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İ : 48 21. 2 
1. — SABIK ZA 

Birinci celse I 
1955 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde görü
şüldü. 

İnikada ara verildi. 

İkinci celse \ 
1955 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kereler tamamlandı ve maddelere geçilmesi, ka
bul olundu. 

1757 sayılı Kanuna ek 5142 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkındaki kanun ile 

18 . I . 1952 tarihli ve 5861 sayılı Kanunun 

1. — 1955 malı yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/126) 

REİS — Dünkü inikatta maddelere geçilme
si kabul edilmişti. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 119 021 712) lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (857 034 707) lira 
tahsisat verilmiştir. 

.1955 C : 1 
BİT HULÂSASI 

birinci maddesinin tadiline, 
11 . I . 1952 tarihli 5857 sayılı Kanunun 

birinci maddesinin değiştirilmesine, 
Büyük Millet Meclisi Reisvekillerinin tazmi

natına dair kanunlar kabul edildi. 
21. I I . 1955 Pazartesi günü saat (10) da top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 

T. İleri ö. Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

î. Gülez 

A — Büyük Millet Meclisi bütçesi 

REİS — Büyük Millet Meclisi bütçesini oku
yoruz. 

Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Vaz

geçtim. 
REİS — Hasan Hayati Ülkün. (Gelmedi ses

leri) 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

101 Tahsisatlar 13 007 070 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B Î R Î N O Î C E L S E 
Açılma saati : 10,00 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Diyarbakır mebuslarına kadar yoklama 

yapıldı) 

2. — YOKLAMA 
REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açı

yorum. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Kabul edenler... Et-
, Kabul edilmiştir. 

F. 

102 Murakıp ücreti 
R E İ S ' — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

103 Âzanm harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REİS — 
miyenler. 

202 Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

210 5027 sayılı Kanun gereğince 
Umumi Kâtibe verilecek tem
sil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla çalışma hakları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek er tayın bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

213 6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-

î : 45 21.2 .1955 
Lira F. 

0 : 1 

2 030 

5 184 000 

1 017 832 

1 081 875 

212 000 

39 120 

167 700 

3 000 

209 400 

11 100 

6 000 

301 

302 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

401 

402 

403 

404 

451 

453 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Saraylar büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi işletme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Riyaset temsil masrafları ve 
riyaset konutu 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Koruyucu asker müfrezesi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

Lira 

190 950 

287 449 

300 

48 250 

125 472 

28 501 

5 500 

10 000 

96 000 

7 500 

18 000 

201 983 

17 850 

384 550 
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F. 
î : 45 21.2 .1955 

Lira F. 
C : 1 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
454 Sigorta masrafları 9 165 

RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen masraflar 2 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Steno kursunun gerektirdiği 
her çeşit masraflar 25 000 
REÎS — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

477 Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği masraflar 17 658 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

502 Eski yıllar borçlan 2 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Karşılıksız borçlar 9 927 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yardımlar 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 747 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalmaeak makine, alet ve 
malzeme 755 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur bütçesine geçiyoruz. 

B — Riyaseti Cumhur bütçesi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 

202 

203 

206 

209 

F. Lira 

101 Reisicumhur tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

150 000 

210 

213 

301 

304 

306 

307 

309 

402 

451 

Maaşlar 
REİS — 
miyenler. 
Ücretler 
REÎS — 
miyenler. 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı 'Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaverlik ve basdoktor tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe, su ve işçi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... H&-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

154 126 

343 055 

25 000 

5 600 

30 193 

3 000 

15 530 

393 000 

60 000 

40 000 

50 001 

49 000 

110 000 

7 000 
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F. 
45 21.2 . 19OÖ 

Lira I F. 

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

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

503 Karşılıksız borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Çeşitli yardımlar 
. REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Yeniden alınacak taşıt vasıta
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
ini yenler... Kabul edilmiştir. 

33 625 

15 000 

30 000 

15 000 

G — Divanı Muhasebat Reisliği bütçesi 

REÎS — Divanı Muhasebat bütçesine geçiyo
ruz. 

Heyeti Umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mit 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 2 281 876 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 251 063 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 15 000 
REÎS — Kabul edenler... "Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 56 040 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 

Lira 

gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

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

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

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul, edilmiştir. 

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

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

. miyenler.... Kabul edilmiştir. 
451 Yayın masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

11 450 

3 000 

225 021 

66 109 

37 500 

5 000 

42 155 

339 000 

10 000 

3 000 

1 500 

20 000 
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F. 

456 Düşünülmiyen masraflar 
• REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

601 Çeşitli yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmaeak muhasebe ma
kineleri bedeli ile her türlü 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

ı : 4*> %AI.Z. ı\)bo 

Lira F. 

1 000 

4 000 

5 000 

25 000 

145 000 

900 000 

D — Başvekâlet bütçesi 

REÎS — Başvekâlet bütçesine geçiyoruz. He
yeti umumiyesi üzerinde söz istiyen? Cemal Kıp
çak. (Yok sesleri). 

Başka söz istiyen yok. Fasıllara geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F . 

101 

201 

202 

203 

Lira 

Tahsisatlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-

54 000 

796 125 

246 375 

118 750 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

* miyenler... Kabul edilmiştir. 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı

lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Millî Savunma Yüksek Kurulu 
için kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harhrahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 000 

22 000 

45 870 

3 000 

69 950 

3 000 

88 000 

15 550 

19 430 

76 000 
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F. 

308 

î : 45 21.2 
Lira 

309 

401 

403 

406 

421 

422 

451 

501 

502 

711 

751 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Misafir ağırlama masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ör tülü tahsisat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arşivler umumî masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek înö-
nü armağanı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaada mevcut makina, 
alet ve malzeme onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa için alınacak makina, 
alet ve malzeme 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

56 000 

360 050 

12 000 

2 250 000 

5 000 

2 000 

4 000 

8 500 

1956 C : İ 
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F. Lira 

E — Şûrayı Devlet Riyaseti bütçesi 

REÎS — Şûrayi Devlet Reisliği bütçesine ge
çiyoruz. 

201 Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğinnce yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

303 Bassılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

1 097 750 

74 25' 

23 800 

51 018 

3 000 

14 500 

2 500 

12 500 

4 800 

2 750 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 20 000 
REÎS — Kabul edenler,.. Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir, 

502 Eski yıllar borçları 2 ı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlen... Kabul edilmiştir. 

]? — Basın - Yayın ve Turizm UmumMüdür
lüğü bütçesi 

REÎS — Söz C. H. Partisi adına Ali Yeni* 
ars'mdır. 

Buyurun! 
C. H. P. GRUPU ADINA ALI YENÎARAS 

(Kars) — Muhterem arkadaşlar; Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğünün 1955 yılı bütçesinin mü
zakeresine başlamadan bu Devlet müessesesinin 
kendisinden beklenen geniş halk kütlelerini ve 
Devlet faaliyetlerini çeşitli cephelerden ilgilen
diren vazifelerini ikinci plânda bırakıp zaman 
zaman politik mülâhazalarla hükümet icraatı diye 
iktidar partisinin propagandasını yaptığını gör
mekteyiz. Çok partili rejimi kabul etmiş ve demok 
ratik bir bünyesi olduğu her yerde ve her fır
satta iddia ettiğimiz memleketimizde Devlet 
teşkilâtı arasında yer alan bu Umum Müdür
lüğün aşırı derecede partizan olarak hareket 
etmekte bulunduğunu bütün memleket efkârı 
umumiyesi ve izan sahipleri teessürle germek
tedirler. 

Radyo : Hükümet icraatını objektif ve ger
çek ölçülerle vatandaşlara duyurmak demokra
tik bir hükümetin esaslı prensiplerindedir. He
men ilâve edelim ki, radyo yalnız ekseriyet par
tisinin fikir ve temayüllerini bir taraf İv olarak 
memlekete intikal ettirilmesine mahsus bir alet 
de değildir. I 
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REÎS — Arkadaşlar; sükûneti muhafaza 

edelim hatibin sözü işitilmiyor. 
RAGIP KARAOSMANOĞLU (Diyarbakır) 

— Sizin zamanınızda radyo nasıl çalışırdı 
acaba? 

ALÎ YENÎARAS (Devamla) — Bizim za
manımızda öyleydi diye bugün de böyle olması 
için bir sebep teşkil etmez. Demokratik pren
siplere sadık olduğunu iddia eden bir iktidarın 
yapması lâzımgelen işlerden birisi de kendisi
nin istifade ettiği gibi muhalefetin de Devlet 
ve millete ait bulunan neşir vasıtalarından isti
fadesine imkân vermektir. 

Mühim memleket meselelerinde rey sahibi 
vatandaşın iktidarın görüşü kadar muhalefetin 
de bu meslekteki görüşünü ve noktai nazarını 
bilip öğrenmesi vatandaşın en tabiî bir hakkı
dır. Çoğunluğu elde eden siyasi partinin vazi
fesi rey sahibi vatandaşa bu imkânı hazırla
maktır. Şayet vatandaş bu imkâna sahip olmaz
sa meseleler hakkında ancak tek taraflı ve ek
sik bilgiye sahip olacaktır ki, demokrasilerde 
böyle şey hatıra dahi gelmez. Bütün demokra-

'tik dünyada idareler çeşitli usullerle bunu va
tandaşa temin etmişlerdir. Bundan mahrum olan 
tek memleket Türkiye'dir. 

Radyodan siyasi partilerin eşit bir şekilde 
istifadesini sağlıyacak hükümler vaz'etmek bilhas
sa iç politika meselelerinin vatandaş toplulukları
na tek taraflı aksetmesini önleyici tedbirler almak 
genç demokrasimizin gelişmesi yolunda vatandaş 
hak ve hürriyetlerini temin eden vasıta ve tesis
leri sağlam ve kanuni esaslara bağlamak zorun
dayız. 

Muhterem arkadaşlar; salahiyetli ağızlardan 
muhtelif vesilelerle bilhassa Sayın Başvekilin 
son îzmir nutkunda memleketimizde partiler 
arası eşitlikten bahsolunmaktadır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde geçen münakaşaları Dev
let radyosu tek taraflı olarak efkârı umumiye-
ye aksettirmektedir. Hakikat namına vatanda
şın Meclis kürsüsünde olan münakaşaları iki 
taraflı dinlemesine imkân vermiyen radyonun 
tarafsız olduğunu ve muhalefetin hiçbir zaman
da, hiçbir vesile ile söz söyliyemediği devlet 
radyosundan istifade etmediği bir devrede par-
tilerarası eşitlikten bahis olunamaz. Devlet 
radyosunu parti menfaatlerine alet etmenin çok 
hatalı bir yol ve demokrasi dediğimiz rejimin 

" mevcudiyetini sağlıyan muhalif partilerin si-
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yasi haklarına tecavüz olduğu gayrikabili im
kân bir hakikattir. Bugün iktidar partisinin 
bir propaganda aleti halinde işliyen radyonun 
vaziyetinin ıslah edilmesini ve Sayın Başveki
lin güzel ve ferahlatıcı sözlerinin fiiliyat saha
sına intikal ederek kanuni esaslara bağlanma
sını, muhalefetin değil, hususi bir kanunla kal
dırılan seçim zamanlarındaki 30 dakikalık bir 
zamanda her zaman için bundan faydalanması
na imkân bırakılmasının süratle ele alınması 
lâzımgelen bir mesele olduğuna kani bulun
maktayız. Artık radyonun memleket ve millet 
hizmetine tevdii zamanı gelip geçmiştir. 

Yurdun uzak bölgelerinde huzur içinde rad
yo dinlemek arzusunda bulunan vatandaşların 
ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılması ka
rarlaştırılan yeni istasyonların bir an evvel fa
aliyete geçmesini temenni eder; bütçeye konan 
tahsisatın harcanıp bu istasyonların hizmete 
başladığını görmek, sevinç verici olacaktır. 

Ajans ve matbuat : Statüsü itibariyle bir 
anonim şirket halinde kurulmuş bulunan Ana
dolu Ajansı bugünkü faaliyetiyle ve tam mâ-
nasiyle bir propaganda organı imiş gibi çalış
makta, bir haber ve havadis vasıtası karakte
rinden ziyade hükümetin tebliğlerini neşreden 
ve iktidar partisi zaviyesinden havadisleri ak
settiren bir vasıta olmaktan ileri gidememek du
rumundadır. Devlet bütçesinden sermayesine 
nispetle çok büyük mikyasta (950 bin lira) 
yardım gören bu müessesenin daha düzenli bir 
yola sokulmasını bünyesi ve şekli bakımından 
ıslah edilmesini ve kanuni esaslara bağlanma
sını temenni etmekteyiz. 

Cemiyetimizin ve rejimimizin temellerini 
yıkmaya ve sarsmaya matuf zararlı cereyan
lara müsamaha edilmemesinin taraftarı ve tas-
vipkârı olduğumuzu işaret ve kaydettikten son
ra efkârı umumiyenin tecellisi olan matbuatın 
her türlü maddi ve mânevi baskıdan mâsun 
kalmasını zaruri bulmaktayız. Demokratik ida
relerde hür basının vatandaşlar için güven kay
nağı olduğu muhakkaktır. Bugün maalesef 
memleketimizde basın maddi ve kanuni baskı
ların tahammül edilmez ağırlığı altında ezil
mektedir. Mürekkepten kâğıda kadar çeşitli 
tahditleri; Basın Kanunundaki ağır mükellefi
yetler, diğer taraftan basın mensuplarının mu
hakemelerinin gizli ve tutuklu olarak yapılma
sı basın hürriyeti için en ağır ve ciddî darbeler-
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dir. Gerek meriyette bulunan Basın Kanunun
daki ağır hükümler ve gerekse resmî ilân tev-
ziinde tutulmuş olan yol demokrat bir idare 
için pek de iftihar edilecek bir yol değildir. 
Resmî ilânlar mevzuunda bu kürsüden bütün 
teferruatiyle söylenenlere rağmen bugün hâlâ 
resmî ilân faciası devam etmektedir. Mevcut 
zihniyet ve usul devam ettikçe bu derde mâkul 
ve ciddî bir deva bulmadıkça ıstıraplar dinmi-
yecektir. 

Her sahada olduğu gibi demokrasinin yer
leşmesinde ve gelişmesinde büyük payı olan 
Türk basınını resmî ilân tevziindeki usul ve di
ğer yollarla baskı altında bulundurmanın hak
sızlık olduğu şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar; burada bir meseleye 
de dokunmadan geçmiyeceğim, bugün muhalefe
te mensup gazeteciler ya hüküm giymiş hapis
hanededir, veyahut hüküm giymek üzeredir. 
Matbuat rejiminde partilerarası eşitlikten bah
sedebilecek durumda da değiliz. İktidarı destek-
liyen ve onlara methiyeler yazan gazeteciler ka
nun hükümlerini ihlâl ettikleri zaman hakların
da kovuşturma yapılmamakta, bir muhalif ga
zeteci ise ilerde suç işlemesi muhtemel bulundu
ğu esbabı mucibesiyle tevkif edilmektedir. Bu 
durum karşısında muhalefete mensup matbuat 
her türlü haklarından mahrum bir şekilde yaşa
maktadır. Türkiye'de muhalif matbuatın en 
ufak bir emniyetten nasibi bulunmadığını mem
lekete söylemek mecburiyetindeyiz. Takdir eder
siniz ki, bu baskı evvelâ kanunlardan ve tatbik 
şekillerinden ileri gelmektedir, iktidarın bu 
vaziyetlere son verme mevzuunda, rejim adına 
atacağı adımları Türk efkârı umumiyesi arzu 
ve heyecan ile beklemektedir. 

Turizm : Muhterem arkadaşlar; hepinizin 
malûmu olduğu üzere memleketimiz, görüle
cek ve gezilecek tabiî güzellikleri ve tarihî 
eserleri, coğrafi ve çeşitli iklim şartlariyle tu
ristleri eelbedecek hususiyet ve imkânlara faz-
lasiyle malik bulunmaktadır. Memleketimizi gö
rüp tanımak istiyenlere her türlü kolaylık ve 
cazibe gösterildiği ve imkânları sağlandığı tak
dirde Türkiye'yi bütün veçheleriyle tanıtmak 
imkânları elde edilmiş olduğu gibi memleket 
için bir döviz ve servet kaynağı elde etmiş ola
cağız. Devlet idaresi modern bir endüstriye ve 
geniş bir organizasyona ihtiyaç hissettiren ve 
arz etiğim gibi mühim bir döviz membaı olan 
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turizmi kendi bünyesi içerisinde teşkilâtlan
dırdığı gibi turizm faaliyetlerinin en yakın yar
dımcıları bulunan ve devletin mühim bir yükü
nü paylaşmakta olan turizm cemiyetlerine 
1955 yılı bütçesinde ayrılan yardım parasının 
az olduğuna kaniiz. Memleketimiz hakkında 
Türkçe ve yabancı dillerle neşriyat yapmak 
filim ve broşürlerle dışta memleketimizi tanıt
ma işleriyle uğraşan tanıtma bürosunun vazife
sini kâfi derecede yapabildiğine kani bulun
muyoruz. Turistik memleket manzaraları ve 
eserleri mevzuunda sarf olunmak üzere bütçeye 
konulmuş bulunan paraların gelişi güzel ve 
gaye dışında harcandığını esefle görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; tenkid ve temenni
lerimizi nihayete erdirirken Türkiye'de radyo
nun kanunla devlet inhisarı altında bulundu
rulduğu ve bu yolun hususi teşebbüslere 
kapalı olduğu noktasına da bir iki cümle ile te
mas etmek isteriz. 

Bey sahibi vatandaşa memleket meseleleri
ni doğru ve salim bir şekilde duyurmanın im
kânı ve radyonun eşitlik hükümleri içinde ob
jektif bir idareye tevdii yahut kanun hüküm
lerini hususi teşebbüsün istifadesini mümkün 
kılacak şekilde tâdil etmek zarureti karşısın
dayız. 

Demokrasinin gelişmesini iyi niyetlerimiz ve 
kanuni hükümlerle mümkün kılabiliriz. 

REÎS — Efendim, müzakerelerle ilgili bir 
takrir var okuyacağız. 

Yüksek Riyasete 
Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde olduğu 

gibi bütçeler üzerindeki görüşmelerin de hü
kümet, parti sözcüleri ve encümenler hariç ol
mak üzere on dakika ile tahdidinin karar altına 
alınmak üzere reye arzını teklif ederiz. 

Zonguldak Zonguldak Zonguldak 
Suat Başol N. Kirişçioğlu A. Yurdabayrak 

BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Aley
hinde konuşacağım. 

REÎS — Buyurun efendim. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar, turizm mevzuunda kaç kişi söz al
mıştır, kaç kişi konuşacaktır ki, bu tahdide lü
zum görülmüştür. Çok esaslı bir mevzudur. Hiç 
olmazsa heyeti umumiyesi üzerinde bir tahdit 
yapılmamasını sizlerden rica ederim. 
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REÎS — Efendim, takriri reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir. 

REÎS — Bürhanettin Onat. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ba

sın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında konuşuyo
ruz. Üç mühim mevzu. Hangisine kaç dakika 
tahsis edeyim? Ben bu kısacık zamanda nasıl ko
nuşayım? (îki dakikası geçti sesleri) Müddet 10 
dakika değil mi? İstediğim gibi tasarruf ederim. 
îster susarım, ister konuşurum. 

Arkadaşlar, arz ettiğim gibi, bu üç mevzuun 
üçüne birden temas etmeye imkân yoktur. Yal
nız turizm mevzuu üzerinde konuşayım. Uzun 
boylu sizleri rahatsız edecek değilim. Şükran ve 
tahdisi nimet kabilinden kısa beyanda bulunaca
ğım. 

Arkadaşlar, memleketi iktisaden kısa zaman
da kalkındıracak âmillerin başında gelen turizm 
dâvamız senelerden beri konuşulur, üzerinde mü
nakaşalar yapılır. Turizm mevzuu üzerinde bu
güne kadar yaptığımız, işin sadece edebiyatından 
ibaret olduğunu görürüz, yani bugüne kadar tu
rizmin sadece edebiyatını yaptık, fakat bugün 
böyle değil arkadaşlar. Bugün böyle değil. Ke
mali minnet ve şükranla arz edebilirim ki, sene
lerden beri takibettiğimiz bu dâva bugün müs
pet bir safhaya girmiş, dirilmiş, yürümeye baş
lamıştır. Bunun için başta turizm dâvasına anla
yış gösteren, bunu kudretli elleriyle tahrik eden, 
ihya eden Başbakana ve Mükerrem Sarol arka
daşıma huzurunuzda teşekkürü vazife bilirim. 

Arkadaşlar, memlekette turizm endüstrisinin 
inkişafı için ele alınması lâzımgelen esaslı şart
lar vardır. Birincisi, her vesile ile arz ettiğim 
gibi, memlekette bir turizm bankasının kurulma
sı lâzımgeliyordu. Bu, bugün tahakkuk etmiştir 
arkadaşlar. îstatüsü yapılmış, sermayesi bulun
muş, yalnız kanuni formalitesi ikmal edilmek üze
redir. önümüzdeki haftalar zarfında işlemeye 
açılacaktır. 

ikincisi; Turizm Müdürlüğünün Basın - Yayın 
ve Turizm Umum Müdürlüğünden alınarak muh
tar ve müstakil bir müessese haline getirilmesi. 
Şayanı şükrandır ki, bu prensibi hükümet kabul 
etmiştir. Bu sene içinde de tahakkuk etmek üze
redir. 

Üçüncü mühim bir mevzu; turist getirelim di
yoruz. Turist geliyor. Dolarını bozdurmak iste-
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diği zaman büyük zorluklar karşısında kalıyor. I 
Bizim resmî bir para kurumuz vardı; Cumhuriyet 
Merkez Bankasına gidecek olursa, turist dolarını 
280 kuruştan bozdurabiliyor. Fakat dışarda et
rafını alan bezirganlar doları 6 - 7 liradan alıyor. 
Bu, hem devletin • itibarına dokunuyor, hem de 
istifade etmek istediğimiz dövizden devlet mah
rum kalıyordu. Turizm endüstrisinin mevcut bu
lunduğu bütün memleketlerde olduğu gibi bir 
turist kuru, bir turist dövizi meselesi de hü
kümetçe ele alınmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, yapılması icabeden işler arasın
da o kadar büyük hususlar var ki, memleketin 
hemen her şubesi bu turizm işi ile alâkalı bir va
ziyet almıştır. Belediyecilik, şehircilik, bayındır
lık ve hattâ bâzı mevzularda idarecilik, emniyet 
gibi... Turizm ile alâkalı olmıyan hiçbir mevzu 
yoktur, denebilir. Bunların üzerinde konuşmak 
için on dakika kâfi değildir. Bunları geçiyorum. 
Fakat memlekette bir de turizm zabıtasının ku
rulması icabeder. Temennilerim arasında hükü
metin bu hususa da dikkatini çekerim. 

Arkadaşlar, bâzı meczuplar vardır, bilir misi
niz, dâvasının içinde yanan aşkın tesiri ile gözü 
dünyayı görmez, hedefine doğru yürür. Zaman 
zaman istihzalara mâruz kalır, zaman zaman te
cavüzlere mâruz kalır, gocunmaz, hattâ darılmaz 
bile. Turizm dâvasında işte ben oyum. Bugün bu 
mevzuu konuşmak istediğim zaman kısa konuş
mak istediğimi ifade edince bir arkadaş, Allah ra-
zi olsun, dedi. Yani çok konuşup başımızı ağrıt
ma. Zararı yok, onu da sineye çektik. Arkadaşlar 
alâka göstermediler, şu koca Meclisin içinde beni 
dinliyen 10 kişi var mıydı? Bilmiyorum. Onu da 
sineye çekiyorum. Fakat; yarın bu endüstri mem
lekete bir fayda sağlıyacak olursa, yarın bütün 
imkânların üstünde bu memleket turizm endüst
risinden büyük faydalar görecek olursa, eğer 
ben de o zaman hayatta olursam bütün gayreti
min, fedakârlığımın mükâfatını olmış olacağım, 
benim bütün beklediğim bundan ibarettir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

REÎS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın ar

kadaşlarım, turizmin faydaları üzerinde dur
maya lüzum yoktur. Fransa gibi, italya gibi, 
İsviçre gibi, gayet zengin memleketler bunu baş
lıca kaynakları arasında saymaktadırlar. An
cak turizmin türlü cinsleri vardır. Bâzıları bü
yük bir şey getiremezler, bâzıları çok kâr bı- | 
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rakırlar. Bize gelen turistlerin hemen hapsi şu 
dört şekilde gelirler; İstanbul'a bir vapur ge
lir ve orada kalır, gelen turistler geceleri va
purda yer, içerler ve gündüzleri de çıkar dola
şırlar. Bu vaziyette taksiye biraz para verir, 
çarşıdan da birkaç şey alır. Bu bir şey ifade et
mez. Bu olagelmektedir ve devam edecektir. 

İkinci bir biçim turist de yeni çıktı. O da; 
Arap - Yahudi kavgaları haricinde bir hac ye
ri aradılar ve dedüer ki, Meryem Ana'nm evi 
İzmir'den şu kadar mesafededir, burayı ziya
ret edelim. Bu da az kâr temin - etmektedir. 
Çünkü bunlar vapurla gelip gidiyorlar. 

En fazla kâr bırakan turistik hareketler 
şunlardır: Bunların biri kafile halinde gelenler
dir. Bunlar meselâ bazan bir treni doldururlar, 
İstanbul'dan Konya'ya, oradan Kayseri'ye, Si
vas'a ve Samsun'a geçer ve vapurla tekrar İs- ' 
tanbul'a dönerler. Bunlar üç dört işlek şehir
lerimizi görmüş olurlar ve giderler. Her gittik
leri yerlerde bir iki gün kalırlar ve demiryol
larına, otellere, lokantalara, otomobile ve saireye 
para bıkarırlar. Fakat maalesef bu biçim turizm 
bugün için bizde kabili tatbik değildir. Çünkü 
meşhur anıtlarımızın hepsi aşağı - yukarı biribi-
rine benzerler. Bunlar arasında farklar var ise 
de bunu ancak uzmanlar ve müsteşrikler anla
yabilirler. Camilerimiz, türbelerimiz ve sair a-
nıtlarımız hepsi aynı örnek üzerine inşa edil
mişlerdir. Sonra bunların gidecekleri yerlerde, 
100 turistin gittiğini düşününüz, bunların anla
dığı mânada, Garp görüşüne göre, sofra, yatak-
ayakyolu ve saire temizliğini temin etmek im
kânından da bugün için mahrumuz. Nihayet İs
tanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'da onların an
layışına göre temizlik vardır. Aynı temizliğin 
Konya'da ve Kayseri'de yüz tane turisti barın
dıracak şekilde olmasına bugün imkân yoktur. 
Belki 20 - 30 sene sonra bu vaziyet elde edile
bilir. Bu bakımdan, bizim için turistlerden is
tifade edecek şehir ancak ve her yerden önce 
İstanbul'dur. 

Böylelikle dördüncü biçim turistlere geliyo
rum; bunlar geldikleri şehirde meselâ İstanbul'
da birkaç hafta kalarak orasının iklimi, plaj
ları ve anıtlarını beğenir, yazın 3 - 5 hafta kalır 
giderler. Bugün Fransa, İtalya ve İsviçre'de en 
çok para bırakan turist bu şekilde gezmekte 
ve büyük paralar bırakmakta olan turistler
dir. 
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Bizim Türkiye'de de bu gibi turistlere en 

elverişli şehir olsa olsa demin dediğim gibi is
tanbul'dur. Çünkü buranın kıyıları ve sahille-
riyle anıtları turisti celbetmeğe en ziyade elve
rişli bir şehirdir. İstanbul'da bir tanesi bitmek 
üzere olan Hilton oteliyle diğer birkaç birinci 
sınıf otel vardır. Fakat bunların hepsi de Be
yoğlu'ndadır. Beyoğlu'nda bir turist üç hafta 
kalmaz. Ada'da, Florya'da ve boğazın şurasında, 
burasında birinci sınıf oteller lâzımdır. . 

Gelen turist adada kalacak, Florya'da kala
cak, boğazın şurasında, burasında kalacaktır. 

Buralarda ise ne Avrupalının, ne Amerikalı
nın rahat edeceği otel yoktur. Ona göre pansi
yon da yoktur. Dolayısiyle ilk yapılacak iş şu
dur : Florya'da 300 er kişilik birkaç otel yapa
bilir miyiz? Büyükada'da, Boğazda böyle otel
ler yapabilir miyiz ? O vakit bu biçim turist ge
lir ve onunla muazzam servet gelir. Bundan 
başka Avrupalının, Amerikalının temizlik ve 
rahatlık anlayışına uygun hususi evler pansi
yon şekline kalbedilebilir. Bu da yetmez arka
daşlar! Gelen turist yalnız denize girmek için 
gelmez. Boğazın manzarasını seyretmek için 
gelmez. Eğlence arar. Bunda tamamiyle geri
yiz, sade geri ve yaya değiliz, menfi durumda
yız. Bir kadın, erkek Amerikalı turist geldiği 
zaman bunların nikâhlı olup olmadığını ararız. 
Bize ne? Bir otele gittikleri zaman eğer nüfus 
kâğıtları yoksa ve pasaportlarında evli olduk
ları yazılı değilse, ikisini bir odaya sokmayız. 
Ne oluyor, dünya kadınlarının namusunun ko
ruyucusu biz miyiz? Böyle bir şey dünyanın 
başka yerlerinde kalmamıştır. Turistik memle
ketlerde bu kayıt yoktur. Adam -belki sevgili
siyle seyahata çıkmıştır, buna ne diye biz mâni 
oluyoruz? Bu, İtalya'da yok, Yunanistan'da 
yok, Fransa'da yok, bize ne oluyor? Bu kafa ol
dukça bize turist gelmez. 

Sonra bir de baskı yapıyoruz, rendevu ev
lerini basıyoruz. Her memlekette genç kızların 
iffetini korumak için tedbir alınır. Bir kadın 
kocasının sadakatsizliğinden şikâyet ediyorsa 
onun şikâyetini tesbit için baskın yapılır, koca 
şikâyetçi ise aynı şey yapılır. Ama şikâyet yok, 
hadi filân kadın, filân yere girdi, falan kadın 
filân yerdedir, hemen basıyoruz. Ne oluyor? 
Bu, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. İs
lâm şeriatında da bu yoktur. Bir kadının bir 
erkekle bir odada bulunmasiyle zina sabit ol-
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maz. Binaenaleyh bizim yaptığımız ne medeni 
dünyanın usullerine, ne de islâm şeriatına uy
maz. Bu suretle turistin gelmesi imkân ve ihti
malini tamamen kendimiz selbediyoruz. 

Sonra arkadaşlar, bu şartlar devam ederse 
ne kadar az turist gelirse bizim için o kadar 
kârlıdır. Çünkü aleyhimize propaganda o ka
dar az olur. Bunları da düzeltmek lâzımdır, dü
zeltmezsek bir şey yapamayız. 

Ondan sonra arkadaşlar, bizim bu yoldaki 
şuursuz taassubumuz hiçbir yerde kalmamış
tır. Başka yerlerde birtakım tedbirler vardır, 

. alınmıştır ama, bizimki gibi değildir, taciz edici 
şekilde değildir. Bizim bu halimiz yeni yazılan 
ecnebi romanlarına kadar geçmiştir. Gazeteler
de gördünüz, İzmir'de bir Amerikan çavuşunun 
evine dört bar artisti gelmiştir, diye polis evi 
basıyor. Ne oluyoruz? Bar artistinin namusunu 
korumak polise mi düşer? Tabiî olarak aleyhi
mizde yazıyorlar. Vakayı gelen ve duyan ülke
mize gelmez. 

Arkadaşlar, birçok anıtlarımız var, memle
ketimizin bir cazibesi de anıtlardır, sonra tabiî 
güzellik gelir, üçüncüsü de oralarda eğlence te
min etmek lâzımdır. 

Anıtlara gelelim. Avrupalı, Amerikalı neyi 
arar? Ayasofyayı arar. Bugün Ayasofya utanı
lacak durumdadır. Eski eserler müzesini arar. 
Roma, Yunanistan kültürü onlar için esastır. 
Gitti oraya, meşhur, paha biçilmez İskender'in 
lâhtini ve saireyi nasıl bir durumda görür, üze
rinde tahtadan, keresteden yapılmış küçük bir 
çatı görür, çünkü odanın tavanı dökülmekte
dir... Böyle şeyleri görenler hakkımızda neler 
düşünmezler. 

İşte arkadaşlar, benim doktor arkadaşımız
dan ricam bunları kül olarak ele almasıdır. 
Yoksa memleketin içtimai durumu bu şekilde 
devam ederken, otel ve pansiyonların durumu 
böyle iken turizm aleyhimizde büyük bir pro
paganda kaynağı olmaktan başka bir netice 
vermez. 

REİS — Hasan Hayati Ülkün. (Yok sesleri) 
Baha Akşit, buyurun. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlarım, iktidarımızın işbaşına geldiği gün
den beri yurdumuzun imarını ve her sahadaki 
kalkınmamızı temin maksadiyle sarf etmiş ol
duğu gayretleri ve muvaffakiyetleri takdirle 
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anmamaya imkân yoktur. Bu meyanda müzake
resi yapılmakta olan Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü bütçesinin 4 milyondan 17 
milyon liraya çıkarılmış olması da, bu sahadaki 
müspet çalışmaların riyazi bir ifadesi olduğun
da şüphe yoktur. Bendeniz bu takdir faslını 
bir yana bırakarak bâzı temennilerimi huzuru
nuzda arz etmek istiyorum. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü
ğünün mühim vazifelerinden birisi de, dış mem
leketlerde memleketimizin propagandasını yap
maktır. Son zamanlarda dış politikada temin 
etmiş olduğumuz büyük muvaffakiyetler bu 
gibi propagandaları yapmak için en müsait ze
min hazırlamış olduğunda bendeniz şüphe et
miyorum. Dün Türkiye'nin nerede olduğunu 
bilmiyen birçok devletler bugün Türkiye hak
kında büyük ve yakın alâka göstermektedirler. 
Hükümetimizin temin etmiş olduğu büyük mu
vaffakiyetten istifade etmek suretiyle buna 
muvazi, olarak Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğünün dış propagandalara lâyıkı veç
hile ehemmiyet vermesinin hakikaten bir ihti
yaç olduğunda şüphe yoktur. 

Bunun teferruatına girmeye lüzum yoktur. 
Ama şu kadarını arz edeyim ki, en iyi şekilde 
çalıştığını arkadaşlarımızdan öşrendiğimiz Ame
rika 'daki teşkilâtımızın çalışmaları bile sadre 
şifa verecek bir derecede bulunmamaktadır. Bu 
sözlerimle oradaki arkadaşlarımızın gayretsiz
liğini söylemek istemiyorum, fakat bu çalışma
ların gayrisâfi olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bu meyanda, konuşma vaktinin mahdut ol
ması sebebiyle bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum. 

Bugün yine dış politika mevzuunda Hükü
metimizin elde ettiği büyük muvaffakiyetlerden 
birisi olmak üzere, uzun müddet, tarih boyunca 
beraber yaşadığımız Yakın - Doğu devletleriyle 
iyi bir siyasi politikanın içine girmiş bulunuyo
ruz. Onlarla kardeşçe, dostça anlaşmalarla sulh 
camiasında ehemmiyetli bir hizmet deruhde etmiş 
bulunuyoruz. Bu itibarla şu veya bu şahıslar 
tarafından ileri sürülen aykırı ve sakat fikir
lere rağmen beraber yaşadığımız bu milletlerle 
müşterek tarih boyunca muhakkak ki unutul
masına imkân olmıyan birçok tarihî ve iyi 
hâtıralarımız mevcuttur. Bundan istifade etmek 
suretiyle bu cihetten de Basın - Yayın ve Tu
rizm Umum Müdürlüğünün faaliyette bulun-
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masını ve bizim tarihî hâtıralarımızın hiç ol
mazsa tekrar edilmesinin faydalı olduğunu arz 
etmek istiyorum. 

Bu sene Bonn'da bir teşkilât daha açılmak 
suretiyle Avrupa'da, Londra'dan sonra faali
yete geçilmiş olduğunu şükranla kaydetmekle 
beraber yine bunun da gayrisâfi olduğunu ifa
de etmek mecburiyetindeyim. 

Bu arada biraz da müsamahanıza sığınarak 
radyo neşriyat ve programları hakkında konu
şacağım : 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye'de son senelerde 
köylerimize varıncaya kadar radyo taammüm 
etmiştir. En ufak köylerde dahi bugün 3 - 4 
radyo vardır. Bu gelişmeyi elbette şükranla 
karşılıyoruz. Ama bunun yanında Ankara 
Radyosunun istanbul'da, İzmir'de dinleneme-
diğini Ankara 'da bizim İstanbul ve îzmir radyo
larını dinliyemediğinizi nazarı itibara alırsak; 
bu kadar yaygın olan; her köye kadar girmiş 
olan radyoda vatandaşların nereyi, nasıl din
lediklerini de düşünmeye mecbur değil miyiz 1 
Arkadaşlar, gerçi hükümet durumu takdir ede
rek radyo istasyonlarının adedinin beşe çıkarıl
masını derpiş etmiştir. Fakat bendeniz bu za
rureti üç sene evvel de ifade etmiş olan bir ar
kadaşınız olmam itibariyle bu meselenin bir an 
evvel halledilmesini rica ediyorum. 

Müsaadenizle bir hususa daha temas edece
ğim. Her hafta on dakika radyoda dinî ve ahlâ
ki mevzularda konuşmalar yapılmaktadır. Ger
çi eski günlerle kıyaslandığı zaman bu kadar 
konuşmak dahi büyük muvaffakiyettir, fakat 
bugün Türkiye'de dinî, ahlâki mevzularda, ge
rilikle mücadele mevzuunda konuşacak, bu 
mevzuları anlatacak kaç tane din adamımız var
dır?. Her köyde radyo olduğuna göre hüküme
tin kontrolü altında bulunan radyo müessesesi
nin zaman zaman bu on dakikaya inhisar etmiş 
olan konuşmaları taammün ettirmesi, daha faz-
lalaştırması ve çeşitli mevzulara el atmak su
retiyle halkı irşadetmesi elbette ki en başlıca te
mennimizdir. 

Arkadaşlar; bir şeyi yoktur demekle, orta
dan kaldırmak kabil değildir; ama hakikati 
göstermek, izah etmek suretiyle bunları sil
mek elbette ki çok yerinde olur. Bu itibarla hü
kümetimizden rica ediyorum, bu programları 
biraz daha genişletsin. 
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Bundan başka benim bir ricam da, sadece ı 

halk topluluğuna değil, münevver zümreye de 
tanınmış ilim adamları tarafından, tatmin edi
ci mahiyette bu çeşit konuşmaların yapılmış ol
masını temindir. Şahsan ben böyle bir konuşma
ya ihtiyaç duyuyorum. 

Köylere gidiyoruz, halkın bu konuşma saa
tini sabırsızlıkla beklediğini gözlerimizle görü
yoruz. Demek ki, büyük bir arzu vardır. Hepi
mizin kontrolü altında bu mevzuu ele almaya 
mecburuz. Hükümetimizden ilim adamlarının da 
bu konuşmalara iştirak ettirilmesini ve yalnız 
Ankara radyosunda değil istanbul ve izmir 
radyolarında da bu türlü konuşmaların yaptı
rılmasını rica ederiz. 

RElS — Vaktiniz tamam. (Alkışlar) 
BAHA AKŞÎT (Devamla) — Hepinizi hür

metle selâmlarım. 
RElS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; ben biraz kendi hududumu da 
tecavüz edeceğim. Halk Partisine ufak bir ce
vap vereceğim. Vakaa bu benim vazifem değil
dir. Vekil cevap verecek. 

Biz ne öğrenmiş isek onlardan öğrendik. 
Burada toplu olan insanlar hep o mektepten 
gelmişiz. Fakat hoca iyi idare etmediğinden do
layı hep oradan kaçtık. 

(Soldan bir ses: Biz girmedik) Bütün Türk 
milleti girdi. Siz daha çocuksunuz. Ne ise biz 
girdik. Şimdi girdiğimiz için söyliyeceğim. 

Radyoların partiler arasında müsavaten tak
simini söylüyorlar. Demek ki, her gün Türki
ye'de vatandaşlar birbirlerinin gırtlağını sıka
rak radyo münakaşaları dinliyeceğiz. Esasen 
Başvekâlete bağlı olması itibariyle devletin 
radyosudur. Demokrat Partinin, kendi partisi
nin icraatından bahsetmiyor ki. Başvekil ve 
onun etrafında toplanmış olan vekiller Demok
rat Partinin Heyeti Vekilesi değildir, Türk mil
letinin Heyeti Vekilesidir. Çünkü onlar Demok
rat Partinin reyleriyle buraya gelmiş değildir. 

Sonra, yine arkadaşım diyar ki; bütçeye ko
nan paraların yerine sarf edilmediğini görüyo
ruz. Biz Halk Partisi zamanında böyle bir şey 
müşahede edemezdik. Demek ki Demokrat Parti 
memlekette demokratik bir sistem kurmuştur. 
Paraların nerelere sarf edildiğini bütün vatan
daşlara bildirmektedir. Fakat biz eskiden otuz J 
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senedir böyle bir şey" görmemiştik. Ayrılan za
man kısa olması dolayısîyle ben de sözlerimi kı
sa keseceğim. Yalnız.Vekil Beyden bir ricada 
bulunacağım. 

Türkiye'de nüfusun yüzde doksanı köylüdür. 
Hamdolsun bugün köylerimizde de radyo var
dır. Köylülerimiz bilhassa sabahları radyo dinle
mek istemektedirler. Sabahları radyolarını aç
tıkları zaman alafranga plâkları dinlemek mec
buriyetinde kalıyorlar. Alafranga olan bu plâk
lar gayet fenadır. Bari iyi alafranga plâklar 
çalmsa ne ise. Köylü vatandaşlarımızdan aldı
ğım temennileri Vekil Beye iblâğ ediyorum. 
Halkın ruhunu okşıyacak plâkların çalınmasını 
Vekil Beyden rica ederim. Görüyoruz ki radyo
da kalite itibariyle mütahassıslar azalmıştır. 
Sebebi de son zamanlarda yapılan imtihanlarda 
kazanacak vaziyette olanlar kazandırılmamışlar, 
iltimaslıları almışlardır. Bende vesika mevcut
tur. Vekil Beye vereceğim. Nasıl oluyor da şar
kı söylemeyi bilmiyenler radyoda vazife alıyor
lar? Bunlar bir seneden beri radyonun başına 
henüz geçememişlerdir. Vekil Beye vesikaları 
vereceğim, takibeder, müsebbiplerini cezalandı
rırlarda memleket içinde bir reform yapmış olur
lar. 

Bir de matbuatta açık-saçık resimler çıkıyor. 
Gazete ve mecmualarda analarımızı, kızlarımızı 
kötü yola sevk edecek resimler mevcuttur. Bir 
köylü bana kocaman bir dosya göndermiş. Vekil 
Beye verin, analarımıza yapılan bu hakarete ta
hammül edemiyoruz, diyor. Her gün gazetede 
açık-saçık resimler çıkıyor. 

Sinemalar da bunu yapıyor. Adana'da ma
arif mensuplarına bir filim gösterdiler, ben göz
lerimi kapamak mecburiyetinde kaldım. Nedir 
bu maskaralık? Radyo demek,, sinema demek 
memleketin ahlâkını ıslah eden bir müessese de
mektir. Genç kızlarımızın gözü önünde nedir bu 
kötü kötü öpüşmeler. Hükümetten çok rica ede
rim, mâni olsunlar. Hükümet filimlerin bu kı
sımlarını kessin de öyle göstersin. 

Arkadaşlar, Vekil Beyi çok severim, hemşe-
rimdir. Babası Kozan'da çok çalışmıştır, bu iş
lere bir çare bulsunlar, bu işleri ıslah etsinler. 
Radyoyu bugünkü haliyle ben bile dinlemiyo
rum, köylü dinler mi? Bâzı geceler bir şeyler ya
pıyorlar, onları da hiç kimse dinlemiyor. Halkın 
hislerine tercüman olan bu Bakanlığın kendi 
elindeki müesseseleri ıslah etmesi kendisi için 
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iyi olmakla beraber Türk milleti için de çok lâ
zımdır. Bunları kendilerinden çok rica ediyorum. 

REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLÎS ERDENER (Bursa) — Arkadaşlar, 

bendeniz uzun konuşacak değilim. Yalnız bu 
turizm dâvasında kendimi tanıdım tanıyalı her 
yerde, her cemiyette ve her vatandaş tarafın
dan enine boyuna konuşulur, fakat hiçbir ka
rara bağlanmaz. Kimse de, hikiki teşhisi koya
maz. Hattâ bu işin başında kültürüne, zekâ
sına, faaliyetine hepimiz emin bulunduğumuz 
doktor Sarol arkadaşımız dahi bu işin ana hat-
lariyle işin ıslahı neye vabeste ise bir plân, bir 
program halinde Meclisin huzuruna çıkarak. 
üzerime aldığım dâvayı halletmek istiyorum, 
Meclisçe yapılacak tarafları budur, bunun 
için bana yardım eder ve beni desteklerseniz 
size dâvayı şu kadar sene içinde halledeceğim 
diye katı bir plânla gelmedi. 

Arkadaşlar, bu dâva zannedildiği gibi, ha
kikaten bu bir restore dâvası, bir cami dâvası, 
bir eğlence dâvası değildir. Bu, zamanla tahak
kuku mümkün olabilecek, hepsi biribirine bağ
lı, bugünkü hayatın icaplarını içine toplıyabile-
cek ve aynı zamanda herkesin aradıklarını te
min edecek bir mevzudur. 

Memleketimizi tabiî vaziyeti bakımından, 
yani coğrafi bakımdan, asarı atika bakımından, 
tarihî bakımdan bu mevzua iyi bir sahne teşkil 
edip etmiyeeeğini münakaşa mevzuu bile te
lâkki etmiyorum. Bendeniz âcizane bir hayli 
seyahat etmiş bir arkadaşınızım. Fakat gezdi
ğim yerlerin hiçbirisi İstanbul kadar zihni ve 
zevki okşıyan yerler olmadığı gibi, istanbul'
umuz da turistik bakımdan hiç de geri bir yer 
değildir. Fakat turizmin heyeti umumiyesini 
bir kül halinde ikmal edecek eksik müesseseler 
vardır. Bu müesseseler otelden başlar. Gazete
lerde gördük, bir zamanlar Fransa'da gazeteler 
turist bakımından kıyametler kopardılar. Buna 
da sebep, Paris Belediyesi bir eğlence yerini, 
küçük mikyasta takyidata tâbi tuttuğu için. Ne 
dediler biliyor musunuz gazeteler? Turist Fran
sa'ya Luvr müzesini veya Eyfel kulasini gez
mek için gelmiyor. Bunun için geleceğini zan
nediyorsanız, aldanıyorsunuz dediler. Bu reak
siyon bizim için de varittir. Turist yalnız eski 
eserleri, anıtları ve saireyi görmek için gelmez, 
aynı zamanda eğlenceleri de görmek ve bir 
fikir edinmek için gelir. Meselâ istanbul'da 

.1955 C : 1 
Ayasofya veya Sultanahmed'i ve Bursa'daki 
tarihî eserleri görmekle yetinmez. Bütün medeni 
arzuları cemetmek suretiyle onların arzusu hu
sul buldu mu turist akın eder. Biz maalesef 
hâlâ iptidai şekilde, eğlence yerlerinde taassup
la hareket ediyoruz. Taassup, hâkim olunca en
ternasyonal bir mevzu kolay kolay halledilmiş 
olmaz. 

Bu itibarla ben Sayın Devlet Vekili Doktor 
Sarol'dan rica ediyorum, Bu mevzuu iyi anlar 
ve kendisinin itimadettiği kimselerle istişare 
ederek bize esaslı bir turizm plânı yapması ve 
gitmesi lâzımdır. Yeter ki, bu plânda artık 
her şey düşünülmüş ve yalnız tahakkuk safha
sına gelmiş olusn. Plân deyince sinirlenmeyiniz. 
Her işte bir plân lâzımdır. Biz bu plân sayesinde 
turizme yaptığımız yardımın derecesini ve tahak
kuk ettirilen işleri safha safha takibetmiş olu
ruz. Bu mevzuda şimdiye kadar konuştukları
mızı ekseriya havanda su döğmekten ileriye gi
demiyor. Toplanıyoruz, birçok temenniler ileri
ye sürüyoruz, fakat dağıldıktan sonra her şey 
unutuluyor. Görüyoruz, turizm mevzuunda bâzı 
toplantılar tertibediliyor. Banka kuruluyor. 
Bunlar lâzımdır ama esası, gayesi nedir, neyi 
tahakkuk ettireceğiz? Bunlar bir program içeri
sine alınmadıkça biz bu meseleyi halletmiş ad
dedilmeyiz. Sözlerim bundan ibarettir. (Alkış
lar) . 

LÜTFl KIRDAR (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, turizmin memleketimize getireceği 
faydalar arasında izahata girişecek değilim. He
piniz biliyorsunuz üzerinde saatlerce konuşmak 
mümkündür. Ben teşkilât üzerinde durmak isti
yorum.. 

Bugün turizm işleri Başvekâlete bağlı Basın 
ve Yayın Umum Müdürlüğü içinde tâli mahi
yettedir. Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü pro
paganda bakımından turizme hizmet edebilir. 
Fakat Türkiyede turizm işleri, italya, isviçre 
gibi imar edilmiş ve turizmle alâkalı her türlü teş
kilâtı kurulmuş ve işliyen bir memleket değil
dir. 

Bugünkü halinde turizm imar ile alâkalıdır. 
Memleketin turistik mahiyetteki birçok bölge
leri imardan mahrumdur. Tarih ve sanat âbide
leri fena bir durumdadır. En tabiî ve medeni 
vasıtalar mevcut değildir. Bunları, mahallî ida
relerin veya diğer çeşitli âmme hizmetleri için-
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de kayıp olmuş tâli teşkilâtın, başarmalarına 
imkân yoktur. | 

i 
Şu halde turizm işlerini daha teşkilâtlı bu 

hale getirmeliyiz. i 
Bir teklifim olacaktı, demin söz aldıktan 

sonra Behçet Uz arkadaşım söyledi ki, aynı fik
ri Mükerrem Sarol Bey de kabul etmiştir. Ya- i 
ni bu teşkilâtı Başvekâlete bağlı müstakil bir j 
Umum Müdürlük haline getirmek lüzumunu , 
hissediyorum. Orada Başvekil yardımcılarının 
yakin alâkası ile ve yine mıntakalarm imarı ile 
muvazi olarak meşgul olmak lâzımdır. Teklifim 
budur arkadaşlar. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; turizm dâvasının ehemmiye
tini izaha mahal yoktur. Bizim memleketimiz gi
bi döviz kaynakları mahdut olan bir memleket
te bu dâvanın en başta ele alınması icabeder 
kanaatindeyim. 

Bendeniz dünya yüzünde hayli seyyahat et
miş bir arkadaşınızım. Birçok dünya memleket
lerini gördüm. Paris'e gidiniz, Şimal memleket
lerine gidiniz, Hindistan'a gidiniz bütün otel
ler tıklım tıklım turistlerle doludur. Bize ge
len turistler ise memlekete geldiklerine pişman 
olurlar. Otel bulamazlar, gümrüklerde hiçbir 
memlekette görmedikleri çeşitli müşkülâtla kar
şılaşırlar, ağır muamelelere mâruzdurlar, dolar 
karaborsada 6 - 7 lira yaparken kendilerini do
ları 280 kuruştan Merkez Bankasına bozdur
mağa mecbur tutarız. 

Bu şartlar altında memleketimize döviz 
gelmesine imkân yoktur, turist gelmesine im
kân yoktur. 

Allah'a çok şükür ki, Demokrat" Par
ti iktidara geldikten sonra bu işi lâyık ol
duğu ehemmiyetle ele almış ve turistleri teş
vik edici tetbirler almış, kanunlar çıkarmış
tır. 

Sayın Bakan arkadaşımız bu işlerle yakînen 
alâkalıdırlar. Bu itibarla bu dâvayı ele aldığın
dan dolayı hükümete teşekkür edeceğim. An
cak bu işlerin Muhlis Bey arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi bir plâna raptedilerek plânla mun
tazaman ve yavaş yavaş tahakkuk ettirilmesi 
behemehal lâzımdır. Bu vesile ile bir temenni 
izhar ederek kürsüden ineceğim. 

Dolar meselesi: istanbul'a turist geliyor. Do
ları 6 - 7 liraya karaborsada satmak kabildir. 
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Fakat resmî kur olan 280 kuruş üzerinden Mer
kez Bankasına vermeğe mecbur tutuyoruz. Ya
ni turisti âdeta kaçakçılığa icbar ediyoruz. Dün
yanın her yerinde turist doları, turist isterimi 
şeklinde paralar kabul edilmiştir. Biz de behe
mehal bu işi ele almalıyız. Bir turist doları, 
bir turist isterimi ihdas ederek turistlere haki
ki kur üzerinden ellerine paralarını vermeliyiz, 
aksi takdirde turist gelmez arkadaşlar. Doları 
karaborsada G - 7 lira iken 280 kuruşa satmaya 
icbar edersek turist gelmez. Bu bakımdan hü
kümetin turist doları işini ehemmiyetle ele al
masına ve bir turist doları ve turist isterlini ih-. 
das etmesini bilhassa rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz yalınız çocuk neşriyatı üze
rindeki mütalâamı kısaca arz ediyorum. 

Muhtelif mecmua ve gazeteleri hep beraber, 
aile babası olarak takip etmekteyiz. 

Bugün çocuk neşriyatı daha ciddî ve esaslı 
bir istikamete sevk edilmelidir. Bugünkü çocuk 
mecmualarının durumu birçok çocuklarımızı 
lüzumsuz ve sebebsiz muhtelif maceralara sevk 
edici mahiyettedir ve hepimiz bunun acı netice
lerini görmekteyiz. 

Bu bakımdan bu neşriyat üzerinde daha 
ciddî ve daha esaslı bir şekilde durulmasını is
tirham ediyorum. (Bravo sesleri) 

REÎS — Hulusi Köymen. 
HULÜSÎ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım; bendeniz bu basın - yayın mevzu
unda memlekette gösterilen filimler üzerinde bir 
arkadaşımın belirttiği hassasiyete iştirak etmek 
için söz almış bulunuyorum. Hakikaten arkadaş
lar; gösterilen filimlere her seviyede ve her yaş
ta insanlar ve çocuklar rağbet gösterdiğine göre 
bunun sosyal ahlâkımız üzerindeki iyi veya kötü 
tesirlerinin murakabesiz bırakılmaması lâzım gt-
llr kanaatindeyim. Çocuklarımızın sokaktaki 
oyunlarına şahit olanlarımız pekâlâ görmüşler
dir ki, birçok çocuklar bellerine tabanca takarak, 
birbirlerini kovalamak ve nihayet bir noktada, ha
yalî dahi olsa, karşısındakini öldürmüş olmanın 
zafer ve heyecanını yaşamak yolunda oyun oy
nuyorlar. Bunların ilham kaynağı muhakkaktır 
ki, sinemalardaki filimleridir. Kovboy kıyafetle
ri memleketimizde hayli yayılmıştır. Günden gü
ne ahlâkımız üzerinde bizi hakikaten düşündür-
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miye sevk edecek kadar menfi tesirleri görülen 
bu filimlere karşı, şimdiye kadar alâkalı makam
ların hiçbirisi ilgi göstermemiştir. Ben şahsan bu 
filimlerin tesirlerini tehlikeli görüyorum ve daha 
ziyade ahlâki mevzularda filimlere yer verilme
sine ve hükümetin dikkatinin böyle filimler üze
rinde toplanmasının şayanı tavsiye olduğuna 
kaaniim. 

Bundan sonra arkadaşlar, turizm mevzuunda 
ne kadar konuşulsa yeridir. Turizm birçok ileri 
memleketlerde gelir kaynaklarının en verimlisini 
teşkil eder. Bizim memleketimiz tabiî bakımdan 
büyük bir zenginliğe sahip olmakla beraber turiz
min esaslı unsurlarının inkişafı bakımından çok 
geri olduğunu itiraf etmek lâzımdır. Bir arka
daşımın söylediği gibi, yalnız tarihî eserler, tu
risti memlekete celbetmez, kuvvetli, cazip tesir 
yapmaz, gelen adam kendi kürüyozitesini, teces
süsünü tatmin edici eserler aramakla beraber, 
onu takiben, kendisini dinlendirici, dünyanın mü
temadiyen kendi hayatı üzerinde elem verici yü
kü biraz hafifletecek, gamını unutturucu birta
kım vesile ve fırsatları da elde etmek ister. He
pinizin ihtisaslarınızın bu merkezde olduğuna kaa
niim. Bir memlekete seyahat etmek için giden in
sanlar biraz zihin dinlendirmeyi, biraz kendi mu
hitinde görmediği mütenevvi eğlenceleri görme
yi arzu eder. Tabiî bizim memlekette de, turiz
mi bu zaviyeden ele alarak yürümek yolunda 
olmalıyız. Maalesef daha memlekete ayak bastığı 
günden itibaren karşısına çıkan binbir çeşit en
geller her turisti memleketin eşiğinde inkisara 
uğratacak kadar elem vericidir. Hamallarımızın 
teşkilâtsız olması, otomobillerimizin aynı derece-. 
de hiçbir disipline *âbi olmıyarak keyfî, arbitrer 
birtakım ücretler mutalebe etmesi ve nihayet em
niyet tesis edici bir nakil vasıtası ücretinin mem
leketimizde henüz teessüs etmemesi; ondan sonra 
vardığı otelde lâyıkı veçhile istirahat edecek va
sıtaların toplu olarak görülmemesi, hattâ otelden 
telgraf çekmek, postaya mektup vermek gibi en 
basit kolaylıklardan turistin mahrum olması bu 
memlekette turizmin yakın bir zamanda büyük 
bir seyirle inkişafına ümit verecek tezahürler de
ğildir arkadaşlar. 

Şu hale göre benim anladığım, turizmi mem
lekette tesis etmek istiyorsak bunu yalnız bir 
umum müdürlüğün idaresine tevdi etmekle 
değil; memlekette bütün umumi hizmetleri kendi 
üzerlerine almış ve her biri kendi sektöründe me-
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suliyet taşımış vekâletler arasında müşterek bir 
mesai, kolektif bir mesai tertibi için evvel emir
de merkezde teşkilâtlanmamız şarttır. Dahiliye 
Vekâleti, Gümrük ve inhisarlar Vekâleti hattâ 
İktisat Vekâleti, Ziraat Vekâleti, Nafıa Vekâleti, 
Sağlık Vekâleti turizm ile alâkalı olan vekâletler
dir. Bu mevzuda onların da payı vardır, onların 
da bu mevzua iştirak etmesi lâzım gelen vekâlet
ler olduğunda şüphe yoktur. Bu zaviyeden turiz
mi ele alalım. Yoksa turizmden umduğumuz neti
celere vâsıl olamayız. Bir Umum Müdürlük teşkil 
etmekle meseleyi halletmiş sayılamayız. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. (Alkışlar.) 

REİS — Emrullah Nutku. 
' EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, bütün hatip arkadaşlar tu
rizm mevzuunun birçok çeşitli noktalarında 
izahat verdiler. Benim noktai nazarıma göre 
söylenmemiş bir hususu arz etmek istedim. 

Aziz arkadaşlar, turizm, her şeyden evvel 
iktisadi bir mevzudur. Hiç şüphesiz devlet ola
rak, Turizm Genel Müdürlüğü olarak koordine 
bir büro, bir komite teşkil edilmesinden başka 
muhakkak surette turizm endüstrisi iktisadi 
mânada ve para kazanma maksadiyle çalışacak 
bir şirket veya bir ticari teşekküle ihtiyaç var
dır. Bu hususla alâkalı vekâletin teşkilât kur-
mak üzere meşgul olduğu duyulmaktadır. An
cak arkadaşlar, uzun zamandan beri, hattâ 
radyolarda konuşarak, arz ettiğim gibi, turist
ler daima cazip mevzular ararlar.' Size bir şey 
arz edeyim : İstanbul'da İstanbullu dahi olma
nıza rağmen bugüne kadar kaç kişi bizim kule
lerimizin üstüne çıkıp da İstanbul'u kuşbakışı 
seyredebilmiştir1? Belki binde bir, hattâ on bin
de bir... 

. Aziz arkadaşlar, turistler daima işin cazibe
sine ve mevzuun orijinal tarafına giderler. Ga
lata ve İstanbul kulelerine birer asansör dahi 
yapamamışız. Bunlar gayet basit ticari mevzu
lardır. Teşekkül edecek iktisadi bir şirket bu 
işleri yavaş yavaş halledebilir. Meselâ Rumeli
hisarı. Rumelihisarı hakikaten bugün gezil
mesi mümkün olmıyan bir eserimizdir. Ona kü
çük bir asansör yapıp tepesine çıkmak, hattâ 
üzerinde bir kahve içmek için güzel bir tesis 
yapmak mümkündür. O itibarla turistleri alâ
kadar edecek orijinal mevzulara kavuşturmak 
için turizmin iktisadi bir mekanizmaya muhtaç 
olduğunu her halde düşünmek icabeder. 
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Sonra arkadaşlar, turistler için hamal ve 

şoför meselesi çok mühimdir. Bu itibarla birçok 
memleketlerde bu mevzuda, ufak ticari teşek
küller, mesuliyet almışlardır. Turistin eşyasını 
el sürülmeden oteline görürürler, turist eşyası
nı düşünmez, gittiği otelinin odasında eşyasını 
hazır bulacağını bilir. Bu da bir iktisadi mese
ledir. Meselâ bu yalnız turistler için olduğu gi
bi dâhili seyahatler için de olabilir. Haydar
paşa veya* Sirkeci'de her yolcunun bavulunun 
vapurdan veya trenden alınarak oteline ve evi
ne kadar götürmek gibi işler de bu şirketlerce 
yapılabilir. Gerçi bu seyahat acentalarmın işi
dir ; bunlar da, Avrupa'da bildiğimiz mânada, 
Türkiye'de teşekkül etmiş değillerdir. Seyahat 
acentalarımızı bu yolda mesaiye sevk etmek 
veya Umum Müdürlüğün murakabesi altında 
ticari teşekküller kurmak lâzımdır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sayın 

Vekilden bendenizin de bir, iki ricam olacaktır. 
Arkadaşlar, eğer noksanlarımız 100 ise ben 

bunun 200 olmasına taraftarım. Fakat bir sene 
sonra bunlardan bir tanesinin olsun yerine ge
tirilmiş olduğunu görmek istiyoruz. Bu, her ba
kımdan, iş gördüğümüzü ispat, kendi ruhumu
zu, maneviyatımızı takviye bakımından lâzım
dır. 

Vekil arkadaşımız, bugüne kadar alâkalı ve
kâletlerle neler konuşmuş ve nelerin yapılma
sını kararlaştırmış, eğer temas etmedi veya 
muvaffak olamadıysa bundan sonra hangi ve
kâletlerle ve ne gibi mevzular üzerinde konuş
mak ve neler yapmak istediklerini lütfen izah 
buyursunlar. 

Bir de bizim mıntakada 5 -• 6 medeniyet dev
ri geçirmiş bâzı yerlerimiz vardır. Buralar 
Amasra ve Ereğli kasanlar ıdır . Kendileriyle 
vâki temaslarımda söz vermişler ve bunlar iç 
turizm meselesidir, şimdi dış turizmle meşgu
lüz demişlerdi. Halbuki bunlar dış turizmi de 
çok alâkalandıran, yerlerdir. Bu itibarla rica 
ediyorum, bizzat teşrif etsinler veya birisini 
gönderip oraları tetkik ettirsinler, orada etüd-
ler yaptırsınlar. Bilhassa bunu rica ediyorum. 

ENVER KARAN (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz bir parça açık - saçık neşri
yattan bahsedeceğim. Malûmu âliniz bilhassa 
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İstanbul'da açık-saçık resimli neşriyat aldı yü
rüdü. Âdeta biedebane neşriyat, Avrupakâri 
mecmualar son zamanlarda her yerde göze çarp
maktadır. Avrupa'da bunu istiyenler alır, istemi-
yenler almaz. Bizde ise, bilhassa Pazar günlerin
deki neşriyatta muhakkak bir birine sarılmış veya 
öpüşmekte bulunan çok açık resimli neşriyat alıp 
yürümüştür. Bunları olanca açıklığı ile her za
man görüyoruz. Hattâ vapurlarda, istasyon gi
şelerinin önünde bunları her zaman görüyoruz. 
Bunların içinde öyle biedebane, çirkin açık - sa
çık olanları vardır ki insan âdeta iğreniyor. 

Ben vapura binerken bir mecmua aldım, için
de o kadar açık ve bütün uzuvları o kadar ür
yan bir resim görüm ki utandım. Sanki şimdi
ye kadar insanların bütün uzuvları tetkik edil
memiş gibi uzvun bütün sakaletiyle resmi çi
zilmiştir. Bilmiyorum, îstanbul Müddeiumumisi 
uyuyor mu? Bundan biedebane neşriyat olamaz. 
Bunların ekserisini de çocuklar alıyor. 

Sonra filimler hakkında Grup Başkanı ar
kadaşımızın verdiği izahata aynen iştirak ede
rim. Hiç olmazsa bir iki sinemayı çocuklara 
hasretsinler. Nasıl ki bugün memleketimizde bir 
iki çocuk tiyatrosu vardır. 

Sayın Mükerrem Sarol'dan rica ederim, bir 
kere de Antalya'yı teşrif etsinler. Burada tet
kik edilecek çook kıymetli eserlerimiz vardır. 
Bursa hakkında da lûtuflerini esirgemiyecekleri-
ni ümidederim. 

ALÎ ULVÎ ARIKAN (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben turizm mevzuunda mühim bir 

«mevki işgal eden tabiî coğrafi durumu itibariy
le güzellikler arz eden aynı zamanda sıhhi su
ları ihtiva eden kaplıcalardan ve bunların tu
ristik ehemmiyetinden bahsedeceğim. 

Vekâletler ve İktisadi Devlet teşekkülleri 
bütçelerini tetkik ettiğimiz zaman vilâyetler sı
nırları içinde bulunan ve kısmen özel idarelerin 
elinde bulunan ve kıssmen de hususi teşebbüss-
lerin işletmesinde, olan kaplıcalar, gerek yapı
lan tesisat gerek sıhhi şartlara uyup uymadığı 
ve gerekse özel idareler bütçelerinin kifayetsiz 
bulunması dolayısiyle Hükümetçe, bu tesislere 
bugüne kadar yardım yapılamaması keyfiyeti 
calibi dikkattir. 

Niğde Mebusu olarak ben bu sular mevzuu 
dolayısiyle Niğde kaplıcalarına tahsisen ödenek 
verilsin şeklinde bir dilekte bulunmıyacağım. 
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Yalnız noktai nazarımın isabetini arz etmek ba
kımından burayı örnek olarak arz edeceğim. 

Toroslarm kucağında, muhiti tamamen çam
lık, tabiî rakımı 1 100 ün üstünde dağlık ve ken
disine has bir güzelliğe sahip olan Çiftehan kap
lıcalarına, özel idare tarafından muhtelif tesis
ler yaptırıldı. Bu kaplıcanın çelikli, kükürtlü 
olmak üzere muhtelif hastalıklara faydalı olan 
iki cins suyu vardır. Sayın Reisicumrur Celâl 
Bayar'm Adana seyahatindan Niğde sınırları 
içine girdiği zaman, Niğde mebusları, olarak 
kendilerinden kaplıcamızı görmelerini istirham 
ettik ve icabeden yardımın temini temennisin
de bulunduk. 

Sayın Reisicumhur, mevcut tesisleri gezdik
ten sonra ve yine geçen gün, Niğde mevzuları
nı konuşurken, bu konuya temas ettiğimiz zaman 
şöyle buyurdular: İsterdim ki, siz dağınık ve ser-
pik şekilde, plânsız, metotsuz bu tesisleri hiç 
yapmasa idiniz. İşi esaslı surette ele almak, kap
lıcayı modern ve sıhhi tesislere kavuşturmak 
suretiyle yeniden kurmak daha faydalı olurdu. 

Bu yüksek ve isabetli görüş karşısında du
rumu yeniden tahlil etmek icabediyordu. 

özel idarenin, öteden beri işletmekte ol
duğu bu kaplıca çok zaman bâzı şahıslar tara
fından da işletilmiş ve nihayet son senelerde, 
iktidarımız zamanında mahallî bütçeden takvi
ye görmek suretiyle tekrar ele alınmış ve bu
gün az çok işler bir hale getirilmiştir. 

Tahmin ederim ki, memleketin muhtelif yer
lerinde bu kabîl sıhhi kaynak ve tesisler vardır. 
Bunlar yalnız sıhhi değil, aynı zamanda tabiî ve 
coğrafi güzelliklerle bezenmiş tabiî varlıklar
dır. 

Bizim kaplıcamıza Çukurova'dan, Yakın -
Şark ve havalisindeki komşu memleketlerden 
bir hayli yabancı ve yerli misafir gelir. Yalnız 
suyu kullanma devresinde bu tesisler sureti ka-
tîyede kâfi gelmez. Hattâ idarece müdahale edi
lir, müşterilerin bu tesislerin içerisine girmesi
ne mâni olunur. Turistik mevzuları ele alırken 
bu tesislerin memlekete, gerek tedavi bakımın
dan, gerekse dinlenme yönünden seyyahlar cel-
bedeceğini bu suretle memlekete bir hayli dö
viz gireceğini hesap ve kabul etmek lâzımdır. 

Son cümlem, vekâlet bütçelerinin mevzuuna 
arz ettiğim bu hususların girmediğini müşahade et
miş olmam itibariyle Matbuat Umum Müdürlü
ğünün bütçesi bünyesinde mülâhaza etmek ve 
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bu tesisleri ayaklandırmak suretiyle hem sıhhi 
bakımdan hem de malî bakımdan faydalı bir hale 
getirilmesinin memleket için iktisadi yönden çok 
iyi olacağı kanaatinde bulunduğumu arz ede
rek sözlerime son veriyorum. 

RElS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, ben de Sayın Vekilden bir ciheti sor
mak istiyorum. 

Bütçe müzakereleri münasebetiyle resmî 
ilânların tevzi şeklini ve 1954 teki tevzi mikta
rını ve tâbi olduğu hükmü sormuştum, bir ce
vap alamadım. Aynı suali Maliye Vekilinden 
de sordum, yine bir cevap alamadım. Bu kerre 
de buna bir cevap veremiyeceklerse, hiç olmaz
sa bu ilânlardan en çok istifade eden, en çok 
ilân alan bir beslemenin ismini versinler de hiç 
olmazsa ben de kendimi tatmin edeyim. 

REİS — Abdullah Feyzi Atahan. 
ABDULLAH FEYZİ ATAHAN (Hatay) — 

Muhterem arkadaşlar; turizm meselesi yüksek 
huzurunuzda mevzuubahis edilirken Hatay'ın 
bu husustaki mümtaz vaziyetini ve hükümetin 
de Hatay mevzuuna nazarı dikkatini celbetmek 
bellibaşlı vazifelerimizden birini teşkil eder. 
Tarihin çok eski devirlerinden beri bir medeni
yet merkezi olarak yaşıyan ve bu şekilde bütün 
insanlık âlemine tanıtılan Hatay uzun seneler
den beri ihmal edilmiş bir durumdadır. Onu bu 
vaziyetten kurtarmak elbette ki, hem vazifemiz 
cümlesindendir. hem de medeniyet âlemine bir 
hizmet olur. Sen Piyer klişesini, Sümer, Hitit 
ve nihayet Selçuk ve Osmanlı medeniyetini ih
tiva eden ve mozaikleri ve müzesiyle şöhretli 
bir mevkii olan Hatay ' ı turizm zaviyesinden 
tetkik etmemek ve lâzımgelen önemi vermemek 
bence çok büyük ihmalkârlık ve insafsızlık 
olur, kanaatindeyim müsaadenizle. Onun için 
ilk fırsatta Hatay' ın turizmine büyük önem 
verilmesini ve bu mevzuun bir an evvel ele alın
masını hassaten rica ediyorum. Hapinizi hür
metle selâmlarım. 

REÎS — Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar, Parlâmentolararası Turizm Birliği 
Türk Grupunun bir dâva olarak ele almış bu
lunduğu ve ayrıca Türkiye'de mevcut Turizm 
kurumlarının teşkil ettikleri Turizm Kurumları 
Federasyonunun yine birinci dâva olarak ele al-
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nıış bulunduğu bâzı mevzular üzerinde son de
fa toplanan Turizm Anlaşma Kurulunda Muh
terem Devlet Vekili Mükerrem Sarol'un Hükü
met adına vermiş olduğu teminattan dolayı şük
ranlarımı ifade etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Bu dâvalardan en ehemmiyetli 
olan üç tanesini: Turist dövizi (Turist kuru), 
turizm fonu ve turizm dâvasının, ayrı, müstakil 
bir umum müdürlük halinde yürütülmesi hak
kındaki meseleleri Hükümet olarak büyük bir 
anlayışla telâkki etmişlerdir. Mer'i Turizm Sa
nayiini Teşvik Kanuniyle iki milyon lira olarak, 
tesis edilen fonunu bu işi kifayetle tedvire im
kân veremiyeceği için bir turizm bankası vü
cuda getirilmesi lüzumunu kabul ederek imkân
larını hazırlamışlardır. 

Aynı zamanda Turizm Müdürlüğüne müs
takil bir hüviyet verileceğini vait buyur
muşlardı. Turizm Danışma Kurulu huzurunda 
beyan edilen bu keyfiyeti şimdi muhterem Ve
kilden Meclis huzurunda da açıklamalarını rica 
edeceğim. 

Sonra Bütçe Komisyonunda Emanatı Mu-
kaddesenin teşhiri hususunda kendilerinden bir 
istirhamda bulunmuştum. O hususta tetkikler 
yaptıracaklarını ifade etmişlerdi. Bu tetkikle
rin de ne safhada olduğunu açıklamasını istir
ham ediyorum. 

REÎS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKILÎ MÜKERREM SAROL 

(istanbul) — Sevgili arkadaşlarım; Ali Yenia-
ras ve Mehmet Hazer arkadaşlarımızın konuşma
larını dinlediğim zaman cidden çok üzüldüm. Ali 
Yeniaras arkadaşımız dün Muhterem Başvekili
miz ile Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arasın
da geçen ve istikbal için büyük ümit ve müjde 
vadeden konuşmalardan tamamen tegafül etmiş
ler, «Bir tabiat ki, kalmış gam zamanından bana» 
fehvasınca eski itiyatlarından bir türlü kurtula
mamışlardır. Hiçbir sebep yokken, belki de bizi 
sinirlendirmek için nâbeca birtakım sözlerle bizi 
baskı altında tutmak istemişlerdir. 

Arkadaşımız konuşmalarında, radyo hükümet 
icraatı diye partizanlık yapmaktadır, dediler. 
Vicdanlarına hitabediyorum : Hangzi parti re
isi veya parti teşkilâtımızın hangi başkanı radyo
da kendilerine tahsis edilmiş olan saatlerden is
tifade etmek suretiyle propaganda mahiyetinde 
konuşmalar yapmışlardır? 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Mümtaz Faik 

Fenik... 
DEVLET VEKÎLl MÜKERREM SAROL 

(istanbul) — Mümtaz Faik Fenik gazeteci olarak 
konuşmaktadır. 

RElS — Sırrı Bey, karşılıklı konuşmayınız. 
DEVLET VEKlLl MÜKERREM SAROL 

(Devamla) — Zatiâliniz de gazeteci olarak talip 
olursanız konuşursunuz. 

Biz bu meselede o kadar hassasiyet gösteri
yoruz ki, tenkidlerinizin yerinde olmaması ica-
beder. Anadolu radyonun hasreti içindedir. Bâzı 
vilâyet ve kasabalarımız arasında esaslı nakil va
sıtalarının bulunmaması dolayısiyle günlük gaze
teler 4 - 5 gün sonra okunmakta olduğuna naza
ran hükümet olarak vatandaşlarımızı 'iktisadi ha
reketlerden günü gününe haberdar etmek gaye
siyle radyodan vatandaşlarımızı istifade ettiriyo
ruz. Bu, hükümetin bir nevi hesap vermesi de
mektir. Bundan Cumhuriyet Halk Partili vatan
daşlarımızın memnun olması icabeder. Halk Parti
sine rey veren vatandaşların da haklarını koru
mak vazifemizdir. îzmir limanının temel atma tö
reninde konuşan Başvekilin nutkunu radyo ile 
vermek mecburiyetindeyiz. Bunu biz vermesek 
siz bizden' istiyeceksiniz, vazifenizi yapmıyorsu
nuz, bu mühim memleket hâdisesini radyo ile 
vatandaşa iblâğ etmiyorsunuz, diyeceksiniz. 

Sevgili arkadaşlar; bâzı illerimizin istiklâl 
Harbi hâtıralarını yadetmek için mebus arkadaş
ların konuşmalarını bile, bir gışayı mulıati hassa
siyeti içinde olduğunuzu bildiğimiz için, menet-
miş bulunuyoruz. Sizin zamanınızda böyle miydi? 
Bunları tekrar etmek, dün Başvekilimizin dediği 
gibi, kaşıya kaşıya yara yapmak, yaraya fitil 
sokarak işletmek daha mı iyi? Bu güzel havayı 
bozmak için ortada ne var? Radyo ne yapıyor sev
gili arkadaşlar? Biz her gün radyoda partimizin 
propagandasını mı yapıyoruz? Orada vazifeli olan 
arkadaşları partili partisiz diye bir tefrika dahi 
tâbi tutmadık, içlerinde partizanlıktan kendini 
kurtaramyıp aktif politika yapmış olanları bile 
bir ihtar devresinden sonra tekrar vazifelerine 
iade ettik. Demokrat Partinin muhalefetteki ök
süzlüğü sırasında âmme müesseselerinde çalışan
ların nasıl bir baskıya tâbi tutulduklarını arka
daşlarımız bilirler, işinden, nafakasından, yuva
sından olanların haddi hesabı yoktur. Biz de bun
ları sayabiliriz. Fakat saymaktan ne çıkar? Ne 
faydası var? Birbirimize hürmet etmeye, birbiri-
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mizi sevmeye alışalım. Asabımızın sükûnete ka- ı 
vuştuğu bir zamanda Mehmet Bey arkadaşımı
zın böyle konuşmasını doğru bulmadım. Bir 
zamanlar Ankara'da Ulus Gazetesinden başka 
bir gazete çıkamadığını hepiniz pek iyi bilirsi
niz. Resmî ilânlar şimdi tamamen adalet ifade 
eden bir kararname ile tevzi edilmektedir. Ve
kil cevaplandırmadı, diyorsunuz. Halbuki bu 
iş Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü
nün vezaifi meyanında değilken sırf sizin vic
danınızda bir istifham ve tereddüt kalmasın di
ye, resmî ilânların bir adalet kıstası dâhilinde 
ve kararname hükümlerine göre tevzi edilmek
te olduğunu encümende söylemiştim. Bâzı mu
halefet gazeteleri bu kararname hükümlerine 
riyaet etmedikleri halde, her şey iktidardan ı 
beklenir, müsamaha iktidardan istenir, şeklin
de düşünüldüğü cihetle yine biz dişimizi sıka
rak bu gazetelere de ilân vermeye devam ettik. 

Burada bir gazeteye imayı kabihte buluna
rak beslemeden bahsettiniz. Bu münasebetle 
arz edeyim ki, bu memleket hudutları içinde 
kanaati vicdaniyesini para ile satacak bir tek 
gazeteci dahi mevcut değildir. (Soldan: Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Başvekilin îzmir nutku ile yarattığı havayı 
radyo bozmaktadır, dediler. Hakikaten bu tarz
da bir şikâyet gayretullaha dokunur. Gönülle
rinizde her hangi bir tereddüt yaratmamak için 
biz âzami dikkat gösteriyoruz. Radyonun eski- I 
sine nazaran göstermekte olduğu dikkat ve iti
nadan dolayı, bu gayreti ve dikkati ayakta tu
tanlara karşı teşekkürü borçlu olduğunuz hal
de, bu kadar acı sözler söylenmesini teessüfle 
değilse bile teessürle karşıladım. Devlet rad
yosunun parti menfaatlerine alet edilmesi sizin 
zamanınızda olmuştur. Radyo Halk Partisi za
manındadır ki, bir parti müessesesi idi. Demok- I 
rat Parti ise tâ işe başladığı zaman bunu dü
zeltmiş ve ondan sonra da hep bu yolda hareket 
etmiştir. ' I 

Devlet radyosunda saçı bitmedik yetimlerin 
hakkı vardır. Bu memlekette her okuma, yaz
ma bilen vatandaşın muhtaç olduğu bütün iş- I 
leri temin etmek uzun zamana mütevakkıf ol
duğuna göre bugün devlet radyoları memleket
te cereyan eden her hâdiseden vatandaşı haber
dar etmek vazifesiyle mükelleftir. Verilecek I 
haberde siyasi bir koku var diye bunu neşret- I 
tirmemeye hiçbir zaman imkân yoktur. Meşe- 1 
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lâ Nafıa Vekili, Samsun limanını açacağız. Li
manlar için şu kadar para ayırdık. Şu yolları 
bu yıl karayollarının programına aldık. Şu şu 
işleri yapacağız. Geçen sene başlanmış olan 
köprülerden şunlar açılmıştır, dese bundan ni
ye müteessir oluyorsunuz? Memnun olmanız 
lâzımdır. 

Biz, yurt kazan, biz kepçe mütemadiyen va
tanı dolaşıyoruz. Kahvelerde, toplantı yerle
rinde, evlerde radyolarının başında halkın nasıl 
toplandığını ve haber bültenlerini, radyo gaze
tesini nasıl hasretle beklediğini yakından gör
dük. Bu taleplere daha iyi mukabele etmek için 
büyük gayretler sarf ediyoruz. Hükümetin ve 
âmme müesseselerinin icraatını, yurt hâdisele
rini, vatandaşı memnun edecek haberleri radyo 
ile aksettirmek vazifemizdir. Bu, radyoyu ma
lımız olarak kullanmak demek değildir. Bu iti
barla Mığırdıç tekerlemesi kabilinden mevcut 
olmıyan bir kusuru bize yükliyen, tesis edilen 
ve devamını temenni ettiğimiz asenisman hava
sını bozmaktan başka işe yaramıyan haksız söz 
ve iddialardan üzüntü duyduğumuzu arz etmek 
isterim. Biz bu noktada titizlikle duruyoruz, 
sizden de bu hususta asgari dikkat göstermeni
zi rica ederiz. 

Sevgili arkadaşlarım; Yüksek Heyetinizi 
tenvir edebilmek için Basın-Yayın Umum. Mü
dürlüğünün başlıca vazifelerinden birkaçını arz 
edeceğim. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlü, 
gürlüğü, zannedildiği gibi, açık - saçık kadın re
simlerinin konmasına mâni olmak ve bu gibi 
neşriyata müdahale etmek salâhiyeti olan bir 
müessese değildir. Basın - Yayın Umum Müdür
lüğü gazeteler üzerinde ne maddi, ne de mâne
vi herhangi bir tazyik yapamaz. Arkadaşım, 
matbuat her türlü baskıdan uzak kalmak lâ
zımdır, diyor. Kendisiyle beraberim ve Demok
rat Parti bu hususu tahakkuk ettirmiştir. Vak
tiyle Matbuat Umum Müdürü bir gazete sahi
bine telefon eder, Reisicumhur hakkında kâfi 
derecede eloj yapmadığını, tekerrür ederse ga
zetesinin kapatılacağını şöyliyerek onu tehdid-
edebilirdi. O zaman hükümet karariyle gazete
ler kapatılabilirdi. Harb senelerinde kâğıt sui
istimalinin, kimleri zengin, kimleri perişan etti
ğini bu sevgili arkadaşlarımız galiba unutmuş 
olacaklar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Resmî ilân?.. 
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DEVLET VEKÎLÎ MÜKERREM SAROL 

(Devamla) — Resmî ilân işini demin de arzet-
tim. Israrla üzerinde duruyorum: Resmî ilânlar 
âdilâne bir kıstasa riayet edilerek ve muhalefete 
mensup gazetecilerin de fikirleri alınmak sure
tiyle hazırlanmış bir kararname mucibince tev
zi edilmektedir. Çok şükür, sizin zamanınızdaki 
gibi değil. 

Dediğim gibi, matbuat şimdi maddi ve mâ
nevi her türlü baskıdan uzaktır. Halbuki mü
rekkepten kâğıda kadar türlü tahditler yapı
lıyor, diyorlar. Bu derece haksız bir iddia gay-
retullâha dokunur, arkadaşlar. 

1950 senesinden bu yana dört senelik bir dev
re içinde ve Demokrat Parti iktidarı envestis-
manlar için dış tediyeler mevzuunda bu ka
dar gayret sarfettiği bir sırada kâğıt için 40 
küsur milyon liralık döviz tahsis edilmiştir. Ma
kineler, yedek malzemeler, mürekkep, muşam
ba ve sair malzeme masrafları bu yekûna dâhil-
değildir. Matbuata baskı bu mudur, arkadaş
lar? 

Ayrıca muhalif, muvafık ve müstakil gaze
tecilerden müteşekkil bir sendikanın talebi üze
rine, hariçteki kâğıt fabrikalarının bazan çı
kardıkları müşkülâtı önlemek, spekülâsyona da 
mâni olmak için kâğıt ithalini tamamen hükü
metin deruhde etmesi gibi güzel bir adım atıl
mıştır. Hükümet, hiçbir mecburiyeti yokken, 
kendisi için hattâ bir külfet olan bu işi dahi 
matbuata bir kolaylık ve yardım olması için ü-
zerine almıştır. Bu mu, matbuata baskı? Hangi 
baskıdan bahsediyorlar, arkadaşlar? Şairin 
«Gurbet benim içimde» dediği gibi, baskı senin 
içinde, hayalinde, Mehmet Bey. 

Biz Anadolu Ajansından ve diğer kaynak
lardan toplanıp teksif edilen havadisleri yurt
ta mevcut bütün gazetelere ulaştırmak için 
her gün saat 16 - 17 arasında radyoyu bu işe 
tahsis ediyoruz. Üç dakikası şu kadar liradan 
bir ticari ilân tarifesine göre hesaplansa ne tu
tar? Gazetelerin kâğıt, mürekkep ve sair ihti
yaçları için döviz talepleri her türlü priyorite üs
tünde bir talep olarak dikkate alınmaktadır. 
Bu kadar fedakârlığa karşı maddi ve mânevi 
baskıdan bahsetmek nasıl mümkün olabilir? 

Şimdi Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğünün basın karşısındaki durumunu ve 
vazifelerini arz edeceğim: 

1. Dünya radyoları dinlenerek bültenler ha-
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zırlanır. Ve bu bültenler gazetelere gönderilir. 

2. Dünya basını takibedilir, memleketimizi 
ilgilendiren makale ve haberler de bülten şeklin
de gazetelere gönderilir. 

3. Radyo vasıtasiyle Anadolu gazetelerine 
derlenen en son haberler yazdırılır. Yazdırma 
servisinin bu faaliyeti neticesi Anadolu gazeteleri 
en son haberlere sütunlarında yer verebilirler. 

4. 1092 sayılı îcra Vekilleri Heyeti karariy-
le yürürlüğe giren basın kartları talimatnamesi 
hükümlerine göre gazetelerin sarı basın kartı 
muameleleri takip ve sarı basın kartları tanzim 
olunur. Bu kartların tanzim edilebilmesi için ga
zetecilerin sicilleri tutulur. 

5. 5680 sayılı Basın Kanunu hükümlerine 
göre Türkiye'de yayınlanacak gazete, mecmua 
ve faaliyete geçecek ajansların imtiyaz muamele
leri takip ve dosyaları tanzim edilir. 

Gazete ve mecmua yayınlanmaya başlandık
tan, ajans faaliyete geçtikten sonra da, gazete, 
mecmua ve ajans sahip ve yazı işleri müdürle
riyle diğer mensupları hakkında cereyan eden 
muameleleri takibeder. 

6. 5681 sayılı Matbaalar Kanunu hükümle
rine göre Türkiye'de açılan, kapanan, faaliyet 
merkezlerini değiştiren matbaalar hakkındaki ka
yıtlan tutar. 

7. Gazetelerin döviz talepleri incelenir ve 
döviz verilmesi gerekenlerin talepleri hususunda 
Maliye Vekâleti nezdinde tavassutta bulunulur. 

8. Gazete ve mecmua kâğıtları tahsise tâbi 
tutulduğu zamanlarda gazete ve mecmuaların 
kâğıt ihtiyaçları tirajlarına ve ebatlarına göre 
tesbit olunur. İşletmeler Vekâleti ile iş birliği 
yapılmak suretiyle gazete ve mecmualara kâğıt 
tahsisleri yapılır. 

9. Basın toplantıları, törenler ve davetler, 
gazete idarehanelerine ve gazetecilere bildirilir. 

10. Mühim merasimlerde gazetecilerin vazi
felerini kolaylaştırıcı tedbirleri .alır. 

11. Dünya ajanslarını, basmı ve radyoları
nı muntazaman takibederek derlediği haberlerin 
radyo vasıtasiyle basma intikalini sağlar. 

12. Bugüne kadar Ticaret Vekâletince gaze
telerin matbaa makineleri, mürekkep ve kâğıt ih
tiyaçları hakkında doğrudan dağruya yapılan 
tahsisler badema Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğünün tetkikinden geçmek suretiyle el
de edilecek neticeye göre Basın - Yayın ve Tu-
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rîzm Umum Müdürlüğünün vereceği bilgi esas 
alınarak tahsisler Ticaret Vekâletince yapılacak
tır. 

Gazetecilerin döviz talepleri incelenir ve dö
viz talepleri hakkında Maliye Vekâleti nezdinde 
tavassutta bulunulur. Senede birkaç kere, hattâ 
keyfî seyahat edenlere dahi döviz vermekte de
vam ediyoruz. Amiyane tabiriyle birbirimizin 
gırtlağına sarıldığımız günlerde dahi bu prensip
lerden milimetre inhiraf etmedik. 

Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün vazife
leri işte bunlardır. Müstehcen neşriyat gibi hu
suslar tamamen adalet cihazını ilgilendirir. 

Filimlere gelince; bundan birkaç sene evveli
ne kadar memlekete sokulan filimler arasında 
hakikaten yavrularımız için uygun olmıyan, müs
tehcen telâkki edilebilecek filimler vardı. Bu hu
susta gereken dikkat ve hassasiyet gösterilmekte
dir. Gerek Hulusi Köymen arkadaşımızın, gerek
se bu mevzuda hassasiyet gösteren diğer arkadaş
larımızın bundan emin olmalarını rica ederim. 

Sevgili arkadaşları; 
Turizm işlerine gelince; bu dâva hakikaten. 

Hükümetçe ve milletçe ele alınması iktiza eden 
bir büyük mevzudur. Hükümet bu dâvaya gere
ken ehemmiyeti vermekte, alâkalı Vekâletler 
arasında iş birliği yapılmak suretiyle çalışıl
maktadır. Maliye, Dahiliye, Nafıa ve Sağlık 
Vekili arkadaşlarımızla sık sık bu mevzu üze
rinde görüşerek Vekâletleri ilgilendiren mese
leler üzerinde gayret sarf etmekteyiz. Bu arada 
Nafıa Vekili arkadaşımız bu mevzuda Karayol
ları Umum Müdürlüğüne gereken direktifleri 
vermiştir. Turizm bakımından gerekli yollar 
bütçe imkânları nispetinde Karayolları progra
mına alınmıştır. Efes yolu bu çerçeve içerisinde 
ikmal edilmiştir. 

Döviz meselesi hakikaten büyük bir dâva
dır. Gelen turisler beyaz borsa ile kara borsa 
arasındaki farkı görünce, ne kadar salâbeti ah
lâkiye sahibi olursa olsun, karaborsada 7 - 8 
lira eden bir doları gidip 282 kuruştan Merkez 
Bankasında bozdurması oldukça zordur. Maliye 
Vekâleti bundan bir müddet evvel bu mevzuda 
Beynelmilel Para Fonu Müessesesine müracaat 
etmiş, fakat tatminkât bir cevap alamamıştır. 
Biz, turist kuru olarak değil, fakat turistlere 
bir kolaylık sağlıyacak prim esası dairesinde 
bir prensip kararma varmış bulunmaktayız. 
öyle ümidediyoruz ki, şimdiye kadar büyük bir 
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engel teşkil etmiş olan bu hususu halledecek ve 
yalnız turistlere mahsus olmak, eşya mübade
lesinde asla kullanılmamak kayıt ve şartiyle 
ihdas olunacak prim esası büyük fayda sağiı-
yacaktır. Bunu da Yüksek Heyetinizin ıttılaı
na arz ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Hikmet Bayur arkadaşımızın yerden göğe 
kadar hakkın var. Gelen yabancıların namus 
ve iffetlerinin bir bekâret kemeri takar gibi 
bekçiliğini yapmak bize düşmez. Otellerde bir 
takım ahret sualleri, pasaport, şu bu sormak 
suretiyle bir nevi yersiz baskı mahiyetinde te
celli eden ve bir takım arka' yollardan menfaat 
sağlıyabilecek olan hareketleri menetmek sure
tiyle Dahiliye Vekâleti icabeden tedbirleri al
mış bulunmaktadır. Bunu da Yüksek. Heyeti
nize arz ediyorum. 

İç turizmi tahrik etmeden, memleketin her 
sahasında, iktisadi, içtimai, kültürel ve sağlık 
sahalarında vatandaşla elele vermek suretiyle 
turizm anlayışı mevzuunda muayyen bir sevi
yeye gelmeden hasretini çektiğimiz turizm sana
yiini realize etmeye imkân ve ihtimal yoktur. 

Bir misal arz edeyim : 
1950 de istanbul'la Ankara arasında o za

manki trafiğe rahat rahat kâfi gelen yol üze
rinde 10 - 12 benzin istasyonu vardı. Bugün, 
otomobille seyahat edenler bilirler ki, bu benzin 
istasyonlarının sayısı 200 zü aşmış, bunların 
yanında da mütevazı lokantalar ve hattâ bâzı 
kasabalarda küçük çapta oteller kurulmuş bu
lunmaktadır. Kayseriye gittiğimiz zaman, pa
las denilebilecek çapta bir iki milyon sarfiyle 
büyük bir otel inşa edilmekte olduğunu gördük. 
İktisadi inkişaf ve beliren ihtiyaçlar bu gibi 
müesseselerin kurulmasını kendiliğinden zorla
maktadır. Hükümete düşen bunlara kolaylıklar 
temin etmektir. 

6086 sayılı Kanun filvaki bir kredi müesse
sesi derpiş etmiştir. Bu Kanunla, Hilton oteli
nin % 6 faizi de karşılanmak üzere 50 milyon
luk bir fon tesis edilmiştir. Maliye Vekili ar
kadaşımızla bu mevzuda mutabık kaldık; bir 
Turizm Bankası kurulduğu zaman bu 6086 sa
yılı Kanunun derpiş ettiği turizm sanayii için 
kredi mekanizmasını işler bir hale getirmek 
mümkün olacaktır. 

Arkadaşlar bahsettiler, gazetelerde de oku-
muşsunuzduc, anonim şirket halinde bir Turizm 
Bankasının esaslarını hazırlamış bulunmakta-
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yiz. Şekil ve formalite bakımından mevcut kü
çük bir engel de yakında betaraf edilecektir. 
Bu banka 10 - 15 milyon sermayeli bir müesse
se olarak kurulacaktır. 

İstanbul'da, İzmir'de ve daha başka illeri
mizde turizmle ilgili cemiyetler kurulmaktadır. 
Tarafımızdan da bâzı illerimizde turizm büro
ları açılmış bulunuyor. Bunlar her sene plân 
mucibince bir miktar arttırılıyor. Böylece tu
rizm sahasında da vatandaşla elele çalışmanın 
imkânları üzerinde gayret sarf ediyoruz. Maarif 
ve Dahiliye vekaletleriyle de iş birliği yaparak 
birçok şehirlerimizde vatandaşlarımızı turizm 
bakımından tenvir etmek üzere de çalışıyoruz. 

Umum Müdürlüğün Turizm Dairesi Müdürünü 
ve diğer salahiyetli arkadaşları turistik bakım
dan ehemmiyet kazanan yerlere göndermekte, 
henüz dikkati çekmemiş hususiyetleri değerlen
dirmek için tetkikler yaptırmaktayız, öyle zan
nediyorum ki, gelecek sene huzurunuza, şimdi 
belki bâzıları için ümitsiz telâkki edilen husus
lar hepinizi memnun edecek bir inkişaf ve vüs
atte getirilecektir. 

Şifalı sular mevzuuna da bir iki kelime ile 
temas edeyim: Sağlık Vekâleti ile bu mevzuda 
tam bir koordinasyon halindeyiz. Memlekette 
meveut şifalı suları tıbbın bütün icaplarına gö
re yeniden tetkikten geçirmek, mutahassıs ar
kadaşlarımızın mütalâalarına uyarak ehemmi 
mühimme tercih etmek ve - sarahaten ifade ede
yim - bir ünite halinde olan Afyon İlinden 
başlamak (alkışlar) sonra alacağımız raporlara 
göre ehemmiyet ve değerlerine nazaran yurttaki 
diğer şifalı suları bir programla ele alıp değer
lendirmek kararındayız. 

Hüseyin Balık arkadaımızm temas ettikleri 
Amasra'ya bir heyet gönderip buranın turistik 
bakımdan ehemmiyetini tetkik ettirdik. Hazır
lanan rapor Zonguldak mebusu arkadaşlarımıza 
tevdi edilmiş olacaktır. Ellerine geçmedi ise 
kendilerine ayrıca gönderilecektir. 

Hulâsa olarak arz edeyim ki, elden ge
len gayret gösterilmektedir. Ancak 700 bin kü
sur kilometre murabbalık ve turizm servetleri 
bakımından baha biçilmez ve çok eser ihtiva 
eden yurdumuzu bu sahada bütün vasıta ve 
imkânlarla bir anda mücehhez kılmaya imkân 
olmadığı aşikârdır. 

Bu münasebetle geçenlerde Hilton Otelini 
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gezdiğimi arz etmek isterim. Amerika'ya gitme
miş olmakla beraber ben de birçok arkadaşlarım 
gibi Avrupa'yı gezdim. En küçüğünden en büyü
ğüne kadar Avrupa'da gördüğüm otellerin hepsin
den İstanbul'daki Hilton Otelini üstün buldum. 
Burası en titiz, en şımarık bir adamın ihtiyaç
larına cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. 
İnsan bu oteli görünce Türk turizmi bakımından 
büyük bir memnunluk duymaktadır. Emekli 
Sandığı İzmir'de de bu otelin daha küçük bir 
eşinin inşası teşebbüsüne geçmiştir. (İzmir me
busları alkışladılar). 

Turizm bakımından İstanbul'u büyük bir 
merkez yapmak; ona; Bursa'ya, Balıkesir'e 
kadar uzanan ve diğer taraftan Edirne'yi de 
içine alan bir hinterlandı bağlamak kararında
yız. İstanbul, Ankara ve İzmir üç esaslı turizm 
merkezi olmak üzere ilk ele alıp üzerinde çalış
makta bulunduğumuz şehirlerdir. 

Ayrıca Efes'te, Bergama'da ve Çeşme'de 
oteller inşaasma karar verilmiştir. Emekli San
dığı bu hususta büyük faaliyet göstermektedir. 
Bu müesseseden huzurunuzda şükranla bahset
mek isterim; umduğumuzdan daha fazla başarı 
göstermektedir. 

Ankara'da da İspanya Sefarethanesinin arka
sında, yine Emekli Sandığının teşebbüsü ile bü
yük bir otel daha yapılmaktadır. İstanbul'da 
Tarabya'daki otelin yerine sahibi tarafından 200 
odalı ve tam konforlu büyük bir otel yaptırıl
maktadır. Antalya'daki Büyük Otel işletmeye 
açılmıştır. Vakıflar İdaresi de bu yolda hissesi
ne düşeni büyük bir ciddiyetle yapmaktadır. 
Hususi teşebbüsler de turizmin ehemmiyetini 
takdir etmişlerdir. Gerek kurulca, Turizm Ban
kası, gerekse 6086 sayılı Kanunla derpiş edilen 
fonla vatandaşların bu mevzudaki gayretlerini 
ve çalışmalarını teşvik ederek en kısa zamanda 
semereli kılacak şekilde hızlandıracak, onlara 
âzami yardımı yapacak şekilde çalışacağız. 

Sayın arkadaşlarım; sizlerin irşat, tavsiye ve 
direktiflerinizden istifade ederek kusurlarımızı 
gidermeye ve noksanlarımızı tamamlamaya gay
ret edeceğiz. Turizm mevzuunda Garb'm nasıl 
düşündüğünü, nasıl çalıştığını tetkik ederek on
ların metotlarına göre plânlı bir şekilde çalış
malarımız olacaktır. Bu hususta İsviçre 'li tanın
mış bir mütehassısı getirmek üzereyiz. * 

Basın - Yayın Umum Müdürlüğü turizm bakı
mından bugünkü ihtiyacı karşılıyamıyacak va-
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ziyettedir. Bu umum müdürlüğün diğer dairele
rini de turizme yardımcı yaptığımız halde yine 
günün ihtiyaçlarını karşılıyabilmekten uzağız. 
İhtiyaçları plânlı bir şekilde tesbit ve ona göre 
mesaiyi ayarlamak üzere çalışmalara başlamış bu
lunuyoruz. Başvekâlete, yani bugün Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğünün bağlı bu
lunduğu Devlet Vekâletine bağlı bir turizm 
umum müdürlüğü kurulması için bir kanun lâ
yihası ile huzurunuza geleceğiz, önümüzdeki se
ne bu Teşkilât Kanunu Yüksek Heyetinizin tas
vibine iktiran ettiği takdirde turizm işlerini bir 
umum müdürlükle idare etmeye başlıyacağız. 

Netice olarak arz edeyim ki, gümrük memu
ru, şoförü, polisi, belediye memuru, muallimi ve 
mebusu, her meslek ve zümreden bütün fertleriyle 
Türk milletinin asaleti, misafirperverliği herkesin 
malûmudur. Milletimizin bu hasletleri sayesinde, 
memleketimiz için bir altın madeni gibi kıymetli 
olan turizm sanayiinin zemini ve iklimi bizde ha
zır demektir. Çalışmalarımızla bu sanayiin mem
leketimizde de kurulacağını ve milletin istifade
sine sunulacağını arz ederim. 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Ali Yeniaras. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA ALÎ YE-
NÎARAS (Kars) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
hepimizin arzu ve iştiyakla beklediğimiz ve Sayın 
Başbakanımızın İzmir'deki nutkunu mütaakıp 
dün Büyük Millet Meclisinde başlıyan güzel ha
vanın normal tenkidlerimizi dahi yapmamıza mâ
ni olacağını aklımıza getirmezdik. 

Sayın Bakan anlaşılan mevcut havayı bu 
şartlar altında bize kabul ettirmek istiyorsa ka
naatimce nâbeca olan şey ancak bu fikridir. 

Arkadaşlarım, Sayın Bakana Yüksek Mecli
sinize ve çok kıymetli yüksek enerjik şahsiyet
lerine arz etmek istediğimiz tenkidlerimiz sami
mîdir, bu suretle biz arz ettiğimiz meseleler hu
susundaki iç sezimizi ifade etmeye çalıştık. Yok
sa biz sırf tenkid etmek için bu kürsüye gelme
dik. Kıymetli ve enerjik bakanımızın şuna emin 
olmasını ishtirham ediyoruz ki, kendisinin mu
vaffakiyetini bütün kalbimizle temenni ederken, 
bu muvaffakiyeti alkışlamak için de sabırsızla
nıyoruz. Sayın Bakan, tenkidlerimin bir nokta
sında arz ettiğim, hükümet icraatı diye Demok
rat Parti propagandası yapılmakta olduğu nok
tasına temas ederek insaf, dediler. 
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Biz arz ediyoruz, diyoruz ki, sayın Bakanın ko

nuşmalarında ifade ettiği üzere, hükümet icraa
tını efkârı umumiyeye söylemesi, elbette ki, De
mokrat hükümetlerin esaslı bir prensibidir. Fa
kat hükümet icratı diye, Zafer gazetesinin baş-
makalalerini radyoda, ajans haberleri arasında 
söylemek ise, bizim bu mevzuda söyliyeceğimiz 
hiçbir sözüşmüz yoktur. 

DEVLET VEKİLİ MÜKERREM SAROL 
(İstanbul) — Falih Rıfkı'nmkini de veriyoruz. 

ALİ YENÎARAS (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu konuşmalarımızı dinlediği za
man çok kıymetli sayın bakanımız üzüldüklerini 
ifade buyurdular. 

İktidarda bulunan bir parti bakanının biraz 
toleransa sahip olması lâzımdır. Böyle ufak - te
fek tenkidlere üzüleceklerse doğrusu bir daha bu 
kürsüye gelmiye cesaret edemeyiz. 

Arkadaşlarım; uzun konuşarak, vaktinizi al-
mıyacağım. 

Sayın Bakan ifade buyurdular ki, resmî ilân
lar bir adalet kıstası içinde tevzi edilmektedir. 

Gönül arzu ederdi ki, bu kıstas, bu kriteryum 
burada, Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Yüksek 
Meclise arz edilmiş bulunsa idi. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, memlekette bir resmî ilân meselesi 
vardır. Bundan istifade etmek istiyenler mev
cuttur. Sayın Bakanın bu fiilî durumu kabul 
edip buna bir çare araması lâzımgelirken bunu 
yok farzetmesi mevcut bir hastalığın devamına 
müsaade etmek gibi bir şey olur... 

DEVLET VEKÎLl MÜKERREM SAROL 
(İstanbul) — Matbuatı ilgilendiren meselede 
arz ettim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sayın Ba
kan geçmişin hesabını bizden soruyor. Dün bir, 
bugün iki. Geçmişin hesabı sorulacaksa içinizde 
olan % 40 nispetindeki eski Halk Partililerden 
sorsunlar. 

DEVLET VEKÎLl MÜKERREM SAROL 
(İstanbul) — Fakat mirası sizde. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Mirası da 
siz paylaştınız. Bizim istediğimiz, resmî ilânlar-
daki kıstas izah olunmamıştır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Karar
name var, kararname.. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sayın Ata
man, dün bizim gibi konuşuyordunuz. Bugün de 
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bizi dinleyiniz, çok şeyler söyliyeceğim. Evvelâ 
kıstası öğrenmek istiyorum. Sonra bu sene, ya
ni 1954 senesinde yapılan tevziatı istiyoruz, 
önümüzdeki yıllarda bunun değiştirilip değiş-
tirilmiyeceğini öğrenmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bir ciheti daha arz edeyim. Hü
kümetin müspet icraatı karşısında göğsü kabar-
mıyan, iftihar duymıyan hiçbir Türk tasavvur 
olunamaz. Hükümetin müspet icraatını vatan
severlik heyecanımızla her zaman alkışlamaya, 
tebrik etmeye hazırız. (Bravo sesleri). Ama 
bu, asla mevcut dâvaları ve meseleleri Yüksek 
Meclisin huzurunda arz etmekten, teşhir etmek
ten bizi menetmemelidir. (Sağdan bravo ses
leri). 

Bizim dâvalarımız buraya getirilmiyecek, 
bufada teşhir edilmiyecek de nerede konuşula
caktır? Malûmat kimden talebedilecektir? Biz 
icraatta gördüğümüz aksaklıkları, hataları bu 
kürsüden Yüksek Meclise ve Hükümete arz edi
yoruz, bunlara çare talebediyoruz. Binaenaleyh 
bizim konuşmalarımıza karşı, eskimiş lûgatlar-
la, bugünkü üslûba uymıyan kelimelerle bize 
hitabetm*elerini Bakandan beklemezdim. Biz 
Cumhuriyet devrinin çocuklarıyız. Çürümüş es
kimiş kelimelerle bilhassa Mıgırdıc'm hikaye
siyle bizler asla tatmin edilen insanlar değiliz. 
Bu Mıgırdıç, hikâyesi bizim için iyi bir örnek 
değildir. Güzel bir semboldür. Başka bir kelime 
ile hitabetselerdi kendilerini alkışlar ve tebrik 
ederdik. 

REİS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKİLİ MÜKERREM SAROL 

(îstanbul) — Bâzı tereddütleri izale etmek için 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 
vazifelerini demin arz etmiştim. Resmî ilânla
rın bu umum müdürlüğün bütçesiyle hiçbir a-
lâkası yoktur. Arkadaşımız ısrar ettiğine göre 
hemen arz edeyim : 12 . I I . 1953 tarihli hükü
met Kararnamesini okusunlar, istedikleri ma- . 
lûmatı bulacaklardır. Bu kararnamede gazete
ler için tirajlara göre sınıfJ ar tesbit edilmiştir. 
Resmî ilânlar bu esaslara göre verilmektedir. 
Meselâ Dünya gazetesi, müstakil Hürriyet ve 
Yeni Sabah gazeteleri birinci sınıf üzerinden ilân 
almaktadırlar. 

öğrenmek istediğiniz başka hususlar varsa 
arzı malûmat edeyim. Kararnameyi arz ettim, 
öğrenmek istediğiniz, muhalefeti ve müstakille-
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ri temsil eden gazetelerin birinci sınıf üzerin
den ilân aldıklarını arz ettim. 

Dün muhterem Başvekilimiz ile sevgili ar
kadaşımız Nüvit Yetkin'in açmış oldukları gü
zel havanın intibalarıni muhafaza ediyoruz. Bu 
güzel havayı bozmıyacağız, biribirimizi renci
de etmiyeceğiz, müsterih olunuz. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 

Radyo meselesine gelince; bu mevzuda da 
arzı malûmat etmiştim. Eğer aksaklıklar varsa 
tekrar tetkik ettireceğim. Arkadaşımız, garaz-
kârane neşriyat oluyor. Zafer gazetesinin yaz
dıkları ajans haberleri arasında veriliyor, di
yor. Halbuki radyoda gazetelerin icmalinin o-
kunmasına tahsis edilen saatte Zafer gazetesin
den nakiller yapıldığı gibi Falih Rıfkı Beyin 
makaleleri de okunmaktadır. Zatıâliniz de yazı 
yazarsanız Radyo gazetesinde veya gazetelerin 
icmaline tahsisedilen saatte okutturacağımı arz 
ederim. (Soldan bravo sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA BEHZAT BİL
GİN (izmir) — Muhterem arkadaşlar; sayın 
vekilimizin verdiği izahattan sonra pek lüzum 
kalmamış olmakla beraber bendeniz de bâzı nok
talara temas etmek istiyorum. 

Burada muhalefet namına görüşen kıymet
li arkadaşlarımızın bütün mevzuda hâlâ yalı
nız siyasi bir iki nokta üzerinde ısrar eder du
rumda olmaları bendenizi mutahayyir etmiştir. 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 
bu kadar geniş faaliyetleri varken bu mevzuu 
muhalefet sözcüleri sadece bir radyo meselesi
ne ve bir resmî ilân meselesine irca etmek isti
yorlar. Halbuki resmî ilân meselesinin Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ile zerrece 
alâkası yoktur. 

Radyoda ise dün Sayın Başvekil, bugün ise 
Mükerrem Sarol en geniş izahatı vermişlerdir. 
Hattâ hatırımda kaldığına göre dün Adnan 
Menderes demiştir ki, Maliye Vekilinin Meclis
teki görüşlerinin memlekete yayınlanması mu
halefet arkadaşlarımızı rencide etmiş ise bunu 
da bundan sonra yapmamayı vadediyoruz. 

Şimdi mesele bu kadar taze, dün enine - bo
yuna görüşülmüş, teminat verilmiş ve hemen 
hemen her iki taraf arasında âdeta bir muta
bakat tahassul etmiş iken arkadaşlarımızın bu
gün yine aynı meseleyi tahrik etmekteki mak
satları ve bundan bekledikleri faidenin ne ol
duğunu bendeniz teyekkun edemedim. 
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Arkadaşlarımız diyorlar ki, efendim; bizim, 

iktidar partisi ile iyi anlayış ve beraber yaşa
yışımız tenkidlerimizi iradetmemize mâni mi
dir? Asla. Burada vâki tenkidlerine dün en sa
hibi salâhiyet olan Başvekilimiz cevap vermiş-
lardir. Onun için bugün bunları yepyeni mese
le gibi ortaya çıkarmalarında bir icap olmadı
ğını sevgili arkadaşlarımızın kabul etmelerini 
rica ederim. 

Radyo mevzuunda Devlet Vekili arkadaşı
mız kendilerine lâzımgelen cevabı verdiler. 
Radyodan istifade hususunda eşitlikten bahset
tiler. Fransa'da olduğu gibi, 15 - 20 parti olur
sa bu partiler radyoda ayrı ayrı mı konuşacak
lardır? Fransa'da hükümet radyoda konuşmu
yor mu. Elbette ki hükümet parti demek değil
dir. hükümet, hükümettir, hükümet icraatını, 
memleketin beklediği neticeler ve haberler ola
rak yaymakla mükelleftir. Bizim radyoda da 
yapılan budur. Şimdi de Muhterem vekilimiz 
dediler ki: Radyoda vatandaşlara haber ver
mek vazifesi dışında sizi rencide eden bir tatbi
kat görüyorsanız haber verin, üzerinde dura
lım. 

ALÎ YENÎARAS (Kars) — İstediğimiz o-
dur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mümtaz Faik 
Fenik konuşuyor. 

REÎS —• Karşılıklı konuşmayın. 
BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — Arkadaşla

rımızdan Ali Yeniaras «tolerans göstermezseniz 
buraya çıkıp ufak - tefek tenkidler yapamayız», 
dediler. 

Bütün konuşmalarınız gerek Muhterem U-
mumi Heyetçe ve gerekse hükümet erkânı tara
fından iyi niyetle karşılanmıştır. 

ALÎ YENÎ ARAŞ (Kars) — Bundan sonra 
öyle olsun.. 

BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Herzaman 
öyle olacaktır. 

Bu iyi havayı, bu iyi mutabakat havasını, 
memleket evlâtlarının, bize yaraştığı gibi be
raberce ve kardeşçe yaşama havasını bozma
manın iktidara ve muhalefete terettübeden 
bir vazife olduğunu hatırlatacağım. 

Efendim, yine Mehmet Hazer arkadaşım, res
mî ilân mevzuuna temas ettiler. Muhterem Ve
kil izah etti. Bu, Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğüsün mevzuuna giren bir me-
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sele değildir. Yalnız bendeniz bir gazeteci ola
rak arz edeyim ki; bu mevzuda sizin temsil eder 
gibi göründüğünüz veya menfaatlerini korur 
gibi bulunduğunuz gazeteler şikâyetçi değildir. 
Bu mevzuda bütün gazeteler resmî ilânatın hak
kaniyet dairesinde teczi edildiği hakkında 
kanaate vâsıl olmuşlardır. Gazeteleri tetkik bu
yurunuz : Bugün, eskiden o vaveylalara sebep 
olan neşriyat kaldı mı? Hepsi bu ilânlardan bir 
hakkaniyet dairesinde istifade ediyorlar. Böyle 
bir mevzu yok ortada. Gazeteci arkadaşlarınız
la temas ediniz, göreceksiniz ki böyle bir me
sele yoktur. Eğer bir mesele varsa, Sayın Ve
kilin söyledikleri gibi, Meclis kürsüsünden bu
nu bir hakkaniyetsizlik diye ortaya atacak yer
de kendilerine haber veriniz, tetkik ederler. 
Mesele bu raddeye gelmiştir. Bu minval üzere 
yürünmesi daha muvafık olur efendim. (Sol
dan : Bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 1 064 416 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 352 375 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 238 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 48 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 25 300 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa- ' 
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

403 

417 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et--
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... \Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basın ataşelikleri ve haberler 
bürosu masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara, İstanbul ve İzmir 
radyo istasyon ve stüdyoları 

120 000 

33 000 

138 000 

2 000 

75 500 

78 000 

21 000 

142 000 

5 500 

18 120 

637 080 

7 600 

yönetim ve işletme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

502 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü üc
ret ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona
rımı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Radyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 
REİS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Yeniden radyo' istasyonları 
kurulması ve mevcut istasyon
ların esaslı surette genişletil
mesi ve düzenlenmesi masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 208 335 

1 513 943 

62 626 

2 500 

2 001 

950 000 

510 000 

5 500 000 

1 000 

255 000 

G — İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi 

REİS — İstatistik Umum Müdürlüğü bütçe
sine geçiyoruz. 
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MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet idaresinin 
en güzel eserlerinden birisi de 1554 sayılı Ka
nunla tesis edilen İstatistik Umum Müdürlüğü 
olduğuna kaani bulunuyorum. 

1930 yılında teşekkül eden bu müessese, gü
nün şartlarına uyarak, geçen her gün biraz da
ha fazla gelişerek bugünkü mütekâmil şeklini 
almış ve bu duruma girmiş bulunmaktadır. 

Devlet ve Devlet faaliyetlerinin isabetli ve 
basiretli bir şekilde idaresi, ancak, kemale ermiş 
bir İstatistik teşkilâtiyle mümkündür. Değeri 
büyük olan bu müessese, muasır devleelerde bü
yük bir ehemmiyet arz etmekte ve kendisinden 
beklenilen büyük hizmeti ifa etmektedir. Mem
leketimizde, modern esaslara göre tesis edilmiş 
bulunan bu değerli müessese, ehil ellerde büyük 
bir gelişmeye mazhar olmuş ve bugünkü iyi du
ruma gelmiş bulunmaktadır. Bilhassa üzerinde 
durmak isaerim ki, müesseseye daha çok ehem
miyet verilmesi ve modern devletlerinkinin sevi
yesine eriştirilmesi ve bunu sağlamak için muh
taç olduğu teknik vasıtaların ve teknik persone
lin yetiştirilmesi gaye olmalıdır. 

Müessesenin heyeti umumiyesinin tek bir bi
nada çalışmasının temini için yeni bir binanın 
inşasına tevessül edilmesi çok isabetli bir teşeb
büstür. 

307. fasıl, 40 ncı maddede ecnebi memleket
ler yolluğu gayrikâfidir. Zira müessesede çalı
şan teknik personelin yabancı devletler nezdinde 
tavzif edilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılması 
bîr zarurettir. 

307 nci fasıl, 50 nci maddedeki ödeneğin de 
kâfi olmadığı kanaatindeyim. Hükümetin en bü
yük yardımcısı olan bu teşekküle bugünkünden 
daha büyük bir ehemmiyet verilmesi ve miktarı 
beş buçuk milyona yaklaşan bütçenin de ona gö
re tanzimi için muktazi gayretin gösterilmesi 
icabetmektedir. Satın alınacak gereçlerdeki 
80 000 liralık azaltmayı yerinde görmüyor, tam 
aksine olarak modern makinelerin tamamlanma
sı ve eksiklerinin ikmalini zaruri bulmaktayım. 

İstatistik işlerinin modern devlet idaresin
deki ehemmiyeti nazara alınmak suretiyle bi
nanın inşası için tahsis edilen ödeneğin kâfi 
gelmediği takdirde 1955 malî yılı içinde inşa 
ve ikmali için gereken tahsisatın esirgennıeme-
si lüzumunu ifade eder ve daha fazla başarılar 
temenni ederim. 

1955 C : 1 
RElS — Fasıllara geçilmesini kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira F. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

301 

303 

304 

Maaşlar 896 219 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler - 1 220 625 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 18 750 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 20 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 2 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ııcu maddeleri ve 
6122 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (G) fıkrası gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez daireleri büro mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

93 142 

118 000 
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309 

403 

417 

418 

419 

451 

Kira bedeli 
EEIS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları 
ve harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli anket masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Nüfus sayımı masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina fişi ve mültigraf, fo
to ve sair malzeme satmalma 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

60 000 

15 000 

106 000 

500 

12 000 

5 000 

150 000 

1 500 000 

Lira 

250 000 

215 000 

452 

453 

476 

501 

502 

711 

751 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina alet ve malzeme ona
rımı 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzeme 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30 000 

22 000 

51 000 

20 000 

50 000 

Saat 15 te toplanmak üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 12,50 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Atillâ Konuk (Antalya), Nazlı Tlabar (İstanbul) 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Erzurum mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum. 

H — Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğü uütçesi 

REÎS — Devlet Meteoroloji îşleri Umum 
Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Söz Devlet Vekili Osman Kapani'nindir. 
DEVLET VEKÎLÎ OSMAN KAPANÎ (İz

mir) — Muhterem arkadaşlar; Devlet Meteo
roloji Umum Müdürlüğünün çalışmalarını arz 
ediyorum : 

1. 1953 yılı ortalarına doğru bir kısmı ye
niden açılan meteoroloji istasyonları sayısı 
1954 yılında 278 e yükseltilmiş ve bir kısmı ya
zıcı rasat aletleriyle takviye edilmiş ve sühunet 
rasatları da ilâve edilmiştir. 

2. 1954 senesinde, umum müdürlük sene
lerden beri kira ile oturduğu binadan çıkarak 
elinde mevcut binayı tadil ederek tam bir mete
oroloji merkez binası haline ifrağ etmiş ve ev 
sahibi olmak mahzariyetine kavuşmuştur. 

3. Memleketimizin bir ziraat sahası olma
sı dolayısiyle bu seneki çalışmalarımızın bu sa
haya teksif edilmesi müspet neticeler vermiş 
bulunmaktadır. Nitekim ekiliş ile hububatın 
tenebbüt devresinde ki hava durumu isditlâlle-
rimiz ve bilhassa yağış durumunun çok yakmen 
takibedilmesi ve radyo ile çiftçiye duyurulma
sının müspet neticeleri görülmüştür. 

4. Karayollarının meteoroloji durumu ve 
don istidlali için yaptığımız çalışmalar ve radyo 
ile yapılan yayınlar semereli neticeler vermiş
tir. 

5. Umum müdürlük bu yıl 4 aded 2500 walt-
lık telsiz cihazlariyle Ankara Merkezini takvi

ye etmiş ve ayrıca askerî birliklerden aldığı hur
da cihazları kendi atelyelerinde tamir ve tadil 
ederek memleketin muhtelif yerlerindeki meteo
roloji istasyonlarına monte etmiş ve çalıştırma
ya başlamıştır. 

6. Bu yıl teşkilâtımızda ilk defa olarak me
teoroloji istasyonları arasında teletayp muha
bere sisteminin tatbikatına geçilmiş ve ilk ola
rak îzmir - Cumaovası ile Amerikan 6 ncı Tak
tik Hava Kuvveti Merkezini ve Ankara Merkez 
Analiz Bürosu ile Etimesgut Hava Meydanını 
birbirine bağlamıştır. 

7. Deniz meteorolojisine gerekli önem veril
miş ve bilhassa Karadenize çıkacak gemilerimiz 
ve donanmamız için hava durumu bildirilmek ve 
fırtına ihbarını yapmak maksadiyle Boğazda ve 
Gölcük'te birer sinyal istasyonları tesis etmiştir. 
Gölcük deniz meteoroloji istasyonumuz donan
ma hizmetlerimiz ve ticaret gemilerimizin mete
orolojik desteğini sağlıyacak bir hale konmuş
tur. îzmir Limanında deniz seviyesi hareketlerini 
tesbit etmek üzere yardımcı bir istasyon tesis 
edilmiştir. Samsun Deniz Meteoroloji İstasyonu
muz tarafından motorlu küçük teknelere yapı
lan yayınlar bu teknelerde çalışanların anlıya-
bileceği şekle konulmuş ve müspet neticeleri 
alınmıştır. 

8. Hava meydanları meteoroloji istasyonla
rımızda yapılan istidlal ve uçuş yolu maktala
rına önem verilmiş ve bu işler son teknik usul
lere göre tertiplenmiştir. 

9. Bu yıl seyyar meteoroloji istasyonları
mız muhtelif tarih ve yerlerde yapılan 6 NATO 
manevrasına iştirak etmiştir. 

10. NATO ile olan müşterek çalışmalarımız 
neticesi bu yıl muhtelif yerlerde ve muhtelif 
yabancı memleketlerde yapılan NATO toplantı
larında temsil edilmiş ve yurt dışında yapılan 
NATO manevralarına istidlâllci ekiplerimiz iş
tirak ettirilmiştir. 
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11. istanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 

Fakültesinde açmış olduğumuz kursa Amerika'
dan iki profesör hoca olarak getirtilmiş ve bu 
kursa 40 memurumuz iştirak ederek muvaffa
kiyetle ikmal etmiştir, önümüzdeki günlerde 
devam edecek olan ikinci kursa da 60 memuru
muzun iştiraki sağlanmıştır. 

12. Günden güne inkişaf eden teknik ça
lışmalarımızın ve hava meydanlarının tanzim 
etmiş oldukları hava haritalarını tetkik, daha 
ilmî metotlarla yapılması için merkezde bir 
kontrol bürosu ihdas edilmiştir. 

13. Halen dış memleketlerde 12 memuru
muz staj görmekte, bunlardan 5 i yurda .dön
müş bulunmaktadır. 

14. Memleketin muhtelif yerlerinde bulu
nan 278 meteoroloji istasyonunun yapmış oldu
ğu çeşitli rasatlar milletlerarası usullere göre 
istatistik dökümleri yapılmış, yurdun bölgele
rine ait iklim dökümleri ve haritaları hazırlan
mış, devlet daire ve müesseseleri ile şahısların 
istemiş oldukları çok çeşitli bilgiler kayıtlardan 
çıkarılarak veriltmiştir. 

15. 1954 yılı için umum müdürlüğümüz, 
Devlet Karayolları, Elektrik Etüd işleri ve Dev
let Su işleri Umum Müdürlüğü ile iş beraberliği 
yapmayı kararlaştırmış ve bu üç idare muhte
lif tarihlerde toplantılar yaparak memleketimi
zin idroliojik ve meteorolojik problemleri üstün
de üç senelik bir iş beraberliği programı hazır
lamıştır. 

16. 1954 senesi zarfında merkezden 14 ve 
vilâyetlerden 60 memur üst dereceye terfi etti
rilmiştir. Bu yıl içerisinde üç defa memuriyet 
müsabaka imtihanı açılmış ve bu üç imtihan 
neticesi 30 maaşlı ve 55 ücretli memur alınmış
tır. Ve yine bu yıl zarfında 65 maaşlı memurla 
37 ücretli memurun nakilleri yapılmıştır. (Al
kışlar). 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Bir sual 
efendim, yağış miktarını hususi bir şekilde öğ- ; 

renmek için köylere yağmur ölçme aletleri tev
zi edilmesi, geçen sene bütçe görüşmelerinde 
rica edilmişti. Acaba kaç köye bu ölçme alet
leri konmuştur ve çalışmaların neticesini izah 
ederler mi? 

DEVLET VEKİLİ OSMAN KAPANI (De
vamla) — Muhterem arkadaşımızın izahını is-

. 1955 0 : 2 
tediği husus, bütçenin müzakeresi sırasında 
Bütçe Komisyonunda, birçok arkadaşlarımız ta
rafından da ileri sürülmüş ve cevap arz etmiş 
idim. Tekrar arz edeyim, bu mevzu üzerinde 
henüz etüdlerimize devam etmekteyiz. Birçok 
Avrupa memleketlerinde bu tesislerin mevcut 
olduğu ve bu işlerin köy muallimleri ve hattâ 
din adamları tarafından yapılmakta olduğu 
malûmunuzdur. Fakat bizde bu işe henüz baş
lanılmak üzere olduğundan, gereken etüdler 
henüz tamamlanmış değildir, tamamlandıktan 
sonra daha vazıh ve geniş bir şekilde malûmat 
vermeyi bir vazife telâkki ederim. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 1 510 783 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 312 125 

18 . I I . 1955 
Yüksek Reisliğe 

1955 yılınna ait Umumi Muvazene Kanunu
na bağlı (D) cetvelinde gösterilen 50 liralık 
kadrolarla, Devlet teşkilâtında hademe, işçi, 
bekçi, bahçıvan, hastabakıcı ve sair namı altın
da çalıştırılan müstahdemlerin ellerine ayda 
47,50 lira geçmektedir. Bu kadar az bir para ile 
bir ailenin geçiminin temin edilmesine imkân 
bulunmadığı gibi birçok yerlerde bu ücretlerle 
işçi dahi bulunamamakta ve bu vazifeler gör-
dürülememektedir. Bu mucip sebeplerle bu 
müstahdemlerin (50) liralık ücretlerinin (75) 
liraya çıkarılması için aşağıda gösterilen öde
neklerin karşılarında yazılı ilgili vekâlet ve 
umum müdürlüklerin bütçelerinin ilgili fasıl
larına ilâve edilmesi maksadiyle bu teklifimi
zin Umumi Heyetçe görüşülmesine başlandığı 
gün Heyeti Umumiyeye arz edilmesine ve ilgili 
vekâlet ve umum müdürlükler sarf bütçeleri 
görüşülürken takririmizin nazarı itibara alın
masına yüksek müsaade ve delâletinizi say
gılarımızla rica ederiz. 
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D cetvelinde yapılacak değişiklik 

Vekâletler 

1 — Is. Üniversitesi 
2 — Vakıflar U. M. 
3 — Diyanstîş. Reisliği 
4 — Tapu ve Kadastro U. M. 
5 — Toprak ve îskân İş. U. M. 
6 — Adliye Vekâleti 
7 — Dahiliye V. ve Em. U. M. 
8 — Maliye Vekâleti 
9 — Maarif Vekâleti 

10 — Nafıa Vekâleti 
11 — Sıhhat ve İçtimai Mu. V. 
12 — Ziraat Vekâleti 
13 — Devlet Meteoroloji U. M. 

Eski 
kadro 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Sivas 
B. örnekol 
Trabzon 

H. Ağanoğlu 
Urfa 

A. özbay 
Erzincan 

S. Perinçek 
Tokad 

Y. Ulusoy 
Tokad 

ö. Sunar 
Uşak 

Y. Aysal 
Çorum 

Y. Gürsel 
Antalya 
B. Onat 

Eskişehir 
S. F . Keçeci 

Trabzon 
O. Turan 

Burdur 
H. Çimen 
Denizli 

O. Ongan 
Kocaeli 

• S. Yalım 
Seyhan 

H. Yüksek 

Uşak istanbul 
O. Dengiz A. Hacopulos 

Rize Diyarbakır 
A. Morgil H. Turgut 
Balıkesir Sivas 
Y. Pelvan Ş. Ecevit 

Van Hakkâri 
H. Kartal Ü. Seven 

Tokad Van 
S. Gülüt M. Görentaş 

Erzincan Erzurum 
V. Varol H. Numanoğlu 
Kırklareli Gümüşane 

H. Yaman Z. Başağa 
Konya Trabzon 

S. Sönmez M. Goloğlu 
izmir 

A. Aker 
Trabzon 

I. Şener 
Tokad Burdur 
M. Şahin B. Kayaalp 

Bolu Manisa 
M. Dayıoğlu Ş. Ergin 

Denizli Denizli 
A. R. Karaca A. Çobanoğlu 

Trabzon 
M. R. Tarakcıoğlu 

Bingöl Konya 
S. Göker T. F . Baran 

Yeni 
kadro 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

Aded ilâvesi gereken ödenek 

18 
53 

115 
222 

35 
463 
220 
687 
093 

1 
375 
49 
16 

18X25X12= 
53X25X12= 

115X25X12= 
222X25X12= 

35X25X12= 
463X25X12= 
220X25X12= 
687X25X12= 
093X25X12= 

1 X 2 5 X 1 2 = 
375X25X12= 
49X25X12= 
16X25X12= 

7 347 

5 400 
15 900 
36 500 
66 600 
10 500 

138 900 
366 000 
206 100 
627 900 

300 
712 500 
14 700 

4 800 

2 204 100 

Niğde 
H. Ülkümen 

Kayseri 
H. Kurmel 

Kocaeli 
T. Güneş 
Kocaeli 

N. Akın 
Kayseri 

O. N. Deniz 
Konya 

H. Atademir 
Konya 

R. Gökmenoğlu 
Ankara 

A. Gedikoğlu 
Çoruh 

Y. Gümüşel 

Kocaeli 
H. Başak 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Uşak 
H. Yılmaz 
İsparta 
t. Aksu 
Seyhan 
M. Akçalı 

Kütahya 
O. Özbilen 

Denizli 
B. Akşit 
Kocaeli 
C. Tüzün 
Bitlis 

N. Barut 
Yozgad 

T. Alpay 
Bursa 

S. Çıracıoğlu 
Siird 

V. Oran 
Bolu 

S. Baysal 
Erzurum 

S. Erduman 
İsparta 

S. Bilgiç 

REİS — Bahattm örnekol. 
B AH ATTIN ÖRNEKOL (Sivas) — Muh

terem arkadaşlar, takririmizde de arz edildiği 
üzere, Devlet teşkilâtında hademe, bekçi, bah-
çivan, hastabakıcı namı altında çalıştırılan müs
tahdemlerin mebde ücretleri 50 liradır. 50 lira
lık ücret kadroları da en çok Maarif, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletinde bulunmaktadır. 

Bilhassa Maarif Vekâleti teşkilâtında, 50 li
ra ücretle hademe bulunamadığı için birçok 
mekteplerde Okul - Aile Birliklerinin yardımı ve 
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onların bütçesinin müsaadesi nispetinde bu ha
demelerin ücretlerine ilâveler yapmak suretiyle 
ancak hademe temin etmektedirler. Bu da 
Okul - Aile Birliğinin gayesine aykırıdır. Ve 
her tarafta Okul - Aile birlikleri bütçesi ma
alesef böyle bir yardım yapmaya veya bir yar
dımı temadi ettirmeye elverişli değildir. Bende
niz daha çok Maarif Vekâleti için teklifte bu
lunmak istedim. Fakat bir adaletsizliğe sebe
biyet vermemek için bütün vekâlet bütçelerin
deki 50 liralık kadroları bir liste halinde tak-
rimize eklemiş bulunuyoruz. Heyeti Umumiye-
niz bu takririmizi tensibederse ve bir prensip 
kararı alınırsa takririmizin bütün ilgili bütçe
lerde nazarı itibara alınmasını rica ediyorum. 

REİS — Refet Aksoy. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK

SOY (Ordu) — Efendim, arkadaşımızın vâki 
teklifi mevzu itibariyle hakikaten dikkate şa
yandır. Bugün Müvazenei Umumiyeden ücret 
alan ve müstahdemin namı altında vazife gören 
odacı, bekçi, bahçıvan ve sairenin almakta ol
dukları ücret, bugünkü hayat şartları karşısın
da nâkâfidir. Peşinen bunu kabul etmek lâ
zımdır. Ama bütçenin tanziminde de kendine 
mahsus bir prensip mevzuu vardır. 

Maliye Vekâletince bu mesele üzerinde du
rulmaktadır. Geçen sene dahi Bütçe Komisyo
nu bunu nazara alarak müstahdeminin ücret
lerinin artırılması hususunda temennide bulu
nulmuş ise de, malî durum, için malî portesi 
karşısında maalesef bu imkân temin edileme
miştir. 

Şimdi arkadaşımızın Müvazenei Umumiyeye 
dâhil ve oradan ücret alan bütün müstahdemine 
meteoroloji bütçesi münasebetiyle zam talebet-
meleri biraz yersiz gibidir. Arkadaşımız diyorlar 
ki, bunun prensibi kabul edilirse bu bütçeden 
ücret alanlara zam yapılır, bu emsal olarak di
ğerlerine de sirayet ettirilir. 

Arkadaşlar, böyle bir karara varabilmek 
için evvelâ bunun malî portesini nazarı itibara 
almak, hesaplamak lâzımgelir. Yalnız üniversi
tede çalıştırılanlar değil, bugün her vekâletin 
taşra teşkilâtında bulunan müstahdemler de 
vardır. Onları da nazarı dikkate almak lâzım
dır, muazzam bir malî porteyi icabettiren bir 
husustur. Bugünkü gelirimiz karşısında bunun 
teminine imkân yoktur, önümüzdeki aylarda 
personel kanunu Meclisten çıktığı z.aman, ona 

.1955 0 : 2 
emsal olarak Maliye Vekâletinin bu hususu da 
nazarı dikkate alarak yeniden bir ücret kadro
su ve miktarı tâyin edeceğini arz ederim. 

RElS —• Bahattin örnekol. 
BAHATTlN ÖRNEKOL (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar; yeni bir personel kanunu tan
zim edilirken muhakkak ki bu umumi .ihtiyaç 
nazarı itibara alınacaktır. Fakat bu kanun geti
rilinceye kadar asgari ücretle çalışan bu vatan
daşların uzun müddet beklemeye tahammülleri 
kalmamıştır. 

Bir şey daha arz etmek isterim; bu kadrolar 
. vekâletler arasında, mâkul bir nispet dâhilinde 
dağıtılmamıştır. Müsaade ederseniz okuyayım; 
malî portesini hesabettim, bâzı vekâletlerde ör
nek olmak için bir tane vardır. Meselâ Nafıa 
Vekâletinde bir tane elli liralık kadro vardır. 
Bu kullanılmıyor demektir. Buna mukabil Mâa
rif Vekâleainde 2093 tane, Sıhhiye Vekâletinde 
2375 tane, Dahiliye Vekâletinde 1220 olmak üze
re diğer vekâletlerde de 100, 200, 300, 500 mer
tebesindedir. 

REFET AKSOY (Ordu) —. Üç yüzden yu
karı pek çıkmayın. 

BAHATTlN ÖRNEKOL (Devamla) — Lis
tesi var, vaktinizi almamak için hepsini okumu
yorum. Müsaade ederseniz okuyayım. Diyanet 
işlerinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde, 
Taprak iskân Genel Müdürlüğünde, Ad
liye Vekâletinde, vilâyetlerde, Maliye Ve
kâletinde, Ziraat Vekâletinde, istanbul Üni
versitesinde, Vakıflar Umum Müdürlüğünde 
ve saire olmak üzere hepsi 7347 aded 
oluyor. Bunlara 25 şer lira zam yapıldığı 
zaman bu farkların yekûnu 2 203 100 lira tu
tuyor. Binaenaleyh bunun diğer fasıllardan ta
sarruf edilerek karşılanmasını temenni ediyo
rum. (Doğru, doğru sesleri, bravo sesleri, alkış
lar) 

REÎS — Hadi Hüsman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ HÂDI HÜSMAN (istanbul) - - Muhte
rem arkadaşlar; Bütçe Encümeni olarak bize in
tikal eden kadroları ve tahsisatı sizin nam ve 
hesabınıza tetkik ettik ve yüksek huzurunuza ge
rek kadroları, gerek tahsisttı arz etmiş bulunu
yoruz. Bunun üzerine yapılacak her türlü tasar
ruf yüksek heyetinize aittir, buna şüphe yoktur. 
Fakat şimdiye kadar Riyaset makamına verilen, 
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bu kabîl kadro aylıklarının artırılmasını, tahsi* 
sat tezyidini istihdaf eden tekliflerin tutarı tak
riben on milyon liraya yakındır. Arkadaşımızın 
teklif ettiği 50 liralık kadrolar evvelce daha aşa
ğı miktarda idi, geçen sene Maliye Vekâleti bir 
ameliye ile bâzı zamlar yapmak suretiyle asgari 
kısmı 50 liraya çıkarmış bulunmaktadır, 50 nin 
üstünde 60, 75 liralıklar vardır. 60-75-100 lira 
olanlarının üstünde durmak mümkündür. Fakat 
arkadaşımızın bu teklifi zannediyorum ki, de
dikleri gibi 2 203 100 lira değil, bu, % 25 ilâ
vesiyle 2 800 000 lira civarındadır. Yani 50 li
ralık kadro bugün 62,5 lira demektir. 

Diğer vekâletlerde, Maarifte, bilhassa Sağ
lık Vekâletinde bu kadrolardan bâzılarının hem 
iaşe, hem ibateye de ayrıca tâbi tutuldukları da 
malûmu âlinizdir. 

Bunun dışında bütçenin mütevazin olarak, 
bugünkü şekliyle, malûm olan şekliyle müteva
zin olarak Yüksek Heyetinize takdim edildiği 
yine malûmunuzdur. Bütçe Encümeni olarak bu
nun karşılığını bulmak imkânına da malik bu
lunuyoruz. Buna rağmen takdir yine Yüksek 
Heyetinizindir. 

REİS — Âliye Temuçin. 
ÂLÎYE TEMUÇÎN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu teklifin şüphesiz kabul edile
ceğinden eminim. (Bravo sesleri, alkışlar). An
cak, Bütçe Encümeninin affına sığınarak bir kü
çük noktayı izah etmek istiyorum. 

Mesele, şu veya bu fasla birkaç milyonun 
ilâvesi değildir. Bir insanın, iki çocuklu bir aile 
babasının bugün elli lira ile geçinip geçinemi-
yeceği meselesidir. Bugün ekmeğin kilosu otuz 
kuruştur. İki çocuk sahibi olan bu aile günde 
iki ekmek yerse ayda on sekiz lira eder. En 
kenar mahallede bir odanın kirası yirmi lira
dan aşağı değildir. Bu odanın zemini de top
raktır arkadaşlar. Dört nüfus bu odada yatıp 
kalkacaktır. Ekmek ve oda kirası ayda 38 lira 
edecek. Sonra, bugün en kötü zeytinin kilosu 
160 kuruştur. Günde asgaji olarak 250 gram 
zeytin yese bu aile, 40 kuruştan ayda 12 lira 
eder. Bu insanların giyimi, başka her hangi 
bir ihtiyacı yok mudur? Bütün bunları hesaba 
katarak asgari geçim şartına bu küçücük ilâ
ve, yirmi beş lira, bunların sadece sefaletlerini 
azaltır, yoksa bir refah temin etmez kanaatin
deyim. Arkadaşlar; tasvibinizi rica ederim. 
(Alkışlar). 

REÎS — Takrirde yazılı genel müdürlük ve 
vekâletlere şâmil olmak üzere teklifi reylerinize 
arz ediyorum. Prensip kararı için... Teklifi 
tasvip buyuranlar lütfen işaret etsinler... Etmi-
yenler... İttifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Encümene veriyoruz efendim. 202 nei fasıl 
encümene verildiği için geçiyoruz. 

F . 

204 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yabancı personelin üc
retleri 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

36 000 

77 600 

124 209 

42 500 

56 500 

i 5 000 

151 000 

30 001 
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F. 

306 

307 

308 

Lira 

309 

417 

450 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

701 

711 

Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Hareirahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcirahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 
Milletlerası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur "ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et--
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mevcut makine, alet ve malze
me onarımı 
REÎS — Kaimi edenler... Et-

3 600 

120 000 

8 000 

35 000 

650 000 

38 900 

28 000 

23 600 

28 101 

60 000 

1 500 

3 050 

50 000 

7 000 

F. 

742 

751 

752 

Lira 

200 000 

75 000 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makine, alet -ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

/ — Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 

REÎS — 10 dakikalık müddet devam ediyor 
efendim. 

Diyanet îşleri Bütçesinin müzakeresine geçi
yoruz. 

Söz Ömer Bilen'in.' 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Bu sene Diya

net bütçesinin müzakeresinde söz almaklığımm 
yegâne sebebi Bütçe Komisyonu Diyanet büt
çesini müzakere ederken mebus arkadaşlardan 
bâzıları bu sene imim - hatip kadrolarına kıs
men olsun ihtiyacı karşılamak üzere 1000 kad
ronun ilâvesini istemişler ise de ancak ekseriyeti 
tarafından bu teklif kabul edilmemiştir. Kabule 
taraftar olmıyan mebuslar sebep olarak ima
met ve hitabet vazifelerini ifa edecek kimsele
rin halen mevcut olmadığından bahsetmişlerdir. 
Haddizatında bu iddia isabetli değildir. 

Çünkü memleketimizin birçok yerlerinde ha
fız mektepleri açılmış faaliyet halindedir. Bu
ralardan yetişen hafızlar imamet, hitabet vazi
felerini mümkün mertebe ifa edebilirler. Gerçi 
yalnız hafızıkuran olmak bu mühim vazifeleri 
lâyikıyle ifası için kâfi değilse de kifayetli ele
manlar yetişinceye kadar zarureti islâmiyeden 
sayılan kutsi vazifelerin ihmal ve tehirine hak
kımız yoktur ve olamaz. Binaenaleyh bu husus
taki boşlukları şimdiki imkânlarımızla doldur
mak suretiyle müslüman vatandaşlarımızın mü
him ve mübrem mânevi ihtiyaçlarını. temin ve 
tehvin etmek ieabeder. Çünkü zaruretler karşı
sında memnu olan fiiller bile mubah olur diye 
bir kaidei umumiye vardır. Meşru irade ile mil-

- 424 — 



t : 45 21. 
leti temsil eden mebusların en başta gelen vazi
felerinden birisi de vatandaşların maddi sahada 
olduğu gibi mâneyi yolda da haklarının temi
nat, altına alınması lâzımdır. Arkadaşlar tari
hin seyri dikkatle takibedilirse şu neticeye 
vâsıl olunur ki mânevi duygulardan mahrum 
milletler maddi sahada ne kadar yükselmiş ol
salar bile devamlı olarak millî huzuru temin 
edememişlerdir. Hâdiseler bu dâvanın açık şa
hitleridir. işte bunun içindir ki biz millet mü
messilleri din ve maneviyat mevzuunda sudan 
bahaneler ile, calî sözler ile vakit geçirmiyelim. 
Böyle hareketler millî bünyemizde telâfisi güç 
boşluklar ile kalmaz. Belki tedavisi imkânsız 
marazi içtimainin zuhuruna da sebep olabilir. 

Uzun müddettir bu mevzuda gösterilen ihmal 
ve terahinin millî ve ahlâki seviyemizde vücuda 
getirdiği ârazıfaside nakabili inkârdır. Hükü
metimizin dört beş seneden beri maddi sahada 
göstermiş olduğu faaliyet hariçte, dâhilde erbabı 
insaf tarafından takdir ve stayişle yâd edilmek
tedir. Manevi sahada ise düne nispetle bir 
faaliyet levhası göze çarpmakta ise de bu konu
daki ihtiyacın azamet ve şümulüne uygun he
nüz bir karar alınmış değildir. Eski iktidarın 
devrinde Diyanet bütçesi şu idi. Biz bunu şu 
kadara yükselttik diye teselli edici sözler ile 
imrarıevkat edemeyiz ve doğru olamaz. Çünkü 
demokrat devlet ve milletler mazinin noksanla
rını unuturlar halden örnek alarak istikbale 
ümitli olarak yönelirler. Beşeriyet âleminde fa
zilet numunesi olan Hazreti Muhammedin gös
termiş olduğu rahi hidayet ve tariki selâmet de 
ancak budur. Selâm hakka tâbi planlar üzerine 
olsun. 

Arkadaşlar : 
Bir milletin hakiki refah ve saadetini temin 

için maddiyat ve maneviyatın yekdiğerine mu
vazi olarak yürümesi zaruridir. Bu hususta 
Garp âleminin gösterdikleri parlak mesai şaya
nı ibrettir. Bilhassa insani sahada bütün beşe
riyete yardım elini uzatan Amerika 'nm din 
mevzuunda da göstermiş olduğu terakki ve faa
liyet ayrıca zikre şayandır. Şöyle ki: 1946 ihsa-
iyatma nazaran kiliseye bağlı 23 milyondan 
fazla katolik 77 milyondan fazla - protestamn 
var iken gün geçtikçe kiliseye bağlılık artmak
ta ve 1935 te protestanlara ait kilise adedi 199 
bin, kiliseye bağlı âza adedi 55 milyon iken 
1945 te kilise sayısı 253 bin âza miktarı da 18 
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I milyon artmıştır. Şu hale nazaran on senede 54 

bin kilise yapılmıştır. 5 Ocak 1947 tarihli Tay-
mis gazetesinin yazdığına göre 1947 senesinde 
yeni yapılacak Protestan kiliseleri için 550 mil
yon dolar tahsisat ayrılmıştır. Bu hesaplar açık
ça gösteriyor ki ; medeniyet şahikasına yükse
len bu millet dinî sahada da bütün milletlere 
örnek olmaktadır. Bu izahlardan şu neticeye 
varmış oluyoruz : Hiçbir din manii terakki de
ğildir. Bilhassa önü sonu ilme dayanan, ekme-
liedyan olan İslâmiyet her zaman sâliklerini zir-
vei kemale eriştiren bir dinî kavit ve tariki 
münirdir ve hilafını iddia ise dalâli mübindir. 
Şu ciheti de istidraden ve iftiharla arz edeyim : 
1950 den bu yana Ankara Belediyesi hududu dâ
hilinde hamiyetli, dindar müslümanlarm teşeb
büsleri ve yardımları, bizzat belediyenin de bu 

i hususta gösterdiği maddi, mânevi muavenetiy-
le 15 aded cami inşa edilmiştir. Bunlardan bir
çokları ikmal edilmiş, birkaç tanesi de derdesti 
ikmaldir. Bu hususta hükümetimizin de gös
termiş olduğu kolaylık şayanı şükrandır. 

Büyük Milletimizin dinî ve ahlâki sahada da 
her millete örnek olacak bir yaradılışı da oldu
ğu için tefahür etmek hakkımızdır. Hulâsa ola
rak maruzatım, milletimizin hakiki mümessili 
olan sizler bilhassa kiyaset ve liyakatiyle, azim 
ve imanı ile şayanı tebcil olan Muhterem Başka
nımız Adnan Menderes'ten ve mesai arkadaşla
rımdan, din ve ahlâk mevzuuna da lâyık oldu-

| ğu ehemmiyeti vereceklerini ümideder, maddi 
mânevi sahalarda hayırlı muvaffakiyetlerini ve-
liyüdtevfik olan Hazreti Allah'tan niyaz ederim. 

İstidraden şunu da arz* edeyim : 
Büyük, kadirşinas ve âlicenap Hazreti Pey

gamberimiz şöyle buyurmuşlardır: Ee'sül hik-
metü mehafetullah. Dün, Başbakanımız bu ha
disi buyurdu; fakat bunun mânasını söylemedi, 
mânası : İlmin, irfanın başı Allah korkusudur. 
Allah korkusu da bu mevzudan gelir. Fakat 

I ben burada başka bir hadisin mealini söyliye- . 
ceğim. Hakşinas ve âlicenap olan Peygamberi
miz, büyük milletimizi şu kıymetli hadisleriyle 
takdir buyurmuştur. Hadisi şerifin Türkçe me
ali : Eğer iman ve İslâm Süreyya Yıldızına 
asılmış olsa idi bile Türk Milleti elbette iman 
ve Islâmiyeti oradan da indirirler idi, sözleriyle 
milletimizin fıtri kabiliyetini övmüştür. 

Milletimiz namına, lehülhamdü velminne, 
' deriz. (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 
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REÎS — Burhanettin Onat, buyurun. 
BURHANETTİN ONT (Antalya) — Vazgeç

tim. 
REİS — Nuri Ocakcıoğlu, buyurun. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, bütçeye konan para azdır. 
Bütçeye fazla tahsisat koymak da kâfi değil
dir. Adam yetiştirmek lâzımdır. Adam yetiştir
mek deyince de yalnız dinin ibadete ait kısım
larını bilen adam demek değildir. Asıl üzerinde 
durulacak mesele lâikliğin ve inkılâbın dinimi
zin hükümlerine aykırı olmadığmı,bilâkis uy
gun olduğunu, dinin medeniyet ve terakkiyi 
emrettiğini görmektedir. Sayın Başbakan ilk 
Hükümet programında lâikliği din aleyhtarlığı 
mânasına gelmediğini cesaretle söylediler. Fakat 
şunu kabul etmek lâzımdır ki, biz bunu söyliye-
miyoruz. Söylersek acaba gerilik mi denir, di
yoruz. Ben epeyce okuyan bir adamım. Fakat 
bir insan her şeyi okumaya imkân bulamaz. 
Muhterem Diyanet İşleri Reisi hem medrese 
mezunu, hem de hukuk mezunudur ve hâkimlik, 
müddeiumumilik yapmıştır. Bugün de bu ma
kama gelmiştir. Kendisinin çok iyi anladığı 
gibi lâikliğin ve inkılâbın din aleyhtarlığı olma
dığını cesaretle söylemesini bizim gibi çekinme-
mesini bilhassa kendisinden istirham edeceğim. 

Bu memleketin kısmı küllisi müslümandır. 
Lâiklik Anayasanın ikinci maddesindedir. 75 
nei maddesi de bunu izah eder mahiyettedir. 
Diyanet işlerinin vazifesi 429 numaralı Kanunla 
tarif edilmiş, 430 numaralı Kanunda da ilahiyat 
Fakültesinin, imam, 4ıatip mektepleriuin^ açıla
cağı zikredilmiştir. 

Bütün memurları terfih etmek, maaşlarını 
artırmak lâzımdır. Çünkü onlar çok perişan 
durumdadır, mütekaitlerin, harb malûllerinin 
maaşlarının da mutlaka artırılması lâzımdır. 
Odacıların, ücret alan diğer müstahdeminin de 
ücretleri artmalıdır Bugün 50 lira, 70 lira alan 
bir Kuran öğretmeni elbette nüsha yazarak 
geçinecektir, bunu açıkça söylemek, saklama
mak lâzımdır. Onun için her tarafta tarama 
yapmak suretiyle, vilâyette, kazada fenle mütera-
fik olarak hakiki din bilgisiyle kendini yetiştiren
ler var. Böyle dinden anlıyanlar kimlerdir'? 
Bunlar aranmalıdır, bunların içerisinde para
sız da kursta çalışan olur, onun için kursları 
umumileştirmek lâzımdır. Gerçi bir kurs tah-
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sisatı vardır. Ama bunların ne yaptığı, nerede 
açıldığı belli değildir. Atatürk diyor ki : «Bir 
dinin tabiî olması için, akla, fenne, ilme ve 
mantığa tetabuk etmesi lâzımdır. Hangi şey ki, 
akla, mantığa menafii âmmeye muvafıktır, bi
zim dinimize de muvafıktır. İnkılâp muasır 
medeniyet seviyesine yükselmek olmasına göre 
ilim içinde ise tahsil et, beşikten mezara kadar 
ilim iste, bir kavmin lisanını öğrenen onun şer
rinden emin olur, hakikat müslüman oknıya-
mn ağzından da çıksa kabul et, düşmana karşı 
harb malzemesi hazırla, insanlık çalışmakla 
olur. Gibi bilgiye, yani fenne yer veren hüküm
ler, inkılâp değil midir? Seni yalanlarlar, be
nim amelim bana, sizinkiler size aittir, deyiniz. 
Dinde ikrah yoktur, ben senin ibadet ettiğine 
ibadet etmem, sen de benim ibadet ettiğime 
etme, gibi hükümler lâyıklığa misaldir. Yetiş
tirilecek adamlar bunları az çok anlamadıkça 
müfit olamazlar. Kabul etmek lâzımdır ki, 
köylü iktidarınızı seviyor, fakat bir gün canı 
sıkıldı mı, sevdiği partiyi devirebilir. Bu müm
kündür. Buna çok ehemmiyet vermek lâzımdır. 

Yukarda arz ettiğim gibi dinbilgisi fenle 
beraber öğretilmezse, yalnız ibadet etmek lâ
zımdır, zannedilir ve bu telkin edilir. Din te
rakkiyi emreder, geriliği din değil, bilgisizlik 
verir. Ben iki lise mezunu tanıdım, ikisi de na
maz kılıyor, ikisi de dindar. Birisi dinimizin 
fenne uygun olduğunu kabul ediyor, diğeri ise 
radyo dinlemenin, sinemaya gitmenin haram 
olduğunu söylüyor. Dinimizde böyle bir şey 
yoktur. Zannediyor musunuz ki, lise mezunları, 
liseye devam edenler arasında, yüksek tahsile 
devam edenler arasında geri fikirli olmıyanlar 
yoktur? Fenne vâkıf olmiyanlarm tesiri altın
dadır. 

Ben trenlerde gidip gelirken, İlahiyat Fa
kültesinden bâzı gençlerle karşılaştım. Gördüm 
ki, dinimizin fenne uygun olduğunu esaslı izah 
edemiyorlar. 

Bilhassa bu noktada çok iyi hazırlanmış 
olan Diyanet İşleri Reisinden büyük hizmetler 
bekliyoruz. Fakat Diyanet İşlerimiz bu bütçe 
ile bu kadro ile daha ileri hizmet yapamaz, bu 
işi genişletmek lâzımdır. Geçenlerde arz etti
ğim gibi, hiç lâzım olmıyan bir işe birçok tah
sisat verirken memleketin asıl temelini teşkil 
eden bu mevzuda tahsisatı kıskanmak doğru 
olmaz. Bizim dinimizde^ cebir yok, demiştim. 
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Burada bu sözlerimi dinliyen gazetecilerden bi- I 
risi yanlış anlamış ve benim namaz kılmak iste-
miyen bir kimseyi namaz kılmaya zorlarsanız 
o abdestsiz namaz kılar, şeklindeki ifademi 
Yeni İstanbul Gazetesine ben abdestsiz namaz 
kılarmışım suretinde yazmış. (Gülüşmeler). 

Bir an evvel ne yapacaksak yaplaım, bu 
dini maddi zorluklardan kurtaralım. Yüzer yü
zer kabul edilmekle neticeye varmamız imkân
sızdır. Kırk bin köyün ihtiyacı bu suretle kar
şılanamaz, ilerleme olmaz. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Aradaşlar, 

ben şikâyetçi olarak konuşacağım. Bu kadar 
inkilâplarımızdan sonra, Cumhuriyetin göster
diği kuvvetten sonra, yıkılan yüzlerce yıldan 
beri çöken bir imparatorluktan zinde bir mil
let ve devlet çıkardıktan sonra bu .inkılâpla
rımızın alieyhinde konuşulması çok acı bir şey
dir. (Gürültüler) Bunu teşmil etmiyorum. Bir
çok müftülerimiz, vaizlerimiz vardır. înkilâp-
larımızdan takdirle bahsediyorlar, fakat bir
çokları da vardır ki, tamamen düşmanca telkin
lerde bulunuyorlar. 

Asıl acı olanı şudur : Diyanet İşleri Başkan
lığı böyle inkilâplarımızm aleyhinde bulunan
lara karşı bir şey yapmıyor. Yapsa da çok su
dan yapıyor. Bir tanesinin, iki tanesinin yer 
değiştirilmesi bir şey ifade etmez. Diyanet İş
leri demelidir ki, resmen beyanatta bulunmalı
dır ki, millet bu gibi telkinlere inanmasın; 
bunlar dinimizde yoktur; bu gibi telkinlerde 
bulunanlar dinimize fenalık ediyorlar, milleti
mize fenalık ediyorlar, demelidir ve onları tu
tup vazifesinden uzaklaştırmalıdır. Bunu yap
maktan çekiniyor. İşte Diyanet İşleri Reisliği
nin büyük kusuru buradadır. İyi müftü var, | 
fena müftü var; iyi vaiz var, fena vaiz var. I 
Halka fena telkinde buDunan hiçbir vaizin ale
ni tevbihle karşılandığını görmedim. Telkin
leri millette fena yer etmiştir. 

Arkadaşlar, bu gibiler hakkında bende uzun 
bir liste var. Fakat on dakika içinde okuma
ma maddeten imkân yok. Bu müftüler, bu va
izler mütemadiyen medeniyet aleyhinde bulu
nuyorlar, millet arasında ikilik yaratmak isti-
yorDar ve halkı da kışkırtıyorlar. (Nerede ses
leri) . Biz isteriz ki, Diyanet İşleri Reisliği mem- I 
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lekette İbnisina'ların, Fârabî'lerin zuhurunu 
mümkün kılmış olan havayı yeniden yaratsın. 
Maalesef bugünkü Diyanet İşleri Riyaseti 300-
400 yıl içinde Osmanlı Devletinin yıkılmasına 
âmil olan geri kafalılığı temsil edermiş gibi, 
Osmanlı Meşihatının devamı imiş gibi hareket 
ediyor. (Gürültüler, kapak sesleri, öyle şey 
olmaz sesleri). Osmanlı Devleti bu yüzden yıkıl' 
mıştır. örnek vereceğim. 

Modern ekonomi kredi üzerine, borçlanma 
ve faiz üzerine kurulmuştur. İstanbul'da müf
tüler vaazlarında, faiz haramdır, diye bağırıp 
çağırıp duruyorlar. 

Matbaa küfürdür, bit 'attir diye 300 yıl İm
paratorluğa, islâmiyete matbaayı sokmıyan şey
hülislâmların, fetva eminlerinin, faiz haramdır, 
diyen müftülerden, Türklüğe ve Müslümanlığa 
fenalık etmek bakımından hiçbir farkı yoktur. 

İçimizde hanımlar vardır. Şayet bu giyim
lerimizle başlarına bir başörtüsü alarak camiye 
gitmek isteseler, bu, müslümanlığa yakışmaz, 
küfürdür, diyerek içeri almazlar. (Gürültüler, 
kaç defa camiye gittin sesleri, milletin dini ile^ 
alay etme sesleri, kapak gürültüleri). Bu gaze
telerde görülmüştür. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
~ HİKMET BAYUR (Devamla) — Bir Sultan
ahmet imamı çıktı, Kuran dersi verdiği bir 
çocuğu baştan çıkardı, onu Diyanet İşleri ale
nen tevbih etti mi? (Gürültüler, sıra kapakları 
vurmalar). Adam, ben şeriata mugayir bir şey 
yapmadım, dedi. Diyanet İşleri, bu yaptığın 
şeriat değildir, demedi, gazetelerde beyanat 
vermedi. 

Arkadaşlar, vaizler ve müftüler var, isim 
ve yer de verebilirim, ey gafiller, der, oruç tut
mak için niyet edersiniz, sokağa çıktığınız za
man çıplak kollu bir kadına rastlarsanız, oru
cunuz bozulur, siz de kâfir olursunuz, diye va'-
zetmektedir. (Gürültüler). Bu, devletten para 
alınarak yapılan bir şeydir. (Şiddetli gürültü
ler). Bir Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkardık. 
Bu kanunun maksadı nedir? Bundan maksat 
memleket çocuklarının bir kalıptan çıkmasına 
ve aynı şeye inanmasıdır. Şimdi gizli medre
seler vardır. Orada ilkokuldan, ortaokuldan 
mezun olmamış çocuklar okur. Oradan çıkan
lar vaiz olur, müftü olur, bunlara 15-20 lira
lık maaş verilir. îlkmektebe gideceği yerde 
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medreseye gidiyor. İlkokuldan çıkarsa bir şey I 
olmaz. Bu medreseden çıktı mı Diyanet İşleri 
taarfmdan 15-20 liralık asli aylıkla derhal tâ- j 
yin edilmektedir. Birkaç yüz yıldan beri yal- | 
nız din tedrisatı gören ve başka hiçbir şey öğ-
renmiyen bilgisiz din adamları yetiştiren bu mü
esseseler yeniden ihya edilmiş. Şurada, burada 
medreseler kuruluyor, güya gizlidir.. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Sen i 
hâlâ eski gözlükle görüyorsun. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
Hasan Hayati Ülkün. (Yok sesleri) 
Mehmet Mahmutoğlu. 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar; 14 Haziran 1935 tarihli 
ve- 2800 sayılı Diyanet İşleri Reisliğinin Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki Kanun, inkılâp 
çağının eseri olmakla beraber memleketin din 
işlerini tanzimden uzak kalmış ve din müesse
sesi kemale ulaşmamıştır. Zaman olmuş lâyik dev
let idaresi din işlerini tanzim ve tedvin etmiş, 
zaman olmuş iktidarda olan siyasi partiler si
yasi organın emri altında bulunan Diyanet taleri 
müessesesi kanalı ile siyasi propagandı yapmı.y 
lar ve din adamları başka gayelere vasıta olarak 
kullanılmışlardır. 

Lâiklik dediğimiz prensip, memleketimizde, 
din düşmanlığı şeklinde mütalâa edilmiş ve 
uzun müddet din işlerinde, lâik görüşe uygun 
düzen verilmesine tevessül edilmemiştir. Büyük 
Atatürk din müessesesinin dejenere olduğunu 
görerek büyük inkılâbın tahakkuku sırasında 
bu müesseseyi zamanın tekâmülüne terketmeyi 
derpiş eylemiş ve zamanı gelince onu da lâik 
görüşe uygun bir müessese haline getirilmesini 
gözden uzak tutmamıştır. İnkılâblarm Türk 
milletine mal edilmesi içtimai, iktisadi ve idari 
sahalardaki ıslahatın yapılması ile modern ve 
muasır bir duruma giren memleketimizde artık ı 
bundan böyle olsun din işlerinin yeniden ele 
alınması zamanı geldiğine kaani bulunuyorum. 

İnkılâpların Türk Milletinin sinesinde yer
leşmiş olmasına ve Türk Milletinin terakki ve 
inkılâbı benimsemiş büyük bir millet bulunma
sına göre ona mürteci demek ve vatandaşları irtica 
ile itham etmek ve siyasi partiler ve cenliyetleri 
bu zaviyeden mütalâa ederek kapatmak modern 
Türk Cemiyetinin ve medeni Türkiye'nin ter-
vicedeceği işler değildir. I 
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Biz, öyle bir cemiyet ve Devletiz ki, bun

dan böyle yurdumuzda vatandaşları, dinleriyle 
mezhepleriyle, vicdan ve kanaatleriyle itham 
etmeye tevessül etmemek durumundayız. İnsan 
hakları ve ana hürriyetlerini Dünya Beyanna
mesinde derpiş edilen din ve vicdan hürriyetle
rini tam ve kâmil mânasında memlekette tatbik 
etmeye mecburuz. Din işlerine verilecek şekli 
tâyin, ilmin ve ihtisasın işi olup bu hususta siya
si partiler bir araya gelmeli ve din işlerinin si
yasi faaliyetlerde istismar edilmemesine birlik
te karar verilmeli ve prensip kararı alarak müş
tereken ilân edilmelidir. Bundan böyle olsun bir
birlerini irtica ile ithamdan fariğ olmalıdır. Ke
za irticaın ne olduğu Anayasada tarif edilmeli 
ve ceza mevzuatında da buna mütenazır olarak 
tadilât icra edilmelidir. Biz, lâyik Demokrat 
Hükümetinden ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden böyle bir teşebbüsün tacil edilmesini bek
lemekteyiz. 

Diyanet İşleri Reisliğinin ve bütün din işle
rinde çalışanların siyasi organ olan Hükümetin 
emri ve direktifi altında bulunmasını lâyik Dev
let görüşüne aykırı buluyoruz ve tenkid ediyoruz. 
Lâyik olduğunu kabul ettiğimiz Demokrat Par
ti iktidarı tek parti devrinin eseri olan bu kanu
nu değiştirmeli ve din işlerine lâyik görüşe uy
gun yeni ve modern bir veçhe vermelidir. 

Memleketimizin modern bilgilerle mücehhez 
hocaya, müezzine, imama, müftüye ve din âlimle
rine olan ihtiyacı büyüktür. Din adamlarının 
yetiştirilmesi lâyik Devlet görüşüne uygun bir 
şekilde halledilmeye muhtaçtır. 

Bu bakımdandır ki, Diyanet İşleri Reisliği 
bütçesindeki müzakerelerin de bu görüşe uygun 
olarak cereyan etmesini temenni ederken şu ha
kikati da ilâveten arz etmek isterim ki, kutsiye
tine inandığımız mukaddes dinimizi lâyiklik pren
sibine ve bu anlayışa aykırı olarak şahsi menfa
at ve gayeleri uğruna istismar eden ve buna yel
tenen yobazların kafalarını ve benimsediğimiz 
ve buna sureti katiyede inandığımız Büyük Ata
türk'ün büyük inkılâbına bu kötü maksatla el 
uzatanların elini beraberce kırmak siyasi parti
lerin müşterek davasıdır. İşte o zaman müstak
bel nesillere emanet edilen ve halen nöbetini tut
makta olduğumuz Cumhuriyet armağanına kar
şı kutsi vazifelerimizi yaparken diğer taraftan 
da Atatürk'ün ruhu şad olur. 
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MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar; heyecanımı af buyurun, şimdiye 
kadar şahsi konuşmak adetim olmadığı halde 
Sayın Hikmek Bayur'un maksatlı konuşması 
karşısında bilmecburiye, bir iki kelime ile ce
vap vermek lüzumunu duydum. Bundan dolayı 
yüksek heyetinizden özür dilerim. 

Sayın Hikmet Bayur hangi sebeple olduğu
nu pek iyi anlıyamadığım, bir tesirin altında 
konuştular. Zannediyorum ki, lâyikliğin ne ol
duğunu iyice anlıyamanıışlar, körükörüne ısrar 
ediyorlar. (Bravo sesleri) 

REİS — Mehmet Bey, kelimeleri tartarak 
söyleyin. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ama 
maksatlı konuştular. 

MÜMTAZ TARHAN (Ankara) — înkilâp 
tarihi profesörü idi. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Kendileri 
bu memlekette Maarif Vekilliği yaptılar. O za
man ellerinde.... 

.HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — 27 sene di
ni imha ettiler. Niçin o zaman gençleri yetiş
tirmedi. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ellerin
de bir Tevhidi Tedrisat Kanunu vardı. Bu ka
nunla imam ve hatip okulu açmak yetkisini haiz 
idiler. Neden açmadılar?. Soruyorum kendileri
ne cevap versinler. 

Muhterem arkadaşlar; Diyanet İşleri Reisli
ği ile aramızda teşehüt miktarı bir ahbaplık 
vardır. Seçim bölgemizden vâki mütaaddit müra
caatlar karşısında gerek yalnız gerek bâzı arkadaş
larla birlikte birkaç defa gittik, geldik. îmam iste
dik, yok. Hatip istedik, yok. Müezzin istedik, yok. 
Bu yokların muhassalasmı aldık, baktık gene 
yok çıktı. Onun için huzuru âlinize bu sebepten 
çıktım.. Arkadaşlar; malûmdur. Dinler cemi
yetlerin mânevi dayanağıdır. îslâmiyetin yayı
lışında bayrak olmuş bir ırkın ahfadı olarak di
nimizin millî ahlâkımız üzerindeki büyük tesiri 
inkâr edilemez. Hal böyle iken hakikatlar ve 
elimizdeki rakamlar gösteriyor ki, mânevi kay
nağımız olan Diyanet işlerine lâyıkı veçhile el 
uzatamıyoruz, arkadaşlar. 

Demokrat Parti iktidarının 1950 yılma na
zaran hademei hayrat kadrosunun 2997 aded 
ilâve yapmış olması ve buna 1955 yılı bütçesin
de de 250 daha katması şükranla kaydedilecek 
bir keyfiyettir. Görüyorsunuz ki, arkadaşlar bu 
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mevzuda uzun yılların ihmalinin yükünü gene 
biz taşıyoruz. Bütçe Komisyonu 1955 yılında 
250 hademei hayrat kadrosu ilâve etmiştir, de
dik. 

Fakat bugün yeni taleplerde esasen iki bini 
aşmaktadır. Bu sayı, sene sonuna kadar belki 
4 000 i bulacaktır. Binaenaleyh, yeni verilen 
250 aded kadro ile bu 5 000 adedi nasıl telif 
edeceğiz, anlamıyorum. Zannederim, bunun yeri 
de burasıdır, arkadaşlar. 

Piğer taraftan, yukardan beri verdiğimiz 
rakamlara köy imamları dâhil değildir. Köy 
imamları, Köy Kanununa göre köy bütçesinden 
para alırlar. Fakat öyle köylerimiz vardır ki, 
bunların bütçeleri, diğer işleri yapmaya taham
mülü yok ki, imam maaşım ödesin. Kaldı ki, 
birçok idare âmirlerimiz de bölgelerinde iş yap
mak, icraat göstermek kararı ile bütçeler üze
rinde titiz davranıyorlar, kendi zaviyelerinden 
haklı olarak bunları bütçelerden çıkarmak isti
yorlar. Gönlüm arzu ediyor ki ; köy imamları 
Diyanet İlerine bağlı olsun. 

Ben insafsız değilim arkadalar, malî imkân
larımıza bakıyorum da dilim varmıyor, söyliye-
miyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hademei hayrat kad
rolarına bakıyorum da bu günkü hayat şartları 
karşısında bu kadroları ıslah etmek lâzımgeli-
yor. 

Diyanet İşleri Reisliğinde bu seneki ilâvei 
kadrosu ile birlikte 7 750 aded hademei hayrat 
kadrosu vardır. 

Bunları ücretlere göre ayırmaya tâbi tutar
sak : 

100 Liralık ücretli kadrolar 733 
125 Liralık ücretli kadrolar 96 
150 Liralık ücretli kadrolar 41 

Yekûn 870 dir. 
Yani 100 - 150 lira ücretli kadroları 870 kad

ro, 60 - 75 liralık ücretten geriye kalan 6 880 
kadro vardır. Artık bunların geçim seviyelerini 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 

REİS — İki dakikanız kaldı efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Diyanet 

işlerinde ıslahı icabeden bir husus daha vardır. 
O da hocalarımızın medresede feyiz ve icazet 
alırlarken bu icazetlerin 1332 yılma kadar alı
nan - icazetler yüksek tahsilli mevki ihraz edi
yor - 1332 yılından sonrakiler Diyanet İşleri 
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Reisliği bir heyet muvacehesinde imtihan veren
leri orta derecede 15 liralık bir kadro veriyor-
Beiı şunu istiyorum, bu heyet mademki imtihan 
hakkını haizdir, imtihan ettiği kimseye kadro 
verirken imtihandaki muvaffakiyetine göre 15 -
20 - 30 liralık kadro versin. Bu tâyin hakkını 
tanıyalım. 

Sayın arkadalar, bu hususta Yüksek Riyase
te bir de takrir sunuyorum. 90 - 100 imzalıdır. 
Bunun kabulünü saygı ile arz ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
REİS — Muzaffer Âli Mühto. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlamadan 
evvel Hikmet Bayur üstadımıza birkaç kelime 
ile cevap vermek mecburiyetini hissediyorum. 

Üstadım inkılâp hocalığı yapmıştır, onun için 
inkılâplara fazla bağlıdır, bu hususta çok hassas
tır, çok ileri gitmiştir. Şunu kendilerine hatırlat
mak isterim ki, bu Mecliste bulunan arkadaşlar da 
en az kendileri kadar inkılâpçıdır ve hepsi de 
en az kendileri kadar inkılâplara bağlı insan
lardır. (Bravo sesleri). 

Şimdi burada üstadımızdan takdir . lıisk'rini 
izhar etmelerini beklerdim. Bu Mecliste ne in
kılâp yobazlığı ne mürteci yobazlığı hiçbir su
retle iltifata şayan olamaz. (Böyle bir şey söy
lemedi, nereden çıkarıyorsun? Sesleri). 

Yani bu Mecliste bu türlü beyanlar iltifat 
görriıez. Ne o şekilde ifrat, ne bu şekilde ifrat 
iltifat görmez. Muhterem Hikmet Bayur'un Di
yanet İşleri Reisliğinin biraz da müspet işlerin
den ve hizmetlerinden bahsetmesini isterdim. 

,Her şeyi olduğu gibi kabul edip takdir etmek 
ieabeder. Diyanet işlerinin mühim vazifeleri 
vardır ve bu vazifeler ifa edilmiştir. Diyanet 
işleri bütçesi 1954 e nazaran üç milyon küsur 
liralık bir fazlalık göstermektedir. Milyonluk 
bütçede bu kadar fark çok azsa da şüphesiz yine 
takdire şayandır. 

250 aded bir kadro yeniden konmuştur. Bu
nu da teşekkürle arz ederim. Arkadaşlarımın 
yeni bir teklifi vardır, imza koymak bana na
sip olmadı, onun da kabulünü rica ederim. 

Sabık iktidar arkadaşlar; köylü ile şehirli 
arasında bir takım farklı muameleler yapmakta 
idi. Bunlar köylüyü bir üvey evlât mertebesine 
indirmişti. Eski iktidar zamanında köydç mek
tepler angarya ile köylüye yaptırılırdı, şehir
linin ise mektep ve suyu hükümet tarafından 
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yaptırılırdı. (Sağdan mevzua gel sesleri.) Mev
zua geleceğini, mevzu ile ilgilidir. Netice ola
rak bu fark bugün kalkmıştır, Hükümetimiz 
bu farkı kaldırmıştır. Artık köylünün de şehir
linin de yolunu, mektebini Hükümet yaptırıyor. 
Köylüye de şehirliye de elinden geldiği kadar 
yardım yapıyor. 

Arkadaşlarını, ben 1950 de mebus olup ge
lirken, beni teşyi eden bir köylü bana şöyle 
dedi: Muzaffer bey, mebus oldunuz tebrik ede
rim, Allah millte hayırlı etsin, sizden büyük 
malî yardım hemen beklemiyoruz. Siz, bizini 
bezimizi kumaş, çarıklarımızı kundura yapa
mazsınız. Fakat bizi mânevi sahada ferahlığa 
kavuşturmalısınız, onu beklerim dedi. Onu ma
zur görün. 

Bugün çarıklı köylü kalmamıştır. Hüküme
tin köylüye gösterdiği yakın alâka ve yardım
dan dolayı köylü bugün kundura, hiç değilse 
lâstik giymektedir. 

Yalnız köylümüz bir yardımdan bugün için 
tam mân asiyle istifade edememektedir. ' Çünkü 
gönlümüzün istediği gibi bütün köylerimize, 
40 bin köye imam tâyin etmek malî kudreti
mizin üstündedir. Fakat hiç değilse nüfusu ka
labalık köylerimize, pazar kurulan kasaba mer
kezi köylerimize birer imam verilmesi yolunda 
çığır açmak gerekmektedir. 

Demin bir sözüm üzerine sayın Halk Par
tili arkadaşlarım sadede gel dediler. Müsaade
nizle bir az daha izahat vereyim, sadede geli
yorum. 

1950 de hükümetimiz iktidara geldikten son
ra artık, dine yapılan müdahaleler oratdan 
kalktı. Şimdi herkes, Allah'a çok şükür ezanı 
Muhammediyi duyuyur. Hiçbir takibe tâbi kal
mıyor. Dini ile Allahiyle başbaşa kalıyor. Rad
yolarda Kur'anı Kerim okunuyor. Mevlidi şe
rifler okunuyor. Hac kapıları açılmıştır. Bun
lardan dolayı hükümetimize müteşekkiriz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken hükümetimize, Diyanet işleri Reisliği büt
çesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür 
eder ve bu yardımların, sizlerin takdirlerinizle 
ve reylerinizle daha fazla yükselmesini temenni 
ederim. (Soldan: Alkışlar) 

HÜSEYİN ÇİMEN (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlarım; benden evvel konuşan ar
kadaşlar benim söylemek istediğim bâzı husus-
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İan belirttikleri için vaktinizi almamak gayre
tiyle sözlerimi kısa kesmek istiyorum. 

Diyanet İşleri 1955 yılı bütçe lâyihasını tet
kik »ettiğimiz zaman görürüz ki, Hükümetin 
teklifinde, fasıl 202 bölüm 120 de Bütçe Encü
meni bir indirme yapmıştır. 

Arkadaşlar; bu milletin diğer ulvi işleri gibi 
ulvi gayeleai kadar mânavi bir dayanağa da 
ihtiyacı vardır. Türkiye'mizde vilâyet, ve kaza
lara imam ve hatip kadrosu verildiğine göre 
nahiye ve büyük köylerimize imam ve hatip ve
rilmesi yerinde olacaktır. Köylere verilemez 
deniyor. Bugün köylü muhtarın parasını ver
mekten âcizdir. Ama buna çare düşüneceğiz. 
Bütün Devlet dairelerinde maaş alan memur
ların emeklilik hakkı ile nasıl müstakbel durum
ları emniyete almıyorsa hayrat hademesinin de 
aynı şekilde emniyete alınması yerinde olacak
tır ve olması lâzımdır, arkadaşlar. 

Bütün nahiye ve büyük köylerimize birer 
imam ve müezzin kadrosunun verilmesi bir usul 
ve kanun olarak kabul edilmesi lâzımgelir ki 
bunun yanı başında köy camilerinin yıkılmak
tan kurtulması için her camie 3 - 5 yüz lira 
yardım yapılması ve hayırseverler tarafından 
cami yapma teşebbüslerinin desteklenmesi ye
rinde olacaktır. Bu fasıldaki tahsisatı arttır
mak lâzımdır. Hükümetiniz tarafından hazır
lanmakta olan Barem Kanununda hayrat hade
mesine önem verilmesini rica ederim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. (Ağlama, sesleri). 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — İçiniz

de ağlamak istiyen arkadaş varsa halinize be
raber ağlıyalım. 

Arkadaşlar; Anayasamız, dinde lâyikiz, der. 
Bunu Halk Partisi başka türlü anlamıştır, De
mokrat Parti başka türlü anlamıştır. Lâyik 
demek, o memleket dâhilinde mevcut olan bütün 
dinleri müsavi tutmak, din işine devleti, dev
let işine dini karıştırmamak, demektir. İşte bu
nu Demokrat Parti çok güzel anlamış, % 98 i 
Müslüman olan Türk Milletine kendi dininde 
hürriyet ve serbestiyet vermiştir. Demokrat 
Parti bunu yapmış ise hata mı etmiştir? Bir j 
Diyanet İşleri Riyaseti, bu müessesenin kendi
sine bahşettiği vazifeyi lâyikı veçhile yapmış ol
duğunu görüyoruz. İmamların, hatiplerin yap
mış olduğu kusurlara ehemmiyet vermiyormuş. 
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Acaba papaslar, hahamlar ve saireler hata yap
mıyorlar mı? O kadar serbestiyet vardır ki vak
tiyle kapanmış olan masonluk localarını bile 
hükümet açmıştır. Artık bırakalım da herkeşs 
kendi yolunda yürüsün. Biz Masonlara; karışı
yor muyuz ki o Masonlar bizim dinimize karışı
yor? (Alkışlar). * * 

Arkadaşlar; halkımızın % 98 i köylüdür. 
Allaha bilâkaydüşart itaat ederler. İbadetleri
ni yaparlar. Namazlarını kılarlar. Başvekili
miz, dini serbest bıraktık, herkes dininde ser
best olarak hareket eder, diye halka birçok yer
lerde söyledi. Onun için Başvekilimiz bugün 
memleket ve milletin en sevdiği adamdır. (Al
kışlar). Ben Başvekilden rica ediyorum; bu iş
lere ehemmiyet versin, imam - hatiplerle bu 
memleketi bezendirsin. İmam - hatip mektep
leri açılmış, harıl harıl çalışmaktadır. Jmam -
hatip mektebinden tahsilini-ikmal ederek bun
lar mezun olarak çıkmaktadır. Geçenlerde bu 
talebelerden birisi Adana'da konuştu. Bu ko
nuşmasını herkes çok beğendi. Eski şeyhülis
lâmlar dahi böyle konuşmazlardı. Din, bir mem
leket için lâzımdır. Ben arkadaşlarımdan rica 
ediyorum; dine karşı ehemmiyet verelim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. (Vazgeçti ses
leri). 

MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Arka
daşlar vazgeç diyorlar, ben de vazgeçiyorum. 
Yalnız kısaca bir temennide bulunacağım : 

Muhterem arkadaşlar; adedleri 8 000 e yak
laşan hademei hayratın, din adamlarımızın malî 
durumları çok perişandır. Mevcut hükümlere 
göre bunların aldıkları ücret 50 lira ile 130 lira 
arasındadır. Bu kadar cüzi bir para ile evlâdü 
ayal sahibi bir imamın geçinmesi muhaldir. 
Bugün bâzı iktisadi teşekküllerde ve sair mü-
esseselerde bekâr daktilo bayanlara 300 - 400 
lira maaş verilirken böyle, çoluk çocuk besle
mek durumunda olan bir imama 50 lira vermek 
doğru değildir arkadaşlar. 

Bu itibarla hükümetten rica ediyorum, bun
lar için, bunların hiç olmazsa asgari geçinmele
rini sağlıyacak bir barem hazırlasın ve bunu, 
önümüzdeki sene bunların kısmen malîp oturum
larını düzeltecek bir şekilde Meclis huzuruna 
getirsinler. Bu mevzuda bu Meclisten rnüzahe^-
ret göreceklerinden emin olsunlar. Ricam ve 
mâruzâtım budur. 
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REÎS — Sadettin Karacabey (Vazgeçti ses- ' 

leri) 
Servet Sezgin 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte- | 

rem arkadaşlar, islâm dini ile lâyiklik arasın
daki münasebetin artık aydınlanması zamanı 
gelmiştir. Teokratik devlet, faaliyetlerinde dinî 
esaslardan ilham alan devlet demektir. 

Halbuki lâyisizm, dinî esaslardan devletin 
ilham almaması demektir. Fakat, hiçbir zaman, ı 
lâyiklik ve lâyisizm din düşmanlığı demek de
ğildir. Din üzerinde bütün insanların tarih bo-
unca hassas davranmaları ve cemiyetlerin, bil
hassa devletlerin bununla meşgul olmalarının ı 
en mühim sebebi; dinin ahlâk üzerinde büyük 
bir kaynak olmasındandır. Ahlâk ise, içtimai 
nizamı muhafaza eden kaidelerin yekûnu oldu
ğuna, devletin esas vazifesi içtimai nizamı mu
hafaza etmek lüzum ve zarureti bulunduğuna 
göre, mahkemelerin, polislerin, jandarmaların j 
her türlü zabıta kuvvetlerinin yanında bu mâ- I 
nevi kuvvetin devlete yaptığı yardım inkâr I 
edilebilir mi? Devlet fonksiyonu bizatihi içti- ı 
mai nizamı muhafaza eden ahlâkın kaynağı 
olan dini bu sebeple himaye etmek zorundadır. 
Beşeriyete ebediyet vadeden din, öte taraftan ' 
ahlâk kaidelerine muhalefet edenlerin bundan 
mahrum kalacaklarını fertlere telkin eder. 

ilim mücerret ve sadece, muhterem hocama 
arz edeyim ki, ahlâkın tesisine elbette kâfi de
ğildir. Hattâ Russp Emil'ini yazmcaya kadar 
ben diyor, mücerret ilmin insanlarda ahlâk te
sisine kâfi geleceğine kaani idim. Şimdi şuna 
inanıyorum ki, yalnız ilim kâfi değildir. Ayrı- i 
ca ahlâkın teessüsü için din lâzım ve zaruridir. 

Bugün beşeriyetin içinde bulunduğu mânevi | 
ıstırabın en büyük sebepleri, her halde bu mâ-
nevi cephemizin noksanlığmdandır. ilimle di
nin atbaşı beraber yürümesini mümkün kılmak 
icabeder. I 

Bugün atom beşeriyetin saadeti için neden 
kullanılmasın? Bütün teknik imkânlar cemiye
tin, insanlığın refahına neden hasredilmesin? j 
ilmin maddi ihtiyaçları karşılaması sırasında 
bunun mânevi kuvvetten ahlâkın kaynağı olan 
dinden .istifadesi zaruridir. Bu sebeple lâyi
sizm ayrı şey, inkılâpçılık ayrı şey, din ayrı şey
dir. Bizi Viyana kapılarına kadar götüren kuv-
vetin yanında, göğüslerimizde dolu olan imanın j 
büyük rolünü kimse inkâr edemez. (Alkışlar) L 

!.1955 C : 2 
1 Muhterem hocam Fârabiden, Ibnisinadan bah

settiler, haklıdırlar. Islâmiyete hayranlıklarını 
j belirten (Emest Renan) der ki, esefle şunu kay-
I dedeyim ki, hiçbir müslüman camisi değil, mes

cidinin karşısında müslüman olmadığıma esef 
duymıyayım. 

Yine, 19 ncu asrın büyük feylesofu, pisikolo-
jinin banisi, Volttr; ey papaslar, ey kiliselerde 
buhur koklamaktan vazgeçin, islâmiyeti Kuran-

| daki hakîkatları ve ilmi tetkik edin. Ben size gö
re dinsizim ama, kendime bir din intihabetmek 
lâzımgelirse bu takdirde islâmiyeti tercih eder
dim, demiş. 

ı Hakikaten muhterem arkadaşlarım; bu takdir
lere rağmen ve buna karşılık birçok münevver
lerimiz islâmiyetin şartlarını bile bilmedikleri 
muhakkaktır. Bir Hukuk mezunu arkadaşımıza 
sorunuz ne lıazreti peygamberin doğumunu, ne 
de babasının ismini bilmez, bu bir hakikattir. 

j Bir gün camide birisi Arapça kamet getir
miş. (Kaamet sesleri) Evet kamet getirmiş, Arap-

I ça ezan okuyorsun diye, kamet ile ezan arasmda-
I ki farkı bilmeksizin, mahkemeye sevk etmişler. 

(Kaamet sesleri) 
Evet sizin dediğiniz gibi olsun. Bence ezanla 

kamet arasındaki farkı bilmiyorlar. 
Şimdi, Medeni Kanuna göre her veli çocuğu

na dinî terbiye vermekle mükelleftir. Fakat din 
bilgisini nasıl verecek? Şu halde bizim, din bilgi
lerini verecek insanlara ihtiyacımız vardır. 

RElS — 2 dakikanız kaldı. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — 150 sene-

den beri din sahasında Garp metodlariyle, mo-
i dern metodlarla hareket etmemenin neticesi ola

rak islâmi kültürde geriledik. Bu, modern metod 
I ve Garp metodleriyle hareket etmememizden ile-
j ri gelmiştir. Bunun için Ezher'e gitmeye lüzum 

yoktur. Bugün Ezher iskolâstik ilmî hüviyette 
bir medresedir. Bizde öyle değil, istanbul Üni-

I ver sitesinde, bilhassa Edebiyat Fakültesinde is
lâmi tetkiklerde büyük inkişaflar kaydedilmiştir. 
ilk Kuran tefsiri ortaya çıkarılmıştır, Mısır'da 

I bundan hayranlıkla bahsedilmektedir. Bu Kuran 
tefsirini, bir Türk genci ortaya atmıştır..Kahire 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörü bu 
eser için bakın ne diyor? 

RBlS — Vaktiniz tamam olmuştur efendim. 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Yani de-

j mek istiyorum ki, Ezher'e gitmeye lüzum yok-
'* tur, 
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REÎS — Rica ederim, zamanınız bitmiştir. ı 
SERVET SEZGİN (Devamla) — Peki efen

dim, biraz sonra tekrar söz alacağım. 
REÎS — Burhanetün Onat. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar- I 

kadaşlar; hakikaten ilk defa vazgeçtiğim halde 
şimdi gene söz almak niyetinde değildim ama 
deruni bir ıstırarla çıktım, konuşacağım. Diya
net işleri bahsinde bütün Meclisin gösterdiği alâ
ka ve hassasiyet beni çok mütehassis etti arkadaş
lar. Bunun bir sebebi de var; seçim mmtakaları-
mızda gezdiğimiz zaman halk köyde olsun şehir
de olsun bizden su istiyor, yol istiyor, mektep is
tiyor, fakat her şeyin başında, bunların hepsinin 
üstünde dinle olan alâkamızı istiyor. Bin sene bir 

•din devleti olarak yaşamış olan bu millet millî 
seciyesiyle dini akideleri âdeta meczetmiştir, bir
birinden ayrılmaz hale getirmiştir, Türk ahlâ
kı. Bunun için bizim de Meclis olarak, dinle ya
kından alâkadar olmamız lâzımdır. Vazifemizdir. 
Sonra arkadaşlar, dünya ahlâkı bir uçuruma doğ
ru süratle yaklaşmaktadır. Bu iş yalnız bizim ta
rafımızdan değil, bütün dünya milletleri tarafın- ı 
dan, dünya mütefekkirleri tarafından halledil
meli ve çare aranmalıdır. Her zaman bilvesile 
arz ettiğim gibi, bir Garb'lı mütefekkir, bir din 
âlimi, aynı zamanda bir sosyoloji âlimi, insanlığı 
bugün içine düştüğü delâletten kurtarmak için, 
insanların dinlerine sahip olmaları, dört elle sa
rılmaları lâzımdır, Diyor. Meşhur tarihçi Toyem-
bi diyor ki : Musevilik çok eski bir dindir, ondan 
sonra hıristiyanlık, daha sonra daha modern, da
ha pratik Müslümanlık vardır. 

Arkadaşlar, bütün dünyada ahlâktaki tered
di hakikaten korkunç bir safhaya intikal etmiş
tir. Cinayetler çoğalıyor, yalancılıklar, dolandırı
cılıklar, cürümler çoğalıyor. Her kesin başına bir 
polis dikemezsiniz, fakat her kesin içine bir iman, 
bir Allah korkusu koyabilirsiniz. Bunun için de 
dine birinci derecede ehemmiyet vermek lâzım
dır. Gayet iyi hatırlıyorum arkadaşlar, 1951 büt
çesini yaparken yine din mevzuu üzerinde konu
şurken arz etmiştim, bugün dünyayı tehdideden 
büyük tehlikelerden birisi komünizmdir. Ve o za
man demiştim ki, eğer komünizm bir yıldırımsa 
bunun paratoneri müslümanlıktır, bir veba, bir 
taun ise, bunun seromu, bunun aşısı Müslüman
lıktır; bir zehir ise, bunun panzehiri Müslüman
lıktır. Müslümanlık demokrasinin tâ kendisidir I 
arkadaşlar. Tâ kendisidir. Bidayeti zuhurundan j 
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beri emir ile kölenin yanyana namaz kıldığı tek 
dinî akidedir. Bunun için Müslümanlığı birinci 
derecede elde tutmamız icabetmektedir. 

Buna karşı ne vaziyetteyiz arkadaşlar? Bir 
arkadaşım acı acı şikâyet etti. Fena misaller ver
di. Belki doğru. Belki bir vaiz, belki birçok vaiz 
şurada, burada hakıkata uymıyan vaizler de bulu
nabilir. Fakat bunun mesulü biz miyiz arkadaş
lar? 27 sene dine taallûk eden her sözü, her ke
limeyi ağza almayı bir cürüm telâkki eden bir 
devir yaşadık, işte o devir böyle muzzam, geçil
mesi zor bir uçurum açtı. (Soldan : Alkışlar.) 

Bugün gerek kendi telâkkilerimize uyarak, 
gerek bizi seçen halkın verdiği ilhama uyarak, 
ilk günden itibaren din işini ehemmiyetle ele 
aldık. Fakat yaptığımız iş nedir?. Bir uçuru
mu doldurmak veyahut üstüne köprü kurmak 
için ne yapmak lazımsa onu yapıyoruz. Asıl 
tedbirleri alamıyoruz. Yaptığımız işler palyatif 
tedbirlerdir. 

REÎS — Burhanettin Bey, iki dakikanız kal
dı. 

BÜRHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ha
ber verin, hemen inerim efendim. Arkadaşlar, 
imam - hatip mektepleri açtık. îtiraf ediyorum, 
ben bunun âtisini karanlık görüyorum. Bu yav
rucaklar mezun olacaklar. Ortaokul derecesin
de bir tahsil gördükten sonra, mezun olduktan 
sonra biz onlara ne verebileceğiz?. Geçen gün 
İstanbul'a gittim. Eylülde istanbul'da Bizan-
toloji Kongresi toplanacaktı. İstanbul'daki Bi
zans eserlerini tetkik edecekti. Gidelim görelim 
dediler. Bu hususta faslı, maddesi geldiği zaman 
mâruzâtta bulunacağım. Bu eserleri gezerken 
eski bir Bizans kilisesinden camiye çevrilen bir 
yere gittik. Burada tesadüf etiğim manzara yü
reğimi cayır, cayır yaktı. Arkadaşlar perişan 
bir avludan içeri girdik. Siyah tekkeli çocuk
lar dolaşıyordu. Sundurmada bir ocak yanıyor, 
üstünde bir tencere kaynıyordu. Nedir burası 
dedik. Kuran kursu, dediler. Perişan bir cami.. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet devri saltanattan 
bu camii aldığı zaman bu cami bu halde değil
di, daha güzel ve daha bakımlı idi elbette. 

Bir tarafta yataklar yığılmış, bir köşede kir
li, mülevves bir karyola çocuklar bu caminin 
içinde yatıyorlar. • 

REİS — Tamam efendim. 
BÜRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Pe

ki... (Gülüşmeler) 
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REİS — Kemal özçoban. 
KEMAL. ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; az evvel heyecanlanan 
arkadaşlar gibi o heyecanın tesiri ile söz almış
tım. Birçok ehil olan hatip arkadaşlarım söy
leyeceklerimin çoğunu söylediler. Benim ricam 
birkaç nokta üzerinde olacaktır. Bunlardan bi
risi, dinimizin tesbit ettiği vasıfları haiz imam
lar yetiştirilmesidir k i ; bugünkü şartlar altın
da yetiştirilecek imamların az maaş yüzünden 
vazife başına gitmiyeeeklerini duydum ve mü
teessir oldum. Avrupa şehirlerini dolaşmış ve 
kiliseleri gezmiş olanlar, ne kadar temiz olduk
larını görmüşlerdir. «Ennezafetü minel iman» 
dendiği gibi camilerin de onlar gibi temiz ol
ması lâzımgeldiği halde bilhassa köy camileri
mizin hallerini görerek üzülüyoruz. Onun için 
paramızın az olmasına rağmen bilhassa yeni ya
pılacak veya tamir edilecek camilere Vakıflar büt
çesi geldiği zaman yardım faslına biraz daha ilâ
ve etmemiz lâzımdır. Diyanet İşleri de iyi kali
tede imamlar yetşitirilmesini temin etsin. 

; Arkadaşlar, bu iyi kalitede imam, sözü ben
denizin ruhunda, hafızasında acı hâtıralar can
landırmaktadır. 1945 senesinde, daha parti haya
tı filân yok; bakınız müslümahlar ne gibi hâdi
selerle karşı karşıya bırakılmışlardır. Aradan bir
az zaman geçtiği için mahal de tâyin edebilirim. 
Hâdise Afyon'un Sipsin köyünde cereyan etmiş
tir. İmam Cuma günü hutbeye çıkıyor. Orada 
köylü iki taraf. Bir kısmı muhtar taraftarı, di
ğer kısmı da muhtar aleyhtarı. Muhtar, imama 
o kadar tesir etmiştir ki, imam, hutbesinde dahi 
muhtar tarafını iltizam etmektedir. Bu imam 
Diyanet İşlerinin vaktiyle bastırıp camilere da
ğıttığı matbu hutbeleri dahi tağyir etmektedir. 
Ben mağdur tarafın vekili olduğum için onu da 
okumuştum. İmam kürsüde bir Ayeti Kerime 
okuyor ve onun arkasından âyetin tercümesini 
yapıyor ve fakat birtakım ilâvelerle. Diyor ki; 
birbirinizle iyi geçinin. Hakikaten böyle bir ayet 
vardır.,Fakat şu ilâveleri yapıyor. İyi geçinenler 
gül bahçesindeki güllere benzer. Çünkü cami
nin sa& tarafındaki halk muhtarın tarafını tu
tan, sol tarafmdakiler ise aleyhinde bulunanlar
dır. Binaenaleyh sol tarafmdajdler, yani iyi ge-
çinmiyenler de pıtrak tarlasındaki dikenlere ben
zerler, ki sizin gibi diyor. (Gülüşmeler.) 

Şimdi arkadaşlar, kısa söyliyeyim dedim, fa
kat uzadı, Sol tarafta bulunan halk kımıldamaya 
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başladı. Diğer taraftan da imam, muhtar tarafı
na, nasıl iyi söyledim mi, şeklinde imalı nazarlar 
atıyor, devam ediyor. Muhtar tarafını methettik
ten sonra : Kötü geçinenler de meşe odununa 
benzerler. Meşe odunundan ise pelit çıkar, sizin 
gibi... diye sol tarafı gösteriyor. (Gülüşmeler.) 
Af buyurunuz arkadaşlar, bu hâdise belki haddi
zatında gülünçtür. Fakat fecaat arz ediyor. Bir 
defa bu iş bununla da kalmıyor. Birisi, dedikle
ri adam kalkıyor, hoca bunu sana muhtar mı öğ
retti? Diyor. Hoca; otur, habis, hınzır, diye ba
ğırıyor. Halk dayanamıyor, kalkıyor, hocayı cami 
dışına çıkarıyor. Hâdise budur. Mahkemeye inti
kal etmiş ve suçlular cezalarını görmüşlerdir. 
İmam yakalanıp camiden atılırken de cebinden 
bir rakı şişesi düşmüştür, iddiası da vardır. Bel
ki de yalandır, diye mahkemeye serd ettirmedim. 
(Gülüşmeler.) (Ne şişesi, ne şişesi? sesleri.) 

Rakı şişesi... Şimdi arkadaşlar gülüşülen şu 
hâdisede büyük bir facia vardır. Cemaatten her 
veçhile efdal, kâmil olması lâzımgelen şu imama 
bakınız. Bize bu faciaları yaratanlar imam yetiş
tirmesine mâni olanlardır. Hepimiz gayet iyi bi
liyoruz ki, en yüksek ahlâk kaidelerini din vaz'e-
der. Fakat biz bu ahlâki ve dinî kaideleri çocuk
larımıza bilgi olarak öğretemedik. Biz şimdi şun
dan bundan, hırsızlıktan şikâyet ediyoruz. Hır
sızlık dince haramdır. Bunun haram olduğunu bi
len bir insan hırsızlık yapabilir mi? 

Binaenaleyh bugün bunun vebalinin, günahı-
I mn kimde olduğunu sizler çok daha iyi biliyorsu

nuz. (Bravo sesleri, gülüşmeler, muhtar tarafın
da, muhtar tarafında, sesleri.) 

HİKMET BAYUE (Manisa) — Sayın arka
daşlar; ben ne söyledim ki bu kadar galeyan ol
du, anlıyamadım. Bir söz vardır, doğru söyliyen 
kırk köyden kovulur. (Gürültüler) 

İBRAHİM KÎRAZOĞLTJ (Kayseri) — Doğ
ruyu söyliyen bu Meclisten kovulmaz.. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Affedersi
niz, benim burada söylediğim şuraya varır, bir 
vaiz inkilâplar aleyhinde bulunur, faiz haram-

I dır gibi telkinlerde bulunursa, Diyanet İşleri 
bunu işinden çıkarmalıdır. Bu yapılmıyor. (Mah
keme var sesleri) Ben bunu söylediğim vakit lâ-
yîkliği karıştırdılar, masonluğu karıştırdılar. Lâ-
yikliği herkes kadar ben de bilirim, din ve Dev
letin birbirine müdahale etmemesidir. 

I Masonluğa gelince, asıl kırk köyden kovulma 
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işini burada söyliyeceğim. Birkaç defa yazı yaz
dım, Atatürk yüzlerce yıl içinde mason locaları
nı kapatan tek adam olduğu halde birçok ma
son düşmanı kimseler onun aleyhinde bulunu
yorlar dedim. 

Bâzı arkadaşlardan duydum, masonların An
kara 'daki locasında benim ismimde bu yoldaki 
yazımla birlikte mason düşmanları levhasına ge
çirilmiş ne bileyim, geri fikirliler de benîm aley
himde, diğerleri de, masonlar da. 

Lâikliğin mânasını ben de âlem kadar bili
rim. Ben doğru yolda olduğumu zannediyorum. 
Dinin safiyeti bozulmamalıdır. Dini siyasete ka
rıştırmamak, safiyetini bozmamak lâzımdır, ve 
böyle olmasında isabet görürüm. Ben böyle olma
sını istiyorum. Bunları söyleyince de, kâfir ve ma
son oluyorum, öbür yandan da masonlar da be
ni düşman telâkki ediyorlar ve aleyhimde loca
larına yafta asıyorlar, düşmanları saydıklarına 
mahsus bir levha olduğunu da bu vesile ile öğ
rendim. Yani iki taraf da bana düşman. Ben 
bundan çekînmiyen bir adamım. Ne kadar düş
manım olursa olsun doğru yoldan ayrılmam, 
ayrılmıyacağım. 

Bir arkadaş, adını hatırlıyamadım, arka sı
ralardan söyledi. îmanı Hatip okulları kapan
mış, niçin Maarif Vekili iken açmamışım, dedi. 
Benim Maarif Vekilliğim 6* küsur ay sürmüş
tür. O vakit bir İlahiyat Fakültesi vardı, ben 
çekilirken de vardı. O fakültede en değerli ho
calar, Şerefeddin Yaltkaya ve îsmail Hakkı iz
mirli gibi zatlar tedrisatta bulunuyordu. Bugün 
onların yerini tutacak ulema kalmamıştır. Din 
aleyhdarı olduğumu nereden çıkarıyorsunuz bil
mem. 

Masonluk için de böyledir. Ben bu memleke
te, bu millete hayırlı olan her şey için mücadele 
edeceğim. Din, din olarak ve vicdan meselesi ola
rak en kudsal şeydir. Ama şuraya buraya karış
tırdık mı zarar verir. Bu yapılmasın diyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, söz ist.iyeıı. altı arkadaş 

vardır, buna rağmen kifayet takriri de vardır, 
karar sizindir. (Kâfi sesleri) 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 
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REÎS — Takririn aleyhinde Servet Sezgin 

konuşacaklardır. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, bu mevzuun yıllardan beri bi
zim için bir ıstırap kaynağı olduğunu hepiniz 
bilirsiniz. Mütemadiyen irticadan bahsedilir
ken buna mukabil hakikaten kıymetli din 
adamlarına olan lüzum ve zaruretten bahsedil
memesi, islâm dininin lüzum ve zaruretinin ile
ri sürülmemesi.. (Böylte bir şey yok sesleri, gü
rültüler). Bu vaziyet karşısında mevzuun ay
dınlatılması için on dakikalık zamanın... 

REİS — Rica ederim, sözünüzü ikmal için 
söz vermedim, takrir hakkında konuşunuz. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
mevzu aydmlanmamıştır. Bu mevzuun aydın
lanması için söz almış altı arkadaş kalmıştır. 
Onlar konuştuktan sonra kifa}reti müzakerenin 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Kifayet takririni reye koyuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul! edilmiştir. 

Buyurun Ahmet Salih Korur. 
BAŞVEKÂLET MÜSTEŞARİ AHMET SA

LİH KORUR — Efendim; kısaca sayın mebus
ların üzerinde durdukları birkaç mevzu hak
kında idarenin cevaplarını arz edeceğim. Di
yanet İşleri bütçesinin tanziminde her sene ve 
her zaman Meclisin hassasiyeti gözönüflde bu
lundurulmaktadır. Bu cümleden olmak üzere 
şunu arz edeyim ki ; 1951 yılı bütçesinin tan
ziminde Sayın Başvekil her sene kademeli bir 
şekilde bu bütçenin tahsisatını ve kadrosunu 
artırmak suretiyle gayeye ulaşacağız diye vait 
buyurmuşlardı. 1950 senesinde 5 478 000 lira 
olan Diyanet İşleri bütçesi, 1955 bütçesinde ise 
14 902 000 lira olmuştur, bu vait ve -progra
mın neticesi olaraktan yine 1950 senesinde 4 508 
olan Diyanet İşleri hademei hayrat kadrosu, 
huzurunuza 3 247 hademei hayrat kadrosu ilâ
vesiyle 7 750 olarak gelmiştir. Ayrıca bu sene 
bin hademei hayrat kadroya alınmış buluna
caktır. Bunun 200 tanesi (L) cetvelinden çıka
rılmıştır. Bunlara da yeniden tâyinler yapıla
caktır. 

Diyanet İşleri Reisliği bütçesindeki tahsisa
tın artırılmış olmasa bizi müşkülâttan kurtar
mıyor. Şimdi birçok milletvekillerinin yüksek 
huzurunuzda belirttikleri, mevcut olan elemanla
rın şikâyet konusu olan vasıfları üstünde liya
katli eleman bulmakta hakikaten müşkülât içe-
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risindeyiz. tmam - hatip okulları ve ilahiyat 
fakültesi henüz mezunlarını vermiş değillerdir. 
imam - hatip okullarının lise kısmından mezun 
alabilmemiz için daha dört senelik müddete 
ihtiyacımız vardır, açılalı üç sene olmuştur, 
mezunlarını almaya başladıktan sonra -yüksek 
Mecliste evsafı belirtildiği şekilde imam - hatip 
ve diğer hademei hayratı tâyin edebileceğiz. 
Şimdi.ki halde elimizde ne kadar tahsisat olursa 
olsun arzumuza uygun imam - hatip bulmak 
hemen hemen imkânsızdır. Biraz evvel sayın 
Mehmet Ünal'ın işaret ettikleri 1332 senesine 
kadar icazetli olup da yüksek tahsilli sayılma
ları ve bu tarihten sonrakilerin sayılmamaları 
tevhidi tedrisat kanunu hükümleri icabıdır. 
Halen de imtihan neticesinde imamlık ve hatip
lik yaptırdığımız elemanlar mevcuttur. Yeni 
kadroları da bu suretle imtihanla alınacak ele
manlara tahsis etmek mecburiyetinde kalıyo
ruz. 

Bunların ne dereceye kadar yüksek Mecliste 
mevzuubahs olan vasıflara uygun olduğu yük
sek takdirlerinizden hiçbir zaman uzak kalma
mıştır ve kalamaz da. Bizim sıkıntımız paradan 
değildir; eleman bulmak keyfiyetindendir. 

Sayın Hikmet Bayur imam ve hatiplerin 
hutbelerde ve vaızlarda saded harici çıkarark 
konuşmalar yaptıklarını ve bu konuşmalarında 
dinin esaslarına ve bâzı ahvalde inkılâba mu
gayir olduğunu kürsüden beyan buyurdular. 
Şimdiye kadar bize böyle bir şikâyetleri vâki 
olmadı. Bu hususta bize ne zaman bir şikâyet 
gelmişse derhal haklarında takibata geçmişiz-
dir. Tahkikat neticesinde suçu sabit olduğu 
takdirde vazifesinden uzaklaştırmışızdır. 

Sultanahmet Camisi imamından behsettiler. 
Bu mesele Diyanet İşleri Kiyasetine akseder 
etmez kendisi derhal vazifesinden affedilmiş
tir. Bize bu hususta isim tasrih etsinler, mahal 
göstersinler. Tesbit ettiğimiz takdirde hakların
da şiddetli ceza vermekte katiyyen tereddüt et
meyiz. (Bravo sesleri) 

Kuran kursları durumuna gelinee bunda 
tatbikatta iki vaziyet vardır. 

Birisi fahrî Kuran kurslarıdır. Diğeri de 
maaşlı hocalar tarafından idare edilmektedir. 
Diyanet işleri Reisliğinin murakabesi altında
dır. 

Fahri olan kurslarda hakikaten hoşa gitmi-
yecek bâzı vaziyetler tesbit ettik. O kursları 
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derhal kaldırdık. Bugün istanbul Vilâyetinde 
böyle kurslara tesadüf etmek imkânı yoktur. 
Kur 'an kurslarının bu fena vaziyetini açıklıyan 
sayın milletvekillerine, Diyanet işleri Reisliği
nin murakabesi ve Evkafın yardımı ile yürüyen 
Nurosmaniye Camiindeki kur 'an kurslarını zi
yaret etmelerini rica edeceğim. 

Dinimizin emrettiği vasıfları haiz imam ve 
hatiplerin yetiştirilmesi hepimizin arzu ettiği 
bir şey olmakla beraber idarenin de hassasiyetle 
üzerinde durduğu esaslı bir mevzudur. Ama 
biraz evvel arz ettiğim gibi hiçbir membaa ve 
kaynağa şu anda malik değiliz. Açılmış olan 
tmam - Hatip mektepleri mezunlarını verme
dikçe hiçbir kaynaktan alıp imam - hatip diye-
rekten tam salahiyetli ve arzu edilen vasıftadır 
diyerek tâyin etmemize imkân yoktur. Kadro 
birkaç misli üstüne çıkarıldığı zaman yüksek 
meclisinizin üzerinde durduğu şikâyet mevzuu-
nun birkaç misli daha fazla olacağını açıklamak 
isterim. (Alkışlar) 

REÎS — Fahri Ağaoğlu. (Kifayet kabul edil
di sesleri). 

Son söz mebusun olduğu için bir kişiye söz 
veriyorum. 

FAHRİ AĞAOĞLU-. (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, ben asıl mevzua geçmeden evvel 
bir iki yanlış noktayı tashih etmek isterim. 

Ahmet Salih arkadaşımızın izahlarmnı te
şekkürle karşılarım. Yanlış olan noktalar şun
lardır: tmam Ilahip mektepleri bu sene mezun 
vereceeklerdir. Hattâ onun için kadrolar da 
alınmıştır ve mezunlara 15 lira maaşla iş veri
lecektir. ikinci devre ki, 3 - 4 sene sonra me
zun verecektir ve bunlar da müftü ve vaiz ola
caklardır. 

ikinci nokta; hademei hayrat kadrolarının 
artırılması Meclisin bugünnkü şikâyetlerim ar
tıracaktır dediler. 

Arkadaşlar, bugün Türkiye'de asgari 60 000 
cami ve mescit vardır. Bunların bir kısmı kad
roludur, diğer bir kısmı da ücretlerini halktan 
almaktadır. Demek ki, hademei hayrat kadro
ları imkân nispetinde artırıldığında ortada de
ğişecek hiçbir vaziyet yoktur. Ücretini halktan 
alan veya fahrî olarak çalışanlardan imtihanda 
muvaffak olanlar kadroya alınacaktır. 

Şimdi asıl mevzuumuza geçiyorum: Seriye 
ve Evkaf ve Erkânı Harbiye Umumiye vekâ-
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letlerinin ilgasına dair 429 sayılı bir Kanunla 
Diyanet işleri Reisliği kurulmutur. Bu kanunun 
birinci maddesine göre Diyanet ileri Reisliğine 
şu vazifeler verilmiştir: 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde mua
melâtı nâsa dair olan ahkâmın teşri ve infazı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil 
ettiği Hükümete ait olup dini mübini islâmm 
bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün 
ahkâm ve mesalihin tedviri ve müessesatı dini-
yenin idaresi için Cumhuriyetin makarrjnda bir 
(Diyanet işleri Reisliği) makamı tesis edil
miştir. 

Bu madde ile Diyanet işleri Reisliğine mü
him vazifeler verilmiştir. Fakat teşkilâtı bu va
zifeleri yapmaya kâfi değildir. Meselâ : Hac da 
bir ibadettir. Diyanet işleri hacca ait bütün 
ahkâm ve mesalihi de tedvir ile mükellef oldu
ğu halde bu vazifesini yapamamaktadır. Çünkü 
teşkilâtı yoktur; hacea ait birçok mesalih var
dır ki, üzerinde durulmak ve yapılmak icabeder. 

Fakat Diyanet işleri bugünkü teşkilâtiyle 
bunu yapamamaktadır ve yapmasına da imkân 
yoktur. Bundan başka müessesatı diniyenin ida
resi de Diyanet işleri Reisliğine mevdudur. 
Türkiye'de belki 60 bin cami ve mescit mev
cuttur. Bunların tamamının kadrosu Diyanet 
işlerinde olur olmaz o ayrı mesele ama hepsi
nin idaresi Diyanet işlerine aittir. Kanun sa
rihtir. 

Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
dâhilinde bilcümle cevami ve mesacidi şerifenin 
idaresine imam, hatip, vaiz, müezzin ve kay-
yumların ve sair müstahdeminin tâyin ve azille
rine Diyanet işleri Reisi memurdur. 

Bütün bu vazifeleri yapmak için Diyanet 
işleri Reisliği teşkilâtı kâfi midir, değil midir? 
Asıl üzerinde durulacak mühim bir mesele bu
dur. Mukayese için Diyanet işleri merkez me
murlarının maaşını arz edeyim: 280 bin 100 lira 
olduğu elimizdeki bütçede yazılıdır. Mukayese
ye esas olarak Tapu ve Kadastro U. Müdürlü
ğünü ele alalım: Merkez memurları maaşı 
2 924 000 liradır. Tapu Kadastro Umum Mü
dürlüğünün vazifeleri çok mühimdir, bu tahsi
sat çok değildir. Fakat Diyanet işleri Kuruluş 
Kanununa göre kendisine verilmiş olan vazife
ler Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü vazifele
rinden daha mı azdır? 

' Yalnız şunu da ilâve etmek isterim; beş sene 
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evvel Salih Bey arkadaşımızın söylediği gibi, 
Diyanet işleri bütçesi 4 - 5 milyon lira idi. Bu
gün 14,5 milyon lira veriyoruz. Bilhassa hade-
mei hayratta artış vardır. 8 800 000 liraya çık
mıştır. Bir takrir var kabul buyurulursa 10 mil
yonu da geçecektir. Hükümetimizin 4 - 5 sene 
zarfında müşahede ettiğimiz hareketini Yüksek 
Meclisin gösterdiği semahati takdirle anarım. 
Ancak bu daireye verilen vazifeyi yapabilecek 
bir teşkilât kanunu yapıldıkça bu iş tam yürü
mez. Diyebilirler ki, memur bulunmaz. Arkadaş
lar, marifet iltifata tâbidir. Bir zamanlar ilahi
yat Fakültesi vardı, sonra kapandı. Niçin ka
pandı? Oradan çıkanlara vazife verilmediği 
için. Eğer diğer mekteplerden, fakültelerden 
çıkanlar gibi onlara da vazife verilmiş olsaydı, 
talebesi olur ve kapanmazdı. Diyanet işleri 
Riyasetinin kadrosunu ele alalım, nesi var, 
müşavere heyeti var, vilâyetlerde ve kazalarda 
15, 20, 25 lira maaşlı müftülükler ve 15 - 20 
liralık vaizler. Bu paraya ilahiyat Fakültesi 
mezunları gelir mi, elbette gelmez. Ama 80, 90. 
100 liraya çıkarsa gelirler, hukuk mektebi me
zunları, avukatlar, hattâ Dil Tarih Fakültesi 
mezunu birçok gençler var gelirler. En iyi mi
sal, radyodaki konuşmalardır. Yani memleket
te menşei ne olursa olsun, türlü yüksek tahsil 
veya hususi tahsil sahibi olanlar, kadro müsait 
olduğu takdirde vazife alırlar, kadro müsait 
olmazsa elbette kimse bulunmaz, önümüzdeki 
sene Diyanet işleri Reisliği teşkilât kanu
nu lâyihasının getirilmesini temenni ederim. 

RElS — Encümen namına Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; Diyanet işleri bütçesinin müzakeresi 
dolayısiyle din mevzuu üzerinde birçok arka
daşlarım temenni mahiyetinde beyanatta bulun
dular, mevzuun derinliğine kadar giderek arka-
demik konuşmalar yaptılar ve bunlara karşılık 
bâzı arkadaşlar tarafından da cevaplar verildi. 
Hükümet namına da Başvekâlet müsteşarı tara
fından muktazi izahat verildi. Şimdi bu bütçe
nin tetkikim yapmış komisyon namına da na
çiz arkadaşınız vazifelendirilmiş bulunuyorum. 

Bendeniz kısa ve fakat mühim gördüğüm 
bir iki nokta üzerinde malûmat arz edeceğim. 

Bunlardan birincisi: 
Sayın arkadaşımız Hikmet Bayur Beyefendi, 

imam, Hatip mekteplerinde okunan derslerin 
takviyesinden bahsettiler. 
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HİKMET BAYUR (Manisa) — Gizli med

reseler, dedim. 
REFET AKSOY (Devamla) — Arkadaşlar, 

bugün imam-Hatip mektepleri Tevhidi Tedri
sat Kanunu mucibince tedrisat programım Maa
rif Vekâleti tanzim etmektedir. Bu mekteplerin 
idaresi de doğrudan doğruya Maarif Vekâleti
ne ait bulunmaktadır. Yani Diyanet işlerinin 
bu mekteplerle alâkası yoktur. Bu mekteplerde 
yapılan tedrisatta Maarif Vekâleti memleketin 
medarı iftiharı olan inkılâplar üzerinde çok 
hassas davranmakla beraber, beri taraftan müs
pet ilimler tahsil ettirmekte ve talebelerin tam 
mânasiyle yetişmesi hususunda ayrıca dikkat 
sarf etmektedir. Eğer biz imam - Hatip mek
teplerinden çıkan mezunlar ile bütün mabetle
rimizin hademei hayratını bunlarla doldurabil-
sek hiçbir vicdan, hiçbir kafa dinin cühela elinde 
kaldığına dair şüphe altında bulunamaz. Çok te
menni edelim, imam - Hatip mekteplerine gençle
rimiz rağbet göstersinler. Buradan çıkan mezunlar 
mabetlerimizde tavzif edilmiş olsunlar. Bu hu
susta arkadaşlarımızın müsterih olmaları lâ
zımdır. 

İkinci mühim meseleye gelince : Köylere 
imam verilmesi meselesi her sene Diyanet işleri 
bütçesi müzakere edilirken bahis mevzuu olan. 
bir husustur. 

Arkadalar, hatırlarsınız evvelki konuşmala
rımda arz etmiştim, bizde mabet Devletin işi 
değildir. Dinî tarihimizde, Osmanlı Hükümetinin 
kurulduğundan bu yana, ondan evvel Selçuk 
Devletinde, islâm devletlerinde hiçbir zaman 
mabetler devletin resmiyeti içerisinde yer aU 
mış; değildir. 

O zamanlar mabetler ikiye ayrılmıştır. Biri
si selâtîn camileri öbürleri, " hayır sahipleıiniıi, 
vakıf tesisi suretiyle yaptırdıkları mabetler.' 
Bunlar tesis edilen vakıflarla idare olunurdu. 
Hangi padişah tarafından' selâtin camisi yapıl
mışsa, onun tenviratı, tanzifatı," tefrişatı, imam;,*; 
hatip ve müezzinleriyle beraber bütün.masraf f 
lan camiler için tahsis edilen vakfiyelerle idare; 
ediliyordu. Bu, Osmanlı devrinde böyle olmuş
tu, Meşrutiyette böyle olmuştu ve Cumhuriyette" 
böyle olmuştur. Bizim devrimizcledir ki: cami
ler kaza, vilâyet, nahiye'merkezindeki camile
rin imam ve hatipleri Muvazenei TJmümiyeye 
alınmıştır. .';;'>!!:'::,''•;/• L:.1 :./.::,'.,.\ ;•" 
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Şimdi, Sayın Ağaoğlu'nun dediği gibi adedi 

altmış bini mütecaviz camilerin imam ve hatip
lerinin ücretlerini de Muvazenei Umumiyeye 
dâhil ettiğimiz takdirde bunun teşmil edeceği 
malî portenin azametini takdirinize arz ederim. 
Bâzıları diyorlar ki; efendim bizim camiler için 
talebettiğimiz, imamların ehillerinin bulunmı-
yacağma dair bir iddia vardır. Doğrudur. De
minden beri tenkidi mahiyette konuşan arka
daşlara karşı reaksiyonlar şu mahiyettedir. 
«27 senede bu membaı kuruttunuz» Bakiniz 
kendi kendimize mevzuun müşküllüğünü ifade 
ediyoruz. Hakikaten ehil imam bulmak müş
küldür. Bulunduğunu farz edelim arkadaşlar, şim
di; falan köyün imamını kadroya alacağız. Falan 
köyün imamı ehil çıkmazsa ve binnetice bunlar 
Muvazenei Umumiyeye mal olacaktır. Biz ehil 
imam bulamadığımız için ancak vilâyet, kaza ve 
nahiyeler camileri için tâyin yapıyoruz. Eğer 
malî vaziyet müsait ise ve Meclis kabul ederse 
bütün köylerin imamları buraya alınacaktır. Me
sele o zaman tetkik ve münakaşa edilebilir, şim
dilik asla buna imkân yoktur. 

Arkadaşlar; radyolardaki mevizalar meselesi
ne gelince : Radyolarda yapılan mevizalar haki
katen büyük alâka görmektedir, efkârı umumi-
yede büyük takdire mazhar olmaktadır. Yapı
lan bu yayınlar tabedilip halka dağıtılmaktadır, 
halk bundan istifade etmektedir. Esasen kabul 
buyurduğunuz bir tahsisatla dinî neşriyatta "bu
lunmak üzere Diyanet işleri Reisliğinde ayrıca 
birx büro teşkil edilmiştir. Mütemadiyen dinî 
mevzular üzerinde neşriyat yapıyor. Şimdiye 
kadar yapılanların listesi elimdedir. Arzu eden 
arkadaşların istifadesine arz edebilirim. Binaen
aleyh radyoda takdirle karşılanan neşriyat Hal
kımıza broşür halinde intikal ettirilmektedir. 

BAŞVEKALET MÜSTEŞARI AHMET SA-
LÎH KORUR — Affedersiniz, benim konuşmam-
daki zorluk takdirinizden uzak değildir. Onun 
için kısa konuşmak ve münhasıran suallere ce
vâp vermek zorundayım. Unuttuğum noktalar 
olursa bunlar telâşımdan ve durumumun huşu-' 
siyetînden doğmaktadır. 
- imam - Hatip mektepleri iki kısımdır, maksut 

olan lise kısmıdır. Bu mekteplerde ilk mektep 
mezunu üç'sene okuduktan sonra, ilk kısım me
zununu," yedi sene okuduktan sonra ise lise me
zununu veriyor. Bu lise mezunları da ilahiyat 
Fakültesine de girebiliyorlar. Yüksek Meclîsin 
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asıl istediği vasıftaki elemanları biz lise me
zunlarından bulabileceğimizden dolayı asıl işa
ret etmek istediğim bu idi. 

Esasen bir teşkilât kanunu hazırlanmış bu
lunmaktadır. Teşkilât kanununu yakında Yük
sek Mecilse sunacağız. 

Bütün bunları bu kanunda nazarı itibara 
aldık. Bununla beraber Diyanet işleri Reisli
ğine mevdu olan hademei hayratın murakabe 
ve kontrolü sadece mazbut vakıflardan Diya
net İşlerine devredilmiş bulunan camilere ait
tir. Köylerdeki imamlar Diyanet İşlerinin mu
rakabesine dolayısiyle tâbidir. Onlara müftü
ler «buyurultu» verirler. Yani köyde imamlık 
yapabilir diye bir mezuniyet vesikası verirler. 
Bu suretle vazifeyi bidayette kontrol etmiş 
olurlar, binnazâriye. Sonra da köylerdeki va
ziyetlerini kontrol ederler ve fakat müftüleri
miz, ki asıl vilâyetlerde dinî müessesat ve dinî 
mesail hakkında rol oynıyacaklardır, bu müf
tüler imam - hatip mekteplerinin lise kısmından 
mezun olanlardır. Oradan mezun olanlar müftü 
olacaklardır. Aksi takdirde birçok müftüler 
hep şikâyet mevzuu olan şahıslar gibi olacak
tır. Bugün beş misli tahsisat lûtfetseniz biz, 
kadroları arzu ettiğiniz şekilde doldurmak im
kânını bulamıyacağız. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul ednler.. Etmiyenler.. Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 3 897 601 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 9 644 400 

REİS — Prensip olarak arz etmiş olduğum, 
umum müdürlük ve vekâletlere şâmil 202 nci 
fasıl hakkında aldığınız karardan maada Di
yanet İşleri Bütçesinin bu faslı için bir takrir 
vardır. Müsaadenizle okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Hademei hayrat kadrolarının bütçe lâyiha-

siyle teklif olunan kadro ve kadro ücretlerinin ve 
bu mevzuda bugünkü ihtiyaçlara cevâp verebile
cek durumda olmadığı nazara alınarak ilişik kad
ro cetvelinde gösterilen miktar ve ücretler için 
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Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 202 nci faslın 13 
ncü maddesine bin kadro için 2 244 500 lira ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Seyhan Elâzığ Mardin 
M. Ünaldı S. Toker R. K. Timuroğlu 

Tokad Çorum Seyhan 
ö. Sunar M. Bumin S. Bedük 

Uşak Çoruh Çoruh 
O. Dengiz H. Çeltikoğlu Z. Ural 
Hatay Çankırı Erzurum 

A. F. Atahan K. Çığman Z. Çavuşoğlu 
Gazianteb Yozgad Maraş 
A. Atik H. Tathoğlu A. Kadoğlu 
Mardin Kocaeli Kocael^ 

H. Satana N. Unat C. Tüzün 
• Kocaeli İçel Hatay 

K. Meriç M. Ünal Ş. Mursaloğlu 
Çorum Erzurum İçel 

A. R. Kılıçkale Ş. Erker H. Sinanoğlu 
Ordu Kayseri Bilecik 

B. Baykal 1. Kirazoğlu 1. S. Çakıroğlu 
Van Van Muş 

M. Görentaş H. Kartal G. Emre 
Tunceli Erzincan Burdur 

B. T. Okaygün S. Perinçek M. özbey 
Burdur Kastamonu Yozgad 

H. Çimen S. Çağlar N. Kurban 
Yozgad Kastamonu Kastamonu 

M. Ataman M. Â. Mühto Â. M. Tanöver 
Kastamonu Kastamonu Kütahya 

N. Batur B. Aktaş A. Kavuncu 
Kütahya Uşak Muş 

S. S. Nasuhoğlu Y. Aysal Ş. Çağlayan 
Denizli Zonguldak Çankırı 

A. Çobanoğlu H. Hilâlci A. Emrem 
Erzurum Burdur Çankırı 

R. Topcuoğlu B. Kayaalp T. Akman 
İzmir İzmir Çanakkale 

S. Giz N. Incekara S. Sezgin 
Erzurum Rize Erzincan 

E. Tuncel M.F.Mete V. Varol 
Erzurum Mardin Kayseri 
C. önder B. Erdem K. Gündeş 
Kayseri Hatay İçel 

H. Kurmel Ş. İnal A. Koksal 
Trabzon Gümüşane Bingöl 
P. Sanaç Z. Başağa E. Yıldız 
Erzurum Tekirdağ Ankara 

A. Eryurt 1. H. Akyüz R. Eren 
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Gazianteb 
S. Kuranel 
Samsun 

R. O. Gümüşoğlu 
Ankara 

ö. Bilen 
Denizli 

A. R. Karaca 
Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Denizli 

O. Ongan 

Kocaeli 
E. Alican 

Bolu 
S. Baysal 
Ankara 
I. Olgaç 
Samsun 
A. Eker 
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Trabzon 

M. Goloğlu 
Urfa 

M. Timur 
Ankara 

Â. ^Femuçin 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Denizli 

R. Tavaslıoğlu 
Maraş 

A. Aytemiz 

REÎS — İlişik kadroyu da okuyalım 

Bütçe ile teklif 
edilen kadro 

1 250 
5 630 

733 
96 
41 

Ücret 
Lira 

60 
75 

100 
125 
150 
175 

Tarafımızdan teklif 
edilen kadro 

2 000 
5 000 
1 000 
300 
250 
200 

7 750 8 750 
Bütçe Komisyonunca kabul edilen bütçe lâ-

yihasmdaki 7 750 aded hademei hayratın bir 
senelik ücret tutarı % 25 tahsisat dâhil olduğu 
halde 8 830 500 liradır. 

Tarafımızdan teklif edilen 8 750 aded hade
mei hayratın senelik tutarı % 25 tahsisat dâhil 
11 750 000 liradır ki fark olarak bütçeye yapı
lacak zam 2 244 500 liradır. 

REİS — Hadi Hüsman, buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU MAZBATA MUHAR

RİRİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 
Diyanet İşlerinin hademei hayrat kadrosu hak
kındaki talepleri Bütçe Encümeniniz de tetkik 
etmiştir. 

1951 yılında 4 800 kadro mevcutken 1952 yı
lında 5 700, 1953 yılında 6 700, 1954 yılında 
7 500 ve 1955 te de 7 750 ye çıkarılmış bulunu
yor. Ayrıca, bunun dışında İmam - Hatip mek
teplerinden mezun olacak talebelere verilmesi 
gereken maaşlar için de, Yüksek Heyetten de 
geçmiş olduğu veçhile bin kadro ilâve edilmiş
tir. Maaşlı kadro 15 - 20 ve 25 liradır. Bun
ların tutarı da 150, 175 ve 200 liradır. Esasen 
hükümetin bundan sonra alacağı tedbirler 
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İmam - Hatip mekteplerinden çıkacak eleman
ların yerleştirilmesidir. Kadrolar kendiliğinden 
yüksek olmaya mütemayildir. Bunun 200 adedi 
serbest bırakılmıştır. Demek ki hükümet 250 
aded ücretli kadro, 200 aded de maaşlı kadro 
ilâve etmiş bulunuyor. Daha fazla kadro alması 
halinde bunlara kifayetli eleman bulunamıya-
cağı hakkında alâkalı hükümet temsilcisi arka
daşımız lâzımgelen cevabı vermiştir. 

Diyanet İşleri bütçesine gelince; 1951 yılın
da 7 milyon 800 bin lira iken 1955 bütçesiyle 
14 milyon 900 bin liraya çıkmış bulunmaktadır. 
Bu, aşağı yukarı bir mislidir. Bunun dışında, 
köy ve kasaba camilerinin tamirine yardım ol
mak üzere bidayette 200 bin, hattâ 100 bin 
lira olarak konan tahsisat her sene yükselti
lerek 500 bine, geçen sene 700 bin liraya çıka
rılmış bulunuyordu. Bu sene bu, bir milyon li
ra olarak arz edilmiş bulunmaktadır. Bir taraf
tan teşkilâtı genişletmek, diğer taraftan cami 
ve mescitlerin tamiri için bütçeye seneden se
neye artan bir tahsisat koymak suretiyle im
kânlar nispetinde bu sahaya tahsisat ayırmaya 
çalışan hükümetin teklifi encümence de kâfi 
görülmüş ve Yüksek Heyetinize o şekilde tak
dim edilmiştir. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Efen

dim, din adamlarını üç grupa ayırmak lâzım
dır. Bunlardan birisi; islâm ilimleriyle meşgul 
olanlar.... 

REİS — Servet Bey, takrir üzerinde konu
şacaksınız. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Şimdi 
İmam - Hatip mektebi mezunu müftülerden 
bahsedeceğim; 

İmam - Hatip Mektebinden mezun olanların 
müftü' tâyini ile, şehir ve kasabalarla nahiyeler-
deki camilere tâyin edilecek imam ve hocalar 
ayrıdır. İmam - Hatip Mektebinin lise kısmın
dan mezun olanlar müftü tâyin edilecekler. Ona 
diyecek bir şey yok. Fakat arkadaşlar, bu takrir, 
kasabalarda ve nahiyelerde her gün ve her zaman 
ihtiyaciyle karşılaştığımız imam ve hatiplerin 
noksan oluşundan ileri gelmektedir. Mevcut 
kadrodan başka nahiye ve köylere yeniden 
imam ve hatip kadrosunun verilmesi teklif 
edilmiştir. Bu kadro 500 dür. Bütçe Encümeni 
bunu 250 kişiye indirmiştir. 
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EEFET AKSOY (Ordu) — indirme keyfi- l 

yeti yoktur. Siz tamamen yanlış ifade ediyor
sunuz. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim 
hükümetin istediği 500 kişilik bir imam ve hatip 
kadrosudur. Buna bilhassa nahiye ve köylerde
ki cami ve mescitler için ihtiyaç vardır. 

500 kadar imam hatip kadrosu Diyanet iş
leri Reisliği tarafından istenmektedir. Encü
men onu 250 ye indirmiştir. (Yanlış şey, sesle
ri) Şu halde arkadaşlarımızın teklifi yüksek he
yetçe fazla görülürse bir miktar indirilmek su
retiyle hiç olmazsa nahiyelerimizin imam kad
rolarının doldurulması lâzımdır. Bugün her vi
lâyet 25 - 30 tane imam hatip kadrosu istemek
tedir. Köylerden vaz geçtik. Hiç olmazsa nahi
yelerin ihtiyacını ikmal etmek üzere bir miktar 
imam hatip kadrosu lütfetmenizi istirham edi
yorum. 

BAŞVEKÂLET MÜSTEŞARI AHMET SA-
LlH KORUR — Efendim, hükümet olarak ne 
istedikse Bütçe Komisyonu hiçbir indirmeye tâ
bi tutmadı. 250 kadro istemiştik. Aynen verildi. 
Hiçbir indirme yapılmamıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REPET AK
SOY (Ordu) — Arkadaşlar, imam - Hatip mek
teplerinden bu sene 200 talebe mezun olacak
tır. Bu 200 talebeyi yerleştirebilmek için hükü
mete 200 kadro verilmiştir. Bu münhasıran 
imam - Hatip mekteplerinden mezun olacakla
ra aittir. I 

Bin tane imam - Hatip Mektebi mezunu kad- I 
rosu istenmiştir. Bunun 200 tanesi asli kadroya, 
800 tanesi (L) cetveline alınmıştır. I 

Ayrıca 250 kadro istenmiştir. Encümen bunu I 
da aynen kabul etmiştir. Binaenaleyh Servet 
Sezgin arkadaşımızın sehvi vardır, 500 olarak 
her hangi bir kadro istenmiş değildir. Münhası
ran bunlar nahiyelere verilecektir. Kazaların ih
tiyaçları doldurulmuştur, ihtiyacı olan kazalar 
yok denecek kadar azdır. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar, demin sözlerime başlarken birta
kım yollardan bahsettim ve takririmi vermeye 
sebep de bu yokları izale zımnında idi. 

Şimdi, imam, hatip bulunmamasından, şun
dan ve bundan bahsediliyor. Bizim gayemiz, 
takririmizle istediğimiz kadrolar kabul edildiği 
takdirde, hayat seviyeleri düşük olan, yani | 
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50 - 60 lira ücret alan imam ve hatiplerin bir 
yukarı derecedeki kadroya kaymalarını temin 
etmek içindir. Onun için, takririmizin kabulü
nü istirham ediyoruz. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar; memleketin 
her tarafından bir seneden beri diyanet işleri
ne yapılan müracaatlar zannediyorum ki, 1 500 
den az değildir. Memleketin bütün ihtiyacını, 
Diyanet işleri Teşkilâtı ile bugün karşılamak 
mümkün değildir. 40 000 imamı temin etmek 
imkânı yoktur, Diyanet işleri de bu yola gide
miyor, ama cuma namazı kılman ve camisi bu
lunan şehir ve kasabalarda nahiye merkezlerin
de bulunan camiler için kadro vermek lâzım. 
Yapılan müracaatlar, ihtiyaçlar, arz ettiğim 
gibi 1 500 den az değildir, buna karşılık hükü
met 250 aded teklif etmektedir, bu da şayanı 
şükrandır. Her sene hükümet bir teklif yapar, 
Meclis bunu artırır. 

imam - Hatip Mektebi bu sene mezun vere
cektir. Bunlardan bir kısmı imam ve hatip ola
caklardır. 200 kadarı 15 lira maaşla kadrolara 
tâyin edilebilecektir. Fakat bunların tahsilleri
ne devam edip edemiyecekleri bilinemez. Tah
sillerine devam ettikleri takdirde maaşlı kad
rolara tâyin yapılamıyacak değildir. Arz etti
ğim gibi sayısı 1 500 den fazla olan ihtiyaç 
karşısında imam - Hatip mekteplerinden mezun 
olanların tâyinleri de bâzı şartlara, kayıtlara 
tâbi olduğuna göre ihtiyaç kısmen olsun kar-
şılanamıyacaktır. Bu efendiler okumakta de
vam ederse, 200 aded maaşlı kadro yok demek
tir. Binaenaleyh, benim istirhamım; bu teklifi 
kabul edelim. Bunu kabul demek, nazara almak 
demektir. Encümene gidecektir. Bu teklifle 
hem sayı artacak, hem de mevcutların terfih
leri az çok, yani 60 lira ise 75, 75 lira ise 100 
olarak mümkün olacaktır. Teklifin nazara alın
masında fayda olduğu kanaatindeyim. (Soldan: 
Alkışlar) 

REİS — irfan Aksu. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlar, imam - Hatip Mektebi mezunu olacak 
kimselerin durumu üzerinde Sayın Fahri Ağa-
oğlu arkadaşımız kâfi derecede izahat verdi
ler. Takrirde aynı zamanda aldıkları ücret çok 
az olanların bugünkü hayat konjonktürü yük
selmiş olmasından mütevellit ücret zammını is
tilzam ediyor. 
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Bir de bu sene hükümet tarafından teklif 

edilen ücretli imam kadrolarına 250 ilâve ya
pılmıştır. Hakikaten bu çok azdır. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere her sene 
hükümetimiz 50 - 100 arasında, nahiyelerimizi 
ilce yapmaktadır. Yine Dahiliye Vekâletinden 
öğrendiğimize göre bu sene asgari 50 - 60 nahi
yemiz ilce olmak durumundadır. Sonra nüfus
larının çoğalması itibariyle bâzı köylerde bele
diye teşkilâtı kurulmaktadır. Onlar bu şekilde 
Köy Kanununun şümulü dışına çıkacak ve üc
retli imam tâyin edilmek mecburiyeti hâsıl ola
caktır. 

Halen şehir ve kasabalar için 1 500 e yakın 
müracaat varken ve bugün Devlet Şûrası, Da
hiliye Vekâleti ve vilâyet idare heyetleri tara
fından formaliteleri ikmal edilmek üzere olan 
köyler de kasaba olacağı nazarı itibara alına
cak olursa, 250 kadronun kâfi gelmiyeceğini 
en müşkülpesent arkadaşlar da kabul edecek
lerdir. Bu itibarla 100 imzalı takririn kabulünü 
rica edeceğim. 

Bir de şu durum var, arkadaşlar; esasen bu 
imamlar mevcut. Gökten zembille inecek değil
ler. Yalnız bunlar bugüne kadar köylünün ve
ya mahallelinin verdiği ufak tefek bağışlarla 
geçinmektedirler. Yani ulvî bir vazife gören bu 
insanlar diğer vatandaşlara avuç açmaktadır
lar. Bunları kurtaracağız, hakikaten lâyik de
ğillerse bu kadrolar diyanet işleri içerisinde tu
tulmak suretiyle yerlerine tâyin edilmez, böy
lece kendiliğinden tasarruf edilmiş olur. Yani 
fuzuli yere Meclisiniz bir kuruşu bile harcama
mış olur. Yerinde olan teklifi müspet karşıla
manızı rica ederim. 

REÎS — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Vazgeçtim. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum, efen
dim. 

(Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı ve arka
daşlarının takriri tekrar okundu.) 

RElS — Bu takriri reylerinize arz edece
ğim. Dikkate alanlar lütfen işaret versinler... 
Dikkate almıyanlar... Takrir dikkate alınmış
tır. Esasen almış olduğunuz karar veçhile 202 
nci faslı komisyona vermek icabediyordu. Bu 
defa kabul ettiğiniz takrirle birlikte vereceğiz. 
Devam ediyoruz efendim. 
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208 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcirahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcirahları 

Lira 

224 380 

595 540 

3 000 

19 400 

192 500 

10 000 

18 000 

71 000 

93 000 

54 000 

8 800 
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309 

451 

476 

501 

502 

âı 
Lira 

RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hayrat hademesinin 
kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 

REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

12 000 

51 000 

1 500 

2 000 

J — Tapu ve Kadastro 
bütçesi 

Umum Müdürlüğü 

REÎS — Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü bütçesine başlıyoruz. 

Söz alanlar: Arslan Bora (Tunceli), İrfan 
Aksu (İsparta). 

REİS — Arslan Bora, Grup adına mr konu
şacaksınız? 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Grup adma. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Hayır. Şah

san. 
REÎS — Suat Bey, şaşırtıyorsunuz. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Oradan kal

kıp geldiği için Grup adına zannetim. 
Daha iyi hiç olmazsa on dakika konuşur. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar; insanlar arasında eskiden beri devam 
edip gelen aksaklıkların biri ve başlıcası şüphe
siz ki, toprak mülkiyeti mevzuudur. Bunun için
dir ki, bütün cemiyetlerde sosyal ve iktisadi ha
yatı tanzim etmek teşebbüsünde bulunan her 
idareci ilk olarak bu mevzuu ele almakta bunun 
halli ile de içtimai hayattaki karışıklıkların mü
him bir kısmını halletmiş olacağını ümit etmek
tedir. 

Realitenin bu mühim ve vazıh icaplarına 
rağmen memleketimizde bu cihanşümul dâva ma
alesef çok ağır teııpo ile devam edip gelmesi 
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memleketin sosyal ve iktisadi sahadaki gelişme
ye büyük bir tesir yapmakta olduğu aşikârdır. 
Binaenaleyh memlekette esaslı ve istikrarlı tam 
verimli bir zirai bünye vücuda getirmek için de 
bir an evvel tapu ve kadastro işlerini halletmek 
ve memleket topraklarını sahipli kılmak mecbu
riyeti ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

İşte bu ana dâvanın vatandaşlar arasında 
yarattığı huzursuzluğu bir an evvel giderilmesi 
hususundaki Hükümetin son yıllarda-aldığı ted
birlerle çalışmaları mucibi memnuniyet ise de 
bugün mevcut teknik eleman, vasıta ve tapu ka
dastro ekiplerinin bu maksada vefa edecek du
rumda olmayışı ve bilhassa teknik elemanların 
ayrılmaları ile yenilerinin temin edilmesi müm
kün olamadığı ekiplerin noksan kadro ile çalıştı
ğı müşahede edilmektedir. 

Binaenaleyh memleketin muhtelif köşelerinde 
büyük bir feragatle çalışan tapu ve kadastrocu-
larm maddi ve mânevi bakımdan eazip bir hale 
getirmekle her zaman zuhuru melhuz birçok hu
dut ve toprak ihtilâfları kısmen olsun önlenebi
lecektir. Çünkü vatandaş bugün zilyedi bulundu
ğu toprak üzerindeki mutlak tasarruf imkânla
rından mahrumdur. Bu hal istikbale emniyetle 
bakmak dolayısiyle verimkar hamlelerle ailesine 
ve memlekete faydalı olmak inisiyatiflerinden de 
mahrum kalmasını, intacetmektedir. 

Muhterem arkdaşlar; bu mülâhazalardan 
sonr hükümlerinizin yine mâkul ve mutedil bir 
esasa raptedılmesi lâzimesine uyarak diyebili
rim ki bugün üzerinde en çok durulması ve büt
çede daha fazla bir tahsisat ayrılmasını içabet-
tiren bir bölüm varsa o da yine şüphesiz ki 
tapu kadastro işleridir. 

Binaenaleyh, tapu ve kadastro dâvasını ras
yonel bir şekilde ve muasır devletlerde olduğu 
gibi halleden fotoğrametri metodunun tapu ve 
kadastroda bir an evvel daha geniş bir mikyas
ta olarak tatbiki ile arazi fotoğrametri dairesi
ne ait kadronun bir an evvel meriyete konul-
masiyle.bu dâvanın kısa bir zamanda halledile
ceğine ve vatandaşların huzura kavuşacakları 
ümidiyle yapılan bütün teşebbüsleri her insaf 
sahibi memnuniyetle karşılayacak ve teşvik 
edecektir. 

Yine rasyonel bir şekilde memleket dâvasını 
halledecek olan fotoğrametri dairesi mensup
larının daha verimli ve huzur içinde çalışma
larım ve milyonlarca'lira değerindeki optik ve 
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teknik malzemesini dikkatle kullanabilecek bir 
binaya sahip olamaması maalesef bu dairenin 
kendisine düşen vazifeyi bugünkü şekille yap
maya muktedir olmadığı da esefle müşahade 
ve binaenaleyh bu bina eksikliğinin bir an evvel 
izalesini görmekle bahtiyar oluruz. 

Muhterem arkadaşlar : Yukarda kısaca arz 
ettiğim temennilerin bir an evvel tahakkuku 
hususuna gidilmekle ihmal edilen bu dâvanın 
en kısa bir zamanda halledileceği ümidi ile da
ha fazla başarılar diler hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

Bugün millî emeğin % 70 ini zirai sahaya 
teksif etmiş bulunan memleketimizde bu hare
ketsizlikten doğan netice hakikaten üzücü ola
rak vasıflandırılabilir. 

Çünkü Türkiye'de iktisadi faaliyet ancak zi-
ri sahadaki inkişafla tahakkuk edeceği malûmu 
âlileridir, 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
EBÎS — îrf an Aksu. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Efendim, ben 

kısaca ve sadece hükümetten bir iki temennide 
bulunacağım. 

Maalesef mütemadi vaitlere rağmen tapu
lama işleri memleket ve Büyük Meclisinizin 
istediği süratle yürümemektedir. Bu bir haki
kattir. Bu hususta ayrıca alâkalı makamlarla 
yaptığımız temaslarda fotoğranıetri usuliyle 20 
senede tamamlanması icabeden tapulama işle
rinin 10 senede bitirilebileceğini ifade etmişler
di. Buna rağmen bugüne kadar fotoğrametri 
memleketimizde geniş mikyasta tatbik edileme
miş durumdadır. Yalnız Mümtaz Tarhan arka
daşımızın Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü zamanında İsparta'da iki tane tapulama 
heyeti faaliyete geçirileceği va'dinde bulunul
muştu. Buna rağmen aradan bu kadar zaman 
geçmiş olduğu halde verilen bir komisyon da, 
eleman adedi bakımından çok zayıf olduğu 
için, ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Bu 
yüzden yalnız vilâyet merkezinin dahi tapula
ma işi ikmal edilememiştir. Sayın Vekilden 
vait buyurulan bu heyetin bir an önce teşkili 
ile vilâyetimize gönderilmesini ve bütün mem
leketin büyük bir derdini teşkil eden tapulama 
işinin de süratle intacını istirham etmek ola
caktır. 

RElS — Zakar Tarver. 
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I ZAKAR TARVER (istanbul) — Aziz arka

daşlar, Tapu ve Kadastro bütçesi müzakere edil
mekte iken, uzun senelerden beri, tapu durum
ları muallaâkta kalan birtakım emlâk hakkında 
Sayın Vekilin dikkatine arz etmek isterim ki, 
Osmanlı Devleti zamanında hayır müesseseleri 
ve kiliseler namına bu müesseselerin tapu kayıt
ları yapılamadığından, birçok kilise ve mektep, 
hastane ve eytamhane gibi müesseselerle vakıf o-

I lunan emlâk namı müstearla tapuya kaydedil
mişlerdir. 

1913 de bu gibi emlâkin tapu tashihlerine 
imkân sağlıyan bir kanun neşir olunmuş, an
cak az sonra umumi harb ilân edilmiş ve bu 
tashih muameleleri durdurulmuş ve bugüne ka
dar da hâlâ beklemektedir. 

Bu husus son senelerde yapılan kadastro ka
yıtlarının yenilenmesi sırasında bu emlâkin du
rumu çok karışık bir vaziyet almakta ve sahip
siz gösterilmektedir ve hattâ elden çıkmak
tadır. 

Uzun senelerden beri muallâkta kalan ve 
I bunlardan faydalanan din ve hayır müessesele

rinin zararını mucip olan bu durumun gideril-
I mesi hakkında bir an evvel bir çare bulunması

nı Sayın Vekilimizden rica ederim. 
RElS — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Benim mûta

dım az konuşmaktır. 
Arkadaşlar, diğer vilâyetleri bilmiyorum. O 

I Yalnız Zonguldak havzai fahmiyesi denilen 
bir derdimiz vardır. Bu havzai fahmiye ta 
Cide iskelesinden Akçakoca'ya kadar olan bü
tün sahili kaplar. Burada maden kömürü var
dır denir ve vatandaşa tapu verilmez. Tapu, 
Kadastro Umum Müdüründen istirham ediyo
rum; Saltanat devrinden beri devam eden bu 
işe bir son versinler. Ya bir kanun teklifi ile 
gelsinler veyahut emretsinler biz yapalım. Bu 
yüzden Zonguldak'taki vatandaşlar tapu alama
dıkları için ev yapamıyorlar. Her hangi bir ye
re ev kurmak istedikleri zaman burası havzai 
fahmiyedir, burada arazi Devletindir, siz ala
mazsınız diyorlar. Vatandaşlar evsiz ve barksız 
kalıyorlar. Aynı zamanda bu vaziyet maden 
aramak istiyen vatandaşlara da engel oluyor. 
Arama ruhsatı alamazsınız, iletme ruhsatı ala
mazsınız. Ne M. T. A. sokulabilir, ne hususi te-

I şebbüs ve sermaye sokulabilir. Binaenaelyh Ta-
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pu ve Kadastro U. Müdürlüğü havzanın sınır- ı 
larını çizsin. Vatandaşa ait olanı vatandaşa, Ha- i 
zineye ait olanı Hazineye bırakacak bir kanun 
teklifini bir an evvel B. M. Meclisine getirmele
rini rica ediyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Arkadaş
lar arazii fahmiiye meslesi arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi hakikaten mühimdir. Ta Ereğli'den 
başlar Kastamonu'ya kadar dayanır. Tapusu
nu yapmak hakikaten çok güçtür. Umum Mü
dür söz verdi, Vekile söyledik. Fakat aradan 
4 - 5 sene geçti hâlâ bir şey yok. 

Biz Demokrat Parti olarak iktidara geldiği
miz zaman bize bütün Türkiye'nin 50 sene bek
lemeye lüzum yok 10 senede kadastrosunu ya
pacak ve mahkemelere yardımcı olacağız dedi
ler; aradan geçen beş sene zarfında yarısı dahi 
yapılamadı. Bir tane söyliyelim bir tane ya
palım. Ne yapacaksak imkânlarımız ne ise onun 
içinde kalalım ve o çerçeve içinde konuşalım. 
Parti olarak; memleket olarak bilhassa bunu ri
ca ediyorum. 10 senede bütün Türkiye tapula-
nacak, kadastro olacaktı. Ve şimdiye kadar ya
rısı bitecekti. Beş sene oldu henüz ortada bir 
şey yoktur. 

DEVLET VEKİLİ OSMAN KAPANI (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar; ilk önce Arslan 
Bora arkadaşımızın temenni ve tenkidleri hak- I 
kında mâruzâtımı sizlere arz etmek isterim. I 

Arslan Bora arkadaşımız, hulâsa olarak, ta
pu ve kadastro işlerinin arzu edilen tempoda 
yürümediğini ve birçok ekiplerin noksan kad
ro ile çalıştıklarını ve bu tempoda çalışmalara 
devam edildiği takdirde daha uzun müddet 
Türkiye'nin kadastral haritalarının tesbidedi-
lemiyeceğini ileri sürdüler. 1 

Şimdi sayın arkadaşımıza ilk defa şunu arz I 
etmek isterim ki, 1950 senesinde iktidara gel- I 
diğimiz zaman 18 komisyon vardı. Bugün 103 I 
komisyon faaliyet halindedir. I 

18 komisyon 180 ekiple çalışırken bugün 103 I 
komisyon ile 570 ekip çalışmaktadır, önümüz
deki sene içinde buna 14 komisyon ile 117 ekip 
ilâve etmek suretiyle kadastro faaliyetine de
vam edeceğiz. 

Kadastro işlerinde arzu edilen süratin yapı
lamadığının ifadesi ise ortalama söylenecek bir 
sözdür, fakat hakikaten vaziyet düne nazaran 
böyle midir, değil midir? Bu ancak yerinde ya- | 
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pılacak bir tetkikten sonra iddia edilebilir ki, 
hakikat bu merkezde değildir. 

Şimdi bizim gayemiz, eldeki mevcut ekiple
rimizle Türkiye'nin umumi olarak tapulama iş
lerini ele almakla beraber burada söz olan sa
yın arkadaşlarımızın ileri sürdükleri gibi, bil
hassa medeni dünyanın elinde mevcut olan en 
ileri imkânlarla, en yeni fennî usullerle Tür
kiye'nin kadastral haritası, Türkiye'nin umu
mi olarak tapulama işlerini ele almak ve bun
ları bu şekilde ve bir an evvel büyük bir ıstırap 
mevzuu olan, evlâdı babaya karşı düşman ya
pan, birçok arazi ihtilâfından mütevellit tat
sızlıklar ve hoşnutsuzluklar yaratan bu işi kö
künden halletmek için bütün gayretimizle ça
lışmaktır. 

Geçen sene bütçemizde bir uçağımız vardı. 
Bu uçağımız gelmiş bulunuyor. Biçkraft ti
pinde bir uçak. Amerika'dan getirttik. Bu 
seneki bütçeye de bir uçak koymuş bulunuyo
ruz. uçağın çalışması neticesindeki beher 
uçak senede 200 saat uçuş yapmaktadır. Bun
ların uçuşu neticesinde çekilecek olan filmlerin 
kıymetlendirilmesi sonunda mühim mesafeler 
kat'edeceğimize kani bulunuyoruz. 

Size bir fikir verebilmek için bir kadastro 
ekibimizin 16 saatte yaptığı işi aero - fotometrik 
usulü ile bir saatte yaptığımızı söylersem za
mandan ne kadar tasarruf edeceğimiz hakkın
da sizi kâfi derecede tenvir etmiş olurum. 

Aero - fotometrik usulü bugün, demin de /ırz 
ettiğim gibi, bütün dünyada tatbik edilen bir 
usuldür. 

Niçin süratle gitmiyoruz? Arkadaşlar, biz 
yalnız vatandaşın eline bir temellük vesikası 
vermek istersek Türkiye'nin tapulama işini çok 
kolaylıkla halletmek mümkündür. Fakat bi
zim yapmak istediğimiz niğrengili, tesfiye mün-
hanili haritalarla yalnız vatandaşların işini de
ğil, aynı zamanda harita ile çalışan Sular İda
resi, Karayolları ve saire gibi dairelerin, ki biz 
bunlarla daima iş birliği halindeyiz, ihtiyacına 
cevap verebilmek imkânını sağlamaktır. Bu
nun için memleket ölçüsünde nirengili harita 
yapmak ve nirengili olarak kadastro yapmak 
zorundayız. Nitekim bugün İsviçre gibi ileri bir 
memleket kadastrosunu yapmış olduğu halde 
yalnız mevziî nirengi ile yapmış olduğu içindir 
ki bugün tekrar geriye dönmektedir. Bu su
retle İsviçre'nin memleket ölçüsünde nirengili 
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olarak kadastrosunu yapmak ihtiyacını hisset
tiği görülmektedir. Biz yalnız bir an evvel va
tandaşın eline bir temellük vesikası verelim; 
Medeni Kanunun bize tahmil ettiği bu vazife
yi yapalım dersek, mesele yok. Fakat o zaman 
yirmi sene sonra gelecek nesiller arkamızdan 
rahmet okumazlar. Yapılan milyonlarca lira 
masrafın yerine masruf olması ve elde edile
cek olan tapulama işlerinin artık bir daha bu 
memlekette değişmiyecek bir vaziyette bulun
ması muhakkak ki hepimizin arzusudur. 

Arkadaşlar; yine bu aero-fotogrametri üze
rinde arkadaşlarım hassasiyetle durmakta hak
lıdırlar. Bunun üzerinde, dediğim gibi, yalnız fa
aliyetimizi kendimize münhasır kalmamasını aca
ba teminen, bizim umum müdürlüğümüzle teşriki 
mesai etmek suretiyle hükmi şahıslar, şirketler 
de bize yardımcı olabilirler mi? diye düşündük. 
Eldeki mevzuat da buna müsaittir. Birkaç ya
bancı firma da bize teklifte bulundu. Bunlar
dan bir İtalyan firması; uçakla filimleri alın
mış muayyen haritaları tesbit edelim ve bunla
rı kıymetlendirelim, bütün bu çalışmalar için 
bize dekar başına, yapılan masrafa ilâveten, 
muayyen bir kâr verin, dediler. Bir de bir Al
man firması olan «Hans Richter» firması da tek
lifte bulundu. Bu firmanın teklifi caziptir ve da
ha çok ciddiyetle ele alınacak bir mahiyet taşı
maktadır. Şimdi bunun üzerinde tetkiklerimi
zi derinleştiriyoruz. Her hangi bir firma hak
kında bu kürsüden peşin bir hüküm vermekten 
içtinabederim. Dün şu şekilde bir teklif yap
mış olan firma, bugün daha müsait bir teklifte 
bulunabiliı veya bu işe yeni yeni firmalar ka
tılabilir. Bunların en uygunu ile teşriki mesai 
etmemiz tabiîdir. Alman firması bize 20 mil
yon, hattâ kendisine daha bâzı imkânlar temin 
edildiği takdirde 40 milyon dekar araziyi ölçe
bileceğini söylemiştir ki; bu teklif üzerinde 
ciddiyetle duruyoruz, istatistik Umum Müdür
lüğünden aldığımız rakama göre bizim daha 
Ölçülecek 400 milyon dekar arazimiz vardır. 

Sayın arkadaşım Hüseyin Balık'm dediği 
gibi, bu kürsüden çok zamanlar söylendi, Tür
kiye 'nin tapulama , işleri on senede bitecek, on 
beş senede bitecek veya yirmi senede bitecektir 
diye, mesul devlet adamları bu kürsüden temi
natta bulundular. İsterseniz benim konuşma
larımı da bir senet ittihaz edin. Fakat dediğim 
şartlar tahakkuk ettiği takdirde kendi umum 
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müdürlüğümüz ve kendi vasıtalarımızla bir 
senede 25 milyon dekar ölçü yapabileceğimize 
katiyetle emin olabilirsiniz. Yaptığımız plânlar 
bunu gösteriyor. Hava şartları müsaade etmez, 
uçak iki yüz saat yerine 150 saat uçarsa, tabiî 
imkânsızlıklar karşısında kalırsak belki bu ra
kamı bulamayız. Fakat yaptıklarımız vasatiden 
belki daha ileriye geçebilir. Senede yapacağı
mız tapulama miktarı 25 milyon dekar olacak
tır. 

Şayet ecnebi şirketlerden her hangi biriyle 
anlaştıktan sonra ve onların da en üst, verdik
leri, teklif ettikleri rakamları değil de, en as
gari rakamları nazarı itibara alırsak ki 20 mil
yon dekardır, bu ceman yekûn 45 milyon dekar 
eder. 400 milyon dekarlık ölçülecek arazi par
çası mevcut olduğuna göre, bunun ne kadar 
zamanda yapılabileceğini ufak bir hesap ame-
liyesiyle bulmak mümkün olacaktır. Buna ka-
tiyyen emin olabilirsiniz. Yaptığımız program
lar, elimizdeki mevzuat, gerek yerli gerek ecne
bi şirketlerle anlaşmamıza imkân vermektedir. 
Kendileriyle teşriki mesai ettiğimiz takdirde 
bütün Türkiye'min, İsviçre'deki gibi değil 
memleket ölçüsünde nirengili olarak, sekiz 
dokuz senede muhakkak surette yapılacağına 
katî inanç ve kanaatimiz vardır arkadaşlar. 

Zonguldak meselesine geliyorum; sayın Zon
guldak Mebusu arkadaşlarımız bilirler ki Şû
rayı Devletin bir kararı vardır. İş idari kaza
dan adlî kazaya intikal etmiştir. Adlî kazadan 
çıkan karar Şûrayı Devletin daha evvel verdiği 
kararı muteber addetmiştir. Bütün bunlara 
rağmen biz bu meseleyi tetkik ediyoruz. Ve 
hakikaten arkadaşlarımızın arzu ettikleri kanu
nu, Havzai Fahmiyeye ait kanunu bir an ev
vel sevk etmek suretiyle benim vekâletim zama
nında Zonguldak Milletvekilleri arkadaşlarıma 
ufak bir hizmette bulunmaktan memnun olaca
ğımı burada ifade etmek isterim. 

İrfan Aksu arkadaşımın suallerini bilmem 
cevaplandırdım mı? Ispartanm merkezinde bir 
tapulama komisyonu mevcuttur. Bir tane daha 
istiyorlar. Zaten her vilâyet bir tane ile iki tane 
ile iktifa etmiyor. Eldeki imkânlara göre arka
daşımın arzularını yerine getirmeye çalışacağım. 

Doktor Zakar arkadaşım hayır müesseseleri 
ile bunlara bağlı gayrimenkullere temas ediyor
lar. 1328 tarihinden evvel eşhası hükmiyeler 
mal edinemezlerdi. Bilâhara çıkan kanunlar 
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bunlara bu imkânı vermiş bulunuyor. Bu Ka- I 
nundan sonra birçok vaziyetler ortaya çıktı. 
Bu mallar hükmi şahıs adına kaydedilmiyece-
ğine göre, kilise veya her hangi bir yere bağlı 
hayrat, bir şahıs namına mukayyetti, ve bu 
şehıs öldüğü takdirde birçok ihtilâflar doğardı. 
Bir müddet evvel birçok Vekâletlerden müte
şekkil komisyon bu mevzuu ele aldı ve bunun 
kanun mevuu olabileceğine kanaat getirdi. O 
kanun da Başvekâlette bulunmaktadır ve ya
kında Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Sayın arkadaşlarım sorulan suallere cevap 
verdikten sonra Uumum Müdürlüğünün birçok 
dairelerden farklı olarak aynı zamanda müstah
sil umum müdürlük olduğunu zikretmek isterim. 
Size bir fikir edinmeniz için bâzı rakamları sunu
yorum. Meselâ 1954 senesinde kadastro tapulama 
ve günlük tapu muameleleri neticesinde hazineye 
giren para miktarı, harçlar yekûnu 45 448 952 
liradır. 

Sonra şimdiye kadar yapılan çalışmaların bir 
hulâsasını da yine Yüksek Heyetinize arz etmek 
isterim. 

Şimdiki klâsik metotlarla yani takaometri usu-
liyle 2 091 köyde 23 687 983 dekarı ihtiva eden 
1 694 482 gayrimenkulun plâna müstenit sicilleri 
vücuda getirilmiş ve haritalı tapuları da vatan
daşlara verilmiştir. 

Diğer taraftan şehir kadastrosu artan bir hız
la ilerilemiş ve 806 915 gayrimenkulun Medeni 
Kanunun istihdaf ettiği şekilde plâna müstenit ve
sikaları vücuda getirilmiştir. 

Vatandaşların günlük ihtiyaçları her gün art
makta ve 1950 senesinde iş adedi 193 280 iken 
1954 te bu aded 836 722 ye yükselmiştir. 1936 
senesindeki teşkilât kanunu ile çalışan tapu me
murları büyük bir feragatla çalışmakla beraber 
ancak iş hacmi karşısında tabiî çok bunalmış bir 
duruma gelmişlerdir. Bu itibarla yeni bir teşki
lât kanunu hazırlamaktayız. 

Fotogrametri Müdürlüğümüz hakkındaki teş
kilât kanunu da dâhil olmak üzere Yüksek Heye
tinize bu kanun tasarılarını getirmiş bulunaca
ğız. 

Yüksek Heyetinizden ayrılırken şunu arz ede
yim ki, muhterem arkadaşlarım, dünkü tapu işle
rimizden vatandaşlarımızın her gün yapmakta ol
dukları şikâyetler bir ıstırap mevzuu olarak he
pimizin vicdanında yaşamakta idi. Bugün muhte
rem mebus arkadaşlarım da kabul ederler ki, in- | 
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tihap dairelerindeki şikâyetlerin adedi çok azal
mış hattâ bâzılarında hiç kalmamıştır. 

Elimizdeki bütün imkânlarımızla demin arz 
ettiğim gibi tabiî şartların mugayeret etmemesi 
halinde, bütün Türkiye kadastrosunu en geç 10 
sene demiyeyim, 9 senede halletmiş olacağız. (Al
kışlar.) 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Türk vatandaşının hakikaten en mühim ıs
tıraplarından birisi, elinde bulunan arazisinin sa
lim bir kadastro ve tapuya bağlanmış olmaması
dır. Muasır milletlerde her hangi bir vatandaşın 
mülkiyetinde bulunan arazinin hududunu, kıyme
tini, elinde bulunan vesika ile ve tam mânasiyle 
muhafaza eder. Halbuki bizde mahkemeleri işgal 
eden dâvaların en çoğunu, arazi dâvaları, smır. 
dâvaları teşkil eder. Biz yurt içindeki arazinin ta
pu ve kadastro işlerini bir an evvel ikmal etmek 
hususunda ne kadar cehdü gayret gösterirsek 
hakikaten yerinde sarf edilmiş bir emek ve himmet 
olur. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü, bu işi ba
şarmak için elden gelen gayreti sarfetmektedir. 
Kısaca size bâzı istatistiki malûmat arz edeceğim. 
Daha, önce raportör olarak müşahede ettiğim* bir 
husus vardır, bunu Heyeti Âliyenize arz etmeyi 
bir vazife biliyorum. 

Efendim, halen, hali faaliyette 103 tapulama 
heyeti vardır. Fakat bu tapulama heyetlerinin 
yapmış oldukları kadastrolarda hâsıl olan ih
tilâfları, kanun mucibince bu heyetlere dâhil 
olan hâkimler delaletiyle ve yerinde derhal tet
kik ederek hükme bağlaması icabederken 103 
tapulama heyetinin 49 unda henüz hâkim'bu
lunmamaktadır. 

Buyüzden kadastrosu yapılan ve fakat vâki 
itiraz yüzünden tapusunu alamamış birçok va
tandaşlar mevcuttur. Bütün tapulama heyetle
rinde birer hâkim bulunması kanun hükmü ola--
rak ortada durmaktadır. Bu hususta yani hâ
kim bulma hususunda Adalet Bakanlığının 
güçlük içinde bulunduğunu komisyondaki be
yanları arasında ifade etmiş bulunmaktadırlar. 
Adalet Bakanlığı bu hususta gayret sarf ede
rek geri kalan heyetleri de hâkim ile takviye 
ettiği takdirde işlerin daha süratli gideceğine 
kaani bulunmaktayım. 

Şimdi bu 103 heyetin 1950 - 1954 Ekim yı
lının sonuna .kadar yapmış olduğu hizmetleri 
arz edeceğim : \ 
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Tapulanmasma başlanmış bölge 102, tapu- ı 

lanmasma başlanmış köy 1974, tapulanması bi
ten köy 1632, tapulanması devam eden köy 342. 
Sicili tanzim ve devir olunan köy 1298. Buna 
mukabil tapulanması yapılan parsel, miktar 
itibariyle 1 603 496, tapulanması yapılan yer
ler, dönüm itibariyle, 23 494 779. Tahakkuk 
ettirilen tapu harcı, yani bu faaliyetlerde ma
liyeye temin etmiş olduğu kazanç 7 926 478 li
radır. 

Görülüyor ki, tapu ve kadastro işlerini hü
kümet elindeki imkânlarla bir an evvel ikmal 
etmek yolunda gayret sarf etmektedir. Eğer 
tayyare vasıtasiyle kadastro işine biraz daha 
emek verilirse 10 sene zarfında tapu ve kadas
tro işlerinin ikmal edileceği hususundaki iddi
anın bir hayal olmadığına kanaat etmek lâzım-
geliyor. 

REÎS — Buyurun, Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLÎ OSMAN KAPANI (İz

mir) — Bir noktayı zapta geçsin diye tasrih 
etmek isterim. 

Arslan Bora arkadaşımız sormuşlardı. Di
yorlar ki, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğünün el'an müstakil bir binası yoktur. 

Arkadaşlarım, bu seneki Nafıa Vekâleti 
Bütçesinin 741 nci faslının, yapı işleri ve esaslı 
onarmalarına ait 10 ncu maddesine 300 000 lira 
tahsisat konulmuştur. Binaenaleyh bu sene bu
nun ihalesi yapılacak ve inşaata de geçilecek
tir. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Teşekkür ede
rim. 

REÎS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
F . Lira 

201 Maaşlar 13 859 062 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 766 500 
REÎS — Verilen prensip ka
rarı gereğince bu faslı Bütçe 
Encümenine havale ediyoruz. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 746 516 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler-
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le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
REÎS — Kabul edenler.... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

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

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

309 Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

28 125 

588 400 

643 524 

21 375 

504 080 

330 000 

111 500 

300 000 

178 850 

3 284 620 

35 000 

164 000 

— 448 — 



1 : 45 21.2 
F. Lira 

417 Kadastro, tapu yazma heyet
leri masrafları 168 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları 2 525 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Teknik okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 192 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 255 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve okullar umumi mas
rafları 584 400 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 2 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 24 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzeme ona
rımı 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satınalmacak makina, alet ve 
malzeme 461 775 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

K — Toprak ve tskân İşleri Umum Müdür
lüğü bütçesi 

REÎS — Toprak ve îskân îşleri Umum Mü
dürlüğü bütçesinin müzakerelerine başlıyoruz 
efendim. 

Söz C. H. P. si Grupu adına Arslan Boran
ındır. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA ARSLAN 
BORA (Tunceli) — Muhterem arkadaşlar; top
rak dağıtımı iskân ve tapulama işleri memleket 
dâvalarının başında gelir. Binaenaleyh bu dâ
vayı da toprak dağıtmak ve iskân olmak üzere 
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iki kategoride mütalâa etmek yerinde olur ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; her Türk vatandaşı 
toprağını canı kadar sever. Onun için en bü
yük gaye sabanını döndürebileeek kadar bir 
toprağa malik olmaktır. 

Vatandaş emeğini, kendisinin olan bir avuç 
toprak üzerinde sarfetmeyi ve alnının terini 
onun üzerinde dökmeyi yaşadığı müddetçe ken
disine şiar edinmiş bulunmaktadır. Çünkü top
rak mahrumiyeti köylümüz için devamlı bir acı
dır. Bu itibarladır ki, istatistiklerin kabarık cet
vellerini hep toprak kavgalarından dolayı yük
selmiş bulursak bunun sebebi bu değil midir?. 

Hal böyle iken memleketin ana dâvası olan 
toprak dâvası yine büyük içtimai bir istikrar
sızlık içindedir. Onun için hem iktisadi inkişaf 
bakımından hem de içtimai huzur ve sükûn ba
kımından mühim olan toprak ve iskân mevzua
tının en kısa bir zamanda geliştirilmesi ve mem
leket ihtiyaçlarına uygun bir şekle sokulması 
şiddetli bir ihtiyaç halinde his olunmaktadır.. 
Fakat bu cihanşümul dâvanın halli için bugün 
faaliyette bulunan toprak komisyonlarının ha
len topraksız olan yarım milyona yakın Türk 
çiftçi ailesinin ne keyfiyet ve ne de kemiyet 
bakımından cevap verecek halde değildir. Ge
çen dört yıl için hükümetin 198, 730 aileye 9 
milyon 943 bin 376 dönüm gibi bir arazinin da
ğıtıldığı bildirilmektedir. Bu lâzım, fakat hiçbir 
zaman kâfi değildir. Ancak halen yarım milyo
na varan toprak sahibi olmak heyecan ve ıstı
rabı içinde yaşıyan çiftçi ailelerinin derdine ve
fa edecek keyfiyette olmadığını sizlerde bizler 
kadar takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar; memleketteki toprak 
dâvası yalnız bununla da halledilecek bir prob
lem değildir. Yurt topraklarının geniş ölçüde 
tetkik ve kıymetlendirilmesi yani bir toprak 
haritasının yapılması lüzum ve zaruretine ina
nıyoruz. Memleket ziraat politikasının tesbiti ve 
iskân dâvasının halli yurt topraklarının yukar
da arz etiğimiz gibi kıymetlendirilmesi proble
mine bağlı olacaktır. Fakat hükümetin bu dâ
vaya kâfi bir ehemmiyet vermediği ve .mesele 
üzerinde hassasiyetle durmadığı tatbikatla ve 
1955 yılı bütçesinin Toprak ve iskân Umum Mü
dürlüğüne ayırdığı tahsisatiyle meydandadır. 

Halbuki memleketimizin iktisadi politikası 
zirai inkişafımıza bağlı olduğuna göre yurt top-
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raklarmm değerlerini gösterecek toprak harita
sının bir an evvel yapılması zarureti kendiliğin
den meydana çıkmış oluyor. Bu aksaklıkların 
bir an evvel giderilmesi için halen mer'i ve bu
günün ihtiyaçlarına cevap vermiyen Toprak Ka
nununun yeniden bu ihtiyaçlara cevap verebile
cek bir şekilde İslahı elzemdir. Ve aynı zaman
da toprak komisyonlarının adedlerinin artırıl
ması ve bu komisyonların teknik elemanlarla 
takviye edilmesi hususu maddi ve mânevi bir 
şekilde cazip bir hale getirilmesi şayanı arzu
dur. Ve toprak komisyonlarının faaliyet sahala
rında zuhur edecek müstakil gezici hâkimlerin 
ihdası ele alınması lâzımdır. 

îskân ve Tapu - Kadastro Umum müdürlük
lerinin Başbakanlığa bağlanmak suretiyle her 
iki teşkilât arasında iş birliği tahakkukuna 
düşülmüştür. Fakat bugün tatbikattaki müşa
hedelerimize göre bu iki teşkilât arasında bir 
koordinenin tahakkuk ettirilmediğinden ve bu 
yüzden vatandaş hizmetlerinin aksadığı da gö-
rülmktedir. 

Binaenaleyh, hükümetten bu nokta üzerinde 
ehemmiyetle durulmasını temenniye lâyık bu
luruz. 

Şimdi de iskân meselesine geçiyorum. 
îskân politikasının başlıca hedefi göçmen 

ve mültecilerle yurt içinde yerlerinin değiştiril
mesine zaruret görülen vatandaşların sanat ve 
meşgaleleri dâhilinde memleket ekonomisine 
yarayışlı birer unsur haline gelmelerini temin 
olduğuna göre : Maddi imkânların yanında 
şsasları çok iyi hazırlanmış bir iskân- plânının 
vücuduna katî zaruret vardır. 

Plânsız ve düzensiz yapılan iskânların ikti
sadi ve içtimai hayatımızda husule getireceği 
ıstıraplı neticeler hepimizin malûmudur. 

îskân hizmetleri gerek dışardan gelen ve 
gerekse yurt içinde çeşitli sebeplerle yerlerinin 
değiştirilmesine lüzum ve zaruret görülen va
tandaşların ıstıraplarını dindirmek dolayısiy-
le millî ekonomide uhdelerine düşen hizmetle
rin ifasına imkân vermektir. 

İskân edilecek vatandaşların kısa bir za
manda yerleştirilmeleri sanat ve meşgalelerine 
göre çalışma sahası temini ve müstahsil duru
ma geçmelerinin sağlanması kezalik esasları iyi 
hesaplanmış bir iç iskân plânının hazırlanmış 
olmasiyle mümkün olacağına kaaniiz. Son yıl-
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larda Bulgaristan - Türkistan - Suriye'den ge
len göçmenlerin yerleştirilmeleri ve müstahsil 
hale gelmeleri hususunda hükümetin sarf ettiği 
gayretleri takdire lâyik buluruz. 

Ancak; iskân hizmetleri muayyen veya gay-
rimuayyen zamanlarda yurt dışından gelen göç
menlerin iskânlarına inhisar etmeyip-yurt için
de tabiî âfetler ve sair sebeplerle yerlerinin de
ğiştirilmesine zaruret görülen vatandaşların da 
devamlı ve düzenli bir program dâhilinde yerleş
tirilmeleri ve faydalı hale gelmelerinin temini 
lüzumuna kaaniiz. 

Her ne kadar yurt içinde her hangi bir se
beple yerleri değiştirilmiş veya nakle tâbi tu
tulmuş vatandaşlara hükümet müşfik elini uzat
mış ise de : Bugün iskân kanunlarının karışık 
hükümleri sebebiyle vatandaşın ıstırabını bir 
türlü dindırememiştir. (Şark'taki boşaltılmış 
yasak, serbest bölge halkı) bunun en güzel bir 
misalidir. 

Vatandaşı üzen ve huzursuz bırakan karı
şık hükümlerin ıslahı hükümetten bu acıların 
sebep ve âmillerini ortadan kaldıracak çarele
rin düşünülmesini temenni ederiz. 

îskân kanunumuzun tarihi oldukça eskidir. 
2510 sayılı Kanuna sonradan yapılan muhte
lif tadil ve eklerle bugün tamamen ekonomik 
bir mevzuu olan iskân dâvasının halledilemi-
yeceği aşikârdir. Yukardan beri belirtmeye ça
lıştığımız ıstıraplarımız da bundan ileri gel
mektedir. 

Sosyal hayatımızda önemli bir mevkii olan 
iskân dâvasının hallini partiler üstü bir mese
le olarak telâkki edilmesi yerinde olur. Bu se
beple iskân kanununun modern zihniyet ve dü
şünce içinde yeniden ele alınmasını zaruri 
görüyoruz. Hürmetlerimle. 

REÎS — Rıza Yalçın buyuran (Yok sesleri) 
Fethi Ülkü buyurun. 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — iskân işi her-
şeyden evvel bir mesken tutma işi olduğu için 
hem mühim hem de isticali icabettiren bir key
fiyettir. însanm içtimai hayatı önce meske
ninde kurulur. Ondan sonra cemiyeti yavaş ya
vaş inkişaf ettirir. Bu bakımdan iskân diğer 
mevzular gibi tehire,, geciktirmeye elbette gel-
miyen bir mevzudur. 

iskân mevzuunu iskân Genel Müdürlüğü 
veya onun bağlı olduğu vekâlet yürütür. Şunu 
şükranla arz edeyim ki, memleketimizin, mille-
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timizin rahmü şefkati ve bu hususta öteden beri 
geleneğe dayanan tabiî organizasyon, millî his
ten doğan organizasyon bu işin kolaylıkla hal
line kifayet etmiştir. Emsali; son yıllarda Bul
garistan'dan gelen göçmenlerin durumudur. 
Millet ve bu işi organize etmek durumunda olan 
makamlar bu işi dünyaya örnek olacak şekilde 
ye surette ifa etmişlerdir. Bunda hizmeti ge
çenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunun 
dışında kendi evimizi, biraz ihmal etsek de olur 
düşüncesiyle, samimî düşünce ile uzun zaman
dan beri ihmale uğramış bâzı noktalarımız var
dır ki, bunların da ele alındığını, aynı hassasi
yetle devam ettiğini görmekteyiz. Bunu da, 
benden evvel konuşan arkadaşımın söylediği 
gibi, memnuniyetle karşılamaktayım. Altı vi
lâyette 2510 sayılı Kanun gereğince Garba sevk 
edilmiş vatandaşlarımızın yedi seneden beri 
olan durumu yürekler acısıdır. Bunlara nereli
sin dendiği zaman; vaktiyle filân yerde oturu
yordum, fakat bugün evim yoktur, nereli oldu
ğumu Hükümet tâyin edecektir, demektedir. 
Kanunen yeri tâyin edilmemiş bir vatandaş 
kütlesi karşısındayız. İşte bunların önceden 
mesken tutmaları, sakin olmaları, sonra da her 
vatandaştan beklediğimiz gibi müstahsil hale 
gelmeleri keyfiyeti gelmektedir. Bizim ricaları
mızın başında gelenlerden birisi bu idi. Huzu
runuzda Sayın Devlet Vekiline teşekkür ede
rim. Ricalarımızı is'af ettiler. Fakat ricamız 
olmasa dahi ümidederim ki, bunu yapmayı vic
dan borcu telâkki ederler ve yine yaparlardı. 
Tunceli'ndeki vatandaşlara acilen bir miktar 
para yardımı yapılmıştır ve bundan sonra da 
yapılacağını telkin etmişlerdir. Ben burada 
kendilerine teşekkür ederken, orada elde ettik
leri ve edecekleri barınakların ve kuracakları 
meskenlerin zevki ve sevinci içinde bulunan va
tandaşlarımızın heyecanını arz etmiş bulunu
yorum, 
- Muhterem arkadaşlar, köylünün bugün sa
kin olduğu evini daha mütekâmil bir hale ge
tirmeği düşünen Hükümet, elbette ki, yersiz 
vatandaşları tamamen yersizlikten kurtarmayı 
ve tabiî âfetlerin hışmından bunları masun bu
lundurmak cihetini ihmal etmiyecektîr. Bizde 
mesken- dâvası halledildikten "sönfa,, ilk hatıra 
gelen şey, tedricen mesken sahibi olan vatanda
şın midesinin de doyması işidir. Hâlkinın % 80 
ni çiftçi olan bir memlekette elbette ilk iş olarak 
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i hatıra toprak gelir. Bu münasebetle Taprak ve 

îskân Umum Müdürlüğü adiyle bir teşkilât ku
rulmuştur. Binaenaleyh iskân işinin ikmalinden 
sonra bu muhakkak olarak topraksız vatandaşla
ra toprak tevzi edilecektir. Bu da ihmal edilme
miştir. Büttün memleket gruplara ayrılarak bir
takım toprak tevzi heyetleri çıkarılmıştır. 

Bizim, milletvekili olarak vazifemiz; gördü
ğümüz noksanları söylemek, yapılması icabeden 
şey tam mânasiyle yapılmamışsa onla
rın eksiklerini tesbit ederek ilgililere ha
tırlatmaktır. Bu meyandan bilhassa 2510 
sayılı Kanuna göre gelmiş ve mem-

L leketlerînden bir müddet için uzaklaşmış vatan
daşlar vardır. Bunlar da bugün kendi vilâyetle
ri olan Tunceli'dedirler. Bunların ellerinde iş-
liyebilecekleri toprak pek azdır. Toprak tevzi 
komisyonları toprak tevzii için nakâfidir. Hem 
o kadar ki komisyon olarak çalışma yetkisini 
haiz olmadıklarını itiraf etmektedirler. Vekâlet 
falan vatandaşa arazi vereceksiniz, hem borçlan
ma şartı ile arazi vereceksiniz dediği halde bu ar
kadaşlar acizlerini itiraf etmektedirler. Biz asgari 
üç kişi bir araya gelmemiz lâzımdır, ki komisyon 
olalım. Halbuki biz iki .arkadaşız demektedirler. 
Bu iki arkadaşın komisyon olarak faaliyet gös
termesi oradaki vatandaş mesken sahibi olsa 
bile müstahsil bir hale gelmesine kâfi değildir. 
Bunun için rica edeceğim, bilhassa böyle mahru
miyet mıntakalarında vatandaşların müstaeelen 
müstahsil duruma gelmesini icabettiren yerler
de bu kadronun katiyen- aşağı düşürülmemesi ve 
bunların tam komisyon olarak çalışmalarını te
min etmektir. Bununla beraber komisyonların bir 
itiyadı vardır : Bilmiyorum Umum Müdürlüğün 
emri icâbı mıdır, yoksa kendi arzuları mıdır? 
Bulundukları ilçeden başka yerde faaliyet gös
termektedirler. Meselâ Tunceli'nin Plümür kaza
sında bir komisyon vardır. Fakat o komisyon 
orada vazife görmemektedir. Mazgirt ilçesinden 
8 saat mesafede bir yere gidip orada vazife ifa 
etmektedirler. Bu ise zaman kaybım mucip ol 
makta ve vatandaşın işi böylece aksamış olmak
tadır. Vaktim dolmuş, ve fazla da konuşmak ar
zusunda olmadığım için konuşmamı burada biti
rirken bugüne kadar mağdur vatandaşlara yar
dım elini uzatmış- olanlarla bundan sonra bu eli 
uzatmakta devam edecek olanlara teşekkürlerimi 
arz ederim. (Bravo sesleri) 

I ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Bâzı te-
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mennilerde bulunup, kürsüden inecektim. Lâ
kin Halk Partisi adına konuştuğunu ifade eden 
bir arkadaşın beyanlarına temas etmeden ken
di beyanlarıma geçmiyeeeğim. 

Arkadaşımız belki, yeni seçildikleri için par
tisinin eski durumuyla ilgisi olmıyabilir, bunu 
kabul ediyorum. Hakikaten Halk Partisi ikti
darı zamanındaki mesuliyetten hissesi yoktur. 
Bunu da kabul ederiz. Ama Halk Partisinin 
geçmiş icraatından haberdar olması kadar da 
tbiî bir şey olamaz. 

Arslan Bora arkadaşımız buyurdu: Türki
ye'de yarım milyon çiftçi varmış, ihtiyaçları 
çokmuş ve bunu da hükümet düşünmemiş, 
Bunlar birer hikmet. Sanki Demokrat Parti ik
tidarı Türkiye'de ne kadar çiftçi olduğunu bil
miyor, eksik olmasınlar. 

Aziz kardeşim; iktidarınız zamanında, 27 
sene zarfında yalnız 17 komisyon kurulmuş idi 
ve bu komisyonlar da 751 000 dekar toprak 
tevzi etmiş idi. Bir kara cümle ile taksim ya
parsak, senede tevzi ettiği arazi 28 000 dekar 
eder. Halbuki Demokrat Parti Hükümeti dört 
senelik bir icraatla bu 17 komisyonu 76 komis
yona çıkarmış ve yine dört sene zarfında 10 
milyon dekara yakın toprak tevzi etmiştir. Bu
nu seneye taksim ettiğimiz zaman beher seneye 
isabet eden miktar iki buçuk milyon dekardır. 
Yani Halk Partisinin bir senede yaptığının as
gari yüz mislidir. (Alkışlar) Ne istiyorsunuz? 
Daha fazlası eleman meselesi, para meselesidir. 
Demokrat Parti iktidarı parayı bulur, ama 
mütehassıs eleman... 

MEHMET HAZER (Kars) — Sizden iste
miyoruz, hükümetten istiyoruz. 

ZEKÎ ERATAMAN (Devamla) — Bir par
tili olarak size cevap vermekle mükellefim, hü
kümette ayrıca cevabını verir. 

Mütehassıs eleman tarlaya buğday ekilir gi
bi bir senede çıkmaz, biraz insaflı olarak, eli
nizi vicdanınıza koyup ona göre konuşmak du
rumundasınız, yoksa Demokrat Parti iktidarı 
çiftçinin ne kadar toprağa susadığını sizin par

tinizden çok daha iyi bilir ve bildiğini de esa
sen ispat etmiştir. 

Göçmenlere yardım meselesine gelince: 
Arkadaşlar; bu memleketteki çiftçi ve top

rağa susamış olan vatandaşlarımız toprağa sa
hip olmak için hudut dışına çıkıp ondan son
ra göçmen olarak mı gelelim, diyorlar. 
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Bu memlekette göçmenler huzur içindedir

ler, müstahsil duruma geçmişlerdir, noksanları 
tamamlanmaktadır. 

27 senelik zamanmınzda gelmiş olan muay
yen miktardaki göçmenlerin hâlâ hesaplarını 
tasfiye etmekle meşgulüz arkadaşlar. Bunlara, 
zamanlarında toprakları noksan verilmiş, hay
vanları noksan verilmiş, tahsisatları noksan ve
rilmiş, velhasıl her şeyleri noksan verilmiştir. 
Bunların bu ıstırabını Demokrat Parti iktidarı 
halletmektedir. Bir nebze bu cihetlere işaret 
ettikten sonra, geçiyorum kendi söyliyecekle-
rime. 

Toprak ve iskân çalışmaları eldeki imkân
lara göre ilerlemektedir, hükümetin ve ele
manların müsaadesi nispetinde. Daha geniş 
imkân ve kadro ile çalışmak imkânı inşaallah 
nasip olur. Arzum şu: 

Toprak tevzi komisyonu bir köye gidiyor. 
Eskiden vatandaşları teşvik olsun diye, arazi
yi işleyin denmiş, işlemiş, tapu sahibi olmadan. 
Toprak zilyedlerinde kalmış. Köye komisyon 
gidiyor. Topraksız vatandaşa toprak tevzi et
mek için bir norm tesbit ediyor. Bu köydeki 
vatandaşa 60 dekar norm üzerinden toprak vere
ceğini tesbit ediyor. Vatandaşın zilyedindeki 
toprak bu normun üzerinde olarak faraza tapu
lu 45 dekarı zilyedinde, 45 dekar daha olsa 90 
dekarı var ki bunun ancak 45 i tapulu olduğu
na göre daha 15 dekar toprak alacak demek
tir. Bu toprağı köylü vatandaş çorak olarak 
almış ve işlemiştir. Komisyon gidiyor, soruyor 
köylüye : Bu işlenmiş topraklar, ham topraklar
la beraber karıştırıp, hamur yapalım, öyle mi 
tevzi edelim, yoksa işlenmiş topraklardan iş-
liyenler hakkını mı alsın? Tabiî herkes işlen
miş topraktan hakkını istiyor. Bu haksızlıktır. 

Arkadaşlar; bizim mmtakamızda, bizim köy
lülerimiz arasında adam öldürmiye kadar giden 
vakalar oldu. Hayrabolu'nun Faraş köyü var
dır, bu vaziyettedir, Hayrabolu'nun Kestirici 
köyü bu durumdadır. Toprak Kanununda ka
ti bir sarahat yoktur, meselâ toprak tevzii için 
bir köye gidildiği zaman oradaki vatandaş için 
bilfarz 60 dekar norm kabul edildi ise ve işlen
miş topraklar içinde 45 dekarı kendisinin ise 
geriye kalan 15 dekarı işlenmiş topraktan vere
lim. Aksi takdirde komisyonların girdikleri 
köylerde ihtilâf mevzuundan kurtulamayız. 

Sonra, bir de en tehlikeli bir mevzua temas 
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edeceğim. Bu mevzu da, meselâ bir köyde bir 
vatandaşın 30 dekar toprağı vardır, orası için 
de kabul edilen norm 40 dekardır, 10 dekar ha
zineden alacaktır. Şimdi bu 10 dekar için elin
deki 30 dekarı hazineye birinci derecede ipotek 
olarak tescil ediliyor. Yani bu suretle onun ban
kadan veya her hangi bir yerden kredi alma
sına mâni olunuyor. Çünkü hazineye birinci de
recede ipotek edilmiştir. Halbuki vatandaşın 30 
dönüm, hazinenin alacağı da 10 dönümdür. Şim
di, 40 dönümü birden hazinece ipotek edilince 
vatandaş bankaya gittiği zaman para alamıyor. 

Arkadaşlar; öyle köylülerimiz vardır ki elin
de 70 - 80 dekar toprağı vardır. Üç dekar bağ 
yerini hükümet vermiştir, bunu aldığı için bü
tün arazisi hazineye birinci derecede ipotek 
edilmiştir. Vatandaş geliyor; vazgeçtim, hü
kümet verdiği toprağı alsın, ben para alamı
yorum, diyor. Onun için, çok rica edeceğim; ka
nuni bir mevzu olarak yalnız tevziattakileri 
toprakları hazine olarak ipotek olarak alsınlar, 
onun dışındaki toprakları, vatandaşın koope
ratiflerden, Ziraat Bankasından kredi alması
na imkân verecek şekilde serbest bıraksınlar. 

Bir de; Çorlu'da Umurca Çiftliği var. İstim
lâke tâbi tutulmuştur. İki senedir akıbeti meç
huldür. Bunun da ne olduğunun bildirilmesini 
Sayın Vekilden rica ederim. 

Zamanım bittiği için sözlerime son veriyo
rum. 

REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar; iskân işlerine bakan Devlet Bakanlığı 
teşkilâtı içine Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
nün de girmesi lâzımdır kanaatindeyim. Çünkü 
arazi ile ilgili bu üç teşkilât Tapu, Kadastro ve 
iskân işleri bir de millî emlâkla ilgilidir. Bu 
üç umum müdürlük birleşirse o vakit bir top
rak ve iskân vekâleti havası esmiye başlar. 
Bunu böyle söyledikten sonra asıl kendi söyle
mek istediğim bâzı şeylerden bahsedeceğim. Ev
velâ toprak tevzi komisyonlarının bir kısmı va
zifelerini tam mânasiyle ifa edecek kimseler
den teşekkül etmiş değildir. Devlet idaresini, 
devlet teşkilâtını bilmiyen birçok 25 - 30 yaşla
rında gençlerin bu komisyonlara reis oldukla
rını gördüm. Bunlar birçok yerlerde tesir altın
da kalarak toprak tevzi işini lâyikiyle yapama
maktadırlar. Bu bilhassa bizim mmtakamızda 
emvalin birçoğu eşhası mütegayyibenindir, bun-
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lar bilhassa darılmasmlar tamamiyle bizim eski. 
Halk Partisi erkânının elindedir. 

Oraya toprak tevzi komisyonu gitti mi der
hal lâzımgelen yere müracaat ediyorlar. O kuv
vetli insanların zilyed oldukları iddia edilerek 
bu araziye karşı Maliye avukatları bir şey ya
pamıyorlar. Her yerde maliye avukatları zayıf
tır, her vakit mağlûp oluyorlar. Devletin mil
yonluk toprağı şunun bunun elinde kalıyor. 
Ben bakana Adana mmtakasmda kimlerin elin
de bn kabîl arazi vardır söyliyebilirim. Şunun 
bunun elinde hazineye ait ne kadar arazi var
dır bilir misiniz? Milyonlar...'Ama bu hal kar
şısında ne iskân, ne maliye, ne de adalet idaresi 
bir şey yapamamaktadırlar. Bu gaasıplar yanı
mızda kollarını sallıya sallıya gezmektedirler. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Vatandaşına ha
karet etmeye hakkın yoktur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sen 
sus, buraya gel konuş, ben hakikatten bahse
diyorum. Şahıstan bahsetmiyorum. 

Yoksa sende de var mı? Yaptıklarınız ayyu
ka çıkmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ne yapılmıştır, 
ne lazımsa yap.. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ka
nunu getireceğim yine. Alacağız inşallah. 

Onun için arkadaşlar, ben vekil beyden rica 
ediyorum, kendisine böyle müracaatlar vâki ol
muştur. Arkadaşlarımızdan da kendilerine mü
racaat edenler olmuştur. Fakat bugün Adana'-
da milyonluk arazi ötekinin berikinin elindedir. 
Hem de binlerce dekar arazi. Hemde dekarı beş 
bin liraya kadar olan arazi. Kimisinde üç. bin 
kimisinde on bin dekarlık arazi vardır. Onun 
için bunun üstüne parmak koymak lâzımdır. 
Halk Partililer darılıyorsa yapmayın isterse
niz. Darılıyorlar. 

Bizim mmtakamızda iskân işlerine Halk 
Partisi hiç kıymet vermediği için eski muha
cirler bugün dahi tam mânasiyle müstehlik va
ziyete girememişlerdir. Bunların ellerindeki 
tarlaları, evleri alınmaktadır. Bunlar birer me
seledir. 

Sonra İstiklâl Savaşında bir bölükle bize 
iltihak eden Cezair - Fas - Tunus ve Hintli 
Fransız askerleri var. Bunlar hâlen şurada, bura
da dilenmektedirler. İskân Dairesine vâki müra
caatlarında, zamanında müracaat etmediniz, diye 
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bunlara bir santimetre bile arazi verilmemiştir. I 
Bunların mühim bir kısmı da izmir'de o zaman 
polis müdürü olan Aziz Bey tarafından Fransız
lara serseri, diye teslim edilmiş ve Fransızlar ta
rafından da idam edilmişlerdir. Hiç olmazsa geri 
kalanları bugünkü sefaletten kurtaralım. Müşkül j 
zamanımızda bize iltihak eden o zavallıları, Vekil 
Bey kitabına uydurarak iskân etsin. Esasen bun
ların adedi 20 - 30 kişidir. Biçâre insanlar, de
min de söylediğim gibi, dileniyorlar. Zamanında 
müracaat etmemişlermiş. Bunlar Türkçe bilmez
ler ki, idareye ne zaman müracaat edeceklerini 
bilsinler. 

Sonra sizin kusurlarınızdan birini daha söyli-
yeyim. Lozan Muahedesinde bir Etabli meselesi 
vardır. Etabli Türkleri vardır, Etabli Rumları 
vardır. Garbi - Trakya'daki Rumlarla Türkler 
mübadele edilecekti. Şimdi Vekil Beye soruyo
rum; Etabliye dâhil Türklerden bugüne kadar 
Türkiye'ye gelen Türklerin miktarı nedir? Bun
lar hakkında hükümet ne yapmıştır? Çünkü ora
dan zorla, tazyikle ne kadar insan gelirse o kda-
dar Rumun Yunanistan'a gönderilmesi lâzımgelir-
di. Bunların gelen ırktaşlarımızın ellerinden em
val ve arazileri alınmış olup perişan bir vaziyet
tedirler. Bunlar hakkında hükümet ne yapmıştır? 
Neden dindaşlarımıza, ırkdaşlarımıza zulmedilme
sine nihayet vermek için hükümet teşebbüslere gi
rişmemektedir? 

Sonra Şarktan darba nakledilenlerin Şark'ta 
kalan emvali hükümete intikal etmiş midir? Yok
sa bu arazi başkalarının elinde midir? İskân Dai
resi niçin bunları ellerinden almıyor? 

Halk Partisi darılmasın, tamamiyle hakikat
ten bahsediyorum. 

REİS — Şevki Eeevit, 
ŞEVKİ ECEVİT (Sivas) — Muhterem arka

daşlar, millî istihsalimizin arzu ettiğimiz radde
ye çıkarılması bahsinde arazi tevziatının rolü ve 
ehemmiyeti büyüktür. Bunu idrak etmiş bulunan 
hükümetimiz bilhassa son üç yıl içinde çok ciddî 
çalışmalar kaydetmiş ve hakikaten gördüğümüz 
manzara hepimizi memnu edecek bir hale gelmiş
tir. Bir noktanın Vekil arkadaşımdan tavzihini 
rica etmekteyim; o da şudur : Tatbikat yapan Ta
pu ve Kadastro Komisyonunu teşkil eden memur
lar ile arazi tevziatını yapan komisyon âzalariyle 
yaptığım temasta vazifelerini daha iyi ve hakika
ten bizim arzu ettiğimiz zamanda ve şeklide yap
maları için bu iki teşkilâtın birleşmesinde fayda 
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mülâhaza edilmektedir. Bu iki komisyonun vazi
feleri başka başka ise de, yekdiğerine çok yaklaş
tığı noktalar vardır. Bilhassa köylerde mâruz ka
lınan ihtilâflar, hele 70 küsur seneden beri mem
leketimizde kadastro tahririnin yapılmamış olma
sı dolayısiyle mevcut hukuki ihtilâflar vukubul-
maktadır. Bu ihtilâfları halletmek için Arazi Tev
zi Komisyonunun kifayetli olmaması yüzünden 
ihtilâflar yüzüstü kalıyor. Tapulama komisyanla-
rı bu ihtilâfı halletme bakımından elbette biraz da
ha diğerlerine nazaran salahiyetlidir. Acaba tatbi
katta çalışan arkadaşların da mütalâalarına uygun 
olarak ve esasen Başvekâlet uhdesinde toplanmış 
olan bu iki umum müdürlüğün daha iyi çalışabil
meleri memleket ve milletin isteklerini daha sürat
le yapabilmeleri için bu iki komisyonu birlştir-

j mek kabil midir? Bilhassa malzeme, vasıta, bil
hassa ve bilhassa eleman bakımından daima şikâ-

I yet edegelen bu iki umum müdürlüğün birleş-
| mesi suretiyle eleman yokluğunu telâfi etmek, ve 

işlerin arzu ettiğimiz raddeye yükselmesi için bu 
şekilde çalışmak mümkün müdür? Bilhassa bu hu
susun Vekil arkadaşım tarafından beyanını rica 
etmekteyim. 

KEİS — Servet Sezgin. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar; toprak tevzii hususunda ikti
darımızın, hakikaten göğsümüzü kabartacak ka
dar yaptığı büyük hamlelere mukabil bilhassa 
Halk Partisi sözcüsünün tenkidlerine arkada
şım güzelce cevap verdiler. Ben bu hususa te
mas etmiyeceğim. 

İkinci nokta olarak diyorlar ki ; iskân poli
tikasının başlıca hedefi; çeşitli bâzı zaruretler
le yer değiştiren şahıslar - hakkında bir plâna 
ihtiyaç vardır. 1935 yılında meriyete giren İs
kân Kanununa mukabil, İskân Kanunu jeolo
jik iktisadi, sıhhi ve asayiş mülâhazalariyle 
birçok vatandaşların yer değiştirmelerini müm
kün kılıyordu. Onların zamanında asayiş mülâ-
hazasiyle Şarki - Anadolu'dan kitle halinde Gar
bi - Anadolu'ya vatandaşların nakilleri esna-
smda, bilhassa o bölgelerde hâkimlik yaptı
ğımız esnada nasıl bir iskân politikası takibe-
dildiğini gözlerimizle gördük. Bunların ihtilâf
larını hâkim olarak tetkik ettik. 

Fakat 1950 yılma kadar mütaaddit kanun 
tadilâtı yapmalarına rağmen bir iskân plânının 

I .yapılamadığını da müşahade ettik. Jeolojik se-
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beplerle yer değiştiren köylüler için Devlet Ba
kanının ifade ettiği gibi gayet plânlı yeni köy
lerin yapıldığını biz Çanakkale'de müşahade 
ettik. 

İktisadi sebeplerle halen bir nakil yoktur. 
Trakya'da bilhassa Bulgaristan'dan gelen 

göçmenler hakkında fevkalâde bir iskân plânı 
tatbik olunmaktadır, görüyoruz. 

Halbuki tehcir edilen vatandaşların arazisi 
evvelce ellerinden alındıktan sonra bunu diğer 
bir şahsa devretmekte ve İskân Kanununa göre 
hiç olmazsa bir defter tutulması lâzımgelirken 
bir defter dahi mevcut değildir. Mevcut olanla
rında da yalnız filân adamdan kalan filân ada
ma verilmiş diye kaydedilmiş o da kurşun ka-

* lemle, sonra o da silinmiş filâna verilmiş idiy
se de filâna devredilmiş gibi tashihlerde yapıl
mıştır. Yine İskân Komisyonunun kararı ve 
mülkiye âmirinin tasdiki lâzımgelirken bâzıla
rında mülkiye âmirinin tasdiki da yoktur. Bun
ların artık bir hukuki kıymeti yoktur. Ayrıca 
1946 senesinde serbest bırakılanlar geri kalınca, 
şimdi bir kısmı tasdik edilmiş, bir kısmı tasdik 
edilmemiş, tasdik edilen kısım da bakkal defte
rinden daha kıymetsiz kâğıtlar üzerinde birisin
den almış, diğerine vermiş, alan kimdir, hangi 
arazinin sahibidir, kimden almıyor. Kendisin
den arazi alınana bina mı verilecek, para mı ve
rilecek, donatım mı verilecek, yoksa eski arazisi 
mi verilecek, bunları halletmeye imkân yoktur. 
İşte plansızlık buradadır. Hiç olmazsa bakkal 
defteri gibi bir defteri tutulsaydı, bu da yoktur. 

Muhterem arkadaşım Fethi Bey iyi bildikle
ri için takdirle bahsettiler. Sözcünün ifadeleri 
ile onunki arasında bir münasebet yoktur. Teşek
kürler Fethi Ülkü arkadaşım, Devlet Bakanlığı
nın bu mevzu üzerinde ne kadar hassas hareket 
etmekte olduklarını bildiklerinden dolayı şükran
larını beyan ettiler. Arkadaşlar, iskân mevzuu 
maziden devredegelen bir meseledir. Onun acıları
nı binlerce nakledilen vatandaşların binlerce acı 
misallerini verebilirim. Fakat bu mevzuda kendi
lerini üzmek istemem. 

Onun için sözlerimi bitirirken bu hususda 
eğer bir plân mevzuubahis ise ancak beancak 
yeni Orman Kanunu gelirse bu kanuna göre 
ve nihayet o zaman ayrı bir plâna ihtiyaç his
sedilecektir. Şimdi jeolojik sebeplerle iskân 
edilenlerle göçmenler hakkında iftihara değer 
mükemmeliyette Devlet Bakanlığı plânlı bir 
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I iskân politikası takibetmektedir, burada bunu 

şükranla arz ederim. 
REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, ben de seçim bölgem olan Kars'ın 
bâzı ihtiyaçlarını, doktor arkadaşım müsaade 
etse de, etmesede, Hükümete arz edeceğim. 
(Soldan: Doktor değil sesleri) Zeki Erataman 
arkadaşımız hükümetle bizim aramıza âdeta 
hail olmak istiyor. Lütfen çekilsinlerde, derdi
mizi anlatalım... 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Demok
rat Parti zamanında hail olmak yoktur. O sizin 
zamanınızda idi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efen
dim, Kars vilâyeti toprak mevzuu itibariyle 
hususiyeti olan bir vilâyetimizdir. İşgal gör
müştür. Rusya'nın kendine mahsus toprak sis
temiyle arazi müşterek bir halde kullanılmış, 
tapuya bağlanmamıştır. Bilâhara yani ietirdat-
tan sonra çıkan toprağa mütaallik bütün ka
nunlar Kars'ta tatbik görmüştür. Hattâ vilâ
yet idare heyetleri karariyle arazi, mera ve 
yayla tahsis edilmiştir. Bundan başka bâzı 
valiler mahallî ihtiyaçları o günün zarureti 
olarak nazara almış, bâzı hususi tedbirlere baş
vurmuştur. Bu keşmekeş içinde Kars'ın halen 
başta mera ve yayla olmak üzere mühim arazi 
dâvaları ve ihtiyaçları vardır. Kars,gibi toprak 
vaziyeti bu kadar karışık olan bir yerde bir 
tek komisyon günün ihtiyaçlarına cevap verme
mektedir. 

Sayın Osman Kapani'nin vakâlete geldikten 
sonra memleketin muhtelif yerlerindeki bu gibi 
hâdiselerle, bu ihtiyaçlarla yakînen meşgul ol
duklarını takdirle ve memnuniyetle kaydederim 
ve ve aynı alâka ve yardımı Kars'tan esirgeme
melerini de huzurunuzda rica ederim. 

Bunu bu kadarla kaydettikten sonra müsaa
denizle Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın konuş
malarına da kendi hisseme düşen nispette ce
vap vereceğim. (Vazgeç sesleri) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Yahu 
ben bir şey söylemedim ki. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sinan 
Tekelioğlu arkadaşımızın, içinde Halk Partisi 
kelimesi, Halk Partisine tarizi olmıyan bir tek 
konuşmasını dinlemedim. (Çok sever de onun 

1 için sesleri, gülüşmeler) 
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Acaba, eski ocağına vefa hissiyle mi, yoksa 

yeni ocağa yaranmak hissiyle mi bunu yapıyor 
anlıyamadım. (Her ikisi de var sesleri, gülüş
meler) Takdirinize arz ederim. (Sanğdan: Al
kışlar) 

ABDÜLKADlR ERYURT (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım; Şevki Ecevit arkadaşı
mın temas ettiği bir nokta sebebiyle söz almış 
bulunuyorum. Arkadaşım buyurdular ki; ka
dastro postalariyle toprak tevzi komisyonları 
birleştirilsin. Ben bunların birleşip birleşmiye-
ceği noktasına temas etmiyeceğim. Yalnız ba-
kanlıtan şunu rica edeceğim; tapulama postası 
girmiyen yere toprak tevzi komisyonu gönder
mesin. Çünkü tapulama postası girmeden top
rak tevzi komisyonu girdiği zaman tevziat yapı
yor, tapulama postası ondan sonra giriyor. 
Büyük ihtilâflar doğuyor. Tapulama postası 
girmiyen yere toprak tevzi komisyonu gönde
rilmediği takdirde şahsın ve millî emlâkin malı 
belli olur. ihtilâflara da yol açmış olmayız. 
Bu hususu bilhassa kendilerinden rica edeceğim. 

REİS — Hasan Hayati Ülkün. 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜ (Niğde) — Sayın 

arkadaşlarım, tapulama işlerinin 9 - 10 sene gibi 
kısa bir zamanda ikmal edileceği müjdesini sa
yın vekilden dinledikten sonra sizler kadar 
büyük bir memnuniyet, inşirah ve sevinç his
settim. 

On on beş sene hâkimlik gibi bir vazife ile 
memleketin birçok yerlerini gezdikten sonra, 
toprak ihtilâfının halk için ne kadar ıstırap ve
rici dâva teşkil ettiğini gördükten sonra şimdi 
bu neticeyi görmek büyük bir memnuniyet ve 
sevinç kaynağı oldu. Başka bir korkum daha 
vardı, o da 40 - 50 sene gibi uzun bir zaman 
bekledikten sonra bu işlerin olacağı gibi sesler, 
söylentiler, kulağımıza gelmekte idi. Bu gecik
menin eleman, teknik malzeme yokluğu gibi 
sebeplerden ileri geldiği söyleniyor ve buna 
inandırılıyordu. Fakat iktidarımızın bütün 
imkânları kullanmak suretiyle; bütün memleke
tin hallini beklediği bu önemli dâvanın yakın 
zamanda halledilmesi büyük bir muvaffakiyet 
olacaktır ve bu muvaffakiyeti görmek cidden 
iftihar edilecek bir konudur. Bu ciheti kaydet
tikten sonra toprak tevzi ve tapulama işleri teş
kilâtları ve tatbikatları hususunda gördüğümüz, 
duyduğumuz bâzı noksanlıklara, aksaklıklara 
temas edeceğim. Hakikaten gerek teşkilât, gerek 
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kanun, gerek çalışma itibariyle tevzi komisyonları 
ile tapulama komisyonları arasında "farklar bu
lunmaktadır. Zannedersem bu eskiden beri bi
lmiyormuş fakat bir türlü tevhit ve tevzin edi
lemiyormuş. ikisi arasındaki farklar ve ayrı 
ayrı çalışmalar bâzı mahzurları da ortaya çı
karmaktadır. Teşkilât farkı şudur: 

Toprak tevzi komisyonu bir norm kabul 
ediyor, beş kişilik aileyi geçindirecek araziyi 
esas tutuyor. Bu kadar arazi bulunmadığı tak
dirde tevzi edilemiyor. Halbuki tapulama işle
rinde böyle bir norm yoktur. Bu onlar için bir 
kolaylık teşkil ediyor. Bundan dolayı Çalışma
ları itibariyle halk nazarında iskânın toprak 
tevzii kısmı bazan memnuniyetsiz netice veri
yor. Tapulama işleri memnuniyet verici oluyor. 

ikincisi her ikisi de aşağı yukarı aynı vazi
feyi gördüğü halde aldıkları tazminat farklı. 
Tapulama memurları, teknik eleman, memur, 
âmir olsun yevmiye hesabiyle muayyen bir üc
ret alıyorlar. Tevzi komisyonlarında ise ma
aşlarına göre veriliyor. Komisyon başkanının 
maaşı diğer teknik elemanlardan daha az oldu
ğu takdirde o kadar çalıştığı ve mesuliyeti de 
fazla olduğu halde alabileceği tazminat az olu
yor. 

Bir de bunlar daimî işler gördüğü addiyle 
bu tazminatların yarısını alıyorlar. 

Bu ikiliğin her halde kaldırılması şayanı 
arzudur. 

Başkaca tatbikat bakımından üzerinde duru
lacak nokta : 

Bir arkadaşımız işaret buyurdular; tapula
ma gitmiyen yere tevzi komisyonu gitmesin, 
dediler. Ben de buna iştirak edeceğim ama bir 
ihtirazi kayıt ilâve edeceğim. Tevzi işinin sü
ratine engel olmasın. Tapulama işi daha evvel 
süratle yapılır, tevzi sonradan yapılırsa bu pek 
isabetli olacaktır. Bu yaz tevziatı yapılmış bir
çok köyleri gördüm. Bana pek çok şikâyetleri 
intikal ettirdiler. Tafsilâta girmiyeceğim, çün
kü vaktim dolmak üzeredir. Kırşehir civarın
da Maliye Devlet Çiftliği vardır. Bunun yanın
da Atikarablar köyü var; 60 hanelidir. Bu köy 
son zamanlara kadar çok fakirdi, halkı civar 
köylere rençberliğe giderdi. Bu köy halkı son
radan derlenmiş, toplanmışlardır ama bu köy 
bu çiftliğe halen zararlı duruma gelmiştir. Çift
lik haklı olarak kendisini bir bütün kabul ede
rek icraat ve tekâmülünü vahdeti içinde yü-
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rütmek istiyor. Hakkıdır.. Fakat bu köyün top
rağı çiftliğin içine girmiştir. Bundan dolayı 
birçok zararlar husule gelmektedir. Köy hal
kını başka bir yerde iskân ederek köyün top
raklarını çiftliğe mal etmek, köylüye başka 
yerde toprak vermek hususu üzerinde C. H. 
Partisi zamanında durulmuş hattâ kararname 
de 'çıkarılmış fakat nedense tatbik edilememiş
tir. 60 haneli köyün nakli hiçbir güçlük göster-
miyecektir. Bu çiftliğin kendi varidatı ile nakil 
işi temin edilebilecektir. 

Bir de bir mektup aldım. Bulgaristan'dan 
gelmiş bir göçmenden kanuni mevzuata belki 
uymaz ama bunu Sayın Vekilimizden rica edi
yorum. 1950 yılında gelmiş orada bir köye is
kân edilmiş. Hastalanmış o köyü terketmişler. 
Bir sene sonra kendilerine (Bunu hususi ola
rak bildirin sesleri) 

REÎS — Vakit tamamdır efendim. 
HASAN HAYATÎ ÜLKÜN (Devamla) — 

Peki efendim. 
EElS — Devlet Vekili 
DEVLET VEKÎLÎ OSMAN KAPANI (İz

m i r ) — Muhterem arkadaşlar, sırasiyle bura
dan tenkit ve temennilerde bulunmuş olan ar
kadaşlarıma cevaplarını arz edeceğim. Bu ara
da unuttuğum hçr hangi bir husus olursa sual 
sormuş olan arkadaşların bana hatırlatmalarını 
ayrıca rica ederim. Evvelâ Arslan Bora arkada
şımdan başlıyayım; dünkü bütçe müzakereleri 
sonunda esmekte olan meltem havasını hiçbir 
zaman karayele çevirmek niyetinde değilim. Bi
naenaleyh arkadaşımın bundan sonra tenkitler 
yapacağı zaman eldeki mevcut istatistiki ra
kamlardan daha geniş surette istiane ederek 
burada konuşmasını kendisi için daha faydalı 
ve daha hayırlı görürüm. Çünkü burada konu
şulan sözler yalnız Meclis zabıtlarına geçmekle 
kalmaz aynı zamanda memleketin efkârı umu-
miyesine yayılmış ve onların ıttılaına arz edil
miş olur. 

Meselâ, Arslan Bora arkadaşım diyor ki, 
dağıtılan toprak kâfi değildir, hükümetin bu 
dâvaya ehemmiyet vermediği ayrılan tahsisatla 
meydandadır. Şimdi ister istemez beni eski ile 
bir kıyaslamaya sevk etmiş oluyor. Eğer böyle 
bir şey söylemiş olmasaydı, rakamlar arasında 
bir tefrik yapmadan sadece 1946 dan 55 e ka
dar şu kadar toprak dağıtıldı, bundan şu kadar 
çiftçi ailesi istifade etti ve bunun taksitlenme-

si neticesi Hazineye temin ettiği para miktarı 
şu kadardır diyecektim. Ama arkadaşımız hü
kümet bu mevzua ehemmiyet vermiyor deyin
ce ben de kıyaslama yapmak zorunda kalıyo-

I rum. Esasen Zeki Erataman arkadaşım bana 
bunda yardımcı oldu ve daha evvel bâzı rakam
lar verdi. 

1950 senesinde iktidara geçtiğimiz zaman 
16 toprak komisyonumuz vardı. Bu, dört sene 

I zarfında 76 ya baliğ oldu ve biz bu 76 komis
yonu dahi az gördüğümüz içindir ki yenibir ek 
kanunla huzurunuza, gelip daha 15 komisyon 
teşkili hakkında sizin yüksek müzahertinizi 
istiyerek, getirdiğimiz tasarının kanunlaşması
nı rica edeceğiz. Şimdi istikbale muzaf olarak 
konuşmuyorum, yalnız eldeki mevcut adedi 
1950 senesine nispet edersek 16 ya mukabil 76 
komisyon teşkil edildiğini görmüş oluruz. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun meri
yete geçtiği 1950 senesinde dağıtılan arazi mik
tarı 1946 dan 1950 ye kadar 908 860 dönüm
dür. 320 köyde 20 208 aileye dağıtılan bu ara
ziden istifade etmiştir. Şimdi, 1950 senesinden 
1954 senesine kadar dağıtılan arazi miktarı ki, 
bunun içerisinde mera tahsisleri de vardır. Ma
lûmu âliniz 1950 den evvel mera tahsisi yapıl
mıyordu, mera tahsisleriyle beraber 14 680 461 
dir. Bundan 2 103 köyde 178 522 aile istifade 
etmiştir. Kültür arazisi de bu dört sene sonun
da 9 milyon 34 bin 516 dönümdür. Bunun mera 
miktarı 5 645 945 tir. Arkadaşım hükümet 
ehemmiyet vermiyor, dağıtılan arazi kâfi de
ğildir, dediği için cevap olsun diye arz ediyo
rum, yalnız bu sene kültür arazisi olarak da
ğıttığımız toprak 2 milyon 539 820 dönümdür. 
Mera olarak da 1 milyon 9 bin 719 dönüm da
ğıtmış bulunuyoruz. Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun meriyete girdiği günden bugüne 
kadar köylüyü borçlandırma miktarı 67 914 882 
liradır. 

Eldeki mevcut mevzuata göre, malûmu âli
niz tevziden 6 sene sonra taksitler başlamakta
dır. Binaenaleyh rantireler yeni gelmeye başla
mıştır. Köylünün müsavi taksitlerle borçlan
dığı miktar, altı yıl evvel tevziat az olduğu için 
bu yıl başlıyan ilk rantrede de az olmuştur ve 
100 bin lira civarındadır. 

Şunu da ilâve edeyim ki, muhtaç köylülere 
yapılan yardım 9 733 850,— liraya baliğ ol
maktadır. 
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Arkadaşlar, Sayın Arslan Bora bu rakam- j 

l an dinledikten sonra her halde elini vicdanına 
koyacak, ben biraz fazla kaçırmışım, konuş
mamda sözlerim kavlimi aşmıştır, diyecektir, 
ben öyle tahmin ederim. Çünkü, dört sene zar
fında, 1946 dan 1950 senesine kadar dağıtılan 
arazi ile iktidarımız zamanında bir senede da
ğıtılan arazi kıyaslanacak olursa, neticede çı
kacak hakikati elbette kabul etmemezlik yapa-
mıyacaktır. 

Sonra gezici mahkemeler üzerinde durdu
lar. Bu hususta kendisi ile hemfikirim. Biz ik
tidara geçmeden, yani 1950 seçimleri yapılmaz
dan evvel Mart ayında kaldırdığınız bu mah
kemelerin yeniden kurulması lüzumuna Dev
let Vekâleti olarak, kanaat getirdiğimiz için
dir ki, tekrar bu mahkemelerin kurulması 
için kanun sevk etmek üzereyiz. Yine aynı 
arkadaşımız bir iskân politikamızın bulunmayı
şından, bir programımızın bulunmayışından 
bahsettiler. Bu hayretimi mucip oldu. 

îskân mevzuunda birçok arkadaşlarım müs
pet mütalâalar ileri sürdüler. Kendilerine göç
menler namına da burada şükranlarımı arz et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'deki göçmen
ler için mevcut olan mevzuat dünyanın hiçbir 
yerinde mevcut değildir. Bu hususta Türkiye'
ye gelen ecnebi mütehassısllardan, ki bunlardan 
bir tanesi, ki, halen Fransız Meclisi Başkanı se
çilmiştir, Mösyö Piene Schnaiter bir müddet ev
vel Türkiye'ye gelmiştir ve göçmenler işinde 
bizleri fazla semih bulduğunu ifade etmiştir. 
Siz çok semih bir milletsiniz, dünyanın hiçbir 
mevzuatında göçmenlere parasız ev ve arazi 
verilsin veyahut kendi mesleklerini icra için 
maddi yardım yapılsın, görülmemiştir, dediler. 
Almanya'da, malûmu âliniz göçmenler siyasi 
parti kurmuşlardır. Belki bunlar Türkiye'deki 
ileri vaziyeti nazarı itibara alarak haklarını da
ha fazla artırmak endişesiyle böyle bir görüşe 
sahip olabilirler. Göçmenlere ait mevzuatımız 
gayet semihtir. Devlet, göçmeni müstahsil ha
le getirinceye kadar, hattâ getirdikten sonra 
dahi yardım elini çekmemektedir ve bu yardı
mı bir müddet daha devam ettirmek istemekte
dir. Bunun, bu eskilde ifade ettikten sonra bi
zim 1950 den sonra göçmenlere yapılan yardım
ları müsaade ederseniz yine rakamlarla arz ede- | 
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yim. 1945 ten 1950 ye kadar yapılan yardım 
5 038 490 liradır. 1950 den 1954 senesi sonuna 
kadar gelen göçmenlere yapılan yardım mik
tar ı ; devlet bütçesinden 71 729 599 lira, Mar-
shall yardımından 30 000 000 lira, Göçmenlere 
Yardım Birliğinden 8 000 000 liradır. Yani 
1945-1950 arasında yapılan beş milyon küsur 
liraya mukabil 1950 den bu yana, dış yardım
larla beraber göçmenlerimize yapılan yardım 
yekûnu 109 729 599 liradır. 

Arkadaşlarım; benim kapım herkese açık
tır, eğer arkadaşım vekâlete kadar gelseydi, bir 
acı kahvemi içseydi, kendilerine lâzımgelen ra
kamları takdir eder ve hattâ bana tekaddüm 
etmek ve bu rakamları burada zikretmek imkâ
nına malik bulunurlardı. Bunu yapmadan, hiç
bir istatistiki malûmata dayanmadan, iskân iş
leri programsızdır, kâfi derecede yardım yapıl
mamaktadır, denmesi, bu rakamlar karşısında, 
hiçbir insaf sahibi arkadaşın söylemesi lâzım
gelen sözler olmasa gerektir. 

Şimdi, göçmen evleri mevzuu: 
Şimdiye kadar, 1950 den bugüne kadar ya

pılan göçmen evleri birçok vesilelerle, radyo 
konuşmalariyle de memleket efkârına arz edil
miş oluyor, 32 bini aşmış bulunmaktadır. Yal
nız bu sene teslim ettiğimiz evlerin miktarı 633 
şehir tipi, 76 sı köy tipidir. Yardım suretiyle 
bâzı göçmenler arsasını kendileri temin etmek 
suretiyle bizden yine mevzuat gereğince yar
dım istiyorlar. Kendilerine yapmakta olduğu
muz yardımlarla münferiden ve toplu olarak 
1 539 ki, ceman bu sene teslim edilmiş olan ev
lerin miktarı 2 683 tür. Bugünlerde bitmek 
ve teslim edilmek üzere olan 438 ev vardır. 
1955 senesinde de 1 700 ev yapmış olacağız. 
Bu suretle memleketimize gelmiş olan, birçok sı
kıntılar, kahırlar çektikten sonra ve ecnebi uyru
ğunda uzun müddet yaşadıktan sonra ana vatana 
kavuşan bu kardeşlerimizin ev sahibi olmalarını 
bu surette temin etmiş olacağız. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) Bulgaristan'dan gelen kardeşlerimiz, 
ırkdaşlarımız çok çalışkan insanlardır. Bunların 
memleketimize gelmesi elbette hayırlı olmuştur. 
Bir de Türkistan'dan gelen kardeşlerimiz var. 
Bunların 1 780 i gelmiştir. Kararnamede bunla
rın adedi 1 850 idi. 

Bu kardeşlerimizin geldikleri yerdeki hayat 
şartları bizim memleketimizdeki hayat şartlarına 
pek uymamaktadır. Bir misal vereyim : Çayı iç 
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yağı ile içiyorlar. Bunlar hayatlarında sebze ye
miş değillerdir, sebzelere çöp derler. Daha ziyade 
göçebe hayattan gelmişlerdir. Halbuki biz bunla
ra toprak vermek ve evlerini yapmak suretiyle 
muayyen bir yerde mütemekkin yapacağımız için 
bir adaptasyon devresi geçirmek mecburiyetin
deyiz. Bunlar İstanbul'da Sirkeci müsafirhanesin-
dedirler, daha evvel bir kısmı Salihli, Develi mm-
takalarma yerleştirilmişlerdir. Bunlar da memle
ketin ekonomik hayatına karışmışlardır. Hattâ mi
safirhanede bulunanlar ellerindeki imkânları ile 
hayatlarını bugünden temin edecek durumdadır
lar. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşım diyor ki : 30 tane 
eski göçmen vardır, bunlara da bir şey yapılamaz 
mı? Bu, bir kanun mevzuudur. Kendisi bana ki
tabına uydur, diyor. Nihayet kanunlar maddilerin 
esasında mevzuatın satırları içinde karanlık kal
mış bir şey varsa veyahut küllenmiş bir husus mev
cutsa ben onları üfleyim, meydana çıkarayım. Fa
kat olmıyan bir şeyi de elime kalemi alıp kanu
nun her hangi bir maddesine ilâve etmeme de im
kân yoktur. Bunu arkadaşım da takdir ederler. 

Mamafih onlar içinde Göçmenlere Yardım 
Derneği vasıtasiyle her hangi bir yardım yapmak 
imkânını arayalım. Yalnız vekâlet olarak eldeki 
mevcut mevzuat bir şey yapmaya imkân bırakma
maktadır. 

1950 senesinden 1955 senesine kadar memle
ketimize gelmiş olan iskânlı göçmenlerin hiçbir 
tanesi bugün fakru zaruret içinde kalmak şöyle 
dursun hepsi gayet iyi vaziyettedirler. Tam müs
tahsil hale gelmiş durumdadırlar. (Soldan : Al
kışlar.) 

Hattâ bunların içinde - diğer karakteristik 
bir nokta da - dört sene zarfında büyük ticari ve 
sınai müesselerin başına geçip te milyoner olan, 
büyük tesisler, oteller işleten Bulgaristanlı göç
menler de mevcuttur, arkadaşlar. (Bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, huzurunuzu daha fazla işgal etmi-
yeceğim. Vakit de kalmadı. Yalnız on dakika da
ha sabrınızı suiistimal edeceğim. 

Bâzı arkadaşlar tapulama komisyonları ile top
rak tevzi komisyonlarının birleştirilmesi temenni
sinde bulundular. Bunu biz Muş'ta tecrübe ettik, 
iyi netice vermedi. Zaten bu iki komisyonun gör
dükleri iş ayrıdır. Bu temennide bulunan arka
daşlar derse ki, tapulama gitmiyen yere toprak 
tevzi komisyonu gitmesin, o zaman gelecek sene 
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huzurunuza aynı rakamlarla çıkamam. İhtilaflı 
olan yerler'varsa, biz esasen oraların nereler ol
duğunu yapmış olduğumuz tetkikler neticesinde 
biliyoruz, oralara müfettiş arkadaşları gönderiyo
ruz. 

Demin de arz ettiğim gibi, bu iki komisyonun 
işi ayrıdır. Tapulama komisyonunun vazifesi, üze
rinde bulunduğu toprağına hak iddia eden va
tandaşa bir temellük vasıtası temin etmektir. Hal
buki diğeri hazineye ait olsun veya diğer eşhası 
saliseye ait olsun, veya .vakıflara ait olsun kamu
laştırmak suretiyle el koyduğumuz arazinin dağı
tılması mevzuları meşgul olmaktadır. Binaenaleyh 
arasında fark vardır. Zaman zaman bu temenni 
olunur. Bu birleştirilse acaba daha iyi randıman 
elde edilmez mi? Denir. Biraz önce.arz ettiğim gi
bi bu imkânsızdır. 

Etabli olanlar mebzuu Devlet Vekâletinin iş
tigal konusu içine girmemektedir. Biz ancak is
kânlı göçmenlerle ve bir bakımdan da serbest göç
menlerle meşgulüz. Bu sorulanlara 2510 sayılı 
Kanunun hudutları içinde yardım yapabiliriz. Di
ğeri Dahiliye Vekâletine aittir. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Mülteci 
değil mi? 

DEVLET VEKÎLÎ OSMAN KAP ANÎ (tz-
mir) — Ne şekilde geldiler? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Kaçırıl-
dılar, kovuldular. 

DEVLET VEKİLİ OSMAN KAPANI (De
vamla) — Turist pasaportu ile mi geldi, yani 
yurda ne şekilde gelmiştir, bunu bilmek lâzım
dır. Bu vaziyette ne siz bana bir rakam vermek 
imkânına mâliksiniz ve ne de ben size cevap ver
mek durumundayım. Onun için Etabli, Garbı -
Trakya Türkleri için burada hazır bulunan Da
hiliye Vekili arkadaşımın bütçesinin müzakeresi 
sırasında cevap vermek üzera şimdiden not al
mış olduğunu görüyorum. 

Zeki Erataman arkadaşım, 40 dekarlık ara
ziden başka norm dâhilinde 10 dekar daha veri
liyor, ipotek hepsi üzerine konulmuyor, bu doğ
ru değildir diyor. Bunun üzerinde tetkikat yapı
yoruz, haklıdırlar. Mevcut kanunda gerekli tadi
lâtı yapmak kararındayız. 

Omurca Çiftliği meselesine gelince; bu çift
lik kamulaştırılmıştır, sahipleri itiraz ettiğinden 
iş idari kazaya gitmiş bulunuyor, idari kazaca 
verilecek karara göre biz hattı hareketimizi tâ-
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yin edeceğiz. Arkadaşımız normun yüksek tutul
duğunu iddia ettiler, tetkikat yaptırdık 60 tan 
40 a indirdik. 

Kesici köyü meselesi için 24 numaralı sirkü
ler mucibince hareket edilecektir. Ellerindeki 
arazinin norm dâhilinde kendilerine verilmesi 
doğru olur. Ben bizzat yerinde tetkikat yaptım 
ve fakat istedim ki teknik elemanlarımızda ma
hallînde incelemeler yapsınlar ve verecekleri ra
pora göre hareket edelim. 

Diğer arkadaşlar kusura bakmasınlar, vakit 
dar olduğu için kısa keseceğim. 

Mehmet Hazer arkadaşımız Kars mevzuunda 
haklıdırlar, burası Rus işgali görmüş, ondan 
sonra yeni sahipler çıkmış, bu yerlere eskileri el 
koymuşlar, üstelik bir vali bir tevzi komisyonu 
vasıtasiyle bu yerleri bambaşka kimselere tahsis 
etmiş. Yani bugün buraların 3 - 4 sahibi vardır. 
Üzerinde hassasiyetle duracağız. 

Tunceli'ne vâki yardımı arz ettim. 299 aile
ye yardım edilmiştir. Van'da yaptığımız tensi
kat neticesinde 200 0O0 lira daha göndermiş bu
lunuyoruz. Bu sene de bu altı vilâyetimize yar
dımlar yapmakta devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuzu daha faz
la işgal etmiş olmıyayım, toprak tevzi işleri, ke
za iskân işleri Hükümetimizin ehemmiyetle ele 
aldığı ana dâvaların başında bulunmaktadır. 
Bunun için hiçbir zaman tahsisat esirgemek 
mevzuubahis olamaz. Eleman bulmaktaki güç
lükler dolayısiyle gayretler sarf etmekten geri 
kalmıyacağız. Gelecek senede alacağımız 15 ko
misyon fazlasiyle bu rakamlar daha çok artacak
tır. önümüzdeki senelerde de memleketimize ge
lecek göçmen kardeşlerimizin ev ve toprak ve iş 
sahibi olduklarını huzurunuzda ifade etmekten 
bahtiyarlık duyacağım. (Alkışlar) 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Vekil Bey, dün bütçe müza
kereleri sonunda yaratılan meltem havasını, 
verdiğim bir iki rakamla bozduğumdan bahis 
buyurdular. 

DEVLET VEKÎLÎ OSMAN KAPANÎ (İz
mir) — Hayır, yaratılan meltem havasını kara
yele çevirmiyeceğim, dedim. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Benim oku
duğum zabıt ortadadır. Ben, havayı bozacak 
kadar, arayı bozacak kadar konuşmadım. Yal
nız, bir muhalif sıfatiyle temenni kabilinden 
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bir iki şeye dokunmakla eğer havayı bozuyor
sak bundan sonra hiç konuşmıyalım. (Hayır, 
bozulmasın dedi, sesleri). Ben de öyle söylü
yorum. (Gürültüler). Muhterem arkadaşlar; 
Kapani Beye cevap vermeden, ilk defa söz alan 
Sayın Zeki Erataman arkadaşımıza hatırlat
mak isterim ki, Toprak Kanunu 1945 senesin
de kabul edilmiş, birinci tatbik senesi 1948 se
nesi olması lâzımdır. Bu iki sene içinde kâfi 
eleman yetişmez, insaf buyursunlar. Ben 'de, 
1950 den sonra bu kanunun tatbik edildiğini, 
9 milyon küsur 'dönüm arazinin 198 bin aileye 
dağıtıldığını söyledim. Daha 500 bin topraksız 
aileden 318 bin küsur olduğunu söyledim. İsta
tistikler elimizdedir. Bugün arazisi olmıyan aile 
adedi 318 722 dir. Ortakçılık yapan 242 294, 
kiracılık yapan 110 481 dir. Demek ki ortakçı
ların da arazisi yoktur, kiracılık yapan 110 481 
ailedir. Bunların da arazisi yoktur. Ayrıca 
bizzat tarım işçisi vardır, yarım milyona yakın, 
inşallah iktidar partisinin göstereceği hamaset 
sayesinde bu 500 000 e yakın olan ailenin de 
dört sene zarfında topraklandırılmasını temen
ni ettim, burada başka bir şey söylemedim. 

Sonra, Sayın Servet Sezgin arkadaşım şöyle 
buyurdular, 1935 yılındaki iskândan bahsetti
ler. Ben, filhakika iskândan bahsettim ama 
yalnız iç iskândan bahsettim. İç iskândan mak
sat nedir? bunu hepiniz bilirsiniz, iç iskândan 
maksat aileyi müstahsil hale getirmektir. Bu
gün Karadeniz bölgesini ele alalım, nüfusu ke
sif, arazisi dar olan bölgelerin başında gelir. 
Bir insana yedi tarla değil, yedi insana bir tar
la düşüyor. Binaenaleyh, iç iskân politikası ile 
yedi kişiye düşen bir tarlayı, yedi kişiyi ge
çindirecek bir hale getirmek için çare bulmak, 
yollarını aramalıdır. Yoksa iç iskân deyince 
birini bir yerden alıp başka yere nakletmek de
mek değildir, ben mâruzâtımla bunu arz etmek 
istedim, yanlış anlaşıldığını tahmin ediyorum. 

Kendilerinden rica ediyorum, acaba böyle 
bir iç iskân plânları var mıdır?. 

DEVLET VEKİLİ OSMAN KAPANI (İz
mir) — Evet vardır. 

ARSLAN BORA (Devamla) — Servet Sez
gin arkadaşımıza arz ediyorum. 

Sayın Devlet Vekili Osman Kapani Bey ar
kadaşımız buyurdular ki, memleketin iç iskân 
meselesine, toprak tevziine ehemmiyet vermemek
tedirler. dedi.. 
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Evet, bugün Türkiye'nin iktisadi kalkınma

sı ancak zirai sahadaki inkişafına bağlıdır. Bu
nu hiçbirimiz inkâr edemeyiz. Geçen seneki büt
çesi 17 milyon küsur iken bu sene 18 küsur mil
yona çıkarılmıştır. Arada bir milyondan bi
raz fazla bir fark vardır, verilen kıymet mey
dandadır. 

îç iskân politikasından bahsettiler. îç 
iskân politikası nasıl yapılmaktadır. Türk
istan'dan, Bulgaristan'dan ve Suriye'den ge
len göçmenler hakikaten müstâhsil hale 
getirilmiştir. Bu hususta biz de sizinle 
beraberiz, bununla iftihar ediyoruz, tebrik ede
riz dedim. Ama iç iskân politikası şahsı müstah
sil hale getirmek demek değildir. Şahsın sanat 
ve meşgalesini nazarı itibara almak demektir. 
Bugün dahilde, hiçbir yerde her hangi bir yer
den başka bir yere nakledilen veya gelen göç
menlerin sanat ve meşgalelerine göre iskân edil
mesi lâzımdır. Buna bir misal olarak sanatı meş
galesi acaba nazara alınmışmıdır. Meselâ : Bir 
doktor mülteciye muayenehane açılmış, aletler 
temin edilmiş, buyurun denilmiş midir?. 

îşte iç iskân politikası budur, biz bunun ya
pılmasını istirham ediyoruz. Mâruzâtım budur, 
hürmetlerimi sunarım. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Osman Kapani. 

DEVLET BAKANI OSMAN KAPANÎ (İz
mir) — Arkadaşlar, çok özür dilerim. Arslan 
Bora arkadaşımız galiba benim sözlerimi yanlış 
anlamıştır. 

Ben kürsüye çıktığım zaman, bütçe müza
kereleri münasebetiyle esen bu meltem havasını 
kara yele çevirecek değilim, dedim. Arkadaşı
mın sözleri üzerine, Zeki Erataman'm mukabe
lesi ortalıkta epey poyraz havası estirdi. Fakat 
benim tarafımdan böyle bir şey olmıyacaktır. 
demek istedim. Her halde arkadaşım yanlış an
lamıştır. Yalnız benim merakımı mucip olan 
şudur; arkadaşımız iç iskân meselesini sizler 
ve bizler gibi anlamıyor; öyle anlaşılıyor. Bir 
doktora bilmem nerede bir klinik veya bir avu
kata bilmem hangi yerde yazıhane açmadınız 
mı iç iskân mevzuu olmuyor. Ben şüphe yoktur 
ki, iç iskân mevzuları üzerinde mütehassıslar 
kadar fikir beyan edecek durumda değilim. 
Ama şunun şurasında meşgul olduğumuz bir 
mevzu olması 'dolayısiyle yakından alâkadar 
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ve gerekli tetebbüatta bulunuyorum. îtiraf ede
yim ki, böyle bir hususa tesadüf etmedim. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 nci 
maddesi ancak o köyde yani tevziat yapılacak 
olan köydeki ihtiyaç sahiplerine toprak ver
meyi hedef tutuyor. Ve yahut toprak artımı 
olursa civar köylerdeki ihtiyaç sahiplerini de 
müstefit kılıyor. Fakat aynı vilâyet dâhilinde 
her hangi bir ihtiyaç sahibine toprak verilemi
yor. Biz 41 nci maddeye ek bir kanun teklifi 
tasarısiyle huzurunuza geleceğiz. Eğer bu Yük
sek Mecliste kanunlaştığı takdirde Türkiye'nin 
her hangi bir yerindeki muhtaç çiftçiye Türkiye'
nin her hangi bir yerinde toprak vermek imkânını 
bize temin etmiş olacak. Bu suretle Türkiye 
dâhilinde nüfus yayımını temin etmek mümkün 
bir hale gelecek. Bilhassa Karadeniz'de âdeta 
birbirinden toprak kaçıracak ' kadar toprak 
darlığı içinde bulunan ihtiyaç sahibi köylü ve 
çiftçi vatandaşlarımıza yurdun başka yerlerin
de toprak vermek imkânını bu surette elde ede
ceğiz. Bizim iç iskândan anladığımız mâna bu
dur. Bunun içindir ki, mevzuata gereken ilâ
veyi yapmaktayız. 

REİS — Fasıllara geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 

201 Maaşlar 4 191 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 607 250 
REÎS — Kabul buyurduğunuz 
bir prensip kararı mucibince 
bu faslı komisyona veriyoruz. 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 24 750 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 224 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
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209 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

405 

gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edçnler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
RElS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan yem bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

255 156 

24 000 

147 000 

50 000 

93 000 

160 000 

4 250 

1 878 000 

19 000 

400 000 

1 500 

414 Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya. 
ve giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 îskân işleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Toprak Bayramının gerektirdi
ği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

731 4753 ve 5618 sayılı kanunların 
45 ve muvakkat 2 nci maddele
rine göre yapılmış ve yapıla
cak istimlâklerin bedel ve 

Lira 

100 000 

100 000 

7 799 920 

1 000 

40 000 

3 500 

1 000 

2 000 

75 000 

500 

6 000 
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751 

771 

farklarından nakden ödenecek
ler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makine, alet ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklaıı-

Lira 

120 000 

141 000 

tdr& 

dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel 
fon ' 950 000 

Efendim, öğle sonu toplantıları için âzami 
bir had tâyini yapılmamıştır, kararınız yoktur. 
Fakat bakıyorum dinleme kabiliyeti azalmıştır. 
Müsaade ederseniz yarın sabah saat 10 da top
lanmak üzere Celseye son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,00 



T. B. M, M. Matbaası 


