
DÖNEM : VIII C î L T : 20 TOPLANTI : 3 

T. B. M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 

Yüz birinci Birleşim 

4 . VI. 1949 Cumartesi 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 270 

2. — Havale edilen kâğıtlar 270 

3. — Yoklama 270 
4. — Görüşülen işler. 270 

1. — Devlet örnek ve Üretim Çiftlikle
ri Kanunu tasarısı ve Tarım ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/483) 270:277 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonları raporları (1/550) 

Sayfa 
ve Bütçe 

277 :284,288, 
295,296:299 

arsa ve 3. — Ankara Belediyesince, 
arazisinden belli bir kısmının mesken ya
pacaklara 2490 sayılı Kanun hükümleri
ne bağlı olmaksızın ve muayyen şartlar
la tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hak
kındaki 5218 sayılı Kanuna, ek, kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/533) 284:295 



B : 10r. 4.6.1949 O : 1 
1. — GEÇEK TUTANAK ÖEZTÎ 

Birinci Oturum 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri
nin ikinci görüşülmesi yapıldı ve 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

Gelir Vergisi Kanunu, kabul olundu. 
Kurumlar Vergisi Kanunu, kabul edildi. 
Esnaf Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri

nin ikinci görüşülmesine başlandı ve 17 nci. 
maddeye kadar kabul olundu. 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Esnaf Vergisi Kanunu, kabul olundu. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu Kanunu 

tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitirile
rek maddelere geçildi. 

4 . VI . 1949 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Billetvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun 
4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci mad
desinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/392) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, 

Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap 

edenler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun avu
katlara da şümulü olup olmadığının yorumlan
masına dair önergesi ve içişleri ve Adalet Ko
misyonları raporları (4/136) (Gündeme); 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul
larda okutulacak ders kitaplarının seçilmesi, 
basılması ve dağıtılması hakkında Kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 
(1/560) (Gündeme); 

BÎRÎJNCÎ O T U R U M 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz. 

KÂTÎPLEER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

« K * 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl oldu, müzake
reye başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Ka
nunu tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (i/483) 

BAŞKAN — Dün Devlet örnek ve Üretim 

Çiftlikleri kanun tasarısı heyeti umumiyesi üze
rinde konuşulmuş ve neticede Tarım Komisyo
nunun hazırladığı metnin konuşulmasına karar 
verilmiş ve maddelere geçilmişti. Şimdi birinci 
maddeyi okutuyorum. 
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Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu 

Kuruluş 

MADDE 1. — Yurt çiftçiliğinin tokum ve da
mızlık ihtiyacını sağlamak, tarım üretme ve 
yetiştirme alanında çiftçiye örneklik ve öğre
ticilik etmek üzere Tarım Bakanlığına bağlı, 
tüzel kişiliği haiz, katma bütçe ile idare olunur 
bir (Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü) kurulmuştur. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlarım, son olarak konu
şan arkadaşlarımızdan sayın Rasih Kaplan bir 
taraftan hakkımda iltifatta bulunurken, diğer 
taraftan da Tarım Bakanı bu işi iktisadi Devlet 
Teşekkülü yaparak sırtından atmak mı istiyor, 
gibi bir söz sarfetmişlerdi. Zapta geçen bu sö
zü tavzih etmek isterim. 

Arkadaşlarım; ben, eğer Zirai Kombinaları 
başımdan atmak isteseydim, onunla meşgul olma
yı arzu etmeseydim, Zirai Kombinaları ya oldu
ğu gibi bırakır veyahut da bir kısım arkadaşla
rımın tavsiye ettiği gibi, bunun içinde Rasih 
Kaplan da vardır. O çiftliklerin tasfiyesi yolu
na gider ve bu şekilde bir teşebbüs alırdım. 

Ben, işin azametini ve bunun çetinliğini, 
ağırlığını bilmeme rağmen bu işi Türk köylü
sünün lehine, menfaatine ve hizmetine olarak 
ele aldım. Ve bu müesseseyi kurmak için teşeb
büse geçtim. Şunu bilhassa tebarüz ettirmek is
terim ki, Tarım Bakanlığı bu tasarıyı hazırlar
ken ilk defa bunu Katma Bütçe olarak hazır
lamış ve bu suretle Bakanlıklara sunmuştur. 
Fakat Maliye Bakanhğiyle aramızda cereyan 
eden münakaşalar, müzakereler neticesinde bu
nun İktisadi Devlet Teşekkülleri olmasının da
ha faydalı olacağı kanaatine varılmış ve bu su
retle İktisadi Devlet Teşekkülleri şeklinde Bü
yük Millet Meclisine arzedilmiştir. Hiç şüphe 
yok ki, Büyük Millet Meclisi herşeyde olduğu 
gibi bunda da en isabetli kararını vermiş, Mec
lisin ekseriyetinin vermiş olduğu karar daima 
doğru, daima isabetlidir. Ancak şunu derhal 
tebarüz ettireyim ki, Tarım Komisyonunun bu
gün mevkii müzakereye koymuş olduğu tasarı 
dahi benim tarafımdan hazırlattırılmış olan bir 
tasarıdır. Şu halde Yüksek Heyetinizin vermiş 
olduğu karar, açık söyliyeyim ki, bir bakrn i^in 
gayet kolay, tatbiki daha az müşkülât göstere-

6.1949 0 : 1 
j cek bir şekildir. Fakat bizim İktisadi Devlet 
j Teşekkülü olarak düşündüğümüz şey, bu mües

seseye elastikiyet vermek daha serbest hareke
tini temin etmekti. Bundan başka düşüncemiz 
yoktu. Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş olan 
şey şüphesiz daha iyidir. Fakat ötekini biz, bir 
bakana bağlamaktan ziyade istikrar bulacak bir 
müessese olacağını, bir taraf tan da işletme kaide
sine, rantabilite usullerine uyarak çalışacak ^ras-
yonel işliyecek ve hem de âmme hizmeti vazife 
görecek diye düşünmüştük. Fakat mademki 

I Yüksek Meclisiniz bunu kabul etmemiştir hiç 
şüphe yok ki, bunda isabet vardır ve bunu iyi 
ıbir şekilde tatbik etmek Tarım Bakanlığının va
zifesidir. 

ALÎ KEMAL YÎĞITOĞLU (Amasya) — 
I Sayın arkadaşlarım; şimdi okunmuş olan mad

dede bâzı eksiklikler vardır. Kaldı ki, Bütçe 
! Komisyonunun birinci maddesi eksiklikleri ta-
| mamlıyacak mahiyettedir. Bilhassa Bütçe Ko-
I misyonu birinci maddesinde iyi tohumluk, da-
j mızlık ve fidan işlerinin hangi amaçta yapıldığı-
j nı ifade etmektedir. Bu itibarla bir takrir ve

riyorum. Takririn metni şudur : Yurt çiftçiliği-
\ nin zirai verimini artırmak, istihsalini çeşitkn-
i dirmek ve mahsulünün kalitesini yükseltmek 
: amaeiyle ki, - bu nokta Tarım Komisyonu met-
I ninde yoktur - iyi tohumluk, damızlık ve fidan 

ihtiyacını sağlamak, tarım alanında çiftçiye öğ-
j reticilik etmek üzere Tarım Bakanlığına' bağlı 

tüzel kişiliği haiz katma bütçeli «Devlet Üret
me Çiftliği» kurulmuştur. 

Buradaki değişiklikten maksat maddesinde 
yapılması icabeden hususları tasrih etmektir. 

Son olarak da kurulacak müessesenin adı 
üzerinde durmak isterim. Tarım Komisyonu bu 
teşekküle «Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlik
leri» demiştir. Halbuki «üretme» ve «yetiştir
me» müteradif kelimelerdir. Aynı mânayı ifade 
etmektedir. Saniyen müesseselere verilecek ad
ların kışı olması da uygun olur. Bu maksatları 
sağlamak üzre sunduğum takririn kabulünü ri
ca ederim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

RECAI GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarım ; çiftçinin, bilhassa köylümüzün kal
kınmasını istihdaf eden ve dolayısiyle ekonomi 
sahasında memleket için büyük faydalar sağlı-
yaeak olan bu tasarının ehemmiyeti hakkında 
SÖ:Î söylemeye lüzum dahi yoktur. Ancak Yük-

[ sek Huzurunuzda söz almaklığımm gayesi şu-
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dur : Gerek Tarım Komisyonunun birinci mad
desi ve gerekse Bütçe Komisyonunun birinci 
maddesinde bâzı noksanlar gördüğüm için bun
ları Yüksek Huzurunuzda belirtmek istiyorum. 

Şimdi; arkadaşlar, malûmu âliniz çaftçilik 
yalnız tarla ekmekle ve hayvancılıkla olmaz. 
Çiftçiliğin tam ve mükemmel bir halde olması 
için daha bâzı şeylerin ilâvesi şarttır. Meselâ 
görüyorum ki, kümes hayvancılığı, arıcılık üze
rinde hiç durulmamıştır. Bilmiyorum, bunlar 
düşünülmemiş midir? Birinci maddeye; kümes 
hayvancılığı ile arıcılığın işlemesini temin için 
'bir iki hüküm ilâve edilmesini teklif edeceğim. 
Tahmin ediyorum ki, bu hususta komisyonun 
da muvafakati inzimam edecektir. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

TARIM K. B. RAHMÎ KÖKEN (îzmir) — 
Ziraat in muhtelif şubeleri vardır. Yalnız arıcı
lık değil, tavukçuluk ve sair şubeleri de vardır. 
Eğer maddelerde bunları saymak icabederse mad
de çok uzun olacaktır. Esasen Ziraat Bakanlığı
nın hazırladığı beş senelik programla zirai sahada 
işlerin plânlı bir şekilde takip edilmesi için gü
zel esaslar konmuştur. Bu kanunun asıl hedefi 
Türkiye'nin en mühim dâvalarından olan nebat 
ve hayvan cinslerini ıslahtır. Bunları yapmak 
Bakanlığın esas ve ana vazifelerindendir. Fakat 
bugün 1,5 milyon dönüme yakın ve fiilen ziraat 
yapılmakta olan kombinaların bugüne kadar ta
kip ettiği istikamet yerine bundan sonra memle
ketin muhtaç olduğu tohumluğu temin etmek, 
bütün memleketteki hayvanlarımızın dejenere ol
muş cinslerini ıslah etmek ve memleketin tabiî 
istidadı çok mükemmel olan meyvacılık üzerinde 
daha geniş mikyasta hizmet etmek gayesiyle bu 
kanun hazırlanmıştır. Yoksa bundan gayrı diğer 
ziraat şubeleri ihmal edilmiş değildir. Ziraat Ba
kanlığının mutahassısları ve teşkilâtı bunlar üze
rinde de çalışmaktadır. Bunun gayesi iki teşekkü
lü birleştirmektir. 

Fakat asıl ana dâva esasen üç nokta üzerinde 
toplanmıştır. Birincisi senede 250 000 ton kadar 
memlekete lâzım olan hububatı yetiştirmek ve 
ikincisi yine memleketin on binlerce damızlık 
hayvan ihtiyacını karşılamak ve üçüncüsü de 
meyvacılıkta büyük bir istidadı ve inkişafı müm
kün olan hadde çıkarmaktır. Yoksa hiçbir kısım ye 
şube ihmal edilmiş değildir. Kanuna böyle herşey 
ve bütün teferruatiyle her şubeye ait işleri teker 
teker korsak, asıl esas ve maksat kavbolur. Buna 

. 1949 O : 1 
muarız değiliz ama kanuna bunları koymaya lü
zum yoktur, zannederim. 

AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Pamuk tohumu ayrıca mı mütalâa edilecek?. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMÎ 
KÖKEN (îzmir) — Hayır, hepsi dâhil. Pamuk, 
kendir tohumları, beyaz arpa, kara arpa ve mey-
valar hepsi dâhildir. 

RÎFAT DOLUNAY (Çankırı) — Komisyon 
takrirle mdtabık mı?. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMÎ 
KÖKEN (îzmir) — Evet mutabıktır. Bütçe Ko
misyonu, birinci maddeyi, Tarım Komisyonun
dan daha güzel yazmıştır, daha iyi hazırladığı 
için biz de kabul ediyoruz. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) —Arkadaşlar, kü
mes hayvanları ile arıcılık, tohum ıslahı kadar 
mühimdir. Filhakika kanun hazırlanmaktadır, ya
pılacak. Fakat bendenizin dün duyduğum şu; bu 
çiftlikler 20 bin dönüm araziyi ihtiva edecektir. 
Bu 20 bin dönüm arazi üzerinde tavukçuluk esa
sı üzerinde gidilebilir, arıcılık yapılabilir. Bil
hassa, Yüksek Huzurunuzda belirttiğim gibi, 
memleketimizin dağ köyleri bu ıslah edilecek to
humları, fidanları ne yapsınlar?. Onların kabili 
zeri arazisi yoktur ki, bunlardan istifade edebilsin. 
Fakat dağ köyleri de ihmal edilemiyecek bir du
rumdadır. Nihayet; köylerimizin yüzde 40 - 45 
i dağlar üzerindedir. Bu köylüler kurulacak çift
liklerden nasıl faydalanacaklar. Bu bakımdan bu 
çiftlikler içerisine kümes hayvancılığı, arıcılık, 
kozacılık da konursa, bu köyler de bilhassa fayda
lanmış olurlar. Yani buna müsaade buyursun
lar da bu ilâve edilsin, bunun ilâvesiyle konu ge
niş bir mahiyet de alacak değildir, nihayet muta
hassısları, uzmanları gidecektir ve zaten orada 
çalışacak arkadaşların hepsi ziraatçidir, uzman
dı.-.' 

Binaenaleyh bunların ilâvesinde bir mahzur 
olmasa gerektir. Çünkü çeşitli ziraat şubelerinin 
en esaslıları bunlardır. 

Meselâ; orada tavukçuluk yapılırsa yani hiç 
olmazsa numune için 30 - 40 kümes yaptırılır ve 
makineler alınırsa fena mı olur?. Halk bundan 
çok istifade eder. (önerge ver sesleri) 

Müsaade ederseniz bir de önerge vereyim. 
RAHMÎ KÖKEN (îzmir) — Arkadaşlar, 

belki noksan arzettim, (damızlık) deyince, ta
vuk, hindi, kaz, arıcılık, velhasıl hepsi dâhil 
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olur. Yalnız buğdaya münhasır kalmaz. Bina- I 
enaleyh tadadi şekilde bunları eklersek madde 
lüzumsuz yere dağıtılmış olur. 

RECAI GÜRELİ (Tokad) — İki kelime ilâ- j 
ve etsek kâfidir zannediyorum. (Kümesçilik ve I 
arıcılık). 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar, 
Güreli arkadaşımın temas ettiği mesele çok mü
himdir. İs tanbullu ve Trakya'lı olan arkadaş
larım bilirler. Bu mesele bahsedildiği zaman 
daima ilerde nazarı dikkate alınır denir ve 
ehemmiyet verilmez. Halbuki kanaatimce de 
burada zikredilmesi her halde lâzımdır. Bâzı 
memleketlerde tavukçuluk, arıcılık, meyvacılık 
ayrı bir dâvadır ve servet konusudur, ayrı birer 
meseledir. Bize çok yakın olan iki Balkanlı 
komşumuzda bendeniz bunu yakından gördüm. 
Böyle olduğu halde burada, bizde hiç nazarı I 
dikkate alınmamıştır. İsimlerini saymaya lü
zum görmüyorum, fakat bâzı numune çiftlikle
rine gittim, bu çiftliklerde arı kovanları sem
bolik mahiyette durmaktadır. Tavukçuluk da 
memleketimizde fena durumdadır. Meselâ Trak
ya'da, İstanbul'da bir kolera humması çıkar, 
milyonlarca kümes hayvanı ölür, buna bir çare j 
bulunmaz. Köyden müracaat edildiği zaman 
tavuğunuzu gönderin muayene ettirelim derler, 
fakat tavuk Kartal 'a gidip, muayene edilip ne
tice almmcıya kadar, köyde ne tavuk kalır, ne I 
diğer kümes hayvanları. Güreli arkadaşımızın ; 
temas buyurdukları mesele çok mühimdir. Bu j 
itibarla ben de kendilerine iştirak ediyor ve bu- I 
nun ilâvesini rica ediyorum. 

ALİ KEMAL YlfîİTOĞLU (Amasya) — Ar
kadaşlar; birinci madde teşekkülün kuruluş 
maddesidir. Bu itibarla bu kuruluş maddesinde 
teşekkülün göreceği en mühim işler zikredil
mektedir. 

Müsaade ederseniz komisyonun ikinci bir 
madde teklifi vardır, burada yeni kurulan te
şekkülün vazifeleri sayılmaktadır. Ve bu mad
de içinde arkadaşlarımızın bahis buyurdukları 
kısımların çoğuna da cevap vermiş olacaktır. 
Bu itibarla birinci maddeyi teklif ettiğimiz esas
lar dairesinde kabul buyurmanızı arkadaşımın 
teklifinin telif edeceğimiz ikinci maddede gö
rüşülmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Ali Kemal Yiğitoğlıı 
arkadaşımızın bu teklifini komisyon da takabbül 
ediyor ve madde olarak koymayı kabul ediyor. | 
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Müsaade buyurursanız önergeyi okutu

yorum : 

Birinci madde — Yurt çiftçiliğinin zirai ve
remini artırmak, istihsalini çeşitlendirmek ve 
mahsulün kalitesini yükseltmek amaciyle iyi to
humluk, damızlık ve fidan ihtiyacını sağlamak, 
tarım alanında çiftçiye örneklik ve öğreticilik 
etmek üzere Tarım Bakanlığına bağlı, tüzel ki
şiliği haiz, katma bütçeli Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Amasya 
Ali Kemal Yiğitoğlıı 

BAŞKAN — Birinci madde budur. Maddeyi 
Yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme ve Yetiştirme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bir genel müdürün 
idaresi altında aşağıdaki dairelerden ibarettir: 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
2. Hukuk Müşavirliği, 
3. Tarla Ziraati İşleri Müdürlüğü, 
4. Hayvancılık İşleri Müdürlüğü, 
5. Bahçee Kültürleri Müdürlüğü, 
6.. Makina İşleri Müdürlüğü, 
7. Ekonomi ve Dağıtma İşleri Müdürlüğü, 
3. Levazım Müdürlüğü, 
9. özlük İşleri ve Evrak Müdürlüğü, 
10. Genel Saymanlık Müdürlüğü. 
Genel Müdürlüğün merkez dışındaki kurulu

şu işletme müdürlüklerinden ve merkez atelye-
sindeıı teşekkül eder. 

ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU (Amasya) — Ar
kadaşlarım; birinci madde ile bir müessese kur
duk. Ancak bu müessesenin teşkilâtına geçme
den evvel, müessesenin vazifelerinin neden 
ibaret olduğunu tâyin eden bir maddeye ihti
yaç vardır. Bu mesele Bütçe Komisyonunda 
uzun boylu müzakere mevzuu olmuş ve Bütçe 
Komisyonu yeni kurulacak olan bu teşekkülün 
hangi vazifeler yapacağına dair tasarıya hü
kümler ilâve etmiştir. Tensip buyurursanız 
Bütçe Komisyonunun ikinci maddesinin yeni 
kurulmakta olan bu Genel Müdürlük Kanunu
nun ikinci madesi olarak burada okunmasını 
rica ediyorum. 

Bütçe Komisyonunun ikinci maddesi şudur, 
aynen okuyorum. 

« MADDE 2. — Tarım Bakanlığının bu ka-
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daki ikinci maddenin eklenmesini teklif eyle
rim. 

Amasya Milletvekili 
A. K. Yiğitoğlu 

ikinci Madde —• Bu kanunun konusuna gi
ren işlerde- Tarım Bakanlığının takip edeceği 
esaslar dâhilinde ve emri altında genel müdür

lüğün yapacağı başlıca görevler şunlardır: 
A) Yurt çiftçiliğinin tohum, damızlık, fi

dan, arıcılık ve kümes hayvancılığı ihtiyacını 
sağlamak için çeşitli kaynaklardan yüksek va
sıflı tohum, damızlık ve fidan tedarik ederek 
bunları kendi işletme ve müesseselerinde üret
mek ve bu işlerin gerektirdiği bütün faaliyet
lerde bulunmak, 

B) Üretme ve yetiştirme konusunda Ta
rım Bakanlığınca belirtilecek esaslar dairesin
de bu işleri başarabilecek kurum ve çiftçilerle 
işbirliği yapmak, 

C) Yüksek vasıflı, tohum damızlık ve fi
danları bedeli karşılığında çiftçiye dağıtmak, 

D) İşletme ve müesseselerinde elde edilen 
mahsullerin kıymetlendirilmesi için gerekli zi
raat sanatları ile uğraşmak, 

E) Yapacağı işlelde çevresi çiftçilerine ör
neklik etmek, 

F) Bu kanun konusuna giren işlerde öğre
tici mahiyette kurslar açmak ve gereken ya
yınları yapmak, 

Cr) Atelye ve tamirhanelerinde kendi işle
rine engel olmamak şartiyle çiftçilerin ziraat 
alet ve makinelerini bedeli karşılığında onar
mak, 

TT) Çalışma konusuna giren işler için gerek
li her türlü yapı ve tesisleri kurmak. 
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nun konusuna giren işlerde takip edeceği esas
lara uygun olarak Kurumun yapacağı başlıca 
görevler şunlardır : 

a) Yurt çiftçiliğinin tohum, damızlık ve 
fidan ihtiyacını sağlamak için çeşitli kaynaklar
dan yüksek vasıflı tohum, damızlık ve fidan te
darik ederek bunları kendi işletme ve müesse
selerinde üretmek ve bu işlrine gerektirdiği bü
tün faaliyetlerde bulunmak; 

b) Üretme ve yetiştirme konusunda Tarım 
Bakanlığınca belirtilecek esaslar dairesinde bu 
işleri başarabilecek kurum ve çiftçilerle işbirliği 
yapmak; 

c) Yüksek vasıflı, tohum, damızlık ve fidan
ları bedeli karşılığında çiftçiye dağıtmak; 

d) İşletme ve müesseselerinde elde edilen 
mahsullerin kıymetlendirilmesi için gerekli zira
at sanatlariyle uğraşmak; 

e) Yapacağı işlerde çevresi çiftçilerine ör
neklik etmek; 

f) Bu kanun konusuna giren işlerde öğre-
iici mahiyette kurslar açmak ve gereken yayın
ları yapmak; 

g) Atelye ve tamirhanelerinde kendi işle
rine engel olmamak şartiyle çiftçilerin ziraat 
Alet ve makinelerini bedeli karşılığında onar
mak; 

h) Çalışma konusuna giren işler için gerek
li her türlü yapı ve tesisleri kurmak ». 

Binaenaleyh, bu madde yeni kurulmuş olan 
teşekülün hangi işlerle uğraşacağına dair olan 
bir maddedir; zannediyorum bununla bâzı ar
kadaşları tatmin edecek hükümler burada yer 
almış oluyor. Binaenaleyh, üçüncü maddeden 
evvel bu ikinci maddenin müzakere edilmesini 
arz ve teklif ederim. Bu hususta bir önerge ve
riyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor! 

TARİM KOMİSYONU BAŞKANI RAI1MÎ 
KÖKEN (İzmir) — Muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, üçüncü maddeden 
evel ikinci madde olarak Bütçe Komisyonu
nun hazırlamış olduğu ikinci maddenin müza
kere edilmesi talebini kabul ediyor, önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen kanuna aşağı-

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun ikinci 
maddesini de okutacağım: 

(Tekrar okundu) 
BAŞKAN — Konuşulacak olan madde bu

dur. 
SÜLEYMAN STRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Ar

kadaşlar, bıı maddenin (B) fıkrasında: «Üret
me ve yetiştirme konusunda Tarım Bakanlığın
ca belirtilecek esaslar dairesinde bu işleri ba
şar?! bilecek kurum ve çiftçilerle işbirliği yap
mak» diyor. «Kurum» kelimesinden sonra «Ye
tiştirici dernek» tabirinin de ilâvesini rica 
ediyorum. 
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RECAl GÜRELİ (Tokad) — Efendim; Ko

misyon muvafakat buyurmuştu zannedelim. Tak
ririmi veriyorum. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, IKÖ& 
arkadaşım buraya bir « dernek» kelimesinin ilâ
vesini teklif ediyorlar. Şimdi bu dernek kelim es/" 
ilâve edildi mi bütün dernekler.... 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bütün demekler 
değil, yetiştirici dernekler.. 

İHSAN YALÇIN (Devamla) — Yetiştirici 
olsun. O vakitte bir yerde bir tiftik yetiştirme 
derneği, bir yerde koyun yetiştirme derneği, bir 
yerde tavuk yetiştirme derneği kurulacak.. Hepsi 
buranın kapısını çalacaklar. Bize yardım edin, 
diyeceklerdir. Böyle bir kapı açmıyalım. 

RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Bedeli mu
kabilinde deniyor. Maliyet bedeli mukabilinde mı, 
kâr kastı var mı ? 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 
KÖKEN (Sivas) — Kâr kastı değildir. Aşağıda
ki maddelerde vardır. Esas gayeyi belirtiyor. 
Kuraklık, şu ve bu sebebiyle çiftçi mutazarrır 
oiursa, hattâ taksitle, uzun vâde ile verilmesini 
ihtiva eden maddeler vardır. Yani maliyetten 
aşağı bir fiyatla verileceğine dair hükümler var
dır. 

RIFAT DOLUNAY (Çankırı) — Kâr kastı 
olmaksızın verileceğine dair kayıt var mı ? 

KOMİSYON BAŞKANI RAHMt KÖKEN 
(izmir) — Vardır efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geler vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Lüzumunu şifahen arzettiğim veçhile B fık

rasında (kurum) kelimesinden sonra (yetiştirici 
dernek) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Sırrı îçöz 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor ? 
KOMİSYON BAŞKANI RAHMİ KÖKEN 

(izmir) — (Kurum) tâbirine bunlar da girer. 
BAŞKAN — Komisyon kuruma bu da girer 

diyor, önergenizi geri alıyor musunuz ? 
SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Mademki dâhildir 

diyorlar, geri alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi arzettiğim sebeplere binaen ikinci mad

denin (a) fıkrasının fidan kelimesinden sonra 
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(arıcılık, kümes hayvancılığı) kelimelerinin ilâ
vesini teklif ederim. 

Tokad Miletvekili 
R. Güreli 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
TARİM K. BAŞKANI RAHMl KÖKEN (iz

mir) — Bunların, damızlık kelimesi içinde dâhil 
olduğunu evvelce arzetmiştim. Binaenaleyh bu
na ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Damızlık kelimesinde bunlar 
dâhildir diyorlar ve komisyon olarak kabul et
miyorlar. önergenizde ısrar ediyor musunuz? 

RECAl GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar-
kadaş^ar; damızlık kelimesi içinde dâhil olduğu-
buyurdular. Madem ki, damızlık kelimesine 
dâhildir; iki kelime yani (Kümes hayvancılığı 
ve arıcılık) diye bunu tasrih etmekte ne beis 
vardır? Maddeye bu iki kelimenin konmasın
dan niçin çekiniyorlar? Esasen zabta da böyle 
geçmiştir, bunları maddeye koyalım ki, hiç ol
mazsa kanunda sarahat bulunsun. Zannede
rim ki, komisyon arkadaşlarım da, Tarım Ba
kanı da buna hayır demiyeceklerdir. Nihayet sa
rih olur. Köylü bunu dört gözle bekliyor. 

Hakikaten çok yerinde bir iş olacaktır. Bu
na müsaade buyursunlar da bu iki kelime ilâve 
edilsin. Kanun sarih ve daha verimli olur. Ben
deniz önergemi geri almıyorum, vicdani bor
cumu yerine getiriyorum. Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar. Anlaşılmadı tereddüt hâsıl 
oldu. Lütfen önergeyi nazarı dikkate alan
lar... ayağa kalksınlar... Oturunuz. Almıyan
lar ayağa kalksınlar... önerge nazarı dikkate 
alınmıştır. Komisyonun bir diyeceği var mı? 

«Fidan» kelimesinden sonra bu kelimeleri 
eklemek suretiyle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Genel Müdür kanun ve tüzük
lerle bu idareye yükletilen görevleri Tarım Ba-
kanunun direktifleri altında yürütür ve icraa
tından dolayı Tarım Bakanlığına karşı sorum
ludur. 

Genel Müdürün bir yardımcısı ve kadrolar
da belirtilen miktarda uzmanları vardır. 
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CEMÎL ÇALGÜNER (Denizli) — Efendim; 

birinci fıkraya daha fazla vuzuh verebilmek 
ve genişletmek için, birinci fıkranın akebinde 
ikinci fıkra olarak yer almasını kanun tekniği 
bakımından uygun bulduğumuz bir fıkranın 
ilâvesi için bir önerge takdim ediyorum, kabulü
nü rica ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; bura
da bir teftiş kurulu başkanlığı, bir de hukuk 
müşavirliği vardır. Tarım Bakanlığında da ay
rıca bir hukuk müşaviri ve teftiş kurulu vardır. 
Acaba, bakanlığın bu elemanları yeni kurula
cak olan teşkilâta da yardım edemezler mi? Bu 
vazifeleri ihdas etmesek de, hem bu kurulu, hem 
de Devlet Hazinesini bu gibi lüzumsuz masraf
lardan kurtarsak olmaz mı ? 

Bu zatlar kurumda ne iş göreceklerdir? Yu
karda da arzettiğim gibi, Tarım Bakanlığın aynı 
işleri gören memurları vardır. Bunlar bu ku
ruma da yardım edebilirler. Bu hususta izahat 
vermelerini rica ediyorum. 

Bu çeşit kanunlar geldikçe bir iki tane me
mur Devletin memur kadrosuna yükleniyor, ek
leniyor. Bu noktada hassas bulunmamız lâzım-
geliyor. 350 00 kişilik memur adedini bir kere 
daha düşünmeliyiz. Bunlara bendenizce lüzum 
yoktur. Hakikaten bunlara ihtiyaç varsa izah 
buyursunlar ona göre rey verelim. 

AHMET REMZİ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Efendim; bu tasarı son komisyon olarak Bütçe 
Komisyonundan geçmiş, fakat arada İktisadi 
Devlet Teşekkülleri halinde mütalâa edilmiş bu
na nazaran herhangi bir kadro mütalâa edilme
miştir. Şimdi Tarım Komisyonunun tesbit ettiği 
maddeler müzakere edildiğine göre, bir kadro 
mevzuu ortaya çıkıyor, bu bakımdan tetkik edil • 
mek üzere tasarının tekrar Bütçe Komisyonun
dan geçmesi ieabeder, bu hususu dikkat nazarı
nıza arzederim, sonra İçtüzüğe aykırı olur. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

— Efendim, arkadaşım pek iyi takdir ederler 
ki, katma bütçelerin kuruluşunda teftiş ve hu
kuk müşavirliği daima mevcuttur. îşin ehem
miyeti ve 120 milyon liralık bir sermaye göz 
önünde tutulursa, burada teftiş kurulunu ne 
kadar kuvvetli bir şekilde yaparsak, okadar fay
dası olacaktır. Tarım Bakanlığının bugün 25 
müfettişi vardır. Maatteessüf mevcut müfet-
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tişlerimiz her işe yetişememektedir, birçok vi
lâyetler henüz teftişten geçmemiştir. Tarım 
Bakanlığının kadrosu bu kadar darken onun 
üzerine bu kadar geniş bir işin yükünü de ve
recek olursanız, zannederim ki, hassasiyetle 
üzerinde durduğunuz bu müessese teftiş edile
memek tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Onun 
için arkadaşımın bunu yersiz bulmamasını rica 
ediyorum. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Kadro hakkında Tarım Komisyonu ne diyor? 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Bir sual. Efen
dim, ikinci maddenin (A) bendine giren tavuk
çuluk ve arıcılık işi hangi müdürlük tarafından 
görülecektir? Burada izah edilmesini rica edi
yorum. (Hayvancılık müdürlüğü tarafından 
yapılacak sesleri). 

RECAİ GÜRELİ (Devamla) — Hayvancılı
ğa girmez. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Birşey sordum cevap vermediler. 

BAŞKAN — Teklifiniz var mı? Çünkü Büt
çe Komisyonuna göndermek Heyeti Umumiyenin 
hakkıdır. Eğer teklifiniz varsa verin reye ko
yayım. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Devamla) — 
Efendim, maruzatta bulundum, İçtüzüğe aykı
rıdır, dedim. 

BAŞKAN — Dinlediler, hiçbir noktai nazar
ları yoktur. Zatı âlinizin bir teklifiniz varsa 
yaparsınız, yahut da Bütçe Komisyonu isterse 
alır. 

önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen üçüncü mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
eylerim. 

Denizli Milletvekili 
Cemil Çalgüner 

Üçüncü madde — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü bir genel müdürün ida
resi altında merkez kuruluşu ile merkez dışında 
işlelme müdürlüklerinden ve merkez atelyesin-
den teşekkül eder. 

Genel müdürlüğün merkez kuruluşu genel 
müdür yardımcıları ve uzman müşavirlerle aşa-
ğıki dairelerden ibarettir. 

1. Teftiş kurulu başkanlığı; 
2. Hukuk müşavirliği; 
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3. Tarla ziraati işleri müdürlüğü; 
4. Hayvancılık işleri müdürlüğü; 
5. Bahçe kültürleri müdürlüğü; 
6. Makina işler müdürlüğü; 
7. Ekonomi ve dağıtma işleri müdürlüğü; 
8. Levazım müdürlüğü; 
9. özlük işleri ve evrak müdürlüğü; 

10. Genel saymanlık müdürlüğü. 
BAŞKAN — Verilen bu önerge ile mutabık 

mısınız? 
RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Efendim; 

genel müdür, genel müdür muavini falan diye 
teklifte birşeyler geçiyor, ama hiçbir şey anla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin aynıdır. 
RİFAT DOLUNAY (Devamla) — Aşağıda-

ki fıkralar aynıdır. Fakat yukardakiler aynı de
ğildir, bir fark olduğunu zannediyorum. 

BAŞKAN — Daktilo ile yazılarak verilen bu 
teklif, maddenin sonunda bulunan hükmün 
başa alınmasından ibarettir. Daha vuzuh ver
mek için yazılmıştır. 

Bir daha okutayım dinleyiniz. 
(Cemil Çalgüner'in 3 ncü madde hakkında

ki teklifi tekrar okundu). 
RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Elimize da

ğıtılan tasarıda genel müdür var. Halbuki yeni 
verilen teklifte ise bir genel müdür yardımcısı 
ve müşavir diye okunuyor. Bunun izahım yap
sınlar. 

CEMÎL ÇALGÜNER (Denizli) — Efendim, 
birinci fıkra yalnız tavzih bakımından biraz da
ha açıklanmıştır. Birinci fıkradan sorira hem 
idari makamlar listesi gelmekte ve hem de ka
nun tekniği bakımından listenin altında ikinci 
fıkranın bulunuşunun uygun görmediğimiz için 
listeye ikinci fıkrayı koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Müşavirlikle umum müdür yar
dımcısı ilâve edildiğinden bunun izahını istiyor
lar. 

CEMÎL ÇALGÜNER (Denizli) — Devlet tü
retme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bir müessese
dir. Bir genel müdürlük idaresi altında mer
kez kuruluşu dışında işletme müdürlükleri de 
merkezde bulunan müdürlüklerle bir de merke
zin dışında çiftlik müdürlükleri vardır. Kasıt 
budur. Merkez atelyelerinden teşaklıül eder, 
deniliyor. Gerek merkez, gerek çiftliklerde 
geniş mikyasta fabrika veya atelyeler vardır, 
bunun, haricinde de küçük atelyeler vardır. Bu-
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I rada genel müdürlük idaresi altında, gerek mer

kezde gerekse merkez dışında bâzı müdürlük
lerin bulunduğunu belirtmektir. Bunun hari
cinde bir ilâve yoktur. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Genel müdür 
yardımcıları diye birşey işittim bunlar muavin
ler mi? 

CEMİL ÇALGÜNER (Denizli) — Bunlar 
birer şube müdürlüklerinden ibarettir. Gerek 
merkezde gerek dışardaki şube müdürleri. Mer-
kezdekiler de her şube birer şube müdürlüğü 
halinde kurulmuştur. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Şube müdürü 
ayrı, yardımcı ayrıdır. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; gö
rüyoruz ki, kanun iyice tanzim edilmemiş. Bir 
arkadaş başka bir şey teklif ediyor, öteki arka
daş Bütçe Komisyonunun falan maddesini gö
rüşelim diyor. Anlaşılıyor ki, yeniden bir tan
zim ihtiyacı var. Bu hal karşısında, kanun mü
zakeresinden ziyade, kanunu yeniden tertip 
eder bir vaziyete geldik. Müsaadenizle bunu 
Tarım Komisyonu alsın, müzakereye elverişli 
bir şekilde tertiplesinler. 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 
KÖKEN (İzmir) — Efendim; filhakika mad
delerde ufak tefek tashihi icap eden noktalar
la, bâzı Bütçe Komisyonundan alınmış fıkra
lar var. Arkadaşların kanunu takip edebilme
leri için bu tadilleri tabı ve teksir edelim. Da
ha kolaylık olur. Bütçe Komisyonunun hazırla
mış olduğu ve şimdi müzakeresi bırakılan metin
leri arasında faydalı hükümler bulunduğuna 
kaniiz. 

BAŞKAN — Yeni metinle onun karşılaştı
rılıp müzakere edilecek bir hale getirilmesi 
için komisyon tasarıyı geri istiyor. (Muvafık 
sesleri) 

Tasarının komisyona geri verilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Tasarının komisyona ve
rilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi, gündemin ikinci maddesinin müza
keresine geçiyoruz. 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Milli Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (İ/S5Ö) [1] 

[1] 247 sayıU oasmayazt tutanağın sonundddır. 
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ISMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe

hir) — Türkiye'de bir ilahiyat fakültesi ku
rulması fikrinin, bir kanun tasarısı halinde 
Kamutaya gelmesi, herkes gibi beni de çok se
vindirmiştir. Böyle bir konunun büyük önemi 
üzerinde söz söylemek fazla! Çünkü konu doğ
rudan doğruya bizim kültürümüzü, ölüm ve 
kalımımızı ilgilendirmektedir; vaz geçiyorum. 

Bir ilahiyat fakültesi kurulmasından mak
sat nedir sorusunu soruyor ve hemen kendi 
kendime şu cevabı veriyorum: Medreseyi di
riltmek değildir. Çünkü fakülte ile medrese
yi ayıran çok temelli bir karakter vardır. O 
da şudur: Medresenin çalışması nassi, apriyori, 
kablettecrübidir. Fakülteler, ilim evleri oldu
ğundan, bunlar mukayeseye, müşahadeye ve en 
sonunda da, mümkün olursa, izaha çalışmakta- j 
dırlar. Yani birinci sübjektif olduğu kadar, 
ikincisi objektiftir. O halde Hükümetin şayanı 
dikkat olan isteği şudur; bütün mânasiyle ilim 
haysiyeti ve ilim karakteri taşıyan bir fakülte 
meydana getirmektir, öylesine bir fakülte 
ki, diğer fakültelerden hiçbir suretle ayrılığı 
olmıyacaktır. Aynı vasfı ve aynı hakları haiz 
ve onlara sahip olacaktır. Bu bakımdan Hükü
meti ve bu arada değerli Millî Eğitim Bakanı
nı candan ve gönülden kutlarım ve fakülte 
işinde başarılar dilerim. 

Bu ilahiyat fakültesi bence iki türlü kuru
labilir. 

Biri; Katolik Fakültesi, Protestan Fakültesi 
gibi, İslâm İlahiyat Fakültesi olabilir. Biri de 
medrese; bu mevzuubahis değildir. Fakülte 
olacak. Fakülte olduktan sonra, daha doğrusu 
fakülte tarzında kurulduktan sonra bunu iki 
türlü yaratabiliriz, yapabiliriz. 

Biri Katolik, Protestan Fakültesi gibi ki, 
islâmî bilgiler üzerinde çalışır. Diğeri ise yine 
îlâhiyet Fakültesi adını taşır, haddizatında, 
hakikati halde İlahiyat Fakültesi değildir, Fel
sefe Fakültesidir. Bu ayrı bir şeydir, içinde 
pisikoloji, sosyoloji, dinler tarihi gibi, din ruhi
yatı vardır, bu ayrı bir şeydir. Bu, âdeta Dil 
ve Edebiyat Fakültelerinin devamı gibi bir şey
dir. Sosyoloji Fakültesi bizim istediğimiz şey 
nedir? Hazırlıkların başında çalışan arkadaş
larla, komisyonda uzun uzun temaslar olmuştur. 
Bizim istediğimiz İslâm İlahiyatı Fakültesi. 
Ama medrese değil, ilmî karakter taşıyan îslâm 
İlahiyatı Fakültesi. İslâm dinini, İslâm mez-
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heplerini... ilmî surette tetkik edecek bir ilmî 
fakülte. Tâbir mazur görülsün; mahallî ihti
yaçları unutup da, bilmem nasıl, mücerret bir 
spekülâsyon zihniyetiyle, sosyoloji, metafizik 
içine batıp İslâm dini bilgilerini prensipler dı
şında bırakılırsa maksat hâsıl olmaz. 

Bir nevi şahsiyet taaddüdü vardır. Bu, bizde 
yoktur. Çünkü bizim formasyon, politik şeamet 
bir tarafa, bizim neslin formasyonu bütündür, 
dinî terbiye almıştır. Formasyon bütün olmazsa 
bir aralık şahsiyette tezatlar, otomizm psikolo
jik başlar. Ben ancak 50 yaşından sonra şu ka
naate vardım, bunu bu kürsüden açıkça söyle
mekten çekinmem. Bütün ahlâki, bedii ve li-
sani kültürü aldıktan sonra bir insan, dinî for
masyona tâbi tutulmazsa - şu veya bu şekilde, 
bu terbiyeyi mutlaka Hükümet versin - demi
yorum, şahsiyette bütünlük olamıyor, insan 
dünyevi olan müesseseler dışında, dinî gök
ten inme, semavi cebrî bir şey gibi düşünürse, 
realiteyi hiç anlamamıştır. İnsan dediğimiz kül
türü almazsa sosyal dediğimiz şeyi iyi anlıyamı-
yor. Fakat dini bütün şeylerin başında telâkki 
etmekte yerinde ve iltifat edilecök bir şey de
ğildir. 

Vîlyam Ceyms gibi bir adam dinî bir kitap 
yazmıştır, Eksperiyans rölijiyöz (dinî tecrübe) 
diye tercüme edilmiştir. Dinî tecrübeyi alıyor, 
o da bir eksperiyanstır. İptidai insan kayığı 
oyuyor ve suyun üzerinde yüzüyor, kayığın bu 
şekilde yüzmesi fizik kanunlarına uygundur, bu
nun fizik ilminin tatbikatı olarak değil. Bu Av
rupai bir teknik değildir. Tamamiyle ampirik
tir. Çiftçiler de karasabanla sürüyor. Ampirik 
tecrübe muvaffak da oluyor. Teknik tecrübe 
elektrik tesisi gibi ampirik tecrübenin fevkın-
dadır. Onun üzerinde imlî tecrübe, onun üzerin
de metafizik tecrübe, en üstte de dinî tecrübe 
bulunuyor. Dinî tecrübe de beşer tecrübesinin 
bir şekli, bir nevi mahsusudur. Bu işin başını 
boş bırakırsak, yani ilim adamlarının elinden 
alırsak, bu İlahiyat Fakültesi olmazsa, dinî kül
türe ait neşriyat olmazsa naehillerin eline dü
şer. Sapıklar çoğalır. Anormaller, psikopatlar 
hiçbir devirde bu kadar artmamıştır, hiçbir 
memlekette bu kadar artmamıştır. İlim bakı
mından' şayanı dikkattir. İlahiyat Fakültesini 
açmayı b'üyük bir olay olarak kabul ediyorum, 
kendi hesabıma. Bunun feyizlerini ve nimetle
rini daha sonra göreceğiz. Şimdi benim nazarı 
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dikkati celbetmek istediğim nokta şudur : Kı
saca tebarüz ettireyim. İlahiyat Fakültesi islâ-
miyeti bütün olarak tetkik etmekle beraber me-
todlarında, meselelerinde müspet ilimlere da
yanmalıdır. Bu budur. Efkârı umumiyeee bu 
vuzuh faydalıdır, diye sizi işgal ediyorum. 

Bunu da geçelim. 
Şimdi bir nazik noktaya daha geliyorum. 
Bu ilahiyat Fakültesi Atatürk înkilâbmdan 

sonra ikinci defa Türkiye'de açılıyor; ilk defa 
Atatürk Inkilâbından sonra istanbul Üniversi
tesi içinde kurulmuştu. O ilahiyat Fakültesi 
içinde benim de mesuliyetim vardı. Bir nevi sos
yoloji fakültesi yaptık. Fakat burada yani fa
kültede de islâmî bilgiler esas, sosyolojik bilgi
ler yardımcı olacaktır. 

Manastırlı ismail Hakkı merhum vaızlarını 
Ayasofya Camiinde verirdi. Oraya gider, büyük 
bir huşu, içinde dinlerdik. 

Sonra birinci ilahiyat- Fakültesini öldüren 
bir nokta var. Bu hususta Hükümetin nazarı 
dikkatini celbederim. Efkârı umumiyenin bunu 
bilmesi lâzımdır. Fakülteler mektep değildir. 
Fakülte talebesiz yaşar. Fakülteler profesörler 
içindir. Profesör olmıyan yerde ilim olmaz, ya
ratıcı ilim bulunmaz. Bunlar hafıza hamallarına 
benzemez. Travay lâzım, tecrübe lâzımdır. Işık 
ve ilim fakültededir. Evde ilim olmaz, olsa alsa 
evde makale yazılır, o kadar! ilim adamı diye
rek ilim yaratan, ışık saçan adamı kastediyo
rum. Onun için fakültesiz, maşeri bir feza lâ
zımdır, âlim için. Bu fakülte açılınca 10 sene 
daha belki talebesiz kalacaktır. Hayır yine açık 
kalacaktır. Yani okulla üniversite ayrı bir şey
dir. Hasan Âli'nin, Reşat Şemsettin'in zamanın
da talebesiz kaldı, istanbul Üniversitesi amma, 
kapanmadı, hocalar çalıştı. Fena mı oldu? Eğer 
kapansaydı, yüz kere geri atardı işi! Bunlar iç
timai müesseselerdir, kapanmıyacak, talebesiz de 
çalışmıyacaktır, konferanslarını yapar, kütüp
hanesini tanzim eder. 

Sonra, bir noktai nazar dikkatimi cetbetti. 
Gerekçe de deniliyor M: < Din meselelerinin sağ
lam ve ilmî esaslara göre incelenmesini mümkün 
kılmak, meslekî bilgisi kuvvetli ve düşünüşünde 
ihatalı din adamlarının yetişebilmesi için lüzum
lu şartları sağlamak > lüzumlu şartları sağlamak 
(ne güzel!) « maksadiyle memleketimizde de 
Garptaki örneklerine benzer bir ilahiyat fakül-
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I tesinin kurulmasını kararlaştıran Ankara Üni

versitesi Senatosu ... » Çok güzel! 
Bir de burada Eğitim Komisyonunun yazısın

da bir nokta gördüm: Orada diyor ki, bu fakül
te kurulurken eski ilahiyat Fakültesindeki ele
manları ihmal etmiyelim. Âdilânedir. Tekrar te
şekkür eder ve Hükümeti tebrik ederim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; es
kiden bir ilahiyat Fakültesi vardı. Sayın üsta
dın da buyurduğu gibi sonradan kapandı. Üs
tat kapanmasını bir noktadan izah ettiler. Ben
deniz yalnız o sebepten görmüyorum, başka sebep
ler de vardır. Niçin kapatıyoruz, niçin açıyoruz? 
Hakikaten bir meseledir. 

Bendeniz bir iki temeninde bulunacağım. Bu 
müesseseyi yeniden kuracağız, Allah memleket 
için sonunu hayırlı eylesin. Yalnız Millî Eğitim 
Bakanlığının şu noktalara dikkat etmesini rica 
edeceğim: Tekrar bu memlekette 17 nci, 18 nci 
ve 19 ncu asırlarda devam eden, diğer memle
ketlerde olduğu gibi ilim ve din, mektep ve med
rese mücadelesinin açılmaması, böyle bir yola 
gidilmemesi için son derecede hassas bulunmala
rı lâzımdır. Bu memleket bu yüzden terakki 
hamleleri noktasından çok acı tecrübeler geçir
miştir. Bir diş ameliyesinin yapılması hak
kında fetva istendiği zamanlar olmuştur. 

Matbaanın memlekete girmesi için fetva is
tediğimiz zamanlar olmuştur. Bunların misalle
rini tarihte hepimiz biliyoruz. Bu, din ve ilim 
mücadelesi, mektep ve medresenin mücadelesi 
neticesidir. 

Bir vilâyette, vilâyetin adını arzetmiyece-
ğim. Muallim mektepleri vilâyetlere bağlı iken, 
vilâyet encüenıinmde müzakere cereyan ediyor. 
Azanın birisi kalkıyor diyor ki ; bu fizik midir, 
musik midir nedir ona tahsisat vermiyelim, ho
casını kaldıralım da din hocasına verelim. Bu, 
bu memleketin tarihinde vardır. 

Millî Eğitim Bakanının günün siyasî olay
larına uyarak bu işi ele alıp yürürken memle
ketin geleceği üzerinde büyük mânevi mesuli
yeti omuzuna aldığını unutmamasını rica ede
rim. Mektep ve medrese mücadelesi, din ve ilim 
mücadelesi bizim değil, bütün beşeriyet tari
hinde kanlı sahneler, kanlı tarih sayfaları ya
ratmıştır. Büyük Atatürk'ün bu hususta yaptı
ğı hamleler hepimizce malûmdur. Büyük Ata-

I t ü r k dinsiz miydi? Asla; dinsiz değildi. Büyük 
Atatürk bu memleketin Avrupai mânada iler-
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lemesini, terakki etmesini istiyen bir büyük 
adamdı. Bunu yakinen müşahede ettim. Hiçbir 
gazete ve hiçbir kitapta yazılmadığı için bir 
hâtıramı arzetmek isterim. 

Yeni harflerin ilânından sonra Atatürk Si
nob'u teşrif buyurdular. Sinob'da yaptıkları 
tetkikattan sonra parka oturdular. Orada bir 
sarıklı hoca gördüler ve yanlarına çağırttılar, 
içkinin haram olduğuna dair bana bir âyet oku
yun dediler. Hoca, küllü lübün haramün, dedi. 
Atatürk, görüyorsunuz ya arkadaşlar yanlış 
okuyor; hoca yanlış okuma, çok oku, iyi öğren; 
milleti böyle kandırıyorsunuz, dikkatli oku, se
nin bilgin zaif dedi, ve Elhamrü velmeysere'nin 
türkçesini okudu ve âyet budur dedi ve izah 
etti. Sonra sanatını falan sordu. Uzun ve tari
hî bir şeydir, başka yerde arzedilebilir. O za
man öyle şeyler söyledi ki, bu milletin terakki 
hamleleri üzerinde şimdi şu anda zihnimden 
geçiriyorum da âdeta içim titriyor. 

Bu misali de gözetmek, bunca senelik taas
subun ve dini yanlış anlıyan ve yanlış telkin
lerle mukaddes ve yüksek islâm dinini, müte
kâmil bir dini şahsi menfaatlere alet edenlerin 
bu memlekete yaptıkları kötülükleri izale et
mek için 25 senedenberi ne kadar büyük müca
dele yaptığımızı, bu müesseseyi kurarken Mil
lî Eğitim Bakanımızın bilhassa unutmamasını 
rica ederim. Bu medreselerin tarihde oynadığı 
rol itibariyle iskolastik zihniyet yaratmak yö
nünden olmuşlardır, zararlı, böyle olduğu za
manlar vardır. 

Diyeceksiniz ki iskolastik kelimesini biliyor-
• m usunuz. Bendeniz şu suretle biliyorum; 

Bir tecrübeci âlim ile bir din âlimi ölmüş 
bir arslan başında, bunun arslan olup olmadı
ğını münakaşa ediyorlar. 

İskolastik âlim nakliyatçı, bu arslan değil
dir, Tecrübeci âlim aralandır diyor. Neden ars
lan değildir suali karşısında «bizim aristo efen
dinin kitabında arslanm dişi şu kadardır diyor, 
bunun bir dişi eksiktir, onun için arslan değil
dir.» Diğeri ise «bunu bir avcı vurmuştur, dişi 
kırılmıştır, eksikliği ondandır. Ve bu aralandır» 
diyor, öteki. 

İste arkadaşlar iskolastik zihniyeti arslanm 
arslan olduğunu, yanlış ve geçmiş hükümlere da
yandığını iddia eden adamın zihniyetidir. 

Medreseler zaman zaman bu memlekette, hat
tâ kiliseler de zaman zaman bir hava yaratmış-
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tır. Böyle bir zihniyetin bu memlekette yara-
tılmamasını Millî Eğitim Bakanından rica ede
rim. Bu müessese bu memlekette lâzımdır ve çok 
da ihtiyaç vardır. Hakikaten büyük camilerimizi 
ulu camilerimizi dolduracak hakiki din adamla* 
rina ihtiyacımın vardır. 

G«çen sene Beyoğlun'da bir rum kilisesine 
gittim; hıncahınç, halk dolup dolup boşalıyordu. 
Oradan çıktım, Sultan Ahmet Camisine gittim. 
Bir imam, altı tane asker, yedi tane fakir sivil 
vardı; o muazzam camiin içinde. Bendeniz bazan 
böyle şeylere merak ederim, neden?. Millet di-
ninimi kaybetti?. Hayır. Yalnız zayıf, bilgisiz din 
adamlarının yüzünden, yani zayıf kalan, yetiş
memiş, elinden tutulmıyan din adamları yüzün
den. Ama bence onlarda şayanı hürmettir, bu za
yıf vaziyetlerine rağmen din yolundaki vazifele
rine devam etmişlerdir. îşte bu müessese bundan 
öyle olmuştur. Bununla beraber bu müesseseyi 
yürütelim ben buna taraftarım. 

Yalnız bu konuda Sayın Bakandan soracağım 
iki şey var. Tabiî bir taslakları, bir programları 
vardır. Aacaba orada ne gibi dersler okutacaklar
dır?. Lütfeder söylerlerse ne dersler okutulacağı 
isimleri itibariyle öğrenmiş oluruz. 

Bir de benim zihnime takılan birşey vardı, 
diyordum ki, bu Edebiyat Fakültesinin bir şube
si olarak çalışmaya başlasaydı veya tecrübe ge-
çirinceye kadar bir yüksek mektep şeklinde ol
saydı nasıl olurdu diyorudum?. Ama bu şekilde 
kurulması düşünülmüş. Herhalde bir şahsiyet 
alacaktır. Yalınız arzettiğim noktaları tavzih et
melerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir. 
AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 

Umumu üzerinde konuşacağım. 
Çok muhterem arkadaşlar, bilhassa son yıl

lar zarfında memlekette çeşitli irticai havanın 
estiğini görerek bunların teşebbüslerini tenkit 
yollu ve önleyici konuşmalar ve görüşmeler 
yaptık. Bunlar üzerinde uzun boylu mütalâa
lar yürüttük. Endişemiz her hangi bir dinsiz
lik yahut onun tevlit edeceği meseleler değil, 
sırf bu perde arkasında ve bu maske içinde 
memlekete, emsalini tarihte gördüğümüz, kan
lı hâdiselerin bir daha tekerrür etmemesi endi-
şesiydi. Yoksa inkılâp Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi o hürafecilerin ve maksadı mahsuslu 
kimselerin yazdığı ve iddia ettiği gibi hakiki 
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dindarları, hakiki din eshabmı ve o müesseseleri 
hiçbir zaman için zincir altında, kilit altında 
tutmamış ve buna hiç de niyet etmemiştir ve bu 
günkü kanunda da görüyoruz ki, îukılâp Partisi 
herkesin, her milletin din ve mezheplerini her 
hangi bir şekilde irticai tezahür göstermemek 
şartiyle kürmetkârdır ve yine görüyoruz ki, ik
tidar partisi hurafeci neşriyatçılarm dediği gibi 
Kur 'an okuyanları, hakiki din kitaplarını takip 
edenleri ne zindanlara götürmüş, ne zincirlere 
vurmuştur ve yine görüyoruz ki, İnkılâp Par
tisi Anayasanın emrettiği şekilde din ve mez
heplere hürmetkar olarak prensiplerinde ve al
dığı kararlarda sadakatle yürümüş ve bunu tat
bik etmiştir. Lâiklik prensipini yalnız din işleri
ni, dünya işlerine karıştırmamak şeklinde müta
lâa etmiş ve bunu sadakatle göstermiştir. Hal
buki birtakım menfaatcıler ve müfteriler, neş
riyatla ve her hangi bir şekildeki, propaganda
larla bunun tamamen bir dinsizlik olduğunu 
ve din düşmanlığı şeklinde yürütüldüğünü iddia 
etmişler ve kuru iftaralarda bulunmuşlardır. 
Biz bu hareketimizle, aldığımız kararlarla 
meselâ ilkokulda serbest ve ihtiyari olarak din 
dersleri okutulmasını kabul etmekle, îmam, Ha
tip kursları açıp hakiki din adamlarını yetiş
tirmek usulüne tevessül etmekle ve nihayet 
bugün en yüksek din adamlarını yetiştirecek 
olan İlahiyat Fakültesini de kurmıya karar 
verilmekle ve bunun kanununu Yüksek Beclise 
getirmekle bu kuru iftiraların tamamen yersiz 
ve maksadı mahsusla olduğunu bizzat ispat 
etmiş oluyoruz. Bendeniz inkılâp Partisinin 
bir mensubu olarak vakit vakit bu konu üze
rinde konuşan ve endişeler izhar eden bir arka
daşınız sıfatiyle ve iftihar ederek İnkılâp Par
tisinin bu teşebbüsünü takdirle anar ve tebrik 
ederim. 

Yine şunu da tekrar Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden tekrar edeyim ki İnkılâp Partisi 
ve onun müntesipleri olarak ve bütün Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu memlekette 
yaşıyan her din ve mezhepin prensiplerine dai
ma hürmet etmiş ve daima onun her hangi bir 
şekilde engellenmesine hiç bir zaman teşebbüs 
etmemişizdir. Ve bundan sonra da etmiyecek-
tir. Bendeniz bu gibi kuru iftiracıları ve hura-
fecilerin iddialarının ifsat eder mahiyette oldu
ğunu görüyor ve bu yönden kanlı tarihimizi göz 
önüne getiriyorum. Meselâ 31 Mart hâdiseleri 
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Şeyh Sait isyanı Menemen hâdisesi tarihlerimizi 
gözümüzün önüne getiriyoruz. 31Mart hâdise
leri ki, kırkıncı yılını yaşıyoruz. Bunun tek
rar edilmemesini, bu gibi hurafatçılara meydan 
verilmemesini istiyoruz. Biz daima hakiki din 
âlimlerine hürmet etmiş ve hakiki din insan
larını benimsemiş, takdir etmişiz ve inanmışız
dır. Bundan sonra da inanacağız. Şu halde Hü
kümet ve Halk Partisini bu husustaki geniş 
düşünce ve hakikat prestlik yaptığa işlerden 
dolayı tebrik ve takdir ederim. Ve bundan son
ra da hurafatçılara riyakârlara yer verilmiyece-
ğini bu yüksek kürsüden bir kere daha arzede-
rim. 

BAŞKAN — Fahri Karakaya. 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Aziz arka

daşlarım, bendan evvel konuşan arkadaşlarım, 
Emin Soysal ve Yüregir arkadaşlarım, benim 
Yüksek Huzurunuzda ifade etmek istediğim 
mevzuun hemen mühim bir kısmını söylediler. 

Hakikaten arkadaşlarım, bu müessesenin 
kurulması memleketimiz için, Türk vatandaş
larımızın büyük ekseriyetinin müslüman olmaları 
dolayısiyle bu dindaşlarımıza, vatandaşlarımı
za doğru yolu, dinin doğru ve hakiki taraflarını 
gösteren ve vücuduna şiddet ve ehemmiyetle lü
zum ve zaruret vardı. 

Arkadaşlar, şu Meclis kürsüsünden zaman 
zaman Yüksek Meclis üyeleri bu irtica ve lâyık-
lık mevzuu üzerinde birçok konuşmalar yap
mıştır. Maalesef görürüz ki, bu konuşmalar, 
hakikaten arkadaşlarımın buyurdukları gibi, 
bazı kötü ruhlu insanlar, müesseseler tarafın
dan istismar edilmektedir. 

Arkadaşlar, ben bir şeyhe, şeyhlik yapıyor, 
halkı dolandırıyor, iliklerini emiyor, icabında 
mürit topluyor, icabında memlekette siyasi ha
va yaratıyor, bunu Türk Milletinin aleyhine 
kullanıyor diye bir söz söylesem, bunu ertesi 
gün muhtelif zihniyetteki adamlar başka şekil
lere ifrağ edebiliyorlar. Maalesef hakiki sağ
lam din terbiyesi verilmemiş olan bâzı şahıslar 
da bundan biraz ikna edilmiş vaziyete giriyor
lar. 

Sıran gelmişken arzedeyim: Bu kanun bu 
Yüksek Meclise geldiği vakit size bir lİâfta ev
vel İstanbul'da çıkan bir gazetenin şahsım hak
kındaki uydurma bir yazısını okuyayım: Har-
put adlı bir gazetedir, İstanbul'da haftada bir 
çıkıyor, bir üniversite talebesi çıkarıyor. 
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Gazetenin başlığında iri harflerle şu yazılıdır: 
5 O. H. Partisi Meclis Grupunda konuşar. 

Fahri Karakaya Elâzığ'ı irtica ile itham etti. 
İbadet suç ise (çok dikkat buyrun ve bunun ka
nunda cezası varsa hemen tatbik edelim. Elâzığ 
halkı müslumandır. Fakat asla mürteci değildir.» 
Halbuki ben ne partide, ne meclisde ne de' başka 
bir yerde katiyen böyle birşey konuşmadım. Ko
nuşamam, zira ben de Elazığlıyım. Babamın 
dedemin mezarları oradadır. Müslüman olan bû' 
vatandaşın Elâzığı kötülemesine imkân var mı .' 
Fakat bunun başka bir mânası vardır. Elazığlı 
bir okuyucumuzun bildirdiği mevsuk bir habere 
göre; Elâzığ Milletvekili Fahri 'Karakaya C. H. 
P. Grup toplantısında Sağcılık - Solculuk mese
lesi görüşülürken kürsüye gelerek şunları söyle 
iniştir. « Elâzığ'da şeyhlik almış yürümüştür. 
Son zamanlarda birçok şeyhler türemiştir. Bu 
şeyhlerin etrafında müfrit olarak büyük bir kitle 
teşekküle başlamıştır. Sakallı insanlar çoğalmış 
ve saire. Gönül isterdi ki bu haber yalan olsun. 
Çünkü bir Elâzığ Milletvekilinin ağzından böyle 
sözleri işitmek istemezdik. Herkesin çok iyi bil
diği bir hakikat vardır ki, tarih boyunca irtica 
dalgaları daima Elâzığ'da kırılmıştır. Şeyh Sait 
isyanının buna bariz bir misal teşkil ettiğini ha
tırlatmak elbette ki lüzumsuzdur. Şeyh Şerif çe
telerini, Elâzığ kapısında durduran kuvvet Elâ
zığ halkının kuvvetidir. Acaba, bu hakikati Fahri 
Karakaya niçin göz önünde bulundurmamıştır. 
Şimdiye kadar sadece Şarkı ihmal etmiş olan 
bir iktidar grupunuıı, bir G. II. P. Teşekkülünün 
koridorlarında mevzuu bahsolunan böyle bir 
mesele Elâzığı ve Elazığlıları kalblerinden vur
muştur. 

Bu sözler Elazığlılar ve Şarklılar için înceda-
yı 'nm mahut sözlerinden çok daha ağırdır. Eğer 
Fahri Karakaya'nm bu cümleleri Şark'ta ve 
Elâzığ'da mitinglere vesile olursa hiç, de hayret 

•etmemek lâzımdır. Fahri Karakaya bu iddiasını 
ortaya atarken hangi mevsuk malûmata istinat 
etmiştir. Elâzığ'da icrayı faaliyet eden tekyeler 
mi var ? Mecliste arapça ezan okuyanlar Elâzığ'I ı 
mı idiler? İstanbul'da dini alet ederek yapılan 
yobazlıklar, haddi hesabı aştığı halde niçin is
tanbul itham edilmiyorda Elâzığ ve Şark itham 
ediliyor? Eğer Elâzığ'da münferit bir iki vaka 
görülmüş ise her yerde olduğundan fazla değil
dir. Elâzığ'da irtica barınmadı ve barmmıyacak. 
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| îşte arkadaşlar bu safsatanın tamamını okumu

yorum. 
Arkasından geliyor; Erzurum hâdisesi, ondan 

bahsediyor. Şimdi sayın arkadaşlar, dikkat bu
yurmanızı rica ederim. Bu din mevzuu üzerinde 
irtica şu, bu, her hangi bir yerde. Bilhassa Mil
letvekilleri birşey bahsederlerse, malûmu âliniz 
demokrasiyi yürütmek yolundayız, buna dayana
rak bundan istifade ediliyor, bunlar ister gazete 
olsun, ister şahıs olsun, ister müessese bunu iste
dikleri gibi istismara çalışıyorlar ve din işini 
demokrasiyi alet ederek istismara çalışıyorlar. 

I Emin Soysal arkadaşımız hakikaten eyi ifade 
buyurdular. Bu müesseselerin programı ne ola
caktır, dersleri ne olacaktır. Bunu öğrenmemiz 
lâzımdır. Tez zamanda, az zamanda buradan ye
tişecek üniversiteliler, gençler memleketin dört 
bucağına dağılarak mabetlerimizde Müslüman 
vatandaşlarımıza dinin hakiki gayeleri üzerinde 
tenvir ederek doğru bilgi vereceklerine eminim. 

Bilhassa bu sahada memleketi yıkmak için. 
temelini sarsmak için kötü propagandalar yapan
ları karşılamış olacaktır. Sayın Bakanı dinledik
ten sonra, icap ederse fikirlerimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Bende-

I niz vaz geçtim. 
BAŞKAN ~ Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Sözlerime, benden önce 
konuşan değerli arkadaşlarımın teşvik edici ve 
uyarıcı beyanatlarına teşekkürle başlamak is
terim. Bu arkadaşlar beni, bu yolda teşvik et
mişlerdir, cesaretlendirmişlerdir. Dikkatli ol
mam sakkındaki tavsiyeleriyle de yüklendiğim 
mesuliyeti hatırlatmışlardır. Kendilerine teşek
kür ederim. 

Bir İlahiyat Fakültesinin kuruluşunda dü
şündüğümüz en esaslı nokta şudur arkadaşlar: 
Bugün üniversitelerimiz camiası içerisindeki 
bir ilim camiasıdır - kurmak istediğimiz bu mü
essese Atatürk inkılâbının bizi ulaştırdığı yeni 
medeni ve içtimai hayatın şartlariyle mütena
sip ve yeni cemiyetimizin hüviyetine lâyık bir 
müessese alacaktır. Zaten bunun içindir ki bü
tün Garp memleketlerinde ve yeni yeni bâzı 
şark memleketlerinde olduğu gibi bizde de ila
hiyat bilgisi veren müesseseyi üniversitenin ca
miası içinde kurmayı düşünmekteyiz. Bu dü-

I şünce haddizatında bâzı arkadaşlarımızın en-
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dişelerine cevap verecek mahiyettedir. Biz I 
memleketimizde eski medrese tarzındaki ted
risatı yeniden canlandırmak ve onun yetiştir
diği tarzdaki adamları yeniden yetiştirmek dü
şüncesinde değiliz. Bundan katî olarak içtinap 
kararındayız. Mektep ve medrese yüz yıl müd
detle tanzimattan bu yana yanyana çalışmışlar 
ve memleketimizde iki türlü zihniyete sa
hip insan yetiştirmişlerdir. Bu iki türlü zihni
yet sahibi insan bir asır boyunca süren dahilî 
bir zihniyet mücadelesi içinde yuvarlanmışlar
dır. Tesisine teşebbüs ettiğimiz ilahiyat fakül
tesi bu zihniyetle çalışacak bir müessese ol-
mıyacaktır. Memleketimizi, münevverlerimizi 
yeniden bir zihniyet mücadelesine asla düşür
memek kararındayız. Bu ilmi camia içerisinde 
teşekkül edecek bu müessesenin yetiştireceği 
yüksek din adamları sivil ve asker bütün mü
nevverlerimizle aynı zihniyette, aynı emelde 
insanlar olacaklardır. Buna kuruluşunda dik
kat ettiğimiz gibi, müessesenin işleyişinde, de
vamında da daima dikkat edeceğiz. Millî Eği
tim Bakanlarınız bu işin başında bu cihetten 
daima nigehban olacaklardır. 

Bu itibarla ilahiyat fakültesi müspet bir il
mî ramia içerisinde kurulacak ve bâzı irticai 
hareketlere cesaret vermek şöyle dursun, onla
rı menetmek, onları selbetmek ve onları yok et
mek fonksiyonunu icra edecektir. Tanzimattan 
bu yana kurulmuş bütün ilim müesseselerimiz 
gibi îlâhiyet Fakültesi de bir meşale olacaktır 
ve hurafeciler bu meşaleden yarasalar gibi ka
çacaklardır. 

tümden bu memlekete hiçbir zaman zarar 
gelmemiştir. Yeniden, bir ilim meşalesi yakıyor
sunuz, bu meşaleden de ancak fayda hâsıl ola
caktır. Ancak ışık, aydınlık hâsıl olacaktır. 

İlahiyat fakültesi kurulması arzusu mem
leketçe, muhtelif parti gruplarınca izhar edil
miş, Yüksek Heyetinizce benimsenmiş bir fi : 

kirdir. Bu arzuya uyarak ilk defa Ankara Üni
versitemiz bir ilahiyat fakültesi açmak kararı
nı almıştır. Yüksek Huzurunuza takdim etti
ğim tasarı bunun kadrolarını ihtiva etmekte
dir. Bu açma kararı ile beraber işin hazırlıkla
rı da yapılmıştır. 

Bu. fakültede okutulacak olan dersler baş
lıca islâmi ilimler olacaktır. Fıkıh, tefsir ve 
hadîs gibi. Bunun yanı başında, Dil, Tarih ve j 
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Coğrafya aFkültesinin derslerinden mânevi 
bilgiler, psikoloji, sosyoloji, yani içtimaiyat ve 
ruhiyat gibi bilgiler de gösterilecektir. 

Yine Edebiyat Fakültesinin lisan kurları 
ilahiyat fakültesinin yardımcı dersleri olacak
tır. Arapça ve farsça, Avrupa dilleri yardımcı 
dersler olarak okutulacaktır. Bunun dışında 
ilahiyat Fakültesinde mukayeseli din tarihi ve 
başka dinler hakkında da umumi bilgiler ve
rilecektir. 

Sayın Baltacıoğlu'nun, işaret ettiği cihet 
ehemmiyetlidir, ilahiyat başlı başına bir disip
lindir. Edebiyat fakültesi ise sadece bir mânevi 
ilimler fakültesidir. Bu itibarla kuruluşunda, 
istanbul Üniversitesinde vaktiyle yapılmış 
olduğunu söyledikleri hataya düşülmiyecektir. 
Esas dinî bilgiler olacaktır. Bu kürsüleri işgal 
edecek arkadaşların bir kısmı eski ilahiyat fa
külteleri hocaları olacak, bundan başka mem
lekette yetişmiş bâzı ilim adamları alacaktır. 
Bu fakülte için dışardan da bâzı bilginler, is
lâm dünyasından meselâ Pakistan'dan ki ora
da müspet metodlarla çalışmış büyük din 
adamları olduğunu öğreniyoruz oradan bir ve
ya iki profesör getirilebilecektir. 

Umumi olarak arkaadşlanmm suallerine 
cevap verdiğimi zannediyorum. 

Talebe meselesine de temas Duyurulmuştu. 
Arkadaşlar, ilahiyat Fakültesi istanbul'da son 
zamanlarda talebe bulamamıştı. Ancak bunu 
o zamanın inkılâp havasından mümbais sayabi
liriz. Keza imam ve hatip mektepleri de o za
man talebe bulamamıştı. Fakat biz bu kursları 
yeniden açtık. Halen bu kurslara 100 den faz
la ortaokul mezunu genç devam etmektedir. Bu 
gösteriyor kî bugün halkımız dinî hizmetle
re rağbet etmektedir, ilahiyat Fakültesine 
gençler rağbet edeceklerdir ve bu rağbet de teş
vik olunacaktır, umumi usuller çerçevsi dâhi
linde. 

Ben, ilahiyat Fakültesinin talebesiz kalım-
yacağma eminim. 

Arzettiğim kadronun kabulünü rica ve is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonun raporunda ivedilik teklifi var-. 
ivedilikle müzakeresini kabul edenler... Etini-
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yenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinde 
13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunua 2 
nci maddesi uyarınca açılan İlahiyat Fakültesi
nin kuruluş kadrolarına ait bağlı (1) sayılı cet
vel, 6 . VTT . 1948 tarihli ve 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunundaki 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen İlahiyat Fakültesi ek görev tazminatı 
kadrosu, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 
1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet
vele ilişik (3) sayılı cetvel, (D) işaretli cetvele 
de ilişik (4) sayılı cetvel eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İlahiyat Fakültesi
nin kadrolarına ilk defa tâyin olunan öğretim 
üyeliklerinde inhilâl vâki olduğu takdirde bu 
münhallere, Fakülte Profesörler Kurulurum 
üçte iki çoklukla yapacağı teklif Senatoca ay
gını görülmek ve Üniversitelerarası Kurulca 
onanmak şartiyle yeni tâyinler yapılabilir. Bu 
maddenin uygulanma süresi (7) yıldır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun gereğince 
kurulmuş olan İlahiyat Fakültesinin 1949 vilı 
aylık, ücret ve giderleri karşılığı olarak ilişik 
(5) sayılı cetvelde gösterildiği üzere Ankara 
Üniversitesi 1949 yılı Bütçesine bağlı (A) işa
retli cetvelin sonunda yeniden açılan bölüm ve 
maddeler için (43 500) lira olağanüstü ödenek 
verilmiştir. 

B. M. 
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[5] SAYILI CETVEL 

İlahiyat Fakültesi 

1949 yılı 
ödeneğin çeşidi ödeneği 

50 İlahiyat Fakültesi giderleri 
1 Memurlar aylığı 25 200 
2 Hizmetliler ücreti 1 P20 
3 Geçici tazminat 1 494 
4 4936 sayılı Kanun gereğince ve

rilecek tazminat 7 200 
5 4644 sayılı Kanun gereğince ve

rilecek ek görev tazminatı 630 
6 4805 sayılı Kanun gereğince ve

rilecek % 5 emekli keseneği 
karşılığı 1 S41 

7 4598 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı, doğum ve 
ölüm yardımları ve tedavi gi
derleri ve yollukları 1 900 

8 Fakültenin her türlü genel gi
derleri (Sürekli ve geçici yol
luklar dâhildir) 4 1.15 

Bölümtoplamı 43 500 

BAŞKAN —Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Geçici üçüncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Ankra Belediyesince, arsa ve arazisin
den belli bir kısmının mesken yapacaklara 2190 
sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ve 
muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesi hakkındaki 5218 sayılı Kanuna ek Ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/533) 
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BAŞKAN — Öncelikle müzakeresi istenen 

bir madde vardır. Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler ara

sındaki 3 sayılı tasarının öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif eylerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Emin Erişirgil 

Bu tasarının öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiycnler... Öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmişti]'. 

Tasarının tümü hakkında 99 ucu Birleşin.de 
müzakere açılmış ve bâzı arkadaşlar söz söyle
mişlerdi. Söz sırası gelmiş olanla""! söz vere
ceğim. Sedad Fek Emin Halim Ergim (Yok es
leri). 

Başka söz istiyen var mı? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, mevzu hepimizin malûmu bir 
hale geldiği için, üzerinde fazla durmayı zait gö
rüyorum. Yalnız bir hakikat Büyük Meclisin tam 
malûmu olmazsa, bu çıkaracağımız kanunla da
hi, meseleyi esasından halledenleyiz. Bu itibar
la inandığım bir hakikatin tezahürü için yük
sek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bugün Meclisin müzakere konusu yapmakta 
olduğu kanun tasarısı hakikaten bir ihtiyaca ce
vap vermek için gelmiştir. Fakat mevzuu deşin
ce bu büyük memleket hâdisesini bâzı taraflariy-
le gözden geçirmeden geçmek yerinde olmaz. 
Gecekondu dâvası, bizim memlekette farmalite 
bakımından ruhsatsız, i'aakt Hükümet bilgisi ba
kımından tamamen ruhsatlı, anormal bir iş ola
rak karşımıza çıkmış bulunuyor. 

Bunu yalnız Ankara'daki hacmini yüksek 
huzurunuzda arzedecek olursam, bu hâdisenin 
bir gece içinde, yahut birkaç gün içinde olmuş 
bir mesele değil; zaman zaman ve Hükümet öl
çüsünde yapılan müsamahaların temelleri üze
rinde yükseldiğini kabul edersiniz. 

Ankara'da gecekondu namı altında 21 000 
acled ev mevcuttur. Bu 21 000 ev içinde 100 000 
vatandaş oturmaktadır. Bu evlere sarfedilen 
para 60 - 15t) milyon lira arasındadır. 

Şimdi büyük Meclisin huzurunda, düşünme
miz lâzımgelmez mi ki, bu mevzu halk ve Hükü
met olarak iki taraflıdır ve hiç. bir zaman için 
göz yummaya imkân olmıyan esaslı bir dâva ha
lindedir. 

. 1949 0 : 1 
Yemek, içmek ne ise, vatandaş için, mesken 

ondan da ileri mânada o kadar haytîdir. Eğer 
biz Ankara'yı kurarken ve büyük şehirler içinde 
yaşıyan her sınıf insanın mesken ihtiyacını ele 
almış olsa idik, bugün böyle bir hâdise olmıya-
caktı. Eğer bu mevzuun halli için evvelce vatan
daşların mesken ihtiyaçlarını düşünerek kendi 
kabiliyetlerine göre, ev yapacakları sahaları işa
ret etmiş, yollarını yaptırmış, onlara bu imkân
ları verecek birçok kolaylıkları sağlamış olsa idik 
bugün böyle bir durumla karşılaşmıyacaktık. 

Bu hayati işin bir de Hükümet cephesi var
dır. Sanki gecekondu mevzuu iki gün evvel ol
muş, sanki Hükümetin bu işlerden hiçbir zaman 
malûmatı yokmuş da henüz haberdar olmuş gibi 
meseleyi alamayız. 

Hayır efendim; gecekondu ıstırabının kö
kü eskidir ve malûmdur. Bu itibarla işi esasın
dan halletmezsek yeni güçlüklerle karşılaşacak 
ve karşımıza yeni kanunlar gelecektir. 

Bu evler Hükümetin bilgisi dâhilinde yapıl
ını;;; ve o nispette müsamaha edilmiştir ki, hat
tâ başkasının arsasına veya belediyenin topra
ğına bir gecekondu yapan insanın, orada yapa
cağı gece kondusunun yıktırılacağı bir an bile 
aklına gelmemiş, bu düşünceyi kendisine mal 
etmemiştir. 

Bu gecekondu mevzuu bir yana, bu mesele
nin nasıl, halledilebileceğine gelince; bir nokta
ya işaret etmek zarureti vardır; arkadaşlar eli
mizde kanuni müeyyideler esasen mevcuttur, 
eğer bunların tatbik kabiliyeti varsa bu kanun
ların tatbik edilmesi lâzımdı. Gayrimcnkule teca
vüzün men 'i kanununda, Yapı-Yollar Kanunun
da hakikaten tatbik edildiği takdirde bu tasa
rının kabulünden sonra elde edilecek neticeleri 
alabileceğimiz maddeler vardır, ama tatbik 
edilmemekte, edilememektedir, iş mevzuatta 
değil; tatbikatta ve ihtiyaçtadır. Bu mesele Hü
kümet; ölçüsündeki devasını bulmadığımız için 
vatandaşın kendi çoluk çocuğunu bir yapı al
tında toplamak için başının çaresine bakmak 
zaruretinden doğmuştu. Diğer taraftan, istisna 
kanunun mezarıdır; diye bir söz vardır, biz şim
diye kadar bu mevzuu Hükümet çapında bir 
istisna ve müsamaha ile karşıladık. Onun için
dir ki her hangi bir yerde bir sığınak yaparak 
içine girmiş olan vatandaşlar memleket manza
rasını çirkinleştirmiş olsalar dahi, bunu Hükü
metin müsanıahasiyle yapmışlardır. 
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Şu halde bugün işi halletmek yoluna girdiği

miz zaman şöyle insaflı bir kıstası kabul etme
liyiz. Bundan sonra başkasının gayrimenkulu, 
toprağı üzerinde bir gecekondu yapacak olan 
kimselerin bu binalarının yıkılması prensipi 
üzerinde mutabık kalmalıyız. Fakat bugüne ka
dar yapılmış olanları münasip bir şekilde ve va
tandaşı asla izrar etmiyen bir tasfiyeye tâbi 
tutmaya mecburuz. O tasfiye şöyle olabilir: 

1) Ruhsatsız yapılmış ve mavi çizginin dı
şında kalmış bulunan binaları kısa bir zaman
da yıkmaya kalkmak memleketin huzurunu ve 
sükûnunu da yıkıcı olacaktır. 

O halde tasarıdaki geçici 5 nci maddeyi kül
liyen çıkarmaya ve ıslaha mecburuz. 

2) Bundan sonra yapılacaklar hakkında ise 
katı surette Hükümet otoritesini göstermek; 
kanunun hâkim olduğunu, anlatmak memlekette 
vatandaşı kanuna riayetle mükellef kılmak bu
günkü vaziyetin şiarı olmalıdır. 

Binaenaleyh makabline teşmil edilmemek, 
fakat bundan sonrakilere katî olarak tatbik 
edilmek ve bugüne kadar yapılanlar için de 
âdil bir hal şekline gitmek şartiyle kanunun ka
bulünde isabet olacağı kanaatindeyim. (Bravo 
sesleri). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Zaten yapılanları 
Hükümf>t vergiye bağladı. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen var mı? 
EMÎN HALIM ERGUN (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar; geçen sene kabul buyurdu
ğunuz 5218 sayılı Kanunun Geçici Komisyon
da tetkiki ve Kamutayda müzakeresi sırasında 
Sözcü olarak bulunduğum için, bu kanunun, 
şimdi görüşmekte olduğumuz tasarı ile irtibatı 
bakımından Yüksek Heyetinize birkaç nokta 
hakkında arzı malûmat etmek isterim. Geçen 
oturumda, şimdi görüşmekte olduğumuz bu ta
sarının tümü üzerinde söz söyliyeıı arkadaşla
rımın gerek bundan evvelki kanunun ve gerek
se bu tasarı ile derpiş edilen hükümler arasın
daki izahlarında bâzı yanlış mütalâalara tesa
düf etmiş bulunuyorum. Onun için bu nokta
lar hakkında izahat vermeyi faydalı telâkki et
tim. 

5218 sayılı Kanunda malûmu âliniz olduğu 
üzere esas itibariyle Ankara şehri için hüküm
ler vaz'edilmiştir. Bununla beraber bir sene 
zarfında buna ait haritaları yapmış olan diğer 
şehir vo belediyelere de kanunun tatbik cdile-

. 1949 O : 1 
ceği hakkında bir hüküm de konmuş bulunmak
tadır. Bu kanun hükümlerine göre, Ankara'da 
evvelce yapılmış olan ruhsatsız yapılar beledi
yece kabul edilen ve Komisyonca da tevsian 
onaylanmış bulunan mavi çizgi dâhilinde olan
ların bırakılması kabul edilmiş, onun haricinde 
kalan kısımlar için de ayrı hükümler tesbit edi
lerek onlara Akköprü civarında tercihan arsa 
verilmesi esası tesbit edilmişti ve bunun için 
muayyen müddetler kabul buyurulmuştu. Şim
di bugün müzakere etmekte olduğunuz Kanun
la bundan sonraki ruhsatsız olarak yapılan ev
ler için ne gibi muamele cereyan edeceği katî 
olarak tâyin edilmiş bulunmaktadır. 5218 sayılı 
kanun tasarısını biz komisyonda görüştüğümüz 
zaman o kanunun tarihi neşrinden sonra yapıl
mak istenen bu kabîl evlerin derhal belediye 
karariyle yıktırılacağım açıkça yazmış bulun
maktaydık. Kamutayda görüşülmesi sırasında 
bunu temin edici başka hükümler mevcut ol
makla beraber tekrarında faide mülâhaza etti
ğimiz için bu hükmü koyduğumuzu arzetmiştim. 
Buna rağmen Yüksek Heyetiniz ekseriyetle o 
maddenin kaldırılmasına karar verdi. Bunun
la beraber mevcut mevzuata göre yani gerek 
Yapı, Yollar Kanunu ve gerek 2311 sayılı Ka
nun, o kanunun yani 5218 sayılı Kanunun neş
rinden sonra bu kabîl yapıların menedilmesine 
kâfi hükümleri ihtiva ederken - maatteessüf di
yeyim - icra makamları mezkûr kanunların hü
kümlerini yerine getiremediler ve bunu Mecli
sin tasarıdaki o maddenin kaldırılmasından ile
ri geldiğini söylemek suretiyle kendilerine 
bir mazeret sebebi bulmuş oldular. 

Şimdi müzakere etmekte olduğumuz tasarı 
istikbale ait hükümler taşımaktadır ve bundan 

sonra bu kabîl yapıları belediyelerin, tasarıda 
gösterilen şartlarla yıkabileceğini ve meııedebi-
leceğini âmirdir. Temenni ederim ki ; icra ve 
idare makamları bu hükümleri bihakkın tatbik 
etmek imkânını "bulsunlar. 

Şimdi geçen celsede bu kanunun makabline 
şâmil hükümler taşımadığı ifade •edilmiştir,, yal
nız şu noktayı arzedeyim ki, 5218 sayılı Kanu
nun tarihi neşrinden evvel yapılmış olan bu ka-
'bil.-ruhsatsız evlerin hangi rejime, tâbi olacağı
nı 'derpiş etmiş ve ona ait hükümler mezkûr 
kanuna vazedilmiştir. Bu tasarı ondan sonraki 
hükümleri ihtiva etmektedir. Şu halde 5218 nu
maralı kanunla bu kanun arasında yapılanlar 
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i çmbi r hüküm lâzımdır. Eğer bu geçici madde I 
kabnl edilmezse 5218 sayılı Kanunla bu kanun 
arasında yapılanlar için bir hüküm kalmaz. Bi
naenaleyh bu tasanda Hükümet tarafından be
şinci madde olarak teklif edilen ve İçişleri Ko
misyonumuzca muvakkat madde olarak kabul 
edilen hüküm işte 5218 sayılı Kanunla bu ka
nun arasındaki boşluğu kapatacak bir hüküm
dür. Yalnız biz bu hükmü daha evvelki kanun
da vatandaşa tanıdığımız haklar bakımından 
sert gördüğümüz için vatandaşı müşkül durum
da bırakmıyacak şekilde hükümler ilâvesi su
retiyle bâzı imkânlar sağlanması teklifinde bu
lunacağız. Ancak İçişleri Bakanımızın geçen 
günkü konuşmalarında iki kanun arasındaki 
boşluğu karşahyacak hükmün kaldırılması ve
ya tadil edilmesi yolundaki beyanatından ben
deniz şu mânayı çıkarmak istedim : İçişleri Ko
misyonunca geçici madde olarak kaimi edilen 
madde çıkarılırsa 'bu kanun istikbale muzaf ve 
katî hükümleri ihtiva eden bir kanun olarak 
kabul edilmiş olacaktır. Arada kalanlar için 
Hükümet yeni bir hüküm getirmek tasavvu
runda ise, o maddeyi çıkararak yeni hükmün 
gelmesine intizar edelim. Şayet böyle bir tasav
vur mevcut değilse maddelere geçtiğimiz za
man arzedeceğim önergedeki teklifin kabulünü 
istirham ederim. Tümü hakkındaki mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Tasarı
nın tümü hakkında verilmiş önergeler vardır; 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda; bugüne kadar yapılanların ilerde 

daha uygun bir sureti hal bulunmak üzere is
tisnası hakkında hiçbir kayıt yoktur. Bu cihe
tin tasrihini arz ve teklif ederiz. 

Malatya Milletvekili 
Mehmet Sadık Eti 

Başkanlığa 
Bu ek tasarının 5218 sayılı Kanunun geçti

ği İçişleri, Bayındırlık, Adalet, Maliye ve Büt
çe Komisyonlarından seçilecek geçici bir komis
yonda görüşülmesini ve sonra Kamutaya geti
rilmesini arz ve teklif ederiz; 

Malatya Milletvekili İstanbul Milletvekili 
M. Sadık Eti Ali Rıza Arı 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle, tasarının j 
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Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonlarında müzakere edilmek üzere tasarının 
geri çevrilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı tasarının Ada

let Komisyonuna verilmesini teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Bu kanunun aslı olan 5218 sayılı Kanun İç

işleri, Bayındırlık, Adalet, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarından kurulan Geçici bir komisyon
dan geçmiştr. 

Halbuki bu tasarı, adı geçen komisyonların 
mütalâası bile alınmadan yalnız İçişleri Ko
misyonunda görüşülmüştür. 

Bunun noksanları tasarıda bariz olarak gö
rülmektedir. 

Bu itibarla bu tasarının da ilgili komisyon
lardan geçmesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgad İsparta Elâzığ 
Kâmil Erbek Ii. Güllü Dr. 1. T. Öngören 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar; iki gün evvel İçişleri Bakanı Hükümet 
adına burada izahat verirken sarahatle ifade 
etti ki, bugüne kadar kaçak olarak, kanun 
hilâfına, izinsiz olarak yapılmış olsa dahi, ya
pılmış olan gece kondu evleri yıkılmıyacaktır. 
Bunlar, geçen sene kabul buyurduğunuz 5218 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi olacaktır. Niha
yet tasarıdaki beşinci madde geçen sene kabul 
buyurduğunuz kanun tarihinden bugüne kadar 
yapılmış olanların tasfiye edlmesi hakkında 
hükmü ihtiva etmektedir. O madde geldiği za
man bu tasfiye yerinde midir, değil midir? Me
selesini halledebiliriz. 

Fakat arkadaşlar bu kanunun esas hedefi, 
bâzı arkadaşların tahmin ettikleri gibi, şimdiye 
kadar yapılmış olan gece kondularm tasfiyesi 
değildir. Kanunun hedefi, büyük şehirlerimiz
de bugün kanuna aykırı olarak, belediye mev
zuatına aykırı olarak yapılan gece kondularm 
bundan sonra önünü almaktır. 

Arkadaşlar; Ankara'yı ele alalım, Devlet 
ve Millet elele vererek bu şehir için iki buçuk 
milyara yakın para sarfetmiştir. Şehrin pılân-
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İarı dünyaca tanınmış bir mütehassısa yaptırıl
mıştır, burada her maksat için yerler ayrılmış, 
inşaat arsaları gösterilmiştir. Buna rağmen, 

rica ederim; kısa zamanda bu güzel şehrin 
manzarası ne hale gelmiştir. Nihayet Hükü
metin sizden bu kanunla istediği şey, birinci 
maddede tasrih edildiği gibi, bundan sonra ol
sun başkasının arazisine tecavüzü önlemektir. 
Kanunen mecbur olduğu resmî muameleye te
vessül etmeden, belediyeden izin almadan, her 
hangi bir vatandaşın arazsine veya Devletin 
arazisine tecavüz ile bir ev yaparsa, buna mâni 
olmaktır. 

Biz her şehrimizin plânları yapılsın, suları 
getirilsin, elektriği yapılsın, diye uğraşırken bu
nun için hepimizin çırpındığı bu mevzuda ka
nundan daha mâkul, bundan daha menfaatti ne 
olabilir?. 

Arzettiğim gibi; bugün Hükümet bu tasarıyı 
getirmiş, içişleri Komisyonu tetkik etmiş ve 
şimdiye kadar yapılmış olan gecekonduların hed-
ıninı istihdaf etmemiş. Bunda hiç. şüphe yok ki, 
hiç şüphe edilmesin ki, ben de sizinle beraberim. 
Aksi iddiada bulunmaya maddeten imkân yoktu. 
Çünkü velev mevzuatın kifayetsizliğinden olsun, 
bu nokta mühimdir ve açıkça söylüyorum, velev-
ki, gelmiş geçmiş Hükümetlerin lâubaliliğinden 
olsun, vatandaşlar buraya çok büyük paralar sar-
fetmiştir. Bunları bugün kaldıramayız, defaten 
yıkamayız noktasında ben de arkadaşlarımla mu
tabıkım. Çok rica ederim, tekrar ediyorum ki, bi
zim üzerimize düşen vazife geri kalmış şehirleri
mizi Ankara, istanbul, izmir gibi bir hale ge
tirmektir. Yoksa milyonlar sarf edilerek vücuda 
getirilen bu şehirleri o şehirler haline getirmek 
değildir. Bundan daha tabiî ne gibi bir teklif 
olabilir. 

Hükümet diyor ki, şimdiye kadar yaptığım 
tahkikat neticesi hakikat budur. Bu işe mâni 
olamyorum, mâni olamayınca da sonradan yıka
mıyorum, bana müsaade edin birinci madde ile 
ben bundan sonra bu tecavüze, bu teaddinin, bu 
haksızlığın önüne geçeyim. Bu haksızlığın önüne 
geçemiyorum, diyor. 

Arkadaşlar beşinci madde geldiği zaman, 
Meclisi âli nasıl isterse öyle karar versin, öyle 
hareket etsin. Bakınız 5218 sayılı Kanun çıktık
tan bugüne kadar, yani bu iki kanun arasında 
1 500 ev yapılmıştır. Bütün bu inşaat mevsimin
de böyle oluyor. Size iki hâdise anlatayım, haki-
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katleri anmakta fayda vardır. Bu kanun müzake
re edilirken ciddiyetine, kararkterine çok inan
dığım idare çok dürüst bir Milletvekili arka
daşım; bana sonucundan birisini gösterdi ve de
di ki, bu arkadaşı tanıyor musunuz?. Hayır de
dim. Kendisi mühim bir yerde memurdur. Bu 
arkadaşın dört tane kaçak evi vardır, kendisi bir 
tanesinde oturur, diğer üçünü kiraya verir. Emin 
olunuz arkadaşlar bu artık zaruret olmaktan çık
mıştır. Bir ticaret işi olmuştur. 

İkinci hâdise : Çankaya ile Ayrancı mevki
inde eski Ankara Milletvekili Halil Naci arkada
şımızın bağı yanında bir vatandaşın da bir bağı 
vardır. Bütün hayatı boyunca bir bağ edinmiş
tir. Bu gece kondu derdi yüzünden; bütün haya
tı boyunca 15 - 17 dönüm bağ edinmiş bir Anka
r a l ı , bugün gece yarılarına, sabahlara kadar oğ
lu ile beraber, söylemekten sıkılıyorum, hattâ 
müseliah olarak nöbet beklemektedirler. Gece
konduların taaruzuna uğramamak için, onlar kam
yonlarla gelmişler, bunlar bir, iki kuru sıkı ya
pınca yallah geriye gitmişlerdir. 

Rica ederim bu hale müsaade etmek, vazıı 
kanun sıfatiyle bize yakışır mı?. Devlet ve millet 
el ele vererek bu şehre iki buçuk milyar lira sar-
fetmiştir. Şahsan bir ecnebi sefirden işittim. O 
vakit Ticaret Bakanı idim. Size karşı bir cemile 
olsun diye söylemiyorum, Bay Ökmen dedi, emin 
olun bu kadar plânlı, güzel, plâna da riayet edil
miş şehir Avrupa'da bile azdır. Sokaklarınızı 
gezerken zevk duyuyorum dedi. E.. Arkadaşlar, 
Devlet mahallesini yaptık, mütemadiyen koope-
tifler kurup evler yapmaktayız, milyarlar sarfe-
diyoruz şu şehrin dört tarafına, şehre girerken 
bir dikkat edin şehrin karekteri ne haldedir?. 
Arkadaşlarımdan tekrar rica ediyorum, bunun 
Adalet Komisyonuna, Bayındırlık Bakanlığına 
gitmesinde amelî bir fayda yoktur. Şimdiye ka
dar yapılmış olan binalar için vatandaşların hak
kını muhafaza edin beşinci madde ile, fikirleri
nizi o maddenin müzakeresi sırasında söyleyin 
fakat merhamet edin de şu inşaat mevsiminde ye
ni inşaatı birinci madde ile önleyin. 

BAŞKAN — Acık oylarını kullanmıyanlar 
lütfen oylarını kullansınlar... Açık oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

VASFI GERGER (IMa) - -Efendim, bende
niz bir noktaya işaret etmek istiyorum; eğe;1 bu 
kanunun encümenlere gidip gelmesini beklye^ek 
olursak kanunun istihdaf ettiği gayeye doğru 
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giderken birçok yeni gecekonduların yapıldı
ğını görecek ve onlara imkân vermiş bulunaca
ğız. Çünkü bu kanunun yayımlanmasından «on-
ra onların yıkılması imkânı da kalmıyacaktır. 
(i a yemiz ve asıl maksadımız, gecekonduların 
ihya edilmemesi ve yayılmamasıdır. Bu ka
nunun encümenlere gitmesi doğru olabilir, ben 
ona taraftarım, ama bir madde ile müktesep 
hakkı tanıdığımız için, arzettiğim mahzur vü
cut bulmaktadır. Bu noktayı işaret etmek isti
yorum, mâruzâtım bu kadardır. (Çok doğru «es
leri) . 

BAŞKAN —• Önergeleri okuttum. Önergeler 
iğinde en aykırı olarak birisi; geçici bir komis
yon kurulsun, tasarı o komisyona gönderilsin 
diyor. Evvelâ onu oyunuza sunacağım. 

(Mehmet Sadık Eti ve Ali Rıza Arı'r>ın 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... A'.mı-
yanlar... Nazarı dikkate alınmadı. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Ahıncd Vezir-
oğlu'nün önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı-
yanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

(İstanbul Mlletvekili Salamon Adato'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Abın 
yanlar... Nazarı dikkate alınmadı. 

Şimdi Kâmil Erbek ve arkadaşlarının bir 
önergesi var; bu kanunun aslı muhtelif komis
yonlarda görüşülmüştü, bu teklifin de o komis
yonlardan geçmesi ve usul noksanının tamam
lanması lâzımdır, şeklindedir. Geçen gün de 
izah etmiştim; bu tasarı gerek Meclisin kararı 
gerekse, tek komisyona havale edilmişti. Bu 
itibarla yapılacak başka bir muamele yoktu1. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil-niş
tir. 

İvedilik hakkında bir önerge vardır, okuta
cağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işleri ara

sındaki birinci tasarının ivedilikle görüşülmelini 
arz ve teklif eylerim. 

içişleri Komisyonu Sözcüsü 
Kars Milletvekili 
Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul eden- | 
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lcr... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ve 2290 sa
yılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun ?3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair Kanan 

MADDE 1. — 2290 sayılı Belediye Yap-, ve 
Yollar Kanununun 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Ruhsatname almadan başlanı
lan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. Ya
pı esas itibariyle mahzurlu görülmezse puan
ların tasdiki cihetine gidilmekle beraber yapı 
denetleme harcı dört kat olarak alınır. 

Yapı esas itibariyle mahzurlu bulunur v- bu 
kanun hükümlerine uygun görülmezse yıktırı
lır. j 

Ruhsatname alındığı halde hükümlerine ria
yet edilmeksizin devam eden yapılar de "hal 
durdurularak ruhsatname hükümlerine mııh-de-
i'etin derecesine göre aşağıdaki tarzda umacı ele 
yapılır : 

A) Eğer ruhsatname hilâfına yapılan iş
ler mahzurlu görülmez ve bu kanun hükümleri
ne aykırı bulunmazsa tasdik edilmekle beraber 
yapı denetleme harcı dört kat olarak alınır. 

B) Yapılan şler esas itibariyle mahzurlu ve 
bu kanun hükümlerine aykırı görülürse bu 
mahzurlar ve aykırılıklar ıslah ettirilir. Islah 
edilmiyecek halde ise yıktırılır. 

C) Beldenin imar plânına göre yola ve mey
dana veya âmme hizmetlerinden birine taUsis 
edilmiş her hangi bir yere tecavüz eden kısım
lar yıktırılır. 

D) Arsanın plâna uygun olmamasından do
layı yazı ile menedildiği veya müsaade edilmedi
ği halde devam edilen yapılar da yıktırılır. 

Yukarıki fıkralar hükmüne göre yapıların 
yıktırılması hakkında belediye encümenlerince 
verilecek kararlar yapı sahiplerine yazı ile teb
liğ olunur. Bu karara karşı yapı sahipleri yedi 
gün içinde mahallin idare heyetine itirazda bu
lunabilirler. 

İdare Heyeti kararları yedi gün zarfında Da-
nıştaya müracaatla temyiz olunabilir. 

Gerek idare heyetleri ve gerekse Danıştay, 
müracaatları 31 gün içinde karara bağlamak 
mecburiyetindedir. 
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i>etediye encümenlerince yıkma kararı veril

mesi halinde yapılar yıkılma kararlarının kesin
leşmesi sonuna kadar belediye zabıtası tarafın
dan tahliye ettirilir. Belediye zabıtasına karşı 
koyanlar hakkında gerekirse Devlet zabıtası ta
rafından zor kullanılır. 

İnşaat başkasının mülküne tecavüz suretiyle 
olduğu takdirde düzenlenecek tutanaklar üzeri
ne belediyelerce derhal yıktırılır ve aynı za
manda ilgililer hakkında sulh mahkemelerince ha
fif hapis ve 100 liradan eksik olmamak üzere 
hafif para cezası hükmolunıır. 

Ancak, inşaat arsa sahibinin rızasiyle ve iyi 
niyetle yapılmış bulunduğu iddia ve bu husus 
noter senediyle tevsik edildiği takdirde bu nevi 
inşaat, hakkında da birinci fıkra hükmü 
uygulanır. 

KÂZİM AYDAR (İsparta) — Sayın arka
daşlar', lo ncü maddenin tadiline ait bu birinci 
madde, tasarının en mühim maddesidir, birçok 
mühim hükümleri ihtiva ediyor. Onun için 
bendeniz bu hükümlerde gördüğüm bâzı nok
sanları ikmal etmek üzere maruzatta buluna
cağım. 

i:> ncü maddenin ikinci cümlesinin başında 
| Yapı esas itibariyle mahzurlu görülmezse] iba
resi sarih değildir. Ne gibi hususların mahzur 
telâkki olunacağı açıklanmamıştır. Bu ibare, 
| Yapı eas itibariyle imar, teknik ve sıhhat mev
zuatı bakımından mahzurlu görülmezse] şeklin
de yazılırsa müphemiyet kaldırılmış olur. 

Keza bu cümlenin sonunda- ruhsatname al
madan başlanmış yapılardan [denetleme harcı 
dört kat alınır] denilmiştir. Meselâ yeni baş
lanmış beş katlı bir binanın henüz temeli atılmış 
ve bodrum duvarlarının bir kısmı ruhsatsız ya
pılmış ise bütün bina ikmal edilmiş gibi inşaat 
ruhsat harcının dört kat alınması adalete uy
maz. Yalnız yapılan kısmm inşaat harcının dört 
misli alnın,alıdır. Bu cümledeki (plânların tas
diki) ibaresinden sonra, [inşasına başlanan ka
tın) cümlesi ilâve edilmelidir. 

İkinci cümle [Yapı esas itibariyle imar, tek
nik ve sıhhat mevzuatı bakımından mahzurlu 
görülmezse plânların tasdiki cihetine gidilmek
le beraber yapı denetleme harcı dört kat olarak 
al mır.] şeklinde yazılmalıdır. 

Şimdi diğer bir kısma geçiyor. 
Üçüncü cümlede [Yapı esas itibariyle mah

zurlu bulunur ve bu kanun hükümlerine uyguii 
görülmezse yıktırılır] deniyor. Cümle pek sa
rih değildir. Mahzuru kimin tâyin ve tesbit 
edeceği, hangi bakımdan mahzurlu olduğu ve 
hangi kanuna uygun görülmediği açık olarak 
belli değildir. 

Bu cümle [yapı, esas itibariyle imar, teknik 
ve sıhhat bakımından mahzurlu bulunduğu ve 
2290 sayılı Belediye Yapı Kanununa uygun gö
rülmediği bir fen heyeti tarafından tesbit edi
lerek Belediye Encümeni kararı ile yıktırılır] 
denmesi doğru olur kanaatindeyim. 

Çünkü bu yıktırma meselesi; Yalnız bir 
kimsenin mahzurludur demesiyle bir vatanda
şın birçok emekler sarfı ile meydana getirdiği 
binayı yıkmak doğru değildir. Onun için hiç 
olmazsa iki kişilik bir fen heyeti tarafından 
bir rapor verilmelidir. 

Sonra bir de yine bu madde do ikinci fıkra ol
ması lâzımgelen bir hüküm vardır, (Ruhsatna
me hükümlerine riayet edilmeksizin) diy« de
vam eden yapılar derhal durdurularak (Ruh
satname hükümlerine muhalefetin derecesine 
göre aşağıdaki şekilde muamele yapılır), denil
mektedir. Bu cümlede sarih değildi. İnşaat ruh
satnamesi almak için 1: 100 mikyasında olmak 
üzere her katın plânları ve bir iki makta ve 
mühim cephelerin görünüşleri belediyeye ve
rilir, tctkikat bunlar üzerinde yapılır. Bu plân 
ve projeler esas itibariyle tatbikat projeleri de
ğildir. Tatbikat için 1/50, 1/25, ve bazan 1/10 
mikyasında tafsilât projeleri yapılır, bu proje 
belediye imar müdürlüğünce tasdik edilen pro
jeye umumiyet itibariyle uygun olmakla be
raber bâzı noktalarda ufak tefek değişiklikler 
de bulunabilir. Tatbikat zarureti ile yapılan 
bu değişiklikleri ruhsatname hilâfına yapılmış 
bir hareket gibi göstermek mümkündür. 

Buna meydan verilmemek üzere (Ruhsat
name alındığı halde hükümlerine) kelimesin
den sonra (Tasdikli projenin esaslarına) ibare
sinin ilâve edilmesini zaruri görüyorum. Cüm
lenin alt kısmını da buna göre tanzim etmeli

dir. 
Maddenin A bendinde ruhsatname hilâfına 

yapılan işler mahzuru görülmezse ve mevzuata 
aykırı bulunmazsa yine yapı denetleme harcı
nın dört kat alınacağı yazılıdır. Ben şöyle ta
savvur ediyorum; beş katlı ve satıh itibariyle 
büyük bir bina tamamen bitirilmiş, son muaye-

290 — 



B : 101 4 .6 
nesinde ruhsatname ve tasdikli projeye uyma
mak üzere; Ankara'da ekseriya görüldüğü gi
bi giriş mahallinin altına bir bekçi yeri yapıl
mıştır. Ve arsanın meyli de buna müsaittir, hiç
bir çirkinlik de arzetmemektedir. 

Şimdi ruhsatname hükümleri hilâfına ve 
tasdikli proje iş yapılınca bunun dört kat har
cı ceza olarak alınacak deniyor. 

Bu şekilde dört kat harç alınırsa büyük 
bir adaletsizlik olur. Bu gibi hallerde yalnız 
tasdikli proje haricinde yapılan kısımlar için 
dört kat harç alınmalıdır. 

Bu mülâhazaya binaen (Tasdikli preje dı
şında yapılmış kısımların) ibaresini ilâve edil
mesi muvafık olur kanaatindeyim. 

Sonra B bendinde mahzurlu ve aykırı gö
rülen hallerin de ıslah edilmemiş vaziyette bu
lunması, yerine fen heyeti tarafından bunun 
tekrar gözden geçirilmesini zaruri bulmaktayım, 
bu sebeple (ıslah edilmiyecek halde) kelimele
rinden sonra (oldukları bir fen heyeti tarafın
dan tesbit edilirse belediye encümeni kara tiy
le) ibaresinin ilâvesini faydalı bulmaktayım. 
Bu mâruzâtım yalnız bu kanunun umumi hü
kümleri ihtiva etmesinden ileri geliyor. Yalnız 
gecekondu evlerine ait değildir. Gecekondu ev
lerine ait olsaydı başkasının mülküne yapılan 
gecekondunun derhal yıkılmalı. Fakat um timi 
hükümleri ihtiva ettiği için bu mâruzâtta bu
lundum. (0) bendinin başına (yapılan işler) 
kelimesinin yazılmasını, âmme hizmetlerinden 
birisine tahsis ediliyorsa, tahsis kelimesinden 
sonra (istimlâk) kelimesinin de ilâvesini zaruri 
bulmaktayım, imar plânına göre bir arsa farz-
edelim; hastane yapılması gösterilmiş, fakat 
ne hastanenin yapıldığı, ne de belediyenin böy
le bir şey düşündüğü var, ne de istimlâk edil
miştir. Bu adanı ruhsat almış, bir bina yapmış 
bunu yıkmaya kalkışmak doğru değildir. Eğer 
hastane yapılmak üzere istimlâk edilmişse ora
ya yapılan bina için kanunun hükmünü tatbik 
etmek yerindedir. 

Onun için «istimlâk» kelimesinin ilâvesini 
zaruri görmekteyim. 

(D) bendinin başında «arsanın» kelimesin
den sonra «imar» kelimesi ilâve edilirse fıkra 
daha sarih olacaktır. 

İtiraz müddetlerine geçiyorum, itiraz müd
detleri inşaat tatil edildikten 7 gün sonra ida
re lıevetine müracaat hakkı verilmiş. Ondan sonra 
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idare heyeti 31 gün içinde kararını verecek. Bu 
pek sarih değil ama alttaki kısımdan öyle an
laşılıyor. Fakat Danıştaya müracaat ve Danış
tay kararı da ol güne sıkıştırılmış. Danıştaym 
31 gün zarfında karar vermesinin imkân dâ
hilinde olduğunu zannetmiyorum. 

Diyarbakır'da yapılmış bir bina için oradan 
müracaat edilmiş, 31 gün zarfında bu muamele
nin ikmaline imkân yoktur. Bu sebeple bu mad
denin umumi hükümler dairesinde 91 güne çı
karılması doğru olacaktır. Müracaatların za
manında olacağı gayet tabiîdir, çünkü adamın 
binası ortada kalmıştır. 

Şimdi yukardan beri birçok değişiklikler 
arzettim. Fakat bu değişiklikleri gösterir bir 
şekilde maddeyi yeniden yazamadım. Bu sebep
le bir önerge takdim ediyorum, İçişleri Komis
yonu bu maddeyi geri alsın, bir saat zarfında 
tekrar bu şekilde yazıp getirebilir. Veyahut 
bendenize müsaade ediniz yazıp takdim edeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
EMlN HALİM BBGUN (Ankara) — Efen

dim; maddenin sondan üçüncü fıkrada (gere
kirse Devlet zabıtası tarafından zor kullanılır) 
denmektedir. Bu gerekirse tâbiri takdire gider, 
tatbikatta güçlük doğurur, Hükümet ve komis
yon kabul buyurursa bu kelimeyi kaldıralım. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
E Yi DOĞAN (Kars) — «Gerekirse» kelimesinin 
kaldırılmasını kabul ediyoruz. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendim; ben
deniz de bu tadil edilmesi istenilen D bendinde 
son cümleye yakın «belediye encümenlerince 
yıkma kararı verilmesi halinde yapılar yıkılma 
kararlarının kesinleşmesi sonuna kadar beledi
ye zabıtası tarafından tahliye ettirilir» noktası
na temas edeceğim. 

Efendim, nihayet meskeni tahliye edeceğiz. 
Kesin bir karar verilmemiştir. Yarın idare he
yetine müracaat edilecek. Bu karar iptal edi
lebilir. Şûrayı Devlete gidecektir. Oradan da 
iptal kararı alabilir. Zaten bunları yapacak, fa
kir fukaradan ibarettir. Karar kesinleşmeden 
bunları dışarı çıkarmak bence adalet fikrine ve 
umumi mevzuatımıza da aykırıdır. Onun için, 
müsaade ederseniz, bunu, karar kesinleştikten 
sonra yıkalım. Bu hususta bir de önerge veriyo
rum. Lütfen komisyon da iştirak etsin. Umumi 
hukuk kaidesine de muhalif olan bu hükmü 
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«karar kesinleştikten sonra belediye zabıtası ta
rafından tabiiye ettirilir» şeklinde yapalım. 

ÎÇİŞLRl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYÎDOĞAN (Kars) — Kâzını Aydar arkadaşı
mın beyan buyurdukları noktalar esas itibariy
le hâsıldır.. Maksatları Yapı, Yollar Kanu
nunun diğer maddelerinde mevcut kayıt ve 
hükümlerle esasen hâsıldır. Bu 13 ncü madde
nin birinci fıkrasındaki hükümler, zaten bugün 
Yapı Yollar Kanununun yaşamakta olan hü
kümleridir. içişleri Komisyonu yalnız burada 
itiraz müddetlerini ve idari iptal dâvalarına 
bakmak için salahiyetli mercilerin bu işi ince
lemesi için verilen müddetleri kısatmıştır ki, 
bir an evvel alınmış olan tedbirlere müessir ol
sun ve kesbi katiyet etsin. O bakımdan maksat
ları hâsıldır. Yalnız emrettikleri (D) bendin
deki arsanın imar plânı suretinde tashihine 
muvafakat ediyoruz. 

Emin Halim Ergun arkadaşımızın (gerekir
se) kaydının kaldırılması hakkındaki teklifine 
iştirak ediyoruz. 

Cenap Aksu'nun teklifine gelince; 
Arkadaşlar, (Yapı ve Yollar) Kanununa gö

re bir ev; yahut bir apartman, içinde insan bu
lunacak bir bina yapılıp tamamlandıktan sonra 
belediyeye müracaat edilecek. Bu yapılan bina
ların içine girmek için, iskân için belediye ruh
sat verecek. 

Burada bahsedilen, ruhsatsız olarak yapılan 
ve ruhsatsız olarak içine girilen bir bina, dam 
içindekinin başına yıkılacak. Ana Kanundaki 
bir hükmü değiştirmeye bu madde ile gidemeyiz. 
Bu bakımdan, arzettiğim gibi, bu suretle içine 
girmiş olan adam, tarafından karar kesinleşin
ceye kadar tahliye edilmiş olsun. Bilhassa kendi
sini korumak maksadına matuftur bu fıkra. 
Onun için bu teklife iştirak edemiyoruz. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Cezanın dört 
kat alıınna keyfiyeti hakkında mâruzâtta bu
lundum, Sayın sözcü cevap vermedi. 

Bir misalle arzedeyim; bina tamamiyle ruh
sata uygun olarak yapılmıştır. Fakat altına 
ufak bir kapıcı odası yapmış, buna Ankara'da 
her zaman tesadüf olunur, İmar Müdürlüğü 
ruhsat harici yapmıştır diye dört kat ceza alına
cak, bu doğru mudur? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKlF EYİDOĞAN 
(Kars) — Bina eğer ruhsatsız yapılmış ise veya 
ruhsat hilâfına yapılmış da ıslah imkânı yoksa, 1 
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zaten yıkılacaktır, ve ceza almmıyacaktır. Ka
bili ıslah ise, meselâ dört kat yapılmış bir bina
nın üç katı kabili ıslah ise, bu takdirde, bir ka
tı yıkılacak ve belediye ruhsatı ile kaç kata mü
saade ediyorsa o kadar katın resmi, dört kat ola
rak alınacaktır. 

RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Efendim; 
maddenin c bendinde deniyor ki, « Beldenin imar 
plânına göre yola ve meydana veya âmme hiz
metlerinden birine tahsis edilmiş her hangi bir 
yere tecavüz eden kısımlar yıktırılır ». Burada
ki kısım nedir? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Demin de arzettiğim 
gibi, bu hükümler, Yapı ve Yollar Kanununun 
bünyesinde yaşıyan hükümlerdir. (Reye, reye 
sesleri) 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Sayın sözcünün 
ııoktai nazarına bir nokta da ben ilâve edece
ğim. 

Belediyece ruhsat verilmemiş, maili inhidam 
bir bina içerisinde bir ailenin oturması halinde
ki tehlikeyi bendeniz takdir ediyorum. Ama bu 
rada bu madde yazılırken umumiyete teşmil edil
miştir. Çünkü gecekondular mevzuubahistir. 
Halbuki vatandaşların bir çoğu bu gibi evlerde 
oturmaktadır, bunların yıkılması kararı verilir 
verilmez arkasından tahliyeye gideceğiz. Bu iti
barla hususi bir hüküm koyarak bunu tasrih 
etmek lâzımdır. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Şim
diye kadar yapılanlara bir şey yoktur, bundan 
sonrakiler içindir. 

CENAP AKSU (Devamla) - - Bundan son
rakiler için olduğunu tasrih ettikten sonra me
sele yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 13 ncü 

maddenin yeniden tetkiki için İçişleri Komis
yonuna iadesini arz ve teklif eylerim. 

İsparta Milletvekili 
Kâzım Aydar 

(Onu reddettik sesleri). 
BAŞKAN —• Kâzım Aydar, İçişleri Komis

yonu maddeyi yeniden yazsın diyor. Önergeyi 
nazarı itibara alanlar.. Nazarı itibara almıyan-
laî.. önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

Komisyonca; D. fıkrasındaki (arsanın plâ-
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na) ibaresinin (arsanın imar plânına) diye dü
zeltilmesi, bir de yine D fıkrasının sondan üçün
cü fıkrasındaki (gerekirse) kelimesinin kaldı
rılması isteniyor. Bu iki değişiklikle maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Belediyeye karşı inşaatın fen
nî sorumluluğunu deruhde etmiş olanlar bunu 
tasdikli projesine göre yaptırmakla ve ruhsata 
aykırı yapılan inşaatı derhal belediyeye bildir
mekle mükelleftirler. Belediye komisyonları bu 
mükellefiyeti yerine getirmiyen fen ve meslek 
memurlarını bir yılı geçmemek üzere belediye 
sınırı içinde meslek ve sanatını yapmaktan men
etmeye yetkilidir. Bunlar hakkında ayrıca 
düzenlenecek tutanaklar üzerine sulh mahke
melerince yüz liradan az olmamak üzere hafif 
para cezası hükmolunur. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Efendim, bu 
madde ruhsat tezkerelerine imza koyan yani 
binanın inşa mesuliyetini deruhde eden mühen
dis, mimar, kalfalara ait bir hükümdür. Şimdi 
«tasdikli projesine göre yaptırmakla mükellef 
olan» deniyor. Değişiklik gayet ufak olur, bir 
pencere ebadmdaki değişiklik yine değişiklik
tir. Bilfarz bir koridorun genişliği 1,50 metre 
iken 1,60 olur; bu da bir değişikliktir. Bu şe
kilde değişiklikten dolayı bu işe bakan mühen
dis, mimar, kalfa mesul edilirse memlekette bu 
gibi işleri yapacak kimse bulamayız. Onun için 
bendeniz burada «projeye» yerine «projenin 
esaslarına» kelimelerinin konmasını rica ediyo
rum. 

Sonra bir de (Fen ve meslek memurları) 
denmiş. (Fen ve meslek adamları) demek lâzım-
gelir. Çünki bunlar memur değildir. «Adamları» 
diye tashih etmek lâzımdır. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Muvafakat ediyoruz 
efendim. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Bir 
sualim var. Bu cezalara Encümen yetkili oluyor. 
İtiraz mercii neresidir ? Burada umumi hüküm
ler mi cari olacaktır ? Yani sulh mahkemesine 
mi gidilecektir ? Yoksa umumi hükümler mi cari 
olacaktır ? Yani bir adam haksız olarak Belediye 
Encümenince meslekten meniedildiğini iddia 
ederse nereye baş vuracak ? 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Umumu belediyeye mü-
taallik ahkâmı cezaiyei kanuniyeyi tatbik ile 
meclislerin bu kabil aldıkları ceza kararları sulh 
mahkemeleri yolu ile ıslah ettirilebilir. 

BAŞKAN — Maddede iki değişiklik vardır. 
Biri, üçüncü satırdaki (projesine göre) ilâ

vesi; «projenin esaslarına göre» olacaktır. Di
ğeri de; yedinci satırdaki (memurlarını) kelime
si de, (adamlarını) olacaktır. Bu iki değişiklikle 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
inşaatı yapanlar veya başkasını bu türlü inşaa
ta teşvik edenler veya kolaylık gösterenler bu 
konunun uygulanmasiyle görevli memurlardan 
iseler, bu cihet şiddet sebebi sayılarak hakla
rında yetkili makamlarca Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, müsaade ederseniz buradan arzedeyim. Bu
rada ikinci satırda «yapanlar» kelimesi geçiyor 
bunun yanma bir de «Yaptıranlar» kelimesinin 
konmasını; 

Bir de; «şiddet sebebi sayılarak» kelimele
rinden sonraki kısım çıkarılarak «bunlar Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine göre ceza
landırılırlar » şekline sokulmasını teklif ediyo
rum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Kars) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın yapılmasını iste
diği değişikliği Komisyon aynen kabul etmek
tedir. 

Bu değişiklikle maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Belediye sınırları içinde 
5218 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılmış 
yapıların tesbit edilecek mühlet içinde yıkılıp 
kaldırılması belediye tarafından sahiplerine bil
dirilir. Bunun için verilecek mühlet altı aydan az 
olamaz. Verilen mühlet içinde sahipleri tarafın
dan yıkılıp kaldırılmıyan yapılar hakkında bu 
kanunun birinci maddesi hükümleri uygulanır. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Kısaca 
şunu arzetmek istiyorum; bu kanunun heyeti 
umumiyesi konuşulurken de mevzubahis olmuş
tur. Bu madde 5218 sayılı Kanunla bu kanunun 
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yayımı arasında yapılan inşaata taallûk etmekte 
dir. Biz bu hususta arkadaşlarla birlikte bir tak
rir hazırladık. Bunda diyoruz ki : Bu iki kanun 
arasında yapılan yapılar için 5218 sayılı Kanun
da mavi saha dışında kalanlar için ne hüküm 
tatbik edilecekse bunun hakkında da o hüküm 
tatbik edilsin. 

ikinci nokta da altı ay müddet azdır. Bunun 
bir senej^e çıkarılması daha uygun olur. Bir de 
o kanunda müracaat müddeti vardır, bu da bu 
kanunun yayımı tarihinden başlasın bunları rica 
ediyoruz, bu hususta bir önerge takdim ediyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutacağım, ondan 
sonra söz istiyenlere söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 

kabulünün oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 
GEÇÎCl MADDE — (Belediye sınırları için

de 5218 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılmış 
yapıların tesbit edilerek mühlet içinde yıkılıp 
kaldırılması belediye tarafından sahiplerine bil
dirilir. Bunun için verilecek mühlet bir seneden 
az olamaz. 

Bunlardan yalnız konut olanların sahiplerine 
isterlerse 5218 sayılı Kanunda yazılı şartları 
haiz olmak kaydiyle o kanundaki mavi saha dı
şında kalanlar hakkındaki hüküm uygulanır. 
Müracaat müddeti bu kanunun yayımı tarihin
den başlar. 

Verilen mühlet içinde sahipleri tarafından 
yıkılıp kaldırılmıyan yapılar hakkında bu kanu
nun birinci maddesi hükmü tatbik olunur.) 

Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun Arif Çubukçu 
Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 

M. Aksoley Naki Cevat Akkerman 
Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 

Raşit Börekçi Ahmet Refik Bekman 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, bu maddeye iltihak etmek isterdim. Fakat j 
mühim mahzurları olduğu için terviç edemiyo
rum, O da şudur: Hükümetin getirdiği beşinci 
madde ile bu teklif arasında büyük değil; kü
çük ayrılık var : Yine yıkılacak. Ama Hüküme
tin teklifinde 6 ay zarfında yıkılacak, arkadaş
larımız ise bir sene zarfında yıkılsın, diyorlar. 

Sonra, 5228 sayılı Kanunun mavi çizgili böl-
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gesi içinde yapılmamışsa bu kanunun hükmü 
tatbik edilir, mânası çıkıyor. Yani, mavi çizgi 
içinde yer gösterilir, yani yine yıkılır. Şu hal
de, 1. Hükümetin bu kürsüden tebarüz ettirdi
ği yıkılmıyaeak sözünün zıddıdır. 2. Komisyo
nun tebarüz ettirdiği yıkılmıyaeak sözünün 
zıddıdır. 

Peki nasıl olmalıdır? 
Benim bulduğum tedbir şudur: 
Bu kanun yalnız gecekondu kanunu değil

dir. Bu kanun aynı zamanda Yapı Yollar Kanu
nunun bâzı esaslı hükümlerini de değiştiriyor. 
Bunun tabiî neticesi olarak şu vaziyetler kar
şısında kalıyoruz: 

1. Ankara'da kaç tane ev, apartman varsa 
bunların % 80 ninin çatı ve bodrumları ruh
satsızdır, kaçak yapılmıştır. Bu sert hükümle
ri şimdi kabul edersek Ankara'daki bütün ev
lerin bu bodrum ve çatı katlarını tahliye ettir
mek ve yıktırmak lâzımgelecektir. 

istisna mümkün değildir, kanunu çıkarmı
şı zdır, tatbik etmek icabeder. Halbuki yıkabi
lir misiniz? Yıkamazsınız. O halde niçin tatbik 
edemiyeceğimiz bir hükmü kanun olarak alıp 
bil âhara onun da tadili yoluna gidelim? Bu se
beple maddenin ıslahı lâzımdır.. 

tkincisi; 5218 sayılı Kanundan evvel ve bu 
yana yapılmış olan binaların tasfiyesi de lâ
zımdır. Nasıl tasfiye edeceksiniz? Bu kanun 
memleketin her tarafı için tatbik edilecektir. 
Ben yalnız Ankara misalini vereyim: Beledi
ye dedik ki, şu ve şu bölgeler mavi çizginin içi
ne alınmış bölgelerdir. Belediye çalıştı, çalıştı 
ancak 3 000 kişiye yer gösterebilme imkânını 
buldu. Yapılmış olan binalar 20 000 olduğuna 
göre 17 bina sahibinin durumu meşkûktür. Ma
demki bir kanun çıkarıyoruz, bunu da hallet-
met lâzımdır. iki de bir değiştirici kanunlar 
getirmektense esaslı bir kanun hazırlıyalım. 

Bendeniz düşündüm, şu formülü buldum ve 
teklif ediyorum: 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılmış 
yapılardan 

A) Arsa ve bina bakımlarından yerinde 
kalması ve ıslahı mümkün olanlar yerinde bı
rakılır ve ıslah edilir. Yani binayı yapmış, içi
ne oturmuş, artık bunun yıkılmasına pek gi
dilmesin. Şu suretle ki arsa ve bina bakımm-

— 294 — 



B : 101 4.6 
dan ıslah edilsin, gayrisıhhi ise sıhhi hale kon- I 
sun. imar plânına ve esaslarına intibak ettiril
sin. 

B) Hayati zaruretler halinde - şehrin hu
susiyetlerini ve imar plânını bozmamak şartiy-
le - yeniden mavi çizgiler ihdasına belediye 
meclisleri yetkilidir. 

Yani bir yer ki hususi eşhasa ait değildir. 
(Arsa hususi eşhasa aitse umumi hükümlere 
göre yıkılacaktır.) Fakat belediyeye veya Ha- | 
zineye aittir ve muntazam ev yapılmıştır, yol-
açmak mümkündür. Esasen belediye bu kimse
lere mavi çizgi içinde yer göstermek imkânını | 
bulamamıştır, bunların vaziyeti müşkül, işte f 
bunlar için de Belediye Meclisi toplansın, on
lar bize nazaran daha salahiyetlidir, durumu 
incelesinler ve şehrin hususiyetlerini, imar 
plânını bozmamak şartiyle orada yeni bir ma
vi saha ihdasına hayati zaruret görülürsa bu- j 
nu yapsın. 

C) Yukardaki A ve B fıkraları için€ gir-
miyen yapılar hakkında da 5218 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Yani ancak bunlar mavi çizgi içine, mehil 
verilmek suretiyle nakil edilir, yahut daha faz
la bir mehil vermek suretiyle başka yere nakli 
imkânı temin edilir. 

Bu hususları mütalâa etmezsek, sizi temin 
ederim ki, yaz tatilinden sonra buraya geldiği
niz zaman karşınıza yeni şeyler çıkacaktır. Bu 
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itibarla bütün bunların burada şimdi esaslı bir 
şekilde halledilmesi ve karara bağlanması lâzım 
oıan şartlardır. Bu hususta hazırladığım öner
geyi Yüksek Heyetinize sunuyorum. Takdir si
zindir. (Gayet doğru sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ AKIF EYIDOĞAN 

(Kars) — Efendim; her iki takriri madde ile 
birlikte komisyona müsaade buyurun alalım, 
Pazartesi gününe yetiştiririz. 

BAŞKAN — Madde ile önergeleri komisyo
na veriyoruz. 

Müsaade buyurun arkadaşlar, mâruzâtım 
var. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı
na (250) oy verilmiştir nisap vardır, muamele 
tamamdır, tasarının kanunuğu (250) oyla ka
bul edilmiştir. 

Arkadaşlar; hafta başından beri sabah ve 
akşam olmak üzere muntazaman mesaiye de
vam olunmuştur. Gündemimizde de konuşulacak 
işler vardır, bunları bugün bitirmek kabil de
ğildir, daha gündeme alınacak maddeler var
dır. Tensip ederseniz tatil günü çalışmaktan 
sarfı nazar edelim. (Muvafık sesleri) 

Pazartesi günü saat 10 da toplanılmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 13,05 
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Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanuna veri 

len oyların sonnıcu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
250 
250 
0 
0 

201 
14 

(Kanun kabul edilmiştir). 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altaa 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Emini ttin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 

[Kabul 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Ahnıed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

edenler] 
DENİZLİ 

Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahnıed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 

Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GUMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. E jup Durukan 

İÇEL 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
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Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktenı 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Ooşkan 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 

Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halü Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rızg, Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy | 

Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker ' 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) (1.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 

Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı IçÖz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 

[Oya kattlmıy anlar] 
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ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. SabriAkın 
Gl. Refet Alpman 
Km in Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Oöktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
(I.) 
Süreyya örgeevren 
OrgJ. Kâzım Özalp 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (I.) 

ÇORUH 
Asım Us 
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ÇORUM 

Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Haindi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (î.) 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç (1.) 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
a.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Dr. Galip K. Zaimoğln 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (t.. 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 
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İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. lieiet Hele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Dr. Nikola FakaçelM 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 

Reşit Turgut 
Hayruüah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Jriedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Fatin Gökmen 
llulki Karagülle (1.) 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey (I.) 
Hilmi öztarhan 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
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RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş (I.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 

B : 101 4 .6 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Ali Rıza Esen 

SÎNOB 
Lat.fi Aksoy (î.) 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tncodayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 

. 1949 O : 1 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reşit önder ( t ) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel (I.) 

Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) 

[Açık Milletvekillikleri] 

Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 
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