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î. - GECEN TT 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı,*! 
Atitilâ Kanaosımamoğlu, iktisadi Devlet Teşek
külleri mal ve hizmetlerine yapılan zamlarla 
ilgili gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Erzurum Milletvelrili Easim Cinisli'nin, Hü
kümet üyelerinin tutum ve davranışlarının 
ekonomimizin moral unsuru üzerinde yap
tığı olumsuz etkilere dair demeci ile 

Eskişehir Milletvekili Osman Oğuz'un, son 
günlerde meydana gelen «dolar krizi» ve bu 
konuda alınan ve alınması gereken tedbirler 
konusundaki demeçlerine Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımıcısı Attilâ Karaosmanoğlu 
cevap verdi. 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz da, imam -
hatip okulları orta kısmının Millî Eğitim 
Bakanlığınca kapatılması kananının uygun 
bulunmadığına dair gündem dışı bir demeçte 
bulundu. 

Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı-

IANAK ÖZETİ 

nın ikinci açık oylamasında da çoğunluğun 
sağlanamadığı anlaşıldığından tasarının tek
rar oya sunulacağı bildirildi. 

ıDenizli Milletvekili Sami Aralan'in, Ana
yasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
vs öğretimi hürriyetine rağmen imam - Hatip 
okullarının 1 nci devresini kapatma kararı 
alan Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
bir gensoru açılmasına dair önergesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

I 33 . 8 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
j toplanılmak üzere Birleşime saa't 18,58 de son 

verildi. 

Başkan Kâtip 
j. Başkanvekili Kayseri 
I Talât Köseoğlu Şevket Doğan 
i Kâtip 
! 'Tunceli 
j Kenan Aral 

Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 124 
1. — Boğaziçi üniversitesi adiyle is

tanbul'da bir üniversite kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
(Plân komisyonları raporları (1/488) ($. 
Bayisi : 379) 124,145:146 

JTANAK ÖZETİ 

nın ikinci açık oylamasında da çoğunluğun 
sağlanamadığı anlaşıldığından tasarının tek
rar oya sunulacağı bildirildi. 

ıDenizli Milletvekili Sami Aralan'in, Ana
yasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
vs öğretimi hürriyetine rağmen imam - Hatip 
okullarının 1 nci devresini kapatma kararı 
alan Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
bir gensoru açılmasına dair önergesi üzerin
de bir süre görüşüldü. 

23 . 8 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saa't 18,52 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Talât Köseoğlu Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Ü İ J A E 

Sayfa 
men İmam - Hatip okullarının 1 nci dev
resini kapatma kararı alan Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/21) 124: 

144 

Yazılı soru 
1. — içel Milletvekili Celâl KargAİı'mn 

Toprak reformu öntedbirler kanunu tasarısının 

Tasanlar 
1. — 18 . 2 . 1963 tarihli ve 198 sayılı Em

lâk Alım Vergisi Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/516) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde 

hangi amaçlarla kamu oyuna açıklandığına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. .(7/674) 

değişiklik yapılmasa hakkında kanun tasarısı 
(1/517) (Dış Ekonomik ilişkiler,, Ulaştırma, 
Gümrük ve Tekel, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Maliye ve Plân komisyonlarıma) 

3. — üniversiteler kuruluşlar öğretim üye 
ve yardımcılarının aylıkları hakkında kanun 
tasarısı (1/518) (Plân Komisyonuna) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
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4. _ 2 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sayılı Harç
lar Kanununa bağlı ve 29 . 7 . 1970 tarihli ve 
1318 sayılı Kanunla değişik 8 sayılı tarifede 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/519) (içişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

!5. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/520) 
(içişleri ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 

6. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan samlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
(hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilen 3 ^r 
üyeden kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Lûtfi 
Söylemez'in, Güney - Doğu'daki yaz ishali ve 
Adana'daki sıtma epidemisine dair demeci ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi 
Koçaş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Gaziantep'deki yaz ishali ve 
Adana'da sıtma epidemisi üzerinde, Gaziantep 
Milletvekili Sayın Söylemez, gündem dışı söz 
istemiştir. 

raporu (1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 .1971) (Gündeme) 

7. — İstanbul Milletvekilleri Eşref Derin-
çay ve Kâzım özeke'nin, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 78 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 41 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 2/463; Cumhuriyet 
Senatosu 2/336) (S. Sayısı : £37 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 8 . 1971) (Gündeme) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 

9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kum
amı kanun teklifi (2/36) (12 numarlı Geçici 
Komisyonuna) 

Buyurunuz efendim. 
Söz istiyen arkadaşlardan istirhamım; ko

nuşmalarını kısa keserler ve diğer arkadaşları
nın hakkına taarruz etmezlerse Başkanlık da
ha fazla arkadaşa gündem dışı söz vermek im
kânını sağlar. 

Buyurun Sayın Söylemez. 
MEHMET LÜTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 

— Sayın Başkan değerli milletvekilleri; 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 153 ncü Birleşimini açıyorum. 

IU. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza-
yapılaoaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
kerelere geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Toplum, düzeninin devamında insan sağ
lığının büyük önemi vardır. Bu düzeni bulaşıcı 
ve salgın hastalıklar ziyadesiyle etkiler. Top
lum sağlığının koruyuculuk görevi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına aidolmasına rağ
men, son aylar zarfında bu görevin yapılmasın
da gevşeme ve umursamazlık başgöstermiştir. 
Bu bal toplumumuz için büyük bir tehlikedir. 
Biz ikaz ediyoruz, «Güney - Doğu'dan fena ha
berler geliyor, Sayın Bakanım, ne düşünüyor
sunuz?» diyoruz, bize verilen yazılı cevapta; 
«Hiç merak etmeyin, fena haber yoktur. Mem
nuniyetle bildiririm» denilmektedir. 

Güney - Doğu'da taylardan beri devam eden 
ishal hastalığının vahameti, nihayet 200 e ya
kın hastanın Gaziantep Devlet Hastanesine, 20 
ye yakın hastanın Sosyal Sigortalar Hastanesi
ne yatırılması ve bunlardan dört tanesinin ölü
mü ile su yüzüne çıkmış bulunmaktadır; Sayın 
Sağlık Bakanımız buna ne buyuruyorlar? 

Muhterem arkadaşlarım, Güney - Doğu'daM 
durum hafife alınacak bir durum değildir. Der
hal sağlık seferberliği ilân edilmeli ve mesele el 
ucu ile tutulmaktan vazgeçilmelidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri. 
/Sayın Sağlık Bakanımızdan soruyorum : 

Adana ve civarında son haftalar zarfında gö
rülen 2 000 e yakın sıtmalı için ne buyuruyor
lar? Adana'dan da iyi haberler mi var? 

Pamuk hasat mevsimi başlamıştır. Hiçbir 
koruyucu tedbiri bilmeyen ve buraya pamuk 
toplamak için gelecek Güney - Doğulu 30 000 e 
yakın amelenin sağlığı için ne düşünüyorlar? 
Sonbaharda Güney - Doğu'da diğer bulaşıcı 
hastalıklara ilâveten bir de sıtma salgını olur
sa, milletin hali nice olur? 

Kısaca, çok dikkatli olmasını Sayın Hükü
met Başkanımızdan istirham ediyorum. 

Bu konularda bilhassa Gaziantep üzerin
de durmak istiyorum. Çünkü, Gaziantep'in iç
me suyu muhtelif keson kuyulardan temin edi
lir ve içme suyunun yüzde 20 sini teşkil eden 
bu sular tamamiyle koli ile bulaşıktır. Bu du
ruma Hükümetçe müdahale edilmesi gereklidir. 
Belediyenin bu işte yalnız bırakılmaması iea-
beder. 

Bundan başka, Gaziantep vakıflarının bü
yük bir kısmı mazbutedir. Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne bağlı 48 cami helası gayri sıhhi du
rumdadır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce bun-
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ların sağlığa zararsız bir hale getirilmesine 
emirlerini bekliyoruz. Salgın hastalıkların ön
lenmesinde büyük bir etken olan bu işin acilen 
intacı hususunda Sayın Hükümetin gerekli has
sasiyeti göstereceğini ümideder, en derin say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Saym Koçaş, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Doktor Lûtfi Söylemez'in bahis ko
nusu ettiği konulara Sağlık Bakanının cevap 
vermesini arzu ederdim; kendileri Bingöl dep
rem bölgesinde tetkikler yapıyorlar, aynı za
manda bu fırsattan faydalanarak dün Diyar
bakır ve Gaziantep bölgelerinde de Bakanlığı 
ile ilgili tetkiklerde bulunmuşlardır, o zaman 
teferruatlı bilgi vermeleri elbette daha faydalı 
olacaktır. Ancak, saym milletvekili arkadaşı
mızın bugün burada yaptığı konuşma akşam 
radyolarda yayınlandığı zaman, vatandaşın 
yanlış bir fikre kapılmaması için bir - iki nok
taya değinmekle yetineceğim. Saym milletveki
linin temas ettikleri teferruatlı konulara Sağ
lık Bakanı arkadaşımız gelir gelmez, şüphesiz 
ki daha yetkili olarak cevap vereceklerdir. 

Aylardan beri Güney - Doğuda devam eden 
salığın hastalıklardan ve diyaraden bahsedildi. 
Burada hsmen ufacık bir düzeltme yapayım; 
bir - iki haftadan beri bu hastalık vardır, üze 
rinde çalışılmaktadır. ISağlık Bakanlığının ekip
leri haberin alındığı gün bölgeye gitmişlerdir 
ve M gündür !Sağlık Bakanı arkadaşımız da 
bölgededir. Yani, vaka aylardan beri değildir, 
iki haftadan beri tbize de intikal etmiş bâzı di-
yare vakaları vardır. İlk günlerde buna yaz di 
yaresd denilmişse de, (bunun 290 ü değil, 10$ ü 
geçmesi üzerine ISağlık Bakanlığının ekipleri 
hemen iki gün önce de Sağlık Bakanı arkada
şımız bölgeye gitmiştir. ' 

(Sıtma konusunda da değerli arkadaşımın 
hassasiyetini çjok iyi anlıyorum. Bu bölgede bâ
zı sıtma alâmetleri görülmesi üzerine, Dünya 
Sağl'Jk Teşkilâtı ile de temasa geçilerek gerek
li her türlü tedbirin alınmış olduğu benim ken
di bilgim dahilindedir, ama teferruatı hakkın 
da, tekrar arz edeyim, Sağlık Bakanı arkadaşı-
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mız geldiği zaman daha yetkili olarak bilgi vere
ceklerdir. 

İSağlık Bakanı arkadaşımızın, «Endişeyi mu
cip bir hal yoktur» şeklinde cevap vermiş olma
sı, onun da teşkilâttan aldığı ve Hükümete bil
dirdiği raporlara uymaktadır. Biz, tek vaka 
üzerinde dahi en yetkili organları yerine gönde
rerek etütler yaptırmakta geç kalmıyoruz, ama 
mevsimin hususiyeti ve değerli arkadaşımın 
çok iyi bildiği bölgenin hususiyetleri dolayısiy-
le bâzı vakalar olmaktadır. Ancak, size şunu 
söyliyeyim; Ibu vakaların hiçbirisi daha evvel
ki yıllarda aynı mevsimde görülen vakalardan 
daha fazla ve daha vahîm değildir. Gerekli her 
türlü tedbirin alındığını, alınmakta olduğunu 
arz etmekle yetineceğim. 

Teşekkür ederimi efendim. 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
Parlâmento çalışmalarında, milletvekillerinin şi
kâyetlerine konu olan bâzı hususlar hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAM" — İstanbul Milletvekili (Sayın Nu
ri Eroğan, Parlâmento çalışmaları hakkında 
gündem dışı, beş dakikayı geçmemek üzere, 
söz istemişlerdir. 

Buyurun iSayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Anayasanın bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair teklif Yüce Meclise gelmiş bulunmak
tadır. Türkiye'yi huzura kavuşturacak, onu tek
rar yaşanır !bir ülke Ihaline getirecek tedbirler 
manzumesinden sayılan bu teşebbüste emeği 
olanlara, yarının !huzur Türkiye'sinin bir saki
ni olmak ümidi ile şükranlarımı arz ile sözleri
me başlıyorum. 

Ancak, hemen ilâve etmek isterim ki, Ana
yasanın sık sık değiştirilmesi doğru ve müm
kün olmıyacağı için, [bu çalışmada büyük çaba 
harcıyan Partilerarası Komisyonun sadece ken
disine sunulan taslak üzerimde değil, taslağı ha-
zırlıyanlann dışında, hattâ bizzat kendilerinin 
dikkatine çarpmış (hususlara da eğilmelerinde 
isabet olurdu. Bu halin zaman bakımından bir 
zorluk yaratacağımı kabul etmiyor değiliz, 
ama sağlıyacağı yararların (doğuracağı zarar
lardan fazla olacağına şüphe edilemez. 

Malûm olduğu üzere, âdeta bir içtüzük nite
liğinde olan bâzı Anayasa hükümleri Meclis 
çalışmalarını büyük ölçüde aksatmaktadır. Crö-
nül, hususiyle birer formalite niteliğini aşmı-
yan durumlar yaratan Anayasanın bu tür hü
kümlerine eğinilmiş olmasını bilhassa arzular
dı; bele bu hükümlerin hiç veya az bilinmesi 
yüzünden Parlâmentonun, bâzı çevrelerin (hak
sız ve haksız olduğu kadar yersiz olarak vatan
daş gözünde küçük düşmesini hedef alan itab-
larına mâruz bırakılması dikkate alınırsa. 

Evet, bâzı çevreler Parlâmentonun çalışma
sından, daha doğrusu çalışmamasından şikâyet
çidirler. Bu şikâyetlerinde haklı veya haksız ol
duklarını, haklı iseler derecesini burada tartış-
mıyacağım. 'Söylemek istediğim şu ki; pariö-
manterlerin de bu konuda bâzı şikâyetleri var
dır. Şimdi bu şikâyetleri dile getireceğim. 

İBu noktaya gelmeden önce bir - iki kelime 
ile bir beyanata temas etmek istiyorum : 

İSayın Erim, 13 . 6 . 1971 günü Ankara 
Radyosu ve Televizyonuna verdikleri mülakat
ta, yapılacak Anayasa değişikliğinde Hükümete 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi 
verilmesi lüzumuna işaret etmiş, fikrini kuv
vetlendirmek için, Meclisin ağır çalıştığını tel
mih ederek, «Şu çalışma tarzı içinde reformları 
ancak 5 - 6 senede çıkarabilir» demişlerdir. 

iSayın Erim'in Başbakan olduğu günlerde, 
derhal ve süratle işe başlıyacağını sık sık tek
rarlaması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. 
Çünkü, biz «yarın» diyen adamın kaybedece
ğine inanmıyoruz. Ama, şimdi soruyorum, 
aradan beş ay geçmiş olmasına rağmen reform
larla ilgili hangi tasarı Meclise sevk olunmuştur? 
Oysa, Meclis büyük bir çoğunlukla güven oyu 
verdiği bu Hükümete yardımcı olmak için tatile 
gitmemiştir, çalışma günlerini artırmıştır, niha
yet kanun yapmak kadar önemi, görev olduğu 
kadar hak olan denetlemeyi bir kenara bırak
mış, ona ayrımış olan günü de kanun yapmaya 
tahsis etmiştir. 

Belki şöyle bir cevap verilecektir: «Bunlar 
öyle aceleye gelecek meseleler değildir, üzerinde 
uzun çalışmalar icabetmektedir». Doğru, ama 
buna bizftm de cevabımız vardır, hem de bu ce
vap bir değil iki; birisi bir hatırayı tazeliyerek, 
diğeri de bir sual şeklindedir. 

1961 Anayasası hazırlanırken İstanbul Ko
misyonuna dâhil bir profesöre bir gazeteci sor-
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muştur: «Aradan bu kadar zaman geçti, orta
ya henüz bir şey konulduğunu görmedik». Sa
yın profesörün cevabı şu idi: «Anayasa cebi
mizde değil ki..» 

Sonra öğrendik ki, bu Komisyon üyeleri bi
rinci toplantısından sonra bir daha bir araya 
gelmemişler. 

ikinci cevabımız: Daha önce bu konularda 
yapılmış bir hazırlık yok mu idi? 

Şimdi asıl konumuza geliyorum, Meclis ça
lışmalarından parlömanterlerin şikâyetleri.. 

Evvelâ şu hususları tesbit etmeliydim: Meclis 
komisyonları umumi heyetlere niyabeten vazife 
görmektedir. Teklif ve tasarılar buralarda gö
rüşüldükten sonra Umumi Heyete gelir. Eğsr 
komisyon çalışmaları kâfi gelmiş olsaydı, Umu
mi Heyet müzakerelerine lüzum kalmazdı, Bir 
şeyler düşünülmüştür ki, bu müzakereler yapıl
maktadır, yani tasarı ve teklifler Umumi He
yette görüşülürken üyelerin görevi sadece par
mak kaldırmak değildir. Bu müzakereler ba-
zan çok çetin geçmektedir. Hör üye, kanunun 
daha mükemmel ve memlekete biraz daha ya
rarlı olması için bir çaba sarf etmektedir. Bu 
gayretin istenen semereyi vermesi için, şüphe 
yok M, milletvekilinin o konu üzerinde bir ha
zırlığı olması lâzımgelmektedir. Bu nasıl ola
caktır? Daha önce konuyu bilecektir ve bu 
yolda bir hazırlık yapacaktır. 

Ancak, maalesef bu pek mümkün olamamak
tadır. Bu neden böyledir? Çok defa müzakere 
konusu önceden bilinememektedir de ondan. 

izah edelim: 
Her gün içjin bir gündem hazırlanmaktadır. 

Bu gündem İçtüzüğün 78 nci maddesine uygun
dur, ama tatbik edilen gündem bu mudur? 

Şimdi, verilecek cevabı biliyorum: «Umumi 
Heyet gündemine hâkimdir, istediği değişikliği 
yapmaktadır» 

Bu kadar mı? Bu, bir istisna olmak lâzım-
gelir. Ben size söyliyeyim ki, birakınız g°e!en 
gündemi, ona yakın pek az bir gündemin tatbik 
edildiğini şu son yılda bir defa görmedim. 

Aynca, Umumi Heyetin 31 . 5 . 1971 gvmü 
almış olduğu bir karar var: Nevileri ve sıra
ları Başkanlıkça tesbit olunacak şekilde ta
san ve teklifler görüşülecek.. Bu sıra taîjbik 
olunuyor mü? Hayır, biz burada görüşülmesi 
lâzımgelen yahut görüşüleceğini bildiğimiz ta
sarı veya teklifi değil, o andan önümüze getiril-

I miş olanı görüşüyoruz ve tabiî hazırlıksız olu
yoruz; Meclis Kütüphanesi Türkiye'nin ikinci 
büyüklükteki kütüphanesidir, bundan da bu 
sebepten dolayı istifade edemiyoruz. Şimdi 
bir - iki misâl vereceğim: 

8 . 7 . 1971 günü oturum açılıyor, Plân Ko
misyonu Başkanının «.. öncelikle görüşülmesini 
arz ederim» şeklindeki önergesi okunuyor ve 
gündemin 25 nci sırasındaki «Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı» getiriliyor. 

Bundan sonra içişleri Bakanlığı tarafından 
verilen bir önerge okunuyor: «23 ncü sıradaki 
- halbuki 4 ncü sıradadır - asayişe müessir bâ
zı fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı
nın öncelikle ve diğer bütün işlere takdimen 
ivedilikle görüşülmesi» talep olunuyor. Tümü 
üzerinde müzakereler yapılıyor, yeterlik öner-

] gesi geliyor; Bakana söz verilecektir. Saat 
19,02 dir. Başkan, Bakana hitaben «Yarın si
ze söz vereceğim» diyerek celseyi kaptıyor. 

Ertesi gün üyeler, bu tasarının görüşülece
ğini düşünüp o hazırlıkla gelmişlerdir. Zabıt
ları okuyorum: 

«Görüşülen işler: 
«1. Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen

mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komis
yonu raporu. 

«Başkan — Sayın Hükümet?.. Yok. Sayın 
Komisyon?.. Yok. Bu kanun tasarısının görü
şülmesi ertelenmiştir.» 

Görülüyor ki, Bakan konudan haberdardır. 
Kendisi, diyelim ki bir zaruret sebebiyle yoktur, 
fakat yetkili bir kimse de yotkur. Oysa, Parlâ
mento ile Hükümet çalışmalarını koordine et
mek üzere bir Devlet Bakanı görevlendirilmiş
tir. Tabiî, hazırlıklı olduğumuz konuların mü
zakeresi geri çekiliyor. 

Bir başka misâl 30 . 7 . 1971 günkü toplan
tı : 

Gündeme geçiliyor, Serbest Meslek Toplumsal 
Güvenlik Kurumu kanun tasarısının son madde
leri müzakere ve kabul ediliyor. Başkanlıkça 
yapılan sıraya göre, bir gün önce müzakeresine 
başlanmış olan asiyaşe müessir bâzı fiillerin ön
lenmesi ile ilgili tasarı görüşülecektir, milletve
killerinin hazırlığı da bu yoldadır. 

Plân Komisyonu Başkanının verdiği önerge
lerle, gündemde bulunmıyan, ancak o günkü ge-

I len kâğıtlarda ve arka sıralarda yer alan tasa-
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rılarm görüşülmesi isteniyor. Bunlardan sonra 
Adliye Encümeni Sözcüsünün iki önergesiyle 
gündemin 22 ve 23 ncü sırasındaki iki özel af 
görüşülüyor. Bunlardan sonradır ki gündeme 
ve sırada olan asayişe müessir fiiller hakkındaki 
tasarının müzakeresine geçiliyor. 

Özel aflar, ne matbu gündemde, ne de Baş
kanlıkça hazırlanmış gündemde sırada bulunma
dığından, üyelerin hiçbir hazırlığı yoktur; kul
lanılacak rey için biraz bilgiye ihtiyaç vardır. 
Komisyon Sözcüsünden soruluyor: «Affı iste
nen hükümlünün rütbesi nedir? Mağdurun rüt
besi nedir? Suçun mahiyeti nedir? Ceza infaz 
edilmiş midir?..» Cevap yok. 

İkinci dosya, İzmir Ağır Ceza Mahkemesince 
verilmiş iki yıllık hapistir. Komisyon Sözcüsün
den soluyor: «Ceza infaz edilmiş midir, edilme-
mişse sebebi nedir?..» Yine bilgi yok. Bunlar 
ciddiyetle kabili telif değildir. 

Yukarda ifade ettiğimiz üzere, birinci dosya 
hakkında malûmat almak mümkün olmayınca, 
ikinci dosya hakkında verilmiş müstaceliyet tak
riri üzerine söz istiyoruz; Başkan, 71 nci mad
denin «Müstaceliyet teklifi, Reis tarafından re
ye konarak müzakeresiz işari reyle kabul veya 
reddedilir.» şeklindeki hükmüne istinaden söz 
vermiyor. Evet, söz verilmez; doğru ama, 
«önergenin şekil ve mahiyeti hakkında bir iti
raz yapılmaz» demiyor ki. 71 nci maddenin bi
rinci fıkrası 70 nci maddeye atıf yaparak, tale
bin yazılı ve Meclisin kabul edeceği esaslı bir 

. sebep gösterilmesini âmirdir. Bu hüküm nerede 
kalıyor? Söz konusu önergede bırakın «esaslı» 
oluşunu, hiçbir sebep gösterilmemiştir. 

Biliyorum, verilecek cevap yine aynı: Baş
kanlık ne yapsın Umumi Heyet kabul etmiş.. 

Hayır efendim, Başkanlığın yapacağı çok 
şey var; gündemin sırasını allak bullak eden 
önergeyi re'sen reddedebilir, önergeyi muamele
ye koymıyabildr. Soruyorum; bu iki özel af 
memleketin hangi meselesini halletmiştir?. Kal
dı ki, Köy İşleri Bakanlığının teşkilât kanunu, 
imar kanunu ve nihayet pek çok pürüzü halle
decek nitelikte Sayın Mehmet Atagün'ün 44 sa
yılı Kanunda »değişikliği öngören teklifi sırada 
beklemektedir. Başkan, bütün bunları görüp, 
sadece iki şahsı alâkadar eden af tekliflerini öne 
alma talebini muameleye koymamazlık edemez 
mi idi? Fransız Meclisi Mabusanmda Başkan 

Huryo sadece tatbikata aykırı olduğu sebebiyle 
bir önergeyi muameleye koymamıştır. 

Son bir misâlle sözlerimi bitireceğim. 
26 . 7 . 1971 günü Harb Akademileri Kanu

nu görüşülürken çalışma süresi dolmuştur. Baş
kan, «Normal çalışma süresi hitam bulmuştur, 
devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum» der 
ve kabul üzerine zabıtlarda 19 sayfa tutan mü
zakere yapılır, 14 maddelik kanun kabul edilir. 
Oturumun kapanması lâzım değil mi?.. Hayır! 
Millî Savunma Bakanının bir önergesi ile diğer 
konulara takdimen öncelik ve ivedilikle astsu
baylarla ilgili bir tasarı getirilir. Bu da geçer. 
Oturumun kapanması lâzım değil mi?.. Hayır! 
Yine aynı Bakanın bir önergesi ve Hava Kuvvet
lerinin güçlendirilmesine katılma payı hakkında
ki teklif.. Ehemmiyeti inkâr edilemiyecek bir 
teklif, ilerlemiş bir saat. Bu konuda hazırlığı 
olan milletvekillerinin o gün görüşüleceği hak
kında bilgi sahibi olmaları mümkün değil. Bu 
teklif görüşmesiz kabul edilmiş. Sonunda Sa
yın Sezai Orkunt, calibi dikkat ve çok İstifadeli 
bir konuşma yapmış. Bu konuşmayı zabıtlar
dan okuduk. Ne getirmiş bu kanun?.. Millî pi
yangodan temin edilebilen 50 milyon ve bâzı 
eğlence yerlerinden alınacak ufak bir meblağ.. 
Celsenin kapanma saati 20,21 dir. 

Bu teklif, sırasında ve daha münasip bir za
manda görüşülseydi, bu teşebbüs daha olumlu 
bir hale getirilseydi olmaz mıydı? Başkanlık 
burada kusurlu değil mi? Kapanıştaki, «Teklif 
gelecek birleşimde açık oya sunulacaktır» sözü 
bu gerçeşi ortaya koymaz mı? Bütün bunlar bir 
düzensizliğin belirtileridir. 

Katıldığım toplantılar hariç, Millet Meclisi
nin kurulduğundan bugüne kadar ki bütün za
bıtlarını okudum; son devrenin bu son yılında
ki karışik bir yıl gibisine raslamadım. 

Tekrar ve açık olarak ifade ediyorum; bâzı 
istisnalar hariç, gündem, milletvekillerinin ha
zırlanmalarını mümkün kılacak şekil ve zaman
da hazırlanacaktır. Bu, Başkanlığın görevidir. 
Biz buraya sadece parmak kaldırmak için değil, 
görev yapmak için geliyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (D. P. ve C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

3. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'nm, 
ayçiçeği taban fiyatlarının ilân edilmemesi se
bebiyle üreticinin güç durumda kaldığına dair 
demeci. 
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BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Sad-
rettin Çanga, ayçiçeği taban fiyatları hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 
SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ayçiçeğinin memleket ekonomisindeki değeri 

hepimizce bilinmekledir. Bu yıl bol denecek 
derecede mahsul idrak edilmektedir. Ancak, pa
muk ve buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinin taban 
fiyatlarının ilân edilmemesi nedeniyle üretici şu 
sıralarda çok müşkül durumda kalmıştır. Mah
sulünü Yağlı Tohumlar Kooperatifine götüren, 
ancak fiyatların ilân edilmemesi sebebiyle kapı
larda bekleşen, dolayısiyle kooperatiflerden pa
ra alanuyan üreticinin şikâyetleri had safhaya 
varmıştır. 

Konuyu, çabuklaştırıcı usûl olarak gündem 
dışı konuşmak suretiyle huzurunuza getirmiş 
bulunuyorum. Sayın Hükümetin bundan önce 
olduğu gi'bi, gerek pamukta ve gerekse buğday 
fiyatlarının tesbitinde gösterdiği sürati bu ko
nuda da göstermesini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'1 in, yurt 
dışında yayımlanan bir gazetenin Türkiye'deki 
tâyinlere dair yazısı hakkındaki demeci ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımuısı Sadi Koçaş 
ile İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun cevap
ları. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer, 3rurfc dışın
da intişar eden bir gazetede bahsi geçen bâzı ta
sarruflar üzerinde gündem dışı söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

Buyurunuz efendim. 
HİLMİ BİÇER (Siniop) •— Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Bir müddet önce yaptığım gündem dışı bir 
konuşmada, bu türlü murakabeden bir fayda 
beklemediğimi, ancak bu ortam içinde başka da 
bir çare bulunmadığımı, esasen Hükümetin bu 
tıür konuşmaları kaale de almadığını arz etmiş
tim. Son zamanlarda başta Sayın Başbakan ol
mak üzere birçok Hükümet üyesinin Meclise de
vam ettiklerini gıörüyor ve seviniyorum, işte bu 
tuitumldan cesıaret alarak, bugün yine bir mev
zuu dile getirmek üzere yüksek huzurlarınıza 
geldim. 

Aümamyatâa bulunan milliyetperver bir va
tandaşımızdan aldığım mektupta şöyle denil
mektedir. 

«Sayın milletvekilim; Frankfurt'ta münte
şir Tercüman Gazetesinin 20 Nisan 1971 tarihli 
nüshasından, sizi ilgilendireceğine inandığım 
bir kısmı keserek gönderiyorum. Bu gazetenin 
yazdığı doğru mudur? Hakikaten böyle bir 
tâyin ve azil var mı? Dini baltalayıcı bir ha
reket müşahade ediyor musunuz? Lütfen bizi 
tenvir edimiz». 

Bu gazetenin Almanya'da intişar eden nüs
hasının başlığı şöyle: «Dini kademeli bir şekil
de ortadan kaldırmak üzere Türkiye'de bir te-
şeblbüs vardır.» 

Bunun altında bir de tâyin listesi var. 
Almanya'nın ve Avrupanm muhtelif yerle

rinde [bulunan ve muhitlerindeki Türk öğrenci
leriyle işçileri arasında çeşitli şekillerde komü
nizm propagandası yapan sosyalist öğrencilerin 
ellerinde, Berlin iden 22 Mart 1971 tarihinde pos-
talarumuş bir bildiri ve liste dolaşmaktadır. 

«Devrimci Sosyal Kuruluşlar Federasyonu» 
imzalı bu bildiri ve listede, Türkiye'de yapı
lanlar, yapılmak istenilenler ve idare mekaniz
masından atılmasını istedikleri kimselerin halem 
işıgal etmekte bulundukları makamlar yer almak
tadır. 

Yazı ve liste şöyledir : 
Fazla vaktinizi almamak ve beş dakikayı 

tecavüz etmemek için hepsini okumayacağım. 
Sömürücü düzenin uşakları olan idarecilerin 

tuttukları makamlar, ilk parti olarak değişe
cek müsteşar ve yardımcıları: 

«Başfbakamhfc Müsteşar ve Yardımcısı, Plân
lama Teşkilâtı Müsteşar ve yardımcılariyle bu 
teşkilattan 38 kişi, içişleri Bakanlık Müsteşar 
ve yardımcıları - bir tanesi hariç, - Adliye Ba
kanlığı Müsteşar ve Yardımcısı, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı Müsteşar ve yardımcıları, Köy 
İşleri Bakanlığı Müsteşar ve yardımcıları, Sağ
lık Bakanlığı Müsteşar ve yardımcıları, Çalış
ma Bakanlığı Müsteşar ve yardımcıları..» 

Bu devam edip gidiyor. Yalnız, bugüne ka
dar sayın Hükümetin yaptığı tasarrufları bu 
liste ile karşılaştırdığımız zaman gördüm ki, 
sayın Hükümet bunum yüzde 85 ini tahakkuk et
tirmiş. 
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Makaleyi ve listeyi dinlediniz; simidi sayın 
Hükümetten sioruyoruım; bu listenin yüzde 85 i 
gerçekleştiğine göre, ben bu vatandaşımıza, 
«Böyle bir şeyle Hükümetimizin alâkası yok
tur. İmam - hatip okullarının orta kısımları ka
patılıyor, ama bunun dini baltalamakla da bir 
ilgisi yoktur» diyebilir miyim? 

Haksız olarak vazifeden alındığı nedeniyle 
Hazineden tazminat olarak yüz binleri cebine 
indiren bir Bakan, teşkilâtımda değiştirmedik 
adam bırakmadı. Vaktiyle pasif vazifeye alı
nan bir eski vali, gelmiş - geçmiş bütün bakan
lara taş çıkartıreasına ve âdeta intikam alırca-
sma tâyin hususunda rekor kırdı ve hattâ 27 
Mayıs İhtilâlini bile gölgede bıraktı. Hele Ba-
hünoğlu, bu hususta, yarıştan hiç de geri kal
madı. Adaletin tecellisinde Sürat rekoru kıran 
Devlet Şûrası hafif bir uykuya daldı, hiçbir 
şeyi duymazdan geliyor. Sayın İnönü'nün 1950 
yılında yaptığı bir konuşmada söylediği gibi, 
tapu memurundan nüfus kâtibine kadar her
kes dengini bağladı, sırasını bekliyor. Her de
virde unutulmuş, küçücük bir Sinop t a bile 
Orman işletme Müdürü, Emniyet Müdürü, Mil
lî Eğitim Müdürü gibi pek çok elemanın yeri 
değişti veya sürgüne gönderildi. 

Sayın Başbakanımız, dün işçi temsilcileriy
le yaptığı konuşmada yüreklere inşirah veren 
bir teminat verdi; bütün kuruluşların ayakta 
durduğunu, iki Meclisin de vazifeye devam et
tiğini ve hattâ gensoru müessesesinin de işledi
ğini söyledi. Eğer gerçek durum bu isa, bunca 
memuru tedirgin öden hareketteki telâşınız 
nedir? Siz burada ebedî misiniz? Azlettiğiniz 
veya sürgüne gönderdiğiniz bunca memurun 
günahı ne? Suçlu iseler şimdiye kadar kaç me
muru mahkemeye sevk ettiniz? Bir taraftan 
Hazinenin iflâs ettiğini (söylüyorsunuz, bu ka
dar harcırahı nereden buluyorsunuz? 

Şimdi, Sayın içişleri Bakanı için üstad ga
zeteci Burhan Pelek'in bir hatırlatmasını ben 
de Yüce Meclise loikumak istiyorum]: 

«Aziz Bakan, bakan olmak bir kararname 
işidir. Hakiki bir Devlet adamı olmak için ger
çeklere cesaretle yaklaşıp, görmek ve önce iğ
neyi kendine saplamaya alışmak lâzımdır. 

«Sizi valilikten attıkları zaman (Allah razı 
olsun) mu demiştiniz? Siz de memursunuz. Tat
bikatta, daima nefsinizi mikyas olarak alı
nız. Bu kararlarınızın kaç kimseyi tedirgin, 
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kaç kimseyi bedbaht, kaç kimseyi mesut ede
ceğini ve nihayet memlekete ve millete ne fay
dası olacağını iyice tartınız ve siyasi mesuliyet
lerden ayrı, bir de vebal olduğunu Bakan ola
rak, Hükümet olarak unutmayınız.» 

Feyz aldığım Sayın Başbakanım; eğer de
mokrasiye inanıyorsanız ve eğer güven oyu ile 
Ibu makamda oturacaksanız, bu azilcilere lütfen 
«dur» deyiniz. Bu şahısların ya 'sizi yanılttık
larına veya geniş müsamahanıza sığındıklarına 
inanıyorum. 

İBana, bu konuşma fırsatını veren Sayın 
Başkana ve beni dinlemek lûtfunda bulunan 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Koçaş, 
buyurun. 

DEVLET SAİKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan; 

Bâzı konularda biljgi vermek ve açıklama
larda bulunmak için konuyu buraya getiren 
milletvekiline teşekkür etmek bir kaidedir, ama 
bu kaideyi bugün bozacağım; bir milletvekili
nin, bu kürsüyü bu şekilde kullanması gerçek
ten acıdır. 

IKimi, ne ile suçluyoruz? Soruyorlar... (Muğ
la Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın kürsüye hi
taben anlaşılamıyan bir müdahalesi) 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Bu 
Meclisi zaten hep sen karıştırıyorsun, yeter ar
tık!... (Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ile 
Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülclan arasın
da karşılıklı tartışmalar) 

[BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Soru
yorlar: «Yapılan işlerin, dini baltalamiakla bir 
alâkası yoktur diyebilir miyiz? (A. P. ve C. 
H. P. sıraları arasında karşılıklı lâf atmalar) 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, Sayın 

Bakan konuşuyor, dinleyiniz efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — «Yapı
lan işlerin dini baltalamakla bir alâkası yoktur 
diyebilir misiniz?» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; biz Hükümet olarak, 
dini, bu kürsülerde, bu salonlarda, gazetelerde, 
miting meydanlarında'dilimize almıyacak kadar 
dinine bağlı insanlarız. (C. H. P. sıralarından 
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«Bravo» sesleri.) Türkiye'de, dindar olmak, Müs
lüman olmak ne bir şahsın, ne bir zümrenin in-
hisarmdadır. 

HÜSAMETTİN AKMUMGU (İsparta) — 
Masonluktan bahset, masonlar niçin korunuyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SABİ KOÇ AŞ (Devamla) — «Mason
luktan bahset» diyenler, daha bir sene evvel se
çimlerde mason kelimesi kullanıldığı zaman üze
rimize yürüyenlerdir. (C. H. P. Biralarından 
«Bravo sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; bize bu seçimlerde, 
«Filân adam mason mu, falan adam mason mu?» 
diye sordular. Verdiğimiz cevap şudur : Bizi il
gilendirmez. 

Bizim içimizde mason yok. Ben mason deği
lim. Masonluk hakkında fazla bilgim olmadığını 
da itiraf edeyim; merak edip üzerine düşmedim, 
ama, filân adam mason ise beni ilgilendirmez. 

HÜSAMETTİN AKMÜMCÜ (İsparta) — 
Hükümet olarak ilgilendirir. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, müdahale et
meyiniz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇ AŞ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Hükümet olarak da ilgilendirmez. 
Masonluk, kanuni bir müessesedir; masonluğun 
suç olduğu fikrinde olan değerli arkadaşlarımız 
kanun teklifi yaparlar, Yüce Meclis, Türkiye'de 
masonluk müessesesini kaldırır ve o müesseseye 
girenler suç içinde olur. Ama Türkiye'de bu ka
nunlar mevcudolduğu müddetçe, kişiler ve züm
reler kanun himayesinde olduğu sürece bir mil
letvekilinin bunu söylemeye de hakla yoktur. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Devlet 
adamı böyle konuşmaz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Talihin 
garip cilvesine bakın; kimleri, kimler savunmak 
durumunda kalıyor? 

Değerli arkadaşlarım... 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Tecavüz 

etme... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

* DIMCÎSI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Kimseye 
tecavüz etmiyorum. 

Bugün, «masondur» diye itham edilen yüz
lerce insan vardır; bunların içinde benim dost
larım da vardır, hiçbirisi hakkında bu konuda 
ağzıma tek kelime almamışımdır ve almam da. 

Ama ben yerinden müdahale eden milletvekiline 
cevap veriyorum. (A. P. ve C. H. P. sıraları ara
sında karşılıklı tartışmalar.) 

Değerli arkadaşlarım; tekrar edeceğim, Tür
kiye'de kanunlar bir müessesenin mevcudiyetini 
kabul ettiği müddetçe, o müesseseye mensubo-
lan herkes kanunların himayesindedir; ne bir 
milletvekilinin, ne bir Hükümet üyesinin onları 
suçlamaya hakkı vardır. Ben, yerinden onu suç
lamaya kalkan kişilere cevap veriyorum. 

Tekrar ediyorum; eğer sayın milletvekili, ma
sonluğun suç olduğu kanaatindeyse, bugüne ka
dar niçin bir kanun teklifi getirmemiştir? 

Değerli arkadaşlarım; 
Diyorlar ki, - tekrar ediyorum - «Yaptığınız 

işlerin diri baltalamakla bir alâkası yoktur di
yebilir misiniz?» 

Elbette diyebilirim. Yalnız, buraya çıkıp ko
nuşan arkadaş mı Müslümandır, yoksa Türki
ye'nin % 98 halkı mı Müslümandır? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de vatanper
verlik, iyilik, çalışkanlık gibi Müslüman olmak, 
dine bağlı olmak da kimsenin inhisarında değil
dir. Ama arkadaşım, gerçek olarak islâm Dini
ni biliyorsa, onu bu kürsülerden kullanmaz, is
lâm Dini, Allah'la kul arasında bir vicdan işi
dir, başka maksatlarla istismar edilmez. Biz bu
nu yapmamaya çalışıyoruz. Ama birisi kalkar 
da, «Yaptığınız işin dini baltalamakla bir alâ
kası yok mudur?» derse, gerekli cevabı vermek 
mecburiyetindeyim. 

Kimin gerçek Müslüman, kimin gayrisamimi 
Müslüman olduğu yalnız Allah tarafından tak
dir edilebilecek bir şeydir. Yoksa, «Ben Müslü-
manım» diye mitink meydanlarına çıkıp da oy 
toplamakla bu işi halletmek mümkün değildir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bu, benim sorum 
değil, gazetenin sorusu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Ona da 
geleceğim, ona da cevap vereceğim. 

«Yüzbinleri cebe indiren Bakan» dan bahse
diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bir milletvekili, bir se
natör Damştaya müracaat ediyor, Türkiye'nin 
en yüce Anayasa ve hukuk müessesesi Danıştay 
tazminata hükmediyor. Şimdi, bir başka kişinin 
yüzünden başka kişileri suçlamak istemiyorum; 
«insaf edin» demekle yetineceğim. Hanginizin 
kanunlar yüzünden zarara uğradığı iddiası var-

— 120 — 
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sa Danıştay kapıları açıktır; gider ve tazminatı
nı alır. Hüner, Devlet olarak hiç kimseyi Danış
tay tarafından tazminat ödenemiyecek hale ge
tirmektedir. 

«Değiştirmedik adam bırakmadınız.» diyor
lar. % 85 rakamından bahsettiler. Verdikleri lis
te önümdeydi, saydım 35 tane vali ismi var. Ta
biî teker teker hangilerinin değiştiğini benim 
bilmem mümkün olmadığı için, gittim, mevcudo-
lan Sayın içişleri Bakanından sordum ve deği
şenlerin altlarını çizdim. 33 kişinin ismi veril
miş, 18 i değişmiş. Bu % 85 nasıl bulundu, bi
lemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz iktidara geleli beş 
ay oldu, 18 tane vali değişmiş. Sorarım size; 
Türkiye'de hangi iktidar, iktidara geldiğinin bi
rinci ayında 30 un, 40 in üstünde vali değiştir
memiştir? 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Siz ikti
dar değilsiniz, Hükümetsiniz, Hükümet, parti-
lerüstü bir Hükümet... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Arka
daşlarım, kelime oyunu yapmayın, biz iktidarız. 
iktidar demek, memleketi idare eden Hükümet 
demektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) Biz,, iktidarız ve Hükümetiz. Biz sise bir 
program sunduk, bu programı lütfedip kabul 
ettiniz. O programın uygulanması için, o uygu
lamayı yerine getirebilmek için, o kafada in
sanlara ihtiyacımız var. Biz, görüşümüzü başta 
açıkladık: «Bir genel tasfiyeye gitmiyeceğiz, 

- ama, bize ayak uydurabilecek, şu programın uy
gulanmasına imkân verecek bir kadroyu işbaşı
na getireceğiz.» dedik. 4,5 ayın içinde 18 vali 
değişmiş. Tekrar soruyorum; hangi iktidar, 
hangi Hükümet, iktidara geldiğinin ikinci, 
üçüncü haftasında kırk, elli vali değiştirmemiş
tir? 

Elbette, bizi iktidara getiren 12 Mart Muh-
tırasıdır. 12 Mart Muhtırası, bir iktidarı suç
lamıştır. O iktidarın işbirliği yaptığı, iktidara 
getirdiği herkesle beraber çalışacak olursak, bi
zim Hükümet etmemize imkân kalır mı? Arka
daşlarımdan rica ediyorum; bizim yerimize ken
dileri Hükümet olsalardı, kendileri Başbakan ve 
Bakanlar olsalardı, devraldıkları idare mekaniz
masının bütün mensuplarını, üyelerini yerlerin
de tutarlar mıydı? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Yap
madılar mı, yaptılar zaten. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Mümkün 
müdür bu? 12 Mart Muhtırası bir, iki İnsiyi 
suçlamıyor, bir ekibi suçluyor, o ekiple mi iş
birliği yapacağız biz? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen de suçla
nıyorsun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — «Devlet 
Şûrasının uykuya daldığı» ndan bahsediyor. Yü
ce Meclislerde, Devlet Şûrasına olsun böylesine 
dil uzatıldığını on senelik Parlâmento hayatım
da ilk defa görüyorum. Gerçekten üzgünüm, bu
nu bir milletvekilinden beklemezdim. 

Devlet Şûrası uykuya dalmamıştır arkadaş
lar. Bizim de istediğimiz kararlara menfi cevap 
veriyor. Daha bir hafta evvel bir tefsir kararı is
tedik; bizim Hükümetimizin seçimle ilgisi yok
tur; seçimlere gidilmiyeceği hakkında Anayasa 
değişikliği Yüce Meclisler tarafından hazırlan
makta, görüşülmektedir. «Acaba, deprem bölge
sinde, şurada, burada yapılacak işler için Hükü
met üyelerinin kendi makam arabaîariyle değil, 
ama gittikleri yerlerdeki resmî arabalarla git
mesi için, 1965 te Damştaym İzmir Fuarı için 
verdiği emsal kararına uyan bir karar verilemez 
mi?» diye, «Hayır» cevabını verdi; «Pekiyi» de
dik, uyduk. Bizim de istediğimiz kararların kar
şısında bazan... Şimdi aklıma geldiği için söylü
yorum, daha bunun gibi pek çok karar var. 

Değerli arkadaşım diyor ki: «Herkes dengini 
bağlamış, sırasını bekliyor». 

Söyledim, beş ayda bu kadar vali, şu kadar 
umum müdür, müsteşar değişmiş. Değerli ar
kadaşlarım, söyliyeyim, zaruret olduğu her yer
de memur değişmiştir ve değişecektir. Çünkü, 
memur değiştirmemizde kıstas, sadece Devletin, 
memleketin işlerinin daha iyi yürümesidir. O va
zifeyi kim daha iyi yapabilecekse, onu iş başına 
getireceğiz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Çok iyi yürüyor, 
şimdi nüfus kâğıdı için de elli lira alınıyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Yalnız, 
değerli arkadaşlarım size şunu da söyliyeyim; 
bizim memur değiştirmemizde, bundan evvelki 
iktidarların memur değiştirmesine nazaran ufa
cık bir fark var; yalnız partizanlık yok. (C. H. 
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P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Adalet Partisi
nin, bir defa senatör, bir defa milletvekili aday
lığına girmiş, son iki seçimde de adayı olmuş 
bir merkez valisini biz vali yaptık. Bu mu par
tizanlık? 

«Bu kadar harcırajhı nereden buluyorsunuz?» 
diyorlar. 

Değerli arkadaşım bu suali, kendi iktidar
ları bunun on misli tâyin yaptığı zamanlar ne
ye sormuyordu acaba? 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Bütçesi Dev
let işlerinin yürütülmesi için hazırlanır. Biz o 
görevi en iyi yapabileceğimize inandığımız şe
kilde kullanacağız ve yapacağız. Devletin im
kânı yok ise, her zaman söylediğim bir sözü 
yine söyliyeyim, «Devlet ya vardır, ya yoktur;» 
o zaman biz iktidar olarak çalışanlayız. Yüce 
Meclis Hükümetimize güven oyu verdi. Progra
mımızı sunduk. Programımızda bunların hepsi 
vardır. Ama, Yüce Meclisin güvenini kaybet
miş isek, biz bu koltuklara çamsakızı ile yapış
madık. (C. H. P. sıralarnudan «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu kararlar kaç kişiyi tedirgin, kaç kişiyi 
bedbaht etmiş... Bunun altında vebal olurmuş... 

Değerli arkadaşlarım, işte biz bunu herkes
ten daha iyi düşünüyoruz. Bizim için şunun bu
nun bedbahtlığı değil, Türkiye Cumhuriyetinin 
'bedbahtlıktan kurtulması bahis mevzuudur. 

Bir haber veriyorlar: 22 Mart'ta Almanya'
da filân bilmem ne gemıçler şunları yaymışlar, 
demişler ki, şu memurlar değişecektir... Dikka
timi çekmişti; içinde, o gün mevcudolmıyan 
müsteşarın da adı var. Sağlık Bakanlığının ay
lardan beri müsteşarı yoktur, o tarihlerde müs
teşarı yoktur, ama bu listenin içinde değişe
cektir» diye onun da ismi vardır. 

Yani şunu belirtmek istiyorum: 
Birisi kalemi eline almış, tanır veya tanı

maz, uydurmadan yazmış. O kadar dikkatli yaz
mış ki, aylardan beri mevcudolmıyan, boş olan 
fcir makamı dahi, «değişecek» diye yazmış. Yaz
mış; Millî Eğitim Bakanlığı Başmüsteşarı deği
şecek, Teknik Müsteşarı değişecek; şu değişe
cek, bu değişecek... 

ıSize soruyorum; Millî Eğitim Bakanlığında 
bu kademede değişen insan var mı? (A. P. sıra
larından, «Değişenler var» sesleri) 

Elbet değişeni de var. 
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Değerli arkadaşlarım, kâhin olmaya lüzum 

yok; Mart başında Türkiye'de bir aydıını, «Şu 
şekilde bir iktidar değişse kaç memur değişir, 
kimler değişir?» diye bir anket yapsa, yüzde 
50 isabetle onu bulurdu; değişmesi icabeden 
insanları dünya biliyordu. Daha onların hepsi 
değişmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir vesile ile söyledi
ğim bir sözü, bir de Yüce Meclisin huzurunda 
söylemek istiyorum. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Yüksekten 
atma, bunun hesabını vereceksin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Elbette 
Parlâmentoya giren, Hükümete giren kişiler 
hakkında herkes her şeyi söyliyebilir. Doğru 
yanlış çok şeyler söylenir. Bizim için de söyle
necek. Biz bunu göze aldık da bu hizmeti ka
bul ettik. Ama size şunu temin ediyorum; biz 
bu görevi bitirip, çekilip giderken, kimse bizim 
arkamızdan, «Hırsızdır, namussuzdur.» diyemi-
yscektdr. (C. H. P. sıralarından, «bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bu konuşmayı 
yapan milletvekili arkadaşıma bir teşekkürde 
bulunacağım, başta esirgediğim teşekkürü şim
di söyliyeceğim; bir konuyu açıklamak fırsatı
nı verdiği için teşekkür ediyorum: Almanya 1da 
'birkaç tanıe talebe toplanmış, bildiri dağıtmış; 
Almanya'da çıkan bir gazete bunu almlş. Bildi
rinin dağıtıldığı tarih, bizim Hükümetimizin he
nüz kurulmadığı tarihtir, içinde birtakım ağır 
ithamlar var, Türk milleti ve Türk Devleti, Tür
kiye için gerçekten ağır olan bâzı ithamlar var. 
Değerli milletvekili arkadaşım düşünmemiş, ki 
mutlaka içinde düşünenler vardır, ama ben de 
bu vesile ile kamuoyuna bir defa açıklıyayım; 
propaganda ve psikolojik harbin değişmez bir 
kaidesi vardır, hepimiz bilirsiniz, politikacılar 
ibunu çok kullanır : «Yalan uydur mutlaka iz 
bırakır...» 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sanatını 
söylüyorsun, sanatını, Sayın Koçaş... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ayıp sana, 
ayıp. AzmioğLu bu lâf söylenmez. (O.H.P. şura
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendihn, 
müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Terbi
yeli olmaya davet Ediyorum o milletvekilini. 
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Ben milletin selâmeti için, psikolojik hanb ilmi
nin bir kaidesinden foaihsddiyor, sizin ve büitün 
Türk Milletinin dikkatini çekmeye çalışıyorum. 
Ama, ne yapayım İki, herkes bu konuda kendi
sini yetiştirmemişise kaJbahat benim değil. 

Değerli arkadaşlanim; 
Şu konularda en ufak bilgisi olmayan, fa

kat kötü .niyeti »olan, Türk CMilleti ve Türk Dev
leti için kötü niyeti olan bir insan şu yazıyı 
yazıp, neşredebilir. Bir lâf ortaya atar; Tür
kiye'de faşist idareden, komünist idareden, sö
mürücüden, değişecek memurdan bahse/der; bi
raz evvel söylediğim gibi, yalan yanlış, olmayan 
makamlardaki insanların dahi yerini değiştirir. 
Bunu okuyan birçok insanlar bu gerçeği bilmez 
ve bumun etikisi altında kalırlar; milletvekili 
kaldıktan sonra millet haydi haydi bunun etki
si altında kalır. (C.H.P. sıralarından «Bravo, 
çok güzel sesleri). Bu bakımdan bana bunu 
açıklamak fırsatını verdiği için, konuşmamın 
sonumda arkadaşıma teşekkür ettim. 

Sizlere şunu temin etmek isterim: Her yiği-
tin bir yoğurt yiyişi varidır. Hata yapmamak 
yalnız Aîlaha mahsustur, biz de hata yapabili
riz. Yaptığımız icraatta da hatalı yerler olabi
lir; uyarırsınız, o uyarmanızı dikkat nazarına 
alır düzeltiriz. Aana bu yapılan iş, uyarma de
ğildir. Hatalı tâyin yapabiliriz; anladığımız 
dakikada dönebiliriz, nitekim döndük. (A.P. 
sıralarından «imar iskân'da olduğu gibi» ses
leri) hayır efendim; en üst kademelerde tâyin 
etltiğimiz bâzı memurlar hakkında, o vazifeyi 
yapamayacakları kanaatına vardık; bir iki gün
den tutun da bir iM aya kadar mesafe ile de
ğiştirmek mecburiyetinde kaldık. Ama, hiçbir 
Devlet memurunu, tüm Devletin bütün kade
melerini, değerli arkadaşımın burada yaptığı 
gilbi töhmet altında tutmadık ve tutmayaca
ğız. 

MİTHAT ŞÜKRÜ ÇAVDAROĞLU (Balıke
sir) — Peki, bunu izah ederken, bizi ne diye 
suçluyorsunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Kimseyi 
suçlamıyorum. Ben burada konuşan bir millet
vekilinin şahsına da değil, söylediği sözlere, fi-
Mflere cevap veriyorum. Şahıs, benim için ba
his konusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar edeyim; şu 
bildiriyi yayan adamın niyeti ortadadır. Bizim 
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i beş aylık iktidarımızda en çok üzerine düştü

ğümüz, Türkiye'de halletmeye çalıştığımız ko
nu buidur. Türkiye'yi içerden dışardan bölmek, 
parçalamak ilstiyen aşırı solun, kızıl komüniz
min kucağına itmek isltiyen güçler var. Sayın 
Barbakan defalarca bunu (bu kürsüden belirtti. 
Biz. Türkiye'yi bundan kurtarmaya çalışıyoruz. 

Şimdi bir arkadaşımız çıkar da, Devletin 
bütün üst kademelerinde bulunan memurları 
böylesine töhmet altımda tutan, bilmem hangi 
memleketin hangi okunmaz gazetesinde çıkmış 
Mr haJberi radyo ile bütün dünyaya ilân eder
se, bugün yerinde oturan Devlet memurları da 
gerçekten tedirgin olur, gerçekten üzülürler. 
Biz bunu yapmadık. Biz, değiştirdiğimiz memur
ların da sırtına birer kara leke sürmedik. Ama 
tekrar ediyoruz, ilk günden açıkladık; biz bir 
görev aldık, hem de olağanüstü şartlar altında 
Ibir görev aldık. Olağanüstü şartlar altında al
dığımız bu görevi yapabilmek içim bir program
la ortaya çıktık; Yüce Meclisin tasvibine ikti
ran etti, tasdik edildi, güvenoyu verildi. O 
programı uygulayabilmek için, gerek o prog
ramda belirttiğimiz fikirlere, gerek bizim ta-
kilbetitiğimiz fikirlere ve gerekse bizi iktidara 
getiren 12 Mart beyannemesinin, istediği 
refom isteklerine ayak uydurabileceğine 
inandığımı yaşıyla başıyla tecrübesiyle 
ve kişisel düşüncesiyle ayak uydurabi
lecek kişilere ihtiyacımız vardır. Bunlar
dan bir kıısımını değiştirdik, tekrar ediyorum, 
zaruret olursa yine değiştirilecektir. Ama bu, 
hiçlbir zaman, şimdiye kadar olmadığı gibi, 
şimdiden sonra de bir genel tasfiye mahiyetin
de olamayacaktır. Biz, kendimizden evvelki ik
tidarların bu kötü âdetlerini aynen tatbik etmi-
yeceğiz. 

Hepinize, teşekkürlerimi sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakaaıı ömer-
oğlu, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sinop Milletvekili Hilmi Biçer arkadaşımın, 
«27 Mayıstan sonra dahi, içişleri Bakanlığının 
işbaşına geldiği andan itibaren yaptığı tâyin 
kadar, tâyin yapılmamıştır» şeklindeki bir eüm-
le sarf etmesi beni huzurunuza getirmiş bulun-

I maktadır. 
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Kendilerinin, eğer lütfedip gazete nâvadisiy-
le yetinmemiş olsalardı, bu sözleri sarf etmiye-
cekl'erinden emindim. Kendilerinin hakikati öğ
renmesi için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1905 senesinde yapılan seçimleri mütaakıp, 
Sik kararname ile merkeze alman vali adedi 30 
tâır. Bizim, merkeze aldığımız vali adedi 18 dir 
ve merkeze alman memurlarla ilgili işlem masa 
Ibaşma oturup da şu veya bu şekilde yapılan bir 
değerlendirme suretiyle değil, yaptığımız gizli 
incelemelerden sonra edindiğimiz kanaat sonu
cunda olmuştur. Sayın arkadaşımız öğrenmek 
istedikleri takdirde, ne suretle, hangi şekilde 
(bir aykırı davranış sonucunda merkeze alındık
larını göreceklerdir. 

Teşekkür ederim. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

5. — Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Attilâ Karaosmanoğlu'nun, Bursa Milletvekili 
Sadr ettin Çanga'nın, ayçiçeği taban fiyatlarının 
ilân edilmemesi sebebiyle üreticinin güç durum
da kaldığına dair demecine cevabı. 

BAŞKAN — Şaym Karaosmanoğlu, ayçiçe
ği yağı hakkında yapılan gündem dışı görüşme
ye cevap vermek istemektedirler. 

(Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVİRT BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI ATTİLÂ KASAOSMANOĞLU — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

iÇok kısa olarak, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği 
alımları ile ilgili konuşmaya cevap vermek isti
yorum. 

iSöylemek istediğim konu şudur : 

1. — Boğaziçi Üniversite adiyle İstanbul'da 
bir üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/486) (S. Sayısı : 379) 

7. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Anayasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
ve öğretimi hürnyetine rağmen İmam - Hatip 
okullarının 1 nci devresini kapatma kararı alan 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Ana-

Yarın için ayçiçeği müstahsıîlan ile bir top* 
lantı tertibedilmişti, konu karara bağlanmak 
üzere bir toplantı yapılacaktı, fakat kendileri
nin talebi üzerine ıbu toplantı Cuma gününe bı
rakılmıştır. Çok kısa bir zamanda bu konu bir 
karara bağlanacak ve alımlar tesbit edilmiş fi
yatlar üzerinden başlıyacaktır. 

!Bunu arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Diğer birçok arkadaşlar gün

dem dışı söz istemişlerdir, fakat bütün birleşim 
saatlerini buna tahsis etmeye imkân yoktur. O 
Sebeple, önümüzdeki birleşimlerde diğer millet
vekili arkadaşlarımızın gündem dışı talepleri 
göz önünde bulundurulacaktır. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman Olcay'ın dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/618) 

(BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı Osman Olcay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

BAŞKAN — Gündemimizin «İkinci defa oya 
konulacak işler» bölümünde bulunan açık oyla
ma işlemi küreler Genel Kurulda gezdirilmek 
ve bilâhara kürsü önüne konulmak suretiyle ya
pılacaktır. 

yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/21) 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin müzake
resine geçiyoruz. 

Müzakere başlamış, gruplar konuşmuş, Ada-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

IV — - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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let Partisi Grupu ve Sayın Bakanın cevap ver
mesi 'hususu kalmıştır. 

îlk söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Orhan Dengiz'indir. 

Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok sayın Başkan ve çok değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 

öBır sayın arkadaşımız, Millî Eşitim. Bakan
lığınca, bu ders yılından itibaren tatbik edilmek 
üzere, imam - hatip okullarının birinci devresi
nin kapatılması ile ilgili bir karan münasebe 
tiyle bir gensoru önergesi vermiş bulunmakta
dır. Bu gensoru önergesi münasebetiyle, geçen 
günkü birleşimde, değerli grup sözcülerini din
lemiş bulunuyoruz. Bugün bendeniz Adalet Par
tisi Grupu adma grupumuzun bu konudaki gö
rüşlerini Yüce Heyetinize arza çalışacağım. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel, 4 Ağus
tos 1971 günü, 225 sayılı bir Talim Terbiye ka
rarını onaylamak suretiyle, 1951 yılından beri 
açılmış bulunan imam - hatip okullarının birinci 
•devresinin kapatılmasına karar vermiş bulun
maktadır. Bu kararın isabetli bir karar olmadı
ğını arza ve izaha çalışacağım. 

Bu kararın isabetli olmadığını arz ve izah 
edebilmek için, bu okulların tarihin seyri içe
risinde geçirmiş bulunduğu safhaları da birer 
birer ifade etmek lâzımgelmektedir. 

Hatırlıyacaksmız ki, Cumhuriyet devrine 
kadar imam hatip okulları memleketimizde 
bir müessese olarak bulunmuştur. Cumhuriye
tin ilânından sonra, 1924 yılında, bütün okulla
rın öğretim ve eğitim sistemlerinin birleştiril
mesini ifade eden Tevhidi Tedrisat Kanununun 
4 ncü maddesinde bu okullara ait bir madde yer 
almış bulunmaktadır. Şüphesiz , Tevhidi Tedri
sat Kanunu bugün de 1961 Anayasamızda de
vamı kabul edilmiş bulunan bir kanundur ve bu 
kanun, memleketimizdeki eğitim ve öğretimi 
bir elden yürütmeyi temin bakımından hakika
ten çok önemli bir kanundur. Bunun içindir ki, 
1961 Anayasası da bu önemli kanunu muhafaza 
etmiştir, tabiî bu önemli kanunun 4 ncü madde
si de muîıafaza edilmiştir. O maddede; «Maarif 
Vekâleti yüksek diyanet mütehassısları yetiş
tirmek üzere darülfünun'da bir ilahiyat fakül
tesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı 
diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların 

yetişmesi için de ayrı mektepler küşadedecek-
tir.» denilmektedir. 

Burada, «İmamet ve hitabet gibi hidematı 
diniyenin ifası vazifesiyle...» cümlesinin içerisi
ne imam - hatip okulları girmektedir. Nitekim, 
bu kanunun neşredilmesinden sonra dahi Cum
huriyet devrinin içinde ve 1924 yılından sonra 
imam - hatip okulları muhafaza edilmiştir ve 
bu okulların muhafaza edilmesi 1931 yılına ka
dar devam etmiştir. Hatırlıyorum, bendenizin 
liseye gittiğim sene 1933 idi, o seneden iki sene 
önce bir yakınımın öğretmenlik yaptığı - bu 
mânada hatırladığımı arz ediyorum - imam - ha
tip okulunun Kütahya'da kapatılmış olduğunu 
öğrenmiş bulunuyordum. Onun için zannediyo
rum ; belki 1932 de de devam etmiş olabilir ama, 
1931 de kapanmıştır. 

Bu okullar niçin kapanmıştır? «Kapatılmış
tır» demiyorum, çünkü geçenlerde burada yap
tığım bir konuşma sırasında da aynı kelimeyi 
kullandım, kapanmıştır. O günün şartları içe
risinde bu okullara öğrenciler gitmemeye baş
lamışlardır. Öğrenciler gitmeyince, gayet tabiî
dir ki, okullarda okuyacak öğrenci bulunmamış 
ve netice itibariyle de Devlet, bu okulları kapat
mak durumunda kalmıştır. 

O zaman, zamanın eğitimcileri bu meseleyi 
şu şekilde izah etmişlerdir: «Memleketimizde 
din adamlarını okullarda yetiştirmek doğru de
ğildir, lüzum da yoktur. Esasen Devletimiz 
lâik bir devlettir. Lâik devlet anlayışı içerisin
de babalar ve anneler, ebeveyn, çocuklarına dinî 
terbiyeyi verirler ve böylece dinî terbiye rahat
ça ve serbestçe çocuklara intikal eder ve onlar 
da Müslüman dininin icaplarını yerine getirir
ler.» Bu şekilde bir mütalâa ile bu uzun müddet 
devam etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu durumun devam etmesi 1945 yılma ka

dar sürmüştür. 1945 yılında İkinci Dünya harbi 
sona erdikten sonra Birleşmiş Milletler Anlaş
ması gereğince - ki, biz de bu tarihte bu anlaş
maya dâhil olmuş idik - dünyada yeni bir at
mosfer meydana gelmiştir. îmam - hatip okul
larını veya din mevzuunu Birleşmiş Milletler 
Anlaşmasına bağlamayı gönlüm hiçbir zaman is
tememektedir ve hakikaten bağlanamazdı. Çün
kü, memleketimizin 1931 yılmdan 1945 yılma 
kadar geçildiği safhada - ki, bu safha 19 yıl
lık bir safhadır - din adamlarının salahiyetli 
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(bir şekilde okullardan çıkmamış olması ve eski 
din adamlarının yerine yenilerinin ikame edi
lememiş bulunması memlekette bir noksanlık, 
bir ihtiyaç havasını da meydana getirmiştir. 

1945 dünya anlayışı 1949 tarihli İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 18 nci maddesin
de de yer almıştır : «Her şalısın fikir, vicdan ve 
din hürriyeti hakkı vardır. Bu? hak din veya 
kanaat değiştirmek hürriyetini, dinini veya ka
naatini tek başına veya topluca açık olarak 
veya özel surette öğretim, tatbikat, ibadet ve 
âyinlerle izhar etmek hürriyetini gerektirir.» 

26 nci maddenin 1 nci fıkrası da; «Her şah
sın eğitime hakkı vardır. Teknik ve meslekî öğ
retimden herkes istifade edebilmelidir.» demiş
tir. 

Şüphesiz, dünyadan ayrı bir atmosfer için
de yaşamamaya kararlı olan Devletimiz ve Mil
letimiz bu cümlelerin içerisinde ve memlekette 
de ihtiyaç hissettiği bu mevzuda Devleti, Hükü
meti sıkıştırmaya başlamıştır. Milletin arzusu 
ve bu boşluk, zamanın hükümetini harekete ge
çirmiş ve 1948 yılında imam - hatip okulları 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 10 aylık 
imam - hatip kursları şeklinde öğretime başla
mıştır. Bu sırada; çok sayın Halk Partili ar
kadaşlarımın sözlerine mâruz kalmamak te
mennisiyle arz etmek istiyorum M, Halk Par
tisi Kurultaylarında da bu mesele hakikaten 
ciddî bir şekilde ele alınmış ve memleketimiz
de yeniden bu okullların ihtiyar edilmesi te
mennisi izhar edilmiştir ve bunun neticesinde-
dir ki, biraz önce arz ettiğim, 1948 yılında 10 
aylık imam - hatip kursları açılmıştır. 

ıÇok muhterem arkadaşlarım, burada ente
resan bulduğum bir noktaya temas etmek isti
yorum. 

(Atatürk çok büyük bir insandı. Onun ko
nuşmalarını, nutuklarını ve derlenmiş konuş
malarının öaetlerini okuduğumuz zaman haki
katen ne kadar büyük olduğu ve ne kadar ile
riyi giörmüş olduğu anlaşılıyor. 

Atatürk diyor ki: «Bizim dinimiz en mâkul 
ve en taJbiî dindir ve ancak bundan dolayıdır 
ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olması için 
akla, fenne, ilme ve mantığa tetabuk etmesi 
lâzımıdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen muta
bıktır. İslâm hayatı içtimaıiyesinde hiç kimse
nin bir sınıfı mahsus halinde muhafazai mev
cudiyete hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir 

hak görenler ahkâmı diniyeye muvafık hareket
te bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur. 
Hepimiz müsaviyiz ve dinimizin ahkamını mü-
tesaviyen öğrenmeye mecburuz. Her fert dini
ni, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere 
muhtaçtır, orası da mekteptir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, büyük Ata
türk bunu buyurmuşlardır. Türk Ansiklopedi
sinin 18 nci cildinin 431 nci sayfasında Hamdi 
Aksiekili Hocanın tercüme-i halinden Mustafa 
Kemal'e ait bir cümle okuyorum: «Mustafa 
Kemal Paşa (Atatürk) 5 Şubat 1923 te Kon
ya'ya geldikleri sırada Darülhilâfe Medresesi
ni teftiş etmiş, Fransızca, hadis, fıkıh, kelam, 
coğrafya derişlerinde bulunmuş ve öğrencilerle 
uzun uzadıya meşıgul olmuşlar ve ayrılırken 
şöyle demişlerdir» «Memnuniyetle görüyorum 
ki, tedris ve tederrüs cidden haJkikatüd diniye 
dairesindedir. İnşallah memleketimizi ve mille
timizi ihya edecek aslî ve hakiki ulema, fâzi-
letkâr müderrislerimiz sayesinde siz olacaksı
nız. Kıymetli ve hakiki ulemamızın mevkii yük
sektir. Ulemamızın ve erbabı ilim ve irfanımı
zın hizmeti ve irşadları ile inşallah İbni Rüşd-
ler, İbni Sina'lar, Farabî'ler, İmam-ı G-azali'ler 
milletimizin içinden çıkacak ve bu asrın tekâ-
mülâtı ile mücehhez olarak ihyayı hakikati di
niye eylyedeklerdir. 

«dAksefkili Ahmet Hamdi Efendiyi tebrik 
ve kendisine teşekkür ederim.» 

Hâkimiyeti Millîye 6 Şubat 1341 nüshası 
771 de de bu beyanat neşredilmiştir 

ISayın arkadaşlarım, bunları niçin arz ediyo
rum? Bunları arz etmekten maksadım; imam -
hatip okullarına, imam - hatip okullarının üs
tünde açılmış bulunan İslâm enstitülerine ve 
yine üniversitelerimizin bünyesinde mevcut bir 
ilâhiyet fakültesine memleketimizin 1923 yılın
dan beri ihtiyacı bulunduğu ve İslâm Dininin 
Türk medeniyet tarihindeki büyük yerinde bü
yük vazifeler ifa ettiği ve bu vazifeleri ifa eder
ken, İslâm Dininin şartları kâfi olmakla bera
ber, bugünün şartları içerisinde ilmî ve müspet 
bir anlayışla yetişmiş din adamlarının, Türk 
Milletinin asırlar boyunca yücelttiği ve dünya
ya tanıttığı İslâm Dinini bundan böyle de yeni 
bir kafayla, yeni bir düşünce ile tanıtmaya de
vam etmesi lâzımigeldiği hakkında Türk Mille
ti gibi, Büyük Atatürk'ün de aynı düşünceye 
saihJbolduğunu ifaide etmek irinidir. 
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Çok muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Şinasi Orel gıüzel bir teşebbüse giriş

miştir; Büyük Atatürk'ü tamtma teşebbüsüne; 
bu karışık zamanda, bu karışık atmosfer içeri
sinde, onu başka, başka türlü anlıyan atmosfer 
içerisinde, Onum hakiki şeklinin ne olduğunu 
ortaya koyma teşeblbüsüne... Aslında bendeniz 
pek fazla taraftar olmamakla beraber - Çünkü 
'onu Türk milleti kendi içinde, Türk Milletinin 
her ferdi kendi içimde hissetmiştir ve etmekte
dir, bilmektedir', her yönü ile bilmektedir - böy
le samimî bir teşebbüsün içerisinde bu düşün
cesinin de bulunması lâzımgeldiğini Sayın Şi
nasi Orel'e bir defa daha bu vesile ile hatırlat
mayı vazife biliyorum. 

Çok sayın arkadaşlarım, 
1981 Aoıayasasmıoı 19 ncu maddesindeki 2 

fıkrayı da, ilgileri olduğu nisfoette arz edece
ğim : 

«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine sahiptir.» 

Diğer bir fıkra: «Din eğitim ve öğrenimi, 
ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de 
kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır.» 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın gayet sarih, âmir hükmü bu 

maddenin içerisinde, bu fıkralarda mündemiç
tir. 

Ben bu konuşmayı siyasi bir konuşma ola
rak yapmıyorum, çok samimî ve ciddî olarak 
arz ediyorum ki; mevzuu tahlil etmek için ya
pıyorum; hakikati bulmak ve görmek, hatamız 
varsa bunu düzeltmek için yapıyorum. Bajka 
hiçbir düşünce konuşmamın içerisinde mevcut 
değildir. Bunu sayın arkadaşlarımın dikkatine 
bilhass'a sunmak istiyorum. 

«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine sahiptir.» 

Evet... Türkiye'de bu; sarih, beliğ, açık bir 
şekilde tatbik edilmektedir ve vardır. Bunun 
münakaşası yoktur ve olmamıştır. Hükümetler 
bunu yapmaktadırlar. 

«Din eğitim ve öğrenimi ancak kişilerin ken
di isteğine bağlıdır.» 

Kişi ne zaman başlar? «Kişi 18 yaşında mı 
başlar, 16 yaşında mı başlar?» münakaşası ya
pılabilir. 

«... ve küçüklerin de kanuni temsücilerinıin 
isteğine bağlıdır.» 

«isteğine bağlıdır» sözü, kanuni temsilciler, 
çocuklarının-din eğitimine tabi tutulmasını ve
ya öğretilmesini istediği takdirde; Devlet, mil
letin veya o mesul kişilerin, ana ve babaların 
isteğini karşılamaya mecburdur. Karşılamaya 
mecbur olunca, bu okulları açık tutmaya - büt
çe, plâaı imkânları dâhilinde şüphesiz - mec
burdur. Anayasanın âmir hükmü gereğince bu 
vazifeden kaçmaması, kaçamaması, tevil etme
mesi, edememesi, şu veya bu istikamete gitme
mesi icafoeder. Bu cümleyi başka türlü anlamak 
ve izah etmek mümkün olmadığı için imam -
hatip okulları 1061 Anayasası çıktıktan sonra 
da devam etmiş ve yeni okullar açılmıştır; 1961 
yılından sonra yeni okullar açılmıştır... 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu Anayasaya uygun olarak kanunlar çıka

rılmış. Bu kanunlardan birisi; 1965 yılında çı
karılan 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkında Kanun, diğer Dev
let Personel Kanunu içerisinde bunlarla ilgili 
maddeler... 

Birinci kanun, kadrolu imam - hatiplerin, 
imam - hatip okulu 2 nci devresini bitirmiş ol
malarını, gerekli görüyor ve ancak bu nitelik
te istekli çıkmadığı takdirde imam - hatip okul
ları 1 nci devresini bitirenler atanabiliyor. Şim
di burada bir nokta ehemmiyetlidir. Kanun 
maddesi, kadrolu imam - hatiplerin imam - ha
tip okulları 2 nci devresi mezunları olmasını 
şart koşuyor, ama, «Bulunmadığı takdirde 1 nci 
devreden de tâyin yapılabilir.» diyor. Öyleyse 
bu maddenin işlemesi devam edecektir. Ne za
mana kadar?.. Bütün imam - hatip kadrolarının 
2 nci devre mezunlarından tâyini mümkün ola
cağı zamana kadar devam edecektir. 

iSaym arkadaşlarım, 
«Bunlar ehliyetsiz kişilerdir, bunlar imam

lık vazifeslimde kusur işliyorlar.», diyemezsiniz. 
Bir boşluğu kapatmaya mecburuz. Uzun bir 
müddet bu boşluğu doldurmaya Devlet mecbur
dur. Nitekim, ilkokul öğretmeni bulunmadığı 
zamanlarda Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuri
yetin kuruluşundan bugüne kadar, öğretmen 
okulları mezununun yanında yardımcı öğret
menlikle bu işi idare edegelmiş ve halen de et
meye devam etmektedir. O takdirde, aslı bu
lunmadığı zaman pekâlâ ondan bir aşağı dere
cede memur, öğretmen, imam istihdamı mev
zuu bahis olmaktadır ve olmuştur. «Bunlar 
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vazife yapamadığı için ben bu okulları kapat- ı 
mak zorundayım.» şeklinde bir kah tarzım daJhi, 
bu vaziyet karşısnda, kanun muvacehesinde 
kabul etmemiz mümkün değildir. 

.Nitekim Personel Kanunu bunları doğrudan 
doğruya kabul etmiştir; 2 noi devre mezunları
nın başhyacağı gösterge derecesini ve kademe
sini tesbit etmiştir. Ona göre «15 nci derecenin 
4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler» 
demek suretiyle imam - hatip okullarının 1 nci 
devresini bitirmiş ve imam olmuş kimselerin 
Devlet hizmetinde filan maaş karşılığında va
zife görebileceğini kanun kabul etmiştir. 

Buraya kadar olan bütün bu maruzatımla 
şunu arz etmek istiyorum M; imam - hatip 
okullarının 1 nci devreleri Anayasamıza, Ana- i 
yasamızın muhafaza ettiği Tevhidi Tedrisat Ka
nununa, ondan sonra çıkmış bulunan kanunla
ra, dünya muvacehesinde bağlı bulunduğumuz 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına ve onun kabul 
ettiği insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
maddelerine, ruhuna, milletimizin bütün fert
lerinin toptan isteğine ve arzusuna uygun bir 
okuldur. 

Çok sayın arkadaşlarım, 
imam - hatip okullarındaki gelişmeyi arz 

edeceğim : 
Tabiî, bir boşluk meydana gelmiştir. Bu boş

luk 1931 yılından 1948 yılına kadar devam et
miştir. 1948 yılında, biraz önce arz ettiğim 10 
aylık imam - hatip kursları açılmış, bilâhara 
1951 de Bakanlık bugünkü statü içinde 7 ilde I 
imam - hatip okulu açmıştır. Bugün bu okulla- I 
rm adedi 72 olmuştur. Tam 20 senede 7 den 
72 ye çıkmış.. I 

1949 yılnda Millî Eğitim Bakanlığı bir ka
rar almış; ilkokulların 4 ve 5 nci sınıflarında 
haftada ikişer saat - bilâhara bunu bir saate in
dirmiş - mecburi din dersi; 1951 yılında öğret- I 
men okullarının 2 nci devresinin 1 ve 2 nci sı- I 
nıflarına mecburi din dersi koymuş. Niçin öğ- | 
retmen okullarının 2 nci devresinin 1 ve 2 nci 
sınıflarına koymuş?.. Bunlar bu okuldan çık- j 
tıktan sonra öğretmen olacaklar, öğretmen ol- I 
dukları yerlerde ilkokulun 4 ve 5 nci sınıfla- 1 
nndaki öğrencilere din dersi okutacaklar, öğ- I 
retmenin din bilgisi olmalıdır ki, din dersini i 
çocuklara okutabilsin. Bundan tabiî bir şey I 
olamaz. { 
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Arz etmek istediğim şudur ki; bunlar, bir
birine bağlıdır. Birini diğerinden 'ayırmak, ko
parmak mümkün değildir; biraz sonra arz ede
ceğim. 

1957 yılında Bakanlık yine bir emirle orta 
dereceli okulların 1 ve 2 nci sınıflarında haf
tada birer saat din dersi koymuştur, ama diğer 
derslere halel gelmemek şartiyle bunu va'zet-
miştir. 1967 yılında lise ve lise derecesindeki 
okulların 1 ve 2 nci sınıflarına haftada birer 
saat ihtiyarî ^ 'tersi koymuştur. İhtiyarî.. 

ocuk buradan itibaren 16 - 17 yaşındadır; ih
tiyarî din dersi koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu, bu şekilde devam ederken, 1949 yılın

da Ankara'da, Ankara Üniversitesine bağlı bir 
ilahiyat Fakültesi açılmıştır, ilahiyat Fakültesi 
ve islâm Enstitüsü - hatırlıyacaksınız sayın 
milletvekilleri - 1933 yılında «Darül Fünun» un 
«Üniversite»ye çevrilmesi sırasında kapatılmış 
idi. 1936 da da üniversiteye bağlı İslâm Ens
titüsü kapatılmıştı, işte bunlar, zamanla yok
luğu, boşluğu anlaşılmış, 1949 yılından itiba
ren - biraz önce arz ettiğim sebeplerle - açıl
maya başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İmam - hatip okullarının açılmasını icabet-

tiren asıl sebep nedir?., ilahiyat Fakültesinin 
açılması dahi imam - hatip okullarının açılışını 
önliyememiştir, yani o ihtiyacı karşılıyamıamış-
tır. Bunu için açılmıştır, ilahiyat Fakültesinin 
açılışı, din eğitimi probleminin hallini değil, 
önemini şiddetle ortaya çıkarmıştır. Meselenin 
en önemli tarafının; «Köy ve benzeri iskân 
bölgelerinde yaşıyan ve nüfusun % 73 ünü teş
kil eden geniş halk kütlesinin ihtiyacına elve
recek elemanlar bulmak» olduğu kısa bir za
manda anlaşılmış ve ondan sonra da imam - ha
tip okulları 1 nci devreleri, 1 nci sınıflarından 
itibaren açılmaya başlanmıştır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
imam - hatip okullarının açılması sonunda 

bir mesele ortaya çıkmıştır : Bu okullar mes
lek okulu olduğu için, buradan lise seviyesinde 
çıkan çocuklar veya orta kısmından çıkan ço
cuklar daha üst okullara, dış okullara gideme
mişlerdir. Almamışlardır.. Klâsik okullar bu 
çocukları almamışlardır. Kız orta sanat okul
larından çıkanları nasıl liseye almıyorlarsa, 
bunlar da meslek okulu olduğu için almamış-
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lardır. Onun için diğer meslek okullarının yük
seği olduğu gibi imam - hatip okullarının da 
yükseklerinin açılması düşünülmüş ve yüksek 
islâm enstitüleri açılmıştır. 1959 - 1960 yılın
dan itibaren memleketimizde dört İslâm ens
titüsü açılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, burada bir hâtıramı arz 
edeceğim : 

İzmir'deki Yüksek islâm Enstitüsünün açı
lışı bendenizin vekilliği zamanına tesadüf etti. 
İzmir'de Yüksek islâm Enstitüsünün kapısı 
önünde yaptığım bir konuşmada; «islâm Dini
nin araştırılmaya ihtiyacı olduğunu, bütün 
dünyada islâm din enstitüleri bulunduğu hai
lde Türkiye'de bu araştırmanın yapılmamakta 
bulunduğunu, bunun yapılmasının şart olduğu
nu, bizim Müslüman memleketlerden din ada
mı ithal etmemizin doğru bulunmadığını, ama 
bu İslâm enstitülerinin, gelişinceye kadar belki 
dünyanın en münevver din adamlarını bir müd
det için getireceğimizi ve fakat inşallah kısa 
zamanda İslâm Dinini bütün dünyaya yayarak 
büyük imparatorluklar kuran ve bu dinin ha
kiki babası, önderi olan Türk Milletinin bunu 
da kısa zamanda halledeceğini» söylemiştim. 
Bunu, Türk kültürünün esasının bir noktası, 
bir cümlesi, bir tarafı olması dolayısiyle arz 
etmiştim ve hakikaten burada inanmış kimse
ler yetişmiştir ve memleketimize hizmetler yap
maktadırlar. Bu da bir kanunla yapılmıştır; 
77344 sayılı Kanunla kurulmuştur... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mesele daima mühim bir mesele addedil

miştir. Niçin addedilmiş olduğunu izah etmek 
çok zordur. Belki uzun bir devrin boşluğu bu 
münakaşaların zaman zaman yapılmasını icaibet-
tirmektedir. Ama şu (bir vakıadır ki, Yüce Mec
lis aynı fikirde olmuştur, Komisyonlarda yapı
lan konuşmalar ile burada yapılan (konuşmalar 
bir cümlede birleşmiştir; «Memleketimizin ay
dın din adamına ihtiyacı vardır, bunu yetiştir 
meye mecburuz» cümlesinde 'bütün parUömanter-
ler birleşmiştir. IBu noktada münakaşa olmuyor, 
çünkü Türkiye'de 40 Ibin nokta vardır, bu 40 
bin noktada üç kişi vardır; birisi imam, birisi 
Öğretmen, birisi muhtardır. 

Hepimiz her zaman, her yerde parti farkı 
gözetmeksizin söylemişizdir ki, bu üç adamın 
en aşağı lise seviyesinde bir hilgiye sahibolması 

ve sahasındaki bilgisinde eksik bulunmaması 
gereklidir. Ah, böyle olsa da bu memleketimiz 
birden bire mahallî önderler eliyle gelişse... 

Gazetelerde zaman zaman bir imamın bir 
köyü nasıl kalkındırdığma dair bir haberi oku
duğumuz zaman içimizden hafif bir inşirah duy
maktayız, bir öğretmenin bir köyün kalkınma
sında önder olduğu zaman içimizden bir inşirah 
gelmektedir, bir muhtarın köyünün sulanmasın
da faydalı olduğu zaman aynı hissi yine duy
maktayız. Birisi önder, birisi iman, birisi müs
pet ilim aşılıyan dürüst üç adamın bir araya 
gelmesi ve 40 bin noktada harekete geçmesi 
sayesinde bu memleketin, Ibizim burada yapma
ya çalıştığımız birçok işleri kökünden hallet
mek gibi bir kolaylığı olacaktır. 

Bu mesele böylece ortada durduğu halde, 
zaman zaman, «imam - hatip okullarının kapa
tılması lâzım mıdır, değil midir?» Meselesi muh
telif kulislerde münakaşa edilmektedir. Bu mü
nakaşalar millî eğitim içinde de yapılmıştır ve 
yapılmaktadır da. Yapılması da belki lâzımdır, 
ama şu mânada lâzımdır : Kapatalım mı, ka-
patmıyalım mı?» Şeklinde değil de, biraz önceki 
şekilde tavsif ettiğim din alamı tipini, «Daha 
iyi şekilde nasıl yetiştireceğiz, programlarını, 
fliımflarmı nasıl tanzim etmemiz lâzımdır?» Şek
linde münakaşa etmek maksadiyle yapılmalı
dır. Başka türlü yapılması imümkün değildir, 
«Bunları kapatalım mı, kapatmıyalım mı?» Şek
linde yapılmasını ben katiyen doğru bulmuyo
rum. 

Niçin doğru bulmuyorum muhterem arka
daşlarım? Burada heyecanla birkaç cümle söy
lemek istiyorum : Bendeniz 30 senelik öğretme
nim, politikada 8 senem geçmiştir, 22 sene bil
fiil çalıştım. Çocuğa güzel Toir şey öğretmek 
kadar yüksek bir zevk yoktur; hele o çocuğun 
bir cümlenizi seneler sonrası tekrar etmesi ka
dar güzel bir şey yoktur. 

IBunun ötesinde mühim bir mesele vardır; 
Türk Milleti 1923 yılından beri, 13 milyondan 
başlıyan 36 milyona gelen nüfusu ile her ferdin 
hepsi istisnasız memleketine okul istemişlerdir. 
Okulun çeşidi, bilginin çeşidi olur mu? Kars'tan 
üç 'köylünün bakanlık odasına gelip köylerine 
okul yapılmasını istediklerini gözlerim yaşara
rak idinlemişimdir. Bu heyecanı İKars'm en ucun
daki sınır köyünde duymamak mümkün değil
dir, okulu derhal açmak lâzımdır. Okullar, ne 
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okulu olursa olsun, Devletin kontrolü altında 
olan, devletin öğretilmesini istediği cümlelerin 
dışında bir şey öğrenilmiyen müesseselerdir. 
Bunların açılması bu memlekete zarar getirmez, 
ama kapatılması zarar getirir, heyecanı öldü-
rür. 

'Türkiye ide okul istemiyen köy var mıdır, 
kasaba var mıdır? Bunlara benzer şeyleri iste
miyen bir tek kişi gösterebilir misimiz? Müm
kün değildir. Bugünün Türkiye'si budur ve 
Devletin omuzundaki ağırlık da esasen bundan 
gelmektedir ve bu talebi karşılıyamamaktadır 
Devlet. 

ISayın arkadaşlarım; 
Bugün okuma yazma çağında bulunan ilk

okul öğrencilerinin % 912 sinim olml çatısı al
tında bulunduğunu biliyor musunuz? Cumhuri
yet hükümetlerinin gittikçe (hızlanacak şekilde 
getirdikleri bir rakamdır bu oran. 

'Akşam televizyonda dinledim, bereket ver 
sin ki yanlış mütalâa etmediler; okuma yasma 
oranının % 48 olması benim gücüme prMilyor 
arkadaşlarım, hepimizin de gitmelidir. Okuma 
yazma rakamı ^isien evvel yapılmamış işlerin 
rakamıdır, geri kalmışlığın rakamıdır. Cumhu
riyet Hükümetlerinin elde ettiği rakam % 92 
ddr. Bu oran, dünyamın hiçbir memleketinde bu 
kadar kısa bir zamanda elde edilmemiştir, bu
nunla öğünmeliyiz. Bunun devamlında imam -
hatip okulları da var, sanat enstitüleri de var, 
bahçıvanlık okulları da var, ziraat okulları da 
var, saobk okulları da var. otelcilik okulu da 
Var. Memleketimizin her sahasındaki ihtiyacı 
karşılıyan okullarımız mevcut. «Şunlar dursun 
da, şunu aradan kaldıralım» fikrine iltifat et
mek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mevzuu biraz uzaklara götürdüm ama, ko

nuşmamı takviye mahiyetinde kabul buyuraca
ğınızdan eminim. 

Bu okulların kalıp kalmaması meselesi Ye
dinci Millî Eğitim Şûrasında münakaşa edili
yor, Sekizinci Millî Eğitim Şûrasında münaka
şa ediliyor. Yedinci Şûra 1962 yılında, sekizinci 
Şûra da 1970 yılında toplanıyor. Yedinci Şûra
da, o zamanın Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu, 
«Meslek okullarının birinci devrelerini tek tip 
haline getirelim» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Bu husus bir bakıma doğrudur, benim de il

tihak ettiğim taraflar vardır, grupumuz da bu
na iltihak etmiştir. Nitekim 1970 te yapılan Şû
rada da buna benzer bir karar alınmıştır, yal
nız ebe okullariyle, imam - hatip okulları hariç
tir. Çünkü, Türkiye gelişmektedir. İlköğretim 
5 yıllık öğretim esasına istinadediyordu, şimdi 
artık yavaş yavaş 8 seneye gitmek lâzımdır. 
1965 veya 1966 yılı kışında Yozgat'tan döner
ken bir lokantada yaptığım bir konuşmada, «8 
yıla gitmek lâzımdır» diye arz etmiştim. 

Sayın Şinasi Orel'de bakan olunca «8 yıla 
gitmek zaruridir» diye buyurdular, doğrudur. 
Temel okullar bugün dünyada 8 yıla gitmekte
dirler. Bu hususun uygulaması memleketimiz 
için oldukça güçtür, ama 5 yıl meselesini % 92 
oranına çıkarmış olan Türkiye Cumhuriyeti hü
kümetleri 8 yılı da kısa zamanda inşallah çıka
rırlar. Esasen bu kapı açılmıştır, kasabalarda 
ve merkez köylerde ortaokul açılmak suretiyle 
8 yıla doğru bir gidiş vardır. Bu bakımdan te
mel okul olarak ortaokul alınabilir, ama temel 
okul olarak ortaokuldan alınması imam - hatip 
okullarının orta kısmının kapatılmasını icabet-
tirmez. 

Niçin böyle olmalıdır, şimdi bunu arz ede
ceğim. 

Nitekim şûra, özel bir komisyon teşkiline 
karar vermiş ve aldığı karar da imam - hatip 
okullarının birinci devresinin tek tip okul ha
line getirilmesi uygun bulunmamış, bu okulla
rın meslekî hüviyeti muhafaza etmeleri kabul 
edilmiş ve bu haliyle günümüze kadar gelmiş
tir. Bu karar bilâhara îkinci Beş Yıllık Plâna 
girmiş; «köy ebe okullariyle, imam - hatip okul
larının ilk devreleri dışında ortaokul seviyesin
deki bütün meslekî okullar genel ortaokul ku
rumu haline getirilecek ve bu amaçla 1970 -
1971 ders yılında ilk sınıflarına öğrenci alm-
muyacaktır» denmek suretiyle, imam - hatip 
okulları ile ebe okulları bu birleştirilen orta 
okul sisteminin dışında bırakılmıştır. Plân mec
lislerimizce kabul edilmiştir ve Devletin de bu
nu tatbik etmeye mecbur olması icabedier. 

1973 yılma kadar bunun devam etmesi şart
tır ve bugünkü Hükümetin bu mevzudaki bir 
tasarrufu grupumuzun kanaatince plâna ayla
ndır. 
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'Sekizinci Millî Eğitim Şûrası toplanmış, bu 
konuyu gündeme almamış, bu okulların statü 
ve müfredatının görüşülmesini Dokuzuncu Mil
lî Eğitim Şûrasına bırakmıştır. Ancak, «Bir ko
misyon kuralım ve bu komisyon meseleyi Do
kuzuncu Şûraya kadar incelesin ve bir rapor 
versin, bu verilen rapora göre de biz Dokuzun
cu Şûrada bu meseleyi tetkik edelim» demişler 
ve 150 kişilik bu komisyon toplanmıştır. Bunun 
içinde okul müdürleri, her okuldan seçilmiş öğ
retmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terki
ye Dairesi var, Millî Eğitim Bakanlığı Din iş
leri Genel Müdür Muavini var, Diyanet işlerin
den ve diğer mütehassıs kişiler çağırılmış ve bu 
150 kişilik komisyon möseleyi tetkik etmiş ve 
neticede şu kararlara varmıştır : «Bu okulların 
(birinci devresi 3 yıl, ikinci devresi 4 yıl olmalı
dır.» 

«Birinci devrenin meslekî karakteri hozul-
mamalıdır, 

«Birinci devrede tek tip orta okulda okutu
lan mıeciburi derslerin hepsi okutulmalı, ihtiyari 
dersler yerine medburi meslek dersleri, (Arap
ça, Kur'anı Kerim, Din Bilgisi gibi) konulmalı
dır. 

«Ders saati haftada 30 dan 34 e çıkarılmalı
dır. 

«Bu devreden mezun olanlara ortaokul dip-
lomajsı verilmelidir. Mesleke atılıp köy imamı 
olmak istiyenler ugulamalı meslekî bilgiler yan 
sınıfına geçip bir yıl okuduktan sonra imam -
hatip olmalıdırlar. 

«Birinci devreyi bitirenlerden istiyenler 
ikinci devreye, istiyenler diğer okullara gidebil
melidir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
İBurada dikkati çeken nokta şudur : îmam -

hatip okullarının orta kısımları 3 sene olacak, 
(buradan mezun olan öğrenciler ortaokul diplo
ması almış sayılacak, bunlardan istiyenler lise 
ve diğer ikinci devre okullarına gidebilecek
ler, istiyenler imam - hatip okullarının ikinci 
devresine gidebilecekler, imam olmak istiyen
ler ise, bir sene daha, biraz fazla teksifi din 
bilgisi dersleri okuyarak imam olabilecekler
dir. 

Şimdi burada münakaşa edilebilecek bir 
mesele, kanaatimce yoktur. .Neden yoktur? 
Çülıkü, bu verilen rapora göre ortaokul kıs

mı tanzim edilirse, bunlar diğer ortaokullar
da okunan mecburi derslerin hepsini, bun
lara ilâveten de din bilgisi okuyacaktır. On
dan sonra, bu çocuğun yaşı 1'6 - 17 ye geldiği 
zaman her hangi bir okula gitmek hakkını 
haia değil midir? Gitsin. Çünkü oraya ve
rilirken, Anayasaya göre ebeveynin isteğine 
g'dre verilmiştir. Çocuk on iki yaşındayken, 
«Böyle bir okula gitmek doğru mudur, değil 
midir?» bilmiyordu. Bu bakımdan hiç olmazsa 
çocuk onaltı onyedi yaşma geldiğinde gerek 
kendi kabiliyeti, gerekse muhitinin bıraktığı 
tesirler dolayısiyle başka bir okula gidebil
melidir. Bu imkân o çocuğa veriliyor. Ama 
bu okulda okuduktan sonra ikinci devreye 
gitmek istiyorsa, gidebilir. Kapı açık... Parası 
yok ve okuyamıyacaksa, biran evvel hayata 
atılmak istiyorsa imam - hatip sınıfına gide
cek; orada daha teksifi bir şekilde bir şene 
okuyacak ve imam olacak. 

Muhterem arkadaşlarım,, işte bu, Hükü
met Programımda okunan, «imam - hatip okul
larını yeni orta öğretim sistemi içerisinde 
ıslah edeceğiz.» cümlesine uygundur. 

iSaym Orel buraya gelip de konuştuğu za
man, eğer; «Biz Hükümet Programının bu 
maddesini uyguluyoruz,, siz zaten, bu maddede 
içinde olduğu halde bize itimat oyu verdi
niz,» derse; biz, başka türlü anlamadığımız 
için, bunu bu mânada anladığımız için itimat 
oyu vermiştik, deriz. O takdirde kendileri 
müşkül vaziyette kalırlar. 

Nitekim, bugün başımıza gelecek endişeyi 
'bir arkadaşımız hissetmiş olacak ki, o gün 
bir sual sordular, Hükümet Başkanı da çıktı; bir 
hemşehrisinden misal vererek; «Aman ha!.. 
Böyle anlamayın sakın. Ben bunu demek 
istemedim; böyle bir şey aklımızdan geçmedi.» 
'buyurdular. Doğrudur. 

Burada tenakuza düşülmemelidir. Düzeltme 
başka şeydir; biraz önce arz ettim, müfredat 
programlan düzeltilebilir. Gayet tabiîdir. Bu
gün bizim ortaokullarda, liselerde çocukları
mıza okuttuğumuz dersleri biz okuduk mu? 
Daha evvelki yıllarda başka şeyler okuduk 
ve başka metotlarla okuduk, imam - hatip okul
larının da metotları değişebilir, gayet tabiî
dir; ders saatleri azaltılabilir, çoğaltılabilir. 

— 131 — 
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Muhterem arkadaşlarım; | 
Bu Şûra kararlarını Sayın Bakan tanı-

mamazlıktan gelemez. Gerçi Şûra kararları, 
ismi üstünde, is^iş arîdir ama, öyleyse niçin 
Şûra toplanmaktadır? Memleketin eğitim ve 
öğretim durumunu memleketin yetkili ağızla
rından bir defa tahlil etirmek ve onun ışığı 
altında yeni hamleler yapmak için Şûra 
toplanır. 

İki Şûra üst üste toplanmış, bu istikâmette 
kararlar vermiş. Cayın Bakan, «Ben bunları 
dinlemiyorum» diyemez. Demesi zordur, ko
lay bir şey değildir, dese bile bundan dönü
lebilir. Biraz önce Sayın Koçaş'da söylediler; 
«Biz inandığımız şeyi yaparız, doğru bildi
ğimiz yolda yürürüz; ama bir müddet sonra 
bunun hatalarını görürsek, bundan dönerte, 
fazilet budur.» buyurdular. 

Evvelki gün Sayın Başbakan büyük iş adam-
lariyle yaptığı bir toplantıda da buna benzer 
gayet veciz bir cümle söylediler; gazeteler ya
zıyor : «Bizde kalıplaşmış, 'donmuş fikir yok
tur...» 

Bunu Başbakan Saym Erim söylüyor ve de
vam ediyor; «Biz bir fikrin doğru olduğunu dü
şünerek işe başlarız; faydalı olmadığını görün
ce bunu derhal değiştiririz.» 

Bunu Sayın Başbakan söylüyor. E, Saym 
Orel başka türlü düşünebilir mi? Devlet adamı 
başka türlü düşünmez. Ben başka türlü düşünü
leceğini sanmıyorum. Hata ise dönülür. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bütün meslek okulları, öğrencilerin, millî 

eğitimin temel ilke ve prensipleri esas olmak 
üzere meslekinin becerikli ve başarılı birer ele
manı olmasını hedef almıştır. İmam - hatip okul
larını gayesinde, yukardakiler esas olmak üze
re, ilâveten; imanın ve ibadetin ve bunu yaşa
ma alışkanlığının kazandırılması vardır. Bu, en 
az ilkokuldan başlamak suretiyle verilebilir. 
Onaltı yaştan sonra bunların verilmesi, psiko
lojik ve pedagojik bakım'dan mümkün değildir. 
Arapça telâffuzu, Kuran'ı Kerim okumaya dil
lerin yatışması, hançerelerin gelişmesi bu yaşta 
mümkündür. Bu münakaşa edilemiyecek bir du
rumdur. 

:Saym arkadaşlarım, 
Yabancı dili çocuklar öğreniyorlar. Yaşlılar 

yabancı dili kolay kolay öğrenemezler, telâffu
zunu kolay kolay yapamazlar. Bir dili öğren- | 
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ımek; Fransızca öğrenirken Fransızca düşün
müşse, İngilizce öğrenirken İngilizce düşünmüş
se mümkün olur. Ben İngilizce konuşurken 
Türkçe düşünürsem, İngilizceyi konuşamam. 
Bu alışkanlık çocuğa küçük yaşta verilebilir. 
Öbür yaşlarda verilir ama, kolay değildir. Te
lâffuz alışkanlığını onaltı yaşından sonra ka
zandırmaya kalkarsak, bunu öğretmek mümkün 
değildir. O zaman Arapça ve Kuran'ı Kerimi 
yanlış okuma yoluna gidilir ki, doğrusu dini
mizi kendi elimizle bozmuş oluruz. 

Çok saym arkadaşlarım, şimdi çok mühim 
bir konuya geliyorum. Elimde cetvel var; Millî 
Eğitim Bakanlığı Plânlama Dairesinin neşretti
ği istatistiklerden çıkardım : 

1960 - 1961 yılında imam - hatip okullarının 
birinci devrelerinde 19 okul varmış, 72 ye çık
mış ; 3 400 öğrenci varmış, 42 000 e çıkmış* Me
zun 427 imiş, 2 600 e çıkmış... 

Burada hareket noktası, «Bu kadar öğren
ci,» şeklinde tecelli edebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bunlardan vazife alanların miktarına ait is

tatistik de var. İmam - hatip okullarının birinci 
devrelerinden mezun olduktan sonra vazife 
alanların miktarı 971; ikinci devreden mezun 
olduktan sonra vazife alanların miktarı ise 
1 284 tür. Kırkbin imama ihtiyacımız var. Okul
lardan mezun olanlar ancak bunlar. Diğerleri, 
diğer okullardan veya kurstan mezun olanlar
dır. 

Şimdi burada üzerinde durulacak mesele şu
dur : Bunlar niçin köye gidip imam olmuyor
lar? 

Bu meseleyi incelemek lâzımdır, Devletin 
bunların şartlarını düşünmesi lâzımdır. «Bu ka
dar çok öğrenciyi ben ne yapacağım?» yerine; 
«Bu öğrencileri köye ben nasıl gönderirim? Git
melidirler.» şeklinde meseleyi Devletin hallet
mesi lâzımdır. Bugüne kadar hallolmamış... Ede
memişiz... Etmek lâzımdı. 

Kanaatimce, bugünkü Hükümetin üzerinde dü
şünmesi lâzım^elen mesele budur. Bu meseleyi 
halletmek lâzımdır. 

Türkiye'de 1960 ilâ 1970 yılları arasında 
yüzde olarak bütün okullar 2 nisbetinde, öğren
ciler 2,5 nisbetinde, yeni kayıtlar 2,6 nisbetinde, 
mezunlar ise 2,7 nisbetinde gelişmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, imam - hatip okul
larının öğrencileri ise buna nazaran daha yük-
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sek bir seviyede yükselmiştir. Sebebi geçmiş 
yıllardaki boşluklardan ibarettir, başka türlü 
izah tarzı yoktur. 

Bundan sonra imam - hatip okulu açılır mı?.. 
Açılacağını sanmıyorum. 

SAMİ ABiSLAN (Denizli) — Niçin açıl
maz, niçin açılmasın? 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Zatıâlinizi 
baştan sona kadar dinle-

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ars-
lan. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Nüfusumuz 
arttıkça yenilerinin açılması da tabiî olabilir; 
bundan normal bir şey de yoktur. Bugün açıl-
mıyabilir ama, nüfusumuz 40 milyona, 50 milyo
na ulaştıkça gayet tabiîdir ki, bu ihtiyacı kar
şılamak için açılacaktır. Okulu durdurmak müm
kün değildir. Ayrıca, imam - hatip okullarının 
% 66 yatırımını halk temin etmiştir; bunu he
yecanla temin etmiştir. Demek oluyor ki, bun
dan böyle de bu heyecanın devam etmesi müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir mesele 
daha var: Bu okulların çoğu yatılıdır. Bu yatılı 
okullarda Devletin öğrencileri de vardır; hal
kın, derneklerin parasını verip pansiyonlar aç
tığı öğrenciler de vardır. Şimdi, bu okullar ka
patılmaya başlıyacakmış bu sene. Başlayınca, üç 
sene sonra üç sınıfı da kapanacak demektir. Sı
nıfta kalan öğrencileri nazarı itibara alacak 
olursak, altı yıldan evvel tasfiyesi de mümkün 
değildir. 

Bu okulları, altı yıl sonra tasfiye ettik. Sayın 
Bakanın bu kararına göre konuşuyorum; imam -
hatip okullarının orta kısmı yok, yalmz yukar
da ikinci devre kısmı kalacaktır, ikinci devre 
kısmı kalınca, buraya öğrenciler nereden gele
cek? Halen ikinci devreye gelen öğrencilerin 
% 87 si imam - hatip okullarının ilk devresinden 
mezun olanlardır. Bunlar kapandıktan sonra 
imam - hatip okullarının ikinci devresine dışar
dan öğrenci gelmiyecektir. O takdirde bu ne de
mektir? Bu, altı sene sonradan itibaren imam -
hatip okullarının ikinci devresinin de kapanaca
ğı, kendiliğinden yok olacağı anlamına gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseye şimdiden 
bu şekilde teşhis koymak mümkündür. Bu, 1924 
Anayasasının neticesinde çıkan Tevhidi Tedrisat 
Kanununun 1931 de meydana getirdiği şekli, 

1976 da tekrar meydana getirmek mânasına ge
lir. Çok rica ediyorum, elli sene önceye gitme
memiz icabeder. Bu mekteplerin eksikleri var
sa, Devlet olarak bunu tamamlamaya mecbu
ruz. Büyük Meclis hiçbir zaman okul mevzuun
da bir güçlük çıkarmamıştır. Hükümet olarak 
getiriniz, ne istiyorsanız Büyük Meclisten iste
yiniz; Adalet Partisi Grupu olarak size, okul 
konusundaki isteğinizi, ama açma konusundaki 
isteğinizi her zaman karşılamaya hazır olduğu
muzu ifade edelim. (A. P. sıralarından, alkış
lar.) 

Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle konuş
mamı bağlamak istiyorum. 

Deminden beri arz ettiğim hususlar muvace
hesinde Sayın Millî Eğitim Bakanına grupumuz 
olarak şunu ifade etmek istedim: Bu karar Ana
yasa bakımından, kanunlar bakımından, şûra 
kararları bakımından, pedagojik bakımdan, 
müfredat programları bakımından; milletimizin, 
memleketimizin, köylümüzün, kentlimizin ihti
yacı bakımından ve bugüne kadar geçirmiş bu
lunduğu safhalar bakımından, sıkıntılı safha
lardan sonra bir rahatlık safhası bakımından 
yanlış alınmış bir karardır. Bu kararın düzeltil
mesi lâzımdır. Bu kararın düzeltilmesi yalnız 
Büyük Meclis üyelerini değil, bütün Türk mil
letini memnun edecektir. Hatadan dönmek fazi
lettir. 

Yanlış bir karardır. Münakaşa edilir ve fa
kat bir tarafı ağır basar. Hükümetin bu tasarru
funu, programındaki cümle ile izah etmesi müm
kün değildir. 

Bu bir reform da değildir; reform hükü
meti tolarak düşünülüyorsa. Reform, kapatmak 
mânasına gelmez. Okul kapatmak hakikaten 
çok zordur, buna el varmaması lâzımdır. Okul 
açmak kadar güzel bir şey yoktur; okul açınız, 
öğrencileri toplayınız, içine sokunuz, (başına 
bir öğretmen veriniz, nasıl olursa olsun; milli
yetperver, vatanperver, bu memleketin her şe
yini, kalkınmasını düşünen insanlar olsun. Ço
cukları okutunuz, çünkü ana ve baba, yalnız ve 
yalnız, çocuklarının bir çatı altında, öğretmenin 
önünde olmasını istemekten başka Devletten 
hiçbir şey istememektedir. Bunu yapınız ve bu, 
siyasete uymaz diyemiyeceğim, çok iyi bir ha
reket olur. 
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(Burada bunu geri almalı, burada ifade et
melisiniz. Başka çıkar yolu yoktur, güzel olan 
şey budur. 

Bu meseleyi biz Adalet Partisi Grupu ola
rak, bir gensoru meselesi olarak görmüyoruz. 
Gensoru meselesi değildir, bu meselenin araştır
maya ihtiyacı vardır. Kanunlar ve Anayasa, 
Şûra kararları, nizamlar, eğitim usulleri, ölçü
leri içerisinde araştırmaya ve bu araştırma so
nunda icalhederse soruşturmaya gitmek lâzım
dır. Bu, kanuna aykırı bir hareket olarak mü
talâa. edilebilir. Kanuna aykırı hareket vardır. 
Plâna da aykırıdır; ikinci Beş Yıllık Plâna ve 
Meclisin kararma aykırıdır, mevcut kanunlara 
aykırıdır. Biz, Sayın Balkandan bu kararın ip
tal edilmesini ve bunu bir an evvel memlekete 
duyurmasını bekliyoruz ve bu meselenin bir 
gensoru meselesi olarak değil, bir araştırma 
meselesi okluğuna inandığımız için de, Sayın 
Grup Başkanvekili arkadaşımız ibrahim Aytaç 
ile beraber bir araştırma önergesi veriyoruz 
Yüce Meclisin araştırma önergemize iltifat et
mesi, gelecek birleşimlerde kanaatimce müm
kün olacaktır. 

iBu vesile ile Yüce Heyetinizi en (derin saygı
larımla selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

İBAŞKAN — Sayın Millî Eğitim (Bakanı 
Orel, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞiMAİSi OREL 
— Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri; 

imam - hatip 'okullarının re organizasyonu 
içinde Hükümet programında öngörülen esasa 
uygun olarak, Bakanlığımızca girişilen icraat 
dolayısiyle, Denizli Milletvekili Sayın Sami 
Arslan tarafından verilen gensoru önergesi ne
deniyle huzurlarınızda bulunuyorum. 

Hükümetimin, bu önerge üzerindeki görüş
lerini arz etmeden önce, geçen Cuma günü gen
soru dolayısiyle yapılan konuşmalarda, Bakan
lığın reform çalışmaları ile bu çalışmalarda gö 
revlendirilmiş bulunan şahıslar hakkında, ka
muoyunda ve Yüce Mecliste yaratılmak istenen 
tereddütlere değinmek ve bu konuya açıklık 
getirmek isterim. 

En önemli reformlardan biri •olan eğitim 
reformunu gerçekleştirmek için, iş başına ge
lir gelmez, geçici yani kadroya alınmaksızın, 
istişari bir kurul olarak Eğitim Reformu Ko-

ünitesini teşkil ettim. Bu (komitede görev alacak 
şahıslar üzerinde Devletin en yetkili güvenlik 
makamının onayını sağladıktan sonra, Bakan
lık içinden ve dışından ve çeşitli disiplinlerden 
genel yetkili uzmanları görevlendirdim. 

İBu komite, önce bir reform taslağı hazırladı 
ve bu taslak Bakanlık içerisinde değerlendir
meye tabi tutuldu. Bu değerlendirmenin ışığı 
altında yeniden kaleme alman ikinci taslak, 
uzman- kişilere, eğitimle ilgili meslek içi ve 
meslek ıdışı kuruluşlara, basına gönderilerek 
çok daha geniş bir aydın kesimin eleştirisine 
sunulmuştur. 

Görülüyor ki, millî eğitim reform çalışma
larında açıklık ve samimiyet iki temel unsur 
olmuştur. Bu temel çalışmayı ilgili kamu ve 
özel kuruluşların eleştirilerine açık tutarak ge
liştirmekle, reformların, Hükümetin düğer alan
lardaki reform çalışmaları ile tutarlı duruma 
getirilmesi hedef tutulmuştur. 

Reform Komitesinin dayandığı ve hazırla
nan dokömanın anaçizigisi Atatürk ilkeleri, Ana
yasa, Hükümet programı, Devlet kalkınma 
plânları olmuştur. 

Muhtevadan ziyade, sistemin esaslarını ge
liştirmekle görevlendirilmiş bulunan komite
nin ikinci taslağı makama sunması ile görevi 
tamamlanmıştır. Bundan sonraki reform çalış
maları Bakanlık öngü'tü çerçevesi içinde devanı 
etmektedir. Gerçekte bu dölküman Birinci ve 
ikinci Beş Yıllık plânlarda zikredilen ilkelerin 
bir entegrasyonundan ibarettir. 

Uzman olarak sadece istişari amaçla ve 
Devletin en yetkili güvenlik mercilerine danı
şılarak görevlendirilmiş bulunulan bu kişileri 
töhmet altında bırakmak, dolayısiyle Bakanlık
ça girişilen reform çalışmalarını gölgelemek, 
hissî ve hukuk devleti anlayışı ile kabili telif 
olmıyan bir tutumdur. 

Kompozisyonları reform komitesine benzer 
danışma kurulları, Bakanlığımca, geçmişte de 
kurulmuştur. Hattâ, Reform Komiteısindeki şa
hıslardan üzerinde İsrarla durulan bir zatın 
geçmiş bilim danışma kurullarında da bulun
duğu bir gerçektir. 

Reform Komisyonunda görev aldıkları tel-
mühen belirtilen şahısların çoğunun, komisyo
numuzda bulunup bulunmadığını ben tesbit 
edemediğim gibi, Devletin yetkili makamı da 
teslbiit edemedi. Millî Eğitim Bakanlığı kadrola-
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rina yapılan atamalara da telmihte bulunuldu. 
Dışarıdan bir atama yapılmamıştır. Telmih edi
lenlerin kimler olduğu lütfen açıklansın. Zira, 
Ibizim mikroskobik bir istihbarat teşkilâtımız 
yok. Ne benim teşkilâtım, ne de Devletin gü
venlik organlarının bu işi tahkik edecek kadar 
(bol zamanı da yoktur. 288 ODO mensubu olan 
•Bakanlığım içerisinde bugüne kadar - mesleke 
yeni katılanlar hariç, ki onlar da meslske, me
murlara ait prosedür içinde girerler - bir tek 
kişi dışarıdan atanmamıştır. O halde söylen
mek istenen nedir?... 

iBundan on yıl evvel Devlet Plânlama Teş
kilâtını kurarken, geçici olarak aldığım teknis
yen arkadaşlarımın arasında, o devirde mah
kemeye verilmiş bir umum müdürün bulundu
ğunu ve binaenaleyh teşkilâtta tutmamam ge
rektiğini ilgililer telkin etmişlerdir. Bana bu 
teklifi yapan arkadaşlarıma verdiğim cevap
ta, «Benlim Devlet hizmetinde bulunmuş, ida
reyi tanıyan uzman kişilere ihtiyacım var, bir 
hukuk devletinde uygulamaları ve kişilikleri, 
Türk kanunları açısından suç teşkil etmiyen ve 
aynı kanunlarla suçluluğu yargı kararına bağ-
lanmıyan kimselerin suçlandırılması hukukun 
üstünlüğü ilkesi ile bağdaşamaz.» dedim. 

Nitekim bu arkadaşımın dâvası beraetle ne
ticelendi ve' kendisinin bilgisinden de bir hay
li zaman faydalandık. 

Bunu böylece teislbit ettikten sonra, geçen 
(Cuma günkü konuşmasında Sayın Sami Ara
lan in yine bu vesile ile şahsımı istihdaf eden 
beyanlarını, konu dışı olması sebebiyle, teferru
atlı olarak cevaplandırmaya lüzum görmüyo
rum. Yalnız, burada yüksek müsaadenizle bir 
noktayı aydınlatayım: Sayın Sami Arsîan, bi
yografime, Atatürk ilkeleri Komisyonunun ilk 
toplantısını açış münasebetiyle 25 . 6 . 1971 
tarihinde ve yine aynı komisyonun son toplan
tısı dolayısiyle 23 Temmuz 1971 de Erzurum'da 
yaptığım konuşmalara lütfen baksınlar. 

ıŞimidi diğer bir noktaya daha işaret etmek 
isterim. 

iSayın önerge sahibi ve' bâzı hatipler, konuş
malarında, imam - hatip okulları ile ilgili ka
rarın Millî Eğitim Bakanlığınca bir olupbitti
ye getirildiğini ileri sürdüler. 

Parlömanter bir sistem içinde bu kadar mü
him bir konunun bir Bakanın kararı ile yürür
lüğe konulmıyacağını, Parlömanterlerimiz tak

dir buyururlar. Müşterek mesuliyetti bir kabi
nenin tasvibi olmadan böyle bir karar alına
bilir mi?... 

Hükümet programı yazıldığı zaman da kas
tedilen husus, kararın bugün açıklanan şeklini 
tazammun etmekte idi. Ayrıca, bu husus eği
tim reformu ilkelleri, özel yüksek okullar me
selesinin çözümü vesilesiyle kabineye sunuldu
ğu zaman incelenmiş ve tasvibolunmuştur. Bu 
ilkeler içinde imam - hatip okullarının orta
okula dayatılacağı çok daha vazıh olarak açık
lanmıştı. O halde durumu, kamuoyunda yara
tılacak tepkiye paralel olarak Hükümeti, prog
ramına koyduğu temel bir reform ilkesinden 
saptırma çabasından başka bir şekilde yorumla
maya imkân yoktur. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Önerge ile ilgi kurularak reform Ve komite 

hakkında yapılan konuşmalara değinen yukar-
daM izahatımdan sonra, gensoru önergesiyle 
ilğil görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Peşinen şu hususu belirteyim ki, önerge sa
hibi sayın milletvekili ve ar'kadaşlariyle bu 
ayın ilk haftasında imam - hatip okulları konu
sunda 2,5 saat süren bir görüşme yapmıştım. 
Ayrıca sayın milletvekili, Bakanlığı, bâzı bilgi
ler almak üzere teşrif buyurdukları zaman da 
yine bu (konu üzerinde aramızda oldukça uzun 
bir konuşma geçmişti. Bütün bu konuşmalarda 
sayın milletvekilini tatmin edememiş olmaktan 
üzgünüm. Ancak, müzminleşmiş birçok soru
nun bu vesile ils aydınlatılmasına imkân verdik
leri için de kendilerine müteşekkirim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tmam - hatip okullarının orta öğretim siste

mine uyacak biçimde ıslâh olunacağı, Hükümet 
programımızda kaydedilmiş bulunmaktadır. Bü
tün ileri ülkelerde teoloji tahsili, klâsik biîimle-
r'n tahsilinden çok daha uzun sürelidir. Bunun 
söbebi, böyle bir tahsilim sağlam bir genel kül
türe oturması zorunluğundandır. Gerek sayın 
milletvekili ve gerekse konuşan hatipler ve Hü
kümet, din görevlilerinin en iyi bir şekilde ye
tiştirilmesi ürerinde hem fikirdirler. Arada de
ğişen husus, bu eğitimin metot ve muhteyasm-
dadır. 

İmam - hatip okullarının birinci devre prog
ramlarında din ile ilgili, çocuğun yaş ve fikir 
seviyesine ağır gelen dersler vardır. Bu ders
ler, klasik ortaokulda öğrenilmesi zaruri olan 
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genel kültür derslerinin aleyhine olarak öğren
ciyi işgal etmekte ve yormaktadır. Ağır olan 
bu dersler giderek metafizik kalıplara oturmak
ta ve böylece çocuk, ileride karşılaştığı hâdise
leri tahlil ve terkip imkânından yoksun kalmak
tadır. 

Şüphesiz bu halin... 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Malatya) — 
Üçe indirirsiniz üçe... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, müdahale bu
yurmayınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
(Devamla) — ... İstisnaları vardır. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Kapatırsınız, 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

(Devamla) — Ama bu, genellikle eğitim siste
minde kabul edilebilecek bir yol değildir. Din 
mevzuu gibi gayet hassas ve hitabedilen kütle
nin moralini olgunlaştırmakla, o kütlenin maddi 
ve mânevi güçleri dengede bulundurmakla gö
revli bulunan din adamına verilmesi gerekli olan 
genel kültürün sağlam olması lüzumu aşikâr bir 
vakıadır. 

O halde, diğer nısalek okulları klasik orta
okula dayalı olmasa dahi, imam - hatip okulla
rının klasik ortaokula dayalı TÂT meslek okulu 
olması zaruridir. 

Deniliyor ki: «Birinci ve ikinci devre top
lamı 7 yıl olan imam - hatip okulları bugün dahi 
istenilen nitelikte bir din görevlesi yetiştirmek 
durumunda değilken, bu meslek okullarının bi
rinci devrelerinin klâsik okullara dönüştürül
mesi kaliteyi büsbütün düşürecektir.» 

Hükümet olarak biz aynı görüşte değiliz. 
Ortaokula dayalı 4 yıllık bir meslek okuluna 
intisaibedecek 'bir çocuğun, gerek yaşı, gerekse 
aldığı genel kültür bakımından din mevzuları
nı daha kısa zamanda daha iyi kavrıyacağı ka
nısındayız. Ayrıca, ortaokula daylı bu 4 yıllık 
imm - hatip okullarının programları daha ger
çekçi bir gözle etüdedilecek, noksanlar giderile
cek, öğretmenlerin kifayeti üzerinde bilhassa du
rulacak ve yeni bir düzenlemeye gidilecektir. 
Bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığınca konu 
üzerinde mütehassıslardan kurulu bir heyet 
bunu en kısa zamanda inceliyecek ve raporunu 
verecektir. 

Şayet bu 4 yıllık birinci dereceden çıkarılan 
meslek dersleri dolayısiyle meslekî ehliyet bakı
mından kifayetsiz görülür ve bu itibarla bir zo
runluluk ortaya çıkarsa, din görevlisini daha 
iyi yetiştirmek üzere mezkûr /tahsil belki 5 yıla 
da çıkarılabilir, ama genel kültürden fedakâr
lık etmek doğru olmaz. 

İleri sürülen iddialar meyanında şunlar var
dır : «Millî Eğitim Bakanlığının aldığı bu ka
rar, 7 nci ve 8 nci Millî Eğitim şûralarında va
rılan neticelerin aksinedir.» 

Şunu arz etmek isterim ki, eğitim şûraları 
birer isticarı organdır. Şüphesiz, bu organın 
ileri sürdüğü önerilerden yararlanılacaktır, 
ama hakanlığı bağlıyacak şekilde de değildir. 

Fakat, eğitim şûralarının 7 nctainde konu 
söyle gelmiştir ve söylediğim, 7 nci Millî Eğitim 
Şûrası dokümanının 163 ncü sayfasından alın
mıştır : 

«Millî Eğitim Şûrasına, imam - hatip okul
ları ilkokula dayalı bir meslek okuludur» şek
linde öneri gelmiştir, 7 nci Millî Eğitim Şûra
sında ise, «imam - hatip okulları ortaokula da
yalı bir meslek okuludur» peklini almıştır. Za
manın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Ta
lim Terbiye Heyeti Başkanlığına 7 nci Millî 

Din adamını daha geniş düşündürecek, hâdi
seleri zaman ve mekân içerisinde duruma uygun 
şekilde tahlil ve terkip ettirecek esas vasıta ge
nel kültürdür. Genel kültürden mahrum olan 
din görevlisi, görevini kendisinden beklendiği 
ölçüde yapamaz ve hattâ zararlı olur. Diğ-er 
meslek okullarında birinci devre orta öğretimi 
klasik bir ortaokuldur. Teknisyen, ormancı, zi-
raatçi, marangoz ve saire gibi mesleklere inti-
sabedenlerin genel kültürü noksan olursa, niha
yet kendi dallarındaki başarıları mahdut olabi
lir ve bundan evvelâ kendileri zarar görürler. | 
Kaldı ki, bu meslek erbabı; çalıştığı dalda ken
disine yardımcı olacak, yine kendi meslekinde 
'birçok meslekdaşlarına müracaat etmek imkânı
na sahiptir. Hattâ onlar, müracaat etmeseler 
dahi meslekdaşları kendilerine mesleklerinin te
kamülü bakımından çok şey öğretebilecek kadar 
da yakın durumdadırlar. 

Buna karşılık, imam - hatip okulundan me
zun din görevlisi çoğu zaman müstakil duran
da görev yapacak ve en mühimi onun bilgi kifa
yetsizliği dolayısiyle yaptığı hataların seyyiâtı-
nı onu inanarak dinliyen halk tabakaları çeke
cektir, I 
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Eğitim Şûrasında kabul edildiği şekilde bu mek
teplerin düzenlenmesi emredilmiştir; yani or
taokula dayalı olarak düzenlenmesi emredil
miştir. 

Bunları, 7 nci Millî Eğitim Şûrasının dokü
manının 163 ve 209 ncu sayfalarından söylüyo
rum. Tebliğler Dergisi, 16 Temmuz 1962 tarih 
ve 1212 sayı; sayfa 149.... 

8 nci Millî Eğitim Şûrasına gelince; bu şû
rada bu mevzu görüşülmemiştir; şûradan sonra 
bir heyete bırakılmıştır. O halde konu, mual
leldir. 

Meslek okullarının birinci devrelerinin klasik 
ortaokula dayalı olması, eğitim sistemimizde, 
eğitimin birliği ilkesi olarak kabul edilmiş ge
nel bir prensip olduğuna göre - ki, plânda da 
böyledir - bir meslek okulu, bulunan imam - ha
tip 'okullarının da birinci devrelerinin bu pren
sibe uydurulması Hükümetin ve dolayısiyle 
Millî Eğitim Bakanlığının uygulayacağı bir hu
sustur. 

Bu konuda diğer teşekküllerin mütalâasına 
müracaat etmek zorunlu değildir, ama 4 yıllık 
olan ikinci devrenin müfredatının geliştirilmesi 
ve daha iyi nitelikte mezun vermesi keyfiyeti, 
bu konudaki mütehassıs elemanlara danışmayı 
icabettirir ki, biz de bunu tahakkuk ettirmek 
üzereyiz. 

İleriye sürülen diğer bir iddia da; «imam -
hatip okullarının birinci devresi kapatılırsa, 
- ki, biz kapatmıyoruz, ıslah ediyoruz - bu tak
dirde ikinci devre için öğrenci bulmak zorlaşa
caktır. Zira birinci devreye gelen bu çocuklar 
fakir köylü çocukları »olup, iaşe ve ibateleri 
okul tarafından temin edildiğinden, ancak oku
maya kavuşmak imkânını bulabilmektedirler.» 
şeklindedir. Bu iddia tutarlı değildir. Zira, bi 
rinci devre için temin edilen şartlar, ikinci dev-
ve imam - hatip okullarında da temin edilebilir 
ve edilmektedir de. Bölge yatılı okulları da bu
na paralel bir sistemdir. 

Halen imam - hatip okullarının ikinci dev
resi birinci devresine dayalıdır. Yani imam - ha
tip okullarının ikinci devresine giden çocuklar 
mutlak surette birinci devreden meızun olmak 
zorundadırlar. 

Bugün yalnız imam - hatip okullarının mev
cut birinci devrelerini bitirenlerinin sayısı 
ikinci devreye gideceklerin sayısını tahdideder. 

Eğer imam - hatip okullarının ikinci devresi 
klâsik orta okula dayalıtılırsa, bu takdirde bu 
okullara çok daha geniş bir gruptan öğrenci 
adayı bulunabilir. Böylelikle kâfi aday bula
mama meselesi ortadan kalkabilir. 

Halen imam - hatip okullarının 4 yıllık bi
rinci devrelerinde 42 360 öğrenci bulunmakta
dır. Birinci devre birinci sınıfında bulunan öğ
rencilerin sayısı 15 572 dîr. Bu öğrenciler, her 
yıl okulun bir yılı ortaokula irca edilerek tah
sillerini tamamlıyacak ve birinci devre aşama
lı bir surette ortaokula dönüştürülmüş olacak
tır. Boşalan ilk sınıflara, bu yıl, normal orta 
okul programına tabi öğrenciler alınacaktır; 
yani okul kapanmamaktadır. Okulun levhası, 
«imam - hatip okulu» dur. Birinci devresinin 
birinci sınıfı normal ortaokula bu yıl dayatıl
maktadır. 

Bu itibarla, birinci devrenin tamamı en az 
2 yıl alacak ve bu müddet içerisinde öğrenciler, 
bugün carî olan programa göre yetiştirilecek
lerdir. îmam - hatip okullarının ikinci devrele
rinin müfredat programlan en kısa zamanda 
geliştirilecekse de, birinci devresinin normal or
taokula ircaından mütevellit zorunlu program 
değişikliği, ikinci devre okullarda iki yıl sonra 
başlıyabilecektir. 

îmam - hatip okullarının ikinci devresinde 
halen 6 786 kişi vardır. Toplam olarak birinci 
ve ikinci devrelerinin öğrenci sayısı 49 146 dır. 

îmam - hatip okulu mezunlarına olan ihti-
yacı belirtmek bakımından, elde mevcut rakam
lara göre, toplam olarak 40 031 imam ve hati
be ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın katiyet derecesi 
belli değildir. îhtiyacm kaç yılda karşılanacağı 
ve bu itibarla her yıl ne kadar öğrenci almak 
ve kaç okul açmak zorunluğu olduğu hakkında 
henüz elde bilimsel verilere dayanan bir projek
siyon da yoktur. 

Bu projeksiyonu yapabilmek için gerekli 
bilgilerin toplanılmasına başlanmıştır ve önü
müzdeki günlerde bu işin planlanmasına geçile
cektir. Şüphesiz, ihtiyaç, nüfus artışına paralel 
olarak çoğalacak mâibet ve camilere göre de ar
tacaktır. Bu artış 2,6 olarak kabul olunabilir. 
Ayrıca bu mesleğe girenlerin çeşitli nedenlerle 
ayrılma oranının da teslbiti gerekir. Diğer mü
him bir faktör de, imam - hatip okulu mezunu 
olup mesleğe intisabedenlerin 45 yıl gibi uzun 
bir hizmet süresinin olduğudur. 
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Binaenaleyh, ihtiyaçlar ve bunların karşılan
ması hesabedilirken bütün bu faktörlerin düşü
nülmesi, halen İmam - hatip okulu mezunu ol
mayıp da görevlerini başarı ile yaptıkları yet
kili makam tarafından tezkiye edilmiş ve kad
roya alınmış olanların da hesaba katılması ve 
buna göre bir plân yapılması zorunludur. Eğer 
birden bire bu okulları açar ve ihtiyacı en kısa 
zamanda kapatmaya çalışırsak, açılan bu okul
ların bir müddet sonra kapatılması gerekir. 

Hali hazır birine! devre programına baktığı
mız zaman, bu devrenin ilk sınıfında meslek 
dersleri yüzde 41, kültür dersleri yüzde 59; 
ikinci yılında meslek dersleri yüzde 37, kültür 
dersleri yüzde 63; üçüncü yılında ise meslek 
dersleri yüzde 44, kültür dersleri yüzlde 56 oldu
ğu görülür. O halde üç yılın ortalaması olarak 
meslek dersleri yüzde 40, kültür dersleri yüzde 
60 kalbul olunabilir. Eğer İmam - hatip okulları
nın birinci devresindeki meslek derslerine ilâ
veten normal ortaokul derslerinin tamamı veri
lir ise, öğretim süresi ya yüzde 40 uzatılacak, 
ya da günlük ders gaatlsri artırılacaktır. Bu da 
pedagojik, psikolojik biyolojik bakımdan uy
gun görülecek bir hal tarzı değildir. 

Güvenilir olmamakla beraber, eldeki istatis
tiklere göre imam - hatip okuluna giren her 100 
öğrencinin 35 i ikinci devreyi bitirmekte, bun
lardan ancak 14 ü mesleğe girmekte ve 21 i da 
yüksek tahsile intisaJbstmektedir. Bu yüzde 21 
in içerisinde Yüksek îslâm enstitüleri, ilahiyat 
fakültesi ve üniversiteler vardır. 

Birinci devre sonumda hayata atılan 7 ço
cuğun da mesleğe intisabını kabul etsek, 58 ço
cuk meslek dışında kalmış ve dolayı'siyle yur
dumuzda lâik tahsilin yanında değişik muhte
vada tahsil veren bir müessese daha yaratılmış 
olmaktadır. 

'Genç nesil eğitim bakımından böylece bölün
mektedir. Bu yanı ile olay, hem 12 Mart muh
tırasına, hem de Hükümet programında zikre
dilen Atatürk ilkelerine ve devrimlerinin tüm 
olarak uygulanması, lâiklik ilkesinin tam ola
rak uygulanması, öğretim birliğinin sağlanması 
prensipleri ile ters düşmektedir. 

»Sayın milletvekilleri; 
Önergenin birinci maddesi ile, Anayasanın 

19 ncu maddesi ele alınmakta ve din eğitim ve 
öğretiminin, ancak kişilerin kendi isteğine, kü
çüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağ

lı olacağı hükmü ile vatandaşa, dinî eğitim ve 
öğrenim hakkının verilmiş olduğu açıklanmak
tadır. 

Alman tedbir Anayasanın bu maddesine ay
kırı değildir. Lâik Türkiye Cumhuriyetinde 
din eğitimi ilkokulun dördüncü sınıfından baş
lar, orta - öğretimin sekizinci ve onbirinoi sı
nıfları hariç, bütün kademelerinde devam eder. 
Bu derslere kişiler, kendi ya da kanuni temsil
cilerinin isteği ile katılır. Bu uygulama devam 
edecektir. 

Ancak, Bakanlığımızın din adamı yetiştiren 
meslek kurumlarını ıslah etmek için almakta 
olduğu tedbirlerle, Anayasanın 19 ncu madde
sinde öngörülen ve yukarda okullarımızdaki 
tatbikatına değindiğim din eğitim ve öğretimi
ni birbirine karıştırmamak lâzımdır. Tedbirle
rimizin bu uygulama ile bir münasebeti olma
dığı gibi, aksine, zaman içinde bu eğitim ve öğ
retimi olumlu yönde etkiliyecek bir faydası da 
olacaktır. 

Önergenin ikinci maddesi, 430 sayılı Tevhidi 
Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesine uyularak 
din okullarının açılmış olduğunu bayan etmek
tedir ki, bu sadece bir vakayı tesbit etmektir, 
bir argüman değildir. 

Sözü geçen 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Ka
nununun Bakanlığımıza verdiği görev cümle
sinden olarak, genel eğitim kurumlarından ay
rı okullar halinde açılmış olan imam - hatip 
okullarının bugünkü statüsü, itiraf etmek ge
rekir ki, öteden beri Özlemi duyulan ve insanlık 
âleminin en mütekâmil, toleranslı ve terakkiye 
müsaidölan îslâm dinini, onun en büyük düş
manı olan fanatizmden kurtaracak mücadele 
gücünü kendinde bulan, Müslüman Türk halkı
nın dininin gerçek değer ve prensipleri ile ay
dınlığa kavuşmasında samimî bir etken olan; 
dini, bir bakıma ahlâkın temeli sayan, hurafe
nin ve bâtılın dini ilimle çatışır hale getiren 
doğmalarını reddeden, meslekî kültürü belli öl
çüde ve her vatandaş için ortak bir genel kül
tür üstünde oturtarak hazmetmiş, gerçek an
lamda aydın din adamı yetiştirmeye matuf olan 
açılış amacını, şimdiye kadar gereği gibi ger
çekleştirmeye imkân vermemiştir. 

Halbuki, bir meslek okulu karakteri taşıyan 
imam - hatip okulunu, orta öğretimin ortak 
gövdesi olan ortaokul üzerine oturtmakla, hem 
yukarda belirtilen vasıfta din adamı yetiştirme 
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hedefine daha yatkın bir yaklaşım sağlanacak, 
hem de dimağı ve fizikî kapasitesi bir meslek 
•seçme düzeyine henüz ulaşmamış olan bir yaş 
grupuna tahımil edilen ve istihdam mercileri 
için de pek yararlı sonuçlar vermiyen külfetin 
tasarrufu tsmin edilmiş olacaktır. 

önergenin üçüncü maddesi ile Sayın Sami 
Arslan, Millî Eğitim Bakanlığınca alman bu 
kararla, din adamları için daha üst öğretim ku
rumlarının kayrağının kurutulmuş olacakını 
ve bu davranışın hukuk dışı olduğunu beyan 
etmektedir. 

Özetini açıkladığını bu maddeye değmen 
cevabımı mâruzâtımın ilk kısmında sunduğum
dan, kıymetli vakitlerinizi alarak burada tek
rar etmeye bir gerek görmüyorum. 

önergenin dördüncü maddesi-pde de Savın 
Arslan, Türk Milletinin aydın din adamına olan 
ihtiyacını her vesile ile belirtirken, din eSitlmi 
süresinin kısaltılmasını izah etmenin mümkün 
olmadığını beyan ederek, devrimizin ileri top
lumları olan Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde 
din eğitiminin daha uzun süre kanladığını, ana-
okullarından başlıyarak üniversitenin sonuna 
kadar davam ettiğimi, bu nedenle Türkiye'de 
din eğitimi süresinin kısaltılmasının sakıncalı 
olduğunu ileriye sürmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Sami Arslan önergesinin bu maddeci 

ile ilgili anıklamalarında; Türkiye'deki dinî 
leğitüm ve öğretime de ışık tutması amacı ile, 
tekniğin ve lâikliğin beşiği olarak tanımladığı 
Avrupa ve Amerika'daki din eğitimi hakkında 
bülgi lütfetmiştir. 

Anoak bunu yakarken, din konusunda bilgi 
edinme anlamındaki din eğitimi ile din hizmet
leri alanındaki meslek adamı yetiştirmeyi he
def tutan din öğretimi! arasındaki farkı, k^ndi 
yorumuna uygun bulduğu için olacak, özellikle 
belirtmemiştir, 

'Böylece, çizdiği tablo yolu ile, örnek Verdi
ği lâik düzenlerde dahi f.oitiım sisteminm Türki
ye'nin çok ilerisinde teolojik bir yapıya sahip 
bulunduğu kanısını yaratmak ve kamu oyu na
zarında Türkiye'de Devletin, lâiklik anlayış ve 
uygulamasının Anayasanın açık hülriimlerine 
rağmen din eğitimi, aleyhine tecelli ettiği inan
cını geliştirmek istemiştir. 
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örnek verilen toplumların bu meseleyi çok 
evvel kendi tarihî gelişimleri içinde çözmüş ol
malarına ve dolayısiyle bu ülkeler hakkındaki 
bilgilerin toplumumuzla mukayesede pek fay
dası bulunmamasına rağmen, önerge sahibinin 
tuttuğu yolla, şimdi size; genel kültür anlamın
daki din eğitimi ile meslekî din eğitimini bir
lerine karıştırmadan, Batı'daki uygulamayı da
ha geniş bir örnekleme içinde vermeye çalışa
cağım. 

Genel kültür anlamındaki din eğitiminin, 
ileri Batı eğitim sistem ve modelleri içindeki 
yeri özetle şudur : 

Büyük Britanya : 
Büyük Britanya'da kilise tarafından finan

se edilen özel okullar hariç, okullardaki genel 
kültür çerçevesine giren din eğitimi, sadece 
spirituel veya ahlâki nitelikteki bir öğretimden 
ibaret olup, tamamen ihtiyaridir. Okullardaki 
bu lâik uygulama dışında bu memlekette din 
eğitimi bir aile ve kilise sorumluluğudur. 

Federal Almanya Anayasası gereğince; din 
dersleri okul programına dâhildir. Bu ders de, 
kilise teşkilâtı ile mutabakata varılmak sure
tiyle okutulur. Bununla beraber, derslere de
vam ihtiyaridir. 

Avusturya'da da durum böyledir. 
İsviçre'de, Anayasa gereğince, okullarda 

inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin ve bunla
ra hiçbir etkide bulunmaksızın din derslerine 
devam serbesttir. Ancak, okul mevzuatı kanfco-
nal bir konu olduğu için derslerin sayı oranları 
değişiktik. 

Genel olarak burada din dersleri, ilkokulun 
ikinci devresinde daha ziyade ahlâk bilgisi ha
linde verilmekte, 7 nci ve 9 ncu okul yıllarında 
ise, din bilgisi olarak öğretilmektedir. Bu ders
lere katılmak gene ihtiyaridir, ilkokullarda bu 
dersler, mezheplerine göre öğretmenleri tara
fından öteki branşlarla birlikte sınıf öğretmen
liği sistemi içinde verilir. Orta dereceli okullar
da, bu dersleri vermek ise, ayrı bir imtihanla 
öğretmenin yetkisinin tesbit edilmesine bağlı
dır. 

Görüldüğü gibi, lâikliği bir Anayasa ilkesi 
olarak ele alnnıyan Batı ülkelerinde bile, bu 
derslere devam bir mecburiyete bağlanmamış
tır. 
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Fransa : 
Tarihimizdeki gelişm'ede birçok yönlerden 

model aldığımız Fransa'ya gelince; burada bü
tün devlet okulları din eğitimine kesinlikle yer 
vermiyen bir ölçüde lâiktir. 

(Böylece* en yaygın olan Katolik Kilisesinin 
finanse ettiği özel okullara devam eden öğren
ciler dahi, devlet okullarındaki klâsik müfre
dat, metot ve imtihanlara uymak zorunluluğun-
dadırlar. 

Resmî çerçeve içinde kilisenin finanse ettiği 
©kulların hiçbir yeri yoktur. Resmî sistem için
deki okullarda din eğitimi ihtiyacı da şöyle 
karşılanmaktadır. 

Çeşitli inançlara mensup papaz, rahip ve ha
hamlar, ebeveynlerinin özel olarak talebetmesi 
halinde, yatılı okul öğrencilerine parasız din 
dersi vermek için, okul saatleri dışında okulla
ra gidebilirler. Bu şekilde din dersi gören öğ
renciler, eğer İsterlerse okul dışında olmak kay
dı ile dinî törenlere de katılabilirler. 

Amerika Birleşik Devletleri : 
Hatibin konuşmasında önemle yer verdiği 

Amerika modeline gelince; birçok memleketler
de olduğu gilbi burada da halkın çoğunluğu 
dindar ve kilise müdavimi olmasına rağmen, 
bu memlekette devlet okulları tam bir kesinlik-
le lâiktir. Bu konularda, hattâ ahlâk öğretimi 
anlamında dahi din eğitimi yapılamaz. Yakın 
zamanlara kadar bâzı eyaletlerdeki okullarda 
încil üzerine çalışmalar yapılırken, yanılmıyor
sam 1961 - 1962 yıllarında bu uygulamaya da 
son verilmiştir. 

Filhakika, bâzı eyaletlerde kilise ve devlet 
ayrımı o derecedir ki, buralarda oranı % 10 u 
bile bulmayan kiliseye dayalı özel okullara, 
devlet taşıt araçları bile tahsis olunamaz. 

Amerikan çocuğu için din eğitimi, temelde 
tamamen özel bir vicdan işli ve aileye ait bir 
sorumluluk olarak kabul edilmiştir ve aile ile 
özel !din kurumları arasımda karşılanan bir ih
tiyaçtır. Başka bir deyimle; dftnî eğitim ve faa
liyet, genellikle kilise çerçevesi içinde cereyan 
eder. Bu modelde, devlet okullarında din eği
timine yer verilmez, bu okulların hedefi, bütün 
vatandaşlara ortak bir kültür vermektir. 

Yani, eğitim tamamen gayri dinî ve lâik 
bir nitelik taşır. Amerikan Anayasa Mahkeme
sinin 23 Nisan 1952 tarihli kararını beraberce 
okuyalım. IBu kararda deniliyor M; 

«Devlet, dinî grupları finanse edemez. Dinî 
öğretim yapmak, lâik ve sekter eğitim birleş
tirmek, lâik müesseseleri şu veya bu dini, her 
hangi bir şahısa empoze ötme amacıyla kullan
mak gübi davranışlarda bulunamaz. Devlet, din 
konusunda tarafsızdır. Hiç bir dinî ibadeti 
•mecbur kılamaz, hiıç kimseyi kiliseye gitmeye, 
diaıî tatillere uymaya, dinî öğretim almaya zor
layamaz. Bu mlodel içinde okulla ilgili din eği
timi sadece, «izinli programı» diye anılan tarz
dadır. Buna göre, din eğitimi görmek istiyen 
öğrenciler, aileısinim bağlı olduğu kilisenin yö
netimindeki din derslerine devam etmek üzere, 
aile veya velisinin yazılı veya imzalı talebi ile, 
okulun normal programından haftada bir saati 
geçmemek ve zamanı mahallî makamlarca teB-
(bit edilmek kaydı ile izimli sayılır. 

Devlet okulları 'dışında kalan, kilisenin fi
nanse ettiği özel okullara gelince; bu okullar
da din eğitimi, lâik müfredata ek bir konu ola
rak okutulur ve bumdan ötürü de öğrenciye 
bir öğrenim kredisi verilmez. Zira, esas olan 
lâik müfredattır. Bu öğretim, günlük normal 
ders saatine ek lolarak verilir ve din tarihi, mu
kayeseli din ile okulun dayandığı din veya mez
hep hakkında bilgiler verir. 

ileri toplumlar üzerinde tetMk yaparken, 
müsaade ederseniz, memleketimizde bulunan 
azınlık okullarına da bir göz atalım. Bu bakış
ta daha gerçekçi olmak imkânımı buluruz. 

Memleketimizdeki Rum ortaokullarında 
haftada bir saat, liselerinde ise iki saat din bil
gisi vardır. 

Ermeni azınlık okullarında ise; ilkokullar
da, «Din ve ahlâk» adı altında haftada bir saat, 
ortaokullarda ise sadece altı ve yedinci sınıf
larda, «Ahlâk ve terbiye» adı altında birer sa
atlik din eğitimi yapılır. Bu eğitimler mecburi 
değildir. 

Gayesi din adamı yetiştirmek olan Ruhban 
Okulunda ise durum şöyledir : 

Lozan Antlaşmasına göre mütekabiliyet esa
sına uyularak aynen kalması kabul olunan bu 
okul, 1923 te ilkokula dayalı 7 yıllık lise denlgi 
bir okul idi. 1947 yılında bu okulun idarecileri 
Millî Eğitim Bakanlığına başvurarak, çağın ger
çeklerine uymak için bu okulun teoloji tahsili 
veren bir müessese olmasını ileri sürdüler. Bu 
istek uzun süre kabul olunmadı. Nihayet 1051 
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•yılımda 4 yıllık yüksek kısmının açılmasına izin 
verildi. Bunun üzerine Ruhban Okulu ortaoku
la dayalı 7 yıllık tahsil veren "bir müessese oldu. 
Ortaokula dayalı bu okulun lise kısmında, haf
tada 33 saatlik programda sadece iki saat din 
dersi vardı, ki bu. okulu yani liseyi bitiren bi
zim ilâlhiyat Fakültesine denk düşen yüksek kıs
ma katılacaktır. Lise kısmında haftada sadece 
iki saat din dersi vardı, diğer 36 saat genel kül
tür dersiydi. 

Avrupa ve Amerika'daki din hizmetlerine 
eleman yetiştireni meslekî din eğitimine gelin
ce : 

Her iki tarafta da bu model, liseye dayalı 
yüksek öğretim seviyesinde üniversiter bir öğ
retimdir. Bunun dışında ,Batı dünyasında üni
versiter tahsil olmadan din adamı olmaya im
kân yoktur. Bu konunun tartışmaya dahi ta
hammülü yoktur. 

Bunun dışında, sayın önerge sahibinin ko
nuşmaları arasında kullandığı israil örneğini, 
lâik Türkiye Cumihuriyetiyle bir karşılaştırma 
konusu daJhi yapmaya lüzum görmüyorum. 

Şimdi ıgelelim bize : 
Anayasamızda lâikliğin sınırları, din eğiti

mi konusunda Devletin rolü açıklıkla belirtil
miştir. Cumhuriyet Hükümetleri lâik okulların
da, örnek verilem memleketlerdeki modelleri 
çok aşarak genel kültür anlamındaki ihtiyarî 
din derslerini ihdas etmek ve geliştirmekle kal
mamış, 19S1 Anayasası ile de saklı tutulan bir 
devrim kanunu olan Tevhidi Tedrisat Kanunu 
gereğince, burada öngörülen bilimsel din eğiti
mini vermek ve yüce dinimizde Allahla kul ara-
sııııda aracılık yapan bir ruhban mesleki veya 
sınıfı bulunmamasına rağmen, gerekli din hiz
metlerini görecek görevlileri yetiştirmek için, 
orta, yüksek ve üniversiter seviyede dinî mes
lek okulları açagelmiştir. 

Bu gelişme zinciri içinde Reform Hükümeti
nin yapmak istediği bu okulları kapatmak de
ğil, çağdaşlaşma çabamızda dinî meslek okul
larımızı da çağdaşları seviyesine getirecek re
formu gerçekleştirmektir. 

Din gibi kutsal, önemli ve kritik bir konu
da, çağdaşlarımız mabetlerini ancak lâik teme
le dayalı üniversiter bir eğitim görmüş, dok
torasını yapmış, yetişkin ve olgun din adam
larına teslim ederken, çağdaşlaşan Türkiye'de 
halkımızı din hizmetleri ve ibadet konusunda 
fikrî, bedenî ve ilmî olgunluğa ermemiş, er-

23 . 8 . 1971 0 : 1 

genlik çağına bile girmemiş, henüz çocukluğu
nu yaşıyan kimselerim eline bırakmayı elbette 
düşünemeyiz. 

Önergenin 5 nci maddesinde ise Sayın Ars-
lan, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında mes
lek okullarının ortaokula dayalı olmasında ebe 
ve imam - hatip okullannıın istisna edildiğini, 
plânın kanun hükmünde olduğunu, bu hükme 
riayet edilmediğini ifade ettiler. 

Filhakika, bütün meslek okullarının ortao
kula dayalı hale getirilmesinde ebe ve imam-
hâtip okulları için istisna gözetilmiş ise de, bu, 
imam - hatip okullarının birinci devrelerinim. 
meslekî karakterlerini muhafaza edecekleri an
lamına gelmez. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu, 
ne Yedinci Eğitim Şûrasında, ne de Sekizinci 
Eğitim Şûrasında, «İlkokula dayalı olacaktır.» 
şeklinde karara bağlanmamıştır. Zira, plânın 
kaleme alındığı tarihte bu istisnamın gerekçesi, 
halkın, bu okullara gösterdiği rağbet dolayı-
siyle yapılmakta olan halk katkısı yatırımlar
dan sarfınazar edilmemesi idi. Bugün ise, bu 
okullardan kâfi miktarda açılmıştır. 

Öte yandan, birinci devrenin son sınıfı ikin
ci devreye nakledilerek imam - hatip okulunun 
meslekî karakteri değiştirilmemiş, bilâkis ısla
hı cihetime gidilmiştir. Bu itibarla, plân hükmü 
ile uygulama arasında bir çatışma mevzuuba-
his değildir. 

Böyle bir çatışmanın söz konusu olmadığını 
İkinci Beş Yıllk Plânda yer alan, «Köy ebe 
okulları ile imam - hatip okullarının ilk devre
leri dışında ortaokul seviyesindeki bütün mes
lek okulları genel ortaokul durumuna getirile
cektir.» ibaresiyle, Hükümet programımızdaki, 
«İmam - hatip okullarını orta öğretim sistemi-
mine uyacak biçimde ıslah edeceğiz» şeklinde
ki hükmü karşılaştırmak ve her ikisine izafesi 
mümkün 'anlamların ne olduğunu tesbit etmek 
ve bu suretle ortaya koymak ieaıbeder. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sa
yın Bakan. 

Boğaziçi thıiversitesi kanun tasarısının açık 
oylamasına katılmamış saym milletveMld var 
mı efendim?.. («Var var» sesleri) Lütfen... 

Devam buyurun efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

(Devamla) — Kanaatimizce, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planındaki orta öğretim sistemimiz 
itibariyle böyle bir hükme rağmen, Hükümet 
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programımızda yer alan, «imam - hatip okulla
rını ortaokul sistemine uyacak biçimde ıslah 
edeceğiz» vaadi Yüce Meclisçe tasvip göre
bilmiştir. O halde, Yüce Meclis daha başlangıç
ta bu yolda ıslah tedbirleri almamıza muvafa
katini bildirmiş, bu ıslahın orta öğretim siste
mine hangi biçimde uyabileceği yolunda bir sı
nır çizmeye lüzum görmemiştir. Diğer bir ifa
deyle, bu husus Hükümetin tasarruf yetkisi 
içinde sayılmıştır. 

Bir meslek okulu olan imam - hatip okulla
rının orta öğretim sistemine uyacak biçimde 
ıslah edilmesi, ancak gensoruya konu teşkil 
eden tasarrufla temin edilebilmiştir. 

Hükümet programının, «imam - hatip okul
larını ortaokul sistemine uyacak biçimde ıs
lah edeceği» vaadi, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının yukarda ifade edilen hükmüne 
muhteva itibariyle de aykırı değildir. Filhaki
ka köy ebe okulları ile imam - hatip okulları
nın ilk devrelerinin dışta bırakılmış olması, 
bunlar hakkında İkinci Beş Yıllık Plânm bir 
karar olmadığını, bir hüküm tesis etmediğini, 
ortaokul seviyesindeki bütün meslekî okulla
rın normal ortaokul durumuma getirilmesi sı
rasında bunların durumunun aynen kalacağını 
değil ve fakat ilerde tesbit edilmesini iltizam 
ettiğini gösteren bir ibaredir. 

Bu işi sonraya bırakmak o derece bellidir 
ki, Sekizinci Millî Eğitim Şûrası, bu arada bir
çok ihtisas komisyonları konunun müzakeresi
ne girişebilmişler ve plânın bu hususta bağla
yıcı bir hükmü olmamasından yararlanılarak 
Millî Eğitim Bakanına teklif ve tavsiyelerde 
bulunmuşlardır. 

Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş kanun
larının Bakanlığın görevlerini tâyin eden mad
deleri, 789 un 3 ve 4 ncü, 2287 nin 9 ncu mad
desi ve bunun (ç) fıkrasını tadil eden 2773 sa
yılı Kanun, Türkiye'deki bütün okulların Millî 
Eğitim Bakanlığıma müsaadesiyle açılacağını, 
programlarının Millî Eğitim Bakanlığınca ha
zırlanacağını ifade etmiş, halkı Cumhuriyet 
esaslarına göre hazırlıyacak ve bütün öğretim 
kurumlarında millî eğitimi pekleştirecek ted
birler almayı Bakanlığımız için aslî görevler 
haline getirmiş ve Bakanlığımızı buna ait yet
kilerle teçhiz etmiştir. 

Sisteminde gerekli gördüğü değişiklikleri 
bilimin verilerine dayanarak yapmak, bu ara-
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da 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun ön
gördüğü, imamet ve hitabet gibi hidematı di-
nîyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların 
yetişmesi için ayrı mektepler küşadetme gö
revi dolayısiyle açtığı kurumlan da, istisna
sız olarak, öteki öğretim kurumları gibi re
vizyona tabi tutmak Bakanlığın aslî görev, 
yetki ve sorumluluğu cümlesindendir. 

Önergenin 6 ncı madesinde, «633 sayılı Di
yanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun 22 nci maddesiyle, 1327 
sayılı Personel Kanununun 36 ncı maddesi, 
imam - hatip okullarının birinci devresinin hu
kukî varlığını tanımıştır» denmektedir. 

BAŞKAN — Başkaca oyunu kullanmıyan 
sayın milletvekili?.. («Var var» sesleri) lütfen 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
(Devamla) — Bu maddeler sadece istihdam 
maddeleridir. Bir teşkilât kanunu olan 633 sa
yılı Kanunun 22 nci maddesinin istihdam ko
nusunda bâzı kurumları, bâzı görevler için 
menşe olarak zikredilmesi, zaman içinde bu ku
rumlardan çıkmış olanların personel haklarını 
tesbit anlamını tazammun eder, başka şey de
ğil. 

Aynı mülâhaza 657 sayılı Kanunu tadil eden 
1327 sayılı Kanunun, hizmet sınıflarını ve bu
ralara atanacakların asgari öğrenim derecele
rini tesbit eden 36 ncı maddesi için de varittir. 

Şimdi önergenin son maddesini teşkil eden 
ve Sayın Başbakanımızın beyanına dayandırı
lan 7 nci maddeye değineceğim. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Başbakanımızın bu konudaki ifade

leriyle, uygulamakta olduğumuz reform ilke
sinin çelişen bir tarafı yoktur. Zira, çocukluk 
arkadaşı Hafız'm sorusuna karşılık Sayın 
Başbakanımız, «imam - hatip okullarını kapat
mıyoruz» demekle, onları «daha iyi, daha ay
dın din adamı yetiştirecek şekilde ıslah edile
ceğini beyan etmek istemiştir, «kapatacağız» 
dememiştir. 

Türk Ulusuna gerçek din adamı yetiştire
bilmek için birinci devrenin son sınıfını ikin
ci devreye ekliyor, ikinci devrenin programını 
daha olumlu hale getirmeye çalışıyor ve bu da 
yetmezse ikinci devreyi bir yıl daha uzatmak 
istiyoruz. Bu tutum, «imam - hatip okulları ka
patılıyor» diye tanımlama ve takdim yapmaya 
kâfi midir? 



M. Meclisi B : 153 

imam - ıhatip okullarını kapatmıyoruz, ıs
rarla söyliyorum, ıslah etmeye çalışıyoruz. 

Sayın önerge sahibinin, din adamlarının 
daha iyi yetişmeleri lüzumunu belirtmek bakı
mından, aynı düşünce paralelinde bulunduğu
nu teyideden bir hususu, kendilerine ait bir 
eserin 105 nci sayfasından aktararak okuyo
rum : «insanlık tarihini bilecek, en az lise 
ayarında kültüre malik ideal din rehberleri
ne ihtiyaç var.» diyorlar. Bizim de çabamız 
işte bu istikâmettedir. Biz, din adamını 
Türk toplumunun geri kalmışlık kaderini 
olumlu yönden etkiliyecek bir unsur ola
rak görme ve bu ideali gerçekleştirme ça
bası içerisindeyiz. Bu, gerçek Müslüman olma
nın patentini belli ve gerici çevrelerin inhisa
rından kurtarma çabasıdır. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Hepsini kapatır
sanız... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

(Devamla) — Yüce Meclisin saygı değer mil
letvekilleri, 

Türkiye Cumhuriyetinin millî eğitimi Ata
türk ilkelerine, Anayasa esaslarına, milleti 
-çağdaş uygarlık düzeyine çıkarak bilimsel 
kurallara göre yönetilir. Bu kurallar yeni 
yetişen bütün kuşakların aynı derecede 
gereklidir. Yetişme çizgisinde hâkim olan 
felsefe, bütün Türk çocukları için. aynı ola
caktır. Yani Türk çocuğu biyolojik, psikolo
jik ve pedagojik yetişmenin normal çizgisini 
Miyecek, çağdaş Idünyada olduğu gibi, ilgi, ka
biliyet ve istidatlarını tamamlıyacak, olgun 
çağa girecek ve ondan sorara meslekî öğretim.' 
tercihlerini yapacaktır. Bu anlamda, Türk ço
cuğunun yetişmesinde iki ayrı felsefe ve iki 
ayrı yol izlemesini, Türk Millî Eğitimi ve ona 
yön veren Yüce Cumhuriyet Meclisinin ka
bul etmiyeceğine ve denetleme göreveni asıl bu 
çizgiden sapıldığı zaman yapacağına inanıyo
ruz. 

Bu nedenle, verilen önerge eğer başka bir 
kanaat taşımıyorsa, en azından gerçekleri tah
rif ederek, kamuoyunu tahrif ederek ve bu
na paralel olarak Reform Hükümetinin millî 
eğitim alanın'da ortaya koyduğu, benimse
diği ve güveninize sunduğu bir ilkeden sap
tırılmasını hedef almış durumdadır. 

23 . 8 . 1971 0 : 1 

HASAN KOEKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Bakan, çizgiden çıkmayın. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın siz de 
efendim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — 
Siz müdahale buyurun... Sadede davet ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, siz sadede davet 
edemezsiniz, o hakkınız yok. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — 
O zaman siz davet edin lütfen. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim hatırlattı
ğınız için; gerektiğinde yaparım o vazifemi, 
siz yapmayın yalnız. 

Devam buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
(Devamla) — Büyük bir hüsnüniyetle iş ba
şına gelen ve yapacağı reformları programı
na koyarak tasvibinize sunmuş ve güvenoyu-
nuzu almış bulunan bir Hükümetin Millî Eği
tim Bakanını ters bir anlayış içinde gös
termek ve icra üzerinde şüphe yaratmak bü
tün reformlara gölge düşürür. 

iSaym milletvekilleri, 
Milletçe bir dönüm noktasındayız. Bu 

noktada herlbirimiz, gerek fert gerekse Dev
let adamı olarak olayları tahlilde ve karara 
varmada, amcak ve ancak Atatürk'ün eğitim 
konusunda açıkça belirttiği, yolu izlediğimiz 
takdirde, yurdun geleceğinden emin olabiliriz. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Bunalımlardan çıkmanın ve bir daha düş
memenin temel unisuru bu ruhu benimsemekle 
orantılıdır. 

Takdir Yüce Meclisindir, saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Boğaziçi üniversitesi kanun 
tasarısının açık oylamasına oyunu kullanmı-
yan sayın milletvekili var mı efendim?.. 

Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 
iGensonru üzerinde müzakere bitmiştir. 15 

imzayı muhtevi açik oy takriri vardır. An
cak içtüzüğün 157 nci maddesi ile 136 ncı 
maddesi muvacehesinde gensoru, içtüzük ta
biriyle «istizah» olayının açık oya arzına im
kân yoktur ve tatbikatımız da böyle devam 
edegelmiştir. 

Bu sebeple verilmiş olan açık oyun takri
rinin nisabı sağlayıp sağlamadığını ve imza 
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eden sayın milletvekillerinin Genel Kurulda 
bulunup bulunmadığım araştırmıyorum. 

Şimdi, Sayın Sami Arslan tarafından ve
rilmiş bulunan gensoru önergesinin günde
me alınması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. 

(istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ve 
arkadaşları ayağa kalkarak Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığını ileri sürdüler.) 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize) — 
Sayın Başkan, Sami Arslan, Vehbi Sınmaz, 
Sadettin Bilgiç, Rasim C'inisli arkadaşlarımla 
birlikte ayağa kalkarak çoğunluğun olma
dığını beyan ediyoruz; 

Lütfen yoklama yapınız efendim. 
BAŞKAN — Usulüne uygun... 
Yalnız karar safhasında beyan... 
(SADETTİN BİLGİÇ (istanbul) — Oyla

maya geçilmedi. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — 

Oylama sırasında çoğunluk aranır. 
BAŞKAN — Biliyorum ama, tam oylama 

esnasında sonucunu... 
İSABETTİN BİLGİÇ (istanbul) — Oyla

maya geçmeden, «Çoğunluk yok.» dedik Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Geçmeden değil, «Oylarınıza 
arz edeceğim» dedim. 

RASİM OİNÎSLİ (Erzurum) — Çoğunluk 
olmadığı oylama sırasında istenir Sayın Baş
kan. 

iSAMi ARSLAN (Denizli) — Bak Başkan 
A. P. sıralarına.. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Kimin ne 
rey vermek istediğini bilmek istiyoruz, ço
ğunluk olmadığını beyan ediyoruz. 

BAŞKAN — Yok efendim, izahını ver
dim, açık oylama yapamıyacağımı beyan ettim, 

«Gündeme alınması (hususunu oylarınıza arz 
edeceğim» dedim. Bu karar safhası sayılır. 
(D. P. sıralarından «Hayır» sesleri.) 

RASİM CiNâSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, çoğunluk olmadan oylama yapamazsınız, 
kimin ne rey vermek istediğini bilmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, benim 
de beklediğim bir şey var. isimlerinizi tevsik 
edeceğim şimdi. Sayın Sadettin Bilgiç, Sayın 
Sami Arslan, Sayın Hasan Basri Albayrak, 
'Sayın Vehbi Sınmaz, Sayın Rasim Cinisli ço
ğunluk olmadığını ifade etmişlerdir.. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Tarihî 
bir celsedir bu Sayın Başkan, burada kimin 
ne rey verdiğini bilmek istiyoruz. 

İBAŞKAN — Efendim, açık oy yapılması
na imkân yok. 

isimleri tesbit edilen sayın beş milletve
kili çoğunluk bulunmadığını ifade etmişler
dir. Ancak, Boğaziçi üniversitesi adıyla is
tanbul'da bir üniversite kurulması hakkın
daki kanun tasarısının açık oylaması sonu
cunu arz ettiğimde çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşılacağı cihetle, Başkanlıkça yoklama ya
pılmasına lüzum görülmemiştir. 

Adı geçen kanun tasarısının açık oylama
sına 200 saym milletvekili katılmış; 190 ka
bul, 7 ret, 3 çekimser oy çıkmıştır, yeterli sayı 
sağlanamamıştır, tasarı tekrar açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

Genel Kurulumuzda yeterli sayı bulunma
dığı anlaşıldığından, 25 . 8 . 1971 Çarşamba 
ıgimü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,40 

ı s e ^ ı 
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Boğaziçi Üniversitesi adiyle istanîburda bir üniversite kurulması 
verilen oyların sonucu. 

hakkında kanun tasarısına 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza G ü M 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADTYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAB 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 
Ali thsar* Ulubahşj 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşjhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 

Oğuz Aygün 
Osman B'ölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
îbrahiım Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaaı 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Oy verenler 

Üye sayısı 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
200 
190 

7 
3 

243 
7 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelıik 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yasıcıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tompuş 
Arslan Topçubaşı 

Ali Naki Ulusoy 
DENİZLİ 

İlhan Açıkailın 
Hasan Korkmazcan 
Hüıd>i Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eg i l i 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necımettân Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhamp, Erdemi 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayttuğ 
Hayretıtitn Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasimı Okıisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Birerdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANB 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Akgün Silıivrili 
Naimie İkbal Tokgöz 
Nöcdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutiay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
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Osman Yeltekin 
KASTAMONU 

Salbri Keskin 
KAYSERİ 

Tulfan Doğan Avşargil 
M. Şetvket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Eniğiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan KaJbadayı 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz ö'ztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmıelt Fuat Azanioğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki CHüler 

BURSA 
Mehmet Turgut 

Ali Er%ek 
Mehmet Ersoy ' 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyf i Güneştan 
Abdulkadir Kcrmooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başar 

NİĞDE 
H. Avni Kavuımaeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Sami Aralan 
RİZE 

Hasan Basri Albayrak 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Lebdlt Yurd«oğlu 

[Çekinser] 
KONYA 

Necati Kalaycıoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal1 

Ahmet Semer 
Ali Rıza Uzume'r 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
M'O'hmet Aksoy 
Necati Aksıoy 
Nccmetltün Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengtiz 
M. Fahri Uğrasuzıoğhı 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karakaş 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

(4) 
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153 NOÜ BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Denizli Milletvekili ıSami Arslan'm, 

Anayasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
ve öğretimi hürriyetine rağmen İmam - Hatip 
okullarının 1 nei devresini kapatma kararı alan 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gesonsu 
açılmasına dair önergesi (11/21) 

fi - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLEK 

X I . — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarım ve MMî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1071) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KAEARLAŞ-
TIRILAN ÎŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayım : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. •— Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Bur-hanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nuaıajaı 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kamm teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Kkanisyon raporu (2/496, 2/323) (S. vSa-
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

3. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
iSandıgı Kanununa erk 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunân kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci efe, 
Dağıtıma tarihi : 5 . 8 . 1971) ('Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLÎK KAKARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
acı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin 
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nei ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu-
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riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; G. Senatosu S, 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kumlu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararırı Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 ne i ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 saydı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
O. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 saydı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek: C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura] ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in G-enei af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/388, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma-tarihi : 15.6.1971) 

8. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkç.ine'nin, Türk Kanunu Me'denisi-
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 

1 6 . 6 . 3 971) 

9. — İstanbul Milletvekili İieşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayn kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

1.1. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıo'ğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den. doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6.1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'niu 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza. Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet. Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21 . 6 .1971) 

1.6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arştan Bora'mn, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkr'a olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında, kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sanrısı : 370) (Dağıtma tari
hi :21. . 6. 1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 



18. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması halikında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nei 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtana tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Tiearet ve 
Sanafû Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Tiearet Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
le nida Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Tiearet komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclis;! S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/47S) (!S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin

hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 19ı65 takvim yılı konsolide bilanço
suna ailt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ra (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 .8 .1971) 

X '28. — Devlet Orman işletmeleriyle Keres
te f ablukalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yışıtay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ailt genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesaibına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş-



mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu, (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : "20 . 8 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değaş-
ririlmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayıb Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncii maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ıl a tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayıb Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kaaunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
fS. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 197i) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
$ad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

kanlığı teskeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Koımisyoaıu raporu (3/276,1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesdnhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunıuMuğuna dair Sayışftay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinihesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesâbına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesâbına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesâbına ait genel 
uygunluk bildirimMn sunulduğuna daâr Sayış-
rfca?y Başkanlığı teskeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yıb Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

96. — İş Kanunu tasarısına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi 1 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/347) (Millet Meclisi S. Sayısı: 239 a 
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1640) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 8 .1971) 

37. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir- Milletvekili Hüsamettin Ba
senin, 2 Mayıs 1927 t a r i h i T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril-

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla-



rm mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er-
Oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyanlariindan seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkmda kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de-
ğdışdıklikıler yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ffle tsltanlbul MMletveMli Reşit Ülker'in, Mîllî 
kıyıOıar kaaraaıu teklifi ve îmıar ve Ifitfcân, Jçişlıeıri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 naamaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâeiar işin yapıl&eak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 

ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 30*1 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetioğlu, Necifoe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 5̂ 2 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Melhmetoğllu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/S3) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeüik'in ölüm 
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cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlıik J 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin îğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1936 doğum
lu Abidin Demirlbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dngıtma tarihi : 15 . fi . 1071) 

20. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Eodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plfın komisyonların- j 
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358)'(Da- i 
ğıtma tarihi : 16.6.1971) | 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlıı j 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumları Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir -Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (ıS. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/503) 
(S. Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 17.8.1971) 

28. — Erzurum Milletvekili öevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporlar. (2/54) ('S. Sayı
sı : 109 a 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

• • 

(Millet Meclisi 153 ncü Birleşim) 


