvel, bâzı konulara 
ait görüşlerimizi bilgilerinize sunacağım. 

Anayasamızın 36 ncı maddesinde yer alan, 
her Türk vatandaşına tanınmış olan, ancak 
kamu yararı amaciye yine kanunla sınırlandırı-
lalbden, iktisadi haklar niteliğinde bulunan mül
kiyet hakkının çok önemli bir bölümüne mev
zu teşkil öden gayrimenkullerin, hukukî ve 
geometrik durumlarının belli edilmesindeki 
görüşlerle hemfikiriz. 

Ancak, Birinci Beş Yıllık Plânın tapulama 
ve kadastro işlerinin 20 yılda tamamlanması, 
îkinci Beş Yıllık Plânda da, aynı doğrultuda 
hüküm serd edilmiş olduğu halde, plânlarla ön
görülen tavsiyelerin zamanında dikkate alın
maması medeniyle, kadastro ve tapulama faa
liyetlerinin ağır yürüdüğü kanaatinde değiliz. 

Bilâkis, plân hedıeflerinin tesbitinde, tatbikat
çı kurumların ve müesseselerin görüşlerine yer 
verilmediği içindir M bu gibi çelişiklikler or-
l&ya çıkmaktadır. Plân, tapulama işlerimde 20 
yıllık bir hedef seçmiştir. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, yıllık programlarla tesbit 
etmiş olduğu hedeflere ulaşmak içim, müsmir 
gayretler s arf ötmesine rağmen, plân hedefinin 
gerisinde kaldığı bir gerçektir. Yılların ihmali
ne uğramış, tapu ve kadastro işlerine önem ve
rilmemiş, Türkiyemiiızde 20 yılda hedefe ulaşmak, 
ımaddi imkânsızlık, yetişmiş eleman kifayetsiz
liği gibi temel sorunlar sebebiyle mümkün ola
mamaktadır. 

Bütün bu mahzurlar telâfi edilse bile, sı-
oıır ihtilâfları gibi, hukukî mahiyetteki mese
leler faaliyetleri güçleştirmektedir. Bu ne
denlerle, tapusuzluk yüzünden vatandaşların 
kredi almakta güçlük çektikleri görüşüne iş
tirak etmekle beraber, bu engelleri önleyici 
tedbîrlerin alınımış olduğunu tatbikatın teyidet-

I tiğini hatırlatmak isterim. 
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Zira, köylü ve çiftçimizim zirai kredilerden 
yeteri kadar f aydalanldırıldığı bir gerçjek olup, 
köylü ve çiftçimizin tapusuzluk yüzünleh zirai 
(kredilerden faydalamldırılamaldığı şeklindeki şi
kâyetler çolk ender rastlanan vakalardandır. 
Ancak, kredilerin azlığından baihsediTdbilir. 
Takdir edersüniz (ki, (bu da bir imkân meselesi
dir. Tarım Kredi 'Kooperatifleri bu görevi lâ-
yıkiyle yerine getirebilen bir kuruluş olarak, 
ortak çiftçilerin işletme kredisi, toihum, gübre 
ve akaryakıt İhtiyaçlarına cevap verebilecek 
krediyi sağlamaktadır. 

iSaym milletvekilleri, 

Mülkiyet belgesi olan tapunun değeri, rejim
lerin ideolojik felsefeleri ile ilgili olduğuna 
göre, tapunun değeri hakkında felsefî götrüşü-
müzü ve bu görüşün analhatlarını belirtmekten 
geçeımiyeceğian. 

Yaşadığı müddetçe ısaJhİbdimıak arzusu duyan 
insanı insan yapan ve onu diğer yaratıklar
dan ayıran en kutsal duygu idealdir. îdeal 
ölse, anıeşru hürriyet 'hudutlar* İçerisinde çalış
mak, kazaınmiaJk ve kazaıncmı mensubolduğu top
lumun vicdanımda tapulamayı hedef alır. Bu 
tapulama, bu toplumun yaşama seviyesinin 
yükselmesine hürriyet havası içerisinde hizmet 
eder. Bu idealden uzak topluluklar, bir (sürü
den farksızdır. Bu tip foplumlara mensup in
sanlar, istenileni vermeye mecbur , istediğini ail-
nıalktan mahrum olduğu gibi, değerleri vere-
bildikleati müddetçe vardır. Aksi halde, bir 
yük telâkki edilirler. 

Halbuki, insanoğlu yaşadığı müddetçe ken
dine aidolanı seçimeyi prensip edinmiş ve «bu 
bemilm, şu da senlim» diyebilmekle hukukun teme
lini altmıştır. Bu temel, kişiler arasımda ve kişi
lerle Devlet arasındaki sınırlan çizmiştir. Böy
lece, imısanoğlu zora dayalı doğa güdülenden 
sıyrılıp, sınırlanmış ve daha çok hakka dayalı 
bir lâhlâk kuralı içerisinde yaslama seviye ve 
seciyesine yükselmeyi başarmıştır. 

Dem'okratik kanunlarla sınırlamjdırılmış dü
zenli yaşamayı benimsemiş insanoğlunun, imlsan-
llğın başlangıç noktasından da geri gidem doğa 
kanunlarımı bemimsemesinl düşümmuek, tekâmül 
etmiş toplumları ve o toplumlaırıı meydana geti-
rem ferdlerin haysiyetlerini rencide ©der. Bu 
kabil ilkel düşünceler ancak utanç duvarlarımın 
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gerisinde kalmıştır ki, bu duvarülarda açılan em. 
ufak bir gedik, oradaki toplumun hürrliyet ve 
kurtuluş kapısı olacaktır. 

Türk (Milletinin tarihsel geleneği ve ahlâk 
yapısı, ıhak ve hürriyetlere dayalı ve en mü
tekâmil kanunların mayası olmuştur. Hak ve 
hürriyet aşkı onun ruhudur. Hiçbir zor ve hile, 
onu, bunlardan koparamaz. Çünkü onların ta
pusunu almaya Ihak kazanmıştır. Bu tapu, de
mokratik 'Cumhuriyettir. Biz ilericiliği doğaya 
dönüşte görenlere karşı, ıgerideki doğayı değil, 
doğan (güneşi (savunacağız. Bu igümeş, demok
ratik iCunihuriyettir; Ihakkımızm, haysiyetimi
zin, (hürriyetimizin, mal Ve canımızın tapusu 
olan lAnayasa'dır. lOna bağlı kalmak suretiyle 
bağımsız insanlar olmakta devam edeceğiz. 

IBir toplum düzeni içinde en kutsal ünite 
ailedir. Aile düzenini tutan en kuvetli bağlar
dan biri nikâhı, diğeri ise tapudur. Aile düze
ninin en emin barınağı, kendi idaresinin tabiî 
ve kendi kazancının sahibi olmak hakkını tes
lim eden demokratik rejim ve hürriyettir. 

Devletler Ve ifertler arasında eşit (haklar 
prensiplerini ikâme leden ve insan yapısı olan 
demokratik düzen, meşru bir aile düzenidir. 
Onu, doğacılar lasla yıkamıyacaktır. Devleti 
doğa veya doğayı Devlet kabul 'edenler bilsin
ler ki, artık insanlar ne doğaya, me de Anayasa 
ve Anayasaya dayalı kanunların ısınırları içeri
sinde Devlete köle Olacaklardır. 

ıSaym milletvekilleri, 

Tapu ve Kadastro Bütçesi münasebetiyle 
temas etmek aorunda kaldığımız konularla ilgili 
ığörüş ve kanaatlerimizi (belirttikten sonra, büt
çe hakkındaki tğörüşlerimizi bilgilerinize suna
cağım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1971 yılı 'Bütçesi, 22 125 000 lira cari, 49 ©00 000 
lira yatırım Ve 7ö 001 lira (sermaye teşkili ve 
transfer Iharcamaları olmak üzere; 71 800 001 
liradır. Devlet Memurları Kanununun malî hü
kümlerinin (gerektirdiği giderler, bu yekûnun 
dışındadır. Bu ödeneğin, intibakların sonuçla
rına igtöre tefsbit edilmek üzere Maliye Bakanlı
ğı Bütçesinde yer alacağı anlaşılmaktadır. 

1971 yılı «Bütçesinin, 1970 yılı Bütçesi ile 
karşılaştırılmasından doğan löonuç; yatırım gi
derlerinde görülen 11 milyon lira civarındaki 
bir artıştır, Tapu ve Kadastro 'Genel Müdür-
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lüğünün görev alanına giren Ibütün iş bolların
da her yıl hızla artan (bir gelişme görümektedir. 

îstatistdkî /bilgilerin mcelenmesinden anla
şılmaktadır ki, (tapu dairelerinin günlük işleri 
1970 yılında 2 milyonu (bulmuş ve karşılığında 
475 milyon lira Emlâk Alım Vergisi ve harç 
alınması sağlanmıştır. 

Yatırım (harcamaları ile ilgili yürütülen ta
pulama (ve kadastro işlerine gelince : 

Tapulama işleri: (Halen 108 (bölgede 450 
ekiple devam eden (tapulamanın 1970 yılı prog
ramında gerÇekleştirH'mesi öngörülen kapasite
si 10 ®67 İKm2 dir. Kasım sonu itibariyle ger
çekleştirilen miktarın 9 ©53 Km2 olduğu ve mü
teakip ayların »sonuçlarında dikkate alınırsa, 
yıllık programın % 100 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir ki, bu, 1900 yılı programını aşan 
(bir Sonuçtur. 

Yurdumuzdaki tapulama faaliyetleri ile 'bu
güne kadar 19 344 köyün tapulaması yapılmış ve 
böylece 100 Ö34 708 dönüm 'taşınmaz malın 
tapu sicilinin 'tescil edildiği anlaşılmıştır. Bu 
da 1070 yılı tapulama işlerinin'yıllık program 
hedefine ulaştığının bir delilidir. 

Kadastro 'işleri; 'Tapulamadan ayrı olarak 
il ve üçelertaıizm (belediye ısınırları içerisinde 
devam eden kadastro hizmetlerinde de ar
tan (bir verimlilik mevcuttur. 1970 yılı 
programının !bu alanda 69 '970 parselin ger
çekleştirilmesini (öngördüğü Ve (buna karşılık 
olarak (Kasım 'sonu itilbariyle ®9 395 parselin 
kadastrosunun yapıldığı ve mütaakip aylar 
da ilse hedefin üstüne (çıkılacağı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan 1970 yılında verilip, yur
dun çeşitli âfet (bölgelerindeki kadastro işleri
nin, (hiçbir aksama ive gecikmeye meydan veril
meden zamanında yapılmış olduğu özellikle kay
da değer (bulunmaktadır. Halen 22 il ve 47 il
çede olmak üzere 169 (bölgede kadastro işlerine 
devam edilmektedir. Bugüne kadar 38 il ve 77 
ölçenin kadastrosu yapılarak tapu sicillerinin 
tesis edildiği anlaşılmıştır. 

Tapu (sicillerinin tesisinde önem arz eden. 
(bir hususa değinmek isterim. Yaptığımız incele
meden anlaşılmaktadır ki, 'Genel IMüdürlük ar
şivinde 40 milyon tutarında Arap harfli tapu 
kaydı mevcut (bulunmaktadır. 11 tve ilçelerde bu 
kayıtları okuyarak muamele yürütecek me
murların adedi yok denecek kadar azdır. Oysa 

tapulama ve kadastro işleri (bitinceye kadar, 
günlük tapu muamelelerinin (bu kayıtlar üzerin
de yürütülmesi zaruridir. 1959 yılında Ibaşlıyan 
ve saat 17 - 19 arasında devam eden fazla me
sai ile arşivdeki eski Arap harfli tapu kayıtla
rının Türkçeye çevrilmesi işine devam edilmek
te iken, yeni Devlet Memurları Kanunu ile bu 
çalışmalar durmuş ve (E) cetvelinde çalışan 
emeklilerin işine de son verilmiştir. 

Devlet Memurları Kanununun fazla mesaiye 
imkân veren hükümleri ile (bu 'Genel Müdürlü
ğe çalışma imkânı sağlanmalıdır ki, Ibütün yurt
taki günlük tapu 'işleri ile Iböllgelerdeki tapula
ma ve kadastro işleri ile mahkemelerin tapu 
dairelerinden istedikleri tedavül kayıtlarının 
gönderilmesi işlemi normal süratle yürütülebil
sin. 

Bilindiği /gibi, tapulama ve kadastro işleri 
arazi üzerine yürütülmekte ve bu (birlik ile iş 
yeri arasında mesafe çok zaman almaktadır. 

Bu nedenle arazi taşıtlarına çok ihtiyaç var
dır. Taşıt araçlarının, Devlet Malzeme 'Ofisi ta
rafından sağlanmasının temini, çalışmaları 
olumlu yönde etkiliyeceği kanaatindeyim. 

Diğer taraftan, fotogrametri uygulaması 
için şart (olan iki uçağın satınalınma işine ön
celik verilmesinin kesin bir zaruret halini al
mış olduğu meydandadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Buraya kadar arz ettiğim şekilde, tapu ve 

kadastroya verdiğimiz önemin derecesini ona 
gösterdiğimiz ilgi ve yardımla orantılıdır. Dev
let bünyesinin çalışkan (bir organ Olmak değe
rini taşımakla, her türlü takdire hak kazanmış 
olduklarını teslim etmeyi (bir vicdan (borcu (bil
mekteyim. Müsfbet hizmetleriyle temayüz etmiş 
Tapu Kadastro Teşkilâtının (bütün güzide ele
manlarına, personeline, yıllık programlarının 
% 100 gerçekleşmesindeki verimli hizmetlerin
den dolayı huzurlarınızda teşekkürü (bir görev 
saydığımı (belirtirken, Tapu ve Kadastro (Genel 
Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçesinin memleket 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni eder, Yüce Heyetinize grupum ve şahsım 
adına saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

(BAŞKAN* — Tapu Kadastro Bütçesi üze
rinde gruplar adına vâki görüşmeler bitmiştir. 
Kişisel görüşmelere geçiyoruz. İlk söz 'Sayın 
Cevat (Sayın'da; (buyurun. 
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OEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan 
ssayın milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel MMürlüğünün 
1971 malî yılı Bütçesi üzerinde kişisel gorüşleri-
ımi arz ediyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü "bir 
yandan Medeni Kanundaki hükümler, diğer 
yandan Tapu Kanunu ve Tapu (Sicil Tüzüğüne 
iigiöre mulhafızlıklarca igünlük muameleleri yü
rütmekte, diğer yandan 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanununa igore kadastro çalış
maları yapmakta, ayrıca 766 sayılı Tapulama 
Kanununa dayanarak köylerde tapusuz tasarruf 
edilen taşınmaz malların zilyetlik esaslarına 
.güre kayıtlarını tesis edip, plânlarını düzenle
mektedir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da be
lirtildiği üzere, memleketimizde taşınmaz mal
ların ancak % 30 u tapuda kayıtlı bulunmakta, 
% 70 î ya kayıt dışı ya da kayıtlı olmasına 
rağmen (hukukî değerini kaybetmiş bulunmak
tadır. Tapuda kayıtlı olan taşınmaz malların 
da % 90 ı şehir ve ilçelerde bulunduğundan, 
kayıtların ancak % 10 u köylere ait bulunmak
tadır. Bu durumun yarattığı sakıncalar vardır. 
Bir defa, tapusu olmıyan işletme sahibi köylü 
bankalardan işletme kredisi alamamakta, fon
lardan istifade edememekte, tefecilere muhtaç 
kalmaktadır. Ayrıca, işletmeler arasındaki sınır 
ihtilâfları, köyler arasındaki mer'a anlaşmaz
lıkları bütün hızı ile devam etmektedir. İhtilâf
lar mahkemelere intikal etmekte, adliyelerdeki 
dâvaların % 70 ine yakın bir kısmını taşınmaz 
mallar hakkındaki dâvalar teşkil etmektedir. 
Bunun yanında, toprak sebebiyle işlenen suç
ları ilâve edersek, hukukta olsun, cezada olsun 
mahkemelerimizi en çok toprak konusu işgal 
etmektedir. Bu itibarla tapu kadastro çalışma
larının bir faydası, mahkemelerin yükünü ha
fifletmek, huzur ve asayişi sağlamak olacaktır. 

Taşınmaz malların kayıtlarındaki noksanlık 
vengilere de tesir etmekte, vergi ve harçlar ka
yıtlı taşınmaz mallardan alınabildiği için ver
gi kaybı da olmaktadır. Huzur ve asayişin sağ
lanması yanında, kadastro ve tapulama işleri
nin bir alt yapı hizmeti olduğu düşünülürse, 
Tapu ve Kadastro Bütçesinin azlığı hemen dik
kati çekmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda olsun, İkinci 
(Beş Yıllık Plânda olsun, tapulama ve şehir ka

dastrosunun 00 yılda bitirilmesi öngörüldüğü 
halde, hedeften ıçok uzak kalındığı anlaşılmak
tadır. Bu husus, ekonominin temelini tarım 
teşkil eden memleketimizde büyük yaralar aç
maktadır. 1968 rakamlarına göre, aktif nü
fusun '9 940 '000 i, yani % 72,3 ü tarım sektö
ründe çalışmaktadır. Tarım sektöründeki millî 
geliri artırabilmek Üçin 'toprak ile insan ilişki
lerini çok yönlü düzenliyen, öncelikte toprakta 
uğraşan ve fakat toprağı kendisinin olmıyan 
çiftçilerimizi toprak sahibi yapacak olan top
rak reformunu (gerçekleştirmek lâzımdır. Tapu
lama ve toprak reformu sorunları halledildiğin
de, toprağa kavuşmuş (çiftçiler teknolojik iler
lemeleri kolaylıkla kabul ve tatbik edeceklerin
den, ekonomik ve sosyal güvenlik içinde bulu
nacaklarından üretim de artacaktır. Toprak 
sahibi olan çiftçiler 'güçlü ve cesur olacakları 
için, Ibu çifçiler ümit dolu bir hayat gücüne 
sahip olacaklar, mevcut hayat şartlarını dü
zeltmek arzuları artacak, kadercilikten sürat
le kurtularak yeni teknik ve metotları tatbik et
meye bağlıyacaklardır. Bu sebeple Tapu ve 
Kadastro Bütçesi önem kaznmakta, kadasrtro 
ve tapulama işlerinin hızlandırılması icabetmek-
tedir. 

Bunun için, personel temini ve yetiştirilme
ğine önem verilmelidir. Maalesef buna önem ve
rilmediği, personel temini ve yetiştirilmesinde 
iyiye giden bir ıgelişme olmadığı 1971 progra
mının uygulanmasına dair kararda da kabul 
edildiğine )güre, bu husus önplâna geçmektedir. 
İyi yetişmiş personel olmadan netice alınması 
mümkün olamaz. 

Tapulama işlerinin süratle yürütülebilmesi 
için, havadan fotoğrametri metodu ile çalışılan 
bölgelerde tapulamanın hedefi olan tapu sicil
leri tesisi için identifikasyonunun, yani harita 
uygulamasının da 'süratle yapılması lâzımdır. 
Parsellerin tarım, mülkiyet, işletme gibi faktör
ler dikkate alınarak tesbit edilecek belli bir bü
yüklüğün altında bölünmesini önliyecek mev
zuatın geliştirileceği konusunu da ümitle kar
şıladığımı belirtmek isterim. 

Tapu ve Kadastro 'Genel Müdürlüğünün 
1971 malî yılı Bütçesinin hayırlı olmasını diler, 
arazide ve gayrisıhhi binalarda feragatle çalı
şan teşkilât mensuplarını kutlar, saygılar su
narım, (C. H. P, sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir. (Sırada Mustafa Kaftan?. Yok. Sayın 
Cüeeoğlu?. Yok. Sayın Kangal? Yok. Sayın Tos-
yalıoğlu? Burada. En son (sözü iSayın Tosyalı'ya 
vermek üzere Devlet Bakanı iSayın Hüsamettin 
Atabeyli, (buyurun efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkanım, bana bildirilen listede ben birinci 
sırada idim; ismim okunmadı. 

BAŞKAN — Söz Sıranızı 'Sayın Cevat Sa-
yın'a vermişisiniz efendim. İçtüzüğe göre ancak 
Sayın ıCevat ıSayın'm yerini alırsınız. 

HÜSEYİN YENÎPINAR (Tunceli) — Ye
rini Mustafa iKaftan vermişti, ben vermedim. 

BAŞKAN ı— Hayır, siz vermişsiniz. 
DEVEET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Tapu Kadastro hizmeti, bugüne kadar bü
yük ihmallere uğrıyarak gelmiş bir hizmet ol
masına rağmen, bir taraftan Tapu ^Kadastro 
Teşkilâtımızın feragatle çalışması, diğer taraf
tan kendilerine daha fazla imkânlar temin et
mek suretiyle bu çalışmaları teşvik eden gay
retlerimiz muvacehesinde, bugün beklenilenin 
üzerinde, kendi kapasitesinin üzerinde bir hiz
met temposuna 'girmiş bulunmaktadır. 

Devletimizin malî imkânları ve gücü arttık
ça, bu müessesemizin bugünkü tempodan daha 
süratli bir tempo ile takviye edilmesine ve yur
dumuzun hakikaten tapu ve kadastro yönünden 
mutlaka çözümlenmesi lâzımgelen problemle
rinin en kısa zamanda çözülmesi gayretlerine 
daha büyük bir hız ve önem verilecektir. 

Plân dönemi içerisinde bu hizmetler, bir 
plân ve program fikri etrafında düşünülmek
te, yürütülmektedir. Ancak, hemen her bütçe
de tekrar ettiğimiz ve (her bütçede sayın söz
cüler tarafından tenkid konusu yapılan; 20 yıl
da Türkiye'nin tapulamasının ikmali meselesi, 
bir kere daha anlaşılıyor ki, vuzuha kavuştu
rulmaya muhtaçtır. 

Plân, 20 yıl hedefini vermiş olmasına rağ
men, biz hemen her sene bu 20 yıl (hedefinin 
gerçekleşmesi imkânının bulunmadığını kesin
likle ifade etmişizdir. ıGerçekci olarak ve mesul 
kişiler olarak, Yüce Heyetinize ve bu yolla ef
kârı umumiyeye başka türlü ifade de bulun
mamız mümkün değildir. 

Yine ifade etmişizdir ki, Birinci Beş Yıllık 
Plân yapılırken, bu plânın tapu ve' kadastro 
dilimine ait olan sektör raporu gerçekçi olmak
tan uzaktır. Sektör raporu, tatbikatçıların gö
rüşlerine, Umum Müdürlüğün görüşlerine, 
Umum Müdürlüğün malûmatına sunulmadan, 
onun vizesi alınmadan, hattâ onun iştiraki te
min edilmeden diyebilirim, hazırlanmış ve ona 
istinaden tanzim olunan Birinci Beş Yıllık Plân 
da 20 yıl hedefini vermiştir. 

Bu hedef aslında 'Türkiye için ideal bir 
hedeftir, güzel bir Ihereftir; ama bugünkü âlet 

ve vasıtalarımız ile, bugünkü bütçe imkânla
rımız ile ve bugünkü kadro imkanlarımız ile 
bu hedefe erişilmesi imkânının bulunmadığı da 
ayrı bir (gerçektir. 

Yalnız şu var ki, 20 yıl içerisinde büyük bir 
mesafe katetmek imkânı mevcuttur ve bugün 
tapusuzluğun doğurmuş olduğu büyük deza
vantajı ve tapu sahibi olmak dolayısiyle köy
lümüzün, çiftçimizin, bu tapunun iktisadi ve 
ticari imkânlarından faydalanması yönündeki 
dezavatajını bu 20 yıl içerisinde gidermek im
kânı mevcuttur. 

iSon yıllarda fotoplân usulünü tatbik etmek 
suretiyle verimde daha ısüratliliği temin yoluna, 
bilhassa bu metodun tatbik edilmeye müsait 
bulunduğu bölgelerde verimde süratliliği temin 
etme yoluna girmiş bulunuyoruz. Ayrıca, ilk 
defa iktidarımız devresinde, yatırım harcaması 
olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne kü-
çümsenemiyecek miktarların ayrılması suretiy
le de hizmetin daha süratle ve emniyetle görül
mesini ve inkişafını temin etmiş bulunuyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Plân da, Birinci Beş Yıl
lık Plânın vermiş olduğu bu hedefi Türkiye için 
ideal bulunduğundan aynen rmund,faza etmiştir. 
Teşkilâtımız, plân hedef ini 20 yılda gerçekleş-
tiremiyecektir, buna mümasil olarak yıllık prog
ram hedefini, plân hedefi istikametinde gerçek-
leştiremiyecektir; ama yıllık program hedefle
rini, 1966 yılmdan itibaren her yıl plân hedef
lerini aşarak hizmetini geliştirmektedir. Evet, 
1966 yılından itibaren program hedefini aşmak 
suretiyle bu 'hizmetini ifa etmektedir. 1968 yı
lından itibaren de program hedeflerini büyült
me gayesi ile koymuş bulunduğumuz yatırım 
harcamaları, program dilimlerini büyütmüş ve 
hizmeti bu suretle de geliştirmiştir. 
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Meselâ, 1966 yılında program 50 bin parsel, 
gerçekleşen 61 bin parsel iken, 1970 yılında 
program 96 bin parsele çıkarılmış ve gerçekle
şen miktarı ile Aralık sonu itibariyle - ki, bir 
ayımız daJha vardır - 97, 98 bin parsele ulaş
mıştır. Yanı yıllık programlar sabit tutulmamak, 
yıllık programlar da geliştirilmek suretiyle hiz
metin gelişme ve genişleme imkânları çoğaltıl
mış, temin edilmiştir. 

Pek tabiî bu tapulama hizmeti itina istiyen 
bir hizmettir. Hizmetin bir taraftan teknik yönü, 
diğer taraftan hukukî yönü gibi iki ağırlık 
noktası vardır. Her iki yönünün de ihmal edil
meden büyük bir titizlikle tatbik edilmesi gere
kiyor. Mücerret bir hendesi tersimi tapulama ve
ya kadastro için kâfi görmeye imkân yoktur. 

Onun yanında asıl müşkülât, bu hendesi ter
simin gerçekleşmesinden sonra, meselenin hu
kukî yönüdür. Memleketimizin sosyal şartları 
itibariyle tescil mekanizmasının emniyetle iş
lemesini temin etmek, bu teşkilâtın fevkalâde 
büyük bir titizlik göstermesiyle mümkün olmak
tadır. Hendesi tersimin araziye tatbiki, ehlivu
kuf müessesenin çok itina ile kullanılması ve 
bilhassa tapusu bulunmıyan arazilerin, yani ta
pu tecdidi suretiyle değil de hiç tapusu bulun
mıyan arazilerin, gayrimenkullerin tapuya tes
cili sırasında zuhur eden ihtilâfların çözülmesi 
işimizi uzatmaktadır. Yani bu mesele bir kı
sım sayın sözcülerin söylediği gibi pek pratik, 
öyle istediğimiz anda istediğimiz sürati verebi
leceğimiz bir mesele değildir. Burada süratin 
yanında emniyet, hattâ birinci derecede emni
yet, ikinci derecede sürat asıldır, 

Son Tapulama Kanununun tatbikinden son
ra, hizmetlerin gelişmesi de ayrıca süratlenmiş
tir. Bunu da memnuniyet - bahş bir gelişme ola
rak ifade etmeye ve Tapulama Kanununun ge
tirmiş olduğu yeni imkânlar içerisinde büyük 
bir fayda temin ettiğini ifadeye mecburum. 

Eskiden mahkemeler marifetiyle çözülen 
pek çok ihtilâf, bugün yüzde 5 - 8 seviyesine 
kadar düşmüştür. Komisyonlarımız bu ihtilâfla
rı bu ölçüde dikkatle takibediyor ve çözüyor
lar ; mahkemeye ancak yüzde 5 - 8 nisbetinde bir 
ihtilâf intikal ediyor. 

Bugün için 38 il ve ilçemizin kadastrosu ta
mamlanmış durumdadır. Bu 38 il ve ilçede ta
mamlanan kadastro parsel itibariyle 1 444 033 

tür ve halen 22 il ve 47 ilçede de bu yoldaki ça
lışmalarımız devam etmektedir. 

Tapulamada 9 344 köy ele alınmış ve bunlar-
I dan 8 626 köyün tapulaması tamamen ikmal 

olunmuştur. İkmal olunan köylerdeki parsel 
sayısı 9 187 512 ve yüzölçümü de 1 234 728 
dönümdür. Halen elimizde 718 köyün tapula-

I ması mevcuttur ve bitmek üzeredir, 108 bölge
de 450 ekip halinde çalışmalarımız devam edi
yor. 

I Yurdumuzun coğrafi şartları itibariyle tapu 
I kadastro çalışmaları, gayet tabiî tenkid ko

nusu olduğu için arz ediyorum, bâzı bölgelerde 
klâsik metodla, bâzı bölgelerde fotografi - metri 

J usulü ile devam etmektedir. 

Klâsik metod aslında dünyada terkedilmiş 
bir metod değildir ki biz terkedelim. Coğrafi 
şartlar gerektirdiği zaman; ormanlık bölgeler
de, dağlık bölgelerde veyahut arazi kıymetinin 
çok yüksek bulunduğu bölgelerde fotogra - met
rik usul ile değil de klâsik usulle çalışmak zo
runluluğu vardır. Bu, hizmetin tabiatının bir 
gereğidir. Bunun bir tenkid konusu yapılmama
sı lâzımdır. Çünkü biz de bunu arzu etmeyiz. 
Fotogra - metrik bizim için daha pratiktir, da
ha süratlidir; nihayet bir fotoğraf alımından 
ibarettir, ama hendesi usul bizim için çok daha 
müşküldür, meşakkatlidir ve masraflıdır. Bu
nu tercih etmeyiz, ama hizmetin gereği bunu 
bize tercih ettiriyorsa, elbette ki bu şekilde ça
lışmak durumumuz vardır. 

Bir taraftan statik yatırımlara para har
canmaması konusu muhterem Meclisde ten
kid konusu yapılır, daha ziyade yatırıma yöne
len bir harcama devamlı olarak milletvekilleri-
miz tarafından tavsiye edilir. E, bina yapımı bir 
ölçüde statik bir yatırımdır. Plânlama teşkilâ
tımız da ve sureti umumiyede Hükümetimiz de 
bu statik yatırımlara olan temayülü imkân 
ölçüsünde kısmak kararlılığındadır. Bu itibarla 
Tapu Kadastro Teşkilâtımızın illerimizde, ilçe
lerimizde iskân edildikleri binaların yetersizli
ği konusundaki tenkidlere iştirak ediyorum 
ama, bunlara hani bir hamle dahi yapsak, çok 
uzun zamana ihtiyaç göstereceği ve bugünkü 
bütçemizden çok büyük paraların ayrılmasının 
imkânının bulunmadığını burada ifade etmek 

I isterim. Yalnız bahsedildiği gibi de, «Bu konu-
I da biz hiç masraf yapmıyoruz» şeklinde bir ten-
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kidin de haklılığına iştirak edemem. İzmir'de 
4 milyon sarfiyle yeni bir bina yaptık, İstan
bul'da 1,5 milyon sarfiyle büyük bir onanma 
girdik; bu yıl, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri 
(zannederim bir - iki vilâyetimiz daha olacak, 
şu anda hatırımda değil) programdadır. Ümit 
ediyoruz ki, onların inşa ihalelerini bu yıl içe
risinde yapar, bitiririz. 

Tapulama Mahkemelerinin çoğaltılması su
retiyle hizmete sürat verilmesi, arkadaşlarımız 
tarafından, temenni olundu. 

Artık, Tapulama Kanunundan sonra ihti
lâflar fevkalâde fazla zuhur etmemektedir ve 
bugünkü mahkemelerimizin kapasitesini aşacak 
ölçüde adedi bir ihtilâfımız kalmamıştır; biraz 
evvel arz ettiğim gibi yüzde 5 - 8 ölçüsüne ka
dar düşmüş durumdadır. Binaenaleyh tapula
ma ve kadastro hizmetlerinin görülmesine, Tu-
pulama Mahkemelerinin çoğaltılması ayrı bir sü
rat ve ehemmiyet getirmiyecektir. 

Tapu Kadastro hizmetlerini hakikaten fe
dakârlıkla, feragatla yürüttüğüne şahsan kaani 
olduğum ve dört yıllık bakanlığım süresince de 
bunun sayısız misallerini gördüğüm, şahit ol
duğum Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
değerli personeli, bu ağır hizmetlerinin karşı
lığı olarak elbette Personel Kanunu içinde dü
şünülmüşlerdir. Ayrıca mahrumiyet ve risk 
zammı ve-fazla mesai konusunda da elbette 
bunlar, bu teşkilât mensupları gene Hükümeti
miz tarafından, iktidarımız tarafından itina ile 
siyanet edileceklerdir. Aslında Türkiye'de, yal
nız 9-5 mesaisi yapmak suretiyle tapulama ve ka
dastro hizmetlerini yürütmenin, bitirmenin müm
kün olmadığı kanaatini biz taşıyoruz. Onun için-
dirki, yatırım harcaması olarak 1968 yılından iti
baren koymuş olduğumuz 88 milyon, 40 - 45 mil
yon civarındaki meblağlarla, mesai ücreti ola
rak bu elemanlarımıza intikal ettirmek ve ken
dilerinin normal kanuni mesailerinin dışında 
yapacağı mesai ücretlerini karşılamak suretiyle 
bu hizmetler gelişmiştir. Yani; vermiş olduğum 
yıllık program rakamları, meselâ 1965 de 45 000 
iken 1970 de 69 500 e çışmış ise, bu, almış oldu
ğumuz bu tedbirler sayesinde çıkmış ve mümkün 
olmuştur; kendi kendine değil. 

Bu itibarla teşkilâtımıza gereken önemi ver
diğimiz gibi, teşkilât mensubu değerli ve çok 

i fedakâr arkadaşlarımızın çalışmalarının değer
lendirmek, teşvik etmek için onların maddî sı
kıntılarını, bu çalışmalarının karşılığı olarak 
gidermenin tedbirlerini de almışızdır, bundan 
sonra da almaya devam edeceğiz. 

İzhar buyrulan tenkit ve temennilerden do
layı teşekkürlerimizi arz eder, Meclisinize say
gılarımı sunarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Hasan Tosyalı'-
nın, buyurun. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
müracaatımızı niçin dikkate almadığınızı öğren
mek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim; Cevat 
Sayınla yer değiştirmiştir Sayın Yenipınar ve 
durumu bize bildirmişlerdir. Bilâhara ben tef
him etmiş durumdayım. Ondan sonra bir grup 
meselesinin çıkışını, Başkanlık bir milletve
kilinin görüşme hakkını kısıtlayıcı mahiyette 
mütalâa etmiştir. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
önerge size, hatibi kürsüye davet etmeden veril
miştir. 

BAŞKAN — Ben daha evvel durumu izah 
ettim. 

Devam buyurun Sayın Tosyalı. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
Tüzüğün hangi maddesine ithal ettiniz efendim? 

BAŞKAN — Tefhime uydum. 
Arkadaşlarımız bir dahaki sefere biraz dik

kat etsinler, haklarını birbirlerine devrederler
ken dikkatli^olsunlar. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 
arkadaşımız hakkını kullanmıyor, bir grup hak
kını kullanıyor; ikisini tefrik etmek mecbu
riyetindesiniz. 

BAŞKAN — Bir dahaki sefere edeyim efen-
I dim. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Şimdi etmek 
mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Söz vermiş bulundum efendim. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Ama, hata et

tiniz. 
BAŞKAN — Hayır, etmedim, çünkü Başkan

lığın tefhiminden sonra geliyor Saym Demir bu. 
Başkanlık tefhim etti bunu, kime söz verece-

I ğini daha önce tethim etti. 
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itfEMAL DEMİR (Bolu) — Olabilir. 
BAŞKAN — Uzatırsınız, grup adına da söz 

veririm^ 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkanım, 

siz bizim bir hakkımızı uzatmaya ıbağlıyamaz-
sınız. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylamadan evvel kime 'söz vereceğimi ifade et
tim, 

İBuyurun efendim, ISayın Tosyalı Idevam edin. 
(KEMAL DEMİR (Bolu) — Bu gözleri, tutu

munuz zabıtlara geçisin diye söylüyorum. 
(BAŞKAN- — Geçti zaten «fendim. 
İKEMAL DEMİR (İBolu) — Daha evvelkile

re ilâveten geçiriyoruz. 
BAŞKAN — Biraz (mesailerimizde ciddî ol

sak, çok iyi olacak efendim. 
HÜSEYİN YEN1PIN1AR (Tunceli) — Daha 

evvel sizin ciddî olmanız lâzım. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — ıSayın Başkan, 

siz de İçtüzüğe saygı gösterin lütfen, grupu bı
rakınız, İçtüzüğe saygı gösteriniz. 

tBAŞKAN — Beyefendiler, (Başkanlığa Sa
yın 'Cevat ISayın'a yer verilmesinden mütevellit 
ihtilâf gelmiştir. Hüseyin Yenipmar, kendisi 
şahsı adına söz isteidiğinJi ve bunda bir hata ol
duğunu ifade etmiştir. Almışımdır beyanını Hü
seyin Yenipmar'in. Kendisinin Cevat Sayın'a 
söz hakkını devrettiği ifade edilmiştir. Vazifeli 
arkadaşı kendilerine kadar göndererek, yapmış! 
oldukları muamelelere inanmaları bakımından, 
beyanlarını taşıyan yazılarını gtöstermişiımldir. 

IBu, Başkanlığın tefhiminden sonra yapılan 
işlemi/erdir. Bundan sonra grup adına söz isle
menin, mutlaka ISayın Hüseyin Yenipınar'ın ko
nuşmasını kasteden bir mâna taşıdığı ve Baş
kanlığın da tefhimine tekaddüm etmediği bedi
ini fbir hakikattir. IBunu da açıkladım, bunlar da 
zapta geçsin diye. 

IBuiyurun ISayın Hasan Tosyalı. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — O olayla grup 
adma yapılacak konuşmanın ne alâkası var ıSa
yın! Başkan?.. 

BAŞKAN — Tamamiyle ilgili efenidim. 
Buyurun ISayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, 'değerli arkadaşlarım; 
ıSaym Devlet Bakanı ve memleketimizin bi

zim olmasının faaliyeti içinde olan Tapu ve Ka-

da^r'o Genel Müdürlüğünün mümtaz mensupla
rını saygı ile selâmlıyarak sözlerime başlıyo
rum.! 

Muhterem arkadaşlarım, 

Adaletin temeli mülktür, mülkün temeli de 
tapu kadastrodur. Plânlı kalkınmamızı, şehir
leşmemizi, imar ve iskânımızı, tarım ve toprak 
reformumuzu, özel mülkiyet ve mala sahibolıma-
mızı mümkün kılan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, hakikaten çok yakından taki-
Ibettiğiımiz başarılı, Isükûnetli çalışmalarını tak
dimle yad'etmek için söz aldım. Kendilerine Mec
lis huzurunda teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü faaliyet
leri, Tapu Sicil Muhafızlığı, arazi ve şehir ka
dastrosu olmak üzere başlıca ilki mühim kılsma 
ayrılmaktadır. Tapu ISicil Muhafızlığının buna
lan, tapu sicillerinin muhafaza edildiği dolap
ların ekserisi ahşaptır, ihtiyacı karşılamamak
tadır, Tapu Kadastronun ve ISicil Muhafızlı* 
ğının emniyetini sağlamamaktadır. Bu sebep
le, gelecek yıllar bütçesine bu ühtiyaç dikkat 
nazara alınarak dalha fazla tahsisat konmasını 
hasseten istirham ediyorum, ilgililerden. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Tapu ISicil Muhafızlığının elinde bulunan 
kayıtların çoğu eski yazı olarak bulun
maktadır. Bu defterler çürümektedir, çok 
karıştırıldığı için Iharabolmaktadır. ıGenel Mü
dürlükten ricam; teşkil edeceği özel ekiplerle, 
eski yaziyle olan sicil muhafız kayıt defterleri
nin yeni defterlere yeni yazı ile geçirilmesidir. 

Tapu kadastro işlerimiz, dağlık ve arızalı 
arazilerde, daha çok klâsik ölçü metotları ile 
pek çok zahmet ve fedakârlıklarla yapılmakta
dır. Düz ve ovasal arazilerimizde de daha çok! 
fotogrametri usulleriyle tapu kadastro işleri ya
pılmaktadır. 

iBu her iki branşta çalışan arkadaşlarımız; 
hakikaten büyük bir mahrumiyet içinde teknik 
bir çalışma yapmaktadır. Yeni Personel Kanu
nunda, Tapu Kadastro Teşkilâtının bu hizmet
lerde çalışan teknik elemanlarını teknik sınıfa 
dâhil ederek, bunlara 4 türlü yan ödemeden fay

da Sağlanmasını da ilgili Sayın Bakandan rica 
ediyorum. 
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Muhterem' arkadaşlarım, 

Tapu kadastro faaliyetlerinin yapıldığı or
man civan arazilerde, yüzyıllar boyu oradaki 
tarlanın, bahçenin sahibi olan kişilere, kadastro 
esnasında, «Burası orman ısının içerisindedir.» 
denilerek buralan kadastro dışı bırakılmış ve 
orman idaresi tarafından el konulmuştur. Bu 
hususu geçen sene de gerek komisyonda, gerek 
Yüksek Meclisimizde arz etmiştim. Kadastro 
ekipleri orman civarında yüzyıllar boyu bağ 
bahçe halinde ekilip biçilen bir yerin kadastro
sunu yapmak için geldiklerinde, orman idaresi
nin ilgilisi veya bölge şefi geliyor, «Burası or
mandır.» diyor. Geçen sene de aynı tâbiri kul
landım, gene aynı tâbiri kullanıyorum; bu söz 
Söylendikten sonra kıyamet lıtopuyor. «Burası 
orman mı, değil mi?» diye evvelce Ziraat Ba
kanlığının, şimdi de Orman Bakanlığının mül
kiyet dairesine soraluyor. Bu mülkiyet şubesi
nin başında oturan arkadaşımız, orayı hiç gör
meden, bundan 30 - 40 yıl evvelki orman hudut-
lanna bakarak, orayı orman hududu içinde te
lâkki ediyor. Halbuki, bugünkü tatbikatta or
man 5 - 10 kilometre yukarlara doğru çekilmiş. 
Burası 50 -100 yıldan beri ıekilip biçilen, maişet 
temin edilen yer haline gelmiş, iskân ©ahası ol
muş; üzerinde bağ, bahçe, samanlık, ambar, ev 
yapılmış. 

Böyle olmasına rağmen, «Burası ormandır.» 
diye istifadeden menedilmektedir. Geçen sene 
rica etmiştim Sayın Devlet Bakanlığından, Or
man Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı ve Tapu 
Kadastro arasında işbirliği yapılarak, yüzsbinler-
ce vatandaşımızı çok müşkül durumda bırakan, 
malını elinden alan, istifade ettirmiyen bu tat
bikata son vermeleri için. Geçen sene de misal 
olarak vermiştim, bu sene de söylüyorum; yal
nız Kastamonu vilâyetinde ve 13 kazasında, 
1 400 köyünde mahkemede ıbu şekilde 40 - 50 
bin tane dosya var arkadaşlar. 

!Bu iş, hem mahkemeyi işgal etmekte ve hem 
de vatandaşı işinden gücünden alarak yönden 
şehire gidip {gelmesine sebebolmaktadır. Tapu 
Kadastro Mahkemeleri, bir yerin keşfi için 10 
defa gitmekte, (her keşif 150 lira) değeri 500 
lira etmiyen bir tarla için 1 500 lira mahkeme' 
masrafı vermekle vatandaşlarımız işkenceye ta

bi tutulmakta âdeta. Geçen sene de aynı keli
meleri kullandım, sayın Bakanlığımızın bu isti
kamette ıbir müspet çalışma içimde olmadığını 
gördüm. Bunu üzülerek beyan etmek istiyorum. 
Hem Orman Bakanlığında söylüyorum, hem de 
Tapu Kadastronun müzakere edildiği Devlet 
Bakanlığında söylüyorum. 

IBu bir hükümet işidir, kanun işidir. Mevzu
at kâfi gelmiyorsa bunun mutlak surette bif 
mevzuatla halledilmesi lâzım. Vatandaşlarıımı-
zın yıllar boyu tapulu olarak veya zilyet ola
rak maişetini temin ettiği ve bugün elinden alı
nan, ziraat yaptmlmıyan bu arazilere vatandaş
larımızın sahibolmasını temin edecek mevzuatın 
getirilmesini Sayın Bakanımızdan önemle rica 
eder, (memleketimizin plânlı kaîktmmasında te
mel olacak faaliyetleri basan ile yürüten bu 
Umum Müdürlüğe takdirlerimi sunar, bütçesi
nin mutlaka artırılmasını, teknik personelinin 
mutlaka tatmin edilmesini lönemle rica eder, he
pinizi saygılarımla selâmlanm arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere ile ilgili ikî 
takrir gelmiştir. 

Sayın Başkanlığa 

1971 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü bütçesinde yeteri kadar sayın (milletvekilleri! 
konuşmuştur. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
riz. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 

Tapu Kadastro Bütçesi üzerindeki konul
maların kifayetini teklif ve arz ederiz. 

ÜVEaraş 
Veysi Kadıoğlu 

BAŞKAN — Kifayet hakkında görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Kifayeti oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum; kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(A/l)i Cari harcamalar 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

12.0ÖÖ [Personel giderleri 8 370 246 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18.000 Yönetim giderleri '5 719 900 
BAŞKAN ^- Kabul eiden-< 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 217 503 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 'Kurum giderleri 680 000 
BAŞKAN — Kabul dden-
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.Û0O Çeşitli giderler 5Qf 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/12)1 Yatırım1 harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 39 100 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

Öl 700 000 

75 000 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... KabuÜ 
edilmiştir. 

(A/3) İSermaya teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesi kabul edilmiştir. Memleket ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tmensuplanna 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Her ne kadar 19,30 a 30 ıdakika bulunmak
ta ise 'de, diğer bütçeye başladığiimız takdirde 
bu bütçeyi bitirmeye imkân bulunmadığı ve 
bugünkü birleşimde ide sayın Genel Kurulun 
çok yorulduğu sonucuna varmış bulunduğumuz
dan, 19 ıŞubat 1971 Cuma saat 9 da toplanmak 
üzere bütçe müzakeratına ara veriyorum. 

Kapanıp saati İ 18,55 
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IV. — SORULAR VU CEVAPLAR 
B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Suna TuraVın, 
2834 sayılı Kanıma göre kurulmuş Patates Ta~ 
rım \Satış Kooperatiflerine dair sorusu ve Tica
ret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı 
(7/305) 

28 . 8 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Suna Tural 
Ankara Milletvekili 

Memleketimizde istihsal edilen ve ihraç ko
nusunu teşkil eden pamuk, fındık, tütün, incir, 
üzüm, zeytin, tiftik ve yapağı ve sair gibi zirai 
ürünlerin üreticileri 2834 sayılı Kanuna göre 
kurmuş oldukları Tarım Satış Kooperatiflerini 
birlikler halinde birleştirmişler ve faaliyete baş
lamışlardır. Hükümet bu ürünlerin taban fiyat
larını tesbit etmiş destekleme yardımı konusunu 
ele almış ayrıca mubayaa kredilerini de imkân 
ölçüleri içerisinde vermeye çalışmıştı!'. Memle
ketimizin 'bilhassa nişasıtalık ve yemeklik tarım 
ürünlerine ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ol
duğu hattâ zaman zaman dış ülkelerden büyük 
döviz vermek suretiyle buğday ithaline gidil
diği de bir gerçektir. 

Dünyanın her yıl artan nüfusunu besleyecek 
tarım ürünlerine Önem vermek hem açlık teh
likesini gidermek ve hem de döviz tasarrufunu 
sağlamak yönünden dikkatle ele alınması 
icabeden bir konudur. Yurdumuzda ortalama 
olarak 2 milyon ton civarında istihsal edilen 
yemeklik ve nişastalık patatesin dış ülkelere 
ihracedilmeısi ve bu yönden millî gelire döviz 
yoliyle katkıda bulunulması ekonomimiz için ka
çınılmaz bir fırsat kaynağıdır. Arap ülkeleri 
de dâhil olmak üzere bilhassa Batı Avrupa 
memleketlerinde nişastalık ve yemeklik patates 
sarfiyatının çokluğu memleketimizde istihsal 
edilen zirai ürünlerin dış pazarlamada kolay
lıkla müşteri bulmalarını temin etmektedir. An
cak istihsalin artırılması ve üreticilerin kaliteli 

mal elde etmedeki arzularım kırbaçlamak yö
nünden hükümetlerin dikkatle bu konuda 
kredi politikalarını yürütmelerine bağlıdır. 
2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan kırkın 
üstünde Patates Tarım Satış Kooperatiflerinin 
gerekli kredilerden istifade edememeleri yüzün-

, den üreticiler müşkül duruma düşmüşlerdir. Bu 
bakımdan: Aşağıdaki soruların aydınlığa ka
vuşturulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1. Memleketimizde 2834 sayılı Kanuna gö
re kurulmuş olan Patates Tarım Satış Koope
ratifi sayılan nedir? Bu kooperatiflerin bağlı 
oldukları Patates Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği kanaliyle dış ülkelere bugüne kadar pa-
tates ihracı yapılmış mıdır? Yapılmışsa mikta
rı nedir? 

2. Diğer zirai ürünlerin taban fiyatları tes
bit edildiği ve Tarım Satış Kooperatiflerine des
tekleme yardımı yapıldığı ve mubayaa kredileri 
verildiği halde aynı kanuna göre kurulmuş pa
tates üreticilerine kredi verilmemesinin sebebi 
nedir? Şayet kredi verilmiş ise miktarı nedir? 

3. Yemeklik ve nişastalık patates ihracı 
yoluyla döviz temini hususunda Bakanlığınızın 
her hangi bir kararı var mıdır? ilerisi için bu 
konuda ne gibi ekonomik tedbirler düşünül
mektedir? 

4. 1971 istihsali yönünden Patates Tarım 
Satış Koooperatifleri Birliği ile Bakanlığınızın 
şimdiden işbirliğine gitmesinin lüzumuna inanı
yor musunuz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 28 . 1 . 1971 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. II. 6/1626 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11 . 11 . 1970 - 7/305 - 2348/16219 sa
yılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 2834 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş Patates Tarım Sa
tış Kooperatiflerine dair 28 . 8 . 1970 tarihli 
yazılı soru önergesi tetkik edilerek bu hususta
ki Bakanlığımız görüşleri aşağıda belirtilmiştir. 
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1. 11 . 1 . 1970 tarihi itibariyle, 2834 sa
yılı Kanun hükümlerine göre 38 aded Patates 
Tarım Satış Kooperatifi kurulmuştur. Aynı Ka
nun hükümlerine göre kurulmuş bulunan Pa
tates Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 1970 
iş yılında, Irak'a 2 500 ton patates ihracetmiş-
tir. 

2. 1970/71 işyılı kampanyasında Pata
tes Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine; 

a) Rehinli ortak kredisi için T, Cumhuri
yet Merkez Bankasından gerekli reeskont im
kânının sağlanamaması, 

b) T. 0. Ziraat Bankası, 1970 yılı çalışma 
ve plasman programına göre Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birlikleri için ayırdığı plasman li
mitinin elvermemesi, 

c) Bankanın gerçekleşen fiilî kaynak ve 
imkânlarının müsaidolmaması ve, 

d) Birliğin, 30 . 10 . 1970 >ünü itibariyle 
adı geçen bankaya 1 559 282 liralık karşılık
sız borcunun bulunması gibi sebeplerle kredi 
açılamamıştır. 

3. Patatesi, turfanda, yemeklik ve nişasta-
lık olarak ihracedebilme çalışmaları yapılmak
tadır. 

Patates fiyatları Avrupa pazarlarında 26 - 50 
ton/$ dır. Memleketimizde yetişen patatesin 
ise, FOB fiyatı 80 ton/$ olduğu için, bu fiyatla 
Avrupa pazarlarında rekabet şansımız hemen 
hemen yok gibidir. Patatesi mezkûr pazarlara 
ancak, turfanda veya patatesin azaldığı ve fi
yatların yükseldiği zaman ihracedebiliriz. 

Almanya'da Franz Jozet Müller Firması, 
memleketimizden Mart - Mayıs ayında sevk 
edilmek üzere 50 000 ton patates ithal etmek 
istemektedir. Ayrıca Mayıs 1970 Avusturya'ya 
deneme mahiyetinde 1 171 dolar tutarında 
11 815 Kg. turfanda patates ihracedilmiştir. 

îhracat çalışmaları daha çok Arap ülkeleri 
üzerine yönelmiştir. Bu ülkelere 1969 da 4 044 
ton, 1970 de ise 500 ton ihracat yapılmıştır. 
Önümüzdeki günlerde Irak'la 20 000 tonluk bir 
anlaşma yapılmak üzeredir. 1970 teki 500 ton
luk ihracat, 20 000 tonluk ihale için numune 
olarak gönderilmiştir. 

4. Patates Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği ve bağlı kooperatifleri Bakanlığımızın mu

rakabesi altındadır. Dolayısiyle, söz konusu Bir
likle devamlı işbirliği yapılmaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
At Yarışları yöneticilerine dair sorusu ve Tarım 
Bakam İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/382) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın-
dlan yazılı olarak cevaplandınlımasına delâlet 
buyrulmsını rica ederim. 

Saygılarımla. 23 . 1 1. 1970 
İstanbul Milletvekili 

Eşref Derinçay 

1. — 13 . 12 . 1965 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Doping Muayene Yönetmeliği
nin bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
yönetmeliğe bir madde eklenmesine dair yö
netmeliğin ikinci maddesine göre şüpheli mad
de tahlili yla/pmakla görevli olanları Tanm Ba
kanı tâyin eder. Bu görevlilerin ad ve soyad
ları, tahsil ve ihtisasları nedir? 

2. — Aynı yönetmeliğin 3 ncü maddesinin 
son fıkrasına göre doping muayenesine tabi 
tutulan atların idrar, salyia, ter, kan, gaita ve 
diğer ifragat ve ifrazatlarına şüpheli madde 
denir. Yönetmelikte, salya, idrar ve ter alma 
usulleri tanzim ve tesObdt edildiği halde, kan al
madaki usul niçin tanzim edilmemiştir? 

3. — At yarışları üzerindeki müşterek ba
hislere bugün karanlık işlere el atmış kişilerin 
dışardan el attığı bir gerçektir. Bunlara yazıcı 
deniyor, müşterek bahis dürüstlüğünü geniş 
ölçüde etkiledikleri gibi, vergiye tabi olmiaıdan 
çalışıyorlar, yakalandıkları zaman bunlar hak
kında 6132 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
göre 500 lira para cefası tertibediliyor. Bunlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

4. — Yarış dürüstlüğüne el atan bâzı ahır 
sorumluları ve sorumsuz kişiler yanş atlarını 
dope etmektedirler. Şüpheli madde tahlli hi
podromlarda salya ve idrar üzerinden yapıl
maktadır. Bunu bilen suçlular önceden atlara 
antidüüretik maddeler vermek suretiyle iıdrar 
alımını önlemektedirler. Dope edilen atlara ve
rilen ilâçların büyük bir kısmı ise idrardıa çı-
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kan ve fakat salyada çıkmryan ilâçlardır. Bu 
yüzden dopingli pek çok at kontroldan kaç
makta ve birçok at satabinin hakkı yenmekte
dir. 1970 İstanbul ve yine İstanbul'da icra edi
len Ankara yarışlarında mahallî İstanbul ko
miserlerinin şüpheli madde muayenesine tabi 
tuttuğu kaç at vardır ve bunlardan kaçı idrar 
vermemiştir? Atların isimleri nedir? Komiser
ler ne sebepten idrar vermiyen atlardan kan 
«şüphel maddesini» almaktan kaçınmışlardır? 

5. — Şüpheli madde tahlili yapan Etlik*teM 
lâborat/uvara (Enstitüye) depo edilen 'atlara 
verilen maddeler gününde ihbar edildiği halde, 
menfaat mukabili, veya liyakatsizlik vazifeyi 
umursamamak gibi sebeplerle ihbar edilen mad
denin iaranmaması olmuş mudur? Veya aran
mış da bulunamamış mıdır? 

6. -— Yüksek komiserler heyetinde at yanş-
larmdan anlamıyan (Conoour hippique değil) 
kaç kişi vardır? Devlet Üretme Çiftliği Genel 
Müdürü ile avukat Celâl Ul/usoy ve Orhan Şa-
polya'nın atçılık hakkındaki bilgileri nedir? 
At yarışlarından anlamıyan kişileri Yüksek Ko
miserler Heyetindeki vazifelerinde tutmaktaki 
maksadınız nedir? 

7. — 1970 at yarışlarında istanbul'da Cum
hurbaşkanını temsil eden İstanbul Valisine 
(Vali kupası koşusunda) yuh çekilmesine se-
bebolan jokeyin mahallî komiserlerce o an ve
rilen altı haftalık (muvakkaten meslekten men 
cezasını Yüksek Komiserler Heyeti ne gibi se
beplerle ve düşüncelerle yarıya indirmiştir. Bu 
jokey daha evvel hiçbir ceza almamış ve sicili 
temiz-midir M, bu durum yaratılmıştır. Yüksek 
Komiserler Heyeti cezalan indirmek yetkisine 
sahibolsa bile otoriteyi sarsacak bu gibi hallere 
neden yol anılmaktadır? 

8. — Aynı jokeyin üç yaşlı arap atlan için 
mühim bir koşu olan Hatay yarışında yüzlerce 
inşam galeyana getiren ve Mrbirine girmesine 
sebebolan hareketinin veya hâdisede payı olan 
diğer jokeylerin cezalandırılmaması sebebi ne-
dir# 

9. — Mahallî yanş komiserlerinin yanşçüık 
çevrelerinde de teyidedilen kifayetsizlikleri 
karşısında, komiserlerin yetişmesi ve mesleki 
öğrenmeleri bakımından bu mevzuda otorite 

olan dış memleketlerden komiser gettiataeyı 
düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız niçin? 

10. — Kanunen size tanınmış olan (6132/5-3) 
direktif verme yetkinizi, komiserlerin yarış ta
kibinde vazifelerini kolaylaştıracak, net netice
lerin elde edilmesini sağlıyacak foto takip ma-
kiııialan ile tesbiıti hususunda bu maMınalıarın 
getirilmesi için jokey kulübe acilen mehil vere* 
rek niçin kullanmıyorsunuz? 

11. — Yarış nizamnamesinin 2 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasına göre yarış müessesesi (Tür
kiye Jokey Klübü) borçlular listesini ilân et
mekle mükelleftir. 6132 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre nizamnameye 
aykın hareket at yanışlarını idare eden derne-

, ğin elinden bu hakların alınmasını icabettirir. 
Hal böyle iken kulüp borçlular listesini nizam
nameye uygun olarak niçin ilân etmemekte ıs
rar etmektedir. Kamu yararına çalıştığı tesbit 
edilmiş bir demeğin muıamelâtındaM bu gizli
lik: at sahiplerinin zararını mucibolmaktadır. 
Zira borçlular listesine kaydolanlar, at koştu-
ramazlar. Halbuki birçok borçlu kulüp âzası 

; bu hükmün dışında imtiyazlı kişiler olarak at 
kaydetmektedirler. Bu hususta ne düşünüyor
sunuz? 

12. — Bakanlığınız memurlarından uygun 
görülenler Türkiye Jokey Kulübünü denetliye-
bilir. 6132 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin son 
fıkrası bunu âmirdir. 

Yarışların Türkiye Jokey Kulübüne veril
mesinden bu yana, 

a) Bu kulüp kaç. kere memurlarınız tara
fından denetlendi. Raporlarını açıklar mısnız? 

b) MeanuriarnnadTm kimler kulüp mura
kıbıdır? İsimleri ve Bakanhğınızdaki görevleri 
ile çalışma yerleri neresidir? Bunlar anasında 
Ispartalı olanlar var mıdır? Teknik müşavir 
olarak görevlendirilen (veya şimdiki vazifesi. 
başka da olabilir) Sacit Bozbey nerede ikamet 
eder ve uhdesindeki vazifeyi ne şekilde ifa 
eder? 

c) Murakıplann parasını kulüp verdiğine 
göre bir memurun para alacağı yeri salanen 
denetlemesinin insan psikolojisi bakımındıan 
mümkün olup olmadığını açıklar mısınız? 

d) Memurlarınız arasından seçilen bu mu
rakıplarda aradığınız hususiyetler nedir? Mu-
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rafaplarınızın temsil derecelerimi açıklar imsi
niz? 

13. — Yarış mizammamesinin 152 nci madde
sine göre kuruluşundan bu yana (kullanılan pa-
rtajnın dedikodusu bir hayli yapılan) jokey ka
za yardım, sandığımın kaç parası vardır? Hangi 
bankada kaç hesapta yatmaktadır? Jokey ka-
zia yardım sandığımın geliri nizamnamede yazı
lı hususlardan başka bir hususa sarf ©dilemez. 
Hal böyle iken emir hüküm dışında bir sarfiyat 
olmuş mudur? Bu para ile Tarım Bakanlığı me
murlarına lojman yapıldığından bahsedilmekte
dir? Doğru mudur? Nizamname dışı sarfiyat 
yapılmışsa mesulleri hakkımda ne gibi muamele 
yapılmıştır? 

14. — Sandığın hesap durumunu Yüksek 
Komiserler Heyetimin raporlarınla göre 1955 
ten bu yana, sene, sene gösterebilir misiniz? 

15. — Gün geçtikçe resmî ve yarı resmî su
rette yarış dürüstlüğünden laıçıkça uzaklaşmakta 
olan bu sahada yarış otoritesi olanak 6132 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 17 
senelik yarışçılık tatbikatınım bir teftiş ve tah
kikime taraftar misimiz? Taraftiarsanız nasıl 
gerçekleştirmek istediğinizin bildirilmesini (Ya
zılı olarak) rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Eşref Derinçay 
T. C. 25 . 1 . 1971 

Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 
Sayı : 1087/F - 54 

Komu : Sayım Eşref 
Derimıçay'ın yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 12 . 1970 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/382 - 2611/19608 sayılı yazıları. 

At yarışları ile ilgili olarak istanbul Millet
vekili Sayın Eşref Derinçay'ın Blakanîığımım 
tevcih ettiği yazılı soru önergesi incelendi. 

1. — 13 . 12 . 1965 tarihli yönetmelikte be
lirtilen ve koşu atlarımdan alınan şüpheli mad
deleri tahlil etmekle görevli bulunan uzmanla
rımız, Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsün
de kurulmuş bulunan Merkez Doping Lâbora-
tuvanmdla çalışmaktadırlar. 

Doping muayene heyetimde çalışan bu ele
manlardan : 

1. — Bekir iyigören müessese müdürü olup, 
ihtisasını yaptıktan sonra Amerika'da bulun
muştur. 

2. — Uzman Veteriner Hekim Dr. Faik Alp 
1969 dan beri bu lâboratuvardla çalışmaktadır. 
Kendisi ihtisasımı yaptıktan, sonra Bakanlık 
tarafından ingiltere'ye gönderilerek dopingle 
ilgili lâboratuvar ve müesseselerde çalıştırıl
mak suretiyle görgüsü ve bilgisi artınimıştır. 

3. — Uzman Veteriner Hekim Sabahattin 
Kalaycı ihtisasım yaptıktan sonra iki yıl süre 
ile Bakanlık tarafımdan ingiltere'ye gönderile
rek dopingle ilgili resmî ve özel kuruluşlarda 
çalışmış, bilgi ve görgüsünü artırmıştır. Bu 
müddet içerisinde bu konuda yabancı doping 
uzmanları ile birlikte İngilizce neşriyatta da 
bulunmuştur. 

Doping Lâlboratuvarımda çalışan, her üç mü
tehassıs veteriner hekim de konu ile ilgili lâbo-
ratuvar çalışmalarını yürütecek tecrübe, tek
nik ve lisan bilgisine sahiptir. 

11. — Yönetmeliğin 3 mcü maddesinin son 
fıkrasında şüpheli madde içerisinde kan da dâ
hil edilmiş ise de, kan alma tekniği izah 
edilmemiştir. Çünkü kam, imce ayrıntılara ile 
izah edileceği veçhile, doping muayemesıinde ge
çerli bir şüpheli madde değildir. Kan almanın 
sakıncaları ve buna ilâveten muayene güçlüğü, 
bu şüpheli maddenin pratikte kullanılmasını 
engellemektedir. Komu ile ilgili dış yayımlar
dan dia anlaşıldığına göre kan alma işleminin 
başlıca sakınca ve tehlikeleri şunlardır : 

1. — Kan alma sonucu hayvanlarda sık sık 
heamaitom, phylebit'is, trombosis gibi telâfisi 
güç ve hattâ mümkün olmıyan hastalıklar mey
dana gelebilmektedir. 

2. — Kam alma esnasında meydana gelecek 
patalojik arıza çok kere, koşu kabiliyeti yük
sek atların elden çıkarılması tehlikesini doğur
maktadır. 

3. — Sinirli, heyecanlı veya kötü huylu, at
larda veya hâlâ stimülâm bir ilâcın etkisi altın
da bulunan bir attan gerektiği bir şekilde ve 
miktarda kan numunesinin alınması çok güç 
olduğumdan yaralanma ve kazalara yol açabil-

, mektedir. 
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4. — Kan alma esnasında meydana gelecek 
hastalık ve arızalar, hayvan sahibinin görevli
lerden tazminat taleplerine yol açabilmekte ve 
bu tehlikelerden dolayı at sahipleri de kan al
ma işlemine karşı daima çekingen davranmak
tadırlar. 

5. — En önemli husus ise; doping olarak 
hayvana tatbik edilen ilâç, kan dolaşımında 
çok kısa bir zaman kalıp kaybolduğundan, kan 
muayenesi doping tesbiti yönünden geçerli ve 
faydalı kabul edilmemektedir. 

III - 6132 sayılı Kanunun 7 nci mladdesinde 
müşterek bahis veya yarış piyangosu tertip ve
ya idare edenler hakkında mevcut cezai müey
yidelerin yetersiz olduğu tatbikattan alman so
nuçlardan anla§ılmıştır. Bu durumun ıslahı 
maksadı ile kanunun 7 nci maddesinde gerekli 
değişiklikleri öngören bir tasarı hazırlanarak 
23 . 7 . 1970 tarihinde Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulmuş bulunmaktadır.. 

IV - Antidiüretik ilâç vermek suretiyle ıat-
ların koşu sonunda idrar vermesine mâni olun
ması bir iki saat için mümkün bulunmaktadır. 
Antidiüretik ilâçlar müstakülen hayvanın koşu 
kabiliyetini etkileyici tesire asla sahip değildir
ler. 

Koşudan evvel koşu atına antidiüretik ilâç, 
ya müstakil olarak veyahut da doping madde
si ile birlikte enjekte edilmek suretiyle kulla
nılır. Her iki halde de hayvanın koşuya çıkma
dan evvel hazırlanması, dolaştırılması ve koşu 
esnasında geçirdiği zaman ile özel şüpheli mad
de alma yerinde de idrar vermek için 2 - 3 saat 
bekletileceği nazarı itibara lalındığuıda bu müd-
ıdıet zarfında antidiüretik ilâcın uzviyetteki te
siri zayıflayacak ve hattâ kaybolacak ve neti
cede hayvan kolaylıkla idrtar verecektir. Böyle 
bir durum olmasa ve at antidiüretik ilâcım te
siriyle idrar vermese dahi salyada doping mad
desini aramak, bulmak mümkündür. 

Çünkü, doping tesirine sıahip maddeler ko
şu atlarına tatbikinden sonra değişikliğe uğra
madan idrar vasıtasiyle atıldığı gM, salya va-
sıtasiyle de atılmaktadır. 

Doping analiz metotları 1 - 5 gama mikta
rında bir ilâcın tesbitine imkân verebilecek şe
kilde geliştirilmiş olduğundan salyada da, ay
nen idrarda olduğu gibi doping miaddesini bu
lup çıkartmak mümkündür. 

I 1970 yılı içerisinde İstanbul ve yine J&tan̂  
bul'da yapılan Ankara'ya ait koşularda, mahal
lî Komiserler Kurulu tarafından alınan şüpheli 
maddeler doping yönünden muayene için lâbo-
ratuvara gönderilmiştir. 

Yıl içinde muayene edilen 156 şüpheli mad
de numunesinden 117 tanesi idrar ve salya 
müşterek ve 39 adedi de yalnız salya numune
si idi. Bu da gösteriyor ki, atlardan büyük nis-
bette idrar da jalınmatktadır. 

V - Doping yönünden muayene için Etlik 
Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsündeki Mer
kez Doping Lâboratuvanna gönderilen şüpheli 
maddeler, kanun, nizamname ve yönetmeliğe 
uygun olarak ve üzerinde gizli numlara ile gel
mekte olduğundan, doping muayene uzmanları 
şüpheli maddelerin hangi ata ve koşuya aidol-
duğunu bilmemektedirler. Resmî yoldan (do
ping maddesi şu şüpheli maddelerde aransın) 
diye ihbar edilmesi kamun, nizamname ve yö
netmelik hükümlerine aykırıdır. Böyle bir ih
bar da şimdiye kadar, lâboratuvara intikal et
memiştir. 

Lâboratuvarda bütün çalışmalar gizlilik içe
risinde ve en hassas metotları uygulamak su
retiyle yürütülmektedir. Lâboratuvardaki uz
manlarımız yukarda arz edildiği üzere bu ko
nuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip vazifeşi
nas ve sağlam karakterli kimselerdir. Bu ba
kımdan elemanlarımız liyakatsizlik, menfaat ve 
işi umursamamak gibi ithamlardan münezzeh 
bulunmaktadır. 

VI - Yüksek Komiserler Heyeti, yarış oto
ritesinin at yarışlarıyla ilgili olarak tüzük hü
kümlerine göre verdiği görev ve yetkileri ifa 
eden mercidir. Bu heyet, Tarım Bakanlığı ta
rafımdan seçilen 8 kişiyle Veteriner İşleri Genel 
Müdüründen teşekkül eder. Tarım Bakanı, he
yet üyelerinden birine başkanlık görevini ve
rir. Veteriner Genel Müdürü, heyetin genel sek
reteridir. 

At yarışları tüzüğünün 4 ncü maddesi uya
rınca tâyinler bu şekilde yapılmaktadır. He
yetin görev ve yetkileri ise mezkûr tüzüğün 
8 nci maddesinde belirtilmiştir. Bu nedenle, 
yarışların bir yargı organı sayılan bu heyette 
görev alacakların yeterli bir nosyona sahibol-

I malan tabidir. 
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Ziraat Yüksek Mühendisi olup, meslek for
masyonuna ilâveten Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel:Müdürü Oğuz Atalay bu aşamaya gelin
ceye kadar idari, mialî ve teknik yönlerde ihti
sas kazanmış bir elemandır. 

Avukat Celâl Ulusoy ve Orhan Şapolyo'ya 
gelince: At yarışları hakkındaki 6132 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi ile bu kanuna bağlı at 
yarışları tüzüğünün cezalar bölümü ve doping 
konularına ait soruşturma dosyalan tamamen 
huikuM mahiyet arz etmektedir. Bu elemanla
rın heyette bulunmaları ile, konular idari ve 
hufkukî yönlerden esaslı tetkiklere tabi tutula
rak en isabeti kararlara vanlmaktadır. 

VII - 1970 yılı İstanbul ilkbahar ve yaz ya
rışlarının 6 . 9 . 1970 tarihinde yapılan Vali 
Kupası koşusuna katılan atlardan sürfavori 
olan- Muhittin Ekiz'e ait Ekiz isimli at, büyük 
virajı döndükten sonria yarışın biıtmesine tah
minen 300 metre mesafede, solunda bulunan 
Galip Ekenffler'e ait VII nci Murat isimli ata 
anormal bir saldırış yapmış ve jokeyi Kâzım'-
in bütün dikkat ve gayretine rağmen atını zap-
tedemeyip ikinci bir saldırışına mani olamama
sı yüzünden VII nci Murat ve jokeyinin yere 
yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Bu olay yarış
çılık hayatında çok ender görülen olaylardan 
biridir. Bu nedenle koşunun favorisi olan Ekiz 
dereceye giremeyince Alakurt isimli atın birin
ci sayılması büyük sürpriz olmuş ve müşterek 
bahis oyunlarında şaşırtıcı ve üzücü bir hava 
yaratmıştır. Bunun etkisi altında, müşterek ba
his oynıyanlar koşunun bu neticesine karşılık 
protestoda bulunmuşlardır. Muhtemel müessir 
bit olayı yatıştırmak amacı ile Komiserler Ku
rulu kısa zamlan içinde derhal ata diskalifiye 
cezası ve jokeye de altı hafta koşulara girmek
ten men ve 1 000 Tl. para cezası takdir etmiş
tir. 

6132 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 
Komiserler Kurulunca verilen cezaya 15 gün 
içinde itiriaız etmek hakkı verilmiş olduğun
dan, jokey Kâzım Yıldız Yüksek Komiserler 
Kuruluna müracaatta bulunmuş ve at yarışları 
tüzüğünün 144 ncü maddesine göre, bütün dik
kat ve gayretini göstermesine rağmen Jokey 
Kâzım Yıldız'm olayın zuhuruna mani olama
dığını ve fena bir niyetinin bulunmadığı, atı

nın mizaç ve karakterinde bu giibi halin bulun
duğu anlaşılmış ve antrenörü ide aynı hususla
rı teyidetmiş olduğundan, Kâzım Yıidız'a veri
len 6 haftalık cezanın esasen 3 haftasının geç
miş olması nedeniyle bu süre Yüksek Komiser
ler Kurulunda yeterli görülmüştür. 

Jokey Kâzım Yıldız birinci sınıf bir jokey
dir. Sicil kartı tetkik edildiğinde diğer birinci 
sınıf jokeyler gibi kendisi de para veya ata bin
meme gibi cezalar almıştır. Fakat Vali Kupa
sı olayındaki durum, izah edildiği gibi çok 
başka mahiyette ve iradesi dışında vukua gel
miş olup, şimdiye kadar yarışlarımızda görül-
miyen bir hâdisedir.. 

VIII - Hatay koşusu 3 yaşlı arıkan arap at
ların en büyük klâsik koşusudur. Her at sahi
bi bu koşuda büyük heyecan ve ümitle dolu
dur. İkramiyesinin 90 000 lira olması itibariyle 
jokeyler de bu koşularda çok heyecanlıdırlar. 
Bu koşu yapılmadan önce tayların klâs itibariy
le diğer koşularda gösterdikleri perormansları 
dolayısiyle lider olanı hemen hemen belli ol
muş gibidir. Bu koşuda göztepeli at koşunun 
favorisi ve rakibi de Tekden isimli taydı. Ko
şu normal bir şeMlde başlamıştır. Son viraj 
dönüldükten sonra Göztepeli ve Tekdenlin mü
cadelesi sırasında Jokey Kâzım Yıldız'in koşu
nun neticesine zarar vermiyecek şekilde Tek
den'in yanına fazlaca yaklaştığı ve fakat bu 
hareketin at yarışları tüzüğünün 144 ncü mad
desinin 1 ve 2 nci bendlerine göre bir suç un
suru teşkil etmediği neticesine varılarak koşu
da jokeylere hiçbir ceza verilmemiştir. 

IX - Mahallî Komiserlerin görev ve sorum
lulukları tüzükte açık ve seçik olarak belirtil
miştir. önemli olan konu zuhur eden olaylar 
karşısmda isabetli, süratli karar verebilecek 
kudret ve kabiliyette bilgili ve tecrübeli şahıs
ların bu hizmetlerde kullamlmalarıdır. Halen 
memleketimiz dâhilinde bu hizmetleri görecek 
kudret ve kabiliyette elemanlar mevcut bulun
duğu için dış memleketlerden komiserlik göre
vi yapmak üzere mütehassıs elemanların geti
rilmesi düşünülmemektedir. 

X - Yarışların Uluslararası nizamüaıra uy
gun olarak yapılabilmesi için Jokey Kulübü
nün bütçe imkânlarına göre gerekli tesisler bir 
plân ve program dâhilinde yürütülmektedir. 
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İstanbul Hipodromu tesisi tamamlanmıştır. 
Koşuların çıkışından varışına kadar bütün ha
reketleri takibetmeye yardımcı olan foto ma-
kinalannın 1971 yılında satınalınması iğin Jo
key Kulübü Başkanlığına gerekli talimat veril
miş ve 1971 yılı yatırım bütçesine gerekli öde
neğin konulması istenilmiştir. 

XI - Türkiye Jokey Kulübün 1969 yılı ida
re Heyeti raporu tetkik edildiğinde, kira borç
larının önemli bir konu teşkü'ettiği görülmek
tedir. Ahırları kiralıyan at sıahiplerinin bir kıs
mı idare Heyetinde ve Jokey Kulübü azalan 
olup tahakkuk etmiş borçlarını biran evvel 
ödemeleri için müfettiş ve murakıp raporlan-
n>a müsteniden Jokey Kulübe gerekl talimat 
verilmiş ve borçluların mahkemeye verilmesi 
için teşebbüs edilmiş ise de idare heyetince bu 
kararın yerine getirilmediği rapor muhteviya
tımdan anlaşılmaktadır. 

Borçlu olanların borçlular Üstesine alınmak 
suretiyle hesaplarının tasfiyesinin oldukça sert 
bir hareket olacağı ve mevcudu az bulunan 
atların koşulara katılma şansını da azaltacağı 
endişesi ile bu gibi borçların mahkeme yoluyla 
tasfiye edilmesinin uygun olacağı mütalaa edi
lerek, Jokey Kulübe Bakanlığımızca bu yolda 
gerekli talimat verilmiş olup takip de edilmek
tedir. 

XII - 6132 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
uyarınca, Bakanlığımız memurlarından mura
kıp olarak görevlendirilen elemanlar, senenin 
muayyen dönemlerinde murakıplara mahsus 
yönetmelik ile hesap plânı ve izahnamesine gö
re Jokey Kulübe merkeziyle hipodromlara ait 
bilûmum muamelât ve hesabatı tetkik edip so
nuçlan bir raporla Bakanlığa bildirmektedir
ler. Sene sonunda, bütün işlemlere ait durum 
da murakıplar tarafından aynca rapor edil
mektedir. Bu raporlar - da tasdikli uygulama 
bütçesine göre tertipler arasında fazla sarfiya
tın yapıldığı, alacaklar hesabına alınmış bulu
nan paraların vaktinde ödenmediği, Jokey Ka
za Yardım Sandığına yatmlması gereken para
ların vaktinde yaptınlmadığı gibi aksaklıklar 
takibedilerek giderilmiştir. 

Murakıpların bu çalışmalarının dışında Ta
ran Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından muh
telif tarihlerde sondaj teftişleri yapılmış ve çe

şitli konular üzerindeki işlemler aşağıda 
terilmiştir. 

a) Ankara Hipodromu esM seneler mua-
meleleriyle ilgili açılan dâvaların baran evvel 
neticelendiirilmesi taMbolummaktadır. 

b) istanbul Hipodromu inşaatı nedeniyle 
Bakırköy II nci Asiye Hukuk Mahkemesinde 
açılan dâvaların bir kısmı neticelendirilmiş bir 
kısmı da takibolunmaktadır. 

c) izmir Hipodromunun teftiş naporunda 
tesbit olunan noksanlıklar gMerilımiştir. 

d) istanbul yanşlan müşterek bahislierin-
deki lüzumısufc ödemelerde suçlu görülenler hak
kımda kanuni işlemlere tevessül olunmuştur. 

e) Yüksek öğrenim Kredi ve YuritLar Ku-
ruimu paralan borçlianldınlmak suretiyle ödeltil-
mektediır 

f) Merkez teşkilâtının eski seneler mua
melatı sebebiyle Orhan Meker, Abdurrahnıan 
Atçı, irfan Köksalan ve Sadık Giz aleyhine 
açılan dâvaların hir kusnıı neticelendirilmiş, bir 
kısmı da devam etmekte ve ıtakübolummaktadıır. 

g) XI nci maddede de izah edildiği üzere 
ödenmiyen kira borçlarının mahkeme yolu ile 
tahsili cihetine gMiilmıelktedir. 

Bu muameleler Teftiş Kurulumuz tarafın
dan önemle takilbedilmekte ve (her ay sonuçlar 
hakkında kulüpten rapor ahnmaktiaidır. 

Bakanlığımız murakıplarının isimleri ve gö
revleri aşağıda gösterilmiştir. 

Kaidri Eser : 
Nesip Göymen : 
Osman Boyacı : 
Hasan Ertan : 
Hüseyin Elbaşı: 
ismail ilhan : 

Ankara Veteriner Başmüdürü 
Bakanlık Muhasebe Müdürü 
Ziraat işleri Genel Müdürü 
istanbul Veteriner Başmüdürü 
izmir Veteriner Başmüdürü 
Bakanlık Hukuk Müşaviri 

Bu murakıplardan Osmian Boyacı ispartalı 
ise de, adı geçen Ziraat Yüksek Mühendisi ölüp, 
Ziraat işleri Genel Müdürü ibulünnıası dolayı-
siyle bu göreve atanmıştır. 

25 . 5 . 1967 yılında Teknik Müşavir ola
rak görevlendirilmiş bulunan Sacit Bozbey'in 
bu görevine 31 . 12 . 1969 tarihinde son veril-
•mişltür. 

Jokey Kulübün bdlûmulm işlerini denetlemek 
üzere murakıplık görevini yapanların ücretleri 
atyanşlan müşterek (bahisler Tüzüğünün 25 nci 

— 515 



M. Meclisi B : 52 18 . 2 . 1971 O : 3 

maddesi uyanınca yarış ıgelMerinden (ödenmek
tedir. Bunla ıgöre ücret almakta lolan murakıp-
îanımız, (bakanlığımız tarafımdan görevlendiril
miş, vıe her Ibakımdan güvenilir' kimıseilier dle 
lolduklarmdan, kulüplten ücret almış olmalan-
mın glörevlerine etkisi olacağı tahmin edilme
mektedir. XII nci maddede isim, giörev ve 
formasyonları bMirilmiş Ibuilunan Ibu eemıan-
ılarıımıızın psikolojik bakımdan dahi her hangti. 
bir tesir altında kalmaları da mümkün glörül-
cnıemıektedir. 

XIII - 19 . 7 . 1955 tarih ve 4/5592 sayılı 
Balkanlar Kurulu Karariyle yürürlüğe giren 
At yarışları Tüzüğünün 152 • nci maddesi uya
rınca (Jokey Kaza Yardım Sanldığı) kurul-
muişitur. Aynı tüzüğün 154 ncü maddesi uya
rınca Jokey Kaza Yardım Sandığı hesabında 
(biriken paralar muntazaman T. C. Ziraat Ban
kası Merkez Müdürlüğü nadimde Tarım Ba
kanlığı adıma açılmış (bulunan 630/6240 numa
ralı vadesiz ve 623/8410 numaralı vadeli hesap
lara yaituılmaktaJdır. Halen' vadesiz hesapta 
(bulunan patfa imikten 96 063,28 Tl. ve vadeli he
sapta ise 2 485 000 Tl. dır. 

Jokey Kaza Yarldım Sanidığınm paraları 
büzüğün 157, 159 ve 160 nci maddelerine uyu
larak sarf lolünımuş ve (bunun dışında hiçbir 
sarfiyat yapılmamıştır. 

Jokey Kaza Yardim iSan'dığı paraliardiyle 
Tarılm Bakanlığı memurlarına lojman yapılma-
mıişltır. Bu konuda her hanıgi bıir söylenti mev
cut ise tamamen tezvir ve iftiradan 'ibarettir. 

XIV - Sandığını yıllar üzerinden hesap du
rumu aşağıdaki cetvelde göstenlmiştlir : 

Seneler 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Devreden para 
630/6240 623/8410 
Vadesiz Vadeli 

114 281,43 
186 990,41 
234 289,19 
356 968,96 
503 413,61 
528 085,91 
810 097,05 
350 344,56 
361 352,89 950 000 

Seneler 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Devreden 
630/6240 
Vadesiz 

206 695,96 
302 033,15 
86 927,00 
140 065,60 
96 063,28 

para 
623/8410 
Vadeli 

1 327 000,39 
1 489 473,31 
1 908 158,51 
2 131 340,19 
2 485 000,00 

XV - 6132 sayılı Kanunun 5 nd, maddesi 
uyarınca, müşterek (bahisler ve yanışlar terti-
bötmek yetkisi 1974 yılma kadar mukaveleyle 
kendisine verilmiş (bulunan Türkiye Jokey Ku
lübün bilûmum muamelât, kayılt ve hesıalbatını 
her zaman teftiş ve murakabe ötmek yetkimiz 
dâhilimde bulunimaikta ve Ibu lâzimjeye uyulmak
tadır. 

Mezkûr kulübün faaliyetleri hakkında calibi 
şüphe her hanıgi bir husus (bulunduğu takdirde, 
Karma Teftiş; Kurulu vasıtaısiyle ide gerekli 
denetlemenin yapılması mümkün bulunmakta
dır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz «derim. 
Tanım Bakanı 
llhamli Ertemi 

3. — Manisa Milletvekili Veli Baikırlı'nm 
Amerikan sigarası kaçakçılığının önlenmesine 
dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bahanı Ahmet 
îhsam Birincioğlu'nun, yazılı cevabı (7/385) 

24 . 11 .1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gerekli işlemin yapılmasını dilerim. 

(Saygılarımla. 
(Manisa Milletvekili 

Veli Bakirli 

Türkiye'de ekonomik nedenlerle kaçakçılığın 
(bir türlü önlenemediği ortadadır. Bakanlar dahi 
Amerikan sigarası içmekte, özellikle büyük şe
hirlerde kaçak olarak yurda giren sigaralar 
açıkça satılmaktadır. Bütün bunlann ışığı al
tında aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Bir yılda Türkiye'ye 150 milyon liralık ka
çak Amerikan sigarası girdiği doğru mudur? 
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Amerikan sigarası kaçakçılığını önlemek için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? Düşünülen 
tedbirler arasında daha kaliteli sigaralar imal 
edip piyasaya bol (olarak sürülmesi de var mı
dır? Türkiye'nin bir yıllık tütün ihraci ne ka
dardır ve kaçakçılık yoliyle Türkiye'nin döviz 
kayfbı tahminen ne kadardır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 
Sayı : 161 

22 . 1 . 1971 
Konu : Manisa Milletvekili Veli Ba
kirli'nm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi .Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
22 . 12 . 1970 tarih ve 7/385/2618/19675 sayılı 
yazılan. 

Amerikan sigarası kaçakçılığının önlenmesi
ne dair, Manisa Milletvekili Veli Balkırlı'nm 
24 . 11 . 1970 tarihli yazılı soru Önergesin 
cevaibı, diki nü^ha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ahmet îhsan Birincioğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Manisa Milletvekili Veli Bakirli'nm, Ameri
kan sigarası kaçakçılığının önienmesi hakkında
ki 24 . 11 . 1970 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevalbıdır. 

1. Son beş yılda yurda giren ve yakalanan 
yabancı menşeli kaçak sigara mifkjtan ite ihra-
cedilen yaprak tütün miktarı aşağıya çıkarılmış
tır. 

Satışı süratle ve., kısa zamanda artan filtreli 
sigara ihtiyacını karşılamak için mevcut 
makinalarımıza ilâveten 26 aded filtre takma 
cihazının satınalınması suretiyle yıllık filtreli 
sigara imâl kapasitemiz 1971 yılında 6 000 000 
kiloya yükselmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, sigara imalâtında dış mem
leketlerde uygulanan usul ve yenilikler izlene
rek bütçe imkânları dâhilinde müstehlikin arzu
ladığı şekilde sigara imalâtına çalışılmaktadır. 

Bu itibarla, müstehlikin filtreli sigara ihti
yacının karşılanması ile kaçak sigara tüketimi 
de önlenmiş olacaktır. 

2. Kaçakçılığın önlenmesi için Hükümetçe 
gerekli tedbirler alınması konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
iGümrük ve Tekel Bakanı 

Son "beş sene içinde 
Sön beş sene içimde kaçaktan yakalanan 
aıhraceıdilem yaprak yaibancı menşeli 

tütün kilo sigaralar kilo 

1965 71 ©40 531 139 
1966 62 952 789 320 
1967 64 735 728 6 978 
1968 57 949 004 1 773 
1969 53 892 099 9 230 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 1319 sayılı Kanuna bağlı olarak vazife 
gören il özel idare memurlarının durumuna dair 
sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez'in yazılı ce
vabı (7/387) 

25 .11.1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : 1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe gi
recek olan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu 
ile, Arazi ve Bina vergilerinin tahakkuk ve 
tahsilatı Maliyece yapılacaktır. 

Bu sebeple 1 Mart 1971 tarihinden itibaren 
özel idarelerde bu işler için çalıştırılan memur
ların görecekleri hizmet kalmıyacağmdan, açık
ta kalacaklardır. Türkiye itibariyle miktarları 
bir hayli olan bu memurların akibeti hakkında 
Emlâk Vergisi Kanununda hiçbir hüküm yok-
tu±\ 

Halbuki 1935 tarihli 2871 sayılı, Arazi ve Bi
na vergileri ile binalardan alman iktisadi Buh
ran Vergisinin il özel idarelerine devri hakkın
daki Kanunun geçici maddesiyle bir tedbir ola
rak Maliye memurları özel idarelere devredil
mişti. 
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Emlâk Veresi Kanununda bu durumda olan 
memurlar hakkında bir açıklık olmadığına gö
re Maliye Bakanlığı, bu geniş memur kitlesini 
açıkta bırakmamak için ne gibi tedbirler düşün
mektedir? 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 28.1.1971 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2433137 -1/5829 

Konu : Bursa Milletvekili 
Sn. Sadrettin Çanga'nın 
özel idare memurlarının 
durumuna ait yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22 . 12 . 1970 gün ve 2627/19778 sayılı 
yazıları. 

Emlâk Vergisi Kanunu ile Bina ve Arazi 
vergilerinin uygulanması Maliye Bakanlığına 
devredilmiş bulunduğundan mezkûr kanunun 
yürürlüğe girmesi halinde, özel idarelerde gö
revli geniş memur kitlesini açıkta bırakmamak 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Bur
sa Milletvekili Sayın Sadrettin Çanga tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önerge
sinin cevabı aşağıda açıklanmıştır. 

1. 1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe girecek 
olan Emlâk Vergisi Kanununa göre Maliye Ba
kanlığınca 1971 bütçe yılında Emlâk Vergisinin 
tahsili mümkün olmadığından, Bina ve Arazi 
vergilerinin halen mer'i hükümlere göre 1971 
bütçe yılında da özel idarelerce yürütülmesi 
kararlaştırılmış olup, bu hususu sağlamak için 
hazırlanan bir kanun tasarısı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk edilmek üzeredir. 

Bu itibarla, 1971 bütçe yılında özel idare me
murları eskisi gibi görevlerine devam edecek
lerdir. 

2. Emlâk Vergisi Kanununun Maliye Ba
kanlığınca tam olarak uygulanmasına başlana
cağı 1972 bütçe yılında Bakanlığımız kurulu
şunda görevli memurların bu uygulama için yet-
miyeceği aşikâr olduğundan ilâve kadroların 
alınması cihetine gidilecektir. 

il özel idareleri gelir servislerinde görevli 
bir kısım memurları mevcut personel rejimi 
esaslarına uygun olarak, bu kadrolara atanmala
rı mümkün bulunmaktadır. 

3. öte yandan, halen Millet Meclisinde gö
rüşülmek üzere bulunan Belediye Gelirleri ka
nun tasarısının da bu yasama döneminde ka
nunlaşması beklenmektedir. 

Belediye Gelirleri kanun tasarısının kanun
laşması ile kurulacak olan belediye gelir idare
lerine, özel idarelerde çalışan memurların ön
celikle alınması düşünülmektedir. 

4. Kaldı ki, Emlâk Vergisi Kanununun Ma
liye Bakanlığınca uygulanmasına başlanılacağı 
tarihten önceki dönemlere ait Bina ve Arazi ver
gilerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve diğer işlem
leri, eski hükümlere göre, özel idarelerce yürü
tülüp sonuçlandırılacaktır. 

özellikle büyük şehirlerimizde geçmiş dö
nemlere ait vergilendirme işlemlerinin fazla olu
şu göz önünde tutulursa, özel idare gelir servis
lerini uzun süre meşgul edecek işler bulunduğu 
ve bu işlerin sonuçlandırılması için de mevcut 
personelden önemli bir miktarının özel idare
lerde kalması gereği ortaya çıkar. 

Yukarda arz edildiği üzere, özel idarelerde 
görevli memurların bir kısmının uzun süre elde
ki işleri sonuçlandırmak için kadrolarında ça
lışmalarının zorunlu olması; bir kısmının Mali
ye Bakanlığı ve bir kısmının da belediyeler 
vergi idarelerine alınmaları düşünüldüğünden 
açıkta kalmaları söz konusu bulunmamaktadır. 

Bilgilerini ve gereğinin yapılmasını müsaa
delerine arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

5. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'ın, Kırıkkale - Keskin üzerinden Kır
şehir istikametine giden Devlet Karayolunun 
Kırşehir Devlet yolu ile birleştirilmesine dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakam Turgut Gıdez'in 
yazılı cevabı (7/389) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı diler, saygılar sunarım. 26 . 11 . 1970 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Soru : 
Kırıkkale - Keskin üzerinden Kırşehir isti

kâmetine giden Devlet karayolu 1965 yılı Plâ-
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nında mevcuttur. Bu yolun 50 Km. si Kırıkka
le'den itibaren Keskin'e ve oradan Hamit köyü 
yakınına kadar 3 yıl önce bitmiştir. 80 milyon 
lira sarf edilerek bitirilen bu kısmın Kırşehir 
Devlet yoluna birleşmesi için 13 milyon lira gibi 
az bir tahsisata ihtiyaç mevcudolduğu öğrenil
miştir. 

Biten kısmın bakımı da yapılmadığından mil
lî servet yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kal
mıştır. 

Bu itibarla : 

1. 80 milyon lira harcandığı halde, sırf 13 
milyon liralık bir tahsisat için bekliyen bu ana
yolun ikmâl yapımı için ne düşünülmektedir 

2. Adı geçen yol yapılacak ise, hangi tarihe 
kadar bitirilecektir? 

3. Kısmen yapılan Keskin - Hamit köyü 
arasının asfalt işlemi yapılacaksa ne zaman biti
rilecektir 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Husuri Kalem 
Sayı : 30 

27 . 1 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

flgi : 22 . 12 . 1970 tarih ve 7.7/389/2635-
19801 sayılı yazınız. 

Kırıkkale - Keskin üzerinden Kırşehir istikâ
metine giden Devlet Karayolunun Kırşehir Dev
let yolu ile birleştirilmesine dair Ankara Millet
vekili Sayın Cengizhan Yorulmaz tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

1. Kırıkkale - Keskin üzerinden Kırşehir is
tikâmetine giden Devlet Karayolunda Kırıkakle'-
den Hamit köye kadar olan yolun yapımı kıs
men ihaleler ve kısmen emaneten yapılan çalış
malarla istimlâk hariç 20 milyon lira harcana
rak 2 bölüm halinde ikmâl edilerek trafiğe açıl
mıştır. 

2.Hamitköy - 60 numaralı Devlet yolu bağ
lantısı 1973 yılında bitirilmek üzere 1971 yılı 
program tasarısına konulmuştur. 

3. Keskin - Hamitköyü arasının asfaltlan
ması işi 1971 yılı program tasarısında bulunmak
tadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

6. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Resmî Gazetede ne§rediden «Belediye zabıta 
yönetmeliğinin 49 ncu maddesine» dair sorusu 
ve İçişleri Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/391) 

Millet Meclisi SayınBaşkanlığma 

Aşağıdaki sorumun, içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı rica eder, saygılar sunarım. 

İstanbul Milletvekili 
Eşref Derinçay 

Soru : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle de
ğişik 68 nci maddesi derece yükselmesinde usul 
olarak (yeterlik veya yarışma seçmesi) veya 
(yeterlik veya yarışma sınav) ını öngörmüştür. 

Aynı Kanunun ek geçici 6 nci maddesi 657 
sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe iler
lemesi ve öğrenim derecelerine göre yükseline-
bilecek en yüksek dereceler hakkındaki hüküm
lerin belediyeler memurlarına da uygulanacağı
nı âmirdir. 

Hal böyle iken, 15 Temmuz 1969 tarihli Res
mî Gazetede neşredilen Belediye Zabıta Yönet
meliğinin 49 ncu maddesi ise, Belediye zabıta 
memurlarının bir üst dereceye terfiinde yarışma 
seçmesi ile yarışma sınavını öngörmemiştir. Bu
na göre; 

a) Yönetmelikteki bu madde 657 sayılı Ka
nunun 68 nci maddesine uygun mudur? Yani 
yarışma seçmesi ve yarışma sınavı kanunda ya
zılıdır. Binaenaleyh yönetmeliği uygulıyacak-
lar esasen seçme sınavı ve yarışma sınavı yapa
caklardır. (Bu halde sınav ve yarışma kurul
ları nasıl teşekkül edecektir) düşüncesiyle mi 
seçme ve sınav yönetmeliğinin 49 ncu maddesine 
alınmamıştır. 

b) Yoksa Bakanlık, belediye zabıta memur
larının terfülerinde seçme ve sınavı uygun 
görmekte midir? Fikir böyle ise, 
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c) Yönetmeliğin 49 ncu maddesi kanuna 
uygun düşmekte midir? Niçin? 

d) Yukarda sorulan suallerdeki esaslar da
iresinde yönetmeliğin 37, 38, 39, 40 ve 41 nci 
maddeleri hakkındaki düşüncelerimiz nedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî td. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Bs. Mua. 
621. 1. (70). 302,14/959 

Ankara 

14 . 1 . 1971 
Konu : İstanbul Milletvekili 
Eşref Derinçay'ın yazılı soru 
önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik, 22 . 12 . 1970 gün 
ve 7/391 - 2637/19813 sayılı yazıları : 

istanbul Milletvekili Sayın Eşref Derinçay'-
m «(Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği» nin 
49 ncu maddesinin 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun - 1327 sayılı Kanunla değiş - 68 
nci maddesine ve aynı Yönetmeliğin 37, 38, 39, 
40 ve 41 nci maddelerinin keza aynı kanunun 
hükümlerine uygun olup olmadığı hakkındaki 
yazılı Boru önergesi incelendi. 

Soru önergesinde işaret edildiği gibi Bele
diye Zabıta Personeli Yönetmeliği 15 Temmuz 
1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 057 sayılı 
Kanunun -1327 sayılı Kanun ile değişik - 08 nci 
maddesi ise, 1327 sayılı Kanunun 93 ncü mad
desi delaletiyle 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği 1 . 12 . 1970 tarihinde 
hukukan yürürlüğe girmiş olmakla beraber 
maddenin fiilen yürürlüğe girmesi madde met
ninde zikri geçen Görev ve Çalışma yönetmelik
leri ve özellikle «Yeterlik veya yarışma seçmesi 
veya yeterlik veya yarışma sınavı Tüzüğü» nün 
hazırlanmasına bağlıdır. 

Genel esasları Devlet Personel Dairesi ta
rafından hazırlanması gereken bu tüzük henüz 
hazırlanmadığı cihetle halen ©ski hükümlerin 
uygulanmasına devam olumaktadır. 

Bu itibarla: 
a) Sözü geçen yönetmelikte derece yüksel

mesi için 657 sayılı Kanunun - 1327 sayılı Ka
nunla değişik - 68 nci maddesinin öngördüğü 

«Yeterlik veya yarışma seçmesi» veya «Yeter
lik veya yarışma sınavı» na yer verilmemiş ol
ması yönetmeliğin tanzim edildiği ve yürürlüğe 
girdiği tarihte henüz anılan kanun hükmünün 
esasen mevcudolmamasından ileri gelmiştir. 

Bu kanun hükmünün fiilen yürürlük kazan
ması halinde Belediye Zabıtası Personeli Yö
netmeliğinde gerekli değişiklikler yapılacak
tır. 

b) Bakanlığımızın belediye zabıta memur
larının terfii konusunda seçme veya sınavı uy
gun görmemesi söz konusu değildir. 

c) Yönetmelik aslında Devlet Memurları 
Kanununa değil 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 106 nci maddesine \göre hazırlanmıştır ve 
dolayısiyle 49 ncu maddesi ile 657 sayılı Ka
nun hükümleri arasında mukayese yapmak 
mümkün değildir. Şu kadar M, 057 sayılı Ka
nunun ek geçici 0 nci maddesinde öngörüldüğü 
gibi il özel idare ve belediyeler için «özel ka
nunlar» hazırlanması söz konusu olduğuna gö
re bu kanunların hazırlanması sırasında 68 nci 
madde hükümlerinin göz önünde bulundurula
cağı tabiîdir^ 

Bu kanunların hazırlanmasının gecikmesi ha
linde (a) fıkrasında belirtildiği gibi Devlet me
murları için düzenlenmesi gereken tüzük fiilen 
yürürlüğe girdiği takdirde yönetmelikte gerek
li değişiklik yapılacaktır. 

d) Yapılan açıklama çerçevesinde yönet
meliğin 37, 38, 39, 40 ve 41 nci maddeleri de 
yeniden düzenlenecektir. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

7. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
mazın, şoförlere verilen kredi fonundan şimdi
ye kadar, kaç kişinin istifade ettiğine dair Baş
bakandan sorusu ve Ticaret Bakam Gürhan Tit-
rek'in yazılı cevabı. (7/394) 

29 . 11 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygı ile dilerim. 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 
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Soru : 
ıSayın Başbakan 3 yıl önce, Türkiye'deki 

tüm şoför esnafının ıbir otoya sahip kılınacağını 
(bildirmiş ve bunun için (birtakım teşebbüslere 
geçildiğini de açıklamışlardı. 

Bu geçen yıllar içerisinde, şoförlerin araba 
sahibi olması (bir yana, malî sıkıntı, nedeniyle 
birçoğu elindeki eski borçlu arabalarını da sat
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu konuyu kapsıyan mevzuat elde bulundu
ğuna ve verilen sözünüzde, bugüne kadar geri 
alınmadığına göre: 

1. Halen 1 500 şoförün çalıştığı Kırıkkale 
ve Keskin ilçelerinde adı geçen fondan, kaç 
şoför Halk Bankasına müracaat etmiş ve bun
lardan kaç tanesine araba alma kredisi veril
miştir? . * 

2. Kredi verilenler kimlerdir? 
3. Yine aynı fondan araba tamir kredisi 

için kaç şoför müracaat etmiş ve bunlardan kaç 
tanesine tamir kredisi verilmiştir? 

4. Açık vadinize rağmen, araba sahibi ola-
mıyan binlerce şoför esnafı ideali olan bir ara
baya kavuşabilmek için daha ne kadar bekliye-
cektdr? 

T. 0. 
Ticaret Bakanlığı 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. : 4 (140.2) 

Banka ve kredi : 1481 
Ankara 

25 . 1 . 1971 
Konu : Ankara Milletvekili Cen-
gizhan Yorulmaz'ın yazılı soru 
önergesi hakkında,. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22-. 12 . 1970 tarih ve Kanunlar Mü-
dür lüp 2664/19906 - 7/394 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz 
tarafından Sayın Başbakana tevcih edilen ve 
Başbakanlık Makamınca Bakanlığımca cevap
landırılması tensibedilen, şimdiye kadar Kırık
kale ve Keskin ilçelerinden kaç kişinin taşıt 
edindirme ve tamir fonlarından kredi kullan-

18 . 2 . 1971 0 : 3 

dığına dair yazılı soru önergesi ilgisi yönünden 
T. Halk Bankası Genel Müdürlüğüne inceletti
rilmiştir. 

Alınan 12 . 1 . 1971 gün ve 15/2162 sayılı 
cevabi yazıda; taşıt edindirme ve tamir fonla
rından şoför esnafının yararlanabilmesi için il
gilinin ihtiyacını belirten bir belgeyi mahallî 
şoförler derneğinden alarak Esnaf Kefalet Ko
operatifine ibraz etmesi ve bunu takiben koo
peratif tarafından hazırlanacak evrakın, şube
leri kanaliyle genel müdürlüklerine gönderil
mesinin gerektiği, 

Taşıt edindirme ve tamir kredilerinin 1968 
yılı sonunda ihdas edildiği, bugüne kadar Kı
rıkkale ve Keskin'den bu konuda müracaatları 
genel müdürlüklerine intikâl ettirilen şoför es
nafının kredi taleplerine ait son durumun; 

Taşıt edindirme Taşıt tamir 
Müra- Tah- Müra- Tah-

caat sis caat sis 
aded aded aded aded 

Kırıkkale 2 2 6 3 
Keskin 2 11 10 

Ancak, noksan veya usulüne uygun ohnıyan 
dosyalar hakkında, yazışmalar yapıldığı, neti
ce alındıktan sonra fonun müsaadesi nisbetinde 
kredi tahsislerinin yapıldığı, belirtilmiştir. 

Ayrıca önergede taşıt edindirme ve tamir 
kredisi verilenlerin kimlikleri sorulmaktadır. 
7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü mad
desi gereğince ilgililerin isimlerinin açıklanma
sı mümkün bulunmamaktadır. 

öte yandan taşıt sahibi olmıyan şoförlerin 
taşıt edinmelerine yardım etmek ve taşıtları 
olanların da tamir güçlerini gidermek amaciyle 
ihdas edilen taşıt edindirme ve tamir kredileri 
için T. Halk Bankasının yıllık çalışma ve plas
man programlarına bankanın kaynaklarının ver
diği imkânlar ölçüsünde plasman ayrılmakta
dır. Söz konusu krediler için 1971 yılında 40 
milyon lira tefrik edilmiştir, ilgililerin kredi ta
lepleri bu tahsis dâhilinde karşılanmaktadır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 
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8. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bir trafik kazasında 20 kişi öldü başlıklı ya
zıya dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Men
teşe oğlu'nun yazılı cevabı. (7/399) 

Ankara, 4 Aralık 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki Borumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
rica ©derim. 

Vahit Bozath 
$ivas Milletvekili 

20,. 11 . 1969 tarihli gazetelerde (bir haber 
çıktı, hu haberin haslığı; «Bir trafik kazasında 
20 kişi öldü ve 20 kişi de yaralandı. Yaraklar
dan hirkaçı daha ölehilir» hu haherin kaynağı 
ve olayın yeri Sivas ili idi. Kıcasa olay da şu
dur: 58 AO 143 plâka No. lu kamyon yüklediği 
6 ton huğday üzerine 40 kişi yolcu almış gaze
telere göre ıSivas'a 60 Km. kala, hizim bilgimi
ze göre 6 Km. kala, ve Tavra denilen mevkide 
kamyon uçuruma yuvarlanarak hemen o anda 
yolculardan 20 yurtdaşm yüklerin altında ka
larak ölümüne, diğer 20 yurttaşın da ağır şe
kilde yaralanmasına sebebiyet verilmiştir. 

Bu olay nedeni ile şüphesiz yapılmakta olan 
adli kovuşturma ile ilgisi olmaksızın aşağıdaki 
sorulara cevap verilmesini istirham ediyorum. 

1. Bu olay İçişleri Bakanlığınca ve ona bağ
lı yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirilmiş 
ve bundan bâzı sonuçlar çıkarılmış mıdır? Bu 
çıkarılan sonuçlara göre, gerek Sivas ilinde ve 
gerekse Sivas gibi böyle kaza ve ölümlerin vu
kuuna namzet diğer illerde ne gibi yeni ve mun
zam tedbirler alınması düşünülmüş ve plânlan
mıştır? 

2. Düşünülen ve plânlanan tedbirlerden 
başka bu olay üzerine âcil ve yeni tedbir ola
rak olayı mütaakıp geçen bir yıl içinde bu ve ben
zeri olayların ilhamı ile ne yapılmıştır? Perso
nel olarak ve araç olarak bu illerde ne değişik
lik ve ilâveler yapılmıştır. Bunların nicelik ve 
nitelikleri nedir? 

3. Kaza tarihinde idare elindeki önleme ve 
kontrol imkânlarını tam ve kusursuz olarak 
kullandığını araştırmışımdır? Bu olay üzerine 
idare bir idari tahkikat açmak lüzumunu duy

muş mudur? Duymadı ise, bu kararının kanuni 
ve hukukî dayanağı var mıdır? Varsa kanun 
ve madde numarası nedir? 

4. idari tahkikat açıldı ise sonucu nedir? 
Verilmiş karar varsa özeti nedir? Ve tarih nu
marası nedir? 

5. İdari murakabe olaya mütaakıp tam ola
rak görevini yapmış ve bitirmiş midir? Bitirmiş 
ise ve bunu tam olarak yaptığı kanısında iseniz 
bunun gerekçesi nedir? 

6. Bu olaya mütaakıp idari tahkikata kim 
memur edilmiştir? Ve bu yetkili hangi Usul Ka
nunu gereğince tahkikat yapmıştır? Hangi de
lilleri ele almıştır? Delilleri tercih ederken ve
ya toplarken hangi esaslara uyulmuştur? Bu 
uyulan esaslara göre toplanmış ve tercih olun
muş deliller nelerdir? * 

7. Bakanlığınız bundan böyle buna benzer 
olayların önlenmesi için yeteri kadar önleyici 
tedbir aldığı kanısında mıdır? 

T. C, 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Merkez Trafik 

Şube : Plânlama 
05816 

14 Ocak 1971 
Kamı : Bir trafik kazası Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü 22 . 12 . 1970 tarih ve 
7/399 - 2696/10055 sayılı yazıları. 

19 . 11 . 1969 tarihinde Sivas'ın Porsuk kö -
yü yolunda şoför Gazi Hankışı idaresindeki 
58 AO 193 plâkalı buğday yüklü kamyonun, 
üzerinde 40 yolcusu ile Tavla Deresi mevkiine 
geldiğinde şoförün vitesi boşa alarak hatalı ha
reketi neticesinde devrilmesi suretiyle meydana 
gelen trafik kazasında 17 kişi ölmüş ve ağır 
yaralı 12 kişi de zamanında hastaneye sevk edi
lerek hayatları kurtarılmıştır. 

Kazadan sonra idarece gerekli tedbirler alın
mış ve suçlu şoför yakalanarak Adliyeye sevk 
edilmiş ve mahkemesi sonunda 4 yıl hapis ve 3 
ay meslekten men ve 1 000 T.L. ağır para ce
zasına mahkûm edilmiştir. 



M. Meclisi B : 52 18 . 2 . 1971 O : 3 

Konu ile ilgili görevlilerin davranışlarında 
kendilerine atfı mümkün bir kusur tesfoit edil
mediğinden idari takibata lüzum görülmemiş
tir. 

Günden güne artan trafik kazalarının önlen
mesi için Bakanlığımızca gerekli tedbirler alın
makta ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu konuda: 

a) Kazaların kesretle vukubulduğu güzer
gâhlar pilot bölge projeleri şeklinde plânlanıp 
programa alınmış ve tatbikatlarına geçilmiş, 

b) Şehir içi trafik bakımından problem 
arz eden iller için pilot şehir çalışmalarına baş
lanmış, 

c) İhtiyaca cevap verecek yeni bir Trafik 
Kanununun hazırlanarak çıkarılması için çalış
malar yapılmış, 

d) Teşkilâtın bütçe imkânları içerisinde 
eğitilmiş yeterli sayıda personel ve modern araç 
ve gereçlerle teçhizi için gerekli çalışmalar ya
pılmış bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İçişleri Bakanı 

9. — Maraş MiUetvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş iline 1970 ve 1971 yılları içinde yapılan 
ve yapılacak olan T. E. Kurumu ile alâkalı iş
lere dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/401) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı saygiyle rica 
ederim. 

8 .12 .1970 
Maraş Milletvekili 

İbrahim öztürk 

Soru : 1970 ve 1971 yılları içinde Maraş 
ilinde yapılan ve yapılacak olan (Türkiye 
Elektrik Kurumu T. E. K.) ile alâkalı işler ne
lerdir? Bunlar için ne miktar bir para sarf 
edilmiş veya edilecektir? 

I T. C. 
Enerji ve Tabiî 2 .2 .1971 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 
ilişkiler Müşavirliği 

Sayı : U6-71/1-353/58 
06106 

Konu : Maraş Milletvekili Sayın İb
rahim Öztürk'ün yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü, 8 . 1 . 1 9 7 1 tarih ve 2703/20157/401 sayılı 
yazı : 

Maraş Milletvekili Sayın îbrahim Öztürk'ün, 
Maraş üine 1970 - 1971 yılları içinde yapılan 
ve yapılacak olan Türkiye Enerji Kurumu ile 
alâkalı işlere dair yazılı soru önergesine ait ce-

I vap ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Nahit Menteşe 

Maraş Milletvekili Sayın ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş üine 1970 ve 1971 yılları içinde yapılan 
ve yapılacak olan Türkiye Enerji Kurumuna 
dair yazılı soru önergesine ait cevap. 

Soru : 1970 ve 1971 yıllan içinde Maraş ilin
de yapılan ve yapılacak olan (Türkiye Elektrik 
Kurumu T. E. K.) ile alâkalı işler nelerdir? 
Bunlar için ne miktar bir para sarf edilmiş 
veya edilecektir? 

öevap : Türkiye Enerji Kurumu Genel Mü
dürlüğünce Maraş ilinde yapılmakta olan işler 
ve son durumları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Proje adı : Gaziantep - Maraş Enerji 
Nakil Hattı Proje No. 66.D.02.3611. 

Karakteristikleri : 154. kw, 477 MCM, 
85 km. 

Öngörülen bitiş tarihi : 1972. 
Proje maliyeti dış : 1 000 000 Tl. 
Toplam : 11 510 000 Tl. 
1970 sonuna kadar harcanan : Dış : 300 000 

Tl. 
Toplam : 1 765 000 Tl. 
1971 yılı yatırım : Dış : 700 000 Tl. 

I Toplam ; 2 780 000 Tl. 
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2. Proje adı : Maraş Transformatör Mer
kezi. 

Proje No. 68.D.02.3612 
Karakteristikleri : 154/31. kv, 5 000 kVA. 
Bitiş tarihi : 1972 
Proje maliyeti : 2 605 000 Tl. (Dış) 
Toplam : 3 647 000 Tl. 
1970 sonuna kadar harcanan : Dış : 100 000 

Tl. 

Toplam : 300 000 Tl. 
1971 yatırımı : Dış : 1 000 000 Tl. 
Toplam : 1 277 000 Tl. 

3. Maraş ilinden geçecek olan müstakbel 
380 KV Keban - Elbistan - Osmaniye - Seydişe
hir enerji nakil hattının etütleri 1971 yılında 
tamamlanmaya çalışılacaktır. Bu i§ için ayrı
lan ödeneîk 1 500 000 Tl. dır. Adı geçen hat 
1975 yılında hizmete açılabilecektir. 

4. Maraş ilinde kurulması düşünülen Elbis
tan Linyit Santralinin etütleri için de; 

Dış : 5 845 000 Tl. 

Toplam : 7 345 000 Tl. 

ödenek ayrılmış olup, çalışmalar 1971 yılın
da tamamlanacaktır. Bundan sonra santralin 
130 milyon dolara yaklaşan kredisinin bulun
masına; ondan sonra da süratle inşasına geçile
cektir. 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
1970 ve sonraki yıllarda Maraş ilinde yapıla
cak spor tesislerinin neler olduğuna dair so
rusu ve Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/402) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Gençlik ve Spor 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

8 . 12.. 1970 
Maraş Milletvekili 
İbrahim öztürk 

Soru : 

1970 de ilerki yıllarda Maraş ili içinde 
yapılan ve yapılacak olan spor tesisleri nelerdir? 
Bunlar içinde ne miktar ödenek ayrılmıştır?, 

T. O. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 21 . 1 . 1971 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Dairesi : Tesisler: 
Sayı : EP-12-1/284 

Konu : Maraş ile ile ilgili soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekre
terliği Kanunlar Müdürlüğünün 8.1.1971 gün 
ve 7/402-2704/20 sayılı yazıları. 

1970 ve sonraki yıllarda Maraş ilinde yapıla
cak spor tesislerinin neler olduğuna dair Maraş 
Milletvekili Sayın ibrahim öztürk tarafından 
verilen yazılı soru önergesi ile ilgili olarak ha
zırlamış olduğumuz listeden 2 nüsha ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Sezgin 

Gençlik ve Spor Bakanı 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 - 1975 Beş Yıllık Programı 

Yeri; işin adı 

(1000 Tl.) 

Başlayış ve Proje toplamı Program Yılları 
bitiş tarihi Dış - Toplam 1971 1972 1973 1974 1975 

Maraş : 
Merkez stad ikmali 
Elbistan stad tanzimi 
Elbistan salon B. tipi 
Afşin stad tanzimi 
Merkez yüzme havuğu küçük tip 
Pazarcık saha tanzimi 
Türkoğlu saha tanzimi 

1971 
1972 
1973 
1974 
1974 • 
1975 
1975 

- 1971 — 
• 1972 — 
- 1974 — 
• 1974 — 

1975 — 
• 1975 — 

1975 — 

600 
500 
800 
500 

1 200 
250 
250 

600 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
500 
— 
— 
— 

• — 

— 

— 
— 

400 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

400 
500 
600 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

600 
250 
250 

Yekûn — 4 100 

Maraş ili yapılan tesisler 

600 500 400 1 500 1 100 

Yeri; işin adı 

Maraş : 
1 500 kişilik Kapalı Spor Salonu 
1 500 kişilik Kapalı Spor Salonu 
ısıtma tesisatı 
Spor Sahası açık tribün tel örgü 

ihale tarihi 

7. 6 .1962 

19 .10 .1964 
20 . 2 .1968 

Yekûn 

ihale bedeli 

1 389 712,00 

209 467,31 
446 017,50 

2 035 196,81 

ödenen 

1 529 167,16 

193 044,40 
340 988,18 

2 0631 199,74 

Bitiş tarihi 

15.6.1964 

2.6.1965 
— 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinde hangi şahısların İstiklâl Madalyası 
işlerinin tamamlandığına dair sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı 
cevabı (7/403) 

8 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun iSaym Millî Savunma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
îbraMm üztürk 

Soru : 
Cevap tarihine IkaJdar, Maraş ili içinde kaç 

şahsın ve kimlerin madalya işlemi tamamlan
mış ve maaş bağlanmıştır, elde ne kadar ve 
kimlere ait işlem vardır? Bunlar ne vakit ta
mamlanacaktır? 

T. C. 
MİM Savunma Bakanlığı 29 . 1 . 1971 

Kanun : 17/1 - 71 

Kjonu : Yazılı öoru önergösi Hk. 

ilgi : 8 . 1 . 1971 tarih ve 2705/20159 -
7/403 sayılı yazı. 

Maraş Milletvekili İîbrahim öztürk tara
fından Maraş ilinde naniği şahısların İstik
lâl Madalyası işlerinin tamamlandığına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili açıklamalar aşa
ğıya çıkarılmıştır : 

1. Maraş ilinden önerge tarihine kaklar 
461 kişi İstiMâl Madalyası almak üzere 
M. S. B. lığı Personel Başkanlığına müracaat 
etmiştir. 

- Ö 2 5 — 
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2. Bunlardan 170 kişiye yeniden 2 kişi
ye. ise zayiinden madalya vesikası tanzim 
edilerek hak sahiplerine verilmek üzere as
kerlik şubelerine gönderilmiştir. 

3. Ayrıca 39 kişi kararnameye alınmış 
'olup 14 kişinin yeni gelen inha belgeleri 
sırası geldiğinde incelenecektir. 

4. 90 kişinin işlemlerinde görülen nok
sanlıklar sebebiyle ilgili makamlarla yazışma
lar yapılmaktadır. 

5. 148 kişinin usulsüz müracaatleri ne
denleriyle, dilekçeleri gerekli işlem yapılmak 
üzere Maraş Askerlik Daire Başkanlığına 
iade olunmuştur. 

6. Madalya almak için müracaat edenler 
yüzbini aşmış bulunmaktadır. Müracaatler ti
tizlikle ve nraya konmak suretiyle ta'Mlbolun-
maktdaır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu 

12. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'-
nun, serbest çalışan doktorların da mecburi hiz
mete tabi tutulmalarına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazı
lı cevabı (7/407) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

9 . 12 . 1970 
Niğde Milletvekili 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Doktorluk mesleki serbest, icrası gelirli, yurt 
dışında da geçerli bir meslek olduğu cihetle ne 
kadar mezun alınsa da bunlardan bu mevzuda 
mahrumiyet ve sıkıntı içindeki Anadolu halkı
mızın istifadesi mümkün olamamaktadır. Mec-
lekin âmme intizamını ilgilendirmesi, kendileri
nin halktan alman vergilerle meydana gelen 
Hazineden istifade ile yetiştikleri de dikkate 
alınırsa, bu meslek dalına bir mecburi hizmet 
mükellefiyeti getirilerek mahrumiyet bölgeleri
mizde çalışmaları temin edilebilir. Ülkenin ve 

halkın tabu bir hakkıdır. Ancak mecburi hiz
metin istisnasız ve seyyanen getirilmesi şarttır, 
görev duygusunu çalıştırır. Bugünkü haliyle 
meslek dalı anarşi içindedir. Kimisi yurt dışına 
kaçar, kimisi de İstanbul ve Ankara dışına çık
maz, resmileri de bigânedir, çalışmaz. 

Bu hususta tedbirler düşünülüp düşünülme
diğinin açıklanması? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 21 . 1 . 1971 

Bakanlığı 
Bakan 

278 

Konu : Niğde Milletvekili Mev
lüt Ocakçıoğlu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8 . 1 . 1971 tarih Genel Sekreterlik: 
7/407-2721/20228 sayılı yazı 

Niğde Milletvekili Sayın Mevlüt Ocakçıoğ
lu tarafından verilen yazılı soru önergesine ce
vabım ektedir. 

Arz ederim. 

Saygılarımla 
Sağlık: ve Sosyal Yardım Bakanı 

Dr. Vedat Âli Özkan 

Niğde Milletvekili Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesine cevabım 

Bakanlığımız namına orta ve yüksek tahsil 
yapan öğrenciler mecburi hizmete tabi tutularak 
mezuniyetlerinde Bakanlığımıza ihtiyaç duyu
lan yerlerde çalıştırılmaları mümkün olmakta
dır, burs almıyan doktorlara veya-diğer meslek 
mensuplarına mecburi hizmet mükellefiyeti yük
lemek kanunen imkânsız bulunmaktadır. Bu ci
hetin yalnız sağlık ve yardımcı sağlık personeli 
için değil yurdumuzda öğrenim gören her dere
cedeki personel için düşünülmesi gerekmektedir. 

Bakanlığımız açmış olduğu asistanlık imti
hanlarını kazanıp mütehassıs olanlara mecburi 
hizmet yüklenmesi için bir kanun tasarısı hazır
lanmış ve halen Büyük Millet Meclisi komisyon
larına sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 
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13. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
bir gazete tarafından askerî ya da sivil kaza 
mercilerinin mânevi şahsiyeiine hakaret edildi
ği iddiasına dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya 
Önder'in yazılı cevabı (7/413) 

Ankara, 15 Aralık 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Adalet Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nın teminini rica ederim. 

Saygılarımla. 

içel Milletvekili 
Turhan özgüner 

14 Aralık 1970 Pazartesi tarihli Son Havadis 
Gazetesinin birinci sayfasında (Asıl Suçlular) 
başlıklı yazıda; güya A. P. iktidarının savun
ması yapılırken, açıkça ve cüretli bir şekilde 
adliyenin mânevi şahsiyetine hakaret edilmek
tedir. Yarı resmî bir kazete olan Son Havadis'in 
bahis konusu yazısında, suçluların yakalandığı 
halde, sivil, ya da askerî mahkemelerde mahkûm 
edilmediklerinden yakınılmakta ve aynen (16 
Haziran istanbul ve izmit ayaklanmasından 
cana ve mala kasdedenler, kamu düzenini bozan
lar, bu arada ayaklanmayı tertip ve tahrik eden
ler, delilleri ve konuşmaları ile yakalanarak ada
lete verilmişlerdi. Bu suçlardan gerek sivil ve 
gerekse askerî mahkemede mahkûm edileni duy
dunuz mu?) denilmekte, yani açıkça (Asıl suç
lular) in sivil ve askerî mahkemeler olduğu id
dia edilmektedir. 

Askerî ya da sivil kaza mercilerine bu derece 
pervasız dil uzatıldığı hiçbir devirde görülme
miştir. İktidarın yarı resmî organı olan, bahis 
konusu gazetenin bu cüretkâr tecavüzünün Sa
yın Başbakan ve Sayın Adliye Bakanı tarafın
dan kamu oyu önünde kınanmasını beklemekte
yiz. Sükûtunuz teessürümüzü bir kat daha artı
racak ve mütecavizlerden yana bulunduğunuzu 
ispatlıyacaktır. Geç de kalmış olsanız bu tür 
saygısızlıklara artık (Dur) diyebilmek diraye
tini göstereceğiniz ümidini yitirmediğimi belirtir, 
olumlu cevabınızı bekler, saygılar sunarım. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 4911 

1 . 2 . 1971 

Konu : İçel Milletvekili Turhan 
Özgüner'in soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 8 . 1 . 1971 gün ve 7/413-2738/20399 
sayılı yazılarına : 

Son Havadis Gazetesinin 16 Aralık 1970 ta
rihli nüshasında neşrolunan «Asıl Suçlular» 
başlıklı yazı sebebiyle, İçel Milletvekili Sayın 
Turhan özgüner'in Başbakanlığa ve. Bakanlığı
mıza yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesi
nin, Sayın Başbakan adına da tarafımızdan ce
vaplandırılması tensip kılınmış olduğundan, 
önerge cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Soru önergesinde bahis konusu edilen yazı 
hakkında adlî yönden ne gibi bir işlem yapıldığı, 
yetkili istanbul Cumhuriyet Savcılığından so
rulmuş, alınan cevabi yazı ile; neşrini mütaakıp 
tetkik edilmiş bulunan mezkûr yazının, bu defa 
yeniden incelemeye tabi tutulduğu, ancak mün-
derecatı itibariyle her hangi bir suç unsurunu 
ihtiva etmemesi sebebiyle, hakkında her hangi 
bir işlem yapılmamış olduğu bildirilmiştir. 

öteyandan, suç teşkil etmiyen neşriyatı sebe
biyle bir yayın organı hakkında önergede ifade 
ve tavsiye edilen bir tutum içersine girilmesi, 
Hükümetimizin bu konuda basın ile ilgili noktai 
nazarına uygun düşmediği gibi, bir yayın orga
nının kınanması keyfiyetinin de, Basın Ahlâk 
Yasası içersinde düşünülmesi gerektiği mütalâa 
olunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

14. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurd
un, 1971 yılında Amasya iline yapılacak yatı
rımlara dair Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/417) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile rica ederim. 

17 . 12 . 1970 
Vehbi Meşhur 

Amasya Milletvekili 

1971 yılında Amasya ilinde yapılacak Devlet 
yatırımlarının her bakanlık, katma bütçe ve da
ireler ayrı ayrı belirtilmek sureti ile neler oldu
ğu? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 1 . 2 . 1971 
Sayı : 2.01-93 

Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1971 gün ve Kanunlar Müdürlü
sü 7/417-2762/20725 sayılı yazıları 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 1971 
yılında Amasya iline yapılacak yatırımlara da
ir, Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafım
dan cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak konu, Devlet Plân
lama Teşkilâtı Müsteşarlığına intikal ettirilmiş 
olup, mezkûr teşkilâttan alınan 22 . 1 . 1971 gün 
ve KD : 4.5.8.2-71/905 sayılı cevap muvacehe
sinde durum aşağıda arz olunmuştur. 

1971 yılı yatırım programının, henüz proje
ler seviyesinde kesin şeklini almamış olması ne
deniyle, Amasya ilinin 1971 yılı yatınmlanna 
ait bilgilerin verilmesi mümkün olamamıştır. 

Mezkur soru önergesine cevap teşkil etmek 
amaciyle belirtilen ille ilgili 1970 yılı yatıran
ları bir cetvel halinde ekde takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda cevaben 
intikalini arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Devlet Bakanı 
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Proje No. Proje aidi 

TABIM 
Küçük su işleri 
'Küçük taşkınlar 
Taşova Alpaslan 
Göynücek Kayalıboğaz 
Gümüşhacıköy Aşağrovacık 
Veteriner sağlık kontrol lâiboratuvan 

MADENCİLİK 
Merzifon, ispir aramaları 

İMALÂT SANAYİİ 
Amasya Et Kombinası 
Taşova tütün, kapanı 
Küspe kurutma tesisi 

ENERJİ 
67 D 02 0401 Merzifom - Kayabaşı ENH 
67 D 02 0402 Tokat - Turhal - Kayabaşı Fid. Tev. 
67 D 02 0403 Merzifon - Gümüşhacıköy Gü. Enh. 
68 D 02 4360 Göynücek 
69 D 02 1290 Esençay 

—
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70 A 01 0010 
69 A 02 0100 
70 A 11 0040 
70 A 01 0550 
70 A 01 0560 
69 A 04 3430 

70 B 01 0015 

69 C 01 0013 
70 C 03 0200 
68 0 01 0880 

YILI YATIRIMLARI 

Kraajkteristiği 

25 Ha. 
500 Ha. 3 köy 
2 ton/gün manjdra 
100 
20 

Tarım sektörü toplamı 

Prospeksiyon Pr. hazırlanma 

Madencilik sektörü toplamı 

100 B. Baş, 1 000 K. baş 
1 000 m2 

35.7 bin ton/yıl 

îmlalât sanayii sektörü toplamı 

54 Kv - 477 MCM - 42 Km. 
154 Kv. - 6 Ad. Fider 
30 Kv. 1.0 AVG 26 Km. 
Kayabaşı Göynücek 30. Kv. Hhş. 
Ay. Nokt. E. Çay 30 Kv. Hhhş. 

Enerji sektörü toplamı 



Proje No. Proje adı 

ULAŞTIRMA 
68 E 01 0150 Çeltik - Amasya 
68 E 01 0390 (Merzifon - Gümüşhacıköy 
69 E 01 1090 Doğantepe - Yeşiltepe 
69 E 01 1110 Dy. îlt. Şıhlar - Beşifetepe 
70 E 01 0100 Dy. îlt. Karasal - Pembeli 
70 E 01 0110 Dy. îlt. Karaycık - Akpınar 
70 E 01 0120 Dy. îlt. Saraycıik - Kuzulçalköy 
70 E 01 2240 Hamzaözü - Arpaderesi - Alar 
70 E 01 2350 Dy. îllt. Derebosalan - Seküseyf e 

TURİZM 
69 F 00 0530 Kilası - SMeymanağa camü 
70 F 00 0010 Gök medrese 

K30NUT 
68 G 00 0960 Taşova - Tatlıpınar 
70 G 00 0050 Taşova - Türkdamı 
70 G 00 0060 Merkez - Kayabaşı 
70 G 00 0060 Merzifon 8 nei D. lojman inşaata 

Kraakteristiği 

30 Km. 
22 Km. 
28 13 13 
16 7 7 
6 6 6 
8 8 8 
25 11 11 
16 16 5 
20 20 10 

Ulaştntma sektörü toplam 

Onarım 
Onarım 

Turizm sektörü toplam 

57 Konut 
16 Konut 
14 Konut 
8 Daîre Hv. K. 

Konut sektörü topla 



Proje No. Proje aıda 

EĞİTİM 
70 H 00 0040 H Eğt. Araç. Mrk. B§fcb. binası 
70 H 00 0050 İlkokul yapımı 
70 H 00 0050 Suluova ortaokul ek pavyon 

SAĞLIK 
71 I 00 0090 Merzifon Dey. Hart. ek inşaatı 

67 K 02 0260 
70 K 01 0050 
68 K 03 0140 
69 K 03 0130 
68 K 06 0080 
68 K 08 2020 
68 K 08 3030 
66 K 05 0010 

[DİĞER HİZMETLER 
Adalet binası 
Kayadüzü 
Ziyaret 
Esençay 
Suluova 
Amasya 
Amasya 
Suluova - Ayrancı Gr 

Kraaikteristiği 

17 Derslik 
8 Derslik 

Eğitim sektörü toplamı 

Sağlık sektörü toplamı 

İmar plânı 
İmar plânı 
Kap. İs. De. Şe. 
94 Km. 
2 538 parsel 
26 26 

Diğer hizmetler sektörü toplamı 

Amasya ili toplamı 
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15. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'-
in, Çanakkale İU Genel Meclis ve Daimî Encü
men üyelerinin «altyapı hizmetlerinde yaptık
ları iddia olunan kanuna aykırı işlemlerin tes-
bitine dair sorusu ve Köy İsleri Bakanı Turhan 
Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/427) 

Millet Meclisi 'Yüksek (Başkanlığına 

(Aşağıdaki »sorumun Sayın 'Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 25.12.1970. 

ıÇanakkale Milletvekili 
Refet Seagin 

Yazılı sOru : 

(Bundan (bir (süre önce Yüksek Bakanlığını
za, Çanakkale ili Genel Meclis üyeleri, Daimî 
Encümen üyeleri ve ortakları bulunan şahısla
rın köy içme suları ve köprüleri hizmetlerinde 
yaptıkları iddia olunan kanuna aykırı işlem
lerin tesbiti hakkında vâki şikâyet üzerine ce
reyan eden işlemlerin neden ibaret olduğunum, 
hangi neticelerin alınmış bulunduğunun ve in
celemeye nazaran kimlerin sorumlu görüldü
ğünün sıfat ve görevleri ile birlikte, konuyu 
ışık tutacak sair bilgilerle beraber bildirilmesi. 

T. 0. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 27 . 1 . 1971 
ISayı : 297 - 01163 

Konu : Çanakkale Milletvekili 
Refet Sezgin'in yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 8 . 1 .1971 gün ve Gn. Sek. Kanunlar 
Md. l ü p 7 - 427/2794 - 20864 sayılı yazılan. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Refet Sezgin 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma tevdi buyrulan «Çanakkale İli 
Genel Meclis ve Daimî Encümen Üyelerinin alt
yapı hizmetlerinde yaptıkları iddia olunan ka
nuna aykırı işlemlerin tesbiti» ne dair 25.12.1970 
tarihli soru önergesinin cevabı ekte sunulmuş
tur. 

(Keyfiyeti bilgilerinize arz eedrim. 
Turhan Kapanlı 

Köy işleri Bakanı 

18 . 2 . 1971 0 : 3 

Çanakkale Milletvekili Sayın Refet Sezgin'-
in «Çanakkale ili Genel Meclis ve Daimî En
cümen üyelerinin altyapı hizmetlerinde yap
tıkları iddia olunan kanuna aykırı işlemler» 
hakkında Millet Meclisi Başkanlığının 8.1.1971 
gün ve ıGn. Sek. Kanunlar Md. lüğü 7 - 427/ 
2794 - 20884 sayılı yazılarına ekli olarak alı
nan ve İKÖJ işleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen 25 . 12 . 1970 
tarihli önergesinin (cevabıdır : 

(Çanakkale köyleri içmesuyu inşaatlarında 
yolsuzluk vâki olduğu şüphesi üzerine 3.9.1970 
gün 40/9201 sayılı Olur ile merkezden tâyin 
olunan 5 kişilik tasfiye ve Kesinhesap Heyeti
nin hazırladığı rapor neticesinde; 

1. Taşaron H. Recep DeğirmenciJoğlu ve or
takları Hüseyin Çayırlı ile il Genel Meclisi 
Üyesi Yusuf özdemir ve A. P. il Başkanı Ah
met Erol'a ait bulunan Çanakkale - Merkez -
Halileli Grup köyleri içmesuyu inşaatında 
225 960,97 Tl. lık iş yapıldığı buna mukabil 
455 906,44 Tl. ödendiği böylece 229 936,47 Tl. 
fazla tediyede bulunulduğu, 

2. Taşaron il Genel Meclis Üyesi Arif 
Yılmaz'a ait bulunan Çanakkale - Bayramiç -
iSaçaklı Grup Köyleri içmesuyu inşaatında 
44 906,69 Tl. lık iş yapıldığı buna mukabil 
110 236,18 Tl. ödendiği böylece 65 929,53 Tl. 
fazla tediyede bulnulduğu anlaşılmış ve sorum
lular hakkında ilk tahkikat' yapılmak üzere 
konuyla ilgili dosyalar Bakanlık Teftiş Kuru
luna intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

16. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Vakıflar Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından Kavaklıdere'de satınalınan arsa
ya dair sorusu ve Devlet Bakam Hüsamettin 
Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/451) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun, ilgili Devlet Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
iîbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Vakıflar Bankası Umum Müdürlüğünün 
Ankara da Bankalar Caddesinde, kendisinin 
bütün ihtiyaçlarını karşılayacak evsafta bir bi
nası vardır. 
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Kaldıki, ilerde genişleme olduğu takdirde 
bu gelişmeyi de karşılamak üzere, Ulus'da iş 
Bankası karşısında büyük bir arsa da alınmış
tır ve halen boş durmaktadır. 

Buna rağmen, son Emlâk Alım Vergisi ve 
Kıymet Artışı Vergisi Kanununun Meclis mü
zakereleri sırasında ve kanun çıkmadan kısa 
(bir süre önce, bu Kanunun uygulanmasından da 
alelacele kaçırılarak 'hiç bir vergi verdirilme
den, Celâl Bayar'm Kavaklıdere'de ki arsası
nın küçük bir parçası 6 milyon liraya, peşin 
ödenmek şartiyle, alınmış ve para, bahiskonusu 
kanun çıkmadan ödenmiştir. 

Vakıflar Bankası Genel Müdürlük binası 
mevcut ve ihtiyaca yeterken, ayrıca Ulus mey
danında her şeye elverişli bir arsa da, Banka
nın malı olarak elde dururken, işyeri ve mer
kezinden uzak, Kavaklıdere'de Celâl Bayar'm 
arsasının altı milyon lira peşin ödenerek ve 
Kanunun getirdiği vergiden de kaçırılarak ale
lacele satınahnmasının gerçek sebebi nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2 - 04/607 3 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : G-enel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğünün 7/451 - 2887/21400 sayılı 21 . 1 . 1971 
tarihli yazısı ile, Ankara Milletvekili ibrahim 
Sıtkı Hatipoğlu tarafından verilen ve Vakıflar 
Bankası Genel Müdürlüğünün Kavaklıderede 
satınaldığı araya dair yazılı soru önergesine 
cevaplar aşağıda arz olunmuştur. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

1. ÎBankalar Caddesindeki Umum Mü
dürlük binası Bankanın mülkü olmayıp 1954 
yılından beri kira ile tutulmuş olup, kesin ola
rak ihtiyacı karşılamamaktadır. 

2. Bankanın Ulus meydanındaki arsaları, 
1967 yılında Ulus Şubesi Lokali ve İşhanı in
şa edilmek üzere satmalınmıştır. Banka ida
re Meclisi Kararının 1 nci maddesi Umum Mü
dürlük binası için düşünülen başka bir arsanın 
satmalmması, 2 nci maddesi ise Ulus meydanın
daki arsanın Ulus Şubesi Lokali ve işhanı yapıl
mak üzere satmalınması ile ilgilidir. 

Kavaklıderedeki arsanın hakiki satış bedeli 
takrir anında tam olarak beyan edilmiş ve ka
nuni vergi mükellefiyeti eksiksiz yerine getiril
miştir. Emlâk Vergisinin tadili sebebiyle ya
pılan değişiklikte, vergi nisbetine zam yapılma
dığından Bankanın eksik vergi ödemiş bulun
ması mevzuubahis değildir. Kaldıki her mu
amelenin, yapıldığı günde mer'i bulunan ka
nun hükümlerine uygun olması tabiîdir. 

Alınan iarsa 2 parsel olup, ceman 3 168 M2 

dir. 

Metrekaresi 1 619 Tl. den ceman 5 128 870 
Tl. sına 13 . 6 . 1970 tarihinde satmalınmıştır. 

Bedeli, bahis konusu kanunlar çıkmadan 
peşinen ödenmemiş, bir yıl vadeli alınmış olup, 
ödeme anlaşmasına göre taksit miktarları ve 
maddeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Taksit miktarı 

2 153 870 
500 000 
'500 000 
'500 000 
500 000 
975 000 

5 128 870 Tl. 

ödeme 

13 . 6 
31.10 
10 . 1 
10 . 3 
10 . 5 
10 . 6 

günü 

. 1970 

. 1970 

. 1971 

. 1971 
1971 

. 1971 

Yukarda belirtildiği üzere, Ulustaki arsalar 
Umum Müdürlük binası yapılmak üzere alın
mamış olup şehrin ticaret merkezinin Kavaklı
dere istikametinde gelişmekte olması, Ulustaki 
arsaların İmar durumu ve mevkiinin Umum 
Müdürlük binası için kifayetsiz bulunması, Ka
vaklıdere civarında ve yol üzerinde uygun arsa 
bulma imkânının gittikçe güçleşmesi, gene ana
yol üzerinde arsa fiyatlarının çok yükselmekte 
olması, nitekim Ankara Belediyesince satışa 
çıkarılan aynı bölgedeki bir arsanın M2 sine 
7 1500 İTİ. 'arka taraftaki Tunus caddesinde de M2 

sine 2 000 Tl. kıymet takdir edilmesinin bu hususu 
teyidettiği gibi mülahazalarla, zaruri görülen 
Umum Müdürlük arsasının satmalınmasına ka
rar verilmiştir. 

17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhud
un, Amasya ilinde sosyalizasyon programının 
ne zaman uygulanacağına dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevabı. (7/462) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı saygı ile rica ede
rim. 1 . 1 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

Amasya ilinde bölge ve yerleri tesbit edile
rek tapuca tescili yapılan, Sağlık ocakları bu
güne kadar yapılıp hizmete açılamamıştır. Git
tiğimiz her yerde şikâyet konusu olan bugüne 
kadar ihmale uğrıyan sosyalizasyon programı, 
Amasya bölgesinde ne zaman uygulanacaktır? 

Hangi yılın programına alınması düşünül
mektedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 4.2.1971 

Bakanlığı 
Bakan 
468 

Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 1 . 1971 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/462 - 2908/21448 sa
yılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur 
Amasya ilinin ne zaman sosyalleştirme progra-
rına alınacağını sormaktadır : 

1971 yılı programına kararnamede geçen 
Tekirdağ, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Kırşehir 
illerindeki sağlık ocakları inşaatı girdiği tak
dirde Amasya, Ordu, Tokat, Çorum, Çankırı, 
Yozgat illerindeki sağlık ocakları inşaatı 1972 
yılı programına teklif edilebilecektir. Aksi hal
de 1973 veya daha sonraki yıllara sirayet et
mesinden kaçmılamıyacaktır. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

18. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'
un, Amasya ilinin Göynücek ilçesine bir sağlık 
ocağı yapılmasına dair sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı 
cevabı. (7/463) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
* Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ede
rim. 28 . 12 . 1970 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. Kuruluşundan bu yana sağlık merkezin-
dan yoksun ve Hükümet tabibi de bulunmıyan 
Amasya ilinin Göynücek ilçesine bir sağlık 
merkezinin yapılması için Bakanlığınız görüşü 
nedir? 

2. Yaz ve kış, hastalarını büyük müşkülât
lara katlanarak, Amasya'da muayene ve teda
vi yaptırma sıkıntısından bir türlü kurtula-
mıyan ilçeye bağlı 42 köyün halkı bir dernek ku
rarak sağlık merkezinin yapılması için hare
kete geçerek bir miktar para toplamışlardır. 
Göynücek ilçesi için kaçınılmaz bir zaruret ve 
hayati ehemmiyet arz eden sağlık merkezinin 
toplanan paraya ilâve yapılarak 1971 yılı prog
ramında yer alması düşünülmekte midir? 

3. İlçenin sağlık merkezi ile doktora ka
vuşması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 4.2.1971 

Bakanlığı 
Bakan 
469 

Konu : Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur'un önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 21 . 1 . 1971 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü : 7/463 - 2909/21452 sa
yılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur ta
rafından verilen yazılı soru önergesine cevabım 
ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
yazılı soru önergesine cevabım. 

Soru : Kuruluşundan bu yana sağlık mer
kezinden yoksun ve Hükümet tabibi de bulun-
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mıyan Amasya ilinin Göynücek ilçesine bir sağ
lık merkezinin yapılması için Bakanlığınız görü
şü nedir? 

Cevap : Amasya ili sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesinde 2 nci grupu teşkil eden 6 il
den biridir. 1 nci grup 6 il de sosyalleştirme 
tatbik edildikten'sonra yakın bir gelecekte te
sisler Göynücek ilçesinin yakın bir gelecekte te
sisler yönünden takviyesi yapılacaktır. 

Soru : Yaz ve kış, hastalarını büyük müş
külâtlara katlanarak Amasya'da muayene ve 
tedavi yaptırma sıkıntısından bir türlü kurtu-
lamıyan ilçeye bağlı 42 köyün halkı bir dernek 
kurarak Sağlık Merkezinin yapılması için ha
rekete geçerek bir miktar para toplamışlardır. 
Göynücek ilçesi için kaçınılmaz bir zaruret ve 
hayati ehemmiyet arz eden Sağlık Merkezinin 

toplanan paraya ilâve yapılarak 1971 yılı prog
ramında yer alması düşünülmekte midir? 

Cevap : Göynücek ilçesinde kurulan derneğe 
sağlık merkezi projesi gönderilmiş ve bina te
melinin atıldığı öğrenilmiştir. 1971 yılı progra
mı katileşmiştir. 1972 yılında derneğe Bakanlık
ça bir yardım yapılabilir. Ancak projenin prog
rama alınması sosyalleştirme tatbikatıyla daha 
çok mümkün olacaktır. Bunun tarihi de 1972 
veya 1973 yılı olacağı düşünülmektedir. 

Soru : İlçenin Sağlık Merkezi ile doktora 
kavuşması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Cevap : Amasya Göynücek Hükümet Tabip
liği münhale alınmış olup ilk imkânda ve istek
lisi halinde bir tabip tâyini için not alınmıştır. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NOÎ BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1971 Perşembe 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEPA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
IV 

& - HAKLARINDA ÎVEDÎUK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257 ; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481 ) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/401; Cumhuriyet Senato
su 1/1154) (Millet Meclisi S. Sayısı : 260; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1496) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ye Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 
1/1160) (Millet Meclisi S. 'Sayısı : 265; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1482) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 5, — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve (Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 
1/1159) (Millet Meclisi S. Sayısı : 266; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1487) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis* 
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu (ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke* 
releri (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Se-
natosu 1/1161) (Millet Meclisi S. .Sayısı : 263; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1488) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Klomisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi İ /397; Cum
huriyet Senatosu 1/1162) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 264; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1492) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 8. —İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe ;kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet .Senatosu 
1/1157) (Millet Meclisi S. Sayısı : 267; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1490) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu BaişkanbMarı tezke
releri (Millet Meclisi 1/396; Cumhuriyet Se-



natosu 1/1158) (Millet Meclisi 'S. Sıayıs : 262; 
Cumhuriyet Senatosu S. 'Sayısı : 1491) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 'Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/390 ; Cumhuriyet 
•Senatosu 1/1166) (Millet Meclisi S. Sayısı: 268; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1485) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X- 11. Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/389; 
Cumhuriyet Setntasu 1/1155) (Millet Meclisi 
'S. Sayısı : 271; Cumhuriyet -Senatosu S. Sayısı : 
1493) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü- ( 

dürlüğtü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394 ; Cumhu
riyet Senatosu 1/1156) (Millet Metclisi S. Sa
yısı : 259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1489) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütıçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/400'; Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de- , 

ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi S. Sayısı : 270; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1486) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1494) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 16. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı teızkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Metclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/402; Cumhuriyet Se
natosu 1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı : 269; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1497) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


