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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nım, ta
rım ürünlerinin taban fiyatlarının bu yıl erken 
ilân edilmesi ve fındık üreticilerinin bâzı so
runları konularındaki demecine Dış Ekonomik 
ilişkiler Bakanı özer Derbil ve 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, or
ta dereceli okul idareci ve öğretmenlerinin bâzı 
sorunlarına dair demecine de Millî Eğitim Baka
nı Şinasi Orel cevap verdiler. 

Gümüşane Milletvekili Mustafa Karaman, 
TRT «Meclis saati» yayınlarının tarafsız ve 
objektif olmadığına dair gündem dışı bir de
meçte bulundu. 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman'm, bu 
yıl tahıl ürününün, çok bol olmasına rağmen, 
Amerika'dan buğday ithaline devam edilmesi 
nedeniyle çiftçilerin mahsulünün alımı ve mu
hafazası konularında karşılaşılan güçlüklere da
ir demecine Sanayi ve Ticaret Bakam Ayhan Çi-
lingiroğlu cevap verdi. 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım da, ilk
okul binalarının yetersizliği konusundan gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Boğaziçi Üniversitesi adiyle istanbul'da bir 
üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 
tekrar açık oya sunuldu ise de; birleşim, ço
ğunluk kalmaması nedeniyle kapandığından; 
oylama sonucu tefhim olunmadı. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle, izin 
verilmesi kabul olundu. 

Denizli Milletvekili Sami Arslan'm; Anaya
sa ve kanunlarımızla verilen din eğitim ve öğre
timi hürriyetine rağmen imam - Hatip okulları
nın birinci devresini kapatma kararı alan Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açıl

masına dair önergesi okundu; gensorunun gün
deme alınıp alınmaması hususunun gelecek bir
leşimde görüşüleceği bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif 
Tekin ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu 
1/3 yenileme seçimleri ile ilgili kanun teklifi 
görüşüldü ve kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve istanbul Milletve
kili i. Hakkı Tekmel'in Türk Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerine fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi, 
üzerindeki görüşmeler bitirilerek, kabul olun
du. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer, Eskişehir Milletvekili ismet Angı, Çanak
kale Milletvekili Zekiye Gülsen ve on arkadaşı, 
Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal Şen-
ocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve İstanbul Milletvekili Eeşit Ül
ker'in, Eminsuların zararlarının giderilmesi hak
kında Millet Meclisince reddolunan kanun tek
liflerinin Cumhuriyet Senatosu metnine dair 
37 No. lu Geçici Komisyon raporu üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı 7 
üye tarafından ileri sürüldüğünden; 

20 . 8 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,32 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Talât Köseoğlu Şevket Doğan 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

Yazılı sorular 
1. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'mn, bâ

zı bakanların bütün politikacıları kötüledikleri 
iddiasına dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/671) 

2. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, Ar
dahan Emniyet Âmirinin yaptığı kanun ve ah-

SOR JLAR 

lâk dışı hareketlere dair yazılı soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/672) 

3. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, resmî 
arabaların özel işlerde kullanıldığı iddiasına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/673) 
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II. — GELEN 

Tasan 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/515) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Teklif 
2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli

si (422) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Ge
çici maddeler eklenmesi hakkında değişiklik 
teklifi. (2/558) (Anayasa Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 

9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Devlet Baham ve Başbakan Yardımcısı 
Attilâ Karaosmanoğlu'nun, İktisadi Devlet Te
şekkülleri mal ve hizmetlerine yapılan zamlarla 
ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Attilâ Karaosmanoğlu, 
siz, «Kamu iktisadi Teşekkülleri hizmetlerine 
yapılan zamlarla ilgili» olarak Hükümet adına 
söz talebinde bulunmuşsunuz. Sizden önce ik
tisadi konularla ilgili iki konuşma talebi var-
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KÂĞITLAR 

sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sa
yısı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
19.8.1971) (GÜNDEME) 

4. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20.8.1971) (GÜNDEME) 

Yoklamaya, komisyonlardaki arkadaşları
mızın dışında 237 sayın üye katılmış olup ço
ğunluk sağlanmıştır. Görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

dır. İsterseniz onlardan önce size söz vereyim, 
arzu ederseniz daha sonra konuşun. (C. H. P. 
sıralarından «önce konuşsun sesleri» Pekiyi, bu
yurunuz Sayın Karaosmanoğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU — 
Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygıdeğer 
üyeleri; 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Röseoğlu 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 152 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 



M. Meclisi B : 152 

Aydın Milletvekili Sayın İsmet Sezgin, 16 
Ağustos 1971 günü gündem dışı bir konuşma 
yaparak, İktisadi Devlet Teşekkülleri mal ve 
hizmetlerine yapılacak zamlarla ilgili olarak, 
Adalet Partisi Hükümeti zamanında hazırlan
mış olan kararnamenin açıklanmasını istemiş
tir. 

Bugün bu isteği yerine getirmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu arada, 11 
Ağustos 1971 günü burada yaptığım açıklama
da Sayın ismet Sezgin'in üzülmesine sebebolan 
ufak bir hata yaptığımı farketmiş bulunuyo
rum. Açıklanan vesikada görüleceği üzere, za
manın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın ismet 
Sezgin, kararnamenin imzalandığı sırada bu
rada olmadığı için, yerine ıSayın Seyfi öztürk 
imza etmiştir. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Bu ayıp 
da ona yeter. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Oku oku, 
bırak demagojiyi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Ancak mensubu olduğu Hükümetin.. 
(A. P. ve 0. H. P. sıraları arasında karşılıklı 
laf atmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, 
sayın hatibi dinliyelim efendim. Rica ediyorum 
efendim. 

OSMAN YELTEKİN (Kars) — Bu Mecli
sin sükunetini devamlı olarak bozan zaten bir 
kişi var, o da Buldanlı,. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
TURHAN ÖZĞÜNER (içel) — Hep bu ta

rafa söylüyorsunuz, biraz da öbür tarafı gö
rün. 

BAŞKAN — O tarafa da söylüyorum efen
dim, bütün Umumi Heyete arz ediyorum efen
dim. Umumi Heyetten rica ediyorum efendim. 
Umumi Heyetten rica ediyorum; hatip konu
şuyor, sükûnetle dinliyelim efendim. Buyurun 
sayın hatip. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Ancak Sayın Sezgin'in mensubu ol
duğu Hükümetin bütün üyeleri ve kendi Ba
kanlığına resmen vekâlet eden o zamanın Ça
lışma Bakanı kararnameyi imza etmişlerdir. 

Söz konusu kararname ve karanameye ekli 
belgelerin birer sureti bugün partilerin Senato 

— 76 
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ve Meclis grupu başkanlıklarına ve basma gön
derilmiştir. Bu belgelerin incelenmesinden an
laşılacağı gibi, hangi kuruluşun ne miktarlık 
açığının zamlarla kapatılacağı açıkça ifade edil
miştir. 

Ancak geçen gün de burada ifade etmeye 
çalıştığım gibi, dağıtılan kararnamede zamla
rın birbirlerine ve diğer konulara olan tesir
leri hesaplanmamıştır. Yani, meselâ kömür ve 
elektriğe yapılması öngörülen zammın, birbir
lerine ve diğer konulara ne şekilde tesir edece
ği, bu hazırlanan kararnamede hesaba katıl
mamış bulunmaktadır. 

Burada bir konuyu bilhassa belirtmek iste
rim; kararname çok uzun efendim. (A. P. sı
ralarından, «oku, oku» sesleri) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Palavra 
atma. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ÂTTÎLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Çok rica ederim. Burada bir konuyu 
bilhassa belirtmek isterim; 11 Ağustosta yap
tığım konuşmada olduğu gibi, şimdi de buraya 
sadece Adalet Partisinin sayın üyelerinin zam
ları tenkidetmiş olması dolayısiyle çıkmış bu
lunuyorum. Yapılan zamlar kaçınılmaz hale 
gelmiş olduğu için yapılmıştır. Bu konuyu, 
zamları tenkideden sayın üyelerin, bilhassa o 
zaman Hükümet üyesi bulunan sayın üyelerin 
herkesten çok daha iyi takdir etmeleri lâzım-
gelir. Saygılarla arz ederim. (O H. P. sıraların
dan alkışlar) 

2. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Hükümet üyelerinin tutum ve davranışlarının 
ekonomimizin moral unsuru üzerinde yaptığı 
olumsuz etkilere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Cinisli, Hüküme
tin tutum ve davranışlarının ekonomimizin mo
ral unsuru üzerinde yaptığı olumsuz etkiler 
hakkında beş dakikayı geçmemek şartiyle zatı-
âlinize gündem dışı söz veriyorum. Buyurun. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Hükümetin iktisadi politikası ve memleke
tin iktisadi durumu hakkındaki Demokratik 
Parti görüşünü, Sayın Mehmet Turgut'un ba
sma verdiği beyanatla Yüce Meclisimize açık
lamış ve ilgililerin dikkatini davet etmiştik. 
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Türk parasının değerinin düşürülmesi ka
rarı, Finansman Kanunu, Emlâk Vergisi Ka
nunu, Gider Vergisi Yetki Kanunu, Personel 
Kanunu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Kat
ma Protokol imzalama kararı ile bozulan ik
tisadi denge, bugünkü Hükümetin temel mal
lara yaptığı zamlar, özel teşebbüs aleyhine al
dığı kararlar, inşaat ve otomotiv sanayiindeki 
yanlış tutumu, dış ticaret rejimindeki tasar
rufları, pahalılık ve fiyat artışlarını teşvik eden 
tutum ve davranışları ile plân hedeflerinden 
uzaklaşma gayretleri, seviyeli bir anlayışla ten-
kidedilmişti. 

Bu gerçekler ilgililer tarafından cevaplan
dırılmadı. Bendeniz, konuyu değişik bir açıdan 
değerlendireceğim. Ekonominin temeli moral 
unsura dayak olduğu için, Sayın Erim Hükü
metinin bu moral unsura olumsuz etkilerini 
tenkidetmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

önce, Erim Hükümetinin büyük iddialarla 
ortaya çıkması yanlıştı. Kendisine reform Hü
kümeti unvanını takan Erim Hükümeti, 12 Mart 
olayına da sırtını dayayarak, yepyeni siyasi ve 
ekonomik bir devrenin başladığını ilân etti. Bu 
ilân, politik ve ekonomik huzur istiyen halkın 
dikkatlerini üzerinde topladı. Bu yeni devrenin 
ne gitireceği merakla beklenir oldu. 

Örfi idarenin, vatanperver Türk Ordusuna 
yaraşır ciddi ve basiretli tutumu sokak huzur
suzluğuna son verdi. Rejime yönelen komünist 
tethişçiler yakalandı, bu sayede vatandaşlar ra
hat nefes alma imkânını buldu, asayiş sağlan
dı. 

Politik cephede, Anayasa tâdilleri ve Yüce 
Parlâmentonun yoğun çalışmaları devam etmek
tedir. Halbuki ekonomik muhit, bu iki geliş
menin tam zıddına, son derece durgundur ve 
gerilemektedir. Çünkü plânlı devre ile de kabul 
ettiğimiz karma ekonominin, özellikle liberal 
kanadı açıklık ve emniyet ister, özel sektör 
emin ve istikrarlı olmıyan atmosferde yapya-
maz. 

Bu sebeple bugün özel sektör üretici olmak
tan çıkmış, tüketici durumuna girmiştir, işte 
bu noktada yeni bir ekonomik devreye girdiği
mizi yüksek sesle söyliyen Sayın Erim Hükü
meti, ne gibi esaslar getireceğini açıkça ortaya 
koyamamıştır. 
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Gümbürtü ile söylenen reform iddialarının 
ardından nelerin geleceğini merakla beküyen 
ekonomik sessizlik, zaman geçtikçe şüpheleri, 
tedirginlikleri ve korkuyu davet etmektedir. 
Herkes kulağı kirişte bekliyor. Ne yatırım ya
pıyor, ne ticari alış veriş.. Bu bekleme süresi 
daha da uzarsa, usanç ve sabırsızlığın, bıkkınlı
ğın peşinden panik başlar korkusu içindeyiz. 

Köylümüz hasat mevsimindedir. Bereketli 
mahsulün derde çare olacağını zannedenler kö
yün ve köylünün şartlarını bilmiyen fantazi be
yinlerdir. Köylümüz getirilen hayat pahalılığı
nın altında ezilmektedir. Köylü angarya taşı
yacak takatte değildir. Hasat mevsiminin so
nunda işsizliğin Devlet kapılarını çığ gibi zorlı-
yacağı ihtimali üzerinde durmak lâzımdır. 

Bu sebepledir ki; Hükümet, ticaret ve sanayi 
sektörlerini harekete geçirmek için iri lâfları 
bırakıp tedbir getirmelidir, hem de vakit kay
betmeden.. 

Bu zaruretin yanı sıra, Sayın Erim Hüküme
tinden ikinci bir ricamız daha olacaktır. O da; 
bilhassa Hükümet üyelerinin beyanlarına dik
kat etmeleridir. Bakıyorsunuz bir Sayın Hükü
met üyesi, 2359 yıllık geri kalmışlığımızı - elekt
ronik beyinlere has bir bilmişlikle - ifade etme 
hevesine düşüyor. Bakıyorsunuz, bir başka sa
yın bakan, bu iktisadi bunalımı ve günlük kriz
lerin sebebini tarihe bağlıyor, Rüstem Paşayı 
400 yıldan beri yattığı mezarından tutup suçlu 
diye takdim ediyor. Bakıyorsunuz, Devlet ma
liyesini düzeltmeye memur bakan piyasayı ala
bora edecek enflâsyon müjdecisi olarak konuşu
yor. 

Daha dün gündem dışı konuşmalara cevap 
veren Vekil, teknik izahatta bulunurken, san
ki şimdiye kadar tüccarlar aracılık ettiği için 
buğday olmuyormuş mealinde konuşuyor. Deva
lüasyonun etkisiyle buğday alım fiyatlarındaki 
artışı devletçiliğin parlak bir başarısı diye gös
tererek, yıllarca sosyalist derneklerin salvosuna 
uğrıyan, getirilen ecnebi tohum çeşitlerinin 
bugünkü mubayaanın % 50 ye yakın katkısın-

"dan dikkatle kaçmıyor. Bir yerde topraktan 
kısa zamanda bereket topluyor, ötede zamların 
suçuna şerik arıyor. Devlet maliyesini düzelt
meye memur makamların bu türlü beyanlardan 
özellikle kaçınması şarttır. Bu beyanlar, Dev
lete ve millete ağır gelen faturalar ödetmekte
dir. 

77 — 
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Devlet maliyesinin iktisadi politikasının bu 
kadar keyfe bırakılmış olmasını görmekten 
mustaribiz. Bu gidişle - Devletçilik hevesleri, 
Devleti tahribedecek şekilde gelişmektedir. 
Bu icapsız beyanlara mesul makamlar bir son 
vermelidir. 

iSaym millefcvelkilleri; son ve üçüncü nok
tayı da, Yüce Milletinin mümessillerinin hu
zurunda açıklığa 'kavuşturmak istiyorum : Son 
Meclis görüşmelerinde dikkate değer konuş
malar cereyan etmektedir. A. P. sözcüleri kal
kıyor zamlardan şikâyet ediyor, pahalılığın 
sebebini soruyor. Hükümet sözcüsü cevap ve
riyor; «Biz» diyor, «Adalet Partisinin başlat
tığı işi takibediyoruz. Onun hazırlayıp, millete 
armağan bıraktığı zamları ve fiyat artışlarının 
geriye kalanlarını tamamlamış oluyoruz.» 

Adalet Partisi Genel Başkanı, «Kızıl Çin'i 
niçin tanıdınız?» diye sual ediyor. Hükümet 
sözcüsü kalkıyor; «Çin Halk Cumhuriyetini 
tanımak için sizin iktidarınız zamanında ya
pılan hazırlıkları hiç değiştirmeden tamam
ladık ve başarısını ilân ediyoruz» diyor, 

Bu diyalog gürültü ile devam ederken ki
min dâvâlı, kimin davacı olduğunu seçmek 
kolay olmuyor. Karışık bir manzarada Ada
let Partisinin reyi var, Hükümetin dili, mille
tin çilesi... 

Biz bu Hükümeti halka şikâyet eden Sayın 
Adalet Partisinden soruyoruz : Siz, bu Hükü
metin bir kanadı değil misiniz? Hükümet ka
rarlarında Adalet Partili bakanların imza
ları yok mu? Bakanlar Kurulu kararları bü
tün bakanların kararı ve imzası olmadan vü
cut bulmıyacağına göre, hem bu kararname
lere imza koyuyorsunuz, hem de bu kararna
melerden şikâyet ediyorsunuz. Kendi eserini 
tenkid eden bir ustalık milletin gözü önünde 
ne kadar devam edecektir? 

Öte yandan, sayın Hükümete soruyorum. 
Yaptığınız işlerden emin değil misiniz? iş
lerinizin mesulünü başka yerde aramaya ne
den lüzum görüyorsunuz? Kararsızlığınız ne 
kadar devam edecektir? 

Hükümet olarak bilmelisiniz ki, bu mille
tin ve Devletin hizmetine mesuliyet omuzla-
yabilecek yürekler talibolmalıdır. Sizin «Re
form Hükümeti» olup olmadığınıza kendi be
yanlarınız, kendi sözleriniz değil, devrenizin 
sonunda millet ve tarih karar verecektir. 

Yüce Heyetinize ve Sayın Başkanlığa teşek
kürlerimi ve saygılarımı arz ederim. (D. P. sı
ralarından alkışlar.) 

3. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
son günlerde meydana gelen «Dolar krizi» ve bu 
konuda alınan ve alınması gereken tedbirler ko
nusundaki demeci ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Attilâ Karaosmanoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz, son günler
de meytdana gelen «Dlolâr krizi» dolayısiıyle 
gündem dışı söz istemiştir, buyurunuz efendim. 
5 dakikayı geçmemesini istirham ediyorum. 

ORHAN OaUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Bugünlerde Türk kamuoyunu ve dünya ka
muoyunu yakından ilgilendiren bir konuyu hu
zurunuza getiriyorum. Bugün «Dolar bunalımı» 
(bütün dünyayı sarmış, devlet adamlarını ekono
mistleri harekete geçirmiş, bunun giderilmesi 
veya kendi ülkelerini kötü tesirlerinden kurta
rabilmek amacı ile değişik tedlbirler alınmasına 
devlet yöneticilerini sevk etmiş bulunmaktadır. 
Bugün dünya basını, çeşitli büyük malî merkez
lerdeki. iborsaların günlerce kapatıldığından, do
lar ve altın üzerindeki muamelelerin durdurul
duğundan, Nixon'un bu ,bunalima çözüm bulmak 
için büyük devletlere özel elçiler gönderdiğin
den veya mektuplar yazdığından; Avrupa Eko
nomik Topluluğu Maliye Bakanları toplantısın
dan, onların toplanma zaruretinden, Brettıon -
Woods Anlaşmasının ölümünden, beynelmilel 
konferansların toplanması, para sisteminin ye
niden gözden geçirilmesi zaruretinden; Ame
rika'da Başkan Nixıon'un aldığı bu kararın müs
pet veya menfi tesirlerinden geniş ölçüde bah
setmektedirler, onu eleştirmektedirler. 

Bütün dünyayı ilgilendiren, harekete geçiren 
ibu konu üzerinde Hükümetin Yüce Meclisimize 
aydınlatıcı bilgiler vermesini bekliyorduk. Bu 
yönden bir hareket görmediğim için, Hükümete 
bu fırsatı vermek amacı ile gündem dışı konuş
ma zaruretini hissetmiş bulunuyorum. 

Dünya üzerindeki irili ufaklı birçok ekono
mileri yakından, uaaJktan ilgilendiren bu konu 
elbette Türk ekonlomisini dolaylı ve dolaysız 
yollardan etkileyecektir, etkilemektedir. Bumun 
aksini düşünmek dahi mümkün değildir. Bu 
yolda Hüküimete düşen görev, memleketimizin 
l>u bunalımdan zararsız çıkmasını sağlamak ve 
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zararı asgari sınırları içinde tutmak istikame
tinde "bir gayretin içine girmek olacaktır. 

Şimdi, dolanın neden ve nasıl bu hale gel
miş olduğunu kısa ve anahatlariyle açıklamak 
istiyorusmı : 

Bilindiği gibi, dolar altına bağlı bir para
dır. Bir ons altın, 35 dolar idi. Son yıllarda do
lar kıymetinde azalma temayülü görülünce, 1 
ons altın, 40 - 44 dolar gilbi, hattâ onun üstün
de serbest pazarda, borsalarda muamele görü
yordu. Spekülatörler, Amerika Birleşik Devlet
lerinde doları altına çevirip, altını Londra gibi 
fbüyük merkezlerde dolara çevirmek suretiyle 
büyük çıkarlar sağlıyorlardı. Bu husus, Ame
rika'da altın stokunu azaltıyor, doların altına 
çevrilmesinde birçok sıkıntılar yaratıyordu. Bu 
konuda bir rakam vermek icafcederse; 1970 yı
lında Amerika Birleşik Devletlerinde altın re
zervi 11 milyar civarında iken, 1971 yılının 
Temmuz ayında 10 milyar dolar civarına düş
müş bulunmaktadır. Bu gibi hallerin piyasada 
hissedilir hissedilmez dolar değerini düşürme
si ve bu düşüşü hızlandırması mukadderdir. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinde tedi
ye muvazenesi, belli bir süreden beri açık veri
yordu. Buna 1893 yılından beri dengede olan, 
'hattâ müspet yönde fark yapan ticaret muva
zenesinde de açıkların meydana çıkması ve ka
tılması, meselenin daha da vâJhim bir hal alma
sına sebefaolmuştur. 1971 yılı ilk altı ayında 
ithalât, Amerika'da görülmemiş şekilde, ihra
catı geride bırakmıştır; 372 milyon dolar ka
dar arada bir farklılık birkaç ay zarfında mey
dana çıkmıştır. Geleneksel olarak Amerika Bir
leşik Devletleri dış masrafları, bu ticaret mu-
vazenesindeki müspet farktan finanse edilmek 
yoluna gidiliyordu. Bu finansman meselesinde 
mevcut güçlüğe rağmen, Amerika'nın dış anlaş
malarım gereği olan ödemelere devam etmesi 
icalbediyordu, bunların da derhal nihayete er
mesi söz konusu değildi. Nihayet Amerika, 
1970 - 1971 döneminde 23,2 milyar olan malî 
yıl açığı, bu yılın Temmuz ayında 27 milyar 
dolara yükselmiştir. Yapılan araştırmalar, dola
rın satmalına gücünde devamlı olarak bir dü
şüşün meydana geldiğini göstermektedir. 1940 
yılındaki 100 centrn değerinde, 1955 yılında 
52 cent, 1905 yılında 44,4 cent, 1971 yılında 33,7 
cenıte iştira gücünün düşmüş olduğunu müşahe
de ediyoruz. 
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Amerika Birleşik Devletleri, 1971 yılı birinci 
sömestr için öngördüğü gayrisâfi millî hâsıla
daki artışı gerçekleştirememiştir. Bu rakam 
yüzde 9 civarında idi. Fakat gerçekleştirdiği 
miktar yüzde 7,8 olmuştur. 

Amerika'da çok yakından ve ciddî olarak 
endişeye sebebolan ve bu Devleti düşünceye 
sevk eden işsizlik hâdisesi daralmamıştır. İşsiz
ler 6 milyonun üstüne çıkmıştır. Bu rakama, res
mî kayıtlara intikal etmiyen işsizler dâhil de
ğildir. Bunlarla beraber topladığımız takdirde, 
işsizlerin adedinin çok dalha yüksek rakamlara 
baliğ olacağı muhakkaktır, işgücü piyasasında
ki bu zor duruma rağmen, işçi sendikalarının 
yapmış oldukları fevkalâde baskılar altında, 
ekonomideki kilit sanayide çalışan, işçiler için 
toplu sözleşmeler kanalından yeniden ücretleri
ne zam yapılması mümkün olabilmiştir ve bu 
suretle grev ve grev tehdidi altında ücret artış
larından somra, demiryolları kesiminde 42 ay 
öncesine nazaran yüzde 42 oranında ücrette bir 
artış gerçekleşmiştir. Demir - çelik sektörümde 
36 ay öncesine nazaran yüzde 30 oranında bir 
yükselme sağlanmıştır. Toplu sözleşmelerden 
doğan bu artışlar, derhal çelik fiyatlarına inti
kal etmiş, yüzde 8 İlk bir fiyat artışını zorunlu 
hale getirmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlar mısınız efen
dim? 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Yukarda sı
ralamış olduğum doların değerini azaltıcı isti
kametteki menfi etkenler, kamu oyu tarafın
dan ve dünya piyasalarınca rahatlıkla izlenebi
liyordu. Hattâ ücret artışlarının yıllık ortalama 
yüzde 7 oranımda olmasının satınalma gücü üze
rinde azaltıcı tesiri tüketiciler tarafından ra
hatlıkla görülebiliyordu. Tüketiciler yönlünden, 
1968 Ocak ayma nazaran yüzde 12 oranında 
fiilî bir devalüasyonun gerçekleştirildiği dahi 
ifade edilmişti. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, konuşmanız daha 
çok mu efendim 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Bütün bu olaylar karşısında, Nixon yöneti
mi dolan kurtarmak için Wietnam'dan çekilme 
politikasının dışında, diğer bâzı tedbirleri ge
tirmek zorunluluğunu hissetmişti. Nihayet 
15 Ağustosta alman tedbirler bir bildiri1 ile ka
mu oyuna sunulmuştur. Tedbirlerle Başkan 

79 — 



M. Meclisi B : 152 

Nixon, kanuni yetkilerine dayanarak, fiyatların 
90 gün süre ile dondurulmasını, ithalat üzerin
de yüzde 10 Damga Resmi ilâvesini öngörüyor
du. 

işte dünya para bunalımını yaratan bu ka
rarlar ile Amerika Birleşik Devletlerinin istih
sal etmek istediği sonuç şu idi : 

Fiyat istikrarını tesis etmek; ekonomisini 
kuvvetlendirmek; bu dar boğazdan çıkarak do
lan yeniden eski gücüne eriştirmek istiyordu. 

Elbette alman bu kararların dünya ülkele
ri üzerinde birçok olumsuz tesirleri bulunuyor
du. Evvelâ Amerika'nın Başkanının bu karan 
ilân etmekle Breltlton - Woods Anlaşması ile olan 
durumu tartışılıyordu. Bu uluslararası Anlaşma 
- ki Türkiye'de buna dâhildir - ne hale gelmiş
ti? üzerinde derin yaralar açmamış mı idi? 
GATT diye, yine Türkiye 'nin üyesi bulunduğu 
uluslararası bir kuruluşa bu karar ne gibi tesir
ler yapmıştı? Bir taraftan bu teşkilât birçok 
ülkelerdeki müdahaleci ve himayeci davranış
ları ortadan kaldırmak, dünya ticaretini ser
bestleştirmek, geliştirmek, ticaret hacmim ge
nişletmek isterken, bu yönde yıllarca süren mü
zakereler yaparken, alınan kararlar ne hale ge
liyordu 

Kennedy - Brant müzakereleri, müteveffa 
Kennedy'nin sağlığında başlayıp, ölümünden 
yıllarca sonraya kadar devam etmiş olmasına 
rağmen, bugün elin tersi ile itilmiyor muydu? 
Şayet Amerika Birleşik Devletlerinde verilen 
süre sonunda, altın sisteminden diönmiyecekse, 
dolânn yeniden değerlendirilmelsi yoluna gide
rek, devalüasyonu yapmıyacak midir? Bu sual 
hepimizin kafasını işgal etmektedir. Bu haller
de, parasını dolara göre tanzim etmiş ülkelerin 
ekonomileri ne olacaktır? Geniş ölçüde Ameri
ka Birleşik Devletleri ile iktisadi ilişkiler kur
muş ülkelerin ekonomilerinde ne gibi sarsıntı
lar husule gelecektir? Bütün bu suallerin altın
da çok ciddî ve önemli meseleler yatmaktadır. 

!Diğer önemli bir konu da, daha bugünden 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Maliye Bakanla-
nnın almış olduğu kararlardır. Dünya ticaretine 
getirdiği kayıtlayıcı nedenlerle, Başkan Nix-
son'un almış olduğu karar eleştirilmektedir, 
kınanmaktadır. Yüzde 10 Damga Resmi ilâvesi
nin kaldırılması talebedilmektedir. Aynca, Av
rupa Ekomomik Topluluğu ülkeleri iki hafta 
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müddetle Doları serbest bırakmak görüşünü or
taya atmaktadırlar. 

(Bütün bu noktalar üzerinde herhalde Sayın 
Hükümetimizin Büyük Millet Meclisinin saym 
üyelerine söyliyeceği bâzı şeyler vardır, olma
lıdır. Hükümetin bu önemli konu üzerinde ka
muoyunu aydınlatması, bunun tesirlerinin ne 
olacağım açıklaması, aldığı ve alacağı tedbirler 
hakkında Yüce Meclise ve kamuoyuna bilgi ver
mesi lâzımdır. 

Nihayet son olarak çok önemli bir noktayı 
da huzurlannıza getiriyorum : 

Radyolardan işittiğimize göre, Avrupa Eko
nomik Topluluğu Maliye ve İktisat bakanlan 
toplantısına, henüz topluluğa resmen girmemiş 
olan İngiltere dâhil 4 Devletin davet edildiğini 
işitiyoruz. Halbuki 7 - 8 yıldan beri Türkiye, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun ortak bir üye
sidir. Böyle önemli bir toplantıya Türkiye Ma
liye Bakanının davet edilip edilmediğinin, edil
memiş ise nedenlerinin açıklanmasını arz ve 
rica ediyorum. 

iGründem dışı konuşmalar sınırını belki aş
tım. Yüce Meclisin sayın üyelerinden özür dili
yorum. Sadece iç bünyemize ve içimize dönük 
faaliyetlerle memleketin iktisadi ve sosyal geliş
mesini sağlamanın mümkün olmadığını, dünya 
konjonktürüne bağlı bulunduğumuzu, dünya
daki olayları inceden inceye tetkik etmek zaru
reti, zorunluğu olduğunu belirterek saygılanmı 
sunuyorum. (A. P. sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI ATTÎLÂ KARAOSMANOĞLU — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Önce Sayın Doktor Orhan Oğuz'a, bize bu 
konuda bilgi vermek fırsatı verdiği için, Hükü
met adına teşekkür etmek isterim. 

Hükümetimiz dünya para bunalımı ile ilgili 
olarak gelişmeleri; bu gelişmelerin bizim ajans 
veya gazetelerimize intikalinden çok daha önce
den takibetmeye başlamıştır ve gayet yakından 
takibetmektedir. Her gün, sadece dünyanın çe
şitli ülkelerindeki temsilciliklerimizden devamlı 
haberler almakla kalmayıp, aynı zamanda bun
ların değerlendirilmesi ile ilgili olarak da ba
kanlar seviyesinde toplantılar yapılmaktadır. 
Ancak, para bunalımı ile ilgili gelişmeler henüz 
bir sarahat kazanmış durumda değildir. Yüce 
Meclise bu konuda bir değerlendirmeyi en kısa 
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zamanda getirmek arzusundayız. Fakat şu an
da bir açıklama yapmayı erken buluyoruz. 

Sayın Orhan Oğuz durumun gelişmesini ve 
dünya ölçüsündeki akislerini etraflı bir şekilde 
anlatmışlardır. Benim buna ilâve etmek istedi
ğim bir tek husus var : Türk parasının bugüne 
kadar alınmış olan tedbirler dolayısiyle mey
dana gelecek alternatiflerden zarar görmesi ih
timali hemen hemen yok gibidir. Burada şunu 
belirtmek isterim : Hemen hemen her türlü al
ternatif üzerinde çalışılmış ve Türk parası üze
rindeki risk faktörünün asgariye indirilmesi 
için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Tahmin 
ediyorum, bu buhran geçiştirildikten sonra, alı
nan bütün tedbirler ve elde edilen neticeler 
açıklandığı zaman yapılmış olan (gayretlerin fay
dalı neticeler vermiş olduğu ortaya çıkacaktır. 
Müsaadenizle daha teferruatlı olarak bugün iza
hat vermek istemiyorum, verebilecek durumda 
da değilim. Ancak, Müşterek Pazar üyesi olmı-
yan ülkelerin toplantıya çağırıldığı, Türk Hü
kümetinin çağırılıp çağırılmadığı konusunda 
kısaca bir açıklamada bulunmak isterim. 

Türk parası konvertibl bir para olmadığı 
için değişiklikler konusundaki durumu aktif 
değil, bir nisbette pasiftir. Müşterek Pazar 
üyesi olmıyan ülkelerin bu konuda haberdar 
edilmesi ile ilgili haber, sadece dün gece ilân 
edilmiş komünikide de görüleceği gibi, Birleşik 
Kırallığa, yani İngiltere'ye haber verilmesi şek
lindedir. Yoksa etraflı bir müzakere yapılması 
şeklinde değildir. Fakat burada konvertibl olan 
paralarla olmıyan paralar arasındaki farkın do
ğurduğu bir durum vardır. Bunu bilhassa be
lirtmek isterim. 

Müsaadenizle bundan sonra Saym Cinisli'nin 
yaptığı konuşmaya kısaca cevap vermek istiyo
rum. 

Hükümetimiz yaptığı icraat konusunda, al
dığı kararlar konusunda yapılmış olan bütün 
tenkidlere, bütün tekliflere, telkinlere büyük 
bir dikkatle eğilmektedir. Bilhassa Sayın Mec
lis üyelerinden gelen tekliflere veya tenkidlere 
dikkatle eğilmek ve değerlendirmek gayreti için
deyiz. Yalnız bâzı tenkid ve teklifler o kadar 
genel olmaktadır ki, bunlara doğrudan doğru
ya ve ayrıntılı cevaplar vermek hemen hemen 
imkân dâhilinde görülmemektedir. Bunun için, 
meselâ Sayın Cinisli'nin, dış ticaretteki tutumun 
kötü tesirleri hakkında Hükümet cevap vereme-
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di veya özel teşebbüse karşı kötü tutumu hakkın
da cevap vermedi şeklindeki sözlerine hakika
ten cevap verebilecek durumda değiliz. Çünkü 
Hükümetin, meselâ özel teşebbüse karşı olan 
tutumunda bugüne kadar kötü olan ne olmuş
tur? Bunu bu şekilde tenkid yapan üyelerin 
açıkça belirtmesinde fayda vardır sanırım. 

RASÎM CÎNÎSLÎ (Erzurum) — Tetkik bu
yurunuz, daha evvel söyledik Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTlLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Daha sarih olarak tekliflerinizi ge
tirdiğiniz saman, tenkidleririizi getirdiğiniz za
man hepsine açıkça ve elimizde bulunan bütün 
imkânlarla cevap vereceğimizden emin olabilir
siniz. 

Meselâ burada dış ticaretle ilgili tenkidler 
üzerinde durmak isterim. Dış ticaret konusun
da gerek Meclisin sayın üyeleri tarafından, ge
rekse basının bâzı üyeleri tarafından zaman za
man ve gittikçe artan bir ısrarlı tenkidler vaki 
olmaktadır. Yeni kurulmuş olan ithalât ve ihra
cat rejiminin 'dış ticareti güçleştirdiği veya bâzı 
gecikmelere sebebolduğu, "bu sebeple ithalatın ya
pılamadığı, bunun için ithal mallan darlığı mey
dana geleceği, ihracatın gerilediği ve ihracatla 
ilgili hedeflerin gerçekleştirilemiyeceği konusun
da birçok zamanlar birçok tenkidler yapılmıştır. 
Fakat yakından rakamlara bakıldığı zaman bu 
tenkidler! haklı gösterecek bir durumun mev-
cudolmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bu sene elimizdeki en son rakamlara göre 
- ki, 14 Ağustos durumudur - elde edilmiş olan 
döviz gelirleri 669 900 000 Dolara ulaşmıştır. 
Geçen senenin aynı devresinde elde edilmiş olan 
döviz gelirleri 483 700 000 Dolardı. Bunun için
de işçi dövizleri çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Fakat burada bir noktayı açıklamak isterim. 
işçi dövizlerinin bu kadar büyük ölçüde artması 
sebepleri arasında bugün tatbik edilmekte olan 
ithalât ve ihracat rejimimizin de bâzı tesirleri 
vardır. Daha evvel ihracat gelirleri arasında 
görülen bâzı gelirler, bugün o şekilde yurda gel
me imkânları, eskiden olduğu gibi fazlasiyle 
mevcudolmadığı için, işçi dövizleri olarak gel
mektedirler ve işçi dövizleri rakamı her zaman 
olduğundan çok daha büyük artışlar göstermek
tedir. Bunu söylerken ihracat gelirlerimizin 
artmadığı anlamına alınmamasını bilhassa rica 
ederim. 
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İhracatımızı iki grup halinde değerlendirmek 

mecburiyetindeyiz. Birisi, klâsik 4 ihraç malı
mız; yani pamuk, tütün, fındık ve üzüm ihra
catımız, ikincisi ise, bunların dışında olan ve 
geleneksel olmıyan ihraç malları. Burada ra
kamlara bakıldığı zaman pamuk ile ilgili ihraç 
durumumuzda geçen seneye nisbetle bir miktar 
azalma olduğu göze çarpmaktadır. Bunun bir 
iki tane gayet açık ve seçik sebebi mevcuttur. 
Bir tanesi, geçen sene yapılan devalüasyondan 
sonra uygun fiyat şartları yüzünden eldeki pa
mukların hepsinin satılmış olmasıdır. Yani bu
gün geçen senenin mahsulü olarak satımına de
vam edilebilecek pamuk elde kalmamıştır. 

Pamuk satışlarının az görünmesine tesir eden 
ikinci husus; pamukla ilgili alivre satışlarının 
bu sene Hükümetimiz tarafından kasdî olarak 
geciktirilmesidir. Geciktirilmenin iki sebebi 
vardır. Birisi, dünya rekoltesinin bu sene iyi 
olnııyacağı hakkında bâzı kuvvetli emareler 
mevcuttu. Bu emareleri değerlendirerek dünya 
pamuk fiyatlarının önümüzdeki aylarda önemli 
bir şekilde artacağını hesaba katarak, çiftçileri
mizin düşük fiyatlarla pamuklarını satma yolu
na gitmemelerini temin etmek için alivre satış
larının yapılması geciktirilmiştir. Bunun neti
cesini şöyle arz etmek isterim: 

C4eçen sene erken yapılan alivre satışlar do-
layısiyle Türk ekonomisinin zararı 20 milyon 
Doları geçmiştir. Yani alivre satış yapılan dev
redeki fiyatllarla daha öonraki fiyatlar, ihra-
cedilen pamuk miktarı ve değeri ile bir araya 
getirildiği, zaman 20 milyon Dolarlık ekonomi
nin bir kaybı olmuştur. Bu, hem ekonominin 
döviz olarak kaybıdır, hem de müstahsilimizin, 
ihracatçımızın bir ilâve gelir olarak kaybıdır. 
Bu sene aldığımız tedbirlerle ve pamuk piyasa
sındaki çok önemli fiyat artışları ile pamuk ge
lirlerimizin yıl olarak geçen yılkinden daha iyi 
olacağına mutlak gözü ile bakmak durumunda
yız. Çünkü dünyadaki pamuk istihsali her sene 
olduğundan daha düşük, dünyadaki pamuk 
stokları her sene olduğundan daha düşük ve 
pamuk fiyatları da her sene olduğundan daha 
canlı bir durumdadır. Önümüzdeki aylarda ih
racat rakamlarımızda pamuk ile ilgili önemli ar
tışları mutlak surette göreceğiz. 

Geleneksel olmıyan ihraç malları, yani fi
yat kontrolundan ve yeni getirilmiş olan ihracat 
rejiminden en fazla tesir altında kaldığı iddia 

edilen ihraç malları.ile ilgili duruma baktığımız 
zaman şöyle bir tabloyla karşılaşırız : 

Geçen sene Ocak ayından Temmuz ayma ka
dar bu mallardan 102 792 000 Dolarlık ihracat 
yapıldığı halde, bu sene Ocak ayından Temmuz 
ayı sonuna kadar bu tip mallardan 138 689 000 
Dolâhlıfk ihracat yapılmıştır. Tabiî bu, bütün 
7 aylık devreyi kapsamaktadır, işe biraz şüp-
ho ile bakan arkadaşlarımız yeni ihracat reji
minden sonraki durumun ne olduğunu soracak
lardır. Yeni ihracat rejimi, bildiğiniz gibi, 
29 Nisan 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bunun için Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına 
bakarak geçen senenin aynı ayHanyle bu mu
kayeseyi yapabiliriz. 

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ge
çen senenin rakamları : 

Mayıs ayında; geçen sene 12 381 000 Do
larlık ihracat yapılmış, bu sene 18 676 000 Do
larlık ihracat yapılmış. 

Haziran ayında; geçen sene 17 709 000 
Dolarlık ihracat yapılmış, bu sene 21 427 000 
Dolarlık ihracat yapılmış. 

Temmuz ayında; geçen sene 14 618 400 
Dolarlık ihracat yapılmış, bu sene 19 222 000 
Dolarlık ihracat yapılmış. 

Aynı şekildeki, misalleri ithalâtımız için de 
söylemek imkânlarımız vardır. Bu şekilde gün
dem dışı bir konuşma olacağını bilmediğim ve 
yanımda rakamları teferruatı ile getirmedi
ğim için aynı teferruatla cevap veremiyece-
ğim. Ancak, bu seneıki ithalâtımızı, . sene 
başından beri - geçen seneki ithalâtımızla 
mukayese edersek, bu sene ekonominin, ithal 
mallarının az gelmesi dolayısiyle bir sıkın
tıya varıp varmıyacağı ortaya çıkacaktır. 

ıGeçen yıl 1 Ocak - 15 Ağustos tarihleri ara
sında Tür-kiye'ye yapılan ithalât 315 milyon 
Dolardır, bu sene 1 Ocak - 14 Ağustos tarih
leri arasında Türkiye'ye yapılan ithalât 488 
milyon Dolardır. 

Geçen sene bütün yıl boyunca Türkiye'ye 
yapılan ithalât '550 milyon Dolardır. Yani 
bhs, geçen senenin bütün yılında yapılmış 
olan 550 milyon Dolarlık ithalâta karşılık, bu 
senenin ilk 7,5 ayı içinde 488 milyon Do
larlık ithalât yapmış durumdayız. Bu bakım
dan ve yeni yapılmış olan ithal talepleri, -şu 
ianda elimde rakamlar olmadığı için veremi
yorum - ihracat için alınmış olan lisanslar 
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Türk tediye muvazenesinin bu sene her sene
ye mabetle çok daha iyi bir şekilde kapana
cağını 'göstermektedir. 

Bu bakımdan bu konuda yapılmış olan ten-
kidlere cevap veremeyişimizi veyahut verdi
ğimiz cevaplar iyi bir şekilde değerlendiril
meyip yanlış aksettirildiği takdirde buna 
elimizde yapılabilecek bir şey olmadığını 
her halde takdir edersiniz. 

Burada Sayın Cinisli 2 359 senelik meş
hur rakama dokundukları için o konuda da 
kısaca bir açıklamada bulunmak isterim; 
bana böyle bir fırsatı verdikleri için kendile
rine teşekkür ederim. 

Bir defa, çok açıkça ifade etmek isterim 
ki; gerek ben, gerekse Hükümetimizdekl bü
tün arkadaşlar bu güç devirde sizin deste
ğinizle görevimizi, Türk Milletine ve Türki
ye'nin imkânlarına inandığımız için aldık. Bu 
şekilde kuvvetli bir inanca salhibolmamış ol
saydık bu şartlar altında görevi kabul etme
nin çek akıllıca, çok mâkûl bir şey olmadığını 
bizim gibi her halde hepiniz takdir edersiniz. 

Görevi aldığımız zaman (bir envanter yap
mak mecburiyetindeydik; ne durumdayız, ne 
şekilde ilerliyoruz ve bizimle, ibir üyesi olmak 
istediğimiz, kendi seviyelerine varmak istediği
miz dünya arasındaki farkı, hangi şartlarla ve 
ne şekilde kapatabiliriz?.. 

Bunu (basit İbir aritmetik değerlendirme ile 
kamu oyuna sunup, daha hızlı kalkınmamız ge
rektiğini ve daha hızlı kalkınabilımek için de 
/bâzı gayretler göstermemiz (gerektiğini, bu gay
retlerde ide kendilerinin desteğine ihtiyacımız 
olduğunu ifade etmek için; «Eğer biz, son 5 - 6 
senede kalkındığımız ihızla kalkınmaya devam 
eder isek! ve nüfus artışımız son 6 - 6 sene için
de arttığı şekilde artmaya devam ederse, üyesi 
olmak üzere bulunduğumuz Müşterek Pazar ül
keleri aynı devrede kalkındıkları hızla kalkınır
lar ve nüfus artışları da (bu devrede olduğu ka
dar olursa, aynı yönde (hareket eden bu iki cis
min birbirlerine varmaları için geçmesi lâzım-
gelen zaman şu kadardır» şeklinde, (bu işin güç
lüsünü ve imkânsızlığını, mutlak surette daha 
ciddî bir kalkınma (gayreti göstermemiz gerek
tiğini ve nüfus artış Ihızımızı (kontrol etmemiz 
gerektiğini ifade etmek için söylenmiş olan bir 
rakamdır.... 

— 83 

20 . 8 . 1971 0 : 1 

EMİR (POSTACI (Adana) — Ve de doğru
dur... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOStlYEANOĞLU (De
vamla) — (Benim (bu konuda üzüntü ile karşı
ladığım husus, bu kadar basit (bir aritmetik 
probleminin ve (bu kadar 'basit bir misalin bâzı 
kimseler tarafından anlaşılmasında çekilen zor
luktur. (O. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
gülüşmeler) 

HÜSEYİN AVNİKAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Siz hariç, bütün Türkiye öyle anladı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ATTİLÂ KARAOSMANOĞLU (De
vamla) — Şimdi ıSayın Cinîsli'nin diğer bir ko
nuda söylediklerine de cevap veıtmek isterim. 

«İri lâflar» dan bahsettiler; «iri lâfları bıra
kıp Hükümetin bâzı işler yapması ve durumu 
değiştirmesi lüzumu» ndan söz ettiler. 

Hükümetimiz işbaşına geleli, bugün zanne
diyorum 4 ay 12 gün olmuştur. 4 ay 12 gün zar
fında âzami ölçüde yapılabilecek meselelere eği-
nilmiş çalışılmış, birçok konulanda pek şok 
uzun seneler geçtiği (halde almamıyacak karar
lar alınmış, tedbirler alınmıştır. Yalnız iktisadi 
konuda meydana gelecek değişikliklerin çok kı
sa bir zamanda gerçekleştirilmesini ve bir anda 
sihirli bir değnekle dokunuyor gibi 1970 in ba
şından itibaren düşımeye başlamış olan iktisadi 
konjonktürün bir anda değişmesini her halde 
Sayın Demokratik Partili milletvekili arkadaş
larımız ve aynı (konuda tenkidde bulunan diğer 
arkadaşlarımız düşünmemektedirler. 

1970 te meydana gelen para ayarlaması, 
1970 te çıkarılmış lolan Finansman Kanunu, 
1970 e kadar İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
kamu kaynaklarının zorlanması neticesinde 
meydana gelen malî sıkıntı, ortadan kaldırıl
ması için (bir miktar zaman istiyen işlerdir ve 
ortadan kaldırılması konusunda da tedbirler 
alınmaktadır. 

İktisadi durgunluk konusunda söylenen söz
lerin, belki Hazirana kadar söylenmiş olanla
rında haklı olan bir taraf vardır. Yalnız arka
daşlarıma (belirtmek isterim ki; yakın zaman
larda gerek inşaat ruhsatlarında, gerek inşaat 
faaliyetinde, ıgerek bankaların kredi hacımla-
rında ge^&n seneye nisbetle loynamalar ve hare
ketlilik görülmeye başlamıştır. 
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Şu anda yine teferruatlı rakamlar olmadığı 
için (bütün rakamları verebilecek durumda de
ğilim; yalnız size genel kredi hacmındaki deği
şikliği kısaca söylersem kredi faaliyetindeki ge
lişmeler 'hususunda bir miktar fikir vermek im
kânım olur. 

Geçen yılın Temmuz ayı sonunda, 1969 yılı 
sonuna nisbetle kredilerde % 2,3 artış olduğu 
halde, 1971 yılının Temmuz sonunda 1970 yılı 
sonuna nisbetle kredilerde % '5,8 nispetinde bir 
artış olmuştur. iyi mahsulün meydana getirdiği 
gelir artışı, ücretlerde ve maaşlarda meydana 
gelen artışlar dolayısiyle ekonomi hareketliliği
ni devam ettirmektedir ve bundan sonra da de
vam ettirecektir.* Bu bakımdan arkadaşlarımı
zın «ekonomik durgunluk» konusunda büyük 
bir kaygıları olmaması gerekir. 

Ayrıca Finansman Kanunu ile ilgili olarak, 
Emlâk Kanunu ile ilgili olarak hu konulardaki 
faaliyetleri güçleştiren bâzı hususlarda bâzı »dü
zeltmeler yapmak için hazırlıklarımız ilerlemiş
tir; yakında Meclislere bu konudaki teklifleri
mizi .sunacağız. 

Ancak, »şunu belirtmek isterim ki; emlâk iş
lerinde, bina işlerinde gerek Finansman Vergi
sinin, gerek Emlâk Alım Vergisinin spekülâsyo
nu durdurmuş olan hususları üzerinde her han
gi bir değişiklik yapılmayacaktır. Çünkü bu ka
nunların hakikaten inşaat üzerinde, emlâk alış -
verişleri üzerinde spekülâsyon yapılmasına se-
bebolan bâzı hususları ortadan kaldırdığı vakı
asını her zaman göz önünde tutmak ve teşek
kürle anmak mecburiyetindeyiz. 

Son olarak, ıSaym Cinisli'ye «Hükümetin 
kompozisyonu ve desteklenmesi» konusunda 
söylediği sözlerle ilgili kısa bir cevap vermek 
isterim. 

Hükümetimizde partisiz ve partili arkadaş
larımız vardır; fakat Başbakanımızın da daha 
önce çeşitli ve'silelerle belirttiği gibi, bu Hükü
metin mesuliyetini, parti olarak hiçbir parti 
taşımamaktadır. Biz, sizlerin bize karşı göster
diğiniz «güıven oyu» na dayanarak faaliyette 
bulunuyoruz; bu güveniniz devam ettiği süre
ce yaptığınız tenkidlerden, uyarmalardan istifa
de ederek Hükümetin işlerini yürütmeye gayret 
edeceğiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P., 
D. P., M. G. P. sıralarından alkışlar.) 
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4. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, imam -
hatip okulları orta kısmının Millî Eğitim Ba
kanlığınca kapatılması kararının uygun bulun
madığına dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Ali Yılmaz, buyurun. Son ko
nuşma.... 

; ALÎ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

îmam - hatip okullarının orta kısmının kal
dırılması ile ilgili mâruzâtta bulunmak... 

CEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Gensoru ko
nusunda gündem dışı konuşulur mu?. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, son konuş
ma efendim. 

ALİ YILMAZ (Devamla) — Üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yüce milletimizin mânevi yönden ümit kay

nağı, aziz vatanımızın mânevi mimarlarını ye
tiştirecek olan imam - hatip okullarının orta 
kısmı ile ilgili Millî Eğitim Bakanlığınca alı
nan kapatma kararı hepinizin malûmudur.. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Gensoru var, 
gensoru... 

ALÎ YILMAZ (Devamla) — 'Bu karar... 
Beyefendi, dinlerseniz anlarsınız. Sayın Baş

kan takdirini kullanmış, söz vermiş. 5 dakika 
konuşulacak... 

İBAŞKAN — Buyurun efendim, 'siz cevap 
vermeyin; konuşmanıza devam edin. 

ALÎ YILMAZ (Devamla) — Bu karar aziz 
Müslüman Türk Milletini son derece üzmüş, 
âdeta onun kalbine saplanan zehirli bir hançer 
olmuştur. 

Hükümet programı müzakere edilirken bu 
konuda endişelerini belirten arkadaşlanmıza 
cevaben saym Hükümet Başkanının, «imam -
hatip okullariyle ilgili endişelerini belirten ar
kadaşlarımızın bu endişeleri yersizdir. îmam -
hatip okullarının, tıpkı kendilerinin düşündü
ğü modern memleketlerdeki din okulları gibi 
Millî Eğitim Bakanlığının nezareti altında ke
maliyle işliyebilmesi için biz, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı olmasını istiyoruz» cümleleri ve 
çocukluk arkadaşı Hafız Mehmet Beye imam -
hatip okulları için verdiği teminata; «işte, biz 
bunu nizam haline getireceğiz» va'dine rağmen 
îslâm âleminin gerçekten önderi olan ve asır
larca «Allah, Allah» diyerek medeniyette dün-
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yaya liderlik yapan necip Türk Milletine, bu 
karar reva görülemez. 

Memleketimizde yaşıyan azınlıklara tanınan 
haklar, Yüce Türk Milletine çok görülmemeli
dir. 

Büyük şair merhum Mehmet Akif Beyin de
diği gibi : 

«G-örünmez bir âşinâ çehre olsun rehgüzâ-
rında, 

NQ gurbettir çöken İslama, islâmm diyarın
da...» 

Bizler, öz vatanımızda garibolarak mı yaşı-
yacağız? 

ıSaym Millî Eğitim Bakanı, 12 . 8 . 1971 
günü Senatoda yaptığı konuşmada, gündem dı
şı konuşmalara verdiği cevapta; «imam - hatip 
okullarının 'birinci devre programlarında, din 
ile ilgili çocuğun yaş ve fikir seviyesine ağır 
gelen dersler vardır. Bu dersler, klâsik orta 
okulda öğrenilmesi zaruri olan genel kültür 
derslerinin aleyhine olarak öğrenciyi işgal et
mekte ve yormaktadır.» demektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Din görevlilerinin kültürlü yetişmesi herke

sin arzusudur. Yalnız, bir hususu hatırlatmak 
isterim. Bugün imam - hatip okullarında meslek 
derslerinin haricinde orta okullarda okutulan 
Mtün dersler eksiksiz olarak okutulmaktadır 
ve orta dereceli okullar arasında yapılan müna
zaralarda imam - hatiplerin daima birinci olduL 

ğu Mr vakıadır. 
Bilhassa, «din ile ilgili dersler çocuğun yaş 

ve fikir seviyesine ağır gelir,» cümlesi üzerinde 
durmak isterim. 

Lâik Batı devletlerinde okutulan din ders
lerini nazarı dikkate almak mecburiyetindeyiz. 

Meselâ : Almanya'da liseyi bitiren bir Alman 
vatandaşı 1692 saat din dersi okumakta ve bi
zim din adamı yetiştiren yedi yıllık imam - ha
tiplerden daha fazla din dersi görmektedirler. 

ÎSayın milletvekilleri, 
Hükümet programında; «imam - hatip okul

ları, orta öğretime uyacak biçimde ıslah oluna
caktır.» denmektedir. Gerçekten ıslah fikrine 
kimse karşı çıkmaz. Bu ifade de bu konu ile il
gilenenlere ümit vermiştir. Diğer müesseseler 
gibi bu müessesenin de ıslaha ihtiyacı vardır. 
Islah, daha faydalı, daha verimli hale getirmek 
demektir. Bu konudaki ıslahı, bu konuyu en 
iyi bilemlerden meydana gelmiş bir heyet yapa-
'bilir. Nitekim, daha önce bu okullarla ilgili ola
rak çeşitli komisyonlar kurulmuş ve bu komis
yonlar olumlu kararlar almıştı. 

Yedinci Millî Eğitim Şûrasında kurulan özel 
ihtisas Komisyonu, bu okulların orta kısmının 
devamını zaruri görmüştür. 14/15 Aralık 1970 
te toplanan 150 kişilik din eğitimi ile ilgili is-
tişari toplantıda alınan karar aynen böyledir. 
Bütün bunlar bir yana itilerek Talim Terbiye'-
den sadece ve sadece dört kişinin imzası ile alı
nan bir kararla, imam - hatip okullarının orta 
kısmamı kapatmak ıslah değil, bu okulların ta
mamen kapanmasına müncer olan bir tasarruf
tur. 

Her zaman «huzur huzur» derken, bütün 
milleti huzursuz edecek bu karar, böyle tasar
ruf, hatalı bir tasarruftur. Hatadan dönmek me
riyet olduğuna sröre, Sayın Hükümetten sevin
dirici haberi bütün Türk Milleti beklemektedir. 

Bu haberi heyecanla beklediğimizi ifade 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. ve 
D, P. sıralarından alkışlar.) 

V. — CTÖIRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân, komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) 

BAŞKAN — Efendim, gensoru önergesinin 

görüşülmesine geçiyoruz. Ancak bu görüşme 
yapılırken açık oylama işleminin de yapılması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylama mua
melesi başlamıştır, devam edecektir. 

— 85 
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MEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

I 4. Türk Milletinin aydın din adamına olan 
ihtiyacı her vesile ile belirtilirken, din eğitimi 
süresinin kısaltılmasını izah etmek mümkün 
değildir. Devrimizin ileri toplumları olan Av
rupa ve Amerika gibi ülkelerde din eğitimi 
anaokullarmdan başlamakta, üniversitenin so
nuna kadar devam etmektedir. Din eğitimi sü
resinin kısaltılması, ülkemizin ıbüyük ihtiyacı 
olan aydın din adamlarının yetiştirilmesine ve 
toplumumuzun hakikî dinî bilgilerle teçhiz edil
mesine en büyük mâni teşkil edecektir. 

5. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Yüce 
I Meclisin çıkardığı kanundur. Bu plânm 165 nci 

sayfasında açık olarak; (Köy ebe okulları ile 
imanı - hatip okullarının ilk devreleri dışında 
ortaokul seviyesindeki bütün meslekî okullar 
genel ortaokul kurumuna getirilecek) diye Mil
lî Eğitim Bakanlığınca imam - hatip okulları
nın birinci devresinin meslekî niteliğinin korun
ması gerektiği belirtildiği halde Bakanlık bu 
hükmü dikkate almamıştır. 

6. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci 
maddesi ile, 1327 sayılı Personel Kanununun 36 

I nci maddesi imam - hatip okullarının birinci 
devresinin ıhukukî varlığını tanımıştır. 

IV. — BAŞKANLIK! DİVANININ GE 

5. — Denizli Milletvekili Sami Arşları'm, 
Anayasa ve kanunla -muzla verilen elin eğitimi 
ve öğretimi hürriyetine rağmen imam - hatip 
okullarının 1 nci devresini kapatma kararı alan 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/21) 

'BAŞKAN — ön-erge, geçen Birleşimde okun
du, bugün görüşmesi yapılacaktır. 

Önergeyi okutuyorum : 
19 . 8 . 1971 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Anayasa ve kanunlarımızla verilen din 

eğitimi ve öğretimi hürriyetine rağmen imam -
hatip okullarının birinci devresini kapatma ka
rarı alan Millî Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce gensoru açılması talebi. 

1. Anayasamızın 19 ncu maddesi (Din eği
tim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine 
ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteği
ne bağlıdır.) hükmü, vatandaşa dinî eğitim ve 
öğretim hakkı vermiştir, I 

2. 1924 tarih ve 430 -sayılı Tevhidi Tedri
sat Kanununun 4 ncü maddesi (Maarif Vekâ
leti yüksek dimyat mütehassısları yetiştirmek 
üzere darülfünunda bir İlahiyat Fakültesi te
sis ve imamet gibi hidematı dmiyenin ifası ile 
mükellef memurların yetişmesi için de ayrı 
mektepler küşadeder.) şeklindeki âmir hükmü
ne istinaden memleketimizde 72 aded imam - ha
tip okulu açılmıştır. 

3. Hükümet programındaki «İmam - hatip 
okullarını orta öğretim sistemine uyacak bi
çimde ıslah, edeceğiz.» cümlesine dayanarak 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel, verdiği 
direktifle imam - hatip okullarının birinci dev
resini kapattıran 4 . 8 . 1971 gün ve 225 sayılı 
Talim Terbiye Kararını onaylamıştır. Bu karar, 
% 99 u Müslüman olan Türk Milletinin mâne
vi hayatını düzeni iyen elemanları yetiştiren 
imam - hatip okulları ve Yüksek İslâm enstitü
lerinin kapanmasına sebebolacak kadar dinî eği
tim ve öğretimi temelinden yıkan, milletin bün
yesine ve arzusuna uymıyan hukuk dışı bir dav
ranıştır. I 

7. Sayın Nihat Erim Hükümetinin Hü
kümet programındaki «imam - hatip okul
larını orta öğretim sistemine uyacak bi
çimde ıslah edeceğiz» cümlesinin tenkidi 
Yüce Mecliste yapılmış, Hükümet adına 
Başbakan Sayın Nihat Erim, «imam - ha
tip okulları için endişeniz yersizdir. Dün ba
na çocukluk arkadaşım Hafız Mehmet 300 kişi 
ile İzmit'ten geldi, imam - hatip okullarını ka-
patacakmışsmız dedi. Dedim ki : Bunları nere
den çıkarıyorsunuz? İzmit'te arsa bulalım, bi
na yapalım, hoca bulalım diye göbeğimiz çat
ladı. İşte bunları düzelteceğiz.» diyerek Yüce 
Meclise ve Türk Milletine teminat vermiştir. 

Netice : Yukarda arz ettiğim Anayasa ve ka
nunların kesin âmir hükümlerine aykırı karar 
alan Millî Eğitim ıBakanı Sayın Şinasi Orel hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasını saygılarımla arz ederim. 

Denizli Milletvekili 
Sami. Arslan 
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BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Sami Ars-
lan, buyurunuz efendim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
mulhterem milletvekilleri; Yüce Meclisin bu de
rece meşgul olduğu bir sırada gensoru verme
nin üzüntüsü içindeyim; ama 36 milyon asîl 
Türk Milletini ilgilendiren bir konuda hare
ketsiz kalmaya da vicdamın razı olmadı. 

632 mevcutlu Parlâmento üyeleri arasında 
,bulamayıip da Sayın Nihat Erim'in, «Büyük 
eğitimci, bu sahanım mütehassısı» diye takdim 
ettiği Millî Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel'in, 
Türkiye'de din eğitimi, özellikle imam - hatip 
okulları için Hükümet Programındaki «imam -
hatip okulları, orta öğretim sistemine uyacak 
biçimde ıslah olunacaktır..» cümlesine dayana
rak aldığı kararın 36 milyon Türk Milletini il
gilendirdiği halde, mevcut Anayasa ve kanun
lar, ihtisas komisyonlarının verdiği raporlara 
rağmen, imam - hatip okullarınım birinci devre
sini kapatması, milletin mânevi hayatına indi
rilmiş bir deribedir. 

Vatan müdafaasında, «ölürsem şehit, kalır
sam gaziyim» diyen, Devlet idaresinde, «Namı
ma DevleSti idare et» diye oyunu çekinmeden 
veren, kazamcından ayırıp milletin refah ve 
mutluluğu için durmadan çalışıp vergi veren, 
eğitim alanında okumayı zevk, cehaleti düşman 
tanıyan bu aziz milletin, her zamankinden daha 
çok mânevi huzura muhtacolduğu, ahlâkın 
sarsılıp anarşimin okullara sirayet ettiği bir 
ortamda, yüzde 99 u Müslüman Türk Milletinin 
dinî eğitim ve öğretim hakkını Anayasanın 19 
ncu maddesi verirken, Erim Hükümetinin çöz
mek için vadettiği, h'içbirini çözemediği yüz
lerce reform meseleleri varkem, «Benim inancım 
Marks, rehberim Lenin ve Mao» diyenlerin men-
sulboMuğu eğitim yerlerinde gereken millî men
faate uygun kararlar alması beklenirken, imam -
hatip okullarının, «ıslaJh ediyoruz» diye kapa
tılmaya gidilmesini tarihin kaydettiği em büyük 
haJta sayıyorum. 

Anafartalar'da Atatürk'ün bir hâtırasını Sa
yın Orel'e ithaf ediyorum. «Atatürk'ün Anafar-
talar Muharebesine ait hâtıraları» Sayfa 1 : 

«Biz, ferdî kahramanlık sahneleri ile 
meşgul olmıuyıoruz, Yalnız size Bomba Sırtı 
Vak'asımı anlatmadan geçemiyeceğim. 

Mütekâbil siperler arasında mesafe 8 metre, 
yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiç-

20 . 8 . 1971 O : 1 

biri kurtulmamacasına kamilen düşüyor, ikin
ciler onların yerine giriyor. Fakat, ne şayanı 
gıpta bir itidal ve tevekkül biliyor musunuz? 
(Okumak bilenler ellerinde Kur'anı Kerîmi, Cen
nete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmiyenler, Ke-
limei Şahadet çekerek yürüyorlar. 

Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini göste
ren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. 

Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebe
sini kazandıran bu yüksek ruhtur» 

Sayın milletvekilleri; 
Askere silâh atan, sol yumruğunu sıkan, 

«Mao Mao» diye çalım satan, bâzı eğitim ve 
öğretim kurumlarında beyni yıkanan, Anadolu-
nun saf çocuklarını milletle savaşa çağıran 
öğrenci ve öğreticiler için hareket etmeniz ge
rekirken, milletin bu yüksek ruhunu nemalan-
dıran, binlerce evlâdımızı yoğuran imam - ha
tip okullarının kökünü kurutacak bu kararı 
onaylarken Sayın Millî Eğitim Bakanı eliniz 
titremedi mi? (D. P. sıralarından «Brova» ses
leri) 

Sayın milletvekilleri, 
Malûmunuzdur ki; din, bütün insanlığın 

ayrı kalamadığı sosyal bir müessese, içtimai bir 
dayanak, Allah'ın insana verdiği fıtri bir hak
tır. Bu hak, hangi dil ve hangi millet mensubu 
olursa olsun, - komünist dünya hariç - medeni 
milletlerin kabul ettiği, «dindarın dindarlığın
dan dolayı kınanmadığı» beynelmilel bir kaide 
halindedir. 

Anayasamızda, «Eğitim ve öğretim her va
tandaşın hakkı, bu imkânı sağlamak da Dev
letin görevidir» hükmü vardır. 

Lâik devlet sistemi içinde dinî eğitim ve öğ
retim hakkı, değil Millî Eğitim Bakanının, 36 
milyon içinde hiçbir şahsın dokunamıyaoağı bir 
haktır. 

insan Hakları Evrensel Beyannamesi altın
da imzası olan Devletimiz, 18 nci maddedeki 
«her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyeti hak
kı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştir
mek hürriyetini, dinini ve kanaatini tek başı
na veya topluca açık olarak veya özel surette 
öğretim, tatbikat, ibadet ve âyinlerle izhar et
mek hürriyetini gerektirir» hükmünü kabul et
miştir. 

Bu vazifeleri yüklenmiş olan Devlet, mil
letin din eğitimi ile meşgul olma görevini üze
rine almıştır. 
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3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Ted
risat Kanununun 4 ncü maddesinde aynen; 
Maarif Vekaleti yüksek diniyat mütehassısla
rı yetiştirmek üzere «Darülfünun'da bir ilahi
yat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi 
hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef 
memurların yetişmesi için de ayrı mektepler 
küşadedecektir» denilmektedir. 

Bu madde, Millî Eğitim Bakanlığına şu iki 
görevi veriyordu : 

1. Yüksek din âlimi yetiştirmek için ilahi
yat fakültesi açmak, 

2. imam - hatiplik gibi, dinî hizmetlerin 
ifası ile mükellef din adamı yetiştiren okullar 
açmak. 

Anayasamızın 19 ncu maddesi de; «Herkes, 
vicdan ve dinî inanış ve kanaat hürriyetine sa
hiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlaka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatinden 
dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilci
lerinin isteğine bağlıdır.» hükmünü getirmek
tedir. 

Bu demektir ki, Medeni Kanunla belirtilen 
18 yaşına gelmiş olanlar, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinden «din eğitimi görmek istiyorum» 
deme hakkına sahip, Devlet de bu hakkı ver
meye mecburdur. 

Çocuk yaşta bulunanlar ise, velilerinin is
teği üzerine din eğitimi ve öğrenimi istiyebi-
lirler, Devlet de bu ihtiyacı karşılamak zorun
dadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasa ve kanunlarımızla, Türk Milletine 

dinî eğitimin kapıları ardına kadar açılması 
emredilirken, tatbikat bunun aksi olmuş, şu 
anda huzurunuzda bulunan Sayın Millî Eğitim 
Bakanı kapıyı kilitlemiş, anahtarı cebine koy
muştur. 

Türkiye'deki dinî eğitim ve öğretime ışık, 
tutması bakımından ilmin, tekniğin vs lâik
liğin beşiği olan Avrupa ve Amerika'da din 
eğitimi nasıldır, bir g"öz atalım. 

Lâik olan Almanya, Avusturya ve Ameri
ka'da dinî eğitim ve öğretim Devlet, cemaat 
ve kiliselere aMolmiak üzere başlar, ilkokul
larda dört saat din dersi, bir saat kilise tat
bikatı olmak üzere haftada beş saat din dersi 
verilir. Anayuvalarında çalışan mürebbiyeler 
bile onlki senelik tahsil müddetinde 1 584 
saat dm dersi okumaktadırlar, ilkokuldan 
mezun olan bir kişi Avusturya'da 978, Alman
ya'da î 444,, Türkiye'de isa sadece 64 saat din 
dersi okur. Bir ilkokul öğretmeni Avustur
ya'da 1 084 saat, Almanya'da 1 886 saat biz 
de ise sadece 192 saat din dersi görür. 1 886 
Saat din dersi gören bir öğretmenin din 
dersi verme yo'tkisi ile 192 saat din dersi gö
ren bir öğretmenin Verdiği din dersi arasın
daki farla takdirlerinize bırakıyorum. 

Avusturya ve Almanya ortaokul ve lisele
rinde haftada iki saat din dersi ve bir saat 
Milas tatbikatı olmak üzere haftada üç saat 
din dersi vardır. Biz de ise, ortaokulun bir ve 
ikinci sınıfı ile lise bir ve ikide birer saat 
din dersi vardır; o da ihtiyaridir. Avusturya 
ve Almanya'da lise mezunu bir genç 1 692 
saat din dersi okurken bizde sadece 192 saat 
okur. Avusturya ve Almanya'da ilahiyat ve 
yüksek okulu mezunu ile en yüksek papaz
lardan belge almış olanlardan başkası din 
dersine giremez. Almanya'da 17 ilahiyat fa
kültesi, 17 ilahiyat yüksek okulu vardır. 7 mil
yonluk Avusturya'da beş ilahiyat fakültesi 
ile 13 ilâlhiyalt yüksek okulu vardır. Hava 
meydnlarmda, istasyonlarda, gemilerde, ce
za evlerinde, hastanelerde, askerî birliklerde 
kilise ve din görevlisi vardır. Pazar gün
leri radyo ve televizyon dini yayın yapar. Bi
zim hastanelerimisde hastalara moral veren 
yüksek tahsilli hiç olmazsa imam - hatip okulu 
mezunu bir görevli yoktur. Hademe kadro
sunda cenaze yıkayıcı vardır. Bu konuya 
Sayın Sağlık Bakanının dikkatini çekerim. 
• .?•• ıSaym milletvekilleri; 

Amerika'da ise din eğitimi daha başkadır. 
Devlet, dinî teşekküller ve kiliseler olmak üzere 
üç türlü okul vardır. Bütün bu okullar dinî 
makamların kontrolü altındadır. 1956 daki 
bir istatistiğe göre yalnız dinî okul adedi 
9 730 ilkokul, 3 222 ortaokul, kilise okulu ise 
162 233 tür. 1 024 üniversitede din dersi 
okunduğu gibi yüzden fazla ilahiyat fakül-
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tesi, 150 kadar ilahiyat okulu vardır. 15 hin 
talebesi olan Columbia Üniveristesinde 1946 
ya göre ilahiyat fakültesinde 97 şubesi ve 
dersanesi vardır, işte dünyanın en hür ve 
domokratik devleti Amerika dine ve manevi
yata böyle bağlı olduğu için Ayın fatihi oldu. 

Amerikan şehirlerinde din tedrisatı yapan 
ilkokullardan üniversiteye kadar bütün okul
lar, teknik ve medeni, ekonomik bakımından 
Amerikan Devletinin dünyaya örnek olması
na mâni olmadı, aksine yardım etti. 

Sayın milletvekilleri; 
İşte israil aklı. israil Büyükelçiliği Basın 

Bürosu tarafından basılmış Ağustos 1969 ta
rihli bütün milletvekillerine dağıtılan broşürün 
82 nci sayfasında Devlet Eğitimi; «Devlet ta
rafından sağlanan eğitimin kanunca tesbit edil
miş bulunan amaçları, gençleri Yahudi Milleti
nin kültürüne ve millî değerlerine g'öre yetiş
tirmek ve gençleri bilim alanında eğitmek, va
tanlarını, israil Devletini ve Yaîhudi milletini 
sevmelerini sağlamak» şeklinde ifade edilmek
tedir. 

Aynı mecmuaya g'öre, israil'de Kitabı Mu
kaddes çalışmaları, sayfa 125; «Yahudi mille
tinin millet olarak kendisini muhafaza edebil
mesi konusunda çok mümtaz bir yeri olan Ki
tabı Mukaddes ile ilgilenme nüfusun her kesi
minde görülen bir davranıştır, israil milletinin 
dininin, kültürünün özü ve çekirdeği olan Ki
tabı Mukaddes üzerinde çalışmalar ders prog
ramlarının % 30 unu teşkil ©der.» 

Kudüs, Kitabı Mukaddes üzerine yapılan 
incelemeler ve araştırmalarda dünyanın bir nu
maralı şöhri haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Dünyada şamar oğlanı gibi tokat yemeye 

devam eden Yahudilerin binlerce yıl sonra bir 
araya gelmesi, çölde yeşil ve medeni bir dev
let kurması ve teknik saJhadaki başarısının sır
rı, benliğine olan güvemi, dinine olan inancıdır. 
O kadar ki, bütün dünya milletleriyle mukaye
sede geri kalmamış, teknik yönden 23 yılda ken
dini kabul ettirmiştir. Buna rağmen dinî duygu
larından feyz almaya devam ediyor. Haftalık 
tatil günü dinlerince mukaddes tanıman Cumar
tesi günüdür. Onlar biliyorlar ki, mânevi kal-
kumanın esasını ahlâkın teşkil edeceği aşikâr
dır. Gerçekten hayır, fazilet, hakikat ve fera
gat duygularını geliştiren bir menkûrenin cazi

besine kapılmadıkça, yüksek aşkların zevkini 
tatmadıkça, insan oğluna has olan keşf edici cev
her paslanmaya, kabiliyetini kaybetmeye mah
kûmdur. Böylece, millet ve medeniyetlerin en 
büyük sermayesi olan ilim, fikir ve sanat adam
ları yetiştirecek olan esas âmil körlenmiş olur. 

Diğer taraftan böyle mânevi bir sukut in
sanı maddenin ve geçici kaba zevklerin esiri 
olarak manen tatmin edilmemiş bir hale sürük
ler, bedbaht kişilerin zuhuruna sebebolur. Bu
gün münevverler arasında hayır ve fedakârlık 
duyguları yerine hırs ve menfaat düşünceleri
nin gittikçe kuvvet kazanması, materyalist un
surların kuvvetlenmesi ve büyük şehirlerde ah
lâk ve zabıta vakalarının korkunç bir şekilde 
çoğalması nasıl bir medeniyet ve menkûre buh
ranı içinde bulunduğumuzu göstermeye kâfi
dir. 

Sayın milletvekilleri; 
1908 Meşrutiyetinden sonra medreselerde 

ıslahata geçildi. Yüksek seviyede dinî öğretim 
yapan Medresetül Mütehassisin kuruldu. Tâli 
Kısmı Evvel, Tâli Kısmı Sâni ve Âli olmak üze
re dörder yıllık üç kısımdan ibaret oniki yıllık 
bir eğitim sistemiydi. Ayrıca imam - hatip ye
tiştiren. Medresetül Fimme Vel Hutebâ adla-
riyle medreseler de vardı. Cihan Harbi ile is
tiklâl Savaşı yüzünden verimli olmadan tarihe 
karıştılar. 3 Mart 1924 tarih 430 sayılı Tevhidi 
Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim sistemi Millî 
Eğitim Bakanlığına devredilmiştir, istanbul 
Darülfünunda bir ilahiyat Fakültesi ile 29 ta
ne imam - hatip okulu açıldı. 1930 yılında imam -
hatip okulları 1933 yılında da İlahiyat Fakül
tesi hikmetini tarihin söyliyeceği {nedenlerle ka
panmak durumunda kaldı. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir memlekette din hürriyeti yalnız mabet 

kapılarının arkaya kadar açık kalmasından iba
ret değildir. Bu serbestlik din hürriyetinin ilk 
basamağı, en basit şeklidir. Din hürriyeti bu
gün bilhassa dinî yüksek ilimlerini, ilahiyat ve 
kelâmiyatını serbestçe okutup öğrenme ve dinî 
neşriyatta bulunma hakkının serbestçe kullanıl
masıdır. 

Yıllar çabuk geçer, okullarımızın hiçbirisin
de din dersi yoktur, ilahiyat Fakültesi ve imam 
hatip okulları kapalıdır. Dinî neşriyat Devle
tin inhisarındadır. Burada vereceğim bir ve
sika o tarihlerin suçlusunu aramaktan ziyade, 
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tarihî gelişime bir örnek olması gayesiyle veri
lecektir. 

«Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekâleti 
Matbuat Umum Müdürlüğü, sayı 653. 

Hülâsa: Hazreti Muhammed'e dair... Anka
ra 17 Mayıs 1043 

Muhterem efendim, 
Mektubunuzu aldım. Biz her aıe şekil ve su

rette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neş
riyat yapılarak, dinî bir atmosfer yaratılması
na re gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vü
cuda getirilmesine taraftar değiliz. Zatıâlileri-
nin herkesçe de müsellem olan ilim ve fazileti
nize hürmetkarız. Ancak günün bu kabîl ausş-
riyata tahammülü olmadığım siz de takdir eder
siniz. 

İmza : Matbuat Umum Müdürü, Vedat Ne
dim Tör.» 

Eğer bu belgenin sıhhatinden şüphe edenler 
varsa Dahiliye Vekâleti arşivleri emrinizdedir. 

Görülüyor ki, dinî atmosfer yasak, dinî fide 
yetiştirmek yasak, Peygamberimiz Hazreti Mu-
hammed Aleyhisselâmın hayatını neşir yoliyle 
halka bildirmek yasak; bu da lâik Devlet anla-

Millet Meclisi 1051 yılı Diyanet Bütçesi za
bıtlarına göre eski Millî Eğitim bakanlarından 
biri; «Bırakınız dini, mezarlıkta uyusun» dedi
ğini; yine eski başvekillerden birisinin de ko
münizmle dini bir görerek; «Din bir zehirdir, 
komünizm de bir zehirdir.» diye konuştuğunu 
duyan kulaklar vardır. (C. H. P. sıralarından 
«Kim söylemiş» sesleri.) Ben Millet Meclisi za
bıtlarının 1951 Diyanet işleri Başkanlığı Bütçe
si diye söyledim, bu bakanların ismini size bıra
kıyorum. 

Eski medrese mezunlarından biri ile bir 
«Dinde Reform Komisyonu» kurarak bir rapor 
verilir. Bu raporu görmek istiyenler Sebilür-
reşat Mecmuasının 1958 tarih ve 267 sayılı nüs
hasında okuyabilir. Rapor çok uzun, fakat özü 
şudur : 

Dinde reform yapılmalıdır. Bunun için : 
1. Camilere temiz ve ayakkabı ile girecek 

şekilde sıralar konmalı. 
2. ibadet mutlaka Türkçe yapılmalı. 
3. Mabetlere Hıristiyanlarda oduğu gibi 

ney, keman, piyano gibi musiki aletleri konmalı. 
4. Din görevlileri konservatuvarlarda eği

tim görmelidir. 
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i Sayın milletvekilleri; 

Dünyanın hiçbir yerinde dinin bu derece üze
rinde dedikodu yapıldığı görülmemiştir. Türki
ye'de din babında söz sahibi Diyanet işleri Baş
kanlığı. ve Yüksek Din Kurulu varken bâzı sa
pık fikirli zevatın saçmaları dinleniyordu. Kö
mürcünün altın ayarından, demircinin televiz
yon yayınından, asker kaçağının harb tarihin
den, dinsizin de dinden bahsetmesi ve fetva ver
mesinin ne kadar saçma olduğu malûmunuzdur. 

Memlekette dinî bakımdan bir kıpırdama 
vardır. 1 Şubat 1949 tarihli tamim ile ilkokulla
ra program dışı din derki konur, imam - hatip 
kursları açılır, ilahiyat Fakültesi açılır. 4 Ka
sım 1950 de din dersleri program içine alınır. 
1951 de 7 ilimizde imam - hatip okulları açılır, 
Beşinci Millî Eğitim Şûrası toplanır, din eğiti
mi görüşülür. Üyelerden biri, «Biz bugün öğret
men olarak din tedrisatının hangi maksatlarla 
ve hangi anafikrin neticesi olarak konduğunu 
biliyoruz.» diyordu. Zamanın Millî Eğitim Ba
kanı din eğitim ve öğretiminin önemini şöyle an
latıyordu : 

«Vatandaş çocuğuna din dersi okutmak isti
yor. Yani Müslümanlık terbiyesi verdirmek, bu
nun iptadai bilgilerini öğrenmek istiyor. İki şık 
var: Medeni Kanun ona bu hakkı tanıdığına 
göre, ya diyeceksiniz ki; ben mekteplere bunu 
sokmam, istediğin yerde istediğin din dersini ver
dir. O takdirde korkunç hâdise vukua gelir. Mü
cadele etmeye mecbur olduğumuz mahalle mek
tebi, mollanın mektebi postu serer. Ama, sen 
onu okutmıyacaksm; o cahildir, okumıyacak, 
ben de okutmıyacağım; ama sen Kanunu Mede
ni, Teşkilâtı Esasiye mucibince vicdan hürriye
tine maliksin, dinî terbiye ve bilgi vermek hak
kına maliksin... Bu ne demektir? Bu yamaçtan, 
öbür yamaca geçmeye maliksin; ama arada köp
rü yoktur. Köprü olmayınca da tabiî geçilmez. 
Köprüyü geçmek hakkına sahiboldun mu, köp
rüyü kurmak bir borçtur... Biz bunu yaptık. 
Köprüyü kurduk. Bunu yapmakla gericilik mü
cadelesinin ilk kazmasını vurmuş oluyoruz.» 

Sayın milletvekilleri; 
İmam - hatip okullarının dinî eğitim bakı

mından önemi anlaşılmıştır. 1953 yılında sekiz 
tane, 1954 te bir, 1956 da bir, 1958 de de iki aded 
açılmak suretiyle sayıları ondokuz olur. 19 Ka
sım 1'959 yılında Yüksek islâm Enstitüsü açılır. 

I 1962 yılında yedi tane daha imam - hatip okulu 
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açılır. Nihayet bu sayı yetmiş iki aded imam -
hatip okulu, beş yüksek islâm enstitüsü ile bir 
ilahiyat fakültesi halinde görülür. 

İmam - hatip okulları müfredat programı ve 
diğer yönleriyle yüzde yüz verimlidir demek 
mübalâğalı bir iddia olur. 

Yedinci Millî Eğitim Şûrası toplanır. O za-
man Millî Eğitim Bakanı olan Sayın Şevket Ra 
şit Hatiboğlu, imam - hatip okullarının duru
munu, 38 sayılı önerge üzerine özel bir korniş 
yanda inceletir. Akıl, ilim ve eğitim kuralları 
da bunu emrederdi. Çünkü imam - hatip okul
ları, bu milletin durumuna her yönde tesir eden 
ahlâki çöküntünün, mânevi buhranın bir eseri 
olarak kurulmuştu. 

Bu komisyonda şu zevat bulunmakta idi : 
Komisyonu çağıran : Prof. Dr. Şevket Raşit 

Hatiboğlu. M'llî Eğitim Bakanı. 
ıŞeref davetlileri : 
Hıfzı OSTIZ Bekata (Diyanet işlerini tedvir

le görevli Devlet Bakanı) 
'Hasan Hüsnü Erdem, (Diyanet İşleri Başka 

m) 
Ahmet Yıldız, (Tabiî Senatör) 
Mehmet özgüneş, (Halen Senatör) (Halen 

Devlet Bakanı) 
Yusuf TPus'oy. (Sakarya Milletvekili) 
Komisyon üyeleri : 

Dr. S?lâhattin Tansel (Talim Terbiye Daire
si Başkanı) 

'S^adeHin Evrim, (Diyanet işleri Başkan 
Yardımcısı) 

P^nf. Dr. Neşet Çağatay, (ilahiyat Fakülte 
si Dekanı) 

Pr^f Dr 0*ı*.ı S<>raç, (İstanbul Yüksek İs
lâm F-mtitü-m Müdürü) 

Pvof. T*vyip Okiç, (İlahiyat Fakültesi Ha
dis Kürsüsü) 

Prof. Dr. Nafiz Uzluk. (İlahiyat Fakültesi) 
Ahmet Davudoğlu, (istanbul Yüksek islâm 

Enstitüsü) 
Prof. Abdülka^ir Karahan, (İstanbul Yük

sek islâm Enstitüsü) 
Nihat Sami Banarlı, (İstanbul Yüksek islâm 

Enstitüsü) 
Nevzat Ayasbeyoğlu, (İstanbul Yüksek İs

lâm Enstitüsü) 
Enver Kutluğ, (istanbul İmam - Hatip Oku

lu Müdürü) 

Cemal Cebeci, (Kayseri İmam - Hatip Okulu 
Müdürü) 

Hulusi Balay, (Konya İmam - Hatip Okulu 
Müdürü) 

Veli Artan, (Ankara - şimdi Konya - İslâm 
Enstitüsü Müdürü) 

Dr. Lûtfi Doğan, (Ankara Müftüsü) 
Kemal Edip Kürkçüoğlu, (Din Eğitimi Dai

resi Müdürü; çünkü o zamanlarda genel müdür
lük dahi değildi.) 

ISayın milletvekilleri, 
Yedinci Millî Eğitim Şûrasında Türk eğitim 

sisteminin yapısı kurulurken, orta dereceli mes
lek okullarının birinci devreleri tek tip orta
okul haline getirildiği halde, yukarıda arz etti
ğim komiısyonda imam - hatip okullarının birin
ci devresinin aynen kalması kabul edilmiştir. 
Çünkü, imam - hatip okullarının birinci dev
resinin ortaokul yapılması neticesinde, 1924 te 
açılan imam - hatip okullarının basma gelen-'n 
"imdikilerinin de basına geleceği, aklı erenin, 
gerçeği görenin söyliyeceği sözlerdir. 

Din eğitimi müessesesinin resmî devlet okul
larında bulunmadığı zaman durumun ne olaca
ğı, ne olduğu hususunu anlamak için Cumhu
riyet Tarihimizin tanınmış Diyanet İşleri Baş
kanı Ahmet Hamdi Akseki tarafından zamanm 
Baskanvekiline sunulan 18 . 12 . 1950 tarih ve 
16923 sayılı dm eğitim ve öğretimi hakkında 
raporu okuyalım. 

Din eğitimi hakkında geniş bilgi verdikten 
sonra devam ediyor : 

«Yukarda arz olunan sebepler dolayısiyle-
dir ki, aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağ
men Millî Eo-itim Bakanlığı 430 sayıh Kanımla 
taahhüdeylediği vazifeyi yapmamış, yapamamış 
ve Diyanet işleri Başkanlığını yakinen ilgilen
diren dinî vazifelerde istihdam edilecek hiçbir 
eleman vermemiş olması ve Başkanlığın da bu
güne kadar din adamları yetiştirecek meslekî 
bir müesseseye sahip bulunmaması yüzünden, 
bugün memleketin birçok yerlerinde hakiki ve 
münevver din adamı bulmak şöyle dursun; ca
milerde mihraba geçecek, halka namaz kıldıra
cak, minbere çıkıp hutbe okuyacak bir imam -
hatip bile bulunamamaktadır. Hattâ bâzı köy
lerimizde ölenlerin teçhiz ve tekfini ile ebedî 
i'stirahatgâhlarına tevdii gibi en basit bir dinî 
vazifeyi ifa edecek kimseler dahi bulunamamak
ta ve cenazenin kaldırılmadan günlerce ortada 
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kalmakta olduğu senelerden beri işitilmekte ve 
görülmektedir.» 

Raporda, dinî eğitimlin ihmalinin gençlik üze
rindeki tesirleri anlatıldıktan sonra, merhum 
Ahmet Hamdi Akseki Bey söyle devam ediyor : 

«Fertlerin iradelerini kuvvetlendiren, onları 
maşerî hayatta birbirine bağlıyan maneviyat 
olduğu gibi, izmihlalin en büyük sebepleri de, 
maneviyattan uzaklaşmaktan doğan inzıbateız-
lıktır. Fertleri dinî ahlâk ve fazileti kaybetmiş 
olan bir cemiyetin içtimai tezahürleri de ahlâk 
ile ilgili olamryacağından; böyle bir cemiyette 
intizam, içtimai tesanüt; seciyei aileye, yurda, 
millete ve vazifeye bağlılık da azalır. Bu su
retle müthiş bir uçuruma doğru sürüMenmekte 
olan cemiyet, ufak bir sarsıntıyla büsbütün da
ğılıp gider. Bunun tarihî misalleri vardır. 

Mâneviyettan maksadım din ve ahlâktır. Al
lahsız bir maneviyat kuru ve yaldızlı bir süsten 
ibarettir.» 

Demek suretiyle. Türk Milletinin mesul ma
kamında bulunan bir Başvekile keyfiyeti böy
lece arz ediyordu. 

Sayın milletvekilleri, 
Her nedense imam - hatip okulları şûralarda 

konu olmuştur. Eski Millî Eğitim Bakanı Pro
fesör Orhan Oğuz'un Millî Eğitim Bakanlığı 
zamanında Sekizinci Şûraya sunulacak rapor 
Talim Terbiye Dairesi tarafından hazırlanır. Sa
yın Orhan Oğuz'un haberi olmadan hazırîana-
mıyacağını sandığımız, mutlaka haberdar olaca
ğı Sekizinci Şûra raporunu karıştırdım. Şu an
da rapor elimdedir ve birinci sayfasından oku
yorum : 

«Millî eğitimin amaçları Yedinci Millî Eği
tim Şûrasında tesbit edilmiş bulunmaktadır. Ay
rıca İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında millî 
eğitim ilkeleri, bugünkü durumu, eğitim alanın
da sağlanacak gelişmeler ve uygulanacak poli
tikalar ayrıntılariyle verilmiştir. Bu amaç ve 
ilkelerin ışığı altında Türk eğitim sistemi, ku
ruluş olarak, fertlerin eğitim isteklerine ve top
lumun ihtiyaçlarına, malî kaynakların yeterliliği 
ölçüsünde dengeli olarak cevap verecek şekilde 
düzenlenir.» 

Demek ki, şûra bu raporu Yedinci Millî Eği
tim Şûrasının aldığı kararların ışığı altında ha
zırlamış. Yedinci Millî Eğitim Şûrası ise 
imam - hatip okullarının birinci devrelerinin ay

nen kalmasını kurulan özel ihtisas komisyonun
da kabul etmiştir. 

Sekizinci Şûra Raporu İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına dayandırılmış. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının 165 nci sayfasını okuyalım. 

«Köy ebe okulları ile imam - hatip okulları
nın ilk devreleri dışında, ortaokul seviyesindeki 
bütün meslekî okullar genel ortaokul durumuna 
getirilecek.» denilmektedir. 

Yüce Meclis, kanun olarak çıkardığı İkinci 
Beş Yıllık Plânda imam - hatip okullarının bi
rinci devresinin meslekî niteliğinin korunması
nı, yani birinci devrelerinin ortaokul haline ge
tirilmemesi için kesin ve açık karar almıştır. 

Saym milletvekilleri, bu ne biçim Devlet 
idaresi ve kanun anlayışıdır ki, çıkarılan kanun
ların sarih hükümleri açıkça çiğnenir? Devlet 
içinde bir devlet gibi kararlar veren Talim Ter
biyenin Sekizinci Şûraya sunduğu raporun say
falarını çevirelim ve altıncı sayfasından okuya
lım : 

«Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olup, ilk
öğretime dayalı iki önemli eğitim kurumundan 
fbiri ilk öğretmen okulları, diğeri de imam - ha
tip okullarıdır. Bu iki eğitim kurumu arasında 
en önemli benzerlik, her ikisinin de yeni yeti
şen nesle eğitim vermekle görevli elemanlar ye
tiştirme sorumluluğu taşımasıdır. Ortaöğreti
min birinci devresindeki bu iki eğitim kurumun
da bulunan öğrenci sayıları incelendiğinde çok 
düşündürücü bâzı sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
1955 - 1968 yılları arasında ilk öğretmen okul
larının birinci devresinde bulunan öğrenci sa
yısı 6 301 den 13 626 ya yükselmiştir. Bu sa
yının ortaöğretimin birinci devresindeki bü
tün öğrenci sayışma oranı % 3,7 den % 1,9 a 
inmiştir. Halbuki aynı devre içinde imam - hatip 
okullarının birinci devresine kaydolan öğrenci 
sayısı 2 181 den 33 400 e çıkarak, bu oran, 
'ortaöğretimin birinci devresindeki toplam öğ
renci adedine göre % 1,3 ten % 4,6 ya yüksel
miştir.» 

Bu şûra raporu verildiği saman Millî Eğitim 
bakanı Sayın Şinasi Orel olsaydı, imam - hatip 
okullarının birinci devresinin kapatılması bu
günlere kalmazdı. 

Sekizinci Şûra raporunun 21 - 22 nci sayfa
larından okumaya devam edelim. 
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«Ortaokul : 
«Ortaokul, mecburi öğretimin devamı ve bi

rinci devre olarak ikinci devre programlarının 
ortak gövdesidir ve bu programın uyguladığı 
okul tek tip ortaokuldur. Sınıf öğretmenler ku
rulu, öğrencinin isteğini ve sınıf öğretmeninin 
teklifini de inceliyerek, çocuğun ikinci devre 
orta öğretimde yönelebileceği programı tâyin 
hususunda öğrenci velisine yapılacak tavsiyeyi 
kararlaştırır. Okul idaresi bu tavsiyeyi öğren
cinin okul dosyasına ve diplomasına işler.» 

Sayın milletvekilleri, 
Ortaokul bir ve ikinci sınıfta haftada bir 

saat ve de ihtiyari, olarak okunan din dersi ile 
bir öğrencinin imam - hatip okuluna kabiliyeti 
vardır diye dosyaya konacak notu verebilmek, 
eğitimin tüm kurallarına, adalet Ölçülerine sı
ğar mı? Sığsa bile, okuduğunu bir gün dahi ya
pıp yapmadığı hususunun incelenme imkânı ol
madan, «Din adamı olmaya namzettir, imam -
hatip okuluna gitmesi memleket yararınadır» 
cümlesi yazılabilir mi? 

Bu derece, eğitime, memleketin şartlarına 
aykırı bir raporu hazırlıyan Talim Terbiyenin 
icraatı için, «Ne yapıyorsunuz? Durun bakalım, 
memleketin durumunu incelemeden bu karan 
vermiyelim» diyecek bir makam yok mudur? 

Sekizinci Şûra raporu bölge toplantısı yapa 
yapa hazırlanırken, o zamanın Millî Eğitim Ba
kanı Sayın Orhan Oğuz'un, bu raporun bu hal
de hazırlanmasında ve Sekizinci Şûraya sunul
masındaki mesuliyet derecesini takdirlerinize 
bırakıyorum. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — O şimdi 
dolarla uğraşıyor. 

SAMÎ ARSLAN (Devamla) — Sekizinci 
Şûraya sunulan rapor üzerinde vatandaşın tep
kisi, ilgili müesseselerin itirazı olmasaydı 
imam - hatip okulları bu darbeyi çoktan yiye
cekti. O günlerde şûra raporu aynen geçtiği 
halde, imam - hatip okullarının durumu doku
zuncu şûraya bırakıldı diyerek, yüzelli kişilik 
bir özel komisvon kurulması da, halkın bu tan
siyonunu düşürmek için yapılan oyalayıcı tak
tiklerdi. 

Yirmi yıldır öğretime devam eden imam - ha
tip okullarının kaderinin talim terbiye ile Mil
lî Eğitim Bakanının dudağından çıkacak bir 
cümleye bırakılması; yirmi yıldır imam - hatip 
okullarının kuruluş kanununun çıkanlamayı-
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şı, din eğitim ve öğretiminin şu andaki duru
ma düşmesine âmil olmuştur. Amasya Millet
vekili Sayın Salih Aygün ve arkadaşlarının ver
diği imam - hatip okulları kurulu kanun tekli
fi komisyonlarda hasıraltı edilmese ve çıkarıl
sa idi, bugün bu hatalı kararın tanıkları ohnı-
yacaktık. 

Sayın milletvekilleri, 
Sekizinci Millî Eğitim Şûrasından sonra 

toplanan yüzelli kişilik Din Eğitim ve öğreti
mi özel ihtisas Komisyonu raporu nedir? Şimdi 
de bu komisyonun kararlarını görelim : Bura
da alman kararlar dikkate şayandır : 

«1. imam - hatip okulları iki devreli ol
malıdır. 

2. ilk devre üç yıl olmalı. Bitirenlerin 
hem imam - hatip okulu ikinci devresine gitme 
hakkı olmalı, hem de lise veya diğer meslek 
okullarına girme hakkı olmalıdır. 

3. Okuyamıyacak durumda olan birinci 
devre mezunlarından imam - hatip olmak isti-
yenler bir yıl süreli, uygulamalı meslekî ders
ler sınıfına alınarak hem mesleke ehil eleman 
olarak yetişmesi sağlanmalı, hem de köylerimi
zin imam - hatip ihtiyacı karşılanmalıdır. 

4. imam - hatip okullarının ikinci devre
si dört yıl olmalı. Buradan mezun olanlar Yük
sek İslâm Enstitüsüne gidebildiği gübi, diğer 
meslek okullarına ve üniversitelere girme hak
kı verilmelidir. 

5. üç yıl olması istenen birinci devrede, 
tek tip ortaokullarda okutulan mecburi ders
ler okutulmalı; ihtiyari ve seçmeli dersler ye
rine, sadece Kur'anı Kerîm, Arapça ve din dersi 
okutulmalıdır. Böylece, hem tek tip okul siste
mine ve genel, kültür deyimine uygun tedrisat 
yapılmış, hem de imam - hatip okullarının mes
lekî niteliği muhafaza edilmiş olur.» 

Bu, akla ve mantığa ve eğitim sistemine uy
gun teklifler eski Millî Eğitim Bakanının ol
duğu kadar, Sayın Şinasi Orel'in de malûm
larıdır. 

Sayın milletvekilleri, burada bir hususu be
lirtmekte fayda umarım. Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı çalışmalarına katılan ve din 
eğitimi ve öğretimi hakkında verilen rapora 
;nuhalefet şerhi koyan Profesör Sayın Fehmi 
Yavuz'un, 2.6.1971 tarihli bu şerhini okuya
lım :' 

93 — 
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«Komisyon Başkanlığına 
imam - hatipliğin meslek haline getirilmesi, 

toplumumuzun kalkınma çabalarını destekli-
yen değil, köstekliyen sonuçlar vermiştir. Bu 
konuda geçmişten pek çok örnek gösterilebilir. 
Medreselerin asker kaçağı haline geldiği yıllar 
ise çok uzakta değildir. Günümüzde din görev
lileri ile politikacıların işbirliği yaparak doğ
maları, şeriat hükümlerine göre topluma dü
zen verme yolundaki çabaları, açık ya da gizli 
bir biçimde sürüp gitmektedir. Yine günümüz
de tıp, sosyal bilimler, hukuk, sosyoloji, peda
goji, iktisat, maliye, kalkınmamızın gerektirdi
ği bütün bilgileri sağlamaktadır. 

Dinî eğitim kuruluşlarının çifte kişiliğe sahip 
insanlar yetiştirdiğini gözden uzak tutmamalıdır. 
Bu kişilerden biri ahrete, tartışılması, eleştiril
mesi yapılmadan kabulü gereken doğmalara 
dönük olacak; ötekisi ise objektif sayılabilen, 
ölçülebilen, deneye sokulabilen, özgür düşün
ce alanını temsil eden bir kafa düzenini gerek
tirecektir. Bu iki kişilik hep çatışma halinde 
kalmıştır. Batı'yı, bugünkü uygarlık düzeyine 
ulaştıran en güçlü düzen, özgür düşüncenin 
yaygınlaşması, doğmalardan uzaklaşabilmek 
için en az 500 yıldan beri gösterilen çabadır. 

Dini, Anayasanın da ışığı altında, ferdî vic
danlarda bırakmak, tutulacak en doğru yol
dur. Din görevlileri dün politikanın tam içinde 
idi, bugün istemeseler de politikaya bulaşmak, 
bulaştırılmak zorunda kalmaktadırlar. Yarın 
da böyle olacağı söylenebilir. Hele, onların Al
lah ile kul arasına girmelerini önliyecek bir 
güçten söz etmek hayale kapılmak olur. 

İBu nedenlerle, lâik eğitimi Ve din eğitimi 
yapan kurumların sayısını önce durdurmak, 
sonra da azaltmak gerektiği kanısındayız.» 

Bu profesör Fehmi Yavuz, Millî Eğitim Ba
kanlığı da yapmıştır. Sayın Orel ile doğma tâ
birleri ve hu okulları azaltmada (birleşiyorlar. 
Acaba ilham kaynağı veya esas dayanakları bu 
mudur? Cumhuriyet devrinin yetiştirdiği bu 
zat, Atatürk'ün îslâm dini ile ve eğitimi için ne
ler söylediğini biliyorlar mı? 

Sayın Orel, simidi okuyacağım cümleleri dik
katle not tutmanızı istirham ediyorum. 

Atatürk diyor ki : «Ey millet, Allah birdir, 
şanı .büyüktür." Bizim dinimiz, milletimize ha
kir, miskin ve zelil olmayı tasviye etmez. Bilâ
kis, Allah ve Peygamber, insanların ve mîllet-

| lerin izzet ve şerefini muhafaza etmelerini em-
l rediyor. İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dini

miz, ekmel ve son dindir. Çünkü dinimin, akla, 
mantığa, hakikate tamamen tetabuk ve tevafuk 
ediyor. Gençlerin kardeşleri ile, babaları ile, 
tecrübe görmüş ihtiyarları ile, islâmm ruhunu 
kavramış değerli âlimleri ile beraber mesaisin
de muvaffakiyete mazhar olacağı muhakkaktır. 

Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz 
ve dinimizin ahkâmını mütesaviyen öğrenmeye 
mecburuz. Her fert dinini, diyanetini, imanını 
öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orası da mek
teptir.» (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. Say
fa : 93) 

Sayın milletvekilleri; 
Gerçek, gözümüzü yumsak dahi, daima, ben 

buradayım, diye kulağımıza fısıldar. Dinini, di
yanetini her fert öğrenmek isteyince, kanunlar 
da bu hakkı verince, vatandaş imam -.hatip okul
larına akın edecektir ve etmiştir. Bu akm bâzı 
çevreleri kuşkuya düşürmüştür. Vatandaşın ar
sasını verip binasını yapıp, kendi evlâdımı oku
tacağım diye, oğlumu cehaletten kurtarın, diye 
Millî Eğitim Bakanlığına başvurması üzülecek, 
düşündürecek hal değil, aksine sevinilecek bir 
durumdur. Belli ve muayyen çevrelerin devam
lı, «irtica yuvaları hortluyor, imam - hatip okul
ları her köşede açılıyor, lâiklikten tâviz verili
yor» gibi iddialar ileri sürdüğü, 'Talim - Terbi
ye Kurulunun bile 49 bin imam - hatip talebesi
nin varlığından kuşkuya düştüğü delilleriyle 
sabittir. 

îşıte bu nedenlerle ki, bu imam - hatip oku
lu öğrencileri ne olacak, diye 'bir konu ortaya 
çıktı. 10 Ocak 1970 tarih ve 100/165 sayılı yazı 
ile Sayın eski Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz 
tarafından Diyanet İşlerini tedvirle görevli o 
zamanın Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Ata-
beyli'den, imam - hatip okulları mezunu ile 
Yüksek îslâm Enstitüsü ihtiyacının, dört yıl iti
bariyle hesabedilerek bildirilmesini istedi. 

Devlet Bakanlığı da, 27 Şubat 1970 tarih ve 
12847 sayılı yazı ile verdiği cevapta, 1970 -1974 
yılları arasında 15 075 aded imam - hatip okulu 
ikinci devre mezununa ihtiyocolduğunu (bil
dirdi. 

ISayın Şinasi Orelln Bakanlık makamına 
geldiği ve reform hazırlıklarına giriştiği sıra
larda imam - hatip okullarının biran evvel ıs
lahı hakkında neler yapacağı, fısıltı halinde, 
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halk arasında söyleniyordu. Sayın Bakan, Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğünden bir plân dâhilin
de imam - hatip okulu ihtiyacının ne olduğunu 
ve imam - hatip okullarının ıslahı babında ne
ler düşündüklerini sordu. İlgililer, Sayın Baka
na sevindirici cevap veremediler. 0 ıkadar ki, 
Diyanet İşleri Başkanlığının dört yıllık talebi
nin, şimdiki imam - hatip okullarının durumu 
devam ederse, ancak 3 500 kadarının karşılana
bileceğini, 21 500 talebin karşılanamıyacağını 
beyan ettiler. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için, 
imam - hatip okullarının ikinci devresinin sayı
sı üç misli artırılmalıdır, deniliyordu. Yani, 
şimdiki bütün İmam - hatip okulları ikinci dev
re yapılsa yine ihtiyaç karşılanamadığı gM, da
ha 38 aded imam - hatip okulu ikinci devresi 
açılması gerekiyordu. Bu yetkili dairenin ver-
ıdüği cevap Sayın Bakanın üzülmesine sebebol-
du. 

Sayın milletvekilleri; 
Hepinizin malûmu olduğu üızere, Hükümet 

programında yer alan «imam - hatip okullarını 
-orta öğretime uyacak şekilde ıslah edeceğiz» 
cümlesi, Sayın Bakanın yegâne dayanağıdır. 
Hükümet programı Meclise geldiği zaman, ge
reken tenkidler sapılmış, «imam - hatip okulla
rını kapatma veya verimsiz hale getirmek iste
diğiniz söylenmektedir, açıklama istiyoruz» me
alindeki tenkidler e Sayın Şinasi Orel'in cevap 
vermediği, Hükümet adına Sayın Nihat Erim'-
in cevap verdiği malûmunuzdur. Sayın Nihat 
Erim, Yüce Meclise, «tmam - hatip okulları için 
endişeler yensizdir, imam - hatip okullarının, 
tıpkı kendilerinin düşündüğü gibi, modern 
memleketlerdeki din okulları gib&, Millî Eğitim 
Bakanlığının nezareti altında kemal ile işliye-
bilmesi için biz Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
olmasını istiyoruz.» dediler. 

Bunlar, Sayın Başbakanın sözleridir. 
ıSayın Nihat Erim'e, memleketi olan Koca-

elinden 300 kişilik bir heyet gelir. Olur ya, ara
larında Sayın Nihat Erim'in çocukluk arkadaşı 
Hafız Mehmet Başbakana sorar; konuşmayı za-
bıittan okuyalım : 

«Peki, imam - hatip okulları ne olacak? dedi. 
Cevaben dedim ki, izmit'te imam - hatip okul
ları açlırken göbeğimiz çatladı. Para toplıya-
lım, binayı yaptıktan sonra Maarif Vekâleti
ne yalvaralım da hoca tâyin etsin. Orta mek
tep hocası bulunduydu, bulunmadıydı, dedim. 

Hatırlıyorum dedi. İşte biz bunları nizamı 
haline getireceğiz. Maarif Vekâleti bununla da 
meşgul olacaktır.» 

Bunları zabıttan okuyorum arkadaşlar. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın bu 

sözlerinin yankıları henüz kulağımızda iken, 
Meclis zabıtlarının mürekkebi kurumadan Sa
yın Millî Eğitim Bakanı kollarını sıvadı, Sayın 
Başbakan Erim'in teminatını bir kenara itti, 
Eğitimi Genel Müdürlüğünün, imam - hatip 
okullarının üç misli artırılması teklifini hasır 
-altı etti, Şûra raporlarının tek sayfasından 
faydalanmadı, ihtisas komisyonları - tavsiyele
rini duymamazlıktan geldi. Böylece yıllardır 
fırsat kolhyan zihniyetin hayallerini gerçekleş
tirmek için ilk adımı attı. Bu adım, imam . ha
tip okullarının tamamen kapanmasını hedef alan 
adımdı... 

Sayın milletvekilleri. 
Bir binayı yıkmak istiyen temelini, bir ağacı 

kurutmak istiyen kökünü, bir milleti yıkmak 
istiyen özünü kurutur ve mahveder. 

Avrupa'da din adamı, anakucağmda baş-
lıyan dinî bilgilerin tatbikatiyle eğitime baş
lar. Çocuk yaşlan itibaren din adamı olmayı 
ruhunun haz duyduğu bir meslek, bu vazi
feyi yapmanın cemiyete büyük hizmet olduğu
nu, çok bilgili olmakla beraber, bildiklerini 
önce kendi benliğinde hissetmesi ve yapması 
gerektiğini bilmekte ve bu sebeple papaz, ra
hip ve rahibe olacak kişinin, anakucağından 
itibaren dinî atmosfer içinde, balığın suda 
yaşadığı gibi, kilise havası içinde hiç sıkıl
madan dinî mesleğin bir davacısı olduğu aşıla
nır. Bu aşıdır ki, Afrika yamyamları ara
sında hiriistiyanlığı yaymak için icabında ca
nını bile verir, ama papaz olmanın mesuliye
tini asla unutmaz. 

Pedagoji ve eğitim psikolojisi okuyanlar ve 
Sayın Millî Eğitim Bakanı bilirler ki, çocuk, 
cemiyetin karakterine, çevresinin âdetlerine 
göre alışkanlık kazanır. Ailesi, okulu tarafın
dan hamur gibi yoğurulur, istenilen şekilde bi
çim verilir. Millî ve dinî duyguların çocuk üze
rinde tesiri küçük yaşlarda olur. Onun beyni 
mermer gibi beyazdır. Yedi ilâ onbeş yaş arasın
da edindiği bilgi ve alışkanlıklar, mermer taşa 
yazılan yazı gibi, bütün hayatı boyunca baş
vuracağı, hafızasının hazinesi olarak saklanır. 
Mermer taşa yeniden yazı yazmak için evvelâ 
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yazılanların kazmmıası gerektiğini 'Sayın Orel 
de bilir. 

işte, oribeş yaşma kadar genel kültür veri
yorum, diye dinî bakımdan millete rehber 
olacak kişiye, bu havanın, hayatın lezzetini 
tattırmadan, dinî bilgi ve amel bakımın
dan bomboş,, onbeış yaşında din adamı adayı 
tasavvur edebilir misiniz ki, başarılı olsun? 

Lise ve meslek okulları «gel, gel» derken, 
«aldığım bilgilerle bu sahanın adamı ol», der
ken, «sırtına cübbe,, başına sarık giy» diyece
ğin kaç gencin olur ki, imam - hatip okulunun 
kapısında beklesin Sayın Bakan. 

'Kaldı ki, en büyük tehlike, din adamı ol
mak istese de bu kapıya . gelse bile, kendisin
de gördüğü meslekî noksanlığın, amelî yaşayışa 
inltılbak zorluğunun verdiği üzüntü yüzünden 
başarılı olamıyacak, diploma Verilse bile, mih
raptan korkacak, diploma yönünden münevver 
olacak, ama dinî hayatın gereği olan vazifeler 
yönünden, amelî tatbikat olmadığı için mesleğin 
dışına çıkmaya çalışacaktır. 

1924 te açılan imam - hatip okullarının ka
panış nedeni üzerinde sayın Bakanın düşünme
si gerekirdi, işte imam - hatîp okullarını, bu 
hatalı karardan dönülmediği takdirde, iki teh
like bekliyor. 

Bir: imam - hatip okulu ikinci devre me
zunu olacak kişi, meslekî bakımından bilgisiz 
ve ehliyetsiz yetişecek. Blöylece, islâm Dininin 
esası halka aktarılamıyacak, acemi doktor can
dan, yarım hoca dinden öder, kabilinden, fay
dalı olacağı yerde, zararlı olacaktır. 

iki: Ortaokul mezunları, din adamı olanla
rın Başarısızlıklarını görünce, daha başarılı 
olacağı sahaya kayacak, hu okullar talip bula
mamaktan dolayı kendiliğinden kapanacktır. 
Bilelim ki, hu millet dini için canını verir; ama 
dini tam öğrenemiyen, bu hayatı tam yaşıyamı-
yan din adamının peşinden gitmez. 

imam - hatip okullarının ikinci devresi, bi
rinci devreleri kapalı olduğu için az talebe bu
lacak, buradan çukamların azlığı sebebiyle Yük
sek İslâm enstütüleri de, kaynağının suyu çekil
diğinden, (vermedi Malbult, ne yapsın Mahmut) 
misali, kapılarını kapatmak durumunda kala
caktır. 

Zaten zamanırcıi'zın millî ve dinî bünye düş
manları açık olarak saldırîmazlar; cazip renk
ler vererek, milletin dinî bağlarından soğuma-

I sı ve dini bdlmiyen nesillerin çoğalması için bâzı 
deyimlerle karşımıza çıkarlar. Sayın Şinasi 
Orel Ibunları dikkate almadan bu karara var
mış olabilir. Ama zararını yarın milletimiz çe
kecektir. 

Sayın milieitivekilleri; 
Sayın Erim Hükümetinin ihtisasa , ehliyete 

kıymet veren, çağdaş metotlara sadık kalacak 
iddialarla ortaya çiktığı malûmunuzdur. Din 
eğitimi ile ilgili, yirmi yıllık mazisi olan imam -
hatip okullarının geleceği hakkında alınacak 
kararda, Diyanet İşleri Başkanlığının görüşünü 
almalıydı. Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün 
tekliflini incelemeliydi. 7 nci ve 8 nci Millî Eği
tim Şûrasının görüşleri ile ihtisas komisyonla
rı raporlarını gözden geçirmeliydi, ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki «imam - hatip okul
larının birinci devresimin meslekî niteliği ko
runmalıdır» şeklindeki Yüce Meclisin kararını 
dikkate almalıydı. Parlâmentodaki bu sahanın 
ihtisas sahibi üyeleri ile istişarede bulunmalıy
dı. Akıl ve mantık yolu bu Mi. 

Şaym Başbakan da, Yüce Mecliste imam -
hatip okulları hakkında kapatmryacağuna dair 
verdiği teminat üzerinde durmalı ve 72 imam -
hatip okulunun bir çırpıda birinci kısmını kapa
tan Millî Eğitim Bakanına «Ne yapıyorsun?» 
diye slormıalılydı. 

ıSaym Millî Eğitim Bakanı, bu yollar yerine 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğünden birinci dev
relerin ortaokul haline getirilmesini, yani imanı-
hatip okullarının birinci devresinin kapatılma 
teklifinin yapılmasını ister ve ısrar eder. Ge
nel Müdürlük direnir, neticede Bakan galip ge
lir. 

Burada Genel Müdürlük mensuplarının dire
nişi, Yüce Milletin hislerine tercüman olduğu 
için takdir etmekten kendimi alamıyorum. 

Keyfiyete Talim Terbiye Dairesi bir çare 
I bulacaktır. Bakan imza eder, yazı; bâzı belge

lerle Talim Terbiye Dairesinin karar masasın
da görülür, işte, 22 Mayıs 1971 gün ve 314/5369 
sayılı ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ifadeli 
yazı; 4 Ağustos 1971 tarih ve 225 sayılı kararı
nı verir. 

Bu komisyonda Diyanet İşlerinden ve Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğünden kimse buluna
maz. Zira, karar çoktan verilmiş, yapılan işlem 

| formalitenin tamamlanmasından ibarettir. 
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Sayın Bakan Şinaşi Orel, bu işi yalandan 
takibeder. Talim Terbiye Dairesi kararını 4 
Ağustosta verir. Dairelerimizde bir evrak 15 
günde bir odadan diğer bir odaya zor giderken, 
bir kurulun kararı aynı günde Millî Eğitim 
Bakanının onayına mazhar olur. Aynı gün Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğüne gelir. Bu da, Sayın 
Bakanın bu işin başında bizzat durduğunun 
açık delilidir. 

Sayın milletvekilleri; Yüce Meclis imam -
hatip okullarının hukukî varlığını benimsemiş 
ve çıkardığı kanunlarla haklar vermiştir. İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yüksek takdire 
mazhar olmuştur. Bu plânın 165 nci sayf asımda, 
«Köy ebe okulları ile imam - hatip okullarının 
ilk devreleri dışında ortaokul seviyesindeki bü
tün meslekî okullar genel ortaokul durumuna 
getirilecek ve bu amaçlarla 1970 ve 1971 ders 
yılından itibaren ilk sınıflarına öğrenci alınmı-
yacaktır» şeklinde ve kesin olarak imam - hatip 
okullarının birinci devresinin meslekî niteliği 
nin korunması (kararlaştırılmıştı. 

Ama Sayın Orel ve Talim Terbiyemin 5 üye
sinin kararı, Meclisin kararından daha mı üs
tündür ki, Yüce Meclisin kabul ettiği hükmü 
dikkate almaz ve «Ben Hükümet programındaki 
cümleye bağlıyım» der. 

22 . 6 . 1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İş
leri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında
ki Kanunun 22 nci maddesinin (f) fıkrası, 
imam - hatip okulu birinci devre mezunlarının 
da imam olacağını açıkça belirtmiştir. Bu mad 
de, birinci devre mezunlarının hukukî varlığını 
tanımıştır. 

1327 sayılı Personel Kanununun 36 nci mad
desi de imam - hatip okulu mezunlarının birinci 
devresinin haklarını bir bir saymıştır. 

Sayın Şimasi Orel ile iki defa görüştüm. Bü
tün dayanağı, Hükümet programındaki «orta 
eğretime uyacak biçimde ıslah olunması» cüm
lesidir. Bu cümle olduğu için bu kararı aldığı
nı söylüyor. Halbuki Hükümet programı görü
şülüp, Hükümet adına cevap verildikten sonra 
bu mânayı çıkarmak mümkün değildir. Kaldı 
ki, bir kararı Hükümet programında olduğu için 
değil, Türk Milletinin mânevi hayatına uyup 
uymadığını inceledikten sonra karar vermeli
dir. 

Talim Terbiye Dairesinin verdiği ve Sayın 
Bakanın yüksek takdirine mazhar olan kararı 
okuyalım : 

«8 Nisan 1971 gün ve 13800 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan Hükümet programının 
millî eğitim reformuna ait ilişkin bölümünde gö
rülen, imam - hatip okullarımın orta öğretim 
sistemine uyacak biçimde ıslah olunması husu
sunun Hükümet Programındaki bu direktif çer
çevesi içinde ortaokula dayalı meslek okulları 
olarak yeniden düzenlenmesi konusunda daire
mize havale edilen Bakanlık makamının Din 
Eğitim Genel Müdürlüğü ifadeli 22 Temmuz 
1971 gün ve 314/5369 sayılı mucipleri üzerine 
gereği düşünüldü. 

1. İmam - hatip okulu; 3 Mart 1924 tarih 
ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü 
maddesi gereğince, imam - hatiplik gibi din hiz
metlerinin yerine getirilmesiyle görevli kimse 
yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca 
açılmış lâik öğretim sistemi içinde ayrı okul
dur. 

2. İmam - hatip okulu; ortaokul üzerine ge
rektiği ölçüde genel kültür ve din kültürü ve
ren 4 yıl süreli bir meslekî eğitim ve öğretim ku
rumudur.» 

Şimdi Sayın Bakan çıkacak, «Biz kapatmı
yoruz, biz ıslâh ediyoruz» diyecek, ben onun 
için söylüyorum. Burada bininci devreden hiç 
haber yok. Çünkü Sayın Bakanın imzasiyle ta
rihe karıştı. 

Okumaya devam ediyorum: 
«Meslek derslerinin, din kültürünün genel 

kültür ortamında verilmesinden...» 
Bu da Talim Terbiyenin gerekçesi, hani Ana

yasa Maiıkemesi gibi karar veriyor, bu da 
imam - hatip okullarının birinci devresini nasıl 
kapattığı hususunun gerekçesi. Bakalım bu 
karar da Anayasa Mahkemesinin kararlarına 
uyuyor mu? 

«a) Din adamlarının dar zihniyetle yetişme
lerini ve kendi alanları dışındaki konular ve 
meseleler karşısında ilgisiz kalmalarını veya çok 
zaman olduğu gibi küçümser davranışlarını ön
lemek. 

b) Onların aynı zamanda müspet zihniyet 
kazanmalarına yardım etmek. 

c) Türlü çevrelerin mensupları arasında da
ha rahat anlaşılmalarını sağlamaktır.» 
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Sayın milletvekilleri; kararın yalnız can 
alıcı kısmını okudum. Görüldüğü gibi «imam -
hatip okulları, ortaokul üzerine 4 yıllık mesleki 
bir okuldur» denmektedir. Bu aziz milletin 20 
yıldır di'dine didine meydana getirdiği bu okul
ların kaderi yersiz ve haksız isnatlarla 6 kişinin 
imzası ile değiştirilmiştir. Bunun düzeltilmesi 
için gündem dışı konuşmalar olmuş ve Sayın 
Bakan direnmiştir. 

Sayın Bakan ile iki defa görüştüm, Başba
kanla görüştüm, bu sahanın elemanları tarafın
dan verilen izahı dinlediler, ama netice yoktur. 
Karardan dönme imkânını sağlıyamadık. Millî 
Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosunda yap
tığı konuşmada gerekçe olarak şu 4 esası gös
teriyordu : 

1. Genel kültür vermek, 
2. Klişe zihniyetten kurtarmak, 
3. Daha verimli ve ehil yetiştirmek, 
4. istihdam yönünden plânlamak. 

Muhterem arkadaşlarım, genel kültür tâbiri, 
sınırlı bir tâbir değildir. Ortama göre değişen 
anlayışla hududu tesb'it edilir. 

İmam - hatip okullarının bMnci devresinde 
okunan kültür dersleri şunlardır: Türkçe, yazı, 
tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, kanun bilgisi, 
matematik, geometri, fizik, kimya, tabiat bil
gisi, sağlık bilgisi, yabancı dil; fransızca, ingi
lizce, beden eğitimi, resim, müzik ve cebir. 

Bu dersleri tam 4 yıl okuyan talebenin genel 
kültürünün olup olmıyacağını takdirlerinize bı
rakıyorum. 

Meslek dersleri : Kur'anı Kerîm, Arapça 
akaîd, din bilgisi, siyer ve ahlâk, tefsir, hadis, 
kelâm, Türk İslâm Sanat Tarihi. 

Yukarda saydığım dersler 4 yıl okunmakta
dır. 

imam - hatip okullarının, genel kültür yarış
malarında daima birinci olduğunu bazan duy
muşsunuzdur. Hattâ Sayın Bakan isterse orta
okul , mezunları arasında genel kültür müsaba
kası yaparsa, işte o zaman yanıldığını anlıya-
caktır. Millî Eğitim Bakanlığı ile TRT, lise
lerarası genel kültür yarışmalarında başarı sağ-
lıyan imam - hatip okullarını yarışma dışı bırak
mışlardır. Sayın Bakan, bunları biliyor muydu
nuz? 

Sayın Bakan Senatodaki konuşmasında di
yor M; «Genç dimağa yerleşen bu klişeler ta
bulaşmakta ve öğrenci sonradan iktisabettiği 

genel kültürle bunları tahlil etmeye dahi lüzum 
görmemekte ve hattâ bu tutumun yersiz oldu
ğuna dair şuur altında bir kanıya sahibolmakta-
dır. Din adamını klişelerden kurtararak, hâdi
seleri zaman ve mekân bakımından duruma uy
gun şekilde tahlil ve terkibine getirecek esaslı 
vasıta genel kültürdür.» 

Sayın milletvekilleri; bu iddialar iki sebeple 
yapılabilir: 

1. Ya Mâmı anlamak, yani «iki günü bir
birine uyan Müslüman aldanmıştır. Bilenlerle 
hiç bilmiyenler bir olur mu? İlim, hikmet, Müs-
lümanm kaybolmuş malıdır; nerede bulursa al
malıdır. Ya öğrenici, ya öğretici, ya dinleyici 
ol; sakın dördüncü, yani cahillerden olma» gi
bi islâmın emirlerini öğrenmek imkânından 
mahrum, İslâm dininin kalıp ve klişelerde öğre
tildiğini sanan fikrin talihsiz mensubu olduğu 
için yapılır. 

2. Ya imam - hatip okullarının kapısından 
bir gün dahi girip - ki, Sayın Bakan belki gir
miştir, fakat derse girdiğini sanmıyorum - bir 
imam - hatip okulu sınıfında okunan ders şek
lini ve talebelerinin hangi metotlarla tahsil yap
tığını bilmiyen kişilerin kulaktan dolma haber
lerle yaptığı iddialardır. 

Bilinmelidir M, imam - hatip okullarında 
tahlile tabi tutulmıyan dersler vardır. Bunlar 
da şunlardır: 

1. Allah'ın birliği; 
2. Kur'anm Allah kelâmı olduğu; 
3. Hazreti Muhammed'in hak Peygamber 

olduğu, kısaca Müslümanın amentüsüdür. Bun
lar üzerinde tefekkür yapılır. Asıldan uzaklaş
mak için değil, aslına kısa yoldan vasıl olmak 
için yapılır, islâmda, Avrupa'da olduğu gibi tah
rife uğramış İncil ile Tevrat olmadığı, Allah'ı 
üçleyen teslîs akide bulunmadığı içindir ki, de-
ğişmiyen, dünyanın neresinde olursa olsun her 
Müslüman için aynı olan esasları vardır. Klişe
den maksat bunlarsa, eğer bunları değiştirmeye 
tabi tutulması düşünülüyorsa, bütün güçleriniz 
birleşse yine bu arzu tahakkuk etmiyecektir. 
(«Bravo» sesleri.) 

İslâm için, «İlim kılıçtan keskindir. Âlimin 
uykusu, cahilin uyanıkken yaptığından eftal-
dir.» diyen bir dini «basma kalıplara bağlıdır» 
demek veya buna yakın iddialarda bulunmak il
min eseri değildir. 
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Sayın Bakan, daha bu okullar için gereken 
tetkikatı yapmadı. Talebelerini yakından tanı
madı. Hattâ Bakanlığına bağlı Din Eğitimi Ge
nel Müdürlüğünün mensuplarının bu husustaki 
fikirlerini dahi almadı, imam - hatip okulu bi
rinci devre mezunlarının cemiyetteki başarıla
rım öğrenemedi. 

Sayın Bakan, henüz oturduğu koltuğun üze
rinden 4 ay geçti, bu kadar keskin tecrübeyi 
n?,sıl elde etti? Bunun akıl, mantık ve ilimle 
izahı mümkün değildir. Acaba Sayın Bakana bi
zim bilmediğimiz meçhul yerlerden ilham veren 
mi vardır? 

Sayın milletvekilleri; Sayın Bakan der ki, 
«Biz bu kararı, münevver din adamı yetiştirmek 
için aldık, daha iyi yapalım diye böyle yaptık.» 
Niyetlerinde samimî olabilirler; ama asrımız 
özel ihtisasa kıymet veren bir ilim ve teknik as
rıdır. Acaba örnek aldığımız Avrupa'da din ada
mı nasıl yetişir diye incelemişler mi? Buralar
da yapılan din eğitimi ile ilgili bir etüd yaptır
mışlar mı? Avrupa'da rahip ve rahibeler gece 
ve gündüz kilisenin emrindedir, anaokullarında 
yarın din görevlisi olacak kimseler takdis edi
lirler. Kadın ve erkekler küçük yaştan itibaren 
bu mesleke inanma, öğrenme ve öğrendiğini fii
len yapma melekesi kazandırılırlar. Genel kül
tür için her türlü tahsili yaptırırlarken, din eği
timi tatbikatı kişinin günlük hayatında, hattâ 
kıyafetinde dahi açıkça görülür. 5 - 6 dil bilir
ler. Birkaç üniversite bitirirler. Ama din eğiti
mi onlar için klişe sayılmaz, temeldir. 

Bu sahaya ayrılan kişilere, anakucağmdan 
başlamak üzere üniversiteye kadar her türlü 
tahsil yaptırılır. Bu müddet zarfında çok zeki 
ve kabiliyetli olsa bile papaz olma melekesi ka
zanamıyor ve dini günlük hayatında yaşıyamı-
yorsa kiliseden çıkarılır. Papaz, rahip ve rahi
be olamazlar. Sayın Bakan, bunları biliyor mu
sunuz? 

Biliyorsanız, gerçek eğitim bu iken, niçin bu 
kararı aldınız? Bilmiyorsanız din eğitiminde re
formu nasıl yapabilirsiniz? Reformdan kasdınız; 
«Dini tam öğrenmesin, ama din adamı densin. 
Dini bilmesin, dini öğretsin. Kur'an okumasını 
bilmesin, ama imam olsun. Arapçayı, yani Kur'-
anı Kerîmi tefsir edemesin, ama vaiz olsun. Di
nin dört aslı olan Kur'an, Hadis, İcmaı Ümmet 
ve Kıyası Fukaha'yı kavramasın, ama fetva ve

ren müftü olsun.» demekse, bunun adına ıslahat 
denmez. Köküne kibrit suyu dökmek denir. 

Gerçekten din eğitiminde reformdan kastı
nız, dinî ilimleri tam öğrensin, genel kültürü 
yüksek olsun, asnn fennine, zamanın insanına 
hitabedebilecek seviyede münevver din adamı 
yetişsin ise, yol bu değildir. O zaman, medeni 
milletlerdeki şu hususları inceletmelisiniz : 

1. Halka dinî bilgileri nasıl veriyorlar? 
2. Mensuboldukları dinin, din bilginini na

sıl yetiştiriyorlar? 
3. Türkiye'de Müslüman halkın dininin, 

Anayasanın 19 ncu maddesine göre öğrenmesi 
nasıl yapılabilir? 

4. Din, daima telkin işi olduğuna göre, din 
adamlarını Türkiye'de nasıl yetiştiririz? 

Bu hususta Diyanet İşlerinden, Din Eğitimi 
Genel Müdürlüğünden, islâm Enstitüsü ve İla
hiyat Fakültesinden bir heyet kurup dünyada, 
bilhassa Avrupa'da ve islâm ülkelerinde bir tet
kik yaptırsanız da bu karara varsa idiniz, ger
çekten 1971 Türkiye'sinin ilme ve gerçeğe uy
gun kararlar alan Millî Eğitim Bakanı olmanın 
bahtiyarlığına ererdiniz. Ama bunları yapmadı
nız; ıslahat yapıyorum diye, ikisi bedenci, beş 
kişilik Talim Terbiye üyesinin kararı ile bu yo
la koyulmanızı izah edemezsiniz, etseniz de ha
kikat ehline inandıramazsınız. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Bakan ve Başbakan ile yaptığım gö

rüşmelerde şu cevabı aldım; «49 000 talebe var, 
40 000 ihtiyaç var, 9 000 i fazla. Bunları sınır
lamaya mecburuz.» dediler. 

Şimdi gerçeği bir görelim. 40 000 köyümüz
de 60 000 cami var. 20 00 cami de şehir ve ka
sabada var. 10 000 müezzine ihtiyaç var. önü
müzdeki yıllarda 10 000 daha cami yapılabilir. 
Böylece en azından 100 000 din görevlisini is- -
tihdam etmek durumundayız. Hâlen Diyanet iş
leri Başkanlığında 30 000 görevli vardır. Devlet 
her yıl köylerimize 2 000 kadro vermektedir. Bu 
ihtiyaç, şimdiki durum muhafaza edilirse, 20 
yılda ancak karşılanabilecektir. Sonra 49 000 ta
lebenin hepsi mezun olamaz. En az % 50 fire 
verir. Benim kayıt olduğum yıl birinci sınıfta 
180 kişi var idi, yedi yıl sonra 35 kişi mezun ol
duk. 

Sayın milletvekilleri; 
İmam - hatip okullarının durumunu yalnız 

istihdam yönünden yenilemek hatalıdır, imam -
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hatip okulları, Devletin diğer okullarda olduğu 
gibi arsa alıp, bina yapıp; «Ey millet okul aç
tım, gelin» dediği bir okul değildir. Bu okullar, 
sizce de malûm olduğu üzere, dinî eğitim gör
mek ve evlâdına bu bilgiyi vermek için çırpı
nan Müslüman Türk halkının eseridir. Vatan
daş arsayı bulur, binayı yapar, sonra Devletin 
kapılarında, siyasi parti merkezlerinde aylar, 
bazan yıllarca yalvarılır. Okul böyle açılır. Hâ
len yapılmış bina olarak, açılmak için bekliyen 
80 aded bina vardır. Vatandaş, ilkokulda ve 
kendi imkânı ile oğluna her yerde Kur'an öğret
me imkânından mahrumdur. Kur'an öğrenmek 
ise, dinî bakımdan her Müslüman için bir veci
bedir. Bu ihtiyacı Kur'an kursları sağlar, dense 
bile, - ki son günlerde bunlar da tırpana baş
landı - her yerde olmadığı gibi, ihtiyaç karşıla-
namamaktadır. 

işte imam - hatip okullarına akın, Kur'anı 
öğrenmek, dinin esaslarını bellemek ve dünyada 
olgun bir vatandaş yapmak, öldüğünde «Bir fa
tiha okur» diyen ana - babanın dinî heyecanın
dan gelmektedir. Bu heyecanı ancak inanan ve 
yaşıyanlar bilir. Bu bir aşktır. Lokmasından ke
ser, yamalı giyer, bayramdan bayrama et yer, 
ama oğlu imam - hatip okulunda okuduğu için, 
dünyanın en zengin insanı kadar mesut ve mut
ludur. 

ISÜLEYMAN MUTLU (A. Karahisar) — 
Tabiî et yemediği için öyle. 

ISAMt AEJSLAN (Devamla) — Demek ki, 
imam - hatip okulları yalnız imam - hatip "ye
tiştiren bir okul değil, halkın dinî ihtiyacını 
karşılıyan eğitim yeridir. Sizin bu tasarınıza 
göre Sayın Bakan. 36 milyon vatandaş din eği
tim ve Kur'anı belleme ve islâm bilgileri öğren
me hakkını nasıl vereceğiz? Devlet bu kadar 
ortaokul ve lise açtı. Her çıkana vazife buldun 
mu? Yüz binlerce mezun boş gezerken, hâlâ 
yeni okul açıyorsunuz, nerede kaldı istihdam 
politikası? Sayın Başbakan; «10 yıllık ihtiyaca 
yetecek kadar Dil ve Tarif - Coğrafya Fakül
tesi mezunu var.» diyordu. Fakültenin kapısı
na kilit astın mı? 

ISayın milletvekilleri; 
ISaym Başbakan ile Millî Eğitim Bakanı 

diyor ki; «Biz, imam - hatip okullarını kapat-
miyoruz.» «Düşününüz, bir Bakan 1971 - 1972 
yılında imam - hatip okullarının birinci sınıfı
na kayıtlar yapılırken, imam - hatip okulu 
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programına göre değil, otaokul diye kayıt ya
pımız.» diye emir veriyor. «Programları orta
okul programı olacak» diyor. «Birinci devre
ye imam - hatip okulu talebesi almıyacaksmız» 
diyor, İkinci devre olmıyan yerlerde birinci 
devreden mezun olana. «İkinci devre bulunan 
yakın yere gidin» diye talimat verdirmeye ha
zırlanıyor. Programları ortaokul programı ol
duğu için, Doğubeyazıt'taki bir ortaokulun bi
rinci sınıfına alman bir talebe ile İzmit (İzmit 
diyorum; Sayın Başbakanın Hafız Mehmet'e 
verdiği teminatı (hatırladığım için diyorum. Ha
fız Mehmet kulakların çınlasın) İzmit imam - Ha
tip Okulunun birinci sınıfına alınan bir talebe 
arasında bir fark olmayınca, bunun adına 
imam - hatip okulunun 32 si kapandı, 32 orta
okul açıldı denmez mi? 

Yalnız bir fark var; kapısındaki levha orta
okul değil. Bu da halkın galeyanını, heyecanı
nı yatıştırmak için Bakanın kafasından uydur
duğu veyahut da hesaJbettiği bir husustur. 

YÜCÖ Meclisin sayın üyeleri; partili - parti
siz arkadaşlarım, geliniz, Erim Hükümetinin 
Millî Eğitim Bakanı :Saym Şinasi Orel'in kara
rını ve bu milletin kalb atışını dinliyelim. 
Partilerüs'tü bir gözle, vekil bulunduğumuz bu 
asil milletin din eğitimini baltalıyan Millî Eği
tim Bakanının bu icraatını kabul etmiyelim. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı bizim namımıza Bakan
lık yapıyor. Biz de, millet namına mebusluk 
yapıyoruz. Madem ki; «Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir.» Bu okullarda ve bu okul
larda okuyan talebeler de milletindir. Milletin 
razı olmadığı bu hatalı kararı düzeltelim, geri 
aldıralım. Bilelim ki; din duygusu kayalardan 
fışkıran su gibidir. Kanuni yollardan okulla
rımızda bu eğitim yapılmaz ve halka doğru 
dürüst dinî bilgi verilmezse, o zaman o mem
lekette din eğitimi okul dışı yapılır. Böylece 
irticanm tohumlarını Devlet kendi eli ile ek
meye başlar. O zaman hem okuyana, hem bu va
tana yazık olur Sayın Bakan. («Bravo» ses
leri) 

«Ay'dın din adamı lâzım, köylerimizde ca
hil hocalar var. imam, muhtar ve öğretmen be
raber olmalı. Bâtıl inanç ve hurafeden uzak, 
asrın her türlü ilimlerime vâkıf din adamı ol
malı» diyenlere sesleniyorum: işte bunun yolu; 
milletin mânevi hayatına darbe indiren, 
imam - hatip okullarının birinci devresini kal-
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dıran Millî Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel 
hakkındaki gensoru önergesini gündeme almak
la ve 'gerçeği derinlemesine incelemekle müm
kündür. 

Takdir- sizlerindir. Yüce milletimiz bizden 
müjde bekliyor. Daha iki yıl evvel, mübarek 
oylarını almak suretiyle, mebusluk belgesini 
aldığımız bizler, yarın huzuruna vardığımız 
zaman bu yüce millet bize soracak; «Ne verdim, 
ne getirdin?» diye. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. ve 
D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — M. G. P. Grupu adına Sayın 
Vefa Tanır, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Muhterem Başkan, sayın üyeler; 

Gensoru 'önergesinin gündeme alınıp alın
maması hakkında M. G. P. Grupunun görüşle
rini arz edeceğim. Maruzatım kısa olacak ve 
önergenin yazılı metninin sınırları içinde ka
lacağız. önerge sahibinin bize göre birçok nok
tada yazılı önerge sınırlarını aşan beyanları 
üzerinde mütalâa arz etmeyi usul dışı sayıyo
rum. önergenin niçin gündeme alınması gerek
tiği konusunda görüşümüzü arz etmekle yeti
neceğiz. önerge gündeme alınırsa, konunun da
ha etraflı görüşülmesi mümkün olacaktır. 

T. B. M. M. nce kabul edilen İkinci Kalkın
ma Plânının 165 nci sayfasında; köy ebe okul
ları ile imam - hatip okullarının ilk devresinin 
devam edeceği, diğer meslek okullarının ortao
kula dayalı hale getirileceği yazılıdır. Köy ebe 
okulları ile imam - hatip okulları için diğer 
meslekî okullardan farklı olarak, ortaokul se
viyesindeki ilk devrelerinin devam etmesi, kal
kınma plânına sebepsiz olarak geçmemiştir. 
Köylerimize kadar aydın din adamı gönderebil-
menin önemi meydandadır. Aydın din adamı 
yetiştirilmesi ortaokul ve lise öğrencilerine ve
rilen genel kütürü eksiksiz olarak alan, fakat 
buna ilâveten yeterli ölçüde nazarî ve amelî din 
eğitimi görmüş kimselerin yetiştirilmesi demek
tir. 

Kalkınma plânının kabulü ve değiştirilmesi 
ile ilgili hükümler, 77 sayılı ve 1962 tarihli 
Uzun Vadeli Plânın Yürürlüğe Konması ve Bü
tünlüğünün Korunması hakkındaki Kanunda 
yer almıştır. 77 sayılı Kanunda gösterilen usul
ler dışında T. B. M. M. nce kabul edilen bir 
plânın hükümleri değiştirilemez. 77 sayılı Ka

nunun 4 ncü maddesi ise, «Uzun vadeli plânın 
kabulünden sonra, bu plânda değişiklik yapıl
masında birinci ve ikinci maddeler hükümleri 
uygulanır» denmektedir. Buna göre; plânda 
değişiklik yapılabilmesi için Bakanlar Kuru
lundan gelecek bir tasarının, Plân Karma Ko
misyonunda ve Meclislerde görüşülerek kabul 
edilmesi lâzımdır. Bu yola gidilmeden Bakan
lık kararı ile T. B. M. M. nce kabul edilmiş bir 
plân hükmünün değiştirilmesi yersizdir. 

Anayasamızın Atatürk inkilâpları ile ilgili 
153 ncü maddesinde yer alan 430 sayılı Tevhidi 
Tedrisat Kanunu; din hizmetlerini yerine getir
mek üzere gerekli okulların açılmasını emret
miştir. Sayın Başbakan Nihat Erim, daha Hü
kümetin kurulduğu günlerde kendisini ziyaret 
eden bir Kocaeli heyetine, imam - hatip okul
larının kapatılacakları yolundaki iddiaların 
gerçek dışı olduğunu söyliyerek teminat ver
miştir. Alman karar, kısmî bir kapatma kara
rıdır. Programları ıslah etmek, daha yüksek 
seviyede, daha kültürlü din adamı yetiştirmek 
başka şeydir, açılmış okulları kapatmak başka 
şeydir. 

Yedinci Millî Eğitim Şûrası, imam - hatip 
okullarının birinci devrelerinin kaldırılması yo
lundaki görüşleri kabul etmiyerek, konunun bir 
özel komisyonda görüşülmesine karar vermiş
tir. 13 - 15 Eylül 1962 Koalisyon Hükümeti dö
neminde, günün 0. H. P. li Millî Eğitim Baka
nı, bir din eğitimi özel komisyonu toplamıştır. 
Birçok ilim adamlarının katıldığı bu komis
yona, bugünkü Diyanet işlerinden sorumlu 
Devlet Bakanı da davet edilmiştir. Bu özel 
ihtisas komisyonu, imam - hatip okullarının 
ilk devrelerinin devamının lüzumlu olduğuna 
karar vermişti. 22 Mayıs 1971 tarihinde Dev
let Plânlama Teşkilâtınca yayınlanan ve 3 ncü 
Beş Yıllık Plân hazırlık çalışmaları arasında, 
din eğitimini inceliyen özel ihtisas komisyo
nunun raporu da aynı görüşe katılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanının aldığı karar, yeter
li bir incelemenin sonucu değildir. Yıllardan 
beri çeşitli resmî incelemelerden ortaya çıkan 
resmî görüşlere taylarıdır. En önemlisi, usulü 
dairesinde değiştirilmedikçe, yürürlükte olan 
kalkınma plânlarının hükmüne aykırıdır. 

Millî Eğitim Bakanının yaptığı bâzı tâyin
ler, aşırı sol örgütleriyle ve yayın organlariyla 
eski ilişkileri bilinen kişilere verdiği önemli 
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görevler, öteden beri dikkatimizi çekmektedir. 
Bu bilgilerin ışığı altında alınan karar daha 
büyük önem kazanmaktadır. Bu tâyinleri ve 
benzeri tasarrufları, M. G. P. gerekli gördüğü 
zamanda ve şekilde, ayrıca T. B. M. M. ne ge
tirmeye kararlıdır. 

Görüşülmekte olan önergenin gündeme alın
ması ve gerçeklerin aydınlığa kavuşması yolun
da Grupumuz oy kullanacaktır. 

Saygılar sunarım. (A. P., D. P. ve M. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — D . P. Grupu adına Sayın Meh
met Ersoy, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ERSOY 
(Kütahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

îmam - hatip okullarının 1 nci devresini ka
patma kararı alan Sayın Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel hakkında gensoru açılmasını talebe
den önergenin, gündeme alınıp alınmamasiyle 
ilgili olarak, D. P. Grupunun görüşünü arz edi
yorum. 

Devlet ve millet hayatında sorumluluk yük
lenmiş, yetkiye sahip insanların yaptıkları fişle
rin, topluma ve fertlere fayda getirmesi ilk 
şarttır. Yapılan işlerin insanlara faydalı olup 
'olmadığı, insanın yapışma, mahiyetine uygun 
olup olmadığıyla anlaşılır. İnsanın mahiyeti 
hakkına başlıca (hepinizin bildiği gibi) iki gö
rüş vardır : Bunlardan birisi, materyalist gö
rüştür, diğeri de sipritüalist görüştür. Bu iki 
görüşün insan anlayışı ve tarifi ayrı aynıdır. 

Materyalist görüşte her şeyin aslı maddedir. 
İnsan da sadece maddi bir varlıktır. Maddi olan 
varlığın ihtiyaçları da maddidir, tnsan, sadece 
iktisadi bir varlıktır. Maneviyatı doğuran da 
iktisadi imkânların olmayışıdır. Bu suretle ma
teryalist görüş, mânevi (değerleri tanımaz, mâ
nevi ihtiyaçları hesaba katmaz. Milletimiz ta
rihi boyunca bu görüşe iltifat etmemiştir. 

iSipritüalist (görüş îse düalist bir görüştür. 
Materyalizmin aksine, mânevi değerleri ve ihti
yaçları tanır, insanı sadece hücrelerden ibaret 
bir varlık kabul etmez. Ruhla madde arasında 
denge kurar. Bu dengeyi, fertlerde ve toplum
da kuramamış milletler huzur içinde olamazlar. 
Yalnız ruhla beden arasında değil, düşünce, 
duygu ve irade arasında, dünya ile aıhiret ara
sında, zengin ile fakir arasında bu dengenin ku
rulması zarureti vardır. Denge, en az iki unsur 

arasında kurulabileceği için, materyalist görüş
te denge fikri yoktur. 

Büyük Türk Milleti, tarihi boyunca bu den
geyi daima kuragelmiştir. Ölçüsü ne olursa ol
sun, bu dengeyi bozacak tasarruflara karşı mil
letimiz fevkalâde hassastır. Bu konuda ise en 
büyük görev ve sorumluluk Millî Eğitim Ba-
kanlığmmdır. Aksi halde, bu bakanlığın adı 
Millî Eğitim Bakanlığı değil, sadece öğretim 
bakanlığı olurdu. 

Devlet ve millet hayatımızda en mühim yeri 
işgal eden Millî Eğitim Bakanlığı, taklitçiliğe 
ve sik sık sistem ve metot değiştirmeye teves
sül ettiği için, zaman zaman millîlik vasfını 
za'fa uğratmıştır. 

Bu itibarla, eğitim reformunu zaruri gör
mekteyiz. Ancak, bu reform, millî istek ve ihti
yaçlara uygun, yapıcı, düzenleyici ve ileriye dö
nük olmalıdır. Ayrıca plânlı olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
imam - hatip okullarının kapatılması kararı

nın mahiyetini ve neticesini iyice belirtmek için, 
Sayın Orel'in eğitim reformu konusunda taki-
bettiği metodu tesbitte fayda vardır. 

• Sayın Orel ilk iş olarak bir reform komis
yonu kurdu. îlk iş olarak, bir reform komisyo
nu kurulması fikri, takdire ve tebrike şayandır. 
Ancak, bu komisyonun teşekkül tarzı, millî is
tek ve ihtiyaçlara uygun olmadığı gibi, en mü
him görevlerinden biri, Cumhuriyete Ve mille
tin bütünlüğüne kasteden aşırı cereyanlarla 
mücadele etmek olan Sayın Erim Hükümetinin 
işbaşına geliş sebebine de aykırı idi. Zira, re
form komisyonu, Anayasa Mahkemesince kapa
tılan, yöneticileri örfi idare mahkemelerinde 
hesap veren, T. î. P. Danışma Kurulu üyesi olan 
ve adı Orta - Doğu Teknik Üniversitesi hâdise
lerine karışan bir zatın başkanlığında kurul
muştu. Bu komisyon üyelerinden biri, gene T. 
î. P. Danışma Kurulu üyesi olup, 1951 de ko
münistlikten takibata uğramış, tevkif edilmiş, 
son olaylar sebebiyle de hakkında hâkim Albay 
Halil Ölçel tarafından hazırlanan iddianame
nin 37 nci sayfasında belirtildiği gibi, Ameri
kanda komünist 'Sevim Tarı ile, yurda döndük
ten sonra da Mihri Belli ile; Budapeşte ve Bi
zim Radyoda faaliyet gösteren Necil Tokay ile 
münasebetlerinden bahsedilen bir zattır. Diğer 
üyelerden bâzılarının da Orta Do£u Teknik 
Üniversitesinde ve Siyasal Bilgiler Fakültesin-
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de, Eğitim Fakültesinde, Basın - Yayın Yüksek 
Okulunda ve îktisat Fakültesinde sol anarşi ha
reketlerini teşvik eden Öğretim üyeleri olduğu 
hakkında yaygın bir kanaat ve neşriyat vardır. 

Bu arada temas etmek istediğimiz -bâzı tâ
yinlerle ilgili konuya daha evvel konuşan muh
terem arkadaşımız temas ettiği için bu konuyu 
geçiyorum. 

Bakan olur olmaz İlk irtibatı TÖS Başkanı 
ile kuran, ilk iş olarak da bu hüviyette bir re
form komisyonu kuran Sayın Millî Eğitim Ba
kanının, alelacele imim - hatip okullarının bi
rinci kısmını kapatması sürpriz sayılmamalı
dır. 

Din, sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parça
sıdır. Vicdan ve din hürriyeti Anayasamızın ga
rantisi altındadır. Bütün anayasal haklar gibi, 
yine Anayasa gereğince bu mukaddes hakkın 
da bekçisi millettir. Bu alandaki ihtiyaçları kar
şılama görevini, Anayasamız, (esprisi içinde) 
Devlete vermiştir. Bu konuda duyulan en bü
yük ihtiyaç, Sayın Millî Eğitim Bakanının da 
beyanlarında belirttiği /gibi; bilgili, kültürlü, 
müspet kafalı, yaşayışı ve ilmiyle İsl?miyetin 
yüceliğine lâyık, örnek ve gerçek din adamı ye
tiştirmektir. Bunu temin edecek eğitim müesse
seleri, imam - hatip okulları, Yüksek İslâm Ens
titüleri, İlahiyat Fakültesidir. Hizmetin en yay
gın kesimini imam - hatip okulları karsılıyacak-
tır. Kırkbin köyün ve yüzlerce kasabanın din 
adamı ihtiyacını bu okullar karsılıyacaktır. Üst 
din eğitimi kademelerinin kaynağını da yine bu 
okullar teşkil etmektedir. 

imam - hatip okulları, 3 Mart 19554 tarih ve 
430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü 
maddesine göre açılmıştır. Bu kanun, 1961 Ana
yasasına göre, devrim kanuni anmızdandır, Ka
patma kadarı, bu kanunun, 633 sayılı, 657 Ve 
1327 sayılı kanunların esprisine aykırıdır. Ben
den evvel konuşan arkadaşlarım bu konuları 
detaylı şekilde tahlil ettikleri için bu konuyu da 
geçiyorum. 

Kapatma kararı, Meclisimizin tasvibine maz-
har olmuş Hükümet programına da aykırıdır. 
Hükümet programında, «îmam - hatip okulları 
orta öğretim sistemine uyacak biçimde ıslah olu
nacak.» kaydı vardır. «îmam - hatip okulları
nın birinci kısmı kapatılacaktır.» denmemiştir. 

Biraz sonra Sayın Millî Eğitim Bakanı bu
raya gelecek, bu pasajı aynen okuyacak ve şöy

le devam edecektir : «Bunun anlamı şudur : 
Öğretim sistemimizde meslek okulları ortaokula 
dayalıdır. îmam - hatip okulları da bir meslek 
okuludur; bu itibarla bunun da ortaokula da
yalı olması, tedrisatın tevhidi halamından bir 
zorunluluktur....» 

Bu anlam, Sayın Bakanın kafasındaki an
lamdır. «ıslah» ile, «ortadan kaldırma» nın, yık
manın, aynı anlama geleceğini hiçbir lügat yaz
mıyor. «Orta öğretim sistemine uyacak biçimde 
ıslah olacaktır.» sözü ile, «Ortaokula dayalı 
olacaktır.» sözü arasında da; yıkmak ile yapmak 
arasındaki fark kadar büyük bir fark vardır. 

Sayın Bakanın bu mülâhazası karşısında, 
Devlet adamına karşı vatandaşın güveni, Devlet 
adamının inanılır ve güvenilir olması konusun
da, fevkalâde hassas ve titiz olduğunu bildiği
miz Sayın Başbakandan bir sorumuz var : 

Hükümet programındaki bu beyanı siz de 
Sayın Bakan gibi mi anlıyorsunuz? Şayet siz 
de böyle anlıyorsanız, bu konuda Meclis kürsü
sünde, bir çocukluk arkadaşınızı da işhadede-
rek millete verdiğiniz söz ile bu tatbikatı nasıl 
telif edeceksiniz? 

Keza, Sayın Özgüneş'e ve diğer sayın ba
kanlarımıza soruyoruz : Bu konuda sizler ne 
diyorsunuz? Bu sorulara şayet açık ve samimi 
cevaplar verilebilecek olur ise, görülecektir kî 
bu konuda Sayın Hükümetimiz bir görüş bir
liği. içinde değildir. 

Bu konuda belki bilmediğimiz sıkıntıları da 
olabilir. Bunun, hem Sayım Millî Eğitim Baka
nının arzu ettiği durumu gerceklestireoffk. ham 
de millî arzuya cevap verecek biçimde halledil
mesi mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, kapatma kararı 
plâna da aykırıdır. Aynı zamanda iyi bir plân
lama uzmanı olduğu söylenen Sayın Millî Eği
tim Bakanı, Meclislerin tasvibinden geçmiş 
olan îkinci Beş Yıllık Kalkınana Plânında da, 
imam - hatip okullarının ilk kısımlarının deva
mının öngörüldüğünü ve plânın kamu sektörü 
için emredici olduğunu elbette bilirler. Buna 
rağmen Sayın Bakan hiöhir ciddî tetkike tabi 
tutmadan, kendi ifadeleriyle «ellerinde bilimsel 
verilere dayanan bir projeksiyon» bulunmadan 
mevzuatı plânı; millî ihtiyaç, istişare gibi un
surları bir tarafa bırakarak, Hükümet Progra
mını da bir tarafa iterek meseleyi peşin hüküm-
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le oldu bittiye getirmiştir. Bunun için de en I 
uygun zamanı seçmesini bilmiştir. 

'Sayın Bakan biraz sonra diyecektir ki, 
«dünyanın her tarafında teoloji tahsili klâsik 
bilimlerim tahsilinden çok daha uzun sürelidir 
Bunun sebebi, böyle bir tahsilin sağlam bir ge
nel kültüre oturması zorunluğundadır.» Sayın 
Bakanın bu görüşüne, bu konularda hassasiyet 
gösteren hiçbir kimsenin iştirak etmemesi müm
kün değildir. Biz de aynen kendisine bu görüş
lerinde en samimî duygularla iştirak ediyoruz. 
Ancak, bu fikre ve bu beyana rağmen imam -
hatip okullarını budama, hattâ kökünü kurut- . 
ma şeklinde tezahür eden icraatları ile, yedi 
senelik tedrisatla yetişeni beğenmezken dört se
nelik tedrisatla en iyiyi yetiştirme iddiasını te
lif etmenin imkânı var mıdır muhterem arka
daşlarım? 

'Sayın Bakan bu kararın en mühim gerekçesi 
olarak şu beyanda bulunuyor, «imam - hatip 
okullarının birinci devre programlarında dinle I 
ilgili çocuğun yaş ve fikir seviyesine ağır gelen I 
dersler vardır. Bu dersler, klâsik ortaokulda 
öğrenilmesi zaruri olan genel kültür derslerinin 
aleyhine olarak öğrenciyi işıgal etmekte ve yor
maktadır. Genç dimağa yerleşen bu klişeler 
tabulaşmakta ve öğrenci sonradan intisabettiği 
genel kültürle bunları tahlil etmeye dahi lüzum 
görmemekte ve hattâ bu tutumun yersiz oldu
ğuna dair şuur altında bir kanıya sahibolmak-
tadır. Bu matefizik telâkki, ileride karşılaştığı 1 
hâdiselerde zaman ve mekân içerisinde bunları I 
tahlil ve tenkit imkânından alıkoymaktadır.» 

'Saym Bakanın bu iddiayı kanıtlıyacak delil
leri bulmakta büyük bir güçlüğe mâruz kalaca
ğı inancındayız. Bu izah tarzı ciddî bir etüdün 
neticesi değildir. Bir kere teoloji tahsiline bü
yük ehemmiyet veren ve modern metotlardan 
istifade eden bütün hür memleketlerde bu 
tahsil küçük yaşta başlar ve uzun süre devam 
eder. 

Arzu edilen seviyede din adamı yetiştirilen 
insan ilmi, tatbikatı ve yaşantısı ile kendisini 
halka kabul ettirmeye mecburdur. Tatbikat yö
nü olmayan din görevlisi fayda yerine zarar 
getirir. Din adamı olarak yetişecek bir çocuğun 
bu niteliğe sahibiolabilmesi küçük yaştan eğitil
meye başlaması ile mümkündür. Hele, «İmam -
hatip okullarının birinci devrelerinde din ile 
ilgili çocuğun yaş ve fikir seviyesine ağır gelen | 

derslerin olması» bahanesi bu okulların kapan
masına gerekçe olamaz. Zira bunu tashihi ken
di yetkileri dahilindedir. 

Ağır gelen dersler hangisiyse bunları üst sı
nıflara alırsınız. Klâsik ortaokulda öğrenilme
si zaruri olan genel kültür derslerine de gereği 
gilbi ağırlık verirsiniz, işte o zaman ıslahat yap
mış, reform yapmış olursunuz. Programımıza da 
sadık kalmış olursunuz. 

Nitekim fau husufta Sekizinci Millî Eğitim 
Şûrasında kabul edilen, «Türk millî eğitim sis
temi» muvacehesinde imam - hatip okullarının 
durumunu görüşmek üzere 14 - 15 Aralık 1970 
tarihinde yapılan istişari toplantıda bu hususta 
olumlu bir teklifte bulunulmuştur. Buna göre, 
imam - hatip okullarımın birinci Kısmının mes
lekî niteliğin bozmadan klâsik ortaokullardaki 
mecburi kültür derslerinin tamamını vermek ve 
meseleyi halletmek mümkündür. 

Bu konuda şöyle bir çizelgeyle de meseleyi 
izah etmek mümkündür. Şu elimdeki çizelge, 
bu Sekizinci Millî Eğitim Şûrasının kararları 
muvacehesinde hazırlanjmış yemi ortaokul haf
talık ders dağıtım çizelgesidir. 

Burada mecburi dersler: Türkçe, sosyal bil
giler, fen bilgisi, matematik, yabancı dil, beden 
eğitimi, müzik, resim - işitir, ihtayâri ders din 
bilgileridir. 

Diğer taraftan seçımeliJk dersler vardır. Bi
rinci grup; ticaret işleri veya tarım işleri, ve
ya teknoloji. Kızlar için ev işleri, ikinci grup; 
müzik çakışmaları veya resim çalışmaları. Üçün
cü grup; lâboraltuvar ve kitaplık çalışmaları. 
Bunlar ıseçmelik ders. 

Bu programın seçmelik dersler kısmıma mes
lekî dersler konmak ve din bilgileri dersleri de 
mecburi olmak suretiyle meselenin halledilmesi
ni biz mümkün görmekteyiz. Sayın Millî Eğitim 
Bakanının da bu konuda müspet bir nazarla 
tetkik yapmasını temenni ediyoruz. Bu teklif 
kabul edilirse, sayın Bakanın Senatoda izah et
tiği, tedrisat süresinin % 40 uzatılmasına lüzum 
yoktur. Haftada ders saatlerine iki saat ilâve 
etmek suretiyle bu ıslahat yapılabilir. 

Sayın Bakanın yukarda arz ettiğim beyan
ları arasındaki, «Genç dimağlara yerleışen kli
şeler» sözü ile neyi kasdettiğini anlamak güç. 
Şayet islâmiyetin anakurallarmı; iman, ibadet, 
ahlâk konularını Kur'anı Kerîm'i klişe kalbul 
ediyorlarsa esasta yanıldıklarım ve niçin bu 
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»okulları kapattıklarını anlamak kolay olacak
tır. 

Sayın Bakanın islâmî telâkkinin bu öğren
cileri karşılaştıkları hâdiseleri zaman ve mekân 
içerisinide tahlil ve tenkit imkânından alıkoy
duğu şeklindeki iddasını ida kabule şayan ger
mek mümkün değildir. Bu konudaki fikrimizi 
ispat için biriçok misaler verilebilir. Biraz ev
vel arkadaşlarım verdiler. Vaktinizi fazla alma
mak için detaya inmek istemiyorum. 

«îlmi Çin'de bile olsa alınız». «Beşikten 
mezara kadar ilim tahlsil ediniz». «Cahilden yüz 
çeviriniz», diyor Hazretti Peygamber. Daima doğ
ruyu, iyiyi, çalışmayı, ilerlemeyi, yükselmeyi 
öngören, emreden yüce dinimizin, cehaletin ve 
dalâletin klişelerini ilk defa kıran dindir. O 
itibarla bu konuda konuşurken muhterem Millî 
Eğitim Bakanının seçtiği tedbirlere dikkat et
mesi lâzımldır. 

Yine sayın Bakanın, memleketimizin imam-
hatip ihtiyacı ile ilgili olarak serd ettiği gerek
çe de yanlıştır. Sayın Bakan bu okullarda 40 
bin öğrenci olduğunu, hâlâ memleketimizin 40 
bin imam - hatibe ihtiyacı bulunduğunu, 9 bin 
fazlalık meydana geleceğini ifade ediyor. Nü-
tfuls artış oranındaki hızı, gelecekteki ihtiyacı 
bdr tarafa bırakırsak bile, bir Millî Eğitim Ba
kanının bu okullardan mezun olan öğrencilerin 
mezuniyet oranını bilmesi lâzımdır. Bu oran 
imam - hatip okullarında % 33 tür. Bu duruma 
göre, 7 yıl Sonra 49 bin öğrenciden takrübem 
16 ıbıni bu okullardan mezun olacaktır ve za
man içerisinde ayrılmalar, kadro boşalmaları, 
vefatlar, emeklilikler nazarı itibara alınırsa, ih
tiyaç ikinci devrelerin karşılıyamıyacağı, hattâ 
bugünkü durumu muhafaza edemiyeceği ölçüde 
devasa bir problem olarak yine milletimizin, 
hükümetlerimizin ve Meclisimizin karşısında 
olacaktır. 

Bu karar uygulandığı takdirde imam - ha
tip okullarımın ikinci devresini yaşatmak müm
kün değildir. İmam - hatip okullarının ikinci 
kısmının yegane kaynağı birinci kısmıdır. Klâ
sik orta okulların imam - hatip okulunu besle
me ihtimali yoktur. Bu tasarruf, imam - hatip 
okullarının kaynağını kurutmaktadır. Kökü ku
rutulan ağacın yeşermesi, meyva vermesi müm
kün değildir. 

Meseleyi, hangi noktadan bakarsanız bakınız 
bu kararı haklı görmek mümkün değil. 

Sayın Bakan bu konu üzerinde yapılan gö
rüşmelerin kamu oyunu bu yönde harekete ge
çirmek hedefini güttüğünü Senatoda ifade et
tiler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu konuda kamu oyunun tahrik edilmesine 

ihtiyaç kalmamıştır. Sayın Bakan bunu fazlası 
ile yapmıştır. Yalnız şunu bilmelerini isteriz ki, 
biz, siyasi partiler ve parlömanterler olarak 
bu konuda kamu oyunun haklı, meşru ve kanuni 
reaksiyonlarını önlemek için ciddî ve iyi niyetli 
gayretler sarf ediyoruz. Yüce Meclisin ve muh
terem Hükümetin bu meseleye sahip çıkaca
ğına inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Konunun ehemmiyetini içinde bulunduğumuz 

şartlar daha da artırmaktadır. İhtiyaç nisbe-
tinde arzu ettiğimiz seviyede din adamı yetiştir
menin yollarını tıkayacak olursak hâsıl olacak 
boşluk milletimizin zaman zaman acısını çektiği 
ihtilâtlara yol açacaktır. 

Burada eski Millî Eğitim bakanlarından mer
hum Hasan Âli Yücel Beyin «Hürriyet Yine 
Hürriyet» isimli eserinden bir pasaj okuyarak 
konuşmamın sonuna gelmiş olacağım. 

Merhum Hasan Âli Yücel kitabında şöyle 
diyor: «Birleşik Amerika'nın Dışişleri Müste
şarı John Fu'ster Dulles şöyle söylemektedir: 

En büyük ihtiyacımız mânevi tarafımızı yük
seltmek ve halkın itimadını oraya tevcih etmek
tir. Ahlâki bakımdan dinî bir itikat her türlü 
cemiyette olması lâzımgelen bir unsurdur. Bu, 
bilhassa modern cemiyetin şartları ile yakından 
ilgilidir. Materyalist bir inanç olan komüniz
min metot ve tedbirleriyle mücadele edeceksek 
bunu söylememiz icaibeder. O zaman daha iyi 
tedbirlere başvuracağız ve doğru yolu tuttuğu
muza dair olan inancımızın himayesi altında ha
reket ettikçe imanımız artacak ve bizi bir gün, 
insan hak ve adaletinin hüküm sürdüğü sulh 
dünyasını kurmak için çalışan bütün insanlarla 
bir dünya dostluğu kurmaya sevk edecektir.» 

ISaym milletvekilleri, 
Birinci Dünya Savaşından yorgun ve bitkin 

çıkan, vatanı parça parça taksim edilmiş olan 
Türk Milletinin İstiklâl Harbinde Atatürk'ün 
önderliğinde şahlanışının mühim unsurların
dan biri milletimizin moral gücü, millî ve mâne-

. vi değerlerini her şeyin üstünde tutuşu idi. 
Atatürk bunu iyi biliyor ve iyi değerlendiri-
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yordu. Bunu anlamak için, o günün aydınla
rının bizzat Atatürk'ün emriyle camilerde 
verdikleri vaızlara, istiklâl Marşımıza ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Devre
sinin tutanaklarına bir göz atmak kâfi gele
cektir. 

iSaym Millî Eğitim Bakanına bugünlerde 
çok büyük görevler düştüğü inancındayız. Bu 
görevlerin başında, 'Türk Milletini yüceltecek, 
muasır medeniyet seviyesine süratle ulaştıra
cak vatanperver, inançlı nesiller yetiştirecek, 
milletimizin arzu ettiği mükemmel vatandaş ti
pini meydana getirecek eğitim sistemini kur
mak giıbi ve buna benzer büyük görevler gel
mektedir. Yoksa işe imam - hatip okullarını 
kapatmakla başlamak (değil. 

Meclislerimizin ve Hükümetimizin hallet
mek zorunda olduğu büyük ve ağır meseleler, 
vardır muhterem arkadaşlarım. Bu şartlar için
de milletimizin Hükümete olan inanç ve itima
dının muhafazası büyük ehemmiyet arz etmefc-

• tedir. Millî beraberliğe her zamandan çok muh-
tacolduğumuz günleri yaşıyoruz. Böyle bir za
manda milletimizin % 98 ini derinden yaralı-
yacak, Hükümete olan itimadı sarsacak bir ta
sarruf kime ve niye hizmet edecektir. 

(Hatadan dönmenin faziletine herkes gibi 
muhterem Hükümetimizin de inandığı inancı 
ile bu karardan vazgeçilmesini en iyi dilekler
le temenni ediyoruz ve bu konuda, izahına ça
lıştığımız programlarına uygun ıslahat tedbir
leriyle ilgili icraatlarının yanında olacağımızı 
da ifade ediyoruz. 

Ancak, Sayın Bakan biraz sonra, yapacağı 
(konuşmada, imam - hatip okullarının birinci 
kısmını kapatma kararında ısrar ederse, genso
ru önergesini destekliyeceğimizi ve Yüce Mec
lisin muhterem üyelerinin de desteklemesini ri
ca edeceğimizi arz ve ifade eder, Yüce Meclise 
saylgılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞEAN — Açık oylamaya katılmıyan sa
yın üyeler lütfen oylarını kullansınlar efen
dim. 

Grupları adına başka konuşmak için şu ana 
kadar bir müracaat yoktur. 

MEHMET AR|SI*ANTÜRK (Trabzon) — 
C. H. P. Grupu adına söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 

efendim?.. (Var, var sesleri) gelenlerden sonra 
bitmiştir. 

0. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ARS-
LANTÜRK (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri, 

Gensorunun gündeme alınıp alınmaması ko
nusu üzerinde O. H. P. Meclis Grupunun görüş
lerini detaya girmeden kısaca yansıtacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere Yedinci Millî Eğitim Şûra

sında ve onu izliyen yıllarda Millî Eğitim Ba
kanlığı Talim ve Terbiye Kurulu aldığı karar
larla orta dereceli meslek okullarının orta oku
la dayalı olmasını, bâzı genel kültür birliğiyle 
beraber, pedagojik yönden olduğu kadar genç
lerimizin o yaşlardaki fiziksel yapıları ve bi
linçli meslek seçme yönlerinden kalbul etmiş ve 
(bu 'görüş uygulama alanına ardarda konulmuş
tur. Hatırlanacağı üzere Sekizinci Millî Eğitim 
Şûrasınca da aynı görüş genellikle benimsen
mişti. 
. Detayına girmeden ifade etmeliyiz ki, birer 

meslek okulları ıbulunan öğretmen okulları, kız 
ve erkek teknik okulları, tarım, orman, tapu 
kadastro, kolej ve liseleri birbiri ardından, yu
karda sözünü ettiğimiz karara uygun olarak or
ta okula dayalı hale getirilmişlerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu kez yaptığı, 
aynı kararın memleketimizin gerçekten ihtiya
cını Ibüyük ölçüde hissettiği aydın din adamla
rımızı yetiştiren ve memleketimiz için çok ya
rarlı olan hirer meslek okulları olan imam - ha
tip okullarımıza da teşmil etmek olmuştur. 

Bakanlık, öyle görülüyor ki, meslek okulla
rındaki birliği sağlamayı amaç edinmiş ve hu 
kararın yüksek kurulunuzca tasvip buyurülan 
Hükümet programına da paralel olduğu görü
şündedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Memleketimizin yararı için çok önem verdi

ğimiz ve milletçe ihtiyaç duyduğumuz aydın 
din adamlarımızın güçlü bir genel kültür edin
meleri tabiatiyle zorunludur. Orta okul seviye
sinde genel kültür almış gencilerimiz, yani orta 
okul mezunu gençlerimiz daha kültürlü ve da
ha bilinçli bir şekilde imam - hatip okullarımı
za gideceklerdir. 

Orta okul mezunu gençlerimizin imam - ha
tip okullarımıza ıgitmiyeceklerine de pek ihti
mal vermiyoruz ve hattâ böyle bir ihtimal ver-
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meyi de istemiyoruz. Parasız yatılı imkânları 
artırılır, istihdam politikası gerçeklere uygun 
iyi bir şekilde düzenlenirse her meslek okulu 
gibi bu okullarımıza da gençlerimiz özellikle 
bilinçli ve arzulu şekilde gideceklerdir. 

Öte yandan bakanlıkça alınan karar yeni 
uygulama alanına konulacaktır. Zaman içinde 
eksiklikleri tabiatiyle görülecek ve düzeltile
cektir. Orta okula dayalı dört yıllık imam - ha
tip okulları müfredat programları bakanlıkça 
her halde yeniden ve ihtiyaçlara göre ayarlana
caktır. 

Son olarak, millî birliğimizin yücelmesinde 
genel kültürü kuvvetli aydın din adamlarının 
yetişmesine gönülden katılmaktayız ve bunu 
açıkça belirtmekte yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kısaca özetlediğim bu nedenlerle Meclis 

Grupumuz, değerli bir arkadaşımız tarafından 
verilen, Millî Eğitim 'Bakanı hakkında bu konu 
üzerinde bir gensoru açılmasını uygun bulma
maktadır. Grupumuz reylerini o yönde kullana
caktır. 

Durumu arz eder, Yüce Kurulunuza saygı
lar sunarım. '(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, zaman dolmuştur. 
NEJDET UĞUR (İstanbul) — Daha 10 da

kika var. Lütfen başka gruplara da söz isteyip 
istemediklerini sorun. 

20 . 8 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Efendim, başka gruplardan söz 
gelmiştir. 

HASAN KORKMAZÖAN (Denizli) — Uza-
! tiriz Sayın Başkan. 
| BAŞKAN — Bir talep olmazsa ben mi uza-
| tacağım? Saat 19,00 a 5 var. Bir grup var, son

ra Hükümet konuşacak. («19,00 a 10 var» ses
leri) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
ben Grupum adına konuşacağım. Yalnız benim 
konuşmam bir saate yalan sürecektir. 

BAŞKAN — Bir saat zatıâlinizin konuşması 
sürecek. 

iSaym Bakan, konuşmanız ne kadar sürer 
acaba? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞÎNASİ OREL 
— Bir saat sürer. 

BAŞKAN — Bir saat. 
Boğaziçi Üniversitesi adı ile İstanbul'da bir 

üniversite kurulması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına 182 sayın üye katılmış; 
174 kabul, 5 ret, 3 çekinser »oy çıkmıştır. Ge
rekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle oylama 
tekrar edilecektir. 

Zaman dolduğu ve gerekli çoğunluğumuz 
da bulunmadığı cihetle 28 Ağustos 1971 Pazar
tesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,52 
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Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması 
verilen oyların sonucu. 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 182 

Kabul edenler : 174 
Eeddedenler : 5 

Çeikinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 261 

Açık üyelikler : .7 

hakkındaki kanun tasarısına 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Baza 'Güllüoğlu 
Eimir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zekii Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Süleyman. Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi M<eşjhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
İ. Sıtkı Hatip oğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toketr 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

[Kabul 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Beynelâlbidıkı İnian 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazırı^ Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kernâl Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arıslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

edenler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 
Hasan Korikmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necrnettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
İlhamdı Ertem, 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayltuğ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septıoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rasimj Oinisli 
Rıfkı Danışmıan 
Selçuk Erverdi 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmıet Angı 
Orha,n Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

HAKKÂRt 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Ali Yılmaz 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım Özeke 
N'aim'e İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Buıhanettlin Asutay 
M. Ehılûsi Çakır 
Oo:§lkun Karagözoğlu 
Kemal Önder 

KARS 
Turgut Artac 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehm et Seydib eyo ğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin' Nakilboğîu 
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Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet At'agün 
FeyzuTlah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Talhsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 

ESKİ 
M. Şemşel 

Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. ZelkeriyajKürişaid 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoglu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

[Reddet 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

[Çekim 
jŞEH İR 
/tin Sönmıez 

isıv 
ibrahim E 

[Açık ü 

Bursa 
Diyarbakıı 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 

ORDU 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlıı 
Ekrem' Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztra'k 

tenler] 
RİZE 

Hasan Basın Albayrak 
İSPARTA 

Hüsamettin Akmumcu 
DENİZLİ 

Sami Arslan 

terler] 
LNRUL 
llmalı 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Neemettiin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahrii Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Cahit KaraJkaş 
Kevni Nedimoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

yelik] 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Yekûn 

»»«•« 
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152 NGİ BİRLEŞİM 

20 . 8 . 1971 Cuma 

Saat : 15.00 

A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Denizli Milletvekili iSami Arslan'm, 
Anayasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
ve öğretimi hürriyetine rağmen İmam - Hatip 
okullarının 1 nci devresini kapatma kararı alan 
Millî Eğitim Bakam Şinasi Orel hakkında Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gesonsu 
açılmasına dair önergesi (11/21) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kuruliması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

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

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 larbadıaşnnın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının 'fealdırıknıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
tamir Milletvekili Burhanettiaı Asutay ve 4 ar-
kjadıaşıman, 606 saıyılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nunıun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kıanon teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden (kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

3. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 saıyılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci elk, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

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

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

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

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

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

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

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

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura! ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Emgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/4'82) 
(tS. Sayısı :. 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
02/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

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

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

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e l nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

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

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

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

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
309} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

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



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

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

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

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

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

X 23. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (8/478) (IS. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

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

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

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

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesdmhesalbı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/230) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 10165 takvim yılı konsolide bilanço
suna aüt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayış/tay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Orman işletmeleriyle Keres-
ıte fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu^ 
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400) (Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

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

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

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünün. 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş-
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kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayış/tay Komisyonu raporu (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhessabına ait genel uygunluk bildiriminin 
«umulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (8/502, 1/74) (IS. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

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

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

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru' (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

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

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

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

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Içiş-

| leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 3 . 1 9 7 1 ) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
| yasama ve yürütme organlarında görev alanla-



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

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

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

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

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapıılıması hakkında kanun tasarısı 
ile Istanlbul Milletvekili Reşit ÜDker'in, Millî 
kıyıilar 'kamumu teküâfi ve îmıar ve takam, içişleri 
ve Plân komisyonılıarmdan 5 er üye seçM/enek iku-
ruflıan 7 nuımarıalı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

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

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

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

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

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

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
den doğma 16 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 16 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Meftumet AM 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (8/290) (0. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 5*2 nci hane, 8 nci cüfot 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Methmetıoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, gayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeflik'in ölüm 



cezasına çarptınlması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demitfbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — istanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaPm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) -

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

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

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se

çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

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

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

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

• • 

(Millet Meclisi 152 nci Birleşim) 


