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1. — aEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak birinci madde 
okundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı rve 
Sayıştay bütçeleri kabul olundu. 

19. 2 .1962 Pazartesi günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

(Başkan 
Başkanvekili 

Mekki Keskin 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltactoğlu 

Kâtip 
İstanbul 

Ferruh Bozbeyli 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KATİPLER : Ferruh Bozbeyli (İstanbul), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyetimiz var, 
gündeme başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, C, Se
natosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23) 

B — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

(BAŞKAN — Başbakanlık masraf bütçesinin 
görüşülmesine başlıyoruz. Evvelâ söz istiyen grup 
sözcülerine söz vereceğim. 

^Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına Saa
det Evren. Yok. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Grup adına 
lben konuşacağım efendim. 

ıBAŞKAN — Buyurun, efendim, 

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PAR
TİSİ MECLİS GRUPU ADINA TAHSİN TEL
Lİ (Erzurum) — Muhterem arkadaşlarım, 

C. K. M. P. Grupu adına Başbakanlık bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi belirtirken, konuyu hi-
yerarşik bir açı içinden tetkiki faydalı bulmakta* 
yı«. 

27 Mayıs inkılâbı sonunda halkoyuna sunulup 
kabul olunan T. C. Anayasası Başbakanın şah
sına, bu sıfatı dolayısiyle bâzı mükellefiyetler 
yüklemektedir. Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
Başkanı olarak, Bakanlıklar arasında iş birliğini 
sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütül
mesini gözetir. 

T. Cumhuriyetinin kurulduğu günden beri 
toplumun ihtiyaçlarında bir artış vukuagelmiş 
bulunan zaruri bir neticesi yeni yeni müessesele-
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rin kurulması cihetine gidilmiş bulunmaktadır. 
Âmme hizmetlerinin günden güne artışı ve birbi
rine girift olması hasebiyledir ki, bu hizmetleri 
ifa eden Devlet müesseselerinin realist bir görüş
le, koordine tarzda çalışmalarını mümkün kıla
cak şekilde Bakanlıklar kuruluşunun gözden ge
çirilmesi gerektiği zaruretine kaaniiz. Ancak 
bundan sonra koordine çalışma mümkün olabilir. 

Yine Anayasa hükmü gereğince Bakanlıklar, 
kanunun koyduğu esasa göre kurulur. Halbuki 
tatbikatta ibu hükme riayet edilmiyerek vazife 
sahaları çalışma tarzları ve bilhassa mesuliyetleri 
kanunla tesbit edilmemiş Bakanlıkların muhafa
zasında devam edildiği görülmektedir. Mesuliyet 
bakımından tümü, vazife ve salâhiyet bakımın
dan Başbakan yardımcılığı, Devlet Bakanlıkları 
ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlıkları bu ma
hiyettedir. Âmme hizmetindeki fonksiyonu belli 
olmıyan ve teşkilât kanunları dahi bulunmıyan 
(bakanlıkların muhafazasının doğru olmadığı ka
naatindeyiz. Bu icraatın yapılabilmesinde önce
likle Başbakanın harekete geçmesi lâzımdır. 

Memleketin emniyet ve selâmeti sahasında hu
susi bir eıhemmiyeti olan Millî Emniyet Teşkilâtı-
nın*bir teşkilât kanununa muhtaç bulunduğu geç
miş devirlerde de idrak edilerek bu yolda hazır
lanan kanun tasarısı 1957 de Meclise getirilmişse 
de Meclisin feshine binaen kanunlaşmamıştır. 

1960 yılında 2 nci defa Meclise gelen bu talih
siz kanun, bu kere de 27 Mayıs İnkılâbı ile Mec
lisin feshine binaen bir türlü çıkarılamamıştır. 

Devlet bünyesi içinde en âli menfaatleri ilgi
lendiren işlerin bir zaptı rapta ve sağlam bir büt
çeye bağlanması ancak bu kanunun bir an evvel 
çıkmasiyle halledilecektir. 

Başbakanın diğer bir vazifesi Hükümetin si
yasetinin yürütülmesini gözetmektir. Bu vazife 
dolayısiyle şunu belirtmek isteriz ki, Meclisin 
tasvibine sunulan Hükümet programımnm ta
hakkuk ettirilmesinde Başbakanın şahsına önem
li vazifeler düşmektedir. 

Bu cümeleden olarak siyasi kanaatleri ne 
olursa olsun vatandaşların idare karşısında eşit 
muamele görmesi yanında âmme hizmetlerinin 
ifası ile görevlendirilecek memurların ve hiz
met erbabının tâyin ve tesbitinde siyasi mülâ
hazaların hâkim olmamasıdır. 

Esas bit olmasına rağmen bakanlıklarca tâyin 
yapılırken ehliyetli ve hakkı olan insanlar yeri-
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ne muhtelif saiklerle ehliyetsiz kimseler tâyin 
edilmekte devam edildiğini üzüntü ile ifade ve 
bu gibi tâyinlerin başka suretlerle Meclise ak
settirilmeden iptali cihetine gidilmesi gerekti
ğini beyan etmek mecburiyetindeyiz. 

Partimiz yıllardan beri hak mefhumunun va
tan sathında hâkimiyeti için yılmadan mücade,-
le etmiştir. Hiçbir tazyik bizi bu mücadelemiz
den geri bırakamamıştır. Emelimiz hakkın hâ
kimiyetini tahakkuk ettirmek olmalıdır. Bu 
inancın ışığı altında şunu arz etmek mecburiye
tini hissediyoruz. Mahkeme karariyle beraet 
eden kimselerin siyasi kanaatleri ne olursa olsun 
memuriyetlerinin iadesi şarttır. Aksi hareket 
haksızlığın en bariz misalidir. 

Samimî, olarak huzur istiyenler kısmen da
hi olsa huzursuzluk tevlideden bu hareketlere 
son verip hakkı olanlara haklarını teslim etme
lidirler. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Başbakanlık teşkilâtı son olarak 9 . 3 . 1954 

gün ve 6330 sayılı Kanunla yeni esaslar göz-
Önüne alınmak suretiyle kurulmuştur. Ancak, 
bu kanunla kurulmuş bulunan teşkilâtın ne şe
kilde çalışacağını ve teşkilâtın muhtelif müdür
lüklerinin görevlerini tesbit eden bir yönetme
liğin şimdiye kadar çıkarılmamış bulunması da 
üzücüdür. Başbakanlığın evvelâ kendi teşkilâtı 
içinde bulunan kısımların belirli bir yolda çalış
masını sağlaması gerektiği kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Başbakanlık bünyesinde bilâhara kabul edi

len kanunlarla^ kurulan T. Orta - Doğu Âmme 
İ4aresi Enstitüsü, Deylet Personel Dairesi, Millî 
Savunma Yüksek Kurulu ve Atom Enerjisi Ko
misyonu birer müessesese olarak ithâl edilmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer büyük devletlerin atom enerjisi temini
ne matuf faaliyetlerine paralel olarak bizde de 
6821 sayılı Kanunla Atom Enerjisi Komisyonu 
kurulmuş ve Başbakanlığa bağlanmış bulun
maktadır. Memleketimizin istiklâli ve iktisadi 
hayatımızın inkişafında büyük hizmeti olacak 
bu komisyon faaliyetinin milletimiz için hayır
lı sonuçlar vermesini temenni etmekteyiz. 

Bununla beraber şunu ifade edelim ki, her 
hangi bir müessesenin verimli işliyebilmesi iyi 
bir çalışma düzeninin kurulması ile mümkündür. 
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- Bu düzen çıkarılacak tüzük ve yönetmelik

lerle kurulabilir. Halbuki bu komisyon çok dar 
imkânlarla çalışmaktadır ve düzeni kuracak yö
netmelikler çıkarılmak suretiyle faaliyetleri 
maalesef koordine edememiştir. Bu bakımdan 
kanunun âmir hükümleri de ihlâl edilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
160 sayılı Kanunla Devlet Personel Dairesi 

kurulmuştur. Büyük bir boşluğu doldurması ge
reken bu dairenin alışılmış zihniyeti terkederek 
inşa edici zihniyetle çalışmak suretiyle iyi so
nuçlar almasını temenni etmekteyiz. 

Faaliyetleri esasında öncelikle âmme hizme
tini ifa eden kimselerin malî İmkânlarının dü
zeltilmesi yer almalıdır. Bu zümrenin malî duru
munun düzeltilmesi mesailerinin daha verimli 
netice sağlıyacağı kanaatindeyiz. Bu suretle âm
me hizmeti daha iyi ifa edilmiş olacaktır. Bina
enaleyh memur sınıfının aylık durumunun yeni 
bir barem kanunu ile ıslahında zaruret vardır. 
Memurun malî sıkıntısı geçici ve istikrarsız tedbir
lerle önleneceği kanaatinde değiliz. Bu itibarla 
yeni bir ücret esasına göre Barem Kanununun I 
hazırlanması zaruridir. 

Barem Kanunu yapılırken bütçenin gelir 
kaynakları, memurun hizmet dolayısiyle katla
nacağı güçlük yetişme süresi velhâsıl aylık tes-
bitine müessir olabilecek bütün faktörler nazara 
alınmalıdır. En alt derecedeki memur dahi bir 
insan gibi yaşamasını sağlıyacak malî imkâna 
sahip kılınmalıdır. Memura tek bir esas üzerin
den -ücret ödenebilmeli, -muhtelif yollarla öde
me yapılarak esastan inhiraf edilmemelidir. Ko
nulacak esaslar vergi mükellefinin verdiği pa
raların memurlara nasıl ödendiğini ve tevzi edil
diğini kontrol imkânını da sağlamalıdır. 

Bizler malî sıkıntısı giderilen kimselerin faa- , 
liyetinden daha verimli netice alınabileceğini dü
şündüğümüzden bunun bir an evvel halledilme
sini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçenin gelir imkânlarının darlığı bizleri • 

tasarrufa götürmesi lâzımdır. Masrafları müm
kün olduğu nisbette zaruri sahalara sarf mec
buriyetindeyiz. Ehemmi mühhimme tercih mec
buriyeti vardır; Bu itibarladır ki, elde mevcut 
kullanılabilir binek arabalariyle iktifa oluna
rak bütçedeki 400 bin liranın tasarrufunu sağ-
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lamak suretiyle daha ehemmiyetli yerlere sarfı
nın yapılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. 

Taşıt bahsi açıldığı için bir hususu da arz 
mecburiyetini hissetmekteyiz. Resmî vasıtalar 
her ne kadar hizmet dışında kullanılmaması ge
rekmekte ise de, maalesef buna tam mânasiyle 
riayet bir. türlü sağlanamamıştır. Resmî vasıta
ların hususi işlerde kullanılması Devlet bütçe
sine geniş çapta akar yakıt ve yıpranma bakı
mından masraf yüklemektedir. Bu vasıtaların 
şahsi işlerde kullanılmaması için daha isabetli 
tedbirler alınması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarım, 
Âmme hizmetlerinin hızlı ve düzenli ifa edil

mesi vatandaşı idareye karşı ısmdırabilecek yol
lardan biridir. Binaenaleyh işlerin sürüncemede 
kalmaması için idari mekanizmanın çalıştırılma 
tarzının düzeltilmesi lâzımdır. Lüzumsuz evrak 
havaleleriyle işlerin intacının sürüncemede bı
rakılması birçok ahvalde vatandaşın kanuni 
haklarını arama yolundan vazgeçmesine sebeb-
olmaktadır. Münferid vakalar toplanarak vatan
daşın idareye karşı itimadı sarsılmaktadır. Bu 
itibarla da geniş çapta bürokrasiye son veril
mesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. * 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vatandaşın antidemokratik veya ihtiyacına 

cevap vermiyen kanunlar yürürlükte bulundu
ğu müddetçe ıstıraplarının dinmesine imkân 
yoktur. Hükümet programında yer alan anti
demokratik kanunların kaldırılması için vâki 
tâahhüdün henüz yerine getirilmemesi bizleri üz
mektedir. yıllardan beri antidemokratik kanun
ların yürürlükte kalmasının doğru olmadığını 
muhalefet saflarında musırren müdafaa ettiği
miz içindir ki, bunların neler olduğunu bilme
miz icabeder. Hükümetin kuruluşundan beri bu 
güne kadar antidemokratik mevzuatın yürür
lükten kaldırılması için her hangi bir hareketin 
tezahürünü görmememiz dahi grupumuzu üzmek
tedir. 

Hükümet programında piyasada sıkıntı ya
ratan alacaklı ve borçları yakinen ilgilendiren 
icra ve îflâs Kanununun değiştirileceği belir
tilmiş olmasına rağmen ve oldukça uzun bir 
müddet geçtiği halde bu sahada da bir hareket 
görmemekteyiz. Vatandaşların muhtelif bakımlar
dan huzursuzluk içerisinde bırakılmasını doğru 
bulmuyorum. 



M. Meclisi B : i 
Onun ıstıraplarına çare bulmak için de hare

ketin her şeyden evvel Başbakanlıktan gelmesi
ni arzulamaktayız. Baştan hareket beklemek en 
tabiî hakkımızdır. Hükümetin programiyle taah-
hüdettiği hususların tahakkuk ettirilmesinde 
en büyük mesuliyet Başbakanlık mevkiini işgal 
eden Sayın İnönü'ye terekkübeder. 

Hükümet programları ve muhalefet partile
rinin görüşleri Hükümet icraatına ışık tutar 
şimdiye kadar tahakkuku cihetine gidilmiyen 
vaidlerin tahakkuk ettirilmesi için Hükümet 
programının bir an evvel tatbikini temenni et
mekteyiz. 

Partimizin Başbakanlığa bağlı diğer müesse
seleri bütçeleri hakkında görüşümüzü ayrıca di
ğer arkadaşlarımız belirteceklerinden sözlerime 
burada son verir hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. Partisi Meclis Grupu adı
na Güner Sarısözen. 

Y. T. P . GRUPU ADINA GÜNER SARISÖ
ZEN (Sivas) — Sayın Başkan ve Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; 

Yeni Türkiye Partisi ' Meclis Grupu adına 
BaşToaıkanlık bütçeyi halkkındaki görüşlerimizi 
Yükselk Heyetinize arz ederken, Hükümet Prog
ramını, Anayasamızın (getirdiği yeni ruh ve zih
niyeti ve sayın Başkanın mütaaddit beyanatları 
ile tatbikatı nazarı dikkate alarak hareket etti
ğimizi belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bir bütçe tenkidinde 
para olarak kıymetlendirilen farklı rakamların 
ifade ettikleri mâna altında, tasarruf, samimi
yet, ihtiyaç gibi birtakım tutum ve davranışla
rın da dile getirileceği tabiîdir. 

Eğer tasarruf, politik tarafı ağır basan bir 
gösteriden ileri gidemiyorsa, temel zihniyette 
yapılacak devrimin tabiî yönünde tasarruf ted
birleri alınmasının gerekli olduğunu söylemek 
zorundayız demektir. Böylece de rakamlar öne
mini kaybeder ve bütçenin hazırlanmasındaki, 
hâkim zihniyet tenkitlere hedef olur. 

Başbakanlık bütçesinin 422 nci bölümünde 
4933 sayılı Kanun gereğince verilecek armağan 
için ödenek ayrılmamış olması, izahı zor şeklî 
bir tasarruf mahiyetindedir. Hangi nam 'altın
da verilirse verilsin Türk kültür hayatı için çok 
yararlı olduğunda'§üphe etmediğimiz bu arma
ğana lâyılk eser veya kişinin mevcudiyetinde 
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tereddüt varsa «fasıl neden muhafaza edilir? 
Yoksa, bu fasla neden yeteri kadar para kon
maz?» Sualini yetkililerden sormak ve öğren
mek isteriz. 

Cari bütçe yılında 182 aded olan (D) cetveli 
hizmetli kadrosundan 11 tanesini tasarruf et
mek imkânını bulan Başbakanlık, aynı gayreti 
.maaşlı memur kadrosunda göstermemiş ve 41 
münhal kadroyu muhafaza etmiştir. Kadrola
rın hâlâ münhal bulunması, işlerin rasyonel 
yürümesine engel teşkil etmediği halde, aynı 
gerekçe bir tasnife tâbi tutularak yani «daha 
rasyonel» çalışma mazereti ile bu kadrolarda ta
sarruf cihetine gidilmemiştir. Müsaadeleri ile 
arz edelim ki, asıl muvaffakiyet ve tasarruf 
41 aded kadroyu muhafaza etmeden «en rasyo
nel» çalışma imkânının bulunmasmdadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
(Başbakanlığın 237 sayılı Kanun gereğince. 

12 aded olarak tesbit edilen taşıt kadrosunun 
bir noksanı ile hizmete kâfi gelecek ve satın-
a'lmacak olan dört otomobil için 400 000 lira 
ayrıldığı, fakat bu otomobillerin ucuz ve eko
nomik olanlarının tercihi kararlaştırıldığından 
200 000 liranın kâfi geleceği) Karma Bütçe 
Komisyonu raporunda tasrih edilmiş bulunmak
tadır. Bu hususu memnuniyetle karşılamakta
yız. 

Cadillac arabaların halkta tevlidettiği aller-
ji malûmdur. Fakat şunu da belirtelim ki, TürX 
Hükümetinin başkanı ve yöneticisi, Opel marka 
bir arabayı (kullanma jestinin dışında olmalıdır. 

Diğer taraftan, senelerden beri umumi ef
kârca hassasiyet gösterilen ve daha çabuk göze 
çarpsın diye üzerinde «rcMnî hizmete mahsus
tur» ibaresi yazılı otomobillerin özel hizmetten 
kurtarılması için alınması gerekli tedbirler, biz
ce bir intizar konusu olmuştur. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Hükümet Programının ihtiva ettiği hususla

rı tatbik ve başarıya ulaştırmak için Anayasa
da tesbit olunan hütün organların, kanuni yet
kileri içinde ve ahenkle çalışmaları lüzumu aşi
kârdır. Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve Baş
bakanlık birer Anayasa organı olmak hasebiy
le, bunlar arasında ahenk ve koordinasyonu 
sağlamak mükellefiyeti, Başbakana terettüb-
etmektedir. Bakanlıklar arasındaki vâki ihtilâf
ların, daha Bakana intikal etmeden birbirine zıt 
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kararlar şeklinde tatbikatına geçilmesi ihtimali 
bilhassa koalisyon 'kabinelerinde üzerinde -has
sasiyetle durulacak bir konudur. 

Devlet Bakanlıklarına gelince, koalisyon 
kabinelerinde politik kadrolar şeklinde ihtiyaç 
duyulan bu Bakanlıklar ıbizde nev'i şahsına mün
hasır durumlarını muhafaza etmekte ve tatbi
katı da günün şartlarına göre değişmektedir. 

Devlet bakanlarının Başbakan adına'yürüt
tükleri işler bakımından tahaddüs edecek huku
ki, cezai ve siyasi soramlulukları hâlâ bir esasa 
bağlanmamıştır. Bu yolda bir çalışma olup ol
madığına dair bilgimiz de mevcut değildir. 

Yeni Anayasanın getirdiği zihniyete uygun> 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın ilk şartı duru
munda olan idari reform ihtiyacı, bugün her 
zamankinden daha fazla kendini hissettirmek
tedir. Objektif '(kıstaslarla çalışan, gayri şahsi 
ve verimli bir idare cihazının, kalifiye ve ehil 
elemanlara istiııadetmesinin, hâlâ münakaşası 
yapılan huzur konusunda önemli bir adım teşkil 
edeceğine işaret etmek isteriz. 

Tensikat fikrinin tamamiyle dışında mâna 
verdiğimiz idari reform ile, âmme hizmetlerin
de sürat ve dolayısiyle zamandan kazanmak, ve
rimi artırmak, iş ve ücret arasındaki eşitsizliği 
önlemek mümkün olacak, ehliyetli elde salâhiye
tin temin edeceği tasarruf ve randıman, artık 
adama iş zihniyetini ve nabza göre şerbet veren 

ı memur tipini ortadan kaldıracaktır. 
Kabul etmek gerekir ki, tahakkukunu gö-

milden arzu ettiğimiz iktisadi ve sosyal kalkın
ma, istediği kadar plâna isıtinadetsin, bütün 
devlet sektöründeki kadroları kapsıyan bir 
idari reform yapılmadan başarıya ulaşamaz. Bu
gün devlet personelinin aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun tevlidettiği1 ahenk
sizlik bir vakıadır. (D) ve (E) cetvellerinin 
ihtiva ettiği kadrolarla, yüksek ücretli memuri
yetler sağlanarak, adama iş zihniyeti bu cetvel
lerde en iyi tatbik sahasını bulmaktadır. 

Bu reform ve onun getireceği zihniyet deği
şikliği ile, daire bütçelerinde fasıl fasıl ayrılmış 
ödeneklerin ve yollukların tam sarf edilmemesi 
halinde, tekrar almamıyaeağı endişesi ortadan 
kalkacak ve malî sene sonuna yakın devlet dai
relerinde görülen câri seyahatler ve lüzumsuz 
(harcamalar da önlenmiş olacaktır. 
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Muhterem akadaşlarım; 160 sayılı Kanunla 

Başbakanlığa bağlı olarak kurulan ve Devlet 
sektörü ile çeşitli âmme hizmetlerinde görevli 
personelin maaş, ücret ve tâbi oldukları rejim
leri ıslaha çalışan bir araştırma ve danışma teş
kilâtı mahiyetindeki Personel Dairesinin, me
murları verimli çalışmaya sevk edecek, rasyo
nel esaslara göre hazırlanmış yeni bir statüyü 
kısa zamanda Hükümete sevk edecekleri ümi
dindeyiz. 

İkinci dünya harbinin hemen akabinde, 
Fransa'nın Personel Dairesini tekemmül etti
rerek kurduğu, «Mesleki idarecilik» mektebi 

' sayesinde, idarenin problem ve dâvalarını bilen 
memur, uzun kabine buhranları ile şöhretli bu 
memleketin âmme hizmetlerini aksatmadan yü
rüterek âmme idareciliğinin en güzel örneğini 
vermiştir. Bu konuda Türkiye Âmime idaresi 
Enstitüsünün de yararlı 'olacağına kaaniiz. 

Dünyadaki emsalinden daha fedakâr ve fe
ragat sahibi ve manen cihazlı olan Türk me
murlarının geçim seviyelerinin yükseltilmesi 
kaçınılmaz bir zaruret halindedir. Bunun halli 
için Hükümetin, Devlet personeline ait idari, 
malî ve hukuki statülerin ıslahını mutazanrmın 
mesaisinin neticesini Mecliste görmek istiyo
ruz. 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsünün kurs, seminer konferans, telif ve ter
cüme neşriyatla çok faydalı bir vazife gördü
ğü muhakkaktır. Bu neşriyatın milletvekilleri 
tarafından da tetkiki imkânının temin edilme
si temenni olunur. . 

Muhterem arkadaşlar, 
Atom Enerjisi Komisyonu ve bütün atom 

işlerinin memleketimizde gösterdiği gelişme ve 
istikbali bakımından Başbakanlık bütçesinden 
ayrılarak müstakil bir bütçe haline getirilme
sinde ve Teşkilât Kanununun derhal hazırlan
masında fayda mülâhaza etmekteyiz. Aynı te
menni, Millî Savunma Yüksek Kurulu bütçesi 
için de varittir. 1949 senesinde sadece silâhlı 
kuvvetlerin tâlim terbiye ve idaresini üzerine 
alan Millî Savunma Bakanlığı, topyekûn savun
ma işlerimizin planlanması ve seferi hazırlık iş
lerinin mesuliyet ve görevini Millî Savunma 
Yüksek Kuruluna bırakmıştır. Her gün biraz 
daha tekâmül edejL nükleer^ silâhların tevlidet-
tiği tehlike karşıcında sivil savunma ile ilgili 
çalışmaların, günün şartlarına uygun yönde ge-
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İiştiğine eminiz. Ancak, Amerika'da her aile
nin atom sığmağı yaptırması için geniş bir kam
panyanın açıldığı bu devirde, bizim illerimizde
ki sivil savunma müdürlerinin, davul ve zur
na ile vatandaşları, evlerinde 15 dakika oturta
rak alarm tatbikatı yapmalarındaki kadim usul
lerin de faydasızlığma işaret etmek isteriz. Bir 
üçüncü dünya harbinde uçakların kanatları al
tında makinalı tüfek taşımıyacaklarını unutma
malıyız. Nükleer başlıklı roketlere karşı fennî 
sığınak probleminin Hükümetçe ele alınması za
rureti, bütün bir vatan sathının cephe haline 
geldiği bu zamanda reddedilmez bir hakikat
tir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Anayasayı tam ve kâmil "bir şekilde hâkim 

kılmayı vâdeden Hükümetin tatbikatta göstere
ceği başarı, hâlâ sağlanmamış bulunan huzurun 
ilk şartlarından biridir. Tarafsız idarenin temi
natı, yalnız Hükümetin bu konudaki anlayışına 
bağlı kaldığı sürece, huzurun tesis olunacağın
dan bahsedilemez. 

Ne kadar mahdut ve mahallî olursa olsun, 
siyasi kanaatlerinden dol&yı işçilerin ve bir kı
sım memurların işlerinden çıkarılma ve nakil 
hâdiselerinin devam etmesi ve buna, koalisyon 
kabinesini teşkil edenler ve gruplarınca, ken
dilerine siyasi fikir yakınlıkları nisb etinde mü
samaha gösterilmesi, hatta basit nakil muame
leleri üzerine parti himayî kanaatlerinin geril
meye çalışılması huzursuzluğun devamında âmil 
olmaktadır. 

Koalisyon Kabinesini teşkil eden üyelerin 
karşılıklı anlayış ve huzur içinde bir görünüşü 
vardır. Bu huzurun, Adalet Partisinin Hükü
met programına hiçbir şekilde inikas etmiyen 
ekonomik ve sosyal fikirlerinin, kabineye ver
diği üyeler tarafından da bugüne kadar tat
bik ve müdafaa edilmemesinden doğduğu dü
şünülebilir ise de, bu husus, yani siyasi kana
atlerden fedakârlığı büyük vatandaş kütlesin
den istemek neticesine bizi götüremez. Bu ba
kımdan kabinesinde huzuru tesis ve idame et
tiren Sayın Başbakanın, farklı siyasi düşünce
ye sahip vatandaşlar arasındaki huzuru sağlı-
yacağı vadini büyük bir dikkatle izlemekte
yiz. 

Devlet kapısında ve âmme müessesesinde 
partizanlığı imkânsız hale getireceğiz diyen, 
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siyasi ayrılık ve huzursuzluğun eSas itibariyle 
siyasetin yukarı kademesini işgal eden idareci
ler ve hususiyle iktidarda bulunanlar tarafın
dan beşlendiğini teşhis eden Sayın Başbakan, 
bu teşhisine uygun tatbikatın örneklerini gör-

• memezlik edemez. 
Muhterem arkadaşlar, 
Anayasayı ve onun temel hükümlerine ruh 

veren hâdiseleri küçük politik hesapların üs
tünde tutmayı en tabiî vatanseverlik vazifesi 
sayıyoruz. Nereden gelirse gelsin, Anayasaya 
ve demokratik rejime karşı tutumlar, millî ira
de ve Büyük Millet Meclisi önünde hezimete 
uğramaya mahkûmdur. 

Sayın Başbakanın dün yayınlanan beyanatı
nı, hâdiselere verdiği vuzuh ve katiyet bakı
mından, tasvibetmekte ve Hükümet icraatı ola
rak hüviyet kazanmasını beklemekteyiz. Mem
leketimizde demokrasiyi yerleştirmek ve Ana
yasayı bütün ruhu ve organları ile hâkim kıl
mak için kararlı olduğunu söyliyen Hükümet, 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunda en iman
lı desteğini bulacaktır. 

Başbakanlık bütçesi hakkında görüşlerimizi 
kısaca arz etmiş bulunuyorum. Tatbikatının 
uğurlu olmasını temenni eder, Grupum adına 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz A. P. Meclis Grupu adı
na Tahsin Demiray'ıhdır. Buyurun. 

ADALET PABTlSÎ MECLİS GRUPU ADI
NA TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Sayın 
milletvekilleri; 

Huzurunuza gelen Başbakanlık bütçesi, ihti
va ettiği rakamlar bakımından, bütçenin tümü 
içinde binde 2,3 gibi son derece mütevazı bir 
yer tutmaktadır. Bu bütçenin hemen hemen ya-
irısmı teşkil edĞn ve atom enerjisi tesisleri için 
konulmuş olan miktar da çıkarılırsa, kalanı 
bütçenin binde 1,1 ne iner. Bu itibarla rakamlar 
bakımından söylenecek pek az şey vardır. Bu 
az ve kısa söz ise; Başbakanlık bütçesinin tümü 
bakımından, tutumlu olduğunu ifadeden iba
rettir. 

Sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık bütçesinin asli kısmı 11 milyon 

879 bin 738 lira. Bu miktarın içinde maaşlar 
bölümünden sonra en yüksek miktar olarak 3 
milyonla örtülü ödenek göze çarpmaktadır. Bu 
miktar, Bütçe Komisyonunda kabul ve tesbit 

[ edilen miktar olup Hükümetin teklifi geçen 1961 
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yılının örtülü ödeneğinin aynı olan 4,5 milyondu. 
Komisyonda yapılan 1,5 milyon liralık indirim 
fikrimizee isabetli olmuştur. İmkân elverirse, 
bütçeden bu tahsisatın tamamını dahi çıkarmak 
düşüncesi insanın aklına geliyor. Fakat bizim 
burada asıl üzerinde durmak istediğimiz örtülü 
ödenekle de ilgisi olan daha mühim bir konu
dur. Bu konu; Başbakanın, Bakanların ve Ba
kanlar Kurulunun yetkileri ve * sorumlulukları 
konusudur. Yeni Anayasanın 105 noi ımadde-
sinde bu hus aynen şöyle ifade edilmiş bulun
maktadır : 

«Madde 105 — Başbakan, Bakanlar Kurulu-
-ıran Başkanı olarak, Bakanlıklar arasında iş bir
liğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yü
rütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siya
setin yürütülmesinden birlikte sorumludur.» 

«Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden 
ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden 
ayrıca sorumludur.» 

Anayasada açık bir şekilde ifade edilen bu 
sorumluluğun metinde ve lâfızda kalmayıp 
tatbikatta fiilen tecelli edebilmesi için hudut ve 
şümulünün tâyin edilmesine ihtiyaç vardır. Nite
kim yeni Devletimizin ilk 1921 Anayasasının 7 
nci maddesinin son fıkrasında «Bakanlar Kuru
lunun vazife ve mesuliyeti özel bir kanunla tâyin 
olunur» denilmekte idi. Ve daha o tarihte, yani 
41 yıl evvel Türkiye Büyük Millet Meclisine böy
le bir kanun getirilmiş, çok çetin müzakere ve 
münakaşalardan sonra kabul olunmuştu. Merhum 
ıGazi Mustafa Kemal o tarihte bu müzakere ve 
münakaşalara bütün kiyaset ve belagatı ile işti
rak etmiş ve siyasi tarihimizde meşhur ve son de
rece önemli olan çok uzun bir konuşmayı bu mü
nasebetle yapmıştı. 

1960 devrimi ile tarihe intikal eden 1924 Ana
yasasına' gelince; bunun da 47 nci maddesi «Ba
kanların vazife ve sorumluklarının bir özel ka
nunla gösterilmesi» ni âmir bulunmakta idi. Fa
kat burada, teessürle ifadeye mecburum, 1960 a 
kadar 2 nci dönem B. M. M. nden 11 ncisine kadar 
ne böyle bir kanun tedvin edilmiş ve ne de Ana
yasanın 47 nci maddesi hükmü yerine getirilmiş
tir. Bu arada Refah faciaası gibi olaylar meyda
na gelmiş B. M. M. nin 2 Şubat 1942 tarihindeki 
[Birleşiminde hâdise müzakere edilirken, bu kür
süden Ali Bıza Türel, Bakanların sorumlulukları 
ve Anayasanın alâkalı maddesine işaret ettiği gi-
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Ibi, ondan bir hafta evvel 26.1.1942 günlü Bir
leşiminde de Nevzat Ayaş iki eski Ticaret Nazırı
nın sorumlulukları konuşulurken, aynı konuya 
gelmiş ve Anayasanın 47 nci maddesini hatırlat
mıştı. 

Gelelim bugünkü duruma; Yeni Anayasamız
da Bakanların sorumluluklarını tâyin ve tesbit 
edecek kanunun yapılmasını âmil bir madde yer 
almamıştır. Bununla beraber Anayasanın 110 ncu 
maddesinde Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerinin kanunla düzenleneceği ve Başbakana 
karşı sorumlu olacağı kaydedilmiş, aynı madde
nin daha evvelki fıkrasında «Millî güvenliğin sağ
lanmasından ve silâhlı kuvvetlerin savaşa hazır
lanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur» hükmü yer 
almıştır. 

Sayın milletvekilleri, açıkça görülüyor ki, Ba
kanların ve Bakanlar Kurulunun vazife, yetki ve 
sorumlulukları Anayasada sarahatle yer almış
tır. Bu bakımdan bizim temennimiz eski ihmalle
rin ve imhallerin terk edilerek sorumlulukların 
çerçevelendirilerek sarahate kavuşturulmasına 
baştan, Bakanlardan, Bakanlar Kurulundan baş-
lanılmasıdır. 

Açık olalım, çerçeveli olalım, başkalarından is
tediklerimizi evvelâ nefislerimize tatbik etmesini 
bilelim ve şu eski meşhur sözü unutmıyalım : Kı
lıç kuşanan, aynı zamanda onun darbesine de lâ
yık ve müstahaktır. Büyük salâhiyetlerin, yetki
lerin sorumlulukları da o derece büyük olur. 

10 küsur milyarlık bir bütçenin tatbikatçısı 
olarak 1 nci Bakanlar Kurulumuzun, örtülü öde
neğin tabiî bir şekilde hatırlattığı sorumluluklar
dan başlıyarak, Anayasanın bilhassa 105 ve 110 
ncu maddelerinde zikredilen sorumluluklarını tâ
yin edecek bir kanunu B. M. M. ne getirilmesini 
rica ve hassaten tavsiye ederiz. 

Sayın Milletvekilleri, sarf ettiğim son cümle 
içinde Bakanlar Kurulundan bahsederken, (1 
nci) sıfatını kullandım. Bu nokta üzerinde de bir 
an durmamız gerektiğini sanıyorum. Hep hatır
larsınız, geçen ay Hükümet Başkanımızın imza
ları ile Hükümet örgütünde bir yayım yapıldı ve 
2 nci Cumhuriyet deyiminin yerinde olmadığı 
bildirildi. Bununla beraber, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin sayın milletvekilleri sizler birinci 
dönem milletvekilleri olarak burada hazır bulu
nuyor ve vazife görüyorsunuz. îki meclisli par-
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lâmentomuza ve yeni Anayasamızla Devletimiz 
1961 Ekiminde yeni bir devreye girmiş bulun
maktadır. Bunu, siyasi tarihimizde 1960 - 1961 in 
bir bitiş ve bir yeni başlayışı olsa dahi, bir kırı
lışla siyasi tarihimizde bir mafsal teşekkül ettiği
ni kabul etmemeye imkân var mı? Bu realiteyi, 
devrimin daha ilk gününden başlıyarak, bizzat 
onu yapanlar da ifade ettiler. 

Şimdi, örtülü ödenekten başlıyan bu konuyu 
yine onunla keseceğiz. Karma Bütçe Komisyo
nunun raporu sonundaki temenniler kısmında 8 
nci sırada örtülü ödeneğin sureti sarfı ve kontro
lü hakkında Bakanlar Kurulunca karar alınması 
istenilmektedir ki, biz de buna iştirak ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık bütçesinin 
(A/ l ) ve (A/2) cetvelleri toplamının yarısından 
fazlasını Atom Enerjisi Komisyonunun emrine 
verilen ödenekler teşkil etmektedir. îlk atom çe
kirdeği kırıldığı anda dünyamız yeni bir çağa 
ıgirmiş ve başlıca milletler kolları sıvayıp bu sa-
ihada çalışmaya başlamışlardır. Türkiye'de 6821 
sayılı Kanunla bir Atom Enerjisi Komisyonu ku
rulmuş ve çalışmaları ilk hamlede Başbakanlığa 
bağlanmıştır. Biz, dünyamızda bir çağ değiştiren 
ibu yeni enerji çalışmalarının Türkiye'de daha 
verimli hüviyetli bir teşekkülde düzenlenmesini 
ve Millî Müdafaa, Sanayi Bakanlığı, üniversite
ler, iktisat âlemimiz NATO ve dış yardımlar ile 
rahatça çalışacak şekilde irtibatlandırılmasmı lü
zumlu görmekteyiz. Esasen memleketimizde en 
yakın bir gelecekte bir enerji dairesi kurmak zo
rundayız. Başbakanlığın bu yıldan başlıyarak şü
mullü ve sağlam bir enerji politikasını tâyin hu
susunda derhal faaliyete geçmesini bekleriz. Hem 
ıbu surette, şimdiden Başbakanlık bütçesinin bö
lümleri arasına serpiştirilmiş olan ödeneklerin 
bir araya getirilmesi de mümkün olur. Kurulmuş 
olan sanayiimizin böyle bir enerji politikasına 
şiddetle ihtiyacı vardır. 

Sayın milletvekilleri, yine Başbakanlık büt
çesi içinde bütün bölümlere serpilmiş bir halde 
(Millî Savunma Yüksek Kurulu) ödenekleri var 
Yeni Anayasamız ise 111 nci maddesi ile bir 
(Millî Güvenlik Kurulu) nun kurulmasını emret
mektedir. Bu itibarla vakit kaybetmeden bu işi 
ele almak ve tasarının 110 ncu maddenin gerek
tirdiği kanunla birlikte B. M. M. ne getirmek hu
susunda Bakanlar Kurulunun önem vermesini 
rica ederim. 
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Personel Dairesine gelince : 160 sayılı Ka-

ıiMila ve halen Başbakanlık teşkilâtı içinde ku
rulan bu dâirenin bürokrasi mekanizmamıza bir 
reform getireceği ünndi içindeyiz. Her geçen 
gün biraz daha büyüyen brokrasi makmamızın 
halen 400 b±ni aşkın bir personel kadrosuna 
ulaştığı hakikattir. Fakat şu da bir hakikat
tir ki, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
1960 bilançosunun 1 383 214 139 liralık Dır 
açıkla kapatmıştır. 13u açık ilk defa 1954 yılın
da 23 küsur milyon liradan başlamış ve durma
dan artarak 1959 yılında 855 milyon lirayı >aş-
ımış, 1960 yılında ise yukarda verdiğimiz mil-

1 yar üstü miktara baliğ olmuştur. 

Karma Bütçe Komisyonunun raporuna göre 
de bu çok mühim meselenin üzerine acele edil
mek lâzımdır. Aksi takdirde Hükümet memur
larımızın geleceği hallerinden daha fazla dü
şündürücü olabilir. Memurlarımızın bugünkü 
durumları ise cümlenin malûmudur. Biz bu du
rumu daha fazla kendi haline terk edemeyiz. 
Devlet Personel Dairesine çok büyük bir vazife 
düşmektedir. Mütemadi müstehlik istidatlı ge
lişmeler neticesi kifayetsiz ve takatsiz kalan bu 
iktisadiyatımızla ve bu iktisadiyatın tabiî bir 
muhassalası olan bütçelerle büyük .memur küt
lesini refaha kavuşturmamıza imkân olmadığı 
hakikati karşısında cezri tedbirler almak lâ
zımdır. Bize göre gerekli ve âcil tedbirlerin 
karşısında bugünkü adedi belirli bir süre için 
sabit tutmak ve bu sabit miktarı bütçe gelişme
leri ölçüsünde faydalandırarak refahı sağlamak 
ve binnetice kaliteyi geliştirmek suretiyle aynı 
adetle hizmet gücünü artırmaktır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Başbakanlık bütçesi hakkındaki mütalâa ve 

temennilerimize, tek bir ödeneğe daha temas 
ederek, son vereceğiz. Bu 'bütçede (Orta - Do
ğu Âmme İdaresi Enstitüsü) ne ayrılmış 1 mil
yondan biraz fazla bir ödenek yer almış bulun
maktadır. Bu ödenek usulüne ve 7163 sayılı 
Kanuna uygun olarak konulmuştur. Üzerinde 
fazla bir söz söyliyecek değiliz. Yalnız, içinde 
yer aldığımız Orta - Doğu konuları li'le ilgili bu 
enstitü bize çok daha önemli gördüğümüz bir 
diğerini burada yüksek huzurunuzda Bakanlar 
Kuruluna teklif etmek fırsatını veriyor. 

En az bin yıldan beri içinde müstakil Devlet 
olarak yer aldığımız ve uzun yüzyıllar llderli-
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ğini yaptığımız Orta - Doğu, hangi devirde ve 
şartlar ne olursa olsun, herkesten evvel bfei, 
Türk milletini ilgilendirir. Hal böyle iken, ma
alesef, içinde yaşadığımız bu bölgeyi jeofizik ve 
jeopolitikin gerektirdiği ciddiyetle- mütenasip 
olarak takibetimemekte ve neticede bölgemizi 
doğru ve derin bir surette tanıyamaz bir durum
dayız. Bizim bir (Orta - Doğu'yu tanıma Ens
titüsü) ne ihtiyacımız olduğuna, kaani bulunu
yoruz. içtimai, iktisadi, siyasi (bakımda n gerek
li bilgileri toplayıp kıymetlendirecek böyle bir 
enstitüden, başta Dışişlerimiz olmak üzere, bü
tün Bakanlıklar faydalanacaklardır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Başbakanla diğer altı Bakan yani kabinenin 

üçte biri Başbakanlık bütçesinde ve dolayısiyle bir 
noktalda tekasüf etmiş bulunun aktadır. Bu ko
lay anlaşılır ve kabul edilir bir şey değildir. 
(Adedi çoğalmış olan Devlet Bakanlıklarının 
nasıl ve hangi siyasi sebeplerle ihdas edildikle
rini hep hatırlarız.) Bizim temennimiz, hem bu 
Devlet Bakanlıklarının ve hem de diğer Bakan
lıkların ve bir kısım yarı 'müstakil Umum Mü
dürlüklerin iyi bir etüt sonunda revizyona tâbi 
tutulmalarıdır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Üzerinde fikir ve mütalâalar yürüttüğümüz, 

temennilerde bulunduğumuz Başbakanlık ve Ba
kanlar Kurulu olduğuna göre, sözlerimizi Ka
bineye ait bir iki cümle ile tamamlıyacağız : 

Her memlekette Bakanlar Kurulları iş başı
na gelirler ve giderler. -Bu, millet hayatında 
tabiî bir akıştır. Fakat bâzı kalbineler vardır iki, 
çok kritik devirlerde iş başına gelirler ve mem
leketin, milletin kaderinde derin tesirler ya
pan davranışları ve icraatları tarihe mal olur
lar. 

Türkiye'de buhranlı bir devreden sonra iş 
hasma gelen bugünkü çift; kanatlı kabinenin 
durumu, pek açık bir hakikattir ki, son derece 
önemlidir. Kökünden değilse bile, çatısından 
sarsılmış ve çatlamış olan nizamı sağlıyacak 
ve gerekli tamir ve termimi başaracak olan bu 
kalbinedir. Bu anlayışladır ki, kabineyi bütün 
partiler sıkı bir surette tutuyoruz. Kalbine, du
rumu ciddiyetle kavramış olarak, gayretle ça
lışma yolundadır. Aslî hedefinin memlekette 
huzuru sağlamak olduğu hususu da ilân edil
miş bulunmaktadır. 

19.2.1962 Ö : 1 
Yalnız, kalbine kurulalı beri huzur şartları 

olarak değişik görüşler ortaya konulmuş, hat
tâ takriri sükûndan bahsedenler dahi olmuş
tur. Bize göre çift kanatlı kabinenin teminini 
sağlıyacak temel şart, her sahada sarsılmış olan 
güveni kurmaktır. Bunu yapabildiği takdirde^ 
bu ilk kabine bizce tarihî bir vazifeyi başar
mış olacaktır. Çünkü memlekette kaybolan gü
ven yeniden ve tam olarak kurulduğu takdir
de evvelâ mânevi huzur ve onu takiben sırası 
ile kardeşlik, şevk, milletçe gayret ve binneti-
ce refah kendiliğinden gelecektir. 

Dileğilmiz kabinenin muvaffak olması, mil
letçe gözlenen, özlenen güvenin sağlayıcısı ola
rak tarihe geçmesidir. Bütçesi küçük fakat ken
di büyük olan bu konuda sözlerimi uzatmış ol
mamı bağışlamanızı rica eder ve huzurunuzdan 
hürmetle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına yapılan 
konuşmalar sona ermiştir. Şimdi söz istiyen 
üyelerden Fahir GUritlioğlu,- buyurun efendim. 

FAHÎR GİRİTLÎOĞLU (Edirne) — Sayın 
Başkan, Meclisin diğer üyeleri, hepinizi hür
metle selâmlarım. Benden evvel konuşan grup 
sözcülerinin temas etmedikleri iki konu üzerin
de durmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Savunma sekreterliklerinin kurulmasına 
dair 108 sayılı Kanun, topyekûn savunma ve 
millî seferberlik hizmetlerini millî amaçlarımı
za uygun bir şekilde plânlamak ve yürütmek 
amaciyle kurulmuştur. 

Hizmetin ifası için genel bütçeye dâhil dai
relerle İktisadi Devlet Teşekkülleri kurumla
rında savunma sekreterlikleri ve savunma uz
manlıkları kadroları ihdas edilmiştir. Başba
kanlık adına, bu teşkilâtın faaliyetini Başba
kanlık millî savunma uzmanlığı tedvir etmek
tedir. Bütçe Kanununda bu makamın adı: Millî 
Savunma. Yüksek Kurulu olarak gösterilmiş
tir. 

Şimdi Büyük Meclisin dikkatini çekmek is
tediğim. noktaya geliyorum. 

Ya farkına varmadan aynı işi gören iki 
ayrı teşkilât kurduk, veyahut; bu iki teşkilâ
tın vazifelerini hâlâ tefrik ve tâyinden aciziz. 

Başbakanlıktaki bahsettiğim teşkilâtın tıpa 
tıp aynı işleri yapan Devlet teşkilatındaki ikin
ci teşkilât da şudur : 

7126 sayılı Kanunla kurulan ve İçişleri Ba
kanlığına bağlı bulunan sivil savunma teşkilâ-
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tidir. Bunun tarifine göre hu teşkilât da aynı 
görevleri ifa edecektir. 

Hâdisedeki tezadı ve bütçe tatbikat aksak
lıklarını biraz dalha tebarüz ettireyim. 

İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma teş
kilâtına vazifesini yürütebilmesi için 107 sayılı 
Kanunla çok geniş malî kaynalklar bulunmuş
tur. 

Başbakanlığa bağlı teşkilâtın ise vazifesini 
yürütecek malî kaynağı gösterilmemiştir. 

Halbuki mantıkan Başbakanlıktaki teşkilâ
tın daha geniş teçhizatla teçhiz edilmesi lâzım
dır. Şimdi Bütçe Kanunundaki acık aksaklığı 
da tebarüz ettireceğim. 

107 sayılı Kanunun geniş malî kaynaklarını 
bulduğunu söyledim. Bu mâli kaynaklar sıra-
siyle; 

1. Devlet gelirlerinin binde biri, 
2. Katma bütçeli dairelerin binde biri, 
3. Devlet ortaklığı olan şirketlerin safi 

kârlarının binde biri, 
4. özel idare ve belediye gelirlerinin bin

de beşi. 
Elimizdeki bütçe tasarısına baktığımızda; 

•kanunen talhsiısi gereken Devletin gelirinin bin
de biri sivil savunma teşkilâtına verilmemiştir. 
Bütçe tanzimindeki bu hata kanunun açıkça ih-
h âlidir. 

Bu vesile ile arz edeceğim bir husus da, sı
ğmak konusudur. 

Savunma (teşkilâtlarından maksat, ister iste
mez sığmak fikrine müncer olacaktır. 

Bu günün harb tekniği karşısında; harbin 
ilk hedefleri, Hükümetin kendisidir, Devleti 
yürütücü yüksek icra organıdır,. Vukuu muh
temel bir harbte Hükümeti ve yüksek icra he
yetini koruyacak bir sığmak yapamadığımız 
takdirde, harbin ilk günü kalbimizden vurul
mamız mukadderdir. 

1961 yılı bütçesinde sığmak yapılması için 
gereken projelerin hazırlanması bakımından 
bütçeye 400 000 lira konmuştur. Bu paranın 
yılı içinde sarf edilmemesi, meseleye ehemmi
yet verilmediğine delildir. 

Nükleer silâhlara karşı koruyucu bir tedbir 
çaresi olmak üzere 36 metre derinlikte bir sığı
nağın başkentimizde mutlaka kurulması lâzım 
geldiğini söylemek vatani, vazifemizdir. 

19. ^. 1962 0 : 1 
Bu konudaki sözlerimi de, bir temenni iİe 

hulâsa edeyim; iki işin aJtındaki savunma teş
kilâtları aynı maksatla kurulmuştur. Bunların 
birleşmesi, Anayasanın 111 nci maddesinde, ku
rulmasını emrettiği Milli Güvenlik Teşkilâtı
nın nüvesini meydana getireceği kanaatinde
yim Esasen 111 nci madde, bir Millî Güvenlik 
Teşkilâtının kurulmasını âmir bulunmaJktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
ken kırtasiyeciliği önliyecek, rasyonel çalışma 
metotlarının tesbiti ile bütün Devlet teşkilâtına 
teşmil edilmesini temenni ederim. 

Devlet personel dâvasının bir an evvel hal
li hususunda benden evvel konuşan hatip arka
daşlarım izahatta bulmımuşlardı. Bunun bir an 
evvel hallini zaruri görüyoruz. , 

Antidemokratik kanunların hâlâ mevzuatı
mız içerisinde hüküm ifa etmesini bir kusur ad
dettiğim için, antidemokratik kanunların bir an 
evvel mevzuatımız içinden ayıklanarak bunların 
ilga edilmesi hususunda Başbakanlığın gayret 
göstermesini temenni ederim. 

Sayın arkadaşlarımız, Hükümet iki buçuk 
aylık hayatındaki tutum ile, siyasi kaderimize 
mutlak surette hâkim olduğunu ispat etmiştir. 
Hükümetin siyasi huzur ve istikrarı sağlamak 
konusunda azimli davranışı sayesinde seçimlerin 
yarattığı çeşitli menfi ihtimaller her geçen gün 
biraz daha azalmıştır. Bu suretle mukaddes ve 
muazzez dâvamız demokrasi, bütün icapları ile 
cemiyetimizin malı olacaktır. 

Millî kuvvetimizin en güvenilir bekçisi olan 
Hükümetin çetin görevinde başarıya ulaşmasını 
dilerim. Bu vesile ile Saym Başbakandan bir so
rum vardır • 

C. H. P. nin mallarının Hazineye intikalini 
kapsayan 1953 tarihli Kanım, o tarihte bir tek 
konuda tatbik edilmemiştir. 

Atatürk'ün C. H. P. ne muhafazası için tes
lim ettiği şahsi eşya ve evraklara gelince; fil
hakika, Atatürk vefatından kısa bir zaman ev--™" 
vel C. H. P. Genel Sekreteri rahmetli Şükrü Ka-
ya'yı çağırarak şahsi evrak ve eşyalarını C. H. 
P. ne saklanması için teslim ettiğini bildirmiştir. 
Bu eşyalar, muhtelif çelik kasalara konularak 
içindeki eşyaların cinsi, kıymeti, ayrı ayrı tâ-
dadedilerek bunlar zabıtlarla tevsik edildikten 
sonra çelik kasalar mühürlenmiş ve Ziraat Ban
kasının kasa dairesine teslim* edilmiştir. 
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Çelik kasalar içinde Atatürk'ün şahsına ait 

maddi değeri çok yüksek çeşitli ziynet eşyaları 
da vardır. Bunlar yabancı devletlerden verilen 
hediyelerdir. 

En mühimmi? 120 küsur büyük zarf içerisin
de millî mücadele devrimize ait vesikalardır. Bu 
büyük zarflar bizzat Atatürk'ün mührü ile mü
hürlüdür. Bu zarfları C. H. P. si açmaksızın ol
duğu gibi muhafaza etmiştir. Başbakanlıktan 
verilen bir emirle Ankara Sulh Hâkiminin neza
retinde bu eşyalar C. H. P. sinden alınmıştır C. 
H. P. adına İbrahim Saffet Omay ve Orhan öz-
trak teslim muamelesinde bulunmuşlardır. O ta
rihten itibaren eşyaların nerede olduğu, akibet-
lerinin ne olduğu meçhuldür. Başbakanın açık
lamasını rica ederim.' 

Bu eşyalar teker teker tesbit edildi. Kasala
rın mühürleri açıldı, zabıtlar incelendi ve eşya
ların yerinde olduğu anlaşıldı ve teslim, tesellüm 
muamelesi yapıldı. Ancak, bu teslim esnasında 
C. H. P. den iki şahsın itiraz ettiği bir konu ol
du. Bu konudaki itirazlarını kabul ettirdiler. 
Atatürk'ün Millî Mücadeleye ve dış politikamı
za ait evrakları, kendi mühürü ile mühürlü ge
niş zarflar içinde saklı idi. Bu zarfların adedi 
120 küsur idi. Bu zarfların açılmaması kararlaş
tırıldı ve ileride tarihin tetkikine arz edilmesi 
talebedildi. Bunu Hükümet mensupları kabul
lendiler. Teslim aldılar. O günden bugüne bu 
eşyaların nerede olduğu ve bu tarihî evrakın ne
rede bulunduğu belli değildir. Atatürk'ün şahsı
na ait çok değerli hediyeler bu eşyaların arasın
da vardır. Bunların misillerce mânevi kıymeti 
vardır. Üstelik tarihî vesikaları ihtiva etmekte
dir. 

19'60 İhtilâlinden sonra Millî Birlik Komite
sinden Sayın Suphi Karaman bu meseleyi şahsi 
bir mesele haline getirdi. Bilhassa bu eşyaları 
aramak için uğraştı. Fakat bir netice alamadı. 

Başbakan adına Senatoda sorulan sualler Baş-
bakanvekili, tetkik edeceğim ve keyfiyeti bildi
receğim dedi. öğrendiğimize göre Başbakan bu 
tetkikatı yaptırmış. 

Biz Meclis olarak Büyük Atamızın eşyalariy-
le ilgili tetkikatm neticesini salahiyetli ağızdan 
öğrenmek istiyoruz. Sualim buna müteveccihtir. 

Sayın üyeleri hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir okutuyo
rum. 

19.2.1962 O : İ 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bütçe programı aksamıştır, bu bakımdan 
grup sözcülerinin 20 dakika, milletvekillerinin 
10 dakika konuşma tahdidine tâbi olmasını arz 
ve" teklif ederim. 

Afyon 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bundan sonra grup sözcüleri 20 şer dakika, 
şahısları adına konuşanlar da 10 ar dakika konu
şacaklardır. 

Söz Sayın Gülek'in. Buyurun Sayın Gülek. 

KAŞIM GÜLEK (Adana) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 

ASIM EEEN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım, münhasıran askerî bir mahiyet arz eden 
bu konuyu, Başbakanlık Bütçesi dolayısiyle dJe 
getirmeyi çok lüzumlu addediyorum. Yeni Ana
yasanın 110 ncu maddesinde, -Başkomutanlık, 
üç yönde dağılmış görünmektedir: 110 ncu mad
denin 1 nci fıkrasında: (Başkomutanlık, Türkiye 
Büyük" Millet Meclisinin mânevi varlığından ay
rılmaz) denmiştir. Sonra (yürütme organının ba
şında bulunan Cumhur Başkanı tarafından tem
sil olunur), denmiş. Sonra, nihayet 2 nci fıkrada 
da : (Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin 
komutanıdır) denmiştir. Böylece ananevi bir şe
kilde Kurucu Mecliste yapılmış olan tartışmalar 
neticesinde konan 110 ncu madde ile bu konuda 
maalesef iyi bir meyva elde edemedik. Yeni Ana
yasaya, bendenizce, bu şekilde, satkat bir hüküm 
girdi. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa tasarı ha
linde bulunduğu sıralarda Başkomutanın, sefe
rin ilânında derhal tâyin edileceği keyfiyeti 
vardı. Bu sonradan maddeden çıkarılmış. Ana
yasada bu hüküm olmaksızın kanunlaşmıştır. 
Bugün bir defa terim bakımından Genelkurmay 
Başkanı, Başkomutan demek değildir. Askerî • 
ilimde, Genelkurmay Başkanı, Başkomutanın 
yardımcısı olan bir insandır. O halde Başkomu
tan kimdir? Reisicumhur mudur1? 

Bugün atom baskınının her gün her memle
ketin üzerine çökmesi ihtimali mevcudolduğuna 
göre Başkomutan o anda fiilen nerede görüle* 
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cebtdr, kimdir? Silâhlı kuvvetlerin komutanı bu
gün bu Anayasa gereğince, fiilen, yürütmekte 
olan Genelkurmay Başkanının o andaki Başko
mutan olması lâzmıgelir. Kurmay Başkanı ile 
komutan ayni şahıs olamaz. O halde terim iti
bariyle Anayasada sakatlık ve askerî ilme uy
mazlık vardır. Kaldı ki, Başkanlık bütçesinde 
arz etmiştim.Anayasanın 110 ucu maddesinin 
4 ncü fıkrası gereğince Başbakan da bundan so
rumludur. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, bugün reali
tede Genelkurmay Başkanlığının Başbakanlık 
dairesiyle ne bir-ciddî ve organik irtibatı, ne de 
orada bir temsilcisi yoktur. Daha garibiı.i arz 
edeyim: Millî Savunma Yüksek Kurulu diye ge
çen senelerin bütçelerinde kullanılan bir terim, 
yeni Anayasanın 111 nci maddesinde «Millî Gü
venlik Kurulu» diye, adı açıkça koyulmuş bu
lunduğu halde, önümüzdeki bütçeyi hazırlıyan 
kimseler Anayasadaki bu ada dahi bakmak lü
zumunu duymamışlardır. Ve bütçe yine eski te
rimle önümüze gelmiştir. Bir asker olarak söy
lüyorum. Bir Başkomutanlığa ihtiyaç, âcildir. 
Bunun Anayasaya girmemesinden dolayı bi1' 
asker olarak, bir kurmay subay olarak, bir mil
letvekili olarak üzüntülüyüm. Zira, bir atom 
baskınlı 3 ncü Dünya Harbinde Başkomutanımız 
belli oluncaya kadar memleketler elden gider 
arkadaşlarım. 

Genelkurmay Başkanı, ya Kurmay Başkanı
dır, ya Başkomutandır. Eğer, Başkomutan olsa 
idi, Başkomutanlık isminin Anayasada ve buna 
muvazi olarak bütçede tıpkısının zikredilmesi ge
rekirdi. Buna göre de Başkomutanın vazifesini tâ
yin edecek kanunun da bir an evvel çıkarılması 
lâzımgelirdi. Bütün bu aksaklıkları gördüğümüz 
içindir ki, bu bütçeyi üzüntü ile karşıladım. Bu
rada şu anda alâkadar Sayın Baş'bakan Yardım
cısı bulunmaktadır. Kendisinden Millet Meclisi 
adına rica ediyorum; bir defa Başkomutanlık Ka
nununu çıkarsınlar. Genelkurmay Başkanı, Baş
komutanlık sıfat ve salâhiyetini harbde de yürü-
tecekse belli olsun. O halde kendisine ayrı bir 
kurmayhaşkanı da vermek gerekecektir. En doğ
ru şey barış zamanında fiilen komuta kime aitse, 
harb zamanında da bunun otomatik devamı lâ
zmıgelir. Zira öyle buhranlı bir zamanda asla bir 
emrü komuta tebeddülüne gitmemek ve zayıf bir 
sevku idareye meydan vermemek şarttır. Ama 
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o vakit, isminin Anayasada değişmesi, barıştan 
itibaren (Silâhlı Kuvvetlerin Başkomutanı) den- . 
mesi lâzımdır. Anayasa bunu tasrih ettiğine göre 
neden, (Başkumandan sensin) demiyor? 

Cumhurbaşkanlığının Başkomutanlığı, temsi
lidir. Askerî mahiyette değildir. T. B. M. M. nin 
Başkomutanlığı ise hukukidir, ama askerî değil
dir. Yani memleketin harb gücünün ve bunların 
sevk ve idaresinde lâzım olan konu ve ihtiyaçlar 
fiilî Başkomutanlıkça hemen bizlere yani T. B. 
M. M. ne bildirilecek ve bizler de çaresini bula 
cağız. İşte bendeniz bilhassa bu noktaları arz et
mek istedim, önümüze eski tâbirlerle bir bütçe 
getirilmemesini bilhassa arz ve işaret etmek iste
dim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakıhç, söz mü isti
yorsunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem Başkan, sayın milletvekilleri. Bir Kurucu 
Meclis devrinden sonraki gelecek günlerin, her 
memleketin hayatında yenibaştan kuruluş devresi 
olarak mânası ve faydası vardır. O halde Hükü
met, meseleleri, Kurucu Meclisin ışığı altında, 
yeni Anayasanın getirdiği hayat felsefesi, halk 
anlayışı, âmme hizmetleri anlayışı çerçevesinde 
yeniden kurulma anlayış ile ele almalıdır. 

Bu sebeple, her şeyden evvel Türkiye'de mese
lelerin kendisine mahsus hüviyeti ne ise bu çer
çevede ele alınmasını, samimî ve gerçekçi bir zih
niyetle ele alınmasını istiyorum. Meselâ, Türki
ye'de Anayasadan sonra beklenen kanunlar dü
zeni, yalnız antidemokratik kanunlar mevzuu de
ğildir. Bütün âmme hizmetlerini, vatandaşın en 
yüksek refahını gaye telâkki ettiğimize göre, bü
tün kanunların yeni baştan gözden geçirilmesi ve 
dinamik bir Hükümet zihniyeti içinde Anayasa 
prensiplerine göre tanzim edilmesi lâzımdır. Eğer 
bu zaviyeden ele almazsak,, birçok sözcülerin te
mas ettikleri gibi, Devlet Bakanlarından başlıya-
rak, fonksiyonları Hükümet hayatımızda nedir 
diye araştırmazsak .hedefe varamayız. Bakanlık
lar mevzuulbahsedildiği zaman; müsteşarlara ka
dar, fen heyeti mütehassıs elemanları ile müesses 
hale gelemez ve her şeyi Bakanın şahsında bekli-
yon Hükümet mekanizması devam ederse halkın 
hizmetinde kendi kendine yer alan. bir mekaniz
ma haline, gelemez, yeni bir netice alınamaz. 
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yeni bir âmme idaresi organizasyonu kurulmuş. 
Kabine buhranlarının sık sık vâki olmasına rağ
men işler organize bir şekilde yürür. 

Şimdi Türkiye'de vatandaşlar mütemadiyen 
işleri için Ankara'ya koşacaklar, çünkü tüzükler 
sarih değil, kanunlar sarih değildir ve halkla hü
kümet arasında tam bir itimat kurulamamıştır. 
Halktaki kanaat, köyüne ait işleri, nahiyesine ait 
işleri, kazasına ait işleri Başbakana gelip, Başba
kanla görüşmekle yapabileceği yolundadır. Orga
nizasyon, ne kanun, ne de zihniyet bakımından 
değişmemiştir. Böyle bir idari zihniyet içerisinde 
bu işler hiçbir suretle iyi yürütülemez. Memleket
te kırtasiyecilik almış yürümüştür. Ve biz bu kır
tasiyecilik meselesini maalesef halledememiş du
rumdayız arkadaşlarım. Çünkü, memur, ne fonk
siyonunu, ne işini bilmektedir. Sizlere, Yüksek 
Meclisinize, hâtıra teşkil etmek üzere bir tek :>ey 
söyliyeceğim. 

Atatürk Üniversitesine, Nebraska Üniversi
tesi yardımı ile 200 bin dolarlık ders malzemeleri 
gelmiş. Üniversitemiz, muvakkat binalarda otur
maktadır. Bu ders malzemesi Erzurum'a gelmiş
tir. İki senedir gümrük muamelesinin tamamla
namaması yüzünden odaları işgal etmektedir. Ders 
aracı olarak kullanılamamaktadır. Niçin? Çünkü, 
hiç kimsenin mesuliyeti yoktur. Bunu üniversite 
profesörleri ve görevlileri ile tetkik ettik ve bir 
araştırma yaptık. Herkes vazifesini kâğıt üze
rinde yapmış. Fakat hayat ile kâğıtlar bağdaşmı
yor. Tıpkı şunun gibi : Ameliyat muvaffak oldu, 
hasta öldü!.. 

Muhterem arkadaşlarım; kırtasiyeciliği bir 
hamlede bertaraf etmek bir şey değildir. Evvelâ 
kanun ve nizamların gözden geçirilmesi şarttır. 1 
içinde çok hassas âletler ve kimyevi maddeler 
varmış. 

Kanunlar gereğince istanbul Gümrüğüne git
mesi hassas âletlerin ve vasıtaların oralarda tet
kik edilmesi lazımmış. Böyle bir kanun ve nizam 
olduğu müddetçe kırtasiyecilikten kurtulamayız. 

Teşkilât, teşkilât! Arkadaşlar, Sayın Başbakan 
Yardımcısı buradayken arz edeyim, iskân teşki
lâtı önce Dahiliye Vekâletine bağlanmış, ondan 
sonra Sağlık Bakanlığına bağlanmış, şimdi de j 
imar - iskâna bağlı. Fakat mesele hâlâ halledi
lememiştir. Sebep, biz iç ve dış iskân hakkında 
Hükümet ve Meclis olarak ne anlıyoruz, ne türlü | 
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siyaset güdüyoruz ortaya çıkmamıştır. Hâlâ 93 
muhacirlerinin tapu muameleleri Maliyeyle is
kân arasında münakaşa konusudur. Teşkilât der 
ken bir daireyi bir yerden alıp başka bir yere gö
türdüğümüz zaman meseleyi hallettiğimizi zanne
diyoruz. Bunu ehemmiyetle arz ediyorum, bu şe
kilde bu işler yürütülemez. Bu, tecrübelerle sa
bittir, bunun tecrübeleri memlekette çok yapıl
mıştır. O halde iki meselenin halli lâzımdır, im
kân ve mütehassıs personeli az olan bir memle
kette işler nasıl yürütülür. Böyle bir memleket 
nasıl Çalışır. Bunun metotlarını âmme idarecileri 
sosyologlar, psikoloklar v. s. bulmalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, misalleri kendi dışı
mızda değil, kendi içimizde, kendi bünyemizde 
arıyalım. Nüfus dairelerinden misal vereceğim. 
Kütükler eski, defterler harap, personel az. Buna 
rağmen, nüfus daireleri her türlü muameleleri 
yürütürler. Çünkü her gün otomatik olarak çalı
şır. Biz teşkilât kurmak istediğimiz zaman, Bel
çika'yı, Almanya'yı ve Fransa'yı nazarı* itibara 
alıyoruz. Memleket gerçeklerine uygun bir teşki
lât zihniyeti içinde, hareket etmiyoruz. Bundan 
dolayıdır ki, işlerimiz yürümüyor. 

Bir misal daha söylüyeyim; bu noktai naza
rımı Sayın Başbakana götürürlerse memnun olu
rum. ikinci Dünya Harbinin zaruretleri bizi el 
koyma sistemine götürdü. Memleketimizde muh
tarlık müessesesi köyle birlikte doğmuş ve ona 
göre şekil almış bir müessesedir. Bunu daha iyi 
ve verimli kılmak için yeniden mektep açmamız 
lâzım gel ir. Subaşı diye bir müessese icat ediyo
ruz. Fakat bu, işleri o kadar perişan etti ki, ta 
savvur edemezsiniz. .0 halde biz organizasyon der
ken, çokça adam kullanalım diyoruz, meseleleri 
politik olarak ele alıyoruz. 

Günün birinde âmme idaremizde valinin salâ
hiyetlerini az gördük, salâhiyetini artırmadık. 
Valiye memurları işlerinden uzaklaştırması için 
değil, onları kontrol etmesi için salâhiyetini artır
dık. Binaenaleyh, bu salâhiyetlerin artırılması 
bizlere fayda değil zarar getirdi. Onun için Tür
kiye'de teşkilât her kelimesiyle dejenere.olmakta
dır. 

Bunun yanında reformdan da korkuyorum. 
Her işte reforma gitmekteyiz, Hükümet progra
mında da reformdan bahsetti. 

Arkadaşlar; reform kelimesini hepimiz sık sık 
kullandık, fakat reformdan ne anlıyoruz. Meselâ 
toprak reformu demekle neyi kastediyorlar? Sa~ 
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yın Başbakan gelsin burada izah etsin. Büyük* 
araziler, çiftlikler vardır da buralarda çiftçilikle 
meşgul olan insanlara dağıtmakla mı bu işi halle
deceğiz, yoksa bir aileye yetecek toprak tesbit 
edilerek mi bu işin hal şeklini bulacağız? 

IBir misal vereceğim : Türkiye'de çay ziraati 
muvaffak oluyor. Niçin? Çünkü, Zihni Bey is
minde bir ziraatçi arkadaş Türkiye'ye göre bir 
çay kanunu yapıyor; kara ağaçla geçinen insan
lar nasıl kredi alacak, yaprak nasıl toplanacak 
bedeli nasıl ödenecek... Dört başı mamur bir ka
nun yapmış ve bu sayede çay ziraati muvaffak 
olmuştur. 

Fakat diğer bütün meseleleri siyasi olarak 
ele aldık. Bir gün bir cereyan, 'memlekette bu 
teşkilâtı kuralım. Böyle siyasi metotlarla kanun 
çıkarsa, teşkilât kurulursa muvaffak olunamaz. 

Size bir misal daha, gerçekçi bir zihniyetle 
arz edeyim ve ondan sonra sözlerime nihayet 
vermeye mecburum : 

Arkadaşlar, şimdi plânlamaya gelelim. Her 
Bakanlığın esas itibariyle teknik teşkilâtı var
dır. Fakat fbiz bu teknik teşkilâta hayatiyet 
veremeyiz, otorite vermeyiz. O halde, Bakan
lıkların kendi teknik teşkilâtı, Plânlama teşki
lâtı ile birlikte çalışmazsa, bu plânlama çalış
maları bize vakit kaybettirmekten başka bir 
şeye yaramaz. Korkmamalıyız, dünya bütün 
meseleleri halletmiş ve ıbize nazari bilgileri ver
miştir. Fakat, bizde kooperatif mefhumu Idahi 
dejenere olmuştur. 

Hele koordinasyon mevzuuna gelince; Vekâ
letler birbirinin karşısmdadır. O halde Başba
kandan bütçe dolayısiyle rica ediyorum : Gerek 
Meclis olarak, gerek Hükümet olarak meselele
ri realist olarak ele alalım. Böylece yenilik fik
ri dejenere bir memleket halinden kurtulalım. 

Arkadaşlar; önün için Sayın Başbakandan 
istirhamım; ımemlekgti yeniden bir kuruluş dev
resine götürürken evvelâ Vekâlet teşkilâtından 
başlıyaralk üstün başarıya götüren bir nizamla, 
yönetmelikle, fonıksiyoner !bir devlet teşkilâtı 
kurulması devresinin gelmiş olduğu kanaatini 
bu kürsüden ifade etmek ve buna göre çalışm-ı 
devresine girilmesini rica edeceğim. 

^Milletvekillerine deniyor ki ; «Bizıe kanun 
getirmeyin, çünkü altından kalkamayız, çünkü 
mükellefiyetleri vardır.» Ama sosyal adaletsiz
liklerin kalkacağına dair bize teminat verilmez-
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se elbette milletvekili kanun getirecektir. Hü
kümetin, gerek organizasyon ve gerek zihniyet 
bakımından, salâhiyet ve vazifelerin belli olma
sı bakımından, bir organizasyon,' nizam getir
mesini temenni öder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, Sayın Milletvekilleri; 
1962 malî yılı bütçesini konuştuğumuz zaman, 
yeni bir devrin kuruluşunu hirlikte idrak edi
yor ve esaslarını hazırlıyoruz. 

Benden evvel konuşan muhterem arkadaşla
rım bir nokta üzerinde önemle durdular. O da 
Hükümetin sorumluluğu ve Hükümet sorumlu
luğunun diğer derecelere intikali mevzuudur. 

Geniş bir bütçe hazırlıyoruz. Fakat, bu büt
çede tatbikatçı olan idare cihazı mevzuunda son 
zamanlarda belirmiş olan (bir tereddüt havası 
var. Bunun üzerinde durmak ve programında 
partizan idareye karçşı bütün kuvvetle çalışılaca
ğını 'belirten Hükümete müsteşarlardan bağlıya
rak, memur kadrosunun da Büyük Millet Mec
lisinin ve aynı zamanda Anayasamızın sıkı bir 
teminat altına alınması gerektiğini belirtmek 
isterim. 

Bakanların sorumlulukları Anayasa hüküm
leriyle belirtilmiştir. Bir kısım arkadaşlarımız 
bunun daha aydınlanmasını istiyorlar. Fakat 
diğer taraftan Sayın Tahtakılıç arkadaşımın 
işaret ettiği üzere çeşitli partilerin hâkim oldu
ğu bir memlekette kabine değişimleriyle beraber 
memleket idaresinde aksamadan devam etmesi 
icabeder. Fakat bizde henüz bu cihet yerleşme
miştir. Müsteşarlardan itibaren memur kadro
su, valilerin ve diğer arkadaşların insiyatifi ele 
almıyarak daima tereddüt içinde iş yapamıyor
lar, kendilerine verilen emri dahi tat
bikten ürküyorlar «Acaba biri çıkar ge
lir de, bunları tatbik edersek, başımıza bir so
rumluluk yükler mi» diye bir çekingenlik ve 
korku içerisidedirler. Yeni Anayasamızın 112 nci 
maddesinden itibaren, memurlarımızın hukuki 
birtakım vasıfları tesbit edilmiştir. Memurların, 
vatandaşları, siyasi akidelerini gözetmeksizin 
muameleye tâbi tutmaları lâzımgelmektedir. Müs
teşardan itibaren yüksek memuriyette bulunan 
insanlar, ancak Anayasa hükümleri dâhilinde 
kendi vazifelerini yaptıkları zaman, tereddüde« 
düşmemeleri lâzımdır. 
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felerini yapan yüksek dereceli memurların gü
nün birinde hesap verme zorunda kalmaları, 
kendilerinin icabında insiyatifle ve azimle hare
ket etmelerine mâni olmaktadır. Bugün her 
hangi yüksek dereceli olan bir memur, bakan
lıktan gelen bir emri tatbik ettikten sonra, gü
nün birinde- kendisinden tekrar niçin bunu yap
tığının sorulması ve bir siyasi tazyik ve tesir- I 
ler altında kalması veya bırakılması, idari rae-
kanizmaımızı za'fa düşürmektedir. 

Dün bir arkadaşımız konuşurken, «Bu ka
nunları küçük memurlar hazırlıyor» dedi. Ne 
demektir küçük memur"? Müsteşarlardan itiba
ren kanunları lıazırlıyacak olan. idare cihazıdır. 

Yine bir arkadaşımız dedi id, «Bir bakan 
neden istifa edip, gidiyor?» Bizim kanaatimizce, 
kanaatine uymıyan bir mevzu karşısında ba
kanların istifa etmesi demokratik rejimin en 
esaslı ve tabu bir neticesidir. (Alkışlar) 

~ Bakan bu şekilde istifa edebilir. Ama yük
sek dereceli müsteşarlardan itibaren başlıyan 
idari cihaz memlekette hiçbir tesir altında bıra-
kılmazsa bu memleketin işleri aksamaz. Vatan
daşlar işleri için Ankara'ya gelip günlerce iş 
takibi için beklemek zaruretinde, kalmaz. 

Onun için yeni nisama girdiğimiz yeni bir 
devreye girdiğimiz zaman idari mekanizmanın 
hiçbir şekilde daraltılmıyarak, Müsteşarlardan 
itibaren memurlar kadrosunun, hiçbir siyasi 
tesir altında kalmıyacak bir şekilde kurulma
sını ve Hükümetimizin bunu, Anayasanın hü
kümlerinin ışığı altında yürütmesi hususunda 
azimli olmasını rica ederimi. Hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, bütçenin tümü üze
rindeki konuşmalar bitmiştir. Bir önerge var, 
okutuyorum. 

DEVLET BAKANİ, BAŞBAKAN YAR
DIMCISI AKÎF EYÎDOÖAN (Zonguldak Sena
törü) — Söz istiyorum eendim. 

BAŞKAN — Tadil önergesi vardır, okuta
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe tasarısında Başbakanlık bütçesi bölüm-

* leri ve gerekçesinde geqen (Millî Savunma Yük
sek Kurulu) teriminin silinerek yerine (Milli 
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Güvenlik Kurulu) teriminin yazılmasının karara 
arzını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğdo 
Asım Eren 

Gerekçe : Anayasa, madde — 111 
Bölüm 301 12, 22, 32, 42, Ş2, 62, 

» 303 12, 
»- 304 13, 23, 
» 305 13, 
» 306 12, 
>• 307 22, 
» 451 11, 21, 

BAŞKAN — Tâdil teklifi veren arkadaşları
mız bütçenin tümü üzerinde konuşacaklardır. 
Bölümler oylarnıza sunulduğu zaman ayrıca 
konuşma yapmıyacaklardır. 

Buyurun, Bütçe Komisyonu adına, îlyas 
Seçkin. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İL-
YAS SEÇKİN Ankara .— Pek muhterem ar
kadaşlar ; Başbakanlık bütçesinin tümü üzerinde 
görüşlerini beyan buyuran muhterem • arkadaş
larımızın bütçe ile ilgili beyanlarına kısaca ce
vap arz etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Y. T. Partisi adına konuşan arkadaşım «422 
nci bölüme niçin bir liralık tahsisat konuldu, ne
ye artırılmadı veya niye silinmedi?» diye ifade 
buyurdular. 4933 sayılı Kanun yürürlükte oldu
ğundan, Mu'hasebei Umumiye Kanununun hü
kümlerine göre bir lira olarak muhafazası mukta-
zidir. Bu bakımdan fasıl muhafaza edilmiştir. 

ıSaym Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımız ör
tülü ödeneğin, taınamiyle olmasa bile, kaldırıl-

'masını ifade ettiler. Biz Hükümetin teklif ettiği 
4,5 milyon lirayı Bütçe Komisyonunda 3 milyon 
liraya indirdik. Sureti sarfı hakkında da bir tali
matname hazırlanması için ricada bulunduk, bu
nu orada da tesbit ettik. 

Pek muhterem arkadaşlarını, bilirsiniz ki, ör
tülü ödeneğin sarf yerleri pek ehemmiyetlidir. Bu 
ödenek Millî Emniyet Teşkilâtına aittir, kaldırıl
ması mümkün değildir. 

Yine, pek Muhterem Demiray arkadaşımız, 
«Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne, Orta -
Doğu işlerim tetkik ve tetebbu etmek üzere 1 mil
yon 85 bin lira tahsisat verildi diye buyurdular. 
öyle değildir. Orta - Doğu memleketlerinin öğ
rencileri, memurları burada yani Amme İdaresi 
Enstitüsünde tetkik ve ihtisaslarını yaparlar. Or-
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ta - Doğu'ya şâmil meselelerini incelemek üzere 
bir enstitü kurulması hakkındaki temennileri hu
susunda Hükümet ne düşünür bilmem. Encü
menimizi bu bakımdan yetkili saymıyorum. 

Muhterem arkadaşımız Ahmet Tahtakılıç Bey
efendi, hali hazırdaki reorganizasyon ve plânlama 
konusuna temas ettiler. Kendilerine şunu arz 
edeyim ki, bu haftadan itibaren reorganizasyon 
meselelerini tetkik etmek üzere Orta - Doğu Am
me Enstitüsü ile Plânlama, Teşkilâtı müştereken 
çalışmaya başlıyacaklardır. 

Fahir Giritlioğlu arkadaşımız, Anayasanın 
111 nci maddesine göre vazife görmekte olan ve 
108 sayılı Kanuna göre kurulacak olan Millî Sa
vunma Sekreterliği ile daha evvel kurulmuş olan 
sivil savunma teşkilâtından bahsettiler. Sivil sa
vunma teşkilâtının vazifelerinin bitip bitmediği 
hususu ve bunların gelir kaynakları mevzuu ta
mamen İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir konu
dur. Onları burada bahis konusu etmek istemiyo
rum. 

Anayasamızın 111 nci maddesine göre Millî 
Güvenlik Kurulu vardır. Bundan evvel 108 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan Millî Savunma Yüksek 
Kurulu vardır, teşkilât kurulmuştur, tatbikatı 
vardır, tahsisatı Başbakanlık bütçesinin Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu maddesinden almaktadır. 
Bu tahsisat 108 sayılı Kanunun hükmü icabın-
dandır. 

Bu teşkilâtın, Sivil Savunma teşkilâtı ile hiç
bir alâkası yoktur. Sivil Savunma Teşkilâtının 
masrafı ayrı hükümlere göre karşılanır, içişleri 
Bakanlığı bütçesinde görüşülecektir. 

Bu bakımdan, kendilerinin, kanunsuz bütçe 
yapma ithamı yerinde değildir. Biraz önce de 
söylediğim gibi, Millî Savunma Yüksek Kurulu
nun bütün masrafları bütçeye konmuştur. 

Sivil savunma bakımından arkadaşımızla içiş
leri Bakanlığı bütçesinde ayrıca münakaşasını ya
parız. 

Sayın Asım Eren'in önergelerine gelince -. 
Bütçede (Millî Savunma Yüksek Kurulu masraf
ları) şeklinde geçmiştir* Anayasamızın 111 nci 
maddesi de (Millî Güvenlik Kurulu) şeklindedir. 

Bütçeler, özel kanunlarla kabul edilen terim 
lere göre bölüm, ve maddelere ayrılır. Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu teşkili hakkındaki 108 sa
yılı Kanun bütçede aynen akisini bulmuştur. 
Anayasaya göre icabederse bu değiştirilebilir ve 
Anayasa terimlerini buna göre değiştirme lüzu-
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mu vardır. Şimdilik bütçedeki bu terimin aynen 
muhafazasını her halde Asım Eren Beyefendi ka 
bul buyururlar. 

ASIM EEEN (Niğde) — Yeni kanunlar esas
tır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ILYAS SEÇ
KİN (Ankara) — Bunun hazırlanması Hüküme
te düşen bir vazifedir. 

BAŞKAN — Başbakan adına Başbakan Yar
dımcısı Akif Eyidoğan. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÂKlF EYÎDO-
ĞAN (Zonguldak) — Muhterem Başkanım; 
mümtaz milletvekili arkadaşlarım; 

1962 Başbakanlık bütçesinin müzakeresi dola-
yısiyle söz almış bulunan muhterem hatip arka
daşlarıma, aynı zamanda B. M. Meclisi bütçesi
nin müzakeresi sırasında Hükümet sıralarına ilti
fatta bulunan Saadet Kaçar Hanımefendi hemşi 
remiz başta olmak üzere, Hükümetiniz adına şük
ranlarımı arz ederim. 1962 yılı Başbakanlık büt
çesi hakkında sorulan suallere cevaplarımı sun
maya başlıyorum. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; 
Türk milletinin reylerinin % 73 üne dayanan 

Karma Hükümetiniz, Büyük Meclisin ekseriyeti 
nin kuvvetine, muhalefetinin de müsamahasına 
ve değerli irşatlarına istinadederek vazifesmi 
azimle ifa etmektedir. Karma Hükümetiniz 40 
yıldan beri gelen Cumhuriyet Hükümetleri içeri
sinde matematik ve moral nisbetlerle en kuvvetli 
Hükümettir. 

Karma Hükümetiniz elemanlarını iki partiden 
almakla beraber, aynı partinin elemanlarmdan-
mış gibi hareket etmektedirler. Parti hislerinden 
büsbütün uzaklaşmış, takım halinde çalışan, aynı 
hisleri, aynı duyguları, aynı bitaraf eşit bir şekil
de tesis arzuları ve görüşleriyle birleşmiş ve va
zifeleri sırasında mensuboldukları partilerin kay
gılarını bir yana iterek, doğrudan doğruya mem
leket ihtiyaçları üzerinde obıektif vazife görüşü 
ile kaynaşmış, samimî çalışan, takım halinde ça
lışan ve çeşitli Bakanlıklar arasında koordine ça
lışmayı sağlıyan bir Hükümettir. (Bravo seslen, 
alkışlar) 

Anayasa, dibacesinden son maddesine kadar, 
eski devirlerin Salnamesinde yer aldığı, 93 Ka-tu
nu Esasisi eski devrin 25 sene müddetle mühmel 
kalmış hükümleri gibi değil; gece gündüz onunla 
forme bir anlayış olarak yaşamaktayız. 

— B69- -



M. Meclisi B : 50 19.2.1962 0 : 1 
Aziz ve muhterem arkadaşlar, Tahtakılıç ar

kadaşım, temas ettikleri noktalara tam cevap ve
recek adamını buldu, arz edeyim : Karma Hükü
metiniz bürokrasiyi teşrih masasına yatırmıştır. 
İdari reform tâbirinden katiyen ürküntü duyma
sınlar. idari reformu hazırlamak için Orta - Doğu 
Âmme idaresi Enstitüsü ile Plânlama ve Perso
nel dairelerimiz 22 haftalık bir programla çalış
maya başlıyacaklardır. Evvelâ bu mevzuun teşri
hini yapacaklar ve bir el kitabı hazırlıyacaklar-
dır. Bu kitabı huzurunuza sunacağız. Bu teşrihin 
neticesinde de çare ve tedbirleri, yine ilmin tav
siyeleri ve ışığında kanunlaştırmaya ve 1963 büt
çesinin müzakerelerine kadar Parlâmentoya ye
tiştirmeye çalışacağız. 

İdari reform anlayışımız alafranga bir anla
yıştan ibaret değildir. Memleketin satihmda yaşı-
yan hakikatlerden bir santim uzaklaşmiyacağımı-
za muhterem arkadaşlarımın emin olmalarını rica 
ederim. (Alkışlar) 

İdari reform ve personel mevzularında, me
selâ bir Denizcilik Bankası çapında şahsi 'müşa
hedem olmuştur; tecrübemiz de olmuştur. Bir 
ecnebi mütehassıs getirilmiş, her masanın va
zifeleri kıymet ve değerleri puvan puvan veril
miş, bu vazifeleri alacak şahsın entegre kıy
metleri puvan olarak tesbit edilmiştir. Kapta
nından çarkçısı, çımacısı, güverteeisi dâhil, Ban
kanın her çeşit memurumun vazifeleri tek tek 
gözden geçirilmiş, tahliye erlerine varıncaya 
kadar her türlü personel üzerinde durukuuş, 
hepsinin hizmetleri, ssaiylerinin karşılıkları pu-
vanla tesbit edilmiştir. Kimsenin kimseye bir 
diyeceği kalmıyacağı bir ölçüde değerlendirme
leri yapılmış, gerekli kadro tensikatı yapılmış 
ve banka bir yılda 57 milyon lira bir kâr gös
termiştir. 

Fakat bil disiplin aynen tutulabilmiş midir? 
Tutula,mamı§!tır arkadaşlar. 

Plânlama işleri; iktisadi, içtimai plânlama 
ve şehir plânlaması gibi disiplin ister. Ciddî tu
tum ister. Biz heımen şu Ankara'da şehir plan
cılığını kurduk, Türkiye'nin birçok şehirlerin
de de şehir plancılığını yabancı mütehassısların 
yardımlariyle temin ettik, fakat disiplinini tu
tamadık. Bu defa işin disiplinini de kanuna 
bağlamak şartiyle o tecrübelerden istifade etmiş 
olduğumuzun ne dereceye kadar imkân altına 
girdiğini, çok değil, nihayet bir sene içinde 'gö
rebilirsiniz. 

Toprak reformundan bahis buyurdular; yük
sek huzurlarında arz edeyim ki, Kara vilâyetin
de toprak tevzii yapmış bulunuyorum hayatım
da. 'Bu denemede beş yılda 47 bin ^aileye 240 bin 
küsur olarak, evleri, tarlaları, dükkânları ve 
yaylaları ve köyün maşerî tasarruflarında olan 
araziyi tapulandırdık. Bu 47 bin aile içinde 
yetişmiş milyoner yoktu ve yine 'bu 47 bin aile 
içinde muhtaç, çiftçi de yoktur. Aradan 20 - 25 
sene geçmiştir. 
- Aziz arkadaşlar, böyle bir işe hazırlanmış 

mücerret arkadaşlarımızın bulunduğu Karma 
Hükümet zirai reform projesini yükse'k huzuru
nuza getirecektir. 

Gökay arkadaşımın temas buyurduğu, idare
nin bitaraflığı, idarenin daimiliği, idarenin si
yasi tesirden masuniyeti esasları Karma Hükü
metinizin başlıca amacıdır. Yalnız ıbu noktadan, 
prensip bakımından arz edeyim ki, âmirin em
rinin cezayı müstelzim suç ikamda memuru 
mesuliyetten kurtarmaması, idare ile politika
nın tefrikinde idare lehine bir «contrepoides» 
teşkil eder. O bakımdan Anayasamız bu ince 
noktaların bütün teminatını ihtiva etmektedir. 
İdari tasarrufların hiçbiri, hiçbir veçhile idari 
ve adlî kaza merciinin kontrolünden âzâde ka
lamaz haddizatında. * 

İdari refoımııun hedeflerinden biri de bürok
rasiyi bir tarafa kaldırmaktır, idareyi siyasi 
tesirlerden masun tutmak ve politikaıcmm de
ğişmesine rağmen, idarenin devamlılığını temin 
etmeyi, yürüyüşünün aksatılmaması noktasını 
tamamiye 'hedef tutmaktadır. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına ko
nuşan, Fehmi Bey arkadaşımız Atom Enerjisi 
Komisyonuna temas buyurdular. 

6921 sayılı Kanun ile teşekkül eden Atom 
Enerjisi Komisyonu, Başbakanlığa Ibağlı bir 
daire halinde çalışmaktadır. Şu ölçüleri kitsaea 
hatırlarınızda kalmak üzere, Yüksek huzuru
nuzda arz etmeliyim: 

Sanayici denilen bir memlekette nüfus ba
şına senevi 3 ton kömüre tekabül eden kuvvei 
muüıamkeye ihtiyaç vardır. Türkiye'yi 30 mil
yon kabul ettiğimiz takdirde 90 milyon toıi kö
müre tekabül eden kuvvei muharrikeye ihtiyac-
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bugün Türki
ye'de muhtelif cins komik* istihsali 8 milyon 
tondan ibarettir. 
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Türkiye'nin bütün akar su kuvvetleri, dis-

ponibl akar su kuvvetleri rejim altına alınır
sa, barajlandırılırsa ve kademe kademe düşü
rülen sudan elektrik, kömür istihsal edilirse 
bu, 8 bin ton kömür yakıtın vereceği kuvvei 
muiharrikeye tekabül eder Bugün istifade et
mekte olduğumuz su kuvvetleri bir milyon ton 
kömür yakıtın vereceği kuvvei muharrikeye te
kabül eder. Bunun haricinde akar yakıtla istih
sal edilecek kudretleri hesaba katsanız, memle
ketimizin bütün, akaryakıtlarını dahi dikkate 
alsanız Türkiye'nin asgari ölçüde sanayici bir 
memleket olması için yine nükleer kuvvete ih
tiyacı bulunduğu muhakkaktır. Bu maksatla
dır ki, Amerika Birleşik Devletlerinin teknik 
yardımı, ile temin edilmiş olan Çekmece'deki 
istasyonumuz ve diğer kuruluşlarımız, evvel
emirde memleketimizde nükleer enerji mühen
dislerini ve nükleer işlerde çalışacak fikir iş
çilerini yetiştirmeye yarcyacaktır.. Bu vadide 
memleketimiz önemli ilerlemeler kaydetmiştir 
ve kaydetınektedirr. 

Hatip arkadaşlarım, Sivil Savunma Konse
yine temas buyurdular. Memleketimizin topye-
kûn savunmasına dâhil, Devletin bütün kuv
vetlerini içine almak üzere vücut bulacak olan 
teşekkülün adına, Anayasamızda millî Güven
lik Kurulu denmektedir. Bu kurulun kuruluşu 
ile ilgili olarak Anayasamızın âmir hükmüne 
uyan gerekli kanun tasarısı hazırlanmaktadır, 
yakında huzurunuza getireceğiz efendim. 

Yeni Türkiye Partisi adına söz alan muh
terem Gömer Sarısözen arkadaşımız, ücretli 
kadrolardaki tasarruflardan bahsettiler. Ücret
li kadrolar doğrudan doğruya hazf edilebilir. 
Maaşlı kadrolarda tasarruflar haddizatında 
Başbakanlık Teşkilât Kanununa dayandığı için 
o kadrolar münhal olarak tutulmakta ve bu, 
bütçede de teressüm etmektedir. Fakat ihtiyaç 
tahakkuk etmedikçe münhallere tâyin zaten 
yapmamaktayız. Esasen Başbakanlık bütün 
Bakanlıklara bunu tamim etmiştir. Bu 41 kad
ronun fiilen taamıfumuzda olduğunu ve büt
çedeki tebessümünün Teşkilât Kanununa dayan
dığını arz etmek istedim. 

Bütün Bakanlıklar Teşkilât Kanunu gibi 
Başbakanlık Teşkilât Kanunu da idari reform 
çerçevesi içinde ayrıca ve yeni tekliflerle yük
sek huzurunuza gelecektir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, yüksek hu
zurunuzu fazla işgal etmek istemem ve çok 
uzun izahata ihtiyaç lâzırngelen noktaları da 
yalnız şahsımın işgal etmesini muvafık görmem. 
Sorulan suallerin diğer noktalarına Sayın Fey-

zioğlu arkadaşım salâhiyetle temas edecekler, 
arzı cevap eyliyeceklerdir. 

Size son birkaç cümle arz etmeme müsaade 
nizi rica ederim. 

Yine Saadet Kaçar arkadaşımızın temas et
tikleri gilbi; A.P. artı C.H.P. eşit iktidar denk
leminin bugünkü durumu, seçim kanunlarımı
zın verdiği mahsule göre, günün şartları için
de en iyi hal çaresini bulmuştur. Fakat nispî 
temsil mahsulü bu oldukça, Yüksek Parlâmen
tonun sinesinden doğan, doğacak olan hükü
metlerin teşekkülünde sıra ile diğer alternatif
ler de yer alacaktır. Bu pek alâ ümidedilir ve 
temenni edilebilir. Bu, memleketin umumi şart
lan ile ilgili bir noktadır. İktidar koltuğunun, 
bugünkü tarihî vazifeden başka, hiçbir cazibe
si olmadığını arkadaşlarım takdir buyururlar. 

Türkiye Büyük Millet. Meclisinden aldığı
mız vazifelerin azametini ve güçlüklerini dışarı
dan kolayca talhmin etmenin güç olduğunu ifa
de etmekle iktifa edeceğim. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sînelsinden doğan Hükümeti
nizin, karşılaşmakta olduğu meselelerin ve hal 
şekillerinin gece gündüz hepimizin canla baş
la çalışması ile halledilmekte olduğunu arz et
mek isterim. Bu karşılaştığımız meselelerin ve 
güçlüklerin azametini kabul buyuracağınızı tah
min ederim. \ 

Yüksek güveniniz, müsamahanız ve müzahe
retiniz, Karma Hükümetinizin 1962 yılı bütçe
sinin tatbikinde, bir taraftan Anayasaya mutaba
kat arz etmiyen kanunların değiştirilmesini ta-
zammun eden projeleri, diğer taraftan Anaya
sanın âmir hükümlerinin talebettiği kanunları 
yüksek huzurunuza getirmekte olduğumuzu 
ve nihayet icrai ve idari mercilerin bunları tat
bikte arzuya uygun mesâisinde muvaffak ola
cağını yüksek huzurunuzda temin etmek iste
rim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arzı şükran ederim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; Saym 
Başbalkan Yardımcısının konuşmasının sonunda, 
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biraz da gerekli kıldığı bir konuşmayı yapmak 
üzere huzurunuzu işgal ediyorum. Umarım ki, 
konuşmam uzun olmıyacaktır. Esasen - konuş
mam, sayın Başbakan Yardımcısı tarafından 
berrak şekilde aydınlatılmış olan bâzı noktala
ra, belki kendi üslûbumca, biraz daha kesinlik 
vermekten başka bir şey ilâve etmiyecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bir söz beni bilhassa 
huzurumuza çikmaya icbar etmiştir denebilir. 

Denildi ki; Hükümet programında birtakım 
vaitlerde bulunuldu, (bu arada bilhassa anti
demokratik kanunların kaldırılması va'dinde 
bulunuldu. Bu va'din yerine getirilmemesi biz
leri üzmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümet bu va'di
ni bir dakika unutmamıştır. Bu Hükümet, an
tidemokratik kanunları kaldıracağım va'di ile 
iş başına gelip bu va'di unutacak bir Hükümet 
değildir. Hükümet sözünde durmak suretiyle, 
antidemokratik kanunların kaldırılması husu
sunda bilhassa sizlerden yardım rica etmektedir. 
Nitekim, 3 sayılı Kanunun bir maddesini anti
demokratik telâkki ettiği için yüksek huzuru
nuza bir tadU teklifi ile gelmiş bulunmaktadır. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu kal
dırıp yerine Anayasamızın ruhuna uygun ola
rak, Türk vatandaşının toplanma hürriyetini 
tanzim eden bir kanun tasarısını kısa bir za
manda yüksek huzurunuza sevk edecektir. 

Basın hürriyeti ve temel hürriyet konusun
da daha evvel Anayasamızın ruhuna uygun ola
rak bir kanun tedvin edilmiş olduğu için, bu 
meseleyi müstacel bir mevzu olarak kabul etme
dik. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
nu» antidemokratik olduğuna tereddütsüz emin 
olduğundan bu kanunun değiştirilmesi hususun
da gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bendeniz, bunları söylemiş olan muhterem 
arkadaşımın ve bütün arkadaşlarımın Hüküme
tin bu mevzuda yüksek huzurlarınıza sunmuş 
olduğu tasarının bir an evvel kanuniyet kesbet-
mesini sağlama)* için yardımlarınızı niyaz et
mekteyiz. 

Üzüntü ile bir noktayı arz etmek istiyorum r 
Geçenlerde öğretmenlerle ilgili olarak bir kanu
nun tatbikatı mevzuu'bahsoldu. Şahsan ben de 
bir öğretmen ve bir Hükümet üyesi olarak,* bun
dan üzüntü duyduğumu yüksek huzurlarınızda 
ifade etmeye mecburum. (Alkışlar) Bu kanu-
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nun bir ,daha tatbik edilmemesi tasarımızda 
Yüksek Meclise mevdudur. Bir an evvel bunun 
kanunlaşması suretiyle bu gibi hâdiselere bir 
daha imkân vermiyecek ve fakat toplantı hürri
yeti, âmme nizamı hürriyetim aynı zamanda 
kapsayacak neticeler için de bir kanunun çıka
rılmasını istirham ediyoruz. Tasarımızı, elbet
te daha mükemmel hale getirecek olan, Büyük 
Meclisin dikkati olacaktır. Üniversitelerle ilgi
li olarak antidemokratik bulduğumuz bir kanu
nu tadil etmek için bu kısa müddet zarfında 
Yüksek Meclise gelmiş bulunuyoruz. 

Mahallî idarelerin seçimlerini, Anayasaya 
uygun olarak bir an evvel yapmak ve antide
mokratik olan ve Anayasa ruhuna uygun olımı-
yan noktaları, topyekûn bu seçimlerle ilgili 
olan mevzuattan tashih etmek için Hükümet 
faaliyettedir. Bu mevzuda siyasi partilerden 
mülâhazaları istenmiştir. Bu mütalâalar alın
dıktan sonra kısa zamanda mahalle ve köy muh
tarları seçiminden belediye ve genel meclis se
çimlerine kadar, Anayasamızın ruhuna uygun 
olarak bu seçimlerin yapılmasını mümkün kıla
cak tasarılar, Yüksek Meclise tevdi edilmiş ola
caktır. 

Keza Anayasamızın ruhu ile, maddeleriyle 
ve kemaliyle bir an'evvel tam mânasiyle yü
rürlükte bulunmasını temin maksadiyle Ana
yasa Mahkemesinin teşkiii hakkındaki tasarı
nın ktsa bir zaman zarf ir da öncelikle hazırla* 
narak Yüksek Meclise tevdi edilmiş bulundu
ğunu sevinçle öğrendik. Tasan Anayasa Komis
yonunda müzakereye başlanmış veya başlanmak 
üzeredir. 

Ayrıca Yüksek Hâkimler Meclisinin bir an„ 
evvel kurulması suretiyle hâkim mevzuatı ba
kıcımdan antidemokratik telâkki edilen hü
kümlerin acilen ortadan kalkması için geceli 
gündüzlü çalışmalar devam etmektedir, bu hu
sustaki tasarı kısa zamanda Meclise sevk edile
cektir. 

İcra ve îflâs Kanunundan bahis buyuruldu. 
Komisyon bu hueusta da devamlı olarak ça

lışmaktadır. Bu mesele en kısa bir zamanda, 
Sayın Başbakanın da açıkladığı gibi, komisyon
da müzakeresi bittikten sonra, Yüksek Meclise 
tevdi edilmiş olunacaktır. 

Millî Savunma Teşkilâtı ile ilgili olan tasa
rı üzerindeki hazırlıklar ileri bir safhaya gel-
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miş, ön tasan hazırlanmıştır. Millî Güvenlik 
Kurumunda, eski adı il 3 Yüksek Millî Savun
ma Kurumunda gözden geçirilmiş ve son rö-
tuşlan yapılmıştır. En kif-a bir zamanda Yük
sek Meclise tevdi edilecektir. Bu Anayasaya 
uygun olarak yapılmıştır. 

Çalışma mevzuatının işçilerle ilgili hüküm
lerinin antidemokratik ulanlannın tasfiyesi, 
Anayasaya göre yeni hükümlerin bir an evvel 
konu olması için Hükümet en kısa bir zaman
da bu işin mesulleri olarak çalışmaktadır. îşçi 
ve iş veren temsilcilerinin de katıldıktan Çalış
ma Meclisindeki bu konudaki hazırlıklar bir 
hayli ilerlemiştir. Bu itibarla antidemokratik 
kanunlann kaldırılacağı yolundaki Hükümet 
vadinin tutulmaması gibi bir durumun bulun
madığından Meclis ve memleket şuurunun itti
fak edeceğinden asla şüphemiz yoktur. Arka
daşımızın, şükranla karşıladığımız bu sözü, bizi 
çalışmalarımızda biraz daha hızlandıracak, bu 
memlekette antidemokratik kanun sözünü ya
kın bir gelecekte rafa kaldıracak bir Meclisin 
bulunduğu sabit olacaktır. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlanm, tâyinlerde umumi
yetle idarenin tutumunda, partizanlıktan uzak 
kalma lüzumuna işaret edildi. Bu husus, Hü
kümetin de üzerinde hassasiyetle durduğu nok
talardan birisidir. Samimiyetle arz edeyim ki, 
arkadaşlanm, bu mevzuda Hükümette tam mâ-
nasdyle bir karar ve azim mevcuttur, Bu mem
lekette bir vatandaşın siyasi kanaatinden dola
yı farklı muameleye tâbi tutulmasının ıstırabı
nı devir devir çekmiş insanlar olarak, hepimi
zin siyasi kanaatlerinde aynlık olmadan ka
nunları eşit tatbik eden bir idareyi gerçekleş
tirmek üzere, Meclisçe, Hükümetçe azimli ol
duğumuz muhakkaktır. 

Bu mevzuda şikâyetler bite*r mi? Bu mevzu
da şikâyetler bitmiyabilir, nitekim Hükümetin 
dayandığı iki parti grupunda da şikâyetler de
vam edip gidiyor. 

«Hükümet bizim parti mensuplanmıza kar
şı şöyle davranıyor, böyle hareket ediyor.» de
nilmektedir. 

Şikâyetlerin iktidar gruplannda bu derece 
kuvvetli olması bu memlekette partizan siya
setin ortadan kalkmış olduğunun bir delilidir. 
(Alkışlar) Ama, bu şikâyetler şurada veya bu
rada gayretkeş bir memurun hatasiyle olabilir. 
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Bu hatalar Hükümetin ıttılaına arz edildiği 
takdirde, ehemmiyetle üzerinde duracağız. Kar
şınızda bir mesul kimse olarak şunu size ifa
de edeyim ki, hata yapmış olduğu veya parti
zanlık yaptığı için bir kimsenin mükâfatlandı-
rılacağı fikrî asla hâkim olmıyacaktır. Buna 
emin olmanızı rica edeceğim. 

Arkadaşlar, memurların teminat ve huzur
ları elimizdeki Anayasa ile sağlam bir esasa 
bağlanmıştır. Keza bunların murakabe dışında 
tutulmamalan için bunlar Anayasada çok sağ
lam esaslara bağlanmıştır. 

Devlet Plânlama Dairesinin noktai nazan 
şudur ki: Siyaset adamlan değişebilir, vekil 
bir gün vardır, ertösi günü yoktur, bugün bu
rada- |u vekil vardır yann bu vekil vardır; 
fakat bir memleketi ayakta tutacak ve devam
lılığı sağlıyacak olan kadro, mütehassıs ve se
viyeli ve siyasi mülâhazaların tesirinden uzak 
olarak kendisini teminat altında hisseden ye
tişmiş memur kadrosudur. Bunu gerçekleştir
mek için çalışmaktayız. Devlet Personel Daire
si bilhassa bu mevzu üzerinde çalışmaktadır. 
Yalnız bâzı hususlar vardır ki, bunların elde 
edilmesi zamana bağlıdır. Sayın Y. T. P. si 
Genel Başkanının ve diğer arkadaşlarımızın ve 
Sayın Ahmet Oğuz'un konuşmalarında idari re
formla memur durumu üzerinde duruldu. Re
form denilen, ıslahat denilen şey eğer aceleye 
getirilir, ciddî tetkika dayanmıyan bir şekilde 
yapılırsa hakiki ihtiyaçlara tekabül etruiyen bir 
çalışma, taklitçilikten, kopyacılıktan o Leye git-
mez. Bu yolda yapılacak bir ıslahatın mevcut 
nizamı daha kötü bir duruma sokması mümkün
dür. Bu itibarla Hükümet olarak bu mevzuda 
ciddî ve etraflı bir etüt yaptıktan sonra Türk 
gerçeklerine uygu» bdr usul bulmak için çalışma 
haLm deyim. 

Diğer taraftan iki buçuk ay zarfında idâri 
kademelerde reorganizasyon yapılmadığı, umum 
müdürlüklerin, şube müdürlüklerinin sorumlu-
lüklannın tanzim edilmediği ve bunların bîr 
esasa bağlanmadığı hususu ifade edildi. Fakat 
çok kısa bir zamanda uzun yılların' bırakmış ol
duğu bir mirası rasyonel bir sorumluluk niza
mına sokmanın mümkün olmıyacağını takdir 
edersiniz. Peşin hükümlerle gelmiş birtakım 
insanlar realitenin şurasını, burasını kendi ha
yat tecrübesi, bilgi ve sezgisiyle ele alarak bir 

- 573 — 



M. Meclisi B : i 
vekilin reform yapmasının doğru olmadığı inan
cındayız. Bu sebeple, muhterem arkadaşımın bir
az evvel arz ettiğine göre, ilmî bir çalışma yo
luna gidilmiştir. Devlet Plânlanma Dairesinde, 
Plânlama Teşkilâtının, Âmme İdaresi Enstitüsü
nün organları ve şubelerinden ve aynı zamanda 
üniversitelerin kıymetli elemanlarından müte
şekkil bir heyet ilmî bir araştırma yapacaktır. 
Bir arkadaşımız bunun lâftan ibaret olduğunu 
ima etmek istiyor. İdare enstitüsü ve diğer şu
beleri hakkında... Değildir arkadaşlar. Bakan
ların sezgileri ile, her şeyi bilir geçinen vekille
rin fikirleri ile ıslahat yapmayı kâfi bulmuyor
lar. Biz mütevazıane bilgilerimizin, meslekleri-
mizdeki dar hayat tecrübelerimizin, koca bir 
Devletin teşkilâtının ref orıriu için baştan sofu
na kadar reformu için kâfi gelmiyeceği kanaa
tindeyiz. Onun içindir ki ilme, ihtisasa kıymet 
vermek mecburiyetindeyiz. Her vekil bu hu
susta yetkileri olanlarla konuşacak, bu uğurda 
bir ömür çürüten kimselerle konuşacak, teşkilâ
tın karışıklığının, tablosunu çizecekler, bâzı tek
lifler yapacaklar, bu teklifler hususunda bir, iki, 
üç. kişinin değil, meseleyi umumi olarak bilen 
ve yetkili şekilde bilen insanların fikirleri alın
mak suretiyle bir reform tablosu, reform taslağı 
elimize gelecektir. Ondan sonradır ki, bu idare
yi yeniden teşkilâtlandırma mevzuunu, hakika
ten zararlı olnııyacak bir şekilde yapmak müm
kün olacaktır. 

BİR MİLLETVEKİLİ — 10 sene sonra da bu 
(İt) organizasyon meselesi konuşulacaktır. 

TURHAN FEYZİOĞLU ÎDevamla) — Efen
dim, 10 sene sonra da konuşulacaktır diyen kıy
metli arkadaşıma kemali hürmetle arz edeyim 
ki, 10 sene sonra da çalışmalar devam edecek
tir. İdare canlı bir şeydir, mütemadiyen ıslaha 
muhtaçtır, mütemadiyen ihtiyaçlarla karşı kar
şıyadır. 10 sene sonra da ıslaha muhtaç taraf
ları olacaktır, fakat yapılacak bu ıslahatta biz, 
siyasi mülâhazalar dışında hareket etmek sure
tiyle, verimi en iy şekilde artıracak usulle çalış
mak kararındayız ve bu görüşe iltifat etmeyi 
bir vazife saydık. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, sayın Güner Sarısözen 
arkadaşım yapılacak tasarrufun gösterişten iba
ret olmamasını ifade ettiler. Başbakanın küçük 
bir araba kullanması konusuna temas ederek, 
bunun yerinde bir jest olmadığını söylediler. De-
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diklerini tabiî hürmetle karşılıyorum. Sayın Bar
bakan burada bulunmadıkları için, bu hususu ce
vapsız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Bunun 
hakikaten doğru bir davranış olduğuna yürek
ten inananı bir arkadaşınız »olarak, bunun bir 
gösteriş olmadığını, samimiyetle alınmış bir ka
rar olduğunu ve (buna inanmalarını rica ederim. 
Diğer faktörlerin, bunda hiçbir tesiri olmadığı 
kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; Türkiye'yi idare eden ve mesu
liyet mevkiinde bulunan kimseler olarak Devlet 
parasını korumak, masrafların yapılmasında 
tasarruf örneği vermek mecburiyetindeyiz. (Al
kışlar) 

Bir küçük misal vereyim •: İçtimai adaleti 
belki Avrupa kıtasında en çabuk gerçekleştir
miş ve bu sayede komünizmi o memlekette ba
rınamaz hale getirmiş olan İsveç, her işçiye oto
mobil sağlamış olan İsveç Başbakanı Rus sefiri 
ile çalışmasından sonra evine tramvayla döner
ken öddü ve tramvayda ölü bulundu. İsveç Baş
bakanının tramvayla evine gitmesini yadırga 
ma/Jken tramvay adının bilinmediği birçok kö • 
şeleri olan, otomobil girmiyen yerleri olan Tür
kiye'de bir Başbakanın bu otomobile ibinmek 
istemiyorum, küçük bir otomobile binmek isti
yorum demesini biz milletvekilleri olarak hiç 
değilse anlayışla karşılamamız icabeder kanaa
tindeyim. 

«Efendim; bu otomobiller satılmaz mı ? Dev
let Malzeme Ofisine verilse, satılsa.» Arzı ce
vap ettim : Bu otomobilleri Devlet Malzeme 
Ofisi satışa arz etse kimse almazmış. Sumu sor
mak istiyorum, bu memlekette milyonlara sa-
hilbolanlar, 10 milyonu, 20 milyonu olan insan
lar dahi şahsi servetinden para vermek suretiy
le bu arabayı alıp binmek istemiyorlar. O hal
de bu arabayı alıp binmeye kimsenin hakkı yok
tur. (Alkışlar) 

Hükümetin bir politikası olarak bu şekilde
ki kanun tasarıları tedricen huzurunuza getiri
lecektir. Bütün makam otomobilleri için de ta
sarruf yolulna gidilmesi t hususunda öfrnek bir 
karar alınmış bulunmaktadır. Bütçeye bağlı 
olan cetvellerdeki 55 bin lira limitin bu memle
kette hiç de az sayılmıyacak bir limit olduğu 
inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar; sayın Tahtakılıç ar
kadaşımız her şeyin Ankara'da bulunduğundan 
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bahsettiler. Her şey Ankara'ya geliyor, haklı
dırlar. Yalnız, bu mesele Hükümetin bir anda 
tedbirler alanııyacağı işlerdendir. Bir a'deımi-
merkeziyet veya merkeziyet meselesi.. Sayın ar
kadaşım uzum süre Millî Eğitim Bakanlığı yap
mışlarıdır. Bu bâgarılı bakanlık görevleri sıra
sında - kendileri daha iyi bilirler - ıbu hususta 
birtakım müşahedelere sahibolmuşlardır. Ka
nunlarımıza -göre, merkeziyetçi usulün tesisin
de zaruret vardır. En uzak illerimizin okulla
rından, en uzak köylerimizin ilkokullarına va
rıncaya kadar bütün işlemleri Millî Eğitim Ba
kanlıklarına bağlıdır. Maaşlarını da Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesinden alırlar. Burada ça
lışan memurların çalışmaları, disiplinlik du
rumları v. s. {leri merkeziyetçi bir sistemle ta-
kibedilir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesinin 
•merkezde ittihaz edilmesi mecburiyetleri, mev
zuat icabı olduğu içindir ki, bu hal husule gel-

. inektedir.' Ademimerkeziyet usulünün, aksi de 
denendi, okulları Devlet yapmasın, hususi jda-
ler yapsın denildi, fakat güçlen yetmediği için 
muvaffak olumamadı. 

Hulâsa arkadaşlar; bir sistem olarak düşün
mek ve gerçeğe uygun bir tarzı hal bulmak için 
geçmiş tecrübelerden faydalanmak lâzımdır. Ma
hallî idarelerde ıslahat yapılması ve. bunlar Ba
tı'nm anladığı mânada düzenli bir hale getiril
meli ve ondan sonra, İngiltere ve Amerika'da 
olduğu gibi, mahallî idarelere (bu vazifeyi ver
melidir. Oralarda bir Millî Eğitim Bakanlığı 
diye bir şey yoktur. Mahallî idarelere Millî Eği
tim işlerini bırakmış olan memleketlerin Millî 
Eğitim Bakamlığı yoktur. Demek ki, biraz sis
temden, biraz da memleketin özelliklerinden do
ğan bir durumun tedavisi, zaman içerisinde ilmî 
usul ve etraflı araştırmalar sayesinde mümkün 
olabilecektir. Bu meseleyi ne kadar azaltabilirsek 
o kadar faydalıdır. Merkezin yetkisini genişlet
mek suretiyle bir tedbir bulmak mümkündür. 

Biraz evvel bir arkadaşım tarafından bahis 
buyuruldu : Gümrükte bekliyen Atatürk Üniver
sitesi malzemelerine biz de muttali olduk. Bu me
selenin bir sonuca bağlanmış olduğunu, ithalin 
yapılabileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Arkada
şıma durumu arz ederim. 

İşlerin azaltılması suretiyle Bakanlıklar ara
sında bir koordine çalışmanın yapılıp yapılmadığı 
soruldu. Bilhassa Adalet Partisi Sözcüsü arkada-
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şımın yapmış olduğu tenkid üzerinde durarak arz 
edeyim ki, bir iş birliğinin olması zaruridir. Ben, 
bu işlerde Devlet Plânlama Dairesinin, Plânlama 
Teşkilâtının ve bunlara yardımcı bakanlıklardaki 
bu işlerde bilgi sahibi kimselerin bakanlık noktai 
nazarını, plânlama noktai nazarlarını bilen insan
ların bulunmasıdır. Bunu temmen her bakanlık 
kademelerinden, iyi yetişmiş, yüksek sorumluluk 
mevkiinde bulunan ikişer arkadaş toplandılar, di
ğer vekâletlerden gelenlerle birlikte, Devlet Plân
lama Teşkilâtı uzmanları ile müşterek çalışmalar 
yaptılar. Bu suretle, bakanlıklar ve Devlet Plân
lama Teşkilâtı arasındaki koordinasyon durumu 
ne olmalıdır konusu üzerinde bir hazırlık ve araş
tırma tedbirleri vardır. Hattâ plânın hazırlan
masında Devlet Plânlama Dairesi asla tek başına 
çalışan ve tek başına hükümler veren birjlaire 
değildir. Kendi sahasında mahdut uzmanlar dı
şında bir arkadaşımın da biraz evvel temas ettiği 
hususlar, her bakanlığın en yetkili uzmanlarının 
devam ettiği özel ihtisas komisyonları vardır. 
20 ye yakın bu şekilde komisyonlar çalışmakta
dır. özel ihtisas komisyonları, bilfarz ziraatle il
gili meseleler ise zirai uzmanlar, üniversite ve ba
kanlık uzmanları, Devlet iktisadi Teşekküllerin-
deki yetkili elemanlarımız ve Plânlama Dairesin
den mütehassıs arkadaşların iştiraki ile çalışmak
tadır. Bu itibarla Plânlama Dairesi tek başına hü
küm veren ve/vekâletlerle irtibatı kopuk bir ça
lışma sisteminden tamamen uzaktır. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorganizasyonu için bütün 
müsteşarların iştirakiyle, Yüksek Murakabe He 
yetinin iştirakiyle daha evvel yapılmış olan çalış
malara kaldığı yerden devam etmek suretiyle sıkı 
bir çalışma içinde toplantılar devam etmektedir. 

Yakın bir zamanda 50 - 60 milyar liralık ya
tırım mevzuu olduğu halde, konsolide edilmek su
retiyle zarar gibi görünen İktisadi Devlet Teşek
küllerinin verimini artırmak için ciddî tedbirleri 
havi kanun tasarıları huzurunuza gelecektir. Ni
tekim bu mevzu ile ilgili birtakım kararlar veril
miş olup neticeleri tahassuî etmeye başlamıştır. 

Bir gülbre işi, bir ithalât programının tanzimi 
işi, bir Doğu'ya yardım işi hep idarenin reorga
nizasyonu işidir.. Her mevzuda bakanlıklar ara
sında koordinasyon sağlamak için sıkı bir çalış
ma içindeyiz ve şunu samimiyetle arz edeyim ki, 
karma bir hükümet rejimi olmasına rağmen, bu 
koordineli çalışmalar tam bir kolaylık ve rahatlık 
içinde cereyan etmektedir. 
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Muhterem arkadaşlarım, vakitlerinizi daha 

fazla almamak için 1- 2 noktaya daha temas ede
rek huzurunuzdan ayrılacağım. Ben de bu hükü
metin diğer bir kanadına mensubolan bir bakan 
olarak arz ediyorum. Anayasanın bütün icapları 
ile başlangıcındaki temel prensipleri en son nok
tasına varıncaya kadar hâkim kılınması hususun
daki açıklanmış olan Hükümet siyasetinden hiç
bir zaman inhiraf etmiyeceğiz. (Alkışlar) Uzun 
yıllardan beri savunduğu fikirlerden uzaklaşma
mak, demokratik rejimin bütün icaplarını ger
çekleştirmek azminde olan insanlardan müteşek
kil bir Hükümet olarak güven oyunuza mazhar 
olduk ve bu yolda devam edeceğiz (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakan İnönü'nün 
dün Hükümet görüşü olarak yaptığı demeci, mu
halefet partisi olarak Y. T. Partisinin destekle
mesini, çok seviyeli bir davranışın örneği olarak 
şükranla kaydetmeyi bir vazife biliyorum. Temel 
memleket dâvalarında, iktidar veya muhalefette 
veya iktidarın şu veya bu kanadında, nerede olur
sa olsun, parti üstü bir vatanseverlikle, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da parti grup
ları birleşmeyi bildiği takdirde, bu milletin çok 
çile çekmiş olan bütün dertlerine büyük Meclisçe 
tedbir bulunabileceğine, deva bulunabileceğine 
samimî olarak inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Tanrıdan grupumu-
zun Anayasamıza daima sadık kalmasını ve on
dan ayrılmamasını niyaz ederken sözlerimize ve 
taahhütlerimize Anayasa çerçevesi içerisinde sa
dık kalacağımız ümidiyle ve bunun vâ'diyle hu
zurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
ASIM EREN (Niğde) — Sayın Başkanım, 

müsaadenizle Sayın Devlet Bakanından bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sarabilirsiniz. 
ASIM EREN < Niğde) — Millî Güvenlik Ku

ruluna neden Yüksek Millî Savunma Kurulu adı 
verilmiştir? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, Hükü
met neden bu ismi koymuştur? Anayasamızın 
8 nci maddesi diyor ki; Bu Anayasaya göre, 
kurulacak olan kurullar, organlar kuruluncıya 
kadar eski hükümleri yürürlükte kalmaya de
vam eder. Şimdi bir Millî Güvenlik Kurulu teş
kil edilecek. Bu dairede askerî kuvvet temsilci-
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lerinden, Genelkurmay Başkanlığından ve Ba
kanlar Kurulunca seçilecek olan Bakanlardan 
müteşekkil bir Millî Güvenlik Kurulunun kuru
lacağına dair hüküm vardır. Fakat bu mevzuda 
bir de eski kanun vardır, bu müesseseyi başka 
isim altında, (Yüksek Millî Savunma Kurulu) 
ismi altında kurmuştur. (Millî Güvenlik Kuru
lu) hakkındaki tasan hazırlaaımış\}lup pek ya
kın bir zamanda Büyük Meclise sevk edilecek
tir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Yük
sek Millî Savunma Kurulu hakkındaki hüküm
ler yürürlükten kalkacak ve Anayasanın adını 
ızikrettiği bir müessese vasfında olacaktır. Tıpkı 
askerî yafgıtay hakkında hazırlanmış olan ka
nun tasarısı yürürlüğe girinceye kadar eski ka
nun hükümlerinin hüküm ferma* olması gibi. 
Komisyon gerekçesinde durum bu şekilde izah 
edilmiş bulunmaktadır. Bunun Anayasaya ay
kırı bir durumu da olmadığından bu şekilde ha
reket edilmiş bulunmaktadır. Şayet Yüksek Mec
lis aksi yolda bir karar verirse büyük bir mah
zur teşkil efcmiyeceğini de ifade etmek isterim. 

SADRETTÎN TOSBl (Kütahya) — Bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADRETTİN TOSBl (Devamla) — Efendim, 

Sayın Devlet Bakanının binek otomobilleri ko
nusunda Hükümetin bir tedbir düşündüğüne 
dair beyanı bizleri çok memnun etmiştir. Ancak, 
millet' hayatında binek otomobilleri çok cüzi bir 
meseledir. Asıl mesele, Devlet bütçesinde bü
yük bir yük teşkil eden tekmil Devlet dairele
rindeki mefruşat suiistimalidir. (Alkışlar) Ben 
şahsan Avrupaya gitmedim, fakat Avrupayı 
gören arkadaşlarımız, Avrupa Devlet dairelerin
deki bir müsteşarı ziyarete gelenler için • bir . 
sandalyenin bulunmadığını ifade etmektedirler. 

Halbuki bizde Hazine gelirinin koruyucusu 
olan Defterdarın odasında 3 - 5 bin lira kıyme
tinde halılar, lüks koltuklar, kalem şeflerinin 
odalarında dahi koltuklar vardır. Acaba muh
terem Karma Hükümet Devlet Bütçesinden her 
sene milyonlarca liranın sarfına sebebolan bu 
lüks demirbaş işinden sarfınazar etmek niyetin
de midir? Şayet düşünmüyorlarsa düşünmeleri
ni ben istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLtJ 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, mefruşat 
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lüksünden sarfı nazar edilmesi hususundaki ar
kadaşımızın ileri sürdüğü mütalâalara canü gö
nülden iştirak ederiz. Bu memleketin nasıl falan 
sahada lükse tahammülü yoksa, mefruşat bakı
mından da lükse tahammülü yoktur. 

Devlet dairelerinin durumuna gelince;, bâzı 
dairelerimizde hakikaten millî gelirimizle, refah 
seviyemizle mütenasip olmıyan bir ihtişam; bâ
zı dairelerde ise gaz sandığı üzerinde ilâm yaz
mak durumunda olan memurlarımız vardır. Bu
nun bir örneğini Doğu'ya gittiğim zaman biz
zat, üzüntü ile gördüm. Bir odacı ve birkaç san
dalyenin barınabileceği bir dükkanda kayma
kam vazife görmektedir. Bu itibarla Devlet dai
relerimizin ihtiyaçlarını muvazeneli olarak kar
şılamak esastır. Bâzı dairelerimizin mefruşatını 
hakikaten lüksten kurtarmaya çalışırken diğer 
taraftan Türk Devlet otoritesini temsil eden; 
Türk milleti için âmme hizmeti gören dairelerde 
bu hizmetlerin görülebilmesi için maddi imkân
lar ' sağlıyacak çalışmalara' da devam etm|ek lâ
zımdır. 

Bütçe hazırlık safhasında v,ekûn 14 milyar li
rayken, yapılan tasarruflarla bu 10 milyar lira
ya indirilerek; yatırımlar üzerinde sımsıkı du
rulmuştur. Bu arada bu çeşit câri hesaplar kır-
pıla kırpıla bütçe bu hale getirilebilmiştir. 
Denk bütçe gösterilebilmesi için Bakanlar Ku
rulu bu sene için varılması istenilen kalkınma 
hedefini düşünerek yatırımların şu miktar ola
cağına peşinen karar vermiş, bütçenin varabi
leceği âzami rakam belli oldu. Câri masraflar 
hakikaten en başta kısılan masraflardır. Câri 
masrafları Hükümet, kesin ve çok sıkı bir şekil
de kısmıya çalışmıştır. Hiç şüphesiz bu arada 
lükse kaçan masraflar en başta kısılan masraf
lar olmuştur. Eğer gözden kaçmış hususlar var
sa ve bunu işaret buyururlarsa Hükümet olarak 
bunu da memnuniyetle karşılarız. Bütçe Encü
meninde de bu gibi tasarruf tekliflerine Hükü
metimiz iltihak etmiş bulunmaktadır. Hükümeti
miz mâkul olan her tasarruf tedbirine, yatırım
lara bir kuruş daha fazla ayırmak için, iltiha
ka hazırdır. 

BAŞKAN — Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem Bakan, 
Güvenlik Kurulu realitede iki veya üç toplantı
sını yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı ve zâtı-
âliniz de iştirak ettiniz bu toplantılara. Realite 
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böyle olduğuna göre (C) cetvelinde Maarif Ve
kâleti, Nafıa Vekâleti, İnhisar Umum Mülürlü-
ğü -tâbirlerinin, eski teşkilât ve masraf kanun
ları mevcudolmasma rağmen, bütçe metninde 
yine Tekel, Millî Eğitim Bakanlığı şeklinde ya
zıldığını gördüğümüz bir bütçe önümüzde mev-
cudolduğuna göre, şu anda fiilen vazife gören 
bir kurulun (Millî Güvenlik Kurula) şeklindeki 
kanunu henüz çıkmadı diye isminde bir taassup 
göstermeyi doğru bulmuyorum. Acaba ne mah
zuru vardır? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞLU 
(Devamla) — Taassup göstermekten uzata. 
Yüksek Meclis ismini Millî Güvenlik Kurulu ola
rak değiştirirse bu kanun gereğince Yüksek Sa
vunma Kurulunun bütçede bulunan ismi le de
ğişecektir. Bu şekilde değiştirilirse bunda bir 
mahzur görmüyorum. Bir az evvel arz etmeye ça
lıştım. Burada bir isim değişikliği vardır; İnhi
sarlar Vekâleti yerine Tekel Bakanlığı gibi. Es
ki kurulun kuruluş tarzı ve yetkilerini tâyin 
edecek-Yüksek Savunma Kurulu adı yerine Mil
lî Güvenlik Kurulu adı hâkim olacaktır. Bu ka
nun gereğince bütçedeki ismi de değişecektir. 

Arkadaşlarım, yeni kanun teklifiyle gelinip 
bu teklif kanunlaşmcaya kadar bu kurul çalışa
caktır. Halen toplanmakta olan kurul eski ka
nunun icap ve şümulü içinde vazife görmekte
dir. Elastikiyetten faydalanılmak suretiyle Cum
hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun alâkalı bâ
zı üyeleri de ilk toplantıya katılmışlardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sadri Bey. 
SADRETTtN TOSPÎ (Kütahya) — Enteg-

ral plânifikasyon faaliyeti mevzuubahsolurken, 
bunun bütün vekâletlere teşmil edildiğinden ve 
Plânlama Dairesinden tavzif edilen bir müte
hassısın riyasetinde plânların yapılmasından 
bahsolunuyor. Bu husustaki kanaatiniz nedir? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Devamla) — Entegral plândan muradınız ne
dir? Zaman zaman söylenmek istenen ve hattâ 
özel sektöre kadar geniş bir şekilde uygulanacak 
demokratik bir plânın hazırlanması yönünden bir 
şüpheniz varsa; kesin olarak ifade etmek isterim 
ki, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Plânlama Teşki
lâtı emsali demokratik memleketlerde bulunan 
(Fransa'da bulunan, Holânda'da bulunan, İtal
ya'da kurulmuş olan, şimdi ingiltere'de kurulma 
hazırlığına başlanan) demokratik mânadaki plân 
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dairesi eümlesindendir. Bu anlayışın dışındaki 
bir anlayış bizim görüşlerimize aykırıdır. 

Simdi Devlet Plânlama Teşkilâtı bu plânları 
nasıl hazırlar? 

Belki zatıâliniz yoktunuz, bu itibarla müzake
renin tenkid safhasını tam dinliyemediğiniz için 
yanlış tefsirlere temayül etmiş olabilirsiniz. 

Söylenmiş olan şey şudur : Vekâletler bünye
lerinde kıymetli teknisiyenler vardır. Bunların 
'bilgilerinden istifade edebilmek lâzımdır denildi. 
Arz edeyim; bugün Personel Dairesinin özel İh
tisas komisyonları vardır. Bu komisyon çalışma
larına Devlet Personel Dairesine ait uzmanlardan 
birden fazla uzman olmadığı buna mukabil ihti
sas sahasında derin bilgisi olan serbest hayattan, 
•Hükümetten veya falan iktisadi Devlet Teşekkü
lünden veya filân fakülteden kıymetli elemanla
rın da tecrübelerinden istifade edildiğini arz et
tim. Bunun sizin tasvibetmiyeceğiniz bir plân an
layışı ile alâkadar olmadığını, sadece bilgi sahibi 
insanların iş birliğinden ibaret bulunduğunu tak
dir buyuracağınızı ümidederim. 

BAŞKANT — Efendim Devlet Plânlama Dai
resi bütçesi konuşulurken üzerinde daha fazla 
durmak imkânını bulacaksınız. 

GADRETTİN TOSBÎ (Kütahya) — Bende
niz «Integrale plânifieation» ıstılahını Vekil Bey
efendinin bileceğini zannetmiştim. Mamafih Dev
let Plânlama Dairesi bütçesinde bu mesele üzerin
de duracağım. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞLU 
(ıDevamla) — Yüksek iktisadi görüşlerinizden is
tifade etmek için ben de sizin dondurma misali
nizi arz etmekle şerefya'bolacağım. 

FAHİR GlRİTLlOÖLU (Edirne) — Ata
türk'e ait bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi 
delaletiyle, Ziraat Bankası Kasa dairesinde sak
lanmakta iken, Cumhuriyet Halk Partisinin mal
larının tasviyesine dair Kanunun tatbiki netice
sinde, Hükümetçe vaziyet edilen, bu eşyaların 
âkibetleri hakkında, sual sormuştum, izahat ver
mediniz. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞLU 
(Devamla) — Bu hususta Maliye Bakanlığı so
rumlu olarak vazife görmüştür. Maliye Bakanlığı 
Ibütçesinde Hükümet adına gerekli bütün açıkla
maların yapılacağını arz ederim. 

KADRİ EROGAN (Urfa) — Efendim, muh-
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terem Vekile Devlet dairelerinin mefruşatı üze
rinde bir sual soracağım. 

Biraz evvel Sayın Bakan gaz sandığı üzerin
de vazife gören kaymakam ve memurların oldu
ğunu söylediler. Bu bir vakıadır. Bendeniz 23 se
ne evvel Polatlı'nın Yenimehmetli nahiyesinde 
Nahiye Müdürlüğüne başladığım zaman, orada 
tek sandalye vardı. Bu sandalye de ayaklarından 
çakılmak suretiyle durabilirdi. Şimdi öğrenmek 
istiyorum. Bütün Devlet daireleri makamlarına 
göre standart, tek bir tip tesis etmek suretiyle 
Hakkâri'nin X nahiyesiyle, Arnavutköy'deki ve
ya başka bir yerdeki makama - bunlar aynı salâ
hiyet ve vazifeyle çalışan arkadaşlar ve aynı se
viyede olduklarına göre - sistemli standart mef
ruşat verilmesine imkân var mıdır? Eğer müm
kün olursa bunda bir fayda mülâhaza ediliyor 
mu? 

DEVLET BAKANI TURHAN FE YZİOĞLlT 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, bu çok de
taylı bir iştir, mevzu itibariyle Devlet Malzeme 
Ofisini ilgilendirmektedir. Bu işle meşgul olan
lar, Maliye Bakankğı bütçesi sırasında konuşur
lar. 'Hakikaten o zaman Devlet Malzeme Ofisi Ge
nel Müdürü burada bulunacaklar. Bu mevzu üze
rinde mezkûr dairedeki standartlaştırmayla ilgili 
olanlar cevap verecek durumdadırlar. 

BAŞKAN — Buyurun, Saadet (Evren. 

SAADET EVREN (KAÇAR) (İstanbul) — 
Bir Hükümet ki, Devlet makamlarına 55 bin 
liralıktan fazla otomobil almamak için bir im
sak kanunu getirir, arkasından teklif ettiği büt
çede de 255 bin liralık makam arabaları için 
yer bulunur, bu hal Hükümet için bir ihmal 
midir yoksa bir inıhal midir? 

DEVLET VEKİLİ TURHAN FEYZİOĞLU 
(Kayseri) — Bir araba alınmış, bütçede bir ku
ruş yokken, ama nasıl &J inmiş? Karabük De
mir - Çelik Fabrikasına şifahi emir verilmiş, 
Devlet Malzeme Ofisine friı kadar parayı yatı
rınız, diye. («Hangi tarihte?» sesleri) Sırası 
gelince arz ederim. Bu mesele daıha evvel de 
sonıldu ve Bütçe Encümeninde de müzakere 
mevzuu yapıldı. Bu tahsis edilmiş ve kullanıl
mış bir vasıta ile ilgili olduğu için biz Hükü
met olarak, bizim, üzerimizde olan ve bizleri 
murakaibo etmeye salahiyetli bulunan Yüksek 
Meclisin makam otomobilleri hakkında bir ka-
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lerin hepisinin gerçekleşeceğini ümidederek te
mennilerimi söylemekle iktifa edeceğim. Fakat 
ilmî tetki'kat derken de bu memleketin hazine
lerinden istifade etmekten geri kalmamalıyız. 
Meselâ Sayın Başbakan yardımcısı dediler ki: 
«Denizyollarında öyle bir ıslahat yapıldı ki, 
böylece her iş yoluna girdi.» Arkadaşlar biz 
şunu gördük ve görmekteyiz; denizyollarında 
her sene vapurlara konulan armalar değişir. 
Fakat bunların görmekte olduklan hizmetlerin 
iyi görülmesi meselesi halledilmemiştir. Onun 
içindir ki, plân program mevzuunda memleket 
hizmetlerinin iyi olarak yapılmasında nazan 
itibara almaeak bir zihniyetin tesbiti lâzımdır. 
Arşivlerde 72 tane balıkçılık hakkında rapoV 
olduğunu bu Meclis çok dinledi. O halde yeni 
devre nasıl gireceğiz, bunun izahını bulalım. 
Ne yapılacaksa açık konuşalım. Meselâ buğ
day politikası, Hükümet çıksın söylesin, buğ
day politikası şudur, desin. Bu memleketin ek
meksiz kalmasının söbebi; buğday fiyatlarını 
sabit tutmanın neticesidir. Çünkü müstahsil 
buğday fiyatlarının sabit tutulduğunu görün
ce, hububat ekmek istememiş, bunu da sabit 
tutacaklar diye düşünmüş ve bu yüzden içti
mai, ahlâki ve iktisadi sarsıntı meydana gel-, 
mistir. O halde plân ve programdan bahsedilir
ken meselelerin açıkça adlarını koyalım. 
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rar vermesinden Önce tatbikata geçmekten içti-
nabettik. Bu kararımızda bir hatamız olmasa ge
rek. Bir ihmal ve imhalimiz. olmadığını, ancak 
bir hatamız varsa bunun Yüksek Senato ve Mec
lise karşı olan saygımızdan olduğunu; kusuru
muz varsa atfınızı istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Tthtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIO (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, konuşmalarımda üç ay için
de bunu Hükümet niçin yapmadı diye tek bir 
kelime sarf etmedim. Çünkü, «Kurucu Meclis
ten» sonra Hükümet teşekkül etmiştir. Biz, 
Hükümetten neler bekliyoruz diye temennileri
mizi söyledim. Bu temennilerim maalesef yan
lış anlaşıldı. Arz edeyim: Hakikaten Sayın Baş
bakan Yardımcısı, inşaallah Bakanlar Kurulu 
hakkında Teşkilât Kanunu geldikten sonra 
esas fonksiyonunu öğreniriz. Kendilerinin çok 
kıymetli bir vali olduklarını ben şahsan biliyo
rum. Şunu açıkça arz edeyim ki; Toprak Ka
nunu dâvası, bu memleketin sosyal bünyesinde 
ekonomik bünyesinde üç gündür ele alınmış bir 
mevzu değildir ve Karç'da âdil toprak tevzii 
meselesi de değildir. 1933 senesinden beri bu 
memlekette sosyal ilim sahalarında ve Hükü
met çevrelerinde toprak mevzuu genişliğine ve 
derinliğine etüt edilmiştir. Biz artık Hüküme
tin programında ifade edildiği gilbi müphem 
şekilde değil, şu toprak reformundan ne anla
şılıyor, ne kasdediliyor bunu sorduk. Ve ben 
bu noktadaki soruma cevap alamamış durum
dayım. 

îkinci mevzua gelince; Sayın Turhan Feyzi-
oğlu da kâfi cevap vermedi. Ben trenlerin ve 
vasıtaların Ankara'ya hacetçi taşımasının se
bebini iki şeye bağladım. Birincisi halkın Hü
kümete, Hükümetin halka itimat etmemesi me
selesidir. Binaenaleyh, bu, arz ettiğim gibi 
yalnız memurlar meselesi değildir. Aynı zaman
da vatandaşa itimat meselesidir. Bu devri kapat
mak için kanunları yeni baştan ele almak, yal
nız antidemokratik kanunlar çerçevesinde de
ğil, bütün salâhiyet ve prensipleri belli bir ni
zama ihtiyacımız olduğu ve yeni Hükümetin bü
tün mevzuata bir şekil vermesi lâzım geldiği 
noktasına işaret ettim. Bütün aıçıklığıyle arz 
ettim. Dâva şu: 17 senedir, muhtelif vesileler
le, parlâmentoda bulunarak, dışarda olarak Hü
kümet programları dinledik. Şimdilik biz söz-

Bir hatıramı söyliyeyim arkadaşlar: Türki
ye'de gübre ve tezek mevzuu sosyal ve ekono
mik bir mevzudur. 

İdare hayatımızda gördük, taşkömürü ya
kılması için vekâletlerden bütün teşkilâta ta
mimler gelir. Ama hiçbir zaman, hiçbir Hükü
met taşkömürün yakılması şartları üzerinde 
durmamıştır. Kömürün yakılabilmesi için kö
mürün mevcudolması ve bir 'de kömürü alabile
cek para lâzımdır. 3 neü olarak (kömürü yaka
bilecek vasıta ve eğitime sahibolmak şarttır. O 
halde aııemlöket meseleleri, reform kelimelerin
de ve bu kelimelerin mânasında değildir. Bu 
kelimelerin metodunu ele alalım. Reform keli
me değil, metoddur. Bu fikirlerimizi açıkça 
ifade etmemizden memnun olsunlar. En yakın 
80 bin lira olarak kabul ettiğiniz Meclis Ste
nografı kursu için kabul edilen tahsisat hakkın
da kürsüye çıkıp konuşmak imkânına sahibol-
madım; Mecliste bir stenografi kursu açılaca-k-
mış. Bu işin Ticaret okullarında yapılan öğre-
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timle orada halen çalışmakta odan kadrolarla 
yapılıması ve bu yoldan stenograf yetiştirilmesi 
yoluna neden gidilmiyor? 

Arkadaşlar; mesele koordinasyon, plân, re- . 
vizyon mefhumları değildir. Bugün Mecliste 
bir stenografi kursu açılır, yarın Taırih Kuru
mu bir Ikurs açarsa, bu memleketin hali ne 
olur. Bu meseleler üzerinde Hükümet olarak 
durulmalıdır. Eldeki az eleman ve imkânla na
sıl çalışılacaktır? Esas realite budur. Şimdi «sa
yın arkadaşım, beraber çalıştığım genç arkada
şım imkân vermeli ve asıl bumu cevaplandır
malı. 

Arkadaşlar, Millî Eğitim mevzuunda öyle 
konular vardır ki, bugün Türkiye, harita suba
yını dahi teknik okullarda yetiştirmenin meto
du içinde çalışmaktadır. Böylece imkânlardan 
ve mütehassıs elemanlardan âzami derecede is
tifade etmek mevkiindedir. Bir binayı iki işte 
kullanmaya mecburdur. Bu realiteyi bir millet
vekili olarak arz ederken, bunları Hükümetin, 
dikkatle dinlediğim ve nazarı itibara alacağını 
söylemesi lâzımdır. 

Size açıkça söyliyeyim ki, ilim kelimesini, 
plân kelimesini, revizyon kelimesini ne kadar 
ifade ederseniz ediniz yine durumu bundan kur
taramazsınız. 

Yine şu açık hakikati söylemek isterim : As
kerlik şubesi zarfı ters çevirerek kullanır, fa
kat filân ofis parşömen kâğıt ve lüks zarf kul
lanır. Biz Devlet ve Hükümet otoritesi fikrine 
vâsıl olamadık, her şeyi münferit olarak ele 
aldık. Hizmet esasıma, revizyon esasına, koor
dinasyon esasına giremedik. Onun için ıbiz ye
ni Hükümetin karşısına çıkar, fikir ve temen
nilerimizi istediğimiz gibi söylersek bunda çeki-
neceik bir şey yoktur. Murakabe esasına matuf 
olan kısımlarda istediğimiz kadar derinliğe gir
mek mecburiyetindeyiz. Bu böyle olmayınca. 
halikın hizmetlerini lâyıkiyle göremeyiz. 

Bu sebeple arkadaşlarım; istikrar, her saha
da istikrar ve enerjik nizamın elde edilmesini 
Hükümetten rica ediyorum. Yuvarlak kelimeler 
arkasında bize vakit kaybettirmeden ne yap
mak lâzımgelirse yapsınlar. Meselâ bizim bir 
toprak ve iskân dâvamız vardır. Arkadaşlar ge
cekondular bu memlekette ihmal yüzünden ku
rulmuştur. Bu bize cetlerimizin kötü bir mirası
dır. Eğer bu arazilerde evvelce parselasyon iş-
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leri yapılıp zamanında vatandaşlara küçük kre
diler açma imkânları aransaydı her halde du
rum böyle olmazdı. Emlâk Bankasının mesken 
kredi politikasını yine tanzim etmiş olsaydık 
bugün biz gecekondu gibi her suretle korkunç 
bir problemle karşılaşmamış olurduk. Hükü* 
met istikrarı halletsin, mesken kredisi için ucuz 
krediler temin etsin. Dış kredilerden biri de 
mesken kredisi için olmalıdır. Başka türlü halle
demezsiniz. İşte îşçi Sigortaları meydanda, se
nede ancak 2 bin işçiye ev yapabiliyor. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla-) — Sa
yın arkadaşlar, meselelerimizde gerçekçi olma
nın ve'başka milletlerin tecrübelerinden istifa
de etmenin günü gelmiştir. Bunu temenni ola
rak arz ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, Başbakanlık bütçesi
nin tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 ödenekler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 2 303 389 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 1 305 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 346 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 100 00Ö 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira B. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar . 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38, ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 234 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi gereğince mesai saatleri ha
ricinde çalışacaklara verilecek 
ücretler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 160 sayıl1. Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince verilecek ödenek 67 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 132 000 

BAŞKAN — 301 nci bölüm hakkında veril
miş bir değişiklik önergesi vardır. 

ASIM EREN (Niğde) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri aldığına göre bölümü 

132 000 lira olarak reye koyuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 
B. Lira 

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

15 500 

Lira 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 374 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 185 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 62 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 346 50O 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 137 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa giderleri 1 207 615 
. BAŞKAN — Kabul edenlerv. Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
403 Temsil ve ağırlama giderleri 45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 örtülü ödenek 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Atom Enerjisi Komisyonu ile 
İstişare Heyeti tazminatları 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Arşivler umumi giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek İnönü 
Armağanı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 67 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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452 Staj giderleri 153 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 399 730 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Reaktör binasının nükleer kaza 
dışındaki bilûmum kazalara kar
şı sigorta giderleri 100 000 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 

502 

Beşincl~kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 7163 sayılı Kanun gereğince 

Türkiye Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsüne yardım 1 080 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Başbakanlık Memur ve Müstah
demleri Biriktirme ve Yardım 
Sandığına (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeğine yardım 
edilmek için) 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

l i r a 

Yatırımlar 

II - istimlâk ve satınalmalar 
711 İstimlâk ve satmalına giderleri 1 

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

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

721 istanbul Üniversitesinde kurula
cak Radyoizotop Lâboratuvan 
için 200 000 

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

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 11 218 800 

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

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlara 

792 Makina ve teçhizat 630 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Bugün saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,85 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTtPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Hatay milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır: Müzake
reye başlıyoruz. 

2. — Ankara Üniversitesi Rektörlük kadrola
rı ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Oku
lu kuruluş kadroları kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Bütçe komisyonları raporları (1/102) 
(S. Sayısı 21) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1/102 sırasında kayıtlı olup 14.2. 

1962 tarilıinlde biriııei 'görüşmesi yapılmış olan 
Ankara Üniversitesi kuruluş (kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısımıı 
ikinci müzakeresi yapılmak üzere bugünkü otu
rumda konuşüluaak üzere gündeme alınmasını 
arz ve teklif e d e Hm. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
îlyas Seçkin 

BAŞKAN -— Arkadaşla]*, bu tasarının ilk 
görüşülmesinden itibaren 5 gün geçmiştir. Gün
deme almak için bir mâni yoktur. Takriri oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Şimdi Bütçe Komisyonunun değiştingini ı 
okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniver
sitesinde açılan Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik 

(1) 21 S. Sayılı basmayazı 14 . 2 . 1962 tarih
li 46 nc-ı Birleşim tutanağı sonundadır. 

Yüksek Okulunun öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve idari personeline ve Rektör
lüğe ait bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen Ikad-
roiıarla (2) sayılı cetvelde gösterilen ek görev 
tazminatı kadrosu 5239 sayılı Kanıma bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bilinci maddeyi cetvellerle bir
likte oylarınıza (sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mıadde 2. — Sağlık Biimleri ve Hemşirelik 
Yüksek Okuluna ek görevle tâyin edilen ve baş
kaca resmî veya özel bir işi bulunmıyaın üniver
site mensubu öğretim üyelerine verilecek ek gö
rev ücretleri esas vazifelerine ait üniversite taz
minatlarına halel getirmez. Ancak ek görev üc
retlerinden başka bir yüksek «okuldan ayrıca 
tazminat alaımiazl ar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik 
Yüksek Okulunda ita âmiri ctoıl direktörüdür. 
Tahakkuk memurunu kendisi tâyin eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şimdi geçici madde okunacaktır. 

Geçici madde 1. — ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1962 malî yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylannıza suaıuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sıvnıtyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Millî Eğitimi ve Ma
liye Bakam yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tümü üzerinde söz istiyen... Olmadığına gö

re, heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler.., Kabul 
edilmiştir. 

B — DEVLET PLANLAMA TEŞKILATı 
BÜTÇESI 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesi görüşülmeye başlanacaktır. îlik söz Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi adına sayın Kâmil 
traal'ı: dır, buyurun. 

CIIMHURÎYETÇI KÖYLtT MÎLLET PAR-
TÎSÎ MECLÎS GRUPU ADINA KÂMÎL ÎNAL 
(Bolu) — 'Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 

Sizlere Devlet Plânlama Teşkilâtının 1962 
bütçe durumu ve çalışmaları hakkında açıklama
larda bulunacağım. Bütçenin bölüm ve maddeleri 
üzerinde durmıyacağız, çünkü Karma Bütçe Ko
misyonu Hükümet teklifinden 619 999 lira eksil
terek 5 709 820 lira olarak tesbit etmiştir. 

Bu durumun aksini müdafaa edecek kimse ol-
mıyacağı ümidindeyiz. Huzurunuzda Karma Büt
çe Komisyonuna teşekkür ederiz. 

91 sayılı Kanunla 30 . 9 .1960 tarihinde kuru- • 
lan bu teşkilât hakikaten bir ihtiyaçtan doğmuş
tur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bölümleri : 
1. Yüksek Plânlama Kurulu, 
2. Plânlama Merkez Teşkilâtı, 
3. îktisadi Plânlama Dairesi, 
4. Sosyal Plânlama Dairesi, 
5. Koordinasyon Dairesi, 
6. özel îhtısas komisyonlarıdır. 
Yüksek Plânlama Kurulu Plânlama Teşkilâtı

nın en yüksek organıdır. Kurul, Başbakan, veya 
Başbakan Yardımcısının Başkanlığında kabine
nin seçtiği üç Bakan ile Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarı ve üç daire başkanından teşekkül eder. 
Böylece Yüksek Plânlama Kurulunda siyasi un
sur ile teknik unsur bir araya getirilmiştir. Bun
dan gaye siyasi otorite ile teknik otorite arasında 
bir muvazene kurmak, daha doğrusu siyasi karar
ların alınmasında siyaset adamları üe teknik ele
manların iş birliği yapmasını sağlamaktır. Bura
da yapılacak plânlamanın ana hatları tesbit edi
lir, .tesbit edilen esaslar kurul başkanı, ve üç ba
kan tarafından kabineye götürülür, njhai karar 
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orada alınacaktır. Böylece son şeklini alacak olan 
plân hedeflerinin tesbiti için Plânlama Teşkilâ
tında çalışan elemanlara verilir. Sonunda kurul 
bu plânların evvelce tesbit edilen ana hedeflere 
uygun -olduğuna kanaat getirdiği takdirde bun
ları Bakanlar Kuruluna ıgötürür ve plânlar Ba
kanlar Kurulunda kabul edildikten sonra Türki
ye Büyük Millet Meclisinin tasvibine sunulur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışma prog
ramı : 

Uzun vadeli plânın hazırlanmasına kadar üç 
safhalı çalışma programı kabul edilmiştir. 

1. 1961 yılı Devlet bütçesi hakkında umumi 
mütalâa, 

2. 1962 yılı için bir yıllık Devlet programı, 
3. 1963 - 1967 devresi için uzun vadeli plân. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri : 
a) Memleketin tabiî beşeri ve iktisadi her 

türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tes
bit ederek takibedilecek iktisadi ve sosyal politi
kayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı ol
mak. 

b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı 
ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin 
etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlar
da müşavirlik yapmak, 

c) Hükümetçe kabul edilen gerçekleştirilecek 
ıızjm VG kısa vadeli plânları hazırlamak, 

d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi için 
ilgili daire ve müesseselerle mahallî idarelerin ku
ruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tavsiye
lerde bulunmak. 

e) Plânın uygulanmasını takibetmek, değer
lendirmek ve gerekli hallerde plânda değişiklik
ler yapmak. 

f) özel sektörün faaliyetlerini plânın hedef 
ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim 
edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

Muhterem arkadaşlarım; 
îktisaden geri kalmış memleketlerin en fazla 

randıman sağlaması yoliyle kalkınabilmesi için 
her şeyden evvel doğru bilgilere, ahenkli ve şü
mullü çalışmaya ve muayyen bir hedefe götüre
cek derli toplu bir sisteme ihtiyaçolduğu muhak
kaktır. 

Bu da Devlet çapında şümullü etüt ve gayret
leri kısacası program ve plânlı çalışmaları gerek
tirmektedir. îşte bu zaruretle kurulan Devlet 
Plânlama Teşkilâtının hükümetlere her yıl daha 
vukuflu ve realist ışık tutması icabetmektedir. 
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Bunun da zamanla gelişeceğine ve daüıa faydalı 
olacağına inanıyoruz. Ancak her başlangıcın güç
lüklerini takdir etmenin yanı sıra şu ciheti de 
Ibelirtmek isteriz ki, Plânlama Teşkilâtı bir yön
den daha yararlı bir ihale gelmeye çalışırken di
ğer yönden de ilgilileri nazarı mütalâa ve mülâ
hazalardan ziyade realist yapıcı ve uygulanabi
len mevzular üzerinde faaliyetini teksif etmesi 
faydalı olur. Hulasaten işaret edelim ki, Plânla
ma Teşkilâtı ıbir ıgaye değil, hükümetlerin taay
yün etmiş siyaset ve ıgayelerin !bir gerçekleştirme 
vasıtası olmaktan ileri gitmemelidir. Devlet Plân
lama Teşkilâtının kuruluşu hakkındaki kanun ge
rekçesinde bu durumu açıkça belirtilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bu kürsüden memleket dertleri her zaman dile 

getirilmektedir, hepimiz /bu problemleri ibütün 
açıklığiyle bilmekteyiz. IBU problemlerin en büyü
ğü ziraatimiz. Bugün köylerde yaşıyan 19 milyon 
insanın kanaata müstenit ıbir yaşayışı vardır. Za
man zaman ektiği tarlasından tohumunu alamaz; 
hayvanından yiyeceği gıdayı temin edemez du
rumda olduğunda hepimiz hemfikiriz. 

Şunu sizlere açıkça ifade edeyim ki, 2 saat
lik köyünden pazara gelen köylülerimizin içlerinde 
bir lira ile pazara gelenleri vardır. îşte Hüküme
timiz programında 'bu konulara işaret etmiş, fa
kat 1962 bütçesinde bu problemleri hallediei işa
retlerini aramaktayız. Hükümet, programında 
tesbit etmiş olduğu ana dâvaların nasıl halledile
ceğini Devlet Plânlama Teşkilâtı plânlarını tes
bit etmiş dahi olsa Hükümet programında da zik-
redildiği gibi 1962 yılı, plânlı geçişe bir intikal 
devresi olarak işaret edildiğinden ibütün ümitle
rimiz ıgelecek yılların denk bir bütçeye, memleket 
dâvalarının hal yollarını zaman ve emek israfın
dan sıyrılarak yapılan plânların uygulanabilece
ğine inanmaktayız. Devlet Plânlama Teşkilâtı ha
kikaten bir ihtiyaçtan doğmuştur, Ibu teşkil» tın 
memleketimiz için ıhayırlı işler yapmasını Cum
huriyetçi IÇöylü Millet Partisi Grupu adına te
menni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Adalet Partisi 
adına Sayın Tahsin Demiray'mdır... Tahsin De-
miray yok mu efendim? Tahsin Demiray olma
dığına göre sözü Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü Saym Osman Onhan Bilen'e veriyorum. Bu
yurun. I 
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I C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA OSMAN 

ORHAN BİLEN (Gaziantep) — Sayın Millet 
Meclisi Başkanı, 

Sayın Milletvekilleri, 
27 Mayıs 19G0 öncesinin hiçjbir toplumsal 

öncelik tanımıyan, enflâsyoncu ve gelişigüzel 
yatırım politikasının zararlı sonuçları bütün bir 
dünyanın malûmudur. Her türlü ilmi ve bilgiyi 
reddeden bu keyfî politika, neticede, 1954 ten 
itibaren adam başına düşen reel millî gelirin 
azalması sonucunu doğurmuştu. Aynı gelişi
güzel politikanın sebebiyet verdiği enflâsyon 
ve dış ticaret tıkanıklıkları, yatırım imkânları
mızda ciddî azalmalar tevlidetmiştir. İşte, bu 
•sebeplerle, 1958 Ağustosunda Milletlerarası te
şekküllerin duruma müdahale etmesi neticesin
de, cok geç ve çok sert olarak alman ve düşük 
bir harcama seviyesi esasına dayanan istikrar 
tedbirleri, bâzı sanayi sektörlerinde önemli sı
kıntılara sebebiyet vermişti. 

Kısaca özetlediğimiz bu 'durum, yeni Anaya
samız yapılırken, kalkınmanın plânlı olması fik
rine büyük önem verilmesi sonucunu doğurmuş
tur. Anayasanın 41 nci maddesi, «İktisa
di, sosyal ve kültürel kalkınmayı demok
ratik yollarla 'gerçekleştirmek; bu maksat
la, millî tasarrufu artırmak, yatırımları 
toplum yararının gerektirdiği önceliklere 
yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak» 
hususunda Devlete ödev yüklemiş hulun-
maktadır. Anayasanın 40 ncı maddesine göre !de, 
«Devlet, özel teşebbüslerin, millî iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlı-
yacak tedbirleri» almakla yükümlüdür. Bun
dan başka, Anayasanın 129 ncu maddesi, «Kal
kınmanın plâna göre yürütüleceği» esasını koy
muş ve Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulma
sını bir Anayasa mecburiyeti halline getirmiş
tir. Nihayet, Anayasa, 94 ncü maddesinde, bü
tün ekonomiyi kapsayan millî bütçe esasını ka
bul etmekle, plânlamanın ıhütçe tekniği bakı
mından gerektirdiği bellibaşlı zaruretlerden bi
rine yer vermiştir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Türkiye gibi az gelişmiş memleketlerin kal

kınmasının, bugün çok ileri bir seviyeye ulaş
mış bulunan Batı memleketlerinde 19 ncu asır
da tatbik edilmiş olan modele uygun olarak ya-
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pılamıyacağı, iktisatçıların çok büyük çoğunlu
ğu tarafından benimsenen bir hakikattir. 19 ncu 
asırda Batı memleketlerinde, Devlet hizmetleri
nin genişlememiş olmasından ötürü vergi yükü 
ve sosyal adalet fikri henüz yerleşmediğinden 
ötürü işçi ücretleri çok düşük tutul abildikten 
başka, sosyal hizmetler için önemli harcamalara 
girişilmiyordu. Bu memleketler, ayrıca, sömür
gecilik sayasinde geniş sürüm imkânlarını ko
laylıkla bulduktan başka, genel kültür, teknik 
bilgi ve teşebbüs zihniyeti bakımından, bugün
kü az gelişmiş memleketlere nazaran çok üstün 
seviyede idiler. Bundan başka Batı memleket
leri o zaman bugün az gelişmiş memleketlerden 
çoğunun ve bu arada Türkiye'nin en 'büyük dâ
valarından biri olan nüfus patlaması problemi 
ile karşılaşmakta değildiler. Nihayet, 19 ncu 
asırda Batı memleketleri ha'lkmm hayat seviye
si bakımından özlem duyacakları başka memle
ketlerde mevcudolmadığından, tasarrufa ve do-
layısiyle yatırıma kolaylıkla, yönelebiliyorlardı. 
Piyasa mekanizmasının işleyebilmesi için lüzum
lu şartlar hazırlanmış olup, piyasa mekanizma
sının işleyişi, bugün az gelişmiş memleketlerde 
görülen tıkanıklıklarla karşılaşmıyordu. 

Bütün bunlara rağmen, sırf piyasa mekaniz
masına bel bağlıyan bir kalkınma gayreti, Batı 
memleketlerinde ancak, şimdi giderilmesinle baş
lanan türlü sosyal dengesizlikler doğurduğu gi
bi, bölgeler arasında da eşitsizlikler yaratmıştı. 

Sayın Milletvekilleri, 
Biraz önce özetlediğimiz sebepler dolayısiyle 

az gelişmiş memleketlerde plânlama kesin bir 
zaruret olarak ortaya çıkmıştır. Halen, az ge
lişmiş demokratik hiçbir memleket plânsız kal-
kmabilmek iddiasında değildir. Plân sayesinde, 
bu devirde artık ihmal edilemiyecek olan sosyal 
dâvalara el atılalbildikten başka, iktisadi ve 
kültürel kalkınmada, sektörler, bölgeler ve züm
reler arasında dengesizlikler doğması önlenebil-
mektedir. Bu görüş neticesinde, plânlamayı, ka
mu sektörüne ve özel sektöre ve iktisadi, sosyal 
ve kültürel bütün faaliyetlere şâmil olarak gör
mek ve ayrıca, bölge plânlaması ve topluluk 
plânlaması ile bir «arada mütalâa etmek lâzım
dır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Plânlama aleyhinde sathi tenkidler ileri sü

renler, plânjamanm özel teşebbüsü .ürkütece-
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ğinden bahsederler. Tamamen aksine, plânlama. 
sayesinde özel teşebbüs, uzun bir vâde içerisin
de, Devletin ne zaman hangi alanlara gireceğini 
önceden öğrenmek suretiyle daha büyük bir 
emniyete ve istikrara kavuşacaktır. 

Nihayet, plânlamanın demokratik yollardan 
gerçekleştirilmesi yani teknik dairelerin, millî 
iradeye dayanan siyasi karar organlarını ve bu 
arada yasama organını ikna ederek, onlarla iş 
birliği yaparak bu fikri halka anlatarak ve sev
direrek plânlamanın yürütülmesini sağlaması 
lâzımdı i'. 

Plânı, her hal ve kârda, totaliter bir rejimin 
vasıtası olarak görmek, demokratik plânlama 
denilen bir mefhumdan ve teferruatiyle gelişti
rilmiş metotlardan haberdar olmamak demektir. 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak biz, totali
ter plânlamayı ne kadar şiddetle reddediyorsak, 
her nevi plânlamaya demokratik olduğu zaman 
bile totaliter damgasını vurmaya yeltenen gay-
riilmî görüşlerin de aynı derecede şiddetle kar
şısındayız. 

Biz, C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak, 
plânlamayı işte bu mânada anlıyoruz. Ve Kar
ma Hükümetin de tamamen aynı anlayış içinde 
bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Büyük dost ve müttefikimiz Birleşik Ameri

ka dahi, bugün az gelişmiş memleketlere ikti
sadi yardımlarını plân mevcutsa vermek siyase
tini gütmektedir. Plânın mevcudiyeti ise genel 
iktisadi kaynaklar ve sektörlerarası münasebet
ler nazarı itibara alınmadan yapılmış olan bir
birleriyle hiçbir münasebeti bulunmıyan mün
ferit yatırım projelerinin mevcudiyeti demek 
değildir. Durum bu iken, plânlama fikrini, çok 
kere 27 Mayıs 1960 öncesinin keyfi iktisat poli
tikasının özlemi içerisinde, hiçbir ciddî bilgiye 
dayanmaksızın gölgelemeye çalışmak, memleke
timizin yüksek meenfaatleriyle de asla bağdaşıl
mayan bir tutumdur. 

Say m Milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 30 Ekim 1960 ta 

rihli ve 91 sayılı Kanunla kurulmuştur. Tarih, 
bu teşkilâtı Türk Milletine hediye eden Milli 
Birlik Komitesinin bu emsalsiz hizmetini daima 
takdirle anacaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı kuruluşundan bu 
yana, 1961 ve 1962 bütçeleri üzerinde Hükümete 
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çok kıymetli mütalâalar vermiş, plân hedefleri 
ve stratejisini tesbit etmiş ve 1963 ilâ 1967 yıl
larını kapsıyacak olan beş yıllık plânın hazır
lık çalışmalarında ciddî ilerlemeler kaydetmiş 
tir. 

Bu plân hedefleri ve stratejisi, 5 Temmuz 
1961 tarihli resmî gazetede yayınlanan bir Ba
lkanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe gir
miş bulunmaktadır. Karma Hükümetin de be
nimsediği bu kararnamedeki esaslarla C. 'H. P. 
Millet Meclisi Grupu olarak tamamen mutabık 
bulunmaktayız. 

Karma Hükümetin temel bir iktisadi görüşü 
olmadığı yolundaki iddiaların bu kararnamenin 
mevcudiyeti karşısında mesnetsiz kaldığı kanı
sındayız. Nüfusun bugünkü % 3 e yakın yıllık 
artışı dikkat nazarına alınarak, yılda % 7 cıva
lında bir kalkınma hızına erişmek için yılda 
gayrisâfi millî hasılanın % 18 i civarında bir 
yatırım yapılması yolunda bu kararnamede gös
terilmiş olan hedefle, C. H. P. Millet Meclis: 
Grupu mutabıktır. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak, plânlı 
devreye geçiş için 1962 yılı programı adlı vesi-
ikada yer alan tavsiyelerin Hükümetçe önemle 
dikkat nazarına alınmasını, devamlı surette ta-
kibedeceğiz. 

Halen, Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1963 -1967 
plânı üzerinde, Batının en büyük plânlama uz
ananlarından biri olan Profesör Tinpergen'in 
.müşavirliğini temin etmiş olarak hızla çalışmak
tadır. C. H..P, Millet Meclisi Grupu olarak, ha
len uzman yardımcısı seçmekte ziyadesiyle tak
dire şayan bir titizlik gösteren teşkilâtın, per
sonel imkânlarını ve idari imkânlarını artırmak 
hususundaki her teklife yürekten destek olaca
ğımızı arz ederiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, kuruluşundan beri 

geçen nisbeten kısa zaman zarfında Türkiye'de 
plân yapmak meselesini halletmiş durumdadır. 
Bu sebeple ilk ikisi C. H. P. iktidarı zamanmd 
hazırlanmış olan plânlarımızın üçüncüsü ün 
1963 yılında yürürlüğe girebileceğini ümidetmek 
mümkün olmaktadır. 

Ancak, bugün karşılaşılan asıl dâva, plâ"i 
yapmaktan ziyade plânı yürütmek davasıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Plânın fiiliyata intikal edebilmesi için, ida-
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ri teşkilâtımızda geniş ve radikal bir reorgani-
zasyon hareketine girişmek zaruret vardır. 

Bugün, genel idare içerisindeki muhtelif 
daireler arasında, kamu iktisadi teşebbüsleri 
arasında ve nihayet, genel idare içerisindeki 
dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri arasın
da yetki ve görev tedahülleri mevcuttur. Bu 
durum daireler ve teşekküller arasında koor
dinasyon zorlukları yarattıktan başka, mü-
^enakız veya çift işlerin yapılması dolayısiyle 
büyük israflara da yol açmaktadır. Buna bir 
misal olarak, petrolle ilgili Devlet faaliyetle
rini göstermek mümkündür. 

Bundan başka, aslında klâsik kamu hiz
meti gören bâzı daireler iktisadi Devlet •Teşek
külü statüsünün verdiği imkânlardan faydalan
mak için bu statüye kaymışlardır. Bunun ya
nsıra, Denizyolları gibi bâzı iktisadi Devlet 
Teşebbüsleri de, daha çok serbestiye kavuşa
bilmek için anonim şirket statüsüne bürün
müşlerdir. Bu durumda, kamu iktisadi teşebr 
küslerinin hukuki statüleri meselesinin yenir. 
den ele alınması zarureti mevcuttur. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin, mülhak bütçeli bir daire 
baline getirilmesi konusunda yapılmış ciddî 
tavsiyeler mevcudolduğunu, foir misal olarak 
zikredelim. 

Diğer taraftan, bâzı kamu iktisadi teşeb
büslerinin bağlandıkları Bakanlığın yanlış 
-seçildiği görülmektedir. Meselâ, Ziraat Ban
kasının Ticaret Bakanlığı yerine Tarım Bakan
lığına bağlanması lüzumundan, uzmanlar, öte
den beri mahsetmektedirler. 

Ayrıca, Etibank ve Sümertoank gibi Hol
ding teşekküllerinin, bankacılık faaliyetlerine 
".on vermekten gayrı, bunları, belli bir sektör
le ihtısâslaştırmak da, temel zaruretlerden 
biıi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu problemlerden başka, dairelerdeki aşırı 
-merkeziyetçiliğin sebebiyet verdiği zaman kay
bının önlenmesi, çalışma metotlarının ve evrak 
'«derinin ıslahı ve çabuklaştırılması ve istatis
tik kayıtlarının tutulmasına önem verilmesi lâ-
pmdır. Ciddî istatistikler olmadau, plânla
maya esas teşkil edecek mümkün mertebe doğ-
"i tahminlerin •yapılamıyacaftı izahtan vâres-
"dir. Bu çalışmaları, İstatistik Genel Mü-
' urluğunun koordine etmesinin ve düzenleme-' 
ûnin zarureti ortadadır. 
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Nihayet, kamu hizmetleri için personel se

çilmesi, personelin ücret sisteminde tâyin ve 
>terfi metotlarında, bütün kamu sektörüne şâ
mil yeknasak esasların imkân nisbetinde ger
çekleştirilmesine çalışılması elzemdir. Bu ba* 
kımdan, Devlet Personel Dairesini hızla ge
liştirmek lâzımdır. 

Buraya kadar arz ettiğimiz dâvaların halli 
için Başbakanlığa bağlı bir idari deform .ko
mitesi kurulmalıdır. Bu husustaki kanun tasa
rısının bir an önce şevkini C. H. P. Millet Mec
lisi Grupu olarak temenni etmekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Mevcut bütçe teikniğimizin ve tatbikatımızda 

plânlama zaruretleri bakımından geniş ölçüde 
ıslah edilmesi zaruridir. 

Kalen, bütçe hazırlanırken, masraf çı daire
lerin talepleri Maliye Bakanlığınca bir yıl ön
ceki tahsisat esasına göre 'elenmektedir. Bu 
usul, zaten rasyonel bir gelişme ve faaliyet 
programından -mahrum olan daireleri, masraf 
taleplerini yaparken büsbütün laubali olmaya 
sevk etmektedir. 

Daireleri ve kamu iktisadi teşebbüslerini, 
harcama ve tahsisat taleplerini proje ve prog
ram esasına göre yapmaya sevk etmek zaruretti 
vardır. Bu maksatla, hayli keyfî takdir ve 
hareket imkânları açan mevcut bütçedeki fa
sıl ve madde taksimatını rasyonel esaslara 
göre yeniden ele almak lâzımdır. Bu suretle, 
dajireler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yatı
rımları için taihminde bulunurken, sadece bi
rim fiatı gibi, hayli umumi ve muğlâk esaslar
dan hareket etmek yerine yatırımda kulla
nılacak maddelere göre hesap yapacaklardır. 
Böylelikle Devlet Plânlama Teşkilâtının, ka
mu sektörünün malzeme, iş gücü ve döviz ih
tiyacını tahmin etmesi kabil olacak ve finans
man ihtiyacı da değişen şartlara göre daha ya
kından talimin ve takibedilecektir. 

Bu sayede aynı zamanda, bütçe ile veri
len tahsisatın, veriliş maksadına uygun olarak 
sarfını kontrol ve teminat altına almak müm
kün ^olacaktır. Şimdiki halde, daireler, belli 
bir maksat için istedikleri tahsisatı, bütçe mad
delerinin rasyonel bir şekilde düzenlenmemiş 
olması neticesinde başka maksatlar için kulla
nabilmektedirler. 
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Sayın Milletvekilleri, 
Uzun yıllar plânlamaya sırt çevrilmiş ol

ması sonucunda, bugün bâzı daireler' ve teşeb
büsler, haddinden fazla genişlemişlerdir. Me
selâ, bugün, Karayolları Genel Müdürlüğüne 
kapasitesini tam olarak, kullanabilmesi için lü
zumlu ödenekleri bütçeden ayırabilecek du-
ııınıd-a değiliz. Bu hal ise, geniş ölçüde reel 
sermayenin ve kalifiye iş gücünün âtıl kal
ması sonucunu doğurmaktadır. Bunun yamsıra, 
zirai teşkilâtın uzun yıllardan beri ihmal olun
ması neticesinde tarım sektörüne büyük ya
tırımlar gerektiği halde, personel ve teşkilât 
kifayetsizliği yüzünden, gereken tahsisat bu 
sektöre verilememektedir. Kalkınma plânının 
hedeflerine uygun olarak kamu sektörü teşki
lâtı içindeki bu dengesizlikleri mümkün olan 
en kısa zamanda izale etmek lâzımdır. Bu mak
satla, gördükleri hizmetin mahiyetine göre, 
bâzı dairelere, personelini ve reel sermayesini 
çoğaltabilmek ve daraltabilmek imkânları ve
rilmelidir. Bu suretle, kalifiye iş gücünün kul
lanılmasında israflar geniş ölçüde önlenebileceği 
gibi, bu alandaki aşırı ücret yüksekliğine de 
bir dereceye kadar çare bulunabilecektir. Reel 
sermaye bakımından makina parklarının bir
leştirilmesi konusu büyük önem taşımaktadır. 
Halen, aynı maksat için kullanılacak makina-
lar, pek çok sayıda daire ve teşekkülün elinde 
bulunmaktadır. Bu durum, bakım ve idame ih
tiyaçlarının karşılannıasjnda israflara sebebi
yet verdikten başka, bâzı daireler âtıl kapasite 
tutarken, bâzıları da makina azlığından şikâ
yet etmektedirler. Bunun çaresi, bir genel ma
kina parkı kurmaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yatırımların finansmanı konusu da yeniden 

elo alınmalıdır. 
Kalen, bütçe imkânlarımızın önemli bir kıs

mı teşkilât ve kadro kanunları dolayısiyle elas
tikiyet arz etmiyen bir tarzda bağlanmış bu
lunmaktadır. Bu durum,' yeni yatırımlar için 
Hükümetin elindeki marjı çok daraltmaktadır. 
Bu durumun temel çaresi, Devlet gelirlerini 
kısa zamanda artırmaktır. Ancak, bunun ya
msıra bütçenin tertibinde ve kontrolunda ya
pılacak ıslahat sayesinde, yatırımlara aktarı
lacak önemli tasarrufların sağlanacağı da 
muhakkaktır. 
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Bütçenin plâna uygun olarak yapılmasını 

sağlamak için, istisnasız bütün bütçelerin Dev
let Plânlama Teşkilâtına gönderilmesi temin 
olunmalıdır. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bütçedeki ve ikamü iktisadi teşebbüsleri camia-
sındaki cari masraflar içinde yer alan istih
lâk masraflarının, nüfus artışını aşan bir öl
çüde artmasını önlemesi lâzımdır. 

Bundan başka, bir yıl içinde tamamlana-
mıyacak yatırım projelri için gelecek yıllara 
s,ari taahhütlere girilmesine cevaz veren ka
nunlar dışında, belli projeler için değil, fa
kat, muayyen kamu hizmetleri için varidatın 
belli bir kısmını önceden tahsis eden bütün 
kanunlar tasfiye olunmalıdır. Bu gibi kamu 
hizmetlerinin taşıdığı önem ne kadar büyük 
olursa olsun, bu hizmetlere her yıl ayrılması 
gereken taıhsisat plânın icaplarına göre deği
şebilir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Az gelişmiş bir memlekette ıkamu sektörünün 

bellibaşlı fonksiyonu özel teşebbüsün girme
diği alanlara girmek olduğu kadar; yeni ya
tırımlar için kullanılabilecek bir fon temin et
mesidir. İşletmecilik hataları ve bâzı haller
de sosyal hizmetlere aşırı derecede önem ve
rilmesi yüzünden, bugün kamu iktisadi teşeb
büslerinin mühim bir kısmı rantabl değildir. 
Halen, umumi muvazeneden sağladıkları süb
vansiyonlar hariç tutulunca, kamu iktisadi te
şebbüslerinin yarattıkları net yatırılabilir fon 
çok kifayetsizdir. İşletmecilik kontrolü bakımın
dan Umumi Murakabe Heyetinin yeniden teş
kilâtlandırılması ve yeni elemanlarla takviye 
edilmesi, bu açıdan elzem görülmektedir. 

Kamu iktisadi, teşebbüslerini rantabl hale 
getirmek için işletmecilik ve teşkilâtçılık ba
kımından gereken tedbirler alınırken, bu te
şekküllerin finansman metotları üzerinde de 
dikkatle durmak lâzımdır. Bu maksatla, fon
ların kamu iktisadi teşebbüsleri camiası içeri
sinde seyyaliyeti temin edilmelidir. Bu su
retle, zararlarının kronik şekilde devam etmesi 
yüzünden zaruri yenilemeleri bile yapamıyacak 
halde olan teşebbüslerin durumu düzeltilebi
lecektir. Halen, fonların seyyal olmayışı netice
sinde, kâr eden kamu iktisadi teşebbüsleri de, 
bu kârlariyle, optimal cesameti aşan tarz
da yeni yatırımlara girişmek suretiyle âtıl ka-
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ı pasite yaratmakta ve fazla lüks sayılabilecek 

sosyal hizmetler yapmak yoluna gitmektedir-
ı 1er. Bunun sonucunda da,- bir süre sonra, i 
L teşebbüsler de zarar yapar duruma girmektedir 

ler. Fonların seyyaliyeti sağlandığı takdirde, 
bu da önlenmiş olacaktır. 

Bu arada, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
: fiyat politikasının çok kere iktisadi icaplara 

uymadığını belirtmek lâzımdır. Kamu iktisadi 
L teşebbüslerinin fiyat politikasına siyasi veya. 

sosyal sebepler dolayısiyle müdahaleden müm
kün olan âzami nispette kaçınmak lâzımdır. 
Aksi takdirde, de sübvansiyon belhemaihal umu
mi muvazeneden verilmelidir. Bu mütalâa
mızı, kamu iktisadi teşebbüslerinin fiyat politi-

; kasının iktisadi esaslar içinde ve plânlama
nın icaplarına uygun olarak tesbit ederken, Hü
kümetin gereken müdahalelerde bulunmaması 
gerektiği mânasına anlamamak lâzımdır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin finansman 
işlerini bir elden idare etmek zarureti orta
dır. bu maksatla, bir Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Finansman Fonunun bir kamu tüzel ki
şisi olarak ve Maliye 'Bakanlığına bağlı ola
rak kurulması zarureti vardır. Bu fon, Dev
letin bu kamu iktisadi teşebbüslerinin iştirak 
ve hisselerinin idaresini de üzerine almalıdır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin reorganizas-
yonu hakkındaki tasarı da bir an önce Yük
sek Meclise sunulmalıdır. 

Bu arada, özel teşebbüslerin, umumiyetle ileri 
sürüldüğünün aksine işletmecilik ve toplum-

; sal yatırım önceliklerine uymak bakımından, 
; kamu iktisadi teşebbüslerinden daha iyi bir 
' durumda olmadığını belirtmek lâzımdır, özel 

teşebbüsün, yatırım kıstasları konusunda, 
Sanayi Kalkınma Bankasının ve bu bankaya mu
vazi olarak kurulacak diğer yatırım finans
manı bankalarımız ellerindeki kontrol imkânları 
ile ve bu ithal kotaları* sisteminin bahşettiği im
kânlar ile daha tesirli bir şekilde murakabe edil
mesi gerektiği gibi; özel teşebbüsün verimli!iğini 
artıracak çalışmalara, ezcümle Prodüktivite Mer
kezinin çalışmalarına daha fazla önem vermeik 
lâzımdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Halen, mahallî hizmetlerin görülmesi, ma

hallî idareler, Devlet daireleri ve kamu ikti-
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sadi teşebbüsleri arasında tam bir keşmekeş 
teşkil eder tarzda dağılmıştır, israfların ve 
tesirsizliğin önlenmesi için bu hizmetlerin yeni
den teşkilâtlanması lâzımgelmektedir. 

Bu arada, göz önünde tutulması gereken bel-
libaşlı esaslardan biri, topluluk kalkınması 
plânlarının gerçekleşmesine, halkın ikna vo
liyle iştirakinin sağlanmasıdır. Halen istiha
leye tâbi tutularak ve yavaşlıyarak devam 
eden köy enstitüleri tecrübesinden ve memle
ketimizde yapılmakta olan muhtelif pilot dene
melerden alınan derslerle, bu işlerin yeniden 
teşkilâtlandırılmasına gidilmelidir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının halen kanu

nen mevcut bulunan ve diğer demokratik mem
leketlerdeki benzeri teşekküllerin haiz bu
lundukları yetkilerden hattâ az olan kontrol 
ve koordinasyon yetkilerinden, diğer Devlet 
dairelerine müdahale diye bahsetmek, plânla
manın ne olduğunu bilmemek demektir. Bû 
yoldaki tenkidler, eğer Devlet Plânlama Teşki
lâtını laıdretsiz ve tesirsiz bir ctüd dairesi ha
line getirmek maksadını güdüyorsa, bu tenkit
ler, Anayasanın 129 ncu maddesi muvacehe
sinde, hiçbir zaman hedeflerine ulaşamıyacak-
lardır. V:* ' \ r 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet dairelerinin ve kamu iktisadi teşebbüs

lerinin plâna uygun hareket edip etmediklerinin 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından devamlı su
rette kontrol edilebilmesi için, bu daire ve teşeb
büslerde teşkilâta bağlı plân kontrol şubelerinin 
kurulmasında, teşkilâtın personel imkânlarının 
artması nisbetinde, büyük fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
önmüzdeki yıllarda büyük yatırımlar yapmak 

ihtiyacındayız. 
Bu vesile ile, halen uygulanmakta olan yatı

rım öncelikleriyle C. H. P. Millet Meclisi Grupu 
olarak mutabık olduğumuzu bilhassa belirtmek 
isteriz. 

Sermaye mallan istihsaline ve ihracatımızı ar
tırıcı veya ithalâtımızı azaltıcı alanlara yapıla
cak yatırımlara öncelik verilmesi gayet yerinde
dir. 

Verimlilik önceliği konusunda, ilk olarak ba
kım ve idameye, ikinci olarak etüt ve proje işle
rine, üçüncü olarak devam eden yatırımların ta-
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mamlanmasma ve dördüncü olarak yeni yatırım 
lara yer verilmesi, tamamen uygundur. 

Sektör öncelikleri itibariyle, tarımın birinci ve 
eğitimin ikinci sırayı alması da tasvibe şayandır. 

Bölge öncelikleri itibariyle, Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerimizdeki ,18 ilin birinci sıraya alın
mış olmasını, C. H. P. Millet Meclisi Grupu ola
rak bilhassa tasvibetmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Arzuladığımız gelişme hızına ve seviyesine 

ulaşabilmemiz ve bu maksatla, yatırımlarımızın 
artması için, Devlet varidatının çoğaltılması za
rureti ortadadır. Halen, bu amaçla bir vergi re
formunun esasları üzerinde çalışıldığı malûmdur. 
Vergi reformu konusunda yapılacak tavsiyelerin, 
az gelişmiş memleket realitelerine intibak etmesi 
ve plânlamanın icaplariyle tetabuk etmesi lâzım
dır. Bu itibarla, bu vergi reformunun, vergi sis
temimizi bir bütün olarak ele almasında, tasarruf 
kaynaklarını kemiren vergi kaçakçılığının behe
mehal önlenmesi ve mahallî idarelere yeter dere
cede varidat sağlanmasında kesin ve hayati zaru
retler mevcuttur. Aksi halde, yapılacak plânların 
derpiş edecekleri tasarruf kaynaklarını bulmak 
mümkün olamaz. Bütün bu açılardan, vergi re
formu hakkındaki tavsiyelerin, tatbikat kanun 
larının hazırlanmasına başlanmadan önce Devlet 
Plânlama Teşkilâtının süzgecinden geçirilmesinde 
kesin zaruret ıgörürüz. 

Ayrıca, her nevi sosyal sigorta fonlarının de
magojik ve aslında uzun vâdede işçinin zararına 
neticeler doğuracak tarzda istihlâk maksatlarına 
aktarılmasını önlemek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Gerekli yatırım seviyesine ulaşmamız, sadece 

Devlet gelirlerinm değil; özel sektör tasarrufları
nın da artmasiyle mümkündür. Bu maksatla, bir 
sermaye piyasasının teşkiline hadim olacak ted
birler bir an önce alınmalıdır. Sermayesi kolay
lıkla değişebilen, kolaylıkla yeni ortaklar alabi
len ve kolaylıkla hisse senedi ihracedebilen mü
esseselerin kurulması için mer'i mevzuatın koy
duğu hükümler çok ağır şartları ihtiva etmek
tedir. Bu konuda, Ticaret Kanunundan banka
cılık mevzuatına kadar bütün mevzuatımızın, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının da katılacağı ça
lışmalar esnasında gözden geçirilmesi zarureti 
vardır. 
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Nihayet, plânlama bakımından, Devlet Plân

lama Teşkilâtı, reel akınları kontrol ederken, pa
ra ve sermaye akımının da plânlamanın icapları
na uygun olarak işleyip işlemediğini kontrol et
mek mevkiindedir. Bu sebeple, Kredileri Tanzim 
Komitesi gibi bakanlıklararası komitelerde, - dış 
iktisadi münasebetler ve dış yardımla ilgili ko
mitelerde, olduğu gibi - Devlet Plânlama Teşki
lâtına yer vermek zarureti açıktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma Plânının başarısının geniş ölçüde 

bâzı bünye reformlarını gerektirdiği unutulma
malıdır. Bu itibarla, bilhassa, iktisadi esaslara 
uygun olarak yapılacak bir tarım reformunun 
zarureti üzerinde durmak lâzımdır. Tarım re
formunun bellibaşlı esaslarından birini, memle
ketteki cüce işletmeleri bir araya toplamak su
retiyle, bunları, yatırıma tahsis edilebilecek fon
ları sağlamaya muktedir hale getirecek cesame
te kavuşturmak teşkil etmelidir. Bunu yaparken 
özel mülkiyet esası elbette ki, muhafaza edile
cektir. Bundan başka, düzensiz olarak ve yarıcı
lıkla işletilen ve aslında cüce işletmeciliğin diğer 
bir membaını teşkil eden aşırı derecede büyük 
mülkler meselesi üzerinde de durmak lâzımdır. 
Tarım reformu, toprak mülkiyeti düzenini ikti
sadi ve sosyal esaslara göre yeniden düzenle
mek kadar, çiftçiye teknik bilgi, suni gübre, 
kredi ve araç temin etmek konusu üzerinde de 
durmalıdır. Anayasamız bütün bu konularda 
gereken imkânları tamamen açmış bulunmakta
dır. Tarım için lüzumlu enf rastrüktür yatırım
ları da ihmal edilmemelidir. 

Ciddî birtakım reformu yapılmadıkça, plân
lı kalkınma gayretlerinin hayli aksak ve eksik 
kalacağı ve halka inemiyeceği muhakkaktır. 
Plânlamanın bellibaşlı gayelerinden birinin de 
gelir dağılışmdaki adaletsizlikleri mümkün ol
duğu kadar izale etmek olduğunu, bu vesileyle 
ehemmiyetle hatırlatmak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün bu meseleleri halletmenin, plânlama

nın siyasi karar alma organları seviyesinde iyi 
anlaşılmasına ve iyi tatbik edilmesine bağlı ol
duğu muhakkaktır, 

Bu maksatla, iktisadi işlerin bakanlıklar 
arasında plânlama maksatlarına uygun şekilde 
bölünmesi zarureti vardır. Meselâ, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı gibi, birbirleriyle hiç ilgisi ol-
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mıyan işleri bünyesi içinde toplamış bir bakan
lığın lâğvedilerek, dairelerinin ve bağlı teşeb
büslerin ilgili bakanlıklara bağlanması lâzımdır. 

Ancak, plânlama bakımından en büyük ihti
yaç, iktisadi dâvalarımıza genel bir açıdan ba
kan veyahut muhtelif dairelerle ilgili belli ikti
sat veya plânlama konulariyle ilgilenen teşek
küllerin bir Millî İktisat Bakanlığında toplan-
masıdır Millî İktisat Bakanı, iktisadi konular
daki bütün Bakanlıklararası Komitelere başkan
lık etmeli ve Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet 
Personel Dairesi, Umumi Murakabe Heyeti, Or
ta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Prodüktivi
te Merkezi, İstatistik Umum Müdürlüğü ve İda
ri Reform Komitesi gibi teşekküller doğrudan 
doğruya bu Bakanlığa bağlı olmalıdır. Bu suret
le, iktisadi işlerin ve plânlamayla ilgili işlerin 
koordinasyonu çok daha kolay ve verimli ola
bilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının yerinin demok

ratik düzende ne olması gerektiği yolunda ha
len bâzı tereddütler izhar edildiğini görüyoruz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, her Devlet dairesi 
gibi, icra organının otoritesi altında çalışan, ona 
tavsiyelerde bulunan ve aldığı kararlar ancak 
icra organının yani yetkili bakanlarla Bakanlar 
Kurulunun tasvibiyle tekemmül eden bir daire
dir. Devlet Plânlama Teşkilâtının bunun dışın
da hiçbir olağanüstü vasfı yoktur ve olamaz. 

Ancak, nihai karar yetkisine pek tabiî ola
rak sahibolan siyasi organların, oy endişelerine 
ve bilhassa mahallî baskılara kapılarak, mesele
lere millî açıdan ve ilmî görüşle bakan tarafsız 
uzmanların tavsiyelerini hor gören bir tavır ta
kınmamaları lâzımdır. 

Görülüyor ki, mesele, sadece ve sadece, Dev
let idaresinde bilgiye ve uzmanlığa kıymet ver
me zihniyetinin, Devlet adamlığının temel va
sıflarından biri olarak yerleşmesi dâvasından 
başka bir şey değildir. Yoksa, Devlet Plânlama 
Teşkilâtını, bu memlekette demokrasi ilkeleriy
le bağdaştınlmasına imkân olmıyan bir teknokrasi 
rejimi kurmaya çalışmakla itham etmek çok yan
lıştır ve büyük insafsızlıktır. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının yayınları dikkatle okunursa, herkes
ten önce bu teşkilâtın bu tarz görüş ve telâkki
leri reddetmekte olduğu görülecektir. 
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Sayın milletvekilleri, 
Anayasanın 129 ncu maddesi, «plânın hazır

lanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanma
sında ve değiştirilmesinde gözetilecek esasların 
ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin 
önlenmesini sağlıyacak tedbirlerin kanunla dü
zenlenmesini emretmektedir. 

Demokratik memleketlerde kalkınma plân
ları bazan bir program - kanun halinde yasama 
organının tasdikinden geçirilmektedir. Buna mu
kabil; bâzı demokratik memleketlerde de, kal
kınma plânları yasama organına resmen sunulmak
tadır. Bu usullerden hangisinin Türkiye'nin özel
liklerine uyduğu, ancak esaslı incelemelerden 
sonra kararlaştınlabilecek bir husustur. 

Bununla beraber, plânın yasama organı üye
lerince serbestçe tartışıldıktan sonra benimsen
mesi, plânın yıllık uygulanmasında çok önemli 
bir rol oynıyan bütçenin plâna aykırı bir tarz
da çıkmamasi için zaruridir. Bu maksatla, biraz 
evvel bahsettiğimiz kanun ile alınacak tedbirle
rin yanında, içtüzüklerde de tedbirler almak ge
rekebilir. Ancak, her halde, plânın yasama orga
nı üyelerince serbestçes, tartışıldıktan sonra anla
şılması ve benimsenmesi, bu konudaki tedbirle
rin en tesirlisi olacaktır. 

Bu maksatla, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
plân ile Parlâmento arasındaki münasebetler 
konusunu esaslı surette inceledikten sonra, tek
liflerini Hükümete sunması ve yayınlaması çok 
faydalı olacaktır. Bu konuda sevkı gereken ka
nun tasarısının halkoyunda meselenin olgunlaş
masından sonra Yüce Meclise arzı en doğru yol
dur. 

Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak, kamu 

teşebbüsiyle özel teşebbüsün bir arada yer ala
cağı plânlı bir karma ekonomi, öteden beri sa
vunduğumuz bir temel fikir olmuştur. Bu temel 
fikrin, bugün, geniş ölçüde gerçekleşmek yo
lunda olduğunu görmek, bizim için, bahtiyar
lıkların en büyüklerinden biridir. 

C. H. P. Meclisi Grupu, dün olduğu gibi, bu
gün de daima, demokratik plânlama yolunda atı
lan her müspet adımı hararetle desteklemeye 
hazır olacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökay. 
FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Plânlama Dairesinin çalışmaları hakkında Ge-
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nel Başkanımız bütçenin tümü üzerindeki konuş-
malanyle Partimiz Meclis Grupunun no'ktai na
zarını ifade etti. Ben yalnız şunu da ilâve etmek 
isterim iki; bugün saat 14 de Plânlama Daire
sinde «Doğu'nun kalkınması» mevzuunda ıbize 
vermiş oldukları 'izahat için kendilerine ne ka
dar teşekkür etsek azdır. Memleketimiz dâva
larını müspet bir şekilde, ilme dayanarak ince-
üyen bu teşlkilâtm meydana getirdiği projele
rin Hükümetimizce de ehemmiyetle ve öncelik
le tatbik edileceğine inanıyoruz. Bu vesile ile 
bendeniz kendilerinden bir ricada bulunacağım. 
Biiiyoirsunuz memlekette nüfus memnuniyet ve
rici bir şekilde artmakta, yılda nüfusumuz 700 
bin civarında bir yükseliş (kaydetmektedir. Bu 
nüfus artımının 'tevlidettiği sosyal ve ekonomik 
tesirler karşısm'da Devlet Plânlama Dairesi ne 
gibi bir çalışma yapmıştır. Bakarilıklararası iko-
ordine bakımından Hükümetin !bu husustaki 
düşünceleri nedir? Bu hususta sayın Baltanın 
cevap vermelerini ve açıklamada bulunmalarını 
rica eder, hepinizi 'hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen
dim? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ ÖMER 
FARUK SANAÇ — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baikan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI AKİF EYİDOĞAN (C. Senatosu 
Zonguldak Üyesi) — Plânlama bütçesi müna
sebetiyle muhterem parti sözcüleri arkadaş 
larım ve sayın Gökay'm izahlarından Hükü
met geniş ölçüde istifadeler sağlamıştır. Kendi
lerine bilhassa teşekkürlerimi arz ederim. 

Esasen temas e'dilen noktalardan 'bir kısmı
nı, soru şeklindeki cevapları, diğer ıkısım ar
kadaşlarımızın mütalâa ve izahları meyanınıda 
görmekteyiz. Hükümet kendileriyle hemfikir
dir. 

Plânlama işinin müstakil bir Millî İktisat 
Bakanlığına bağlanması teklifi Hükümetçe dik
katle tetkik edilecektir. 

Doğu kalkınmasına Y. T. P. nin verdiği 
önem ve ehemmiyeti ve bu arada bize gösterdi
ği müzahareti şükranla kaydederiz. 

Memlekette nüfus artımından doğan ve 'doğ
makta olan meseleler etrafm'da muhtelif ba
kanlıklarda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
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Başta İmar ve iskân Bakanlığı olmak üzere ta
rımda, ticarette ve plânlamada gereken çalış
malar yapılmakta ve bunların neticeleri 1963 -
1967, beş yıllık programda teressüm edecektir. 
Esasen takdir edeceksiniz 15 yıllık bir prospelk-
tiv'in birinci beş yıllık dilimi üzerinde 1962 so
nesinde çalışılacak ve Hazirana kadar yetiştiri
lecektir. Bu 'beş yıllık program, bahiset'tiğim 
veçhile, yüksdk tasvibinize arz edilecektir efen
dim. 

Bilmem bu izahatım kâfi görülecek midir.' 
(Kâfi sesleri) Zaten programımız sıkışıktır. 
Yetiştirilsin diye krsa bitirdim. Müsaadenizi 
rica .ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesinin bölümlerine geçiyoruz. 
B. Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 1 309 681 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizemtliler ücreti 392 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnelbi uzman ve hizmetlilerle 
'bunlara yardımcı personelin üc-
rötleri 540 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

t i - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 7 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkraısiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
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ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 110 635 
BAŞKAN — Kabul edenler... E t -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 3656 «ayılı Kanunun 22 nci Imaid-
desi gereğince mesai saatleri 
haricinde çalışacaklara verile
cek ücretler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

219 99 isayüı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince verilecek ödenek 336 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 9İ sayılı Kanunun 17 nci inıad-
desi gereğince ve bu kanuna 
ek 99 sayıl ı Kanunun 1 nci 
maddesine göre istihdam edilen 
mukaveleli personelin ücret ve 
saire istihikaklariyle yollukları 496 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

30.1. Merkez daireleri büro giderleri 244 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta 'telgraf ve telefon (ücret 
ve giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kiraibedeli 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 188 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira | B. 

309 

403 

420 

451 

4598 tsayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 000 

6 500 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil ve ağırlama giderleri 10 .000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme gider- . 
leri 1 696 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yolluk 
ve giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 70 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 000 

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

502 Eski yıllar borçlan 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı 'kısım - Yardımlar 
653 Devlet Plânlama Dairesi Me

mur ve Müstahdemleri Birik
tirme ve Yardım Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğle ye
meğine yardım.) 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı \ 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

DANIŞTAY BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Danıştay bütçesine geçiyoruz. 
Söz C. K. M. P. adına Cevad Odyakmaz'ındır. 

C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA CE
VAD ODYAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan ve 
Millet Meclisinin sayın üyeleri, 

Türkiye'mizde 1868 tarihinde Şûrayı Devlet 
adıyla kurulmuş olan Danıştay idari uyuşmaz
lıkları ve dâvaları .görmek ve çözümlemekle vazi
feli yüksek bir kaza organı ve bâzı konularda ida
renin danışma ve inceleme merciidir. 

Danıştaym yeni Anayasamızda aldığı hüviye
te uygun olarak yeni Vazife ve Teşkilât Kanunu
nun vakit kaybedilmeden tedvini zaruridir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporunda belirtil
diği gibi Danıştay yıldan yıla artan iş hacmi kar
şısında bunalmakta ve işleri zamanında intaeet-
mek imkânından mahrum bulunmaktadır. Halen 
mevcut iş yekûnu idari dairelerde 797, dâva dai
relerinde 46 283 olmak üzere 47 080 dir. Bu hal 
idare mekanizmasında aranan istikrarı haleldar 
ettiği gibi ferdin hakkını, zamanında istihsal ey-
lemesindeki faydayı da bazan yok ederek adalet
ten 'beklenen gayenin talhassulünü imkânsız kıl
makta ve hattâ zararlı neticeler doğurmaktadır. 

Bundan evvelki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
artan iş hacminin giderilmesi çaresi mevcut dai
relerin artırılmasında görülmektedir. Karma Büt
çe Komisyonu da raporunda bu görüşü benimse
miştir. Gerçekte ise bu çare kâfi ve verimli bir ça
re değildir, nitekim şimdiye kadar yeni dairele
rin kurulması iş hacminin artmasını tabiatiyle 
önliyemediği gibi işlerin zamanında çıkmasını da 
sağlıyamamıştır. 

Bu bakımdan işin illetini bulmak ve onu gide
rici tedbirleri ittihaz etmek lâzımdır, kanaatimiz-
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ce işlerin artması sebeplerini iki noktada toplıyâ-
biliriz. 

Birincisi idarenin, Danıştaym takarrür eden 
içtihadına rağmen hatalı muamele ve tasarrufu
nu ıslah etmemekte ısrarı ve bu yüzden bütün hak 
sahiplerinin teker, teker dâva açıp karar istihsal 
etmek mecburiyetinde bırakılmasıdır. 

Bu hal yalnız Danıştaym işlerini çoğaltmakla 
kalmıyor aynı zamanda ferdin idareye olan iti
madının sarsılmasına ve idarenin mahkeme mas
raflarına mahkûm olmak suretiyle de Hazinenin 
mutazarrır olmasına sebebiyet veriyor. 

Bu itibarla bu gibi ahvalde idarenin süratle 
Ibir prensip kararma vararak hatalı muamele ve 
tasarrufunda ısrar etmemesi her bakımdan şayanı 
temennidir. 

ikincisi Danıştay, gerçekte adlî kaza mercile
rine verilebilecek birçok ihtilâfların da hal yeri 
veya inceleme mercii haline gelmiştir. Bu husus
taki görüşümüzü belirtmek için birkaç misal ver
mekle yetineceğiz. Meselâ : 

1. imar Kanunu, prensip itibariyle idareye 
fert arasında tahaddüs eden ihtilâflardan dolayı 
adliye mahkemelerini vazifeli kıldığı halde vazi
feli mercii meskût geçtiği ahvalde Danıştay mer
ci olmuştur. 

2. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiralarına dair 
Kanun hükümlerine tevfikan belediye encümen
lerince yapılan kira takdir kararlarını aleyh'ne 
taraflarca açılan dâvaları da Danıştay incelemek
tedir. 

Halbuki her iki halde de Danıştayca Türkiye'
nin her hangi bir yerinde verilen bilfarz bir vı-
kım kararı ile kira takdir kararının ne dereceye 
kadar doğru olduğunun evrak üzerinden tesbiti-
ne daima imkân bulunamadığı gibi kadrosu ve 
tahsisatı itibariyle mahallen tetkikat yapmaya 
da kaadir olamamaktadır. 

3. Köylerdeki sınır ihtilâflarının hallinde de 
Danıştay aynı müşkülât ile karşı karşıyadır. Ma
hallen tapu tatbikine ve bilirkişi tetkikatı yaptır
maya imkân bulamamakta ve çoğu zaman adliye 
mahkemeleri tarafından yapılan tesbiti delâile 
göre kararını vermektedir. 

4. Vergi ihtilâfları mevzuunda vergi haddi 
bakımından tanınan vazife şümulü hakkında da 
gerekli düzeltilmenin yapılması ve bu haddin ar
tırılarak iş hacminin azalmasının sağlanmasını 
temenni etmekteyiz. 
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5. Anayasa muvacehesinde tatbik mevkii 

kalmıyan ve bir an evvel kaldırılması gereken 
6761 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nununun 16 neı maddesi gereğince halen Tür
kiye'de kurulan bütün cemiyetlerin tüzükleri 
ve tüzük tâdilleri Danıştayın tetkikinden geç
mektedir. Bu lüzumsuz mesainin memlekete 
maddî ve mânevi bakımdan nelere mal olduğu 
izahtan varestedir. 

Bu itibarla Hükümetçe hazırlanacak yeni Da
nıştay kanunu tasarısına mütenazır olarak ada
letin sıhhatle ve süratle tahakkukunu sağlamak 
amaciyle diğer kanunlarda da gerekli inceleme
nin yapılmasını ve Danıştay kanunu tasarısiyle 
birlikte Meclise sevk edilmelerini lüzumlu gör
mekteyiz. 

Anayasanın âmir hükümlerine göre bütçeye 
gider artırıcı bir ödenek teklifi mümkün olma
dığından önümüzdeki yıl bütçesinde Hükümetçe 
nazara alınmak üzere şu hususların da arzını 
faydalı bulmaktayız. 

1. Danıştay Kararlar Dergisi tahsisat kifa
yetsizliği yüzünden zamanında yayınlanamamakta 
ve yayından beklenen fayda sağlanmamaktadır, 
bugün 1957 yılı kararları basılmıştır. Kâğıt ve 
işçilik masrafı ile 5 000 liraya mal olan bir 
derginin 2 00ü nüsha olarak ve müterakim nüs
halarının da bastırılabilmesi için ayrıca daha 
40 000 lira tahsisata ihtiyaç vardır. 

2. Mevcut yazı m akmalarının ekserisinin 
çok eski ve kullanılmaz bir halde bulunması ve 
bilhassa yeni teksir makinalarına ihtiyaç duyul
ması sebebiyle yine en az 40 000 liralık tahsisat 
lâzım olduğu öğrenilmiştir. 

3. Danıştay telefon ücretleri için ayrılan 
tahsisat kâfi gelmemektedir. Mevcut tahsisata 
10 000 lira daha ek tahsisat eklenmesi gerek
mektedir. Son olarak geçen yıllar bütçeleiride 
hep konuşulup da bir türlü tahakkuk etmiyen 
bir mevzudan bahsetmek istiyorum: 

4. Danıştay binası, hizmetin icaplarına ve 
ifasına elverişli durumda değildir. Bu itibarla 
inşası mukarrer olan ve arsası ayrılmış bulunan 
binanın biran evvel yapılmasındaki fayda ve 
zaruret aşikârdır. 

Sayın Başkan ve Üyeler, 
C. K. M. P. Meclis Grupu adına düşünce ve 

temenneilerimizi arz etmiş bulunuyorum. 1962 
yılı Danıştay bütçesinin memlekete hayırlı olma-
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mm diler hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Al-
kişlar-)) 

BAŞKAN - - Şimdi Söz Y. T. P. Meclis Gru-
pw adına Adil Yaşa'nmdır. 

YENl TÜRKİYE PARTİSİ MECLÎS GRU
BU* ADINA ADİL YAŞA (Siirt) — Sayın Baş
kan* sayın arkadaşlar; 

Danıştay Başkanlığının 1962 yılı bütçesi ve 
bütçe vesilesiyle Danıştaym çalışmaları üze
rinde görüşlerimizi açıklarken mevzua yüksek 
idari mahkemenin mümtaz Başkan, üye, ka-
nunsözeüsü, raportör ve diğer mensuplarını 
Y. T. P. Millet Meclisi Grupu adına hürmetle 
selâmlamakla' girmek istiyorum. 

Danıştay Başkanlığı 1962 yılı bütçesi 5 
milyon 578 bin 762 lirası cari masraflar, 70 
bin lirası da yatırım olarak 5 milyon 684 bin 
762 lira ile ve geçen yıla nazaran 188 bin 562 
lira fazlasiyle tesbit edilmiştir. 

10 milyarı mütecaviz bir bütçede 5,5 mil
yonluk cüzi bir yer işgal eden bir müessese
nin bütçeye tahmil ettiği yük ehemmiyeesiz ise 
de Danıştaym, gerek Hükümet çalışmaların
da ve gerekse Devlet ve vatandaş münasebet
lerinde ifa ettiği istişari, idari ve bilhassa ka-
zai roller bakımından üzerinde ehemmiyetle 
durulması lâzımgelen bir müessesedir. 

Danıştay, cümlenizin yüksek malûmları ol
duğu üzere, temelleri Gülhane Hattı Hüma-
yuniyle atılmış Padişahlık, Meşrutiyet ve Cum
huriyet idarelerinde çeşitli istihaleler geçir-
miş? nihayet 1938 senesinde 3546 sayılı Ka
nunla 5 daire olarak yeniden kurulmuş, 4904 
sayılı Kanunla daire adedi 6 ya çıkarılmış, 
7354 sayılı Kanunla daireler 9 a iblâğ edilerek 
çalışmalarda sistemde de bâzı değişiklikler 
yapılarak bugünkü hale getirilmiştir. 

Bugün hemen herkes Danıştayı çok yüklü 
bulunduğu, vâki müracaatlere zamanında ce
vap verilemediği, dâvaların seneler sonda ka
rara bağlandığı, adaletin en mühim vasfı olan 
süratin tahakkuku bir tarafa, evrak üzerin
de neticenin lehde tecelli ettiği hallerde de ge
cikmeler dolayısiyle bâzan hakkın zayi oldu
ğu ve gecikme neticesinde verilen kararın çok 
defa infaz kabiliyetini kaybettiği merkezin
de ittifak etmektedir. Danıştay dairelerinin 
zaman zaman artırılması bu keyfiyetin hem 
yaşama organı ve hem de yürütme organı ta
rafından anlaşılmış olduğunun delilini teşkil 
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etmektedir. Buna rağmen şimdiye kadar alı
nan tedbirlerle Danıştay yine kendisinden bek
leneni yapmaya muktedir olamamış ve yüksek 
kazai müessesesinin tesis gayesine uygun bir 
çalışma temposu tutması sağlanamamıştır. 

Danıştaym içinde bulunduğu zorluğun se
beplerini araştırır ve tesbit edersek belki has
talığa çare bulmanın imkânlarını elde etmiş 
oluruz. 

Bir defa şunu lıemen arz edeyim ki, Danış-
taya vâki müracaatler günden güne Devletin 
fert hayatına vâki müdahalelerinin artması, 
âmme hizmetlerinin gelişmesi, içtimai ve ikti
sadi münasebetlerin inkişafı, nüfus artışı ve 
vatandaşın hakkını arama şuurunu kazanması 
gibi sebeplerle günden güne artmaktadır. Ye
ni Anayasamızın 114 ncü maddesinde (idare
nin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz.) 
hususundaki hükmü, yine yeni Anayasaya gö
re kabul edilecek yeni kanunlarla Danıştaya 
tereddübedecek diğer vazifeler, antidemok
ratik kanunların ayıklanması ile idari kazaya 
müracaat sahasının genişliyeceği düşünülürse 
Danıştaym günden güne daha yüklü bir me
sai ile karşı karşıya kalacağını kabul et
mek icabeder. Ancak kanaatimizce Danıştay 
mesaisindeki bu tabiî artıştan ürkmemek, bil
âkis bunu memnuniyet verici bir hâdise olarak 
telâkki etmek gerekmektedir. Asıl mesele, 
Danıştaym omuzlarındaki suni yüküm azal
tılmasına çalışmak ve idare hayatımıza şerefli 
bir mevki işgal eden bu müesseseye hakiki hü
viyetini kazandırmaktır. Bunun için en mühim 
vazifenin Hükümete terettübettiğini kabul et
mek icabeder. Burada hem Danıştaym çalış* 
maları, hem de fertlerin hakları bakımından 
çok mühim bir meseleye gelmiş bulunuyoruz. 

İdare, Danıştaym tebellür etmiş bir içtiha
dını umumi bir hukuk kaidesi kabul ederek 
mümasil hâdiselere de tatbik edecek midir? 
Yoksa mahkemenin noktai nazarına rağmen ve
rilen kararı münferit bir hâdise telâkki ederek 
diğer şahıslardan da Danıştay kararı mı istiye-
cektir? Mahkemenin noktai nazarının belirmiş 
olmasına göre mümasil hâdiselerde de aynı ka

nları vereceği aşikâr olmasına rağmen itiraf et
mek lâzımdır ki, idarede bu hususlarda sistemli 
bir mukavemet müşahede edilmekte ve bu suret
le Danıştay fuzuli yere işgal edildiği gibi vatan-
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daş hakkını geç ve birçok külfetlere katlandık
tan sonra elde etmektedir. Misal olarak mevzu
ata göre te'k sınıflı köy öğretmenlerine makam 
tazminatı verilmesi iktiza etmektedir. Danışta-
ym tebellür eden içtihadı da 'bu merkezdedir. 
Prensip »kararının kabul edilerek meselenin hal
li ve ibu suretle her sene yüzlerce dâvanın açıl
masını önlemek mümkün iken her köy öğretme
ni ayrı ayrı karar istihsalinden sonra tazmina
tın ödenmesi derpiş edilmektedir. Kadro mese
lesi nasıp tashihleri ve diğer tazminat meselele
rinde vergi mevzuatında idarenin ve idareye 
bağlı mülhak dairelerin ihtiyar ettiği yol umu
miyetle bu merkezdedir. 

İdarenin Danıştaym yükünü artıran bir tu
tumu da alt kademe idari kaza mercilerinin ida
re aleyhine karar verdiği hallerde idarenin Da-
nıştaya müracaatı prensip haline getirmiş olma
sıdır. Bilhassa vergi mevzuatında Temyiz Ko
misyonundan Hazine aleyhine sâdır olan bir hü
küm karşısında Hazinenin Danıştaya müracaatı 
Vergi Usul Kanununun 383 ncü maddesine gö
re Maliye Bakanlığının müsaadesine vabeste iken 
tatbikatta bu muvafakat matbu kâğıtlarla oto
matik olarak verilmektedir. İdarenin de idari 
kazaya müracaati idare için, tabiî bir hak ol
makla beraber tebellür eden içtihat karşısında 
bunda İsrar etmek hakkın suiistimaline müncer 
olmaktadır. Danıştaym en yüklü dairelerinin 
vergi ihtilâflarına bakan daireler olduğunu arz 
edersek mâruzâtımızın sıhhati Sayın Hükümet 
makamları tarafından da teslim edilecektir. 

Danıştaydan verilen kararların aynen infa
zında da idare tarafından gecikmeler olmakta ve 
vatandaşa bu mevzuda müşkülât çıkarılarak ye
ni dâvaların hudusuna sebebiyet verilmektedir. 
Demokratik idarelerde idarenin ve Hükümet 
makamlarının vatandaştan daha çok hukuka 
bağlı olmasının ve bu mevzuda vatandaşa ör
nek teşkil etmesini zaruret ve faidelerini arz et
meyi zait.addetmekteyiz. Danıştaym kendisine 
verilen işleri başarabilmek için iyi çalışma şart
larına malik bulunması karşılaştığı zorlukların 
düğer bir veçhesini teşkil «Itmeikitedlilr. Bu Ihususıt'a-
ki mâruzâtımızı kısaca sunmayı faydalı buluyo
ruz. Hazırlanmakta olan teşkilât kanunu ve Hü
kümetin müzahareti ile bu zorluğun kalkacağı
nı ümidederim. Yeni Anayasamızın Danıştay 
üyelerinin seçilmesini yeni bir «üsteme bağlamış 
olmasını isabetli buluyor ve eski secim usulüne 
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öteden beri yapılan tenkitlerin bu suretle karşı
lanmış olduğunu kabul ediyoruz. 

Danıştaym halihazır Reis ve âza kadrosu
nu da ihtiyaca kâfi 'buluyoruz. Ancak mevcut 
kadroya göre kanun sözcülerinin ve raportörle
rin ihtiyaca kâfi gelmediğine kaani bulunuyo
ruz. Halen 9 Dairede ve heyeti umumiyelerde 
çalışan 18 Kanun Sözcüsü vardır ki, bu zevat 
gece, gündüz çalışmalarına rağmen kendilerine 
verilen dosyaları zamanında tetkik edememekte
dirler. Halen kanun sözcülerinde bir kısmı 1957 
senesine ait hattâ ıbâzı'ları daha eski senelere 
ait olmakla beraber tevdi kararlariyle yeni ta
rih ve numara almış 30 bini mütecaviz dosya ol
duğunu arz edersek gerçeğin yüksek heyetiniz 
tarafından takdir buyurulacağma kaani bulu
nuyoruz. Bu itibarla kanun sözcülerinin asgari 
40 kişiye1 çıkarıl amasında zaruret mevcuttur. 

76 kişilik raportör kadrosu da ihtiyaca kâfi 
gelmemekte, raportör kadrosunun da 120 ye çı
karılmasında zaruret bulunmaktadır. 

Danıştayda çalışan 'kâtip ve başkatipler de 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edememekte, en yük
sek kadro 40 lira olduğundan 60 lira asli maaş
tan sonra kâtip ve başkâtiplerin terfi imkânları 
kapanmış olmaktadır. Bu itibarla kâtüp ve baş
kâtip kadrolarının kademeli bir şekilde artırıl
masını temenni ediyoruz. 

Danıştaym mâruz kaldığı «zorluklar arasın
da "kırtasiye ve mecmua meseleleri de mevcut 
bulunmaktadır. Her sene bütçede tahsis edilen 
20 - 25 fbin liralık kırtasiye ıbedeli ihtiyaca kâ
fi gelmemekte# bu itibarla mecmuaya ayrılan 
20 bin liralık taihsisatm bir kısmı kırtasiyeye 
harcanmakta ve mecmuanın neşri aksamakta
dır. Yakında neşredilecek 75 sayılı nüsha ile 
ancak 1957 senesi ısonuna kadar olan içtihat
ların neşri tamamlanmış olacaktır ki, 1958 ve 
daha sonraki senelere ait kararlar ilgililer ve 
tatbikatçılar için meçhul olarak kalmakta de
vam etmektedir. Mecmuanın (beş senelik rötar
la neşrinin sebeplerinden biri eskiden parasız 
olarak Devlet MatJbaasmda basıldığı halde bilâ-
hara Devlet .Matibaasmdaki işlerin çokluğu do-
layısiyle bu usulden vazgeçilmiş olmasıdır. Sa
yın Danıştay Başkam ile yaptığımız görüşme
de Sayın Başjbakan Yardımcısı tarafından mec
muanın eskisi gibi Devlet Mâtlbaasmda (basıla
cağının vadedildiği beyan edilmiş ise de bu ted
birin meseleyi halledeceğine kaani bulunmâ-
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maktayız. Bizde de 1953 senesinde Franşada 
kurulan ve çok müspet neticeler veren dokü
mantasyon servisinin bir benzerinin de Danış-
tayda kurulması gerek mecmua ve gerekse ki
taplık işlerinin bu servise devri ve içtihat ka
rarlarının mecmuada yalnız neşri ile iktifa edil-
miyerek ilmî bir tasnife tâbi tutulmam ve mec
muada ayrıca doktrine ait makalelere ve araş
tırmalara yer verilmesini ve önümüzdeki malî 
yılda bu servisin 'kurulmasını 'temin edecek tah
sisatın konmasını temenni ediyoruz. 

Danıştaym mâruz kaldığı morluklardan biri 
de bina meselesidir. 

Mütaaddit bütçe konuşmalarında belirtil
diği üzere danıştay binası hizmetin görülmesi
ne kâfi gelmemektedir. Her dört âzava ancak 
bir oda tahsis edildiği bir tarafa, bilhassa ra
portörler çok sıkışık ve zor şartlarda çalışmak
ta, tebligatla meşgul olan memurlann çalıştığı 
mahzen giıbi yerin ise ğavrisılhhi olduğu dok
tor raporu ile tevsik edildiğinden, bir duruşma 
«al onu boşaltıl arak tebliğ memurlarına tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. Dolaplar koridorlarda 
muhafaza edilmekte, yığmlarca dosya açıkta 
bırakılmaktadır. 

Bina ihtiyacının 'karşılanmam için üç düşün
ce mevcut bulunmaktadır: Birtanesi, halihazır 
bina.va bir kat ilâveısi düşüncesidir ki, binanın 
bir ilâve kata tahammülü olup olmadığı henüz 
tesıbit edilmemiştir. Binanın ilâve kata müte
hammil olduğu kabul edilse bile bir kat ancak 
15 odayı ithıtiva edecek ve yine ihtiyaca kâfi gel-
miyeoeği gibi katın inşaatı sırasında halen ça
lışılmakta bulunan odalarda da çalışılaımıya-
cak ve işler bu yüzden daha çok aksıyacaik-
tır. 

Danıştaya bitişik eşhasa ait arsanın istim
lâk edilerek bir blok ilâvesi veya en iyisi Da
nıştaym ifa ettiği hizmetle mütenaısibolarak 
kullanışlı bir binanın evvelce satmalmmış olan 
Danıştaya ait arsaya inşa edilerek mevcut bi
nanın başka bir daireye tahsisi daha uygun 
olur kanaatindeyiz. Sayın Hükümetin önümüz
deki malî yılda bütçeye gerekli. tahsisatı ko
yarak Danıştayı bu zorluktan kurtarmasını te
menni ediyoruz, v 

Danıştaym çalışma şartlarından bahseder
ken mevcut bir adaletsizliği ve gayritaıbiîliği 
zikretmeden geçemiyeceğiz. Adlî kazada çalı
şan ve ib'eş yüz ilâ altı yüz lira maaş alan hâ-
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kimlere 400 lira hâkim tazminatı verildiği hal
de Danış'tayda 500, 600 ve 700 lira alan hâkim sı
nıfındaki sözcü ve raportörlere 250, 700, 800, 
950 lira maaş alan adlî kaza hâkimlerine 550 
lira aylık tazminat verildiği halde 800, 950, 
1 100 lira maaş alan Danıştay mensuplanna 
350 lira, 1 100, 1 250 lira maaş alan adlî kaza 
hâkimlerine 650 lira verildiği halde 1 250 lira 
maaş alan Danıştay mensuplarına 500 lira aylık 
hâkim tazminatı ödenmektedir. Biz, adlî kaza
da çalışan hâkimlere verilen tazminatı hiçbir 
suretle çok görmemekte fakat idari kazadaki 
hâkim sınıfına mensup zevata verilen tazmina
tı az bulmaktayız. îki sınıf hâkim arasındaki 
tazminat farklarının bîr an evvel kaldınlma-
smı temenni ediyoruz. 

Mahiyeti itibariyle idari kazaya verilmesin
de zaruret olmayıp, adlî kaza tarafından rüi-
veti mahzurlu olmıyan hâttâ fayda mülâhaza 
edilen ve fakat halen Danıştay tarafından gö
rülen birçok işler mevcuttur. Kira takdirlerin
den doğan ihtilâflar gibi... Bu gibi mevzuların 
tesbiti ile idari kazadan adlî kazaya devreli
mi esi ve Danıştay yükünün bu suretle azaltıl
ması temenniye şayan bir keyfiyettir. Danışta-
va bir idari kaza içtihat mahkemesi hüviyeti 
kazandırmak ve işlerini azaltmak için Fransa'
da 1954 senesinde kurulan bölge idare mahke
melerinin bizde de kurulmasında isabet olup 
olmadığının ert/üdedilmesini ve Hükümetin bu 
mevzuu ele almasını isabetli buluyoraz. 

Sözlerime S'on v&*irken Danıştaya mensup 
zevatın beşer takatinin fevkinde bir gayretle 
ealıştıklannı, mevcut aksaklıklann şart ve im
kânların gayrimüsait oluşundan ileri geldiğini, 
Hükümet ve idare Danıştaya yabancı bir cisim 
nazariyle 'bakmayarak rağbet ve müzaheretine 
mazhar kılarsa, meselenin yan yarıya halledile
ceği kanaatinde bulunduğumuzu arz eder, 1962 
malî yılı bütçesinin memleketimiz ve milleti
miz için hayırlı olması dileğiyle hepinizi hür
metle selâmlanın (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis llrupu 
adına söz Sayın Tahsin Demiray'mdır. 

ADALET PARTİSİ MECLÎS GRUPU ADI
NA TAHSİN DEMlRAY (İstanbul) — Sayın 
milletvekilleri, Devlet Şûrası müessesesi hakkın
da her iki partinin sözcüleri meseleyi bütün de-
taylariyle ortaya koydular. Bilhassa C. K. M. 

— 598 — 



M. Meclisi B : 50 
Partisi adına ilk konuşan arkadaşımızın görüşleri 
ne tamamen iştirak ediyoruz. Diğer arkadaşın, 
bu müesseseyi tahkim yolundaki detaylı fikirleri
ne karşı serd edeceğim fikirler var. Yalnız, umu
mi adlî kazaya intikal eden, etmesi lâzımgelen dâ
vaların Şûrayı Devlete akmasını doğru bulmıyan 
fikirleriyle mutabıkız. Ben tabiî bu iki konuşma
nın dışında kalan ve huzurunuza getirilmemiş 
olan bir iki noktaya temas edeceğim. Ben hukuk
lu ve idareci değilim. Mevzua içtimai bakımdan 
kısaca bakacağım. 

Bu gibi müesseselerin tarihi vardır, ananesi 
vardır, cemiyet hayatında prototipleri vardır. 
Ben bir an için sizi oraya götüreceğim. Misal ola
rak da Mısır Çarşısını vereceğim. Mısır Çarşısın
da vaktiyle Osmanlı idaresinde iki çeşit mahkeme 
vardı. Bunlardan bir tanesi şimdi lokanta olan 
kısımda idi. Diğeri de Maliyenin bir kısmını iş
gal ettiği diğer bir yerde idi. Bunlardan bir tane
si çarşı esnafının kendi aralarında olan dâvavı 
hallederdi. Diğeri "o esnafla halk arasında olan 
dâvaya bakardı. Bizim eski, büyük, geniş, yay
van Devletimiz zamanında işler yine hak ve hu
kuk üzerine yürürdü ve bunların kökleri vardı. 
tşte bu kökleri, Mısır Çarşısmdaki prototipleri 
arz ediyorum. Birisi, halkın esnafla olan muame
lelerine bakıyor, esnafın kendi arasındaki mua
melelere de diğer mahkeme bakıyordu. Şimdi -
bir arkadaşım da söyledi - ]839 da Tanzimat ilân 
edildi ve ondan sonra yeni birtakım müesseselere 
ihtiyaç hissedildi, bir merhale olarak tabiî o tari
he gelinceye kadar Devletimizde bu tek hücreli 
idi. Yani hâkimi mutlak olan padişahın yanında, 
zamanın sarayının kubbesi altında vezirler topla
nır, iş görürdü. Babıâli Uzun Çarşıdan çıktı, iki
ye ayrıldı. Evvelce, bildiğiniz gibi, sadrazamlar 
da, vezirler de kendi konaklarında icrayı hükme
der ve çalışırlardı. Bunları arz etmekteki kasdım, 
buradan Şûrayı Devlete geleceğim. (Gülüşmeler, 
«tarih» sesleri) Tarih ama oradan .geliyor. Bu iti
barla sadrazamlar ve vezirler konaklarından ayrı
larak Babıâli'de toplandılar. Babıâli'de toplan
maları bir merhale. Ondan sonra Şûrayı Devlet 
ve Tanzimat geliyor. Buna bir kurultay, bir şûra 
olarak o zaman büyük iş yükleniyor. O zaman bu
nun bir Tanzimat Dairesi var, bir Kavanin Dai
resi var, Maarif Dairesi var. Bunlar ilk kurulu
sunda mevcut değildi tabiî. Bu daireler teker te
ker kuruldu. Binaenaleyh bir nevi âyân yerini tu-
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tuyor. Yani kökten gelen âyân değil de memur
ların âyânı yerini tutuyor. Şûrayı Devletin haki
katen o zaman bir asırdan fazla devam eden bir 
fonksiyonu vardı. Fakat işler ilerleyip .de Cum
huriyete intikal edince, bu Şûrayı Devlet ne ola
cak? (Danıştay, sesleri) Adı değişti ama, fonksi
yonları ne olacak? İşler karışmaya başladı. Lâ-
zımıgelirdi ki, büyük Devlette, Hükümet mekaniz
masında, kendi iç meseleleri, memurların birbir
leriyle olan idari dâvaları kendi içinde, - hani 
Mısır Çarşısında olduğu gibi - kendi aralarında 
halledilsin. Yani, idari kazayı işte bu mânada an
lıyorum. Konuşmamın başında da söyledim, hu
kuki mevzulara girmek haddim değil, fakat ben 
içtimai bakımdan söylüyorum. Bu da müsaade 
ederseniz benim hakkım. 

Şimdi halkın Hükümetle olan münasebetlerine 
gelince : Gel bizim daireye.. Olmaz efendiler!.. 

Mademki Türkiye'de adlî kaza müstakildir, 
büyük ölçüde fertle Hükümetin münasebetlerinin 
adlî kazaya intikal etmesi lâzımdır. Nitekim ben
den evvelki sözcü arkadaşlarımızın arz ettikleri 
gibi 48 000 dosya vardır. Bu miktar günden güne 
artıyor. Binaenaleyh, halkın Hükümetle olan dâ
va ve nizalarının mühim bir kısmını dışarıya çı
karmak yani adlî kazaya intikal ettirmek suretiy
le işi hafifletmek fikrine ben de iştirak ediyorum. 
Tarihen kendilerine deliller veriyorum. ( «Şahsan 
mı, parti adına mı?» sesleri) Evet, şahsan. «Ana
yasayı ne yapalım» başka, «realiteyi ne yapalım» 
başka. Realite nedir? Bendeniz bunu ifade ediyo
rum. Ben «Danıştayı kaldıralım» demiyorum. 
Onun vazifelerini mümkün olduğu kadar hafifle
tebilmek için kendi normal hudutları içine irca 
etmek suretiyle nizama koyalım diyorum. Çünkü 
eski Danıştaym yerine bugün bir Plânlama Dai
resi vardır. Bu nedir? Bir Orta - Doğu Âmme 
idaresi vardır. Bu nedir beyler? Bu nasıl perso
nel yetiştirmektir beyler? Bugün bütün bunlar, 
bizim eski Devlet Şûrasında başlıyan, bir tek ba
sit müessesenin zamanın ihtiyaçlarına göre geliş
mesi neticesinde meydana gelmiştir. Bu itibarla, 
Devlet Şûrasının salâhiyetlerini, kazai yetkileri
ni aynen getirecek olan kanunda §u görüş dâhilin
de, yani mümkün olduğu kadar halkla olan mü
nasebetleri adlî kazaya bırakmak yolunu tutmak 
iyi olur. Bu suretle, Devlet Şûrasının fonksiyonu
nun düzeltilmesini arz ve teklif ederim. Hürmet
lerimle... 
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C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA İBRAHİM 

SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — Büyük Mec
lisin Muhterem Azaları; 

1962 malî yılı Danıştay bütçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde C. H. P. Meclis Grupu adı
na görüşlerimizi arz ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız 140 ncı 
maddesi ile Damştayı kanunların başka idari 
yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk de
rece ve genel olarak üst derece idare mahkemesi 
olarak tarif etmiş ve vazifelerini tadadetmişıtir. 

Son yıllarda sosyal ihtiyaçların artması, nü
fusun çoğalması ve artan bu ihtiyaçları karşıla
mak üzere çıkarılan yeni kanunların, Danıstaya 
yeni vazifeler yüklemesi sebebiyle adı geçen mü
essesesinin iş hacmi çok fazla artmış her ne kadar 
1959 yılında çıkarılan 7354 sayılı Kanunla teş
kilât tevsi edilmişse de Bütçe Komisyonu rapo
runda belirtildiği gibi kadrolar ancak 1960 yı
lında tamamlanmış, fakat-bâzı başkan ve üye
lerin Kurucu Mecliste Yüksek Soruşturma ve 
Yüksek Adalet Divanında vazife almaları sebe
biyle Danıştay 1961 yılı Kasım ayma kadar nok
san bir kadro ile çalışmak zorunda kalmıştır. 

Bugünkü hali ile mevcut kadronun tamamı 
çalışmış olsa dahi artan ve artmakta devam eden 
dâvaları rüyet etmek ve iş terakümüne •mâni 
olmak mümkün görülememektedir. 

1951 yılında dâva dairelerinden ertesi yıla 
devredilen dosya adedi 8 649 iken 1961 yılında 
bu rakam 46 283 e :baliğ olmuştur. Maalesef 
Devlet Şûrasında halen karara bağlanmamış 
1957 yılından müdevvel dosyalar mevcuttur. 
Aziz arkadaşlarım, idari kazanın esas vazifesi 
idari kararların bir an evvel kesinleşmesi veya 
imkânlarını sağlıyarak onları muallâkta bırak
maktadır. İdari kazada sürelerin kısa tutul
ması, hakkın kısa zamanda istihsalinin temine 
matuftur. Yoksa 4 - 5 yıl sonra i'hkak edilecek 
bir hakkın vatandaşa bir şey Bağlıyacağına inan
mamak gerektir. 

JEısefle kaydedelim Şûrayı Devletten bugün
kü teşkilâtla 'bir yıl içinde normal olarak kanar 
almak hemen hemen kabil değildir. Gecikme
lerin zararlarını belirtmek için şu misalin arzı
nı faydalı mütalâa ettik : 65 yaşını doldurduğu 
için emekliye ayrılan bir 'memur 65 yaşını dol
durması için daha 6 aya ihtiyaç bulunduğu id-
diasiyle 'bir dâva açsa ve dâva da iki yıl sonra 
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davacı lehine neticelense kararın istihsal edildi
ği tarihte mumaileyh 65 yaşını esasen doldur
muş olacağı cihetle alacağı karar kendisine bir 
şey bahsetmeyecektir. 

İşte bu gecikmeler (müesseseye olan itimadı 
sarsmakta ve ıbinnetice Devlete olan güven sar-' 
sı İm aktadır. 

Anayasanın 140 ncı maddesiyle Danıştay 
Yüksek Mahkeme olarak kabul edilmiştir. Aynı 
kanunun geçici 7 nci maddesi Danıştay'ın yeni 
Teşkilât Kanununun en geç iki yıl içinde çıka
rılmasını âmirdir. Bütçe Komisyonu raporun
dan böye bir kanunun hazırlandığı, hazırlanan 
yeni teşkilât kanunu ile Şûraya bir dâva dairesi 
daha ilâve edileceği anlaşılmaktadır.. 

Bizim kanaatimize göre geniş bir iş tahlili 
yapılarak, halihazır 5 dâva dairesinin bir yılda 
neticeye bağladığı dosya -adedi de göz önünde 
tutulmak suretiyle, yeteri kadar yeni dâva da
iresi ihdas edilmelidir. Ama bugünkü ihtiyaç?' 
sadece dâva dairelerini artırmakla cevaj) verile
mez, aynı zamanda kuruluş gayesinin dışında 
işlerle meşgul olmak durumda olan Damştayı 
bu vaziyetten kurtarmak mecburiyetindeyiz. 
yukardan beri arz ettiğimiz gi'bi bir taraftan 
Reorganizasyon, diğer taraftan da işlerin azal
masını sağlıya cak tedbirlerle bu müessesenin 
hakiki hüviyetini iktisiabotm esini sağlamalıyız. 
Çünkü 'biz Danıştay'ın hakiki hüviyetini 'kazalı
nı asını Devlet ve vatandaş hak ve hürriyetleri
nin teminatı olarak görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarını; işlerin çokluğu sebe
biyle Danıştay'dan verilen kararlar kısa sebep
lerle yazılıp ilgiliye tebliğ edilmektedir. Bu hal 
vatandaş zihninde şüphe uyandırmakta ekseri
ya karar ; kararı alan vatandaşı doyurup ikna 
etmemektedir. 

En yüksek idari mahkeme olan Danıştay 
kararlaırının kuvvetli ve 'doyurucu esbabı muci-
beye dayanması gerektir. Bu da ancak bu he
yetlere üstün vasıflı üyelerin seçilmesiyle ka
bildir. Hak. sahiplerinin kaderini teslim ettiği
miz Danıştay Reis ve âzalarının seçilmesinde 
kanunun gösterdiği asgari şartların dışında üs
tün vasıflar arlanması zaruridir. Çünkü Danış
tay 'da açılan iptal dâvalarının hedefi başta Hü
kümet tasarrufları olmak üzere idari ierai ka
narların kanuniliğini tetkiktir. Danıştay Yar
gıcı Adalet mahkemesi hâkimleri gibi doğrudan 
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doğruya kanun maddesini tatbik edecek 'değil
dir. Tetkikatmda Hükümeti bu kararı almaya 
sevk eden sebepleri takdir etmek durumunda. 
olduğundan üyelerinin içtihat teste edecek ge
niş bilgi ve görgü sahibi mümtaz evsafı haiz 
idari zaruretleri takdir kabiliyeti yerinde kim
seler olması gerekmektedir. 

Arkadaşlarım; Danıştay''da muavinlik ve 
Ikanun sözcülüğünün ehemmiyeti derkârdır. An-
caik ibu mevkileri Danıştay'a ilk intisabedenlere 
inhisar ettirmek Şûranın kapısını faal idarede 
uzun yıllar çalıştıktan sonra kanuıi sözcüsü mu
avin ve başmuavin olmak istiyenlere ikapamama-
lıdır. îç bünyedeki elemanlara yükselme im
kânları sağlanmalı ve meslek bunlara sevdiril-
melİdir. Ama bu durum idari vazifede tecrübe 
sahibi olmuş idari zaruretleri nefsinde yaşamış 
kimselerin Danıştay'a girmelerine ımâni olma
malıdır. -Kanaatimize göre Danıştay'da halen 
vazifeli bulunan muavin, başmuavin ve kanun 
sözcülerinin bir seminere tâbi tutularak idari 
kazanın fonksiyonu ve gelişen idare hukuku 
prensipleri hakkında bilgilerinin artırılması 
faydalı olur. Siyasal Bilgiler ve Orta - Doğu 
Âmme Enstisüsü ile el ele vererek idare huku
ku sahasında ileriye gitmiş Fransa'dan ve has
saten Fransız Devlet Şûrasından mütehassıs ele
man getirilerek yeni görüşlerin benimsenmesine 
hizmet edilmelidir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi 
Teşkilât Kanununa mütenazır olarak üniversite 
mensuplarından bilhassa idare hukuku mensup
larından Şûrayı Devlette kendi teşkilâtlariyle 
ilgileri kesilmemek şartiyle raportör ve müşa
vir olarak istifade edilmesi faydalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1962 yılı malî büt
çesinde 4489 sayılı Kanuna göre yabancı mem
leketlere gönderilecekler için iki kadro alınmış
tır. Gerek bu kanunla ve gerekse sair suretlerle 
idare Hukuku sahasında gelişmiş memleketle re 
Danıştay personelinin gönderilmesinin çok fay
dalı olacağı kanaatini taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün için iş hac
minin genişliği ana prensipler üzerinde durulma
sına imkân vermemektedir. Bu sebeple dâva dai
relerinin doktrinleri takibetmemekte olduğu 
inancındayız. Reis, âza ve. diğer personele bu im
kânı sağlamak için Danıştayda ihtiyaca kâfi ge
lecek büyük bir kütüphane tesisi ile ayrıca Reis 
ve azaların bilgi ve görgülerini artırmak kâsdi 
ile bu zevatın idare ilmi sahasında gelişmiş mem-
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leketlerin danıştaylanmn tetkiklerine beheme
hal imkân sağlanmalıdır. 

Şimdiye kadar hep Danıştay mensuplarının 
evsaflarının ne olması lâzımgeldiği hususu üze
rinde durduk. Şimdi ise bu iyi evsafa haiz per
sonelin temini çarelerini araştıralım. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki yıl
larda işaret edildiği gibi, maddi refahın iyi ele
man temini bakımından bir cazibe sayılacağı ka
naatine biz de iştirak etmekteyiz. Bu inançla 
Yargıtay gibi bir içtihat ve kaza müessesesi olan 
Danıştay mensuplarına verilmekte olan ödenek
lerin de Adalet mensuplarına verilen ödenekler 
seviyesine çıkarılması iki yüksek mahkeme men
supları arasındaki farkı kaldırır ve bu müesse
seye olan rağbeti biraz daha artırarak çok daha 
ehliyetli eleman bulunmasını mümkün kılar. 

En yüksek idari kaza ve istişare organı olan 
Danıştay çalışmalarının tamamlayıcısı, karar 
yazma, kayıt tebliği gibi bütün muamelâtı fera
gatle yürüten takip sınıfına da zabıt kâtiplerine 
verilecek olan ödeneğin teşmili mevcut persone
lin çalışma şevkini artıracak ve buraya ehliyet
li eleman teminine medar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; partizanlığın millî 
bünyemize bir ahtapot gibi sarıldığı devirlerde 
her türlü politik baskıya mukavemet etmek ce
saretini gösteren Danıştay mensuplarına C. H. 
P. adına şükranlarımı arz ederim; (Bravo ses
leri) 

Kendilerinden bu kadar mesuliyetti hizmet
ler beklediğimiz Danıştay mensupları bugün al
tında devamlı gürültüleriyle müesseseyi sarsan 
ve içindekilerin çalışma gücünü adeta yöreden 
Başbakanlık Devlet Matbaasının bulunduğu 

. gayrisıhhi ve idari mahkeme olmaya çalışırken 
nâmüsait bir binada sıkışık vaziyette oturmak
tadırlar. . 

îş gücünün artmasında normal iskân duru
munun rolü çok büyüktür. Yıllardır Büyük 
Mecliste bu mevzuun üzerinde durulmaktadır. 
Bu mevzuun halli zaruret halini almıştır. 1961 
malî yılı bütçesi görüşülürken, zamanın Devlet 
Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu tarafından ifa
de edildiğine göre, Danıştaya ayrılmış bir arsa 
mevcuttur. Bu arsa üzerine kütüphanesi, duruş
ma salonları, Reis ve âza odaları ile aydınlık bü
roları ve her türlü tesisi havi bir binanın yapıla
rak Danıştayın hizmetine tahsisini zaruri gör-
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mekteyiz. Memleket dert ve ihtiyaçlarına büyük I 
bir iyi niyet ve ehliyetle el koyan Hükümetimi
zin Danıştayın bu hayati ehemmiyeti ihtiyaçla
rına en kısa zamanda cevap vereceği inancını 
taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşların da aynı mevzua temas etmesi; 
derdin müşterek olduğu kanaatini kuvvetlendir
mektedir. inşallah kısa zamanda Devlet Şûrası 
işlerinin hal çaresine kavuşmuş olacaktır. Daha I 
iyi ve daha mükemmel bir teşkilât halinde olma- I 
sini arzuladığımız Devlet Şûrası mensuplarının; 
günün nâmüsait şartları altında dahi güçlerinin 
yettiği nisbette fedakârlıkla ve feragatle çalış
tıkları inancımızı da Yüksek Huzurunuzda C. H. I 
P. Grupu adma arz eder, kendilerine şükran, 
tebrik ve takdir hislerimizi sunar, hepinizi hür
metle selâmlarız. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Buyurun Ali Cüceoğiu. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlarım; Danıştayın çalışma ve bütçe duru- I 
mu, çalışanların fedakârlıkları arkadaşlar tara- I 
fından belirtilmiştir. Bir vakıa vesilesiyle mut- I 
tali olduğum bir gerçeği açıklamak ve Hü'küme- I 
tin düşüncelerini öğrenmek için söz almış bulu-, I 
nuyorum. I 

Millî Eğitim Bakanlığı, intibak Kanunu ve- I 
ailesiyle öğretmenler tarafından açılmış dâvalar I 
neticesinde istihsal edilen lehte kararları infaz I 
etmemekte, «kadro yoktur, kadro ise bir kanun I 
meseleslidir» deyip bir mahkeme karan muattal I 
(bırakılmaktadır. Eğer Danıştay, bir inahkeme I 
olarak vazife görüyorsa vermiş olduğu kararla- 1 
rın infaz edilmesi bir lâzimedir. İnfaz edilme- I 
mesi, kanun karşısında mesuliyeti mneibolmak J 
iktiza eder. I 

Kazai bir vakıada istihsal edilen bâr hükmün I 
tatbikinin tehiri, bir hukuk Devleti düzeni için- | 
de asla bahis mevzuu olamıyacağma göre, kad- I 
ro darlığı ve sair sebepler ileri sürülerek bu hu- I 
susta gösterilen sebeplerin üza'hma hiçbir suret- I 
te imkân yoktur. Bir hükmün fcazıyei muhke- I 
me halini alındıktan sonra, bu hükmü tatbik I 
etmekle mükellef bulunan makamların yapabile- I 
eeği tek iş> hükmün tatbikini mümkün lalacak I 
imkânları ve tedbirleri bir an- evvel tahakkuk I 
ettirmek olmalıdır. - Bu tehirler hukuk anlayı- I 
şımla kabili telif olmadığı için, Hükümetin bu I 
ciddi mesele karşısında nasıl hir yol takibettiği- I 
.ni, bu işi nasıl izah edeceğini merak ediyorum. I 
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Danıştayın şahsiyeti bu gibi tedbirlerin karşı
sında ne olabilecektir? Bunu takdirlerinize arz 
ediyorum. Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Şahsı adına, Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem, ar

kadaşlar, Devlet Şûrasında açılan dâvaların han-
<?i sebeplerden dolayı geciktiğini ve günlük ça
lışmaların neden çok az olduğunu arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, çok iyi bilir ve takdir 
edersiniz ki, adajet mülkün temelidir. Adaletsiz 
hiçbir Devlet payidar olamadığı gibi, hiçbir 
toplum adaletsiz yaşıyamamıştır. Çünkü, her 
işin sonunda adalet büyük bir rol oynamaktadır. 
Bunun için adalette her şeyden evvel sürat ge
lir, yani adalette sürat esas prensiptir. Sürat-
siz adalet bence salim adalet değildir. Biz Dev
let Şûrasında dâvaların zamanında açılmasını, 
zamanında görüşülmesini, iyi v<e emün sonuçla
ra kavuşmasını arzu ediyoruz. Usul meselelerin
den dolayı dâvaların günlerce sürüncemede kal
masını arzu etmiyoruz. Dâvaların çabuk halle
dilmesi şayanı arzudur. Adaleti bekliyenlere 
bir an önce adalet vermek en büyük vazifedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet Şûrasına bir vatandaşımız bir dâva 

açtığı zaman, umumi evrakta bu dâva usule gö
re tetkik edilmeli, usul hataları ve pul işi doğ
ru bir şekilde hesaplanarak esasa kaydedilme'ii-
lir. Halbuki bugün hiçte böyle olmamaktadır. 
Dâvaların pul ve kayıt işleri gelişigüzel hesabe-
lilerek uzun yazışmalara sebebiyet verilmekte
dir. Bize ulaşan bir haberden anladığımıza gö
re bir dâva Devlet Şûrasında 150 kuruşluk »bir 
posta pulu için birbuçuk, iki ay kadar gecik
miştir. Pul işi tamamlandıktan sonra bu dâva 
kaldığı yerden yeniden başlıyacak uzun safha
lar geçirdikten sonra Devlet Şûrasında heyete 
girecek ve uzun yıllar geçtikten sonra heyette 
bir karar verilecektir. 

Biz dâvaların böyle yavaş görülmesini değil, 
çabuk görülmesini arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; biz her şeyde oldu
ğu gibi Devlet Şûrasında da vazifeye ehemmiyet 
veriyoruz. Çünkü vazife her şeyin üstünde gelir. 
Vazife ile olan alâkamız ve vazifeye bağlılığı
mız Devlet Şûrasında da açıkça görülmelidir. 
Yanü Devlet Şûrasında da rasyonel çalışmaya, 
alınmamız şarttır, Basyonel çalışma esastır. 
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Muhterem Devlet Şûrası Başkanından bu 

meselenin üzerine iyice eğilmesini rica ediyo
rum. Komisyondaki müzakerelerde de bu hu
susu tenkid etmiştim. Buna rağmen dâvaların 
çabuk görülmediğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Şûrasında 
günlük çalışmaların ne şekilde olduğunu Yük
sek Heyetinize izah etmek istiyorum : 

Adalet Bakanlığına bağlı mahkemelerde 
çalışmakla, Devlet Şûrasında çalışmak ara
sında çok büyük bir fark vardır. Adalet mah
kemelerinde çok çalışılıyor, Devlet Şûrasında 
ise az çalışılıyor. 

Muhterem arkadaşlar; Adliye mahkemele
rinde bir ağır ceza reisinin çalışmasını arz edi
yorum : Bir ağır ceza reisi sabahın altısında 
dairesine gelir, saat dokuza kadar bütün dos
yaları gözden geçirir, o gün bakacağı yirmi 
iki dâvanın dosyalarını birer birer inceler. 
Saat dokuzda müddeiumumi ve diğer azalar 
geldikleri zaman dâva dosyaları hazırdır. Ağır 
ceza reisi için sabahın altısında başlıyan bu 
vazife saat onüçe kadar devam eder. öğleden 
sonra ikibuçukta tekrar başlar, gecenin yirmi 
veya yirmibirine kadar devam eder. Bu çalış
maların halen böyle olduğu vazgeçilmez bir 
hakikattir. 

Muhetrem arkadaşlar, arz ettiğim hususlar 
birer gerçektir. Böyle bir çalışma temposu ile 
46 283 dosyanın çıkmasına imkân yoktur, çün
kü beşer takatinin üstündedir. Adliye mahke-
melerindeki çalışma şekli ile bu dâvaların sür
atli bir şekilde halledileceğine inanıyorum. 
Aksi halde Adalet bekliyenler sükûtuhayale 
uğnyacaklardır. Binaenaleyh, Devlet Şûrasın
da biz her şeyden evvel rasyonel çalışmayı gör
mek istiyoruz. İşte Devlet Şûrası bütçesini bu 
sebeplerden dolayı tenkid etmekteyim. Böyle 
olmakla beraber 1962 yılı bütçesinin Devlet 
Şûrasına havırlı olmasını diler, mensuplarını 
hürmetle selâmlar, hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Encümen söz istiyor mu efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — O halde buyurun Sayın Dev
let Bakanı. 

DEVLET BAKANI NİHAT SU (Antalya) 
— Çok değerli ve aziz arkadaşlarım; 
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Bütçe müzakereleri esnasında, gerek parti 

grupları adına, gerekse şahısları adına konu
şarak, meseleleri ve dertleri huzurunuza geti
ren arkadaşlarına bilhassa teşekkürlerimi söy
lemeyi kaçınılmaz bir borç sayarım. Ancak, şu
rasını belirtmek isterim ki, Devlet Şûrasının 
çalışmalarını tenkid ederken arkadaşlarım bir
az insafsız davrandılar. Arkadaşlarım, takdir 
buyururlar ki, Danıştay yüksek bir mahkeme
dir. Binaenaleyh Danıştayı muayyen bir şeh
rin ağır ceza mahkemesi ile kıyas etmek insaf 
ölçüleri ile kabili telif değildir. Ben de avu
katlıktan, hâkimlikten geldim; mahkemeleri
mizin çalışmalarını ben de bilirim. Eğer bir 
a*hr ceza reisi her gün arkadaşımızın dediği 
gibi çalışıyorsa bu demek değildir ki Türki
ye'deki bütün ağır ceza hâkimleri de böyle 
çalışıyor. Bu itibarla tenkidlerimizde biraz da
ha insaflı olur ve realiteleri göz önünde bulun
durursak daha iyi olur arkadaşlar. 

Şimdi, birer birer olmamak şartiyle tenkid 
ve temennilere arzı cevap arz edeceğim. 

Arkadaşlar, huzurunuzda cesaretle söyliye-
yim ki, Danıştayda işler birikmekte ve hakika
ten bu sebeple bâzı arkadaşlarımız, bu nokta
ya bilhassa parmak basıyorum, hakikaten Da-
nıştayın arzusu hilâfına, bâzan müşkül duru
ma, hattâ haklarının yok olması durumuna 
düştükleri görülmektedir. Arkadaşlar, ancak 
şunu da arz edeyim ki, bu, Damştaym elinde 
olmıyan sebepler dolayısiyledir. Size matema
tik ölçülerle bâzı malûmat arz edeceğim ki her 
halde söylediklerimin teyidini bunun içinde 
bulacaksınız. Arkadaşlarım, 1955 yılında bil
hassa Danıştaydaki iş hacmi, geniş çapta art
mak istidadını göstermiştir. Meselâ; 1955 te 
Danıştaya gelen dosya adedi 11 bin iken, bu ra
kam, 1960 yılında 32 bine, nihayet 1961 yı
lında 36 bine yükselmiştir. 

Arkadaşlar, buna karşı Danıştaya verebil
diğimiz sadece ve sadece iki daireden ibaret
tir. İş hacminin üç misli artışına karşı bizim 
Danıştaya verdiğimiz iki dairedir. Ondan 
sonra kalkıp Danıştayı şu veya bu ölçüde it
ham ve tenkid etmek her halde realitelere uy
gun bir hareket olmasa gerek. 

Arkadaşlar, dendi ki, «Danıştay bu artış 
karşısında kendi bünyesinde ne yaptı?» Ar
kadaşlarım, çığ gibi bir artış karşısında alı
nan tedbirler şunlardır : 

— 003 — 
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7334 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı

larak, Danıştay Başkanı, kendi bünyesindeki 
idarî Dairelere - İkinci Daire müstesna- dâva
lara bakmak yetkisini vermiştir. Bu, nisbeten de 
olsa, bir ferahlık yaratmıştır. Bundan başka 
Danıştaya gelen dosyalar taranmaya başlanmış 
ve aynı kategorideki işler bir araya getirilerek 
daha rahatlatıcı bir çalışma temposu sağlanmış
tır. 

Üçüncü tebbir olarak, işlerin arttığı nisbette 
çalışma faaliyeti teksif edilmiştir. Bu itibarla, 
burada Danıştaym çalışmadığını iddia eden ar
kadaşımın fikrine iştirak etmiyorum. 

Bunun canlı misalini vereceğim arkadaşlar: 
•195İ3 yılında Danıştayda 12 bin dosya iııtace-

dilmiştir. Bu miktar 1959 da 22 bine, 1960 da 
24 bine ve nihayet 1961 senesinde de 30 bine 
yükselmiştir. Bunlar, Danıştaym kendi bünyesi 
içerisindeki rakamlardır. 

Eğer Danıştay, iddia edildiği gibi, çalışma
mış olsaydı, 30 bin dosya intacediimiş olmazdı. 

Arkadaşlar, şimdi Danıştaym çalışması hak
kında bu kısa maruzatta bulunduktan sonra ar
kadaşlarımın temennilerine geçiyorum. 

Cevat Odyakmaz arkadaşım, Teşkilât Kanu
nundan bahsetti. Arkadaşlar, Anayasamızın 140 
ncı maddesine göre Teşkilât Kanunu ele alın
mıştır. Filhakika Danıştaya bu kanunun hazır
lanması için iki senelik bir mühlet tanınmıştır 
ancak biz daha evvel kanunu Yüksek Huzuru
nuza getirilmek için hazırlanmış bulunuyoruz. 
Bunun üzerindeki çalışmalar, ilgili komisyonda 
tetkik edilmektedir. Bütün formaliteleri ikmal 
edildikten sonra Yüksek Huzurunuza sevk edi
lecektir. 

Adlî kazaya aidolan işlerin Danıştaya inti
kali meselesine gelince; takdir buyurursunuz ki, 
gerek Teşkilât Kanunu ve gerekse bundan sonra 
huzurunuza getirilecek kanunlarla tahmin edi
yorum ki, bunların da cevapları bulunmuş ola
caktır. 

Bir de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nunundan bahsettiler. Sabahleyin benden evvel 
konuşan arkadaşım Turhan Feyzloğlu bu mev
zuu ele aldılar. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun da sevk edildiğini ifade e 'tiler.. 
Onun için, bunun üzerinde ben fazla durmaya
cağım. 
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Gene temennilerden, bina meselesine gelince: 

Bunun için iki yol üzerindeyiz. Yapılan tetkik
ler neticesinde halihazır binaya bir veya iki kat 
çıkmak kabil olursa bunu temin edeceğiz. Eğer 
buna imkân olmazsa elimizde mevcudolan arsaya 
bir bina yapmak için tedbirlerimizi alacağız. 
Bu hususta müsterih olsunlar. 

Y. T. P. adına konuşan arkadaşımız, iüari 
mahkemelerin kurulmasından bahsettiler. İdari 
mahkemelerin kurulması Devlet Şûrasında biri
ken işleri belki vehlei ûlâda azaltır gibi görü
nürse de biz, bunun etüdünü yapmakla meşgu
lüz. Lüzum görülürse, tatbikatta fayda sağl ya-
cak neticelere vâsıl olabilirsek, idari mahkeme 
lerin kurulmasına teşebbüs edeceğiz. İlk düzünce 
olanak da, tecrübe mahiyetinde birkaç bö gele 
idari mahkemelerin kurulmasını göz önünde tu
tuyoruz. 

Bundan başka yazı makinaları, telefon ve
saire gibi gerçeklerin kifayetsizliği üzerinde du
ruldu. Takdir buyurursunuz ki, bu sene huzuru
nuza sevk ettiğimiz bütçe, hiç istemediğimiz hal
de, bir mecburi tasarruf bütçesi halinde olmuş
tur. înşaallah seneye daha rahat imkânlara ka
vuştuğumuz takdirde Yüksek Huzurunuza di
ğer müesseseler meyanında Danıştay bütçesi in 
de ihtiyaçlarımıza hakiki mânada cevap verecek 
şekilde kabarık bir yekûnla gelmesi kabil ola
caktır. 

C.H.P adına konuşan Sıtikı Haıtipoğlu arka
daşım da birçok temennilerde bulundu. Bu te
menniler de realiteleri konuşturduklarından, 
kendilerine hak vermemek kabil değildir. Bura
ya, temennilerini, ayrı ayrı not ettim, bunların 
üzerinde ehemmiyetle, samimiyetle duracağım 
ve imkân nispetinde bunları cevaplandırmaya 
çalışacağını. Bunu hem kendilerine, hem de 
Muhterem Heyetinize va'dediyorum. 

Arkadaşlar, bir de kararların infazı mevzuu 
dile getirildi. 

Takdir buyurursunuz ki, her mahkemede ol
duğu gibi, Devlet Şûrasından çıkan kararların 
da, mahallerinde infaz edilemedikleri ikulağınııza 
gelmektedir. Burada olduğu gibi, ımevzuu ar
kadaşım Bütçe Komisyonunda da dile getirdi. 

Bilhassa itimadınıza mazhar olarak Bakanlık 
Sandalyasına oturduktan sonra Bütçe Komisyo
nunda bu mesele dile getirildi ve zannediyorum 
o zaman, Danıştay muhterem Reisi gereken ce-
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İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - (Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 3 604 501 

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

202 Hizmetliler ücreti 414 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 46 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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vabı verdi. Bu üzerinde hassasiyetle durulan bir 
mevzudur. Bu, hususta ben, Hükümet olarak, 
bir tedbir düşüneceğimizi va'dediyorum. 

Benim notlarıma göre kıymetli arkadaşları
mın temenni ve tenkidleri bunlardan ibarettir. 
Eğer eksik bir nokta kalmışsa özür dilerim. Ge
rek burada ve gerekse Bakanlıkta her arkadaşı
mın tenkid ve temennilerine cevap vermek üzere 
emirlerine amadeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli al
kışlar) 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 
ALI CÜCEOĞLU (Giresun) — Bir dakika, 

konuşmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Siz konuştunuz efendim. Tekrar 

konuşmanız bütçe1 müzakerelerini uzatabilir. 
Onun için... 

ALÎ CÜCEOĞLU (Devamla) — îki kelime 
söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) —Muhterem ar

kadaşlarım, Devlet Bakanımız infaz hususun
daki beyanını yaparken, bu hususta tedbir alın
masını düşünüyoruz dediler. Eğer Devlet Şû
rası bir mahkeme ise ve mahkeme olarak hü 
küm veriyorsa, bunun infazı zaruridir. Anayasa 
da bu hususta hüküm vardır. Binaenaleyh, ilgili 
dairelerin, kendilerine ibraz edilen 'mahkeme 
ilâmlarına karşı hassas olmasını, tedbir olarak 
da infaz yoluna gidilmesinin zaruri olduğunu 
yüksek takdirlerinize arz ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 
B. L i r a 
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207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

219 6716 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tahsisat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

307 Yoluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

260 137 

954 000 

130 000 

25 000 

35 000 

22 000 

7 000 

20 000 

10 000 

1 500 

6 0 5 -



M. Meclisi B : 
B. Lira 

451 Yayın giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 15 OOO 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 

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

502 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Krfbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Danıştay Memur ve Müstahdem

leri Biriktirme ve Yardım Sandı
ğına (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda bu
lunmak için) 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Danıştay bütçesinin görüşül
mesi 'bitmiştir. 

D) ISTATISTIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESI 

BAŞKAN —Şimdi İstatistik Umum Müdür
lüğü bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

İlk söz, Y. T. P. Meclis Grupu adına, Saym 
Zeki Oktay'ındır. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA OSMAN 
ZEKİ OKTAY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar; 

Hükümetin tam ve lâyıkı ile tenkid ve mura
kabesi, ancak ıbütçe müzakeresi zamanında müm
kün olabildi. 
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Mazisi birkaç aylık icraata dayanan Karma 

Hükümeti peşinen tenkid etmeyi insaf ölçüsü ile 
mütalâa etmiş olmamız dolayısiyle şimdilik bütçe 
üzerindeki temennilerimizle yetinmek suretiyle 
vazifemizi yapmaya çalışacağız. 

Plânlı kalkınmayı programına dercetmiş olan 
bir Hükümetin ön tedbir olarak, muvazi, şekilde 
1962 yılı bütçesini Yüksek Meclise takdim etmesi 
icabederken, bu lâzimeye riayet etmemiş olduğu
nu hayretle müşahede etmiş bulunmaktayız. 

Bu cümleden olarak İstatistik Umum Müdür
lüğü bütçesinin eski haliyle getirilmiş olması 
plânlı kalkınmanın sıhhati hakkındaki tereddüt
leri takviyeden başka bir mânaya imkân bırakma
maktadır. ' 

Kalkınmayı yakinen takip, dünle bugünü 
müspet bir şekilde mukayese edebilecek bir teşki
lâtın ancak İstatistik Umum Müdürlüğü olması 
iktiza eder. 

Bu Umum Müdürlük - ki, bundan otuz yıl ev
vel, o zamanın şart ve imkânlarına göre kurul
muştur - bugünün ihtiyaçlarına cevap vermesi 
imkânsızlığını takdir buyurursunuz. İşte bu mü
lâhaza iledir ki, Hükümetin bu teşkilât üzerin
de, yenilikler getirmek suretiyle huzurunuza 
çıkması ficabelerdi. 

Plânlı kalkınmanın sıhhatli bir tempo ile yü
rütülebilmesi için İstatistik Umum Müdürlüğü
nün yendhaştan ele alınmasını bugünün şartla
rı zaruri kılmaktadır. Hali ile bu teşkilâtın var
lığı ile yokluğu arasında bir fark müşahede 
edilmemektedir. 1960 yılında yapılmış olajı nü
fus sayımının tasnife tâbi tutulması sureti ile 
katî neticelerinin verilememiş olması bu iddia
mızı teyidetmektedir. 

İstatistik Umum Müdürlüğünün asıl vazifesi 
iktisadi, malî, ticari, sosyal ve demografik ha
reketleri takip ile bu mevzular etrafında muka
yeseli ve etraflı fikirler vermektir. Fakat bu 
müessese bugünkü durumu itibarı ile bunlara 
cevap vermekten uzaktır. 

Teşkilât itibarı ile 1926 tarihli bir Kararna
me ile 19 kadro halinde doğan, 1554 ve 2307 sa
yılı Kanunlarla teşkilâtlanan ve nihayet 1950 
Martında 5629 sayılı Kanunla eklenen Tetkik 
ve Araştırma Dairesi ie birikte onu teknik ve 
bir tanesi de özlük ve genel işler olmak üzere 
onbir şubeden ibaret olması lâzımgelen teşkilât 
bu kadronun üzerinde birçok şubeler halinde 
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çalışmak mecburiyeti ile karşı karşıya bulun
maktadır. 

(D) ve (E) cetvelleri ihdası ile hizmetli ve 
geçici hizmetli namı altında memur istihdamına 
mecbur tutulmaktadır. 

Esas kuruluş gayesi; Bakanlıklar ve Umum 
Müdürlükler bünyelerinde mevcut istatistik 
malûmat neşreden büroların ^dağınık bir vaziyet
ten Umum Müdürlük haline kalbini derpiş et
mektedir. Dolayısiyle, kurulmuş bu teşkilâtın 
dışarda veya Bakanlık ve Umum Müdürlükler
de, böyle serpinti halinde birbirini nakzeden bil
giler veren büroların mevcut olduğu gözden 
kaçmamaktadır. Bu mecburiyet de göstermekte
dir ki, bu teşkilât lâyıkı ile çalışamamakta ve 
beklenilen bilgiyi vermekten uzak bulunmakta
dır. 

Velhâsıl İstatistik Umum Müdürlüğünün ye
niden derlenip toplanması icabetmekte, yeni bir 
teşkilât kanununun süratle Meclise getirilmesi 
zaruretini ortaya koymuş bulunmaktadır. Teş
kilât kanunu hazırlanırken tevsi ve yeniden teş
kilâtlanma zarureti yanında bölge teşkilâtlan 
da kurulması faydalı olur kanaatindeyiz. Mun
tazam yıllık ve hattâ aylık dergiler çıkararak 
sıhhatli bilgiler neşretmesi şayanı arzudur. 1554 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince her se
ne memleketin hal ve faaliyetini gösterir hulâsa 
cetvellerini muhtevi bir istatistik yıllığı neşri 
kanunun âmir hükmü olmasına rağmen bir hay
li zamandan beri bu lâzime de yerine getirile
memektedir. 

Umum Müdürlük •binasının bu sene ikmal 
edileceğini takdim edilen bütçeden öğrenmiş bu
lunuyoruz. Takdir buyurursunuz ki, bu mesele 
sadece binanın ikmali ile halledilmiş olmaz, bu 
binaya lâyıkı veçhile teşkilâtı oturtmak da ica-
beder. Mütehassıs elemanlar yetiştirme bakımın
dan âzami gayreti ve fedakârlığı göstermek 
icabeder. Makina ve salir malzeme ile teçhizi 
zaruridir. 

Millî gelirimizin tam ve lâyıkı ile hesaplan
ması için Avrupa İktisadi İş Birliği ve nüfus 
sayımlarının daha sıhhatli neticelere bağlanabil
mesi için de milletlerarası istatistik enstitüle
rine talebeler gönderilmek sureti ile bu teşkilâ
tın çalışmalarını yakînen takibedip teşkilâtı ona 
göre hazırlamak icabettiği kanaatindeyiz. 

Bu yıl bütçesinde dikkate alman daire için
de kurslar ihdas etme teşebbüsü bu %lerin hal-
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li için kâfi bir çalışına olmadığı kanaatindeyiz. 
Geçen yıl başlamış olan altı yıllık makina muba
yaa programının da uzun vadeli bir tasarruf ol
duğuna kaani bulunmaktayız. Bu yönlerden 
muhterem arkadaşlarım, eğer Hükümet plânlı 
kalkınmayı kendisine şiar edinmiş ve dolayısiy
le mutlaka bunun tahakkuku yolunda sıhıhatli 
bir şekilde devam edilmesi isteniyorsa, bu İsta
tistik Umum Müdürlüğü teşkilâtının yenibaştan 
düzenlenip takviye edilmesi şarttır. Zira ar
kadaşlar, evvelki devirlerden bilinen acı haki
katler ardır. Biliyorsunuz bu teşkilâtın şu ve
ya bu mevzuu hakkında Hükümetin elinde bir 
nevi programı vardır. Bu hususta yalan yanlış 
bâzı haberler verilmiş, vatandaşlar üzerinde leh
te veya aleyhte söz sarf edilmesine, münakaşa 
yapılmasına sebebolunmuş, rakamları büyütmek 
suretiyle öyle gösterilmeye çalışılmıştır. 

Plânlı bir kalkınma devresine girdiğimiz 
bir zamanda bu teşkilâtın sıhhatli rakamlar 
vermesini temin için mutlaka ıslah edilmesini 
şart ve zaruri görmekteyiz. Hükümetin bu 
hususta âzami bir titizlik ve teyakkuz göster
gesini isteriz. 1962 'bütçesinde bunu görmek 
İsterdik; fakat göremediğimizi, Yeni Türkiye 
Partisi olarak, üzüntü ile arz etmek isteriz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Adalet Partisi adına Tah-
iin Demiray'm. (Yok sesleri) Adalet Partisi
nin başka sözcüsü yok mu? (Yok sesleri) 

Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ-

LU (Kayseri) — Çok muhterem arkadaşarım; 
Y. T. P. adına konuşan arkadaşımız, İsta

tistik Umum Müdürlüğü bütçesinin, partile-
•ini tatmin etmemiş olduğunu söylemekle be
raber, İstatistik Umum Müdürlüğüne daha 
•azla imkân sağlanması ve bu hizmetin geliş
tirilmesi yolunda bilimle tamamiyle hemfikir 
olduklarını ifade eden düşünceler ileri sürdük
leri için kendisine teşekkürü bir borç bilirim. 
Zannederim ki, vereceğim izahat, muhterem 
arkadaşımızın endişelerini birhayli azaltacaktır. 

Hükümetiniz, plânlı kalkınmanın çok sağ
lam ve esaslı istatistikî bilgiye dayanacağını 
idrak ettiği içindir ki, şu kısa mesai devresi içe
risinde, sabahleyin de arz ettiğim gibi, pek 
çeşitli kanun tasarılarına ilâveten, İstatistik 
Gtenel Müdürlüğü teşkilâtını yepyeni bir anla-
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yışla kurabilmek için de bir kanun tasarısı ha
zırlamayı ön plâna almıştır. 

Bilindiği gibi, şti anda yürürlükte olan ka
nunlar 1930 ve gördüğü tadiller itibariyle, 
1933 yılından kalma kanunlardır ve asla mem
leketimizin bugünkü ihtiyaçlanna cevap vere
cek ölçüde değildir. 

istatistik Genel Müdürlüğünün kanun ta
sarısını hazırlatmak üzere Türkiye'nin çok de
ğerli istatistikçisi olan İstanbul Üniversitesi
nin çok değerli Ordinaryüs Profesörü Ömer 
Celâl Beyi 'bizzat davet ederek, kendisinin hem 
dünyayı çok iyi bilen, hem Türkiye'yi çok iyi 
bilen ve hem de istatistik bilimini çok iyi bilen 
bir ilim adamı olarak tasarıyı gözden geçirme
sini rica ettim. Lütfettiler, tasarıyı tetkik 
edip tavsiyelerini bildirdiler. Pek yakın bir ta
rihte bu tasarıyı Büyük Meclise sunmak imkâ
nı hâsıl olacaktır. Bu tasan ile arkadaşımızın 
bahsettiği gibi hol sayıda ve çok iyi vasıflı 
istatistik uzmanlarını yetiştirmek ve teşkilâtta 
muhafaza etmek imkânları sağlanacaktır. 

Arkadaşlarım, bir tarihte, çok iyi kurul
mamış olan bu dairenin yurt dışına binbir 
emekle gönderdiği uzmanlardan bugün yalnız 
bir tanesi dairede çalışmaktadır. Diğerleri, 
tam mânasiyle tatmin edici imkânları bulma
dıkları için, daire dışında özel sektörde iş bul
muşlardır. Bu halleri de telâfi edecek birtakım • 
formüllerle huzurunuza geleceğiz. Bu konuda 
muhalefet sözcüsü arkadaşlarımın da bizi des
teklemelerini bilhassa rica ederim. («Kanun 
müzakere edilirken» sesleri) 

Muhterem arkadaşların neşriyat bakımın
dan tenkidleri yerindedir. Kanuni mecburiyet 
olmasına rağmen, 1953 senesinden beri istatis
tik Yıllığı neşredilmemîştir. Bir ay evvel 1953 
ten beri ilk defa olarak istatistik Yıllığının 
neşrine muvaffak olunmuştur. Bu da son za
manlarda, istatistik Umum Müdürlüğünün 
müstakil bir matbaaya kavuşturulması için in
kılâptan sonra sarf edilen gayretler neticesin
de sağlanabilmiştir. Bu sene bütçesinde dik
kate alınırsa, bir baskı makinası almak suretiyle 

istatistik Genel Müdürlüğü müstakil bir mat
baaya kavuşturulmuş olacak ve bu kuruluşun
dan beri ilk defa sağlanmış bir imkân olacak
tır. 
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Bundan sonra, bastırılması çok güç olan> İs

tatistik Genel Müdürlüğü yayınları asla gecik
meksizin muntazam olarak'neşredilecektir. 

Ayrıca bütçemizde görülmeyen, fakat bizim 
için kesinleşmiş olan birtakım dış yardım proje
leri üzerinde çalışılmaktadır. Amerikalıların 
millî teşkilâtı olan ICA ile temaslarımız vardır. 
Kısa bir süre için 20 gün kadar önce, memleke
timizi ziyaret etmiş olan Birleşmiş Milletlerin 
bu işlerle ilgili yetkileri ile, Birleşmiş Milletler 
özel Fonu ile Hükümetimiz arasında bir milyon 
dolar civarında - ki, bu aşağı - yukarı bütçeye 
tekabül eden bir imkândır - bir dış yardım an
laşmasının esasları üzerinde prensip anlaşması
na varılmıştır. Bu sayede hem dışarıya (bütçe
mizde göründüğünden çok daha fazla) uzman 
göndermek, hem dışarıdan uzman celbetmek ve 
hem de makina ve malzeme temin etmek bakı
mından Umum Müdürlük takviye edilmiş ola
caktır. 

İstatistik Umum Müdürlüğü bu arada yeni 
bir imkâna daha kavuşacaktır.: Bu Umum Mü
dürlük halen 6 ayrı dairede çalışmaktadır. Bir 
kısmı Bahçelievler'de, bir kısmı Necatibey'de ve 
sair. 

Bu 6 dairenin mesahası 4 500 metre kareye 
yayılmaktadır. Eminim ki, önümüzdeki bütçe 
müzakereleri zamanına kadar istatistik Umum 
Müdürlüğü kendi müstakil binasına kavuşacak
tır. Şimdiki halde 4 500 metre karelik sahaya 
10 bin metre karelik bir yer daha ilâve edilmek 
suretiyle 14 500 metre karelik bir saha sağlana
bilecektir. Büyük bir hızla, Bayındırlık Bakan
lığına ısrarlı ricalarımızla, çalışacak ilk kısım 
ve yeni kurulmuş olan matbaa daha bu sene için
de, belki 15 - 20 güne kadar işletmeye açılacak
tır. 

Uzman ve eleman yetiştirilmesi bakımından 
da bu bütçede, geçmiş yıllara nazaran bir ham
le vardır. Üç noktaya ehemmiyet veriyoruz : 

1. Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde, ista
tistik Umum Müdürlüğü ile ilgili büyük bir te
rakki vardır. 

2. içerde ve dışarda eleman yetiştirilmesine 
büyük ehemmiyet verilmektedir. 

3. Makina ve malzeme temini için yine bu 
sahada 700 000 liralık bir artış kaydedilmiştir. 

Vaktinizi fazla işgal edecek değilim. Bunla
rı bâzı fikirler vermek için arz ediyorum. 

I 
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Bütçemizde görülen imkânlar dışında, bir 

kısmı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde görü
len, bir kısmı Devlet yardımiyle mümkün ola
cak olan uzman ve eleman yetiştirme faaliyeti 
bu yıl için programlanmıştır. Her yıl kıymetli 
lise mezunlarından 6 öğrenci, bu seneden başlı-
yarak ve uzun süreli olarak istatistik uzmanı 
yetiştirilmek üzere dışarıya gönderilecektir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 3 eleman da me
murlar arasından seçilip gönderilecektir. 1961 
senesinde başlanmış olan öğrenci yetiştirme faa
liyeti daha da hızlandırılarak bu sene burslu 
öğrenci adedi 12 ye çıkarılacaktır. İCA ya 1961 
sonunda teklif edilmiş olan (7) uzmana ilâveten 
1962 de (4) uzman daha gelecektir. Birleşmiş 
Milletlerden (2) uzman, sene sonuna doğru tek
rar iki uzman verilecektir. Cenevre'den bir uz
man getirilmesi Fransa Hükümetinin yaptığı 
kurslarda beş kişinin yetiştirilmesi ve bir Ame
rikan üniversitesinde de bir kişinin yetiştirilme
si bahis konusudur. 

Şunu arz etmek isterim ki ; İCA ile yaptığı
mız Anlaşma semeresini vermeye başlamıştır. Bu 
yolda iki Amerikalı uzman İstatistik Umum 
Müdürlüğünde umumi istatistik ve örnekleme 
uzmanı olarak mesailerine başlamıştır. Bir de 
mukavele ile istihdam ettiğimiz dünyaca tanın
mış Profesör E. Deming mesailerine devam ede
cektir. 

Arkadaşlarım geçen sene bütçelerine naza
ran, bu bütçenin daha elverişli olduğu kanaa
tindeyim. Fakat vazifeye başladığından bir haf
ta sonra bütçeyi takdim eden bir Hükümet, ye
ni teşkilât kanunu çıkmadıkça, Muhasebei Umu
miye Kanununun gerektirdiği hususlara bağlı 
kalacaktır. Bunu arkadaşlar da kabul edecek
lerdir. Yıl içinde, bunun gerektirdiği ek ödene
ği, Hükümet ne yapıp yapıp, sağlıyacaktır. Mu
halefet sözcüsü arkadaşlarımızın buyurdukları 
gibi, bunu plânlı iktisadi kalkınma devrinin bir 
zaruri icabı olarak saymaktayız. 

İstatistiklerin, her türlü siyasi baskı ve te
sirden uzak hazırlanması lüzumuna gelince; bu 
mevzuda en küçük bir tereddüde mahal bırak-
mıyacak tarzda bir istiklâl içinde çalışması ge
rektiğine biz de kaaniiz. Çünkü, İstatistik Ge
nel Müdürlüğü bir ilmî araştırma kuruludur, 
her türlü siyasi tesir ve baskı dışında kalmalı
dır. Yeni teşkilât kanunu bu bakımdan gerek
li teminatı ihtiva edecektir. I 
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Şunu bir şükran borcu olarak arz edeyim ki, 

mazide de bu idarede çalışmış olan ve halen ça
lışmakta bulunan çok kıymetli uzmanlarımız bu 
çeşit baskılara cesaretle mukabele etmişlerdir. 
Bugün Maliye Bakanımız olan Şefik İnan Beyin 
yaptırılmak istenen ve ilmî icaplara uymıyan 
bir sanayi sayımı dolayısiyle nasıl istifa ettiği 
hatırlardadır. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddelere geçiyoruz. Bölüm
ler okunacak. 
B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 1 435 381 

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

202 Hizmetliler ücreti 3 709 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 136 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 169 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yardım
lar 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri ve 6122 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (G) 
fıkrası gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 333 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 504 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. A 

306 Giyecekler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 220 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Matbaa giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Çeşitli anket giderleri 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Sayım giderleri 250 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Makina fişi ve müitigraf, baskı 
makinası ve malzeme satmalına 
giderleri 509 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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450 Üniversite ve yüksek okullarda 
• okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 41 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 107 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 48 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 İstatistik Genel Müdürlüğü Me

mur ve Müstahdemleri Biriktir
me ve Yardımlaşma Sandığına 
( Memur ve hizmetlilere verilecek 
öğle yemeklerinde sarf edilmek 
üzere) 63 745 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
1 - Küçük onarımlar 

705 Makina ve teçhizat onarımı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat 1 500 000 

E — DİYANET tŞLERÎ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Diyanet İşleri bütçesine geçiyo
ruz. 
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Bir takrir vardır okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe kanunu tasarısının müzakeresinin i 

ncü gününde, ıtesb t̂ edilen programı 1,5 gün 
rötarla aksatmış bulunuyoruz. 

Bütçenin 28 Şubatta çıkarılacağı ve konuş
maların da artacağı düşünülürse bu vazifemizi 
tâyin edilen müddette yetiştirememek ihtimali 
mevcuttur. 

Bu itibarla parti grupları sözcülerinin 20 da
kikalık konuşmaları baki kalmak kaydı ile di
ğer konuşmaların 5 er dakikaya münhasır ıkal- I 
masının oya konulmasını saygı ile arz ve teklif 
ederiz. 

Bursa Ankara I 
Sadrettin Çanga İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

BAŞKAN — Arkadaşlarım; bir noktayı hu
zurunuza arz etmek i&tiyorum. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı müesseselerin 
henüz bütçeleri görüşülmemiştir, dört ıdaire da
ha vardır. Bundan başka, bugün ikmal eddme-
si lâzımgelen programa göre Adalet Bakanlığı 
bütçesi de vardır. Diyanet İşleri bütçesinde, 
parti sözcülerinden bşka on beş arkadaş konuş
mak için isimlerini yazdırmışlardır. Adalet Ba- I 
kanlığı 'bütçesinde ise, parti sözcülerinden baş
ka on dört arkadaş isimlerini yazdırmışlardır. 

Bütçenin, 28 Şubat günü behemahal çıkarıl
ması, hem iş icabı, hem de Anayasamızın emri
dir. Bu takriri oylarınıza arz ederken, 'bu hu-̂  
susun nazara alınmasını, yahut programa göre 
bütçelerimizi kabul edebilmek için gece otu
rumları yapmamızı arkadaşlarımdan rica ede
ceğim. 

Onun için takriri tekrar okutup oyunuza 
arz edeceğim. 

(Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve An
kara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efen
dim. Tekrar rica ediyorum. 

Takriri kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar. Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Bundan sonnaki müzakerelerde, takrirde ya
zılı olduğu veçhile, parti sözcüleri beher bütçe 
için 20 şer dakika, diğer hatipler beşer dakika 
konuşacaklardır. | 
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Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi hakkında 

ilk söz, C. K. M. Partisi Meclis örupu adına 
Kadircn Kaflı'nındır. Buyurun efendim. 

C. K. M. PAKTiSİ MECLİS GÜUPU ADINA 
KAD1KCAN KAFLİ (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar ; 

Her insan gibi her topluluğun da başlıca ilki 
varlığı ve iki kuvvet kaynağı vardır. Biri mad
di, 'biri mânevidir. Mânevi kuvvetten, yani 
imandan mahrum bir varlık (kuvvetli görünse 
bile yıkılmaya mahkûmdur. 

Maddi ve mânevi kuvvet bir millet için ku
şun iki kanadı gJbidir. Bu kanatlardan mâne
vi olanı zayıf düşerse ve hele felce uğrarsa o 
kuş yerde sürünmekten başka bir şey yapamaz. 
Mânevi kuvvet varsa, iman varsa, maddi kuv
veti artırmak mümkündür. Çünkü maddi kuv
vet ancak mânevi kuvvet sayesinde kendini gös
terebilir. Faikat yalnız maddi kuvvetin hiçbir 
yaratıcı kabiliyeti yoktur. Daha ıaçık bir ifade 
ile maddi kuvvet vücudu, mânevi kuvvet ruhu 
temsJ. eder. Ruh kuvvetli olursa irade kuvvetli 
olur ve vücut sakat bile olsa onu faydalı ve can
lı kılar. 

Milletlerin maddi kuvvetlerinin kaynağı tek
nik, mânevi kuvvetlerin kaynağı imandır, inanç
tır. 

Partimizin samimiyetle benimsediği ve dev
letimizin temellerinden biri olan lâikliğin yan
lış tatbikatı yüzünden inanç kaynaklarımız ih
mal edilmiştir. Cemiyetimiz maalesef mânevi 
bir boşluk içine düşmüştür. Dinin ahlâka ya
kın alâkası düşünülürse bu durumun nezaketi 
daha iyi anlaşılır. 

Birçoklarımız kolay şöhret ve kolay servet 
ardmdayız, kolay geçim istiyoruz, çalışkan 
değiliz. Kuran'da «çalışmıyan, insan değildir» 
denildiğini unuttuk. Çoğumuzun gözleri Devlet 
kapısmdadır. Bu halimizle Uludağ ve Erciyeş 
altın olsa kusa zamanda eritiriz. Galiba memle
kette de.çok bir şey yapmış olmayız. 

Kanunların sağladığı hakların çok fazlasını 
istemekte pek gayretliyiz, fakat kanunların 
yüklediği mükellefiyetlerden kurtulmak için 
de daha az gayretli değiliz. 

Toplumda iyi münasebetleri devam ettir
mek iyi nizam kurmak, can ve mal emniyetini 
sağlamak için en tesirli kuvvet dinî inançlar
dır. İnançların sarsılması yüzünden ahlâki za
afların her sahada arttığı görülmüştür. 
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% 99, dan fazlası Müslüman olan bu millet 

kemdi dinînin zaman zaman hakir görüldüğüne 
şahidolmuştur. Tek tuk de olsa hâla bu gibi 
hâdiselerle karşılaşıyoruz. Meselâ, Simav'da 
dinî kitaplar satan vatandaş bir polis komise
rinin tecavüzüne uğramış, dinî kitaplar yerlere 
atılmış ve 'bir rivayete göre çiğnenmiş. 

O bahtsız insan bu (hareketiyle medeniyet 
ve ilericilik örneği değil, vahşet ve gericilik 
örneği vermiştir. 

1960 Şubatında en ileri memleket olan Ame
rika'nın Sanfaransisko şehrinde, caddede org 
çalan, dinî öğütler veren, dinî neşriyatı dağı
tan »bir ekibi gözlerimle gördüm. 

Geçen sene İstanbul Üniversitesi Eektörü 
Üniversite binasının bir odasından ibaret mes
cidi kapatmıştı. Hukuk Fakültesi Dekanı tara
fından tekrar açılan bu mescidi geçenlerde İs
tanbul Üniversitesi Rektörü tekrar kapattır
mış. Böyle foir hâdise ancak vicdan hürriyetini 
tariımıyan bir memlekette olabilir. Halbuki bir 
Hıristiyan ve yabancı şehir olan, (Batı 'Berlin'
de Müslüman öğrencilerin müracaatleri üzeri
ne, oranın Üniversite Rektörü bir mescit aç
mıştır. Amerika'da her üniversitede bir kilise 
vardır. Ve hattâ kilise mensupları tarafından 
idare edilen üniversiteler mevcuttur. Ameri
ka'da askeri eğitim merkezlerini ziyaret ettiği
miz zaman bir general «Amerikan ordusunun 
moral eğitimi dine dayanır» demiştir. Askerle
rin subaylarla beraber muntazam bir şekilde, 
önlerinde bayrakları bulunduğu halde Pazar 
günü kiliseye gittiklerini gördük. Bizde ise or
duda din subaylarının sayısı 50 yi geçmez, bir
liklerde ise din subayı yoktur. Ancak Kore'ye 
gidenlerin yanma bir imam veririz subayları
mızın yüksek anlayışları sayesinde pek çok bir
liklerimizde ancak mescit açılmıştır. 

Osmanlı Ordusunda ve İstiklâl Savaşını ya
pan Millî Orduda tabur imamları ve alay müf
tüleri hem askerlerin maneviyatını yükselt
mişler, hem de bizzat silâh elde çarpışmalara 
katılmışlardır. Onların zaferdeki nasipleri hiç 
de küçümsenecek nisbette değildir. 

Okullarımızda uzun seneler din dersleri, 
hattâ ahlâk dersleri okutulmamış, din adamı ye
tiştiren okullar kapatılmıştır. Bu eksiği tamam
lama işini ancak İkinci Dünya Savaşından son
ra ele aldık. Fakat hâlâ yetersizdir. Halbuki 
Müslüman olmıyan vatandaşlarımızın okulla-
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rmda öteden beri dinî öğretim serbestçe ve ak
samaksızın devam etmiş, böylece vatandaşlar 
arasında vicdan hürriyeti bakımından farktı 
bir durum hâsıl olmuştur. Bu yüzden bugün 
din adamları kıtlığı çekmekteyiz. Din adam
larının gerçeğini yetiştirmediğimiz için meyda
nı kifayetsizlere bıraktık. 

Bugün geri kalmış memleketlerde iktisadi 
ve içtimai kalkınmanın bir vasıtası da dinî 
eğitim ve öğretimle milleti aydınlatmak ve ona 
rehberlik etmektir. Nitekim Avrupa'da bilhas
sa kooperatiflerin gelişmesinde din adamları
nın tesiri büyük olmuştur. Çünkü halk din 
adamlarına daha çok inanmakta ve güvenmek
tedir. Uzun seneler okullarda din derslerini ih
mal ettik, bugün de orta ikinci sınıftan sonra 
din dersleri yoktur. Halbuki diğer bütün ilim 
ve fen dersleri gibi din derslerinin de lise son 
sınıfına 'kadar devamı şarttır. Zira din derele
rinin lüzumunu diğer derslerin hiçbirinden az 
değildir. Bu yüzden ilahiyat Fakültesine gire
bilen lise mezunları temel bilgiden mahrumdur
lar, çok zorluk çekiyorlar. 

İleri memleketlerde din eğitimine ve öğre
timine büyük önem verilmektedir. Nitekim 
bütçe tasarısına ek raporda da belirtildiği üze
re en ileri memleketlerden biri olan Amerika'
da 286 572 dinî okul ve 100 den fazla ilahiyat 
fakültesi vardır, öğrenci sayısı 2 849 940 dır. 

Biz, Konya'da halk tarafından büyük fe
dakârlıklarla inşa ettirilen islâm Enstitüsünü 
bile açmaktan âciz bulunuyoruz. Millî Eğitim 
Bakanı bu husustaki soruya «öğretim üyesi bu
lamıyoruz, bulunca açacağız» dedi. Ne zaman? 
O soruyu açan arkadaşımız (Memleketimizde 
öğretim üyesi yoksa islâm memleketerinden 
getirtelim) dediği zaman Millî Eğitim Bakanı
nın gülümsediğini üzülerek gördük. 

Fizik için felsefe için Avrupa'dan profesör 
getirmeyi tabiî görüyoruz da daha az mühim 
olmıyan dinî öğretim için İslâm memleketlerin
den mütehassıs getirmek teklifini peşinen yer
siz ve gülünç bulabiliyoruz. 

istanbul Yüksek islâm Enstitüsü de bir ilk
okul binasının çatı çatına sığınmış durumda
dır. Birçok hocaları eksiktir. 

Anlaşılıyor ki Millî Eğitim Bakanlığı mem
leketimizdeki dinî eğitim ve öğretim için ye
tersizdir. Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığı 
Diyanet işleri Başkanlığı ile sıkı iş birliği ya-
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parak ihtiyaca cevap verecek ciddî tedbirler 
almalıdır. Aksi takdirde Devletin üzerine aldı
ğı vazifelerin icapları yerine getirilmemiş ve 
iş ciddî tutulmamış olur. 

Cami de okul gibi bir kültür müessesidir. 
Amerika'da her okulun yanında bir kilise, her 
kilisenin yanında bir okul vardır. Bizde de 
mabetle okulun cemiyetin iki temeli olpluğu ne 
zaman hakkiyle anlaşılırsa ve icabı yerine ge
tirilirse gerçek mânada lâyıklığı tahakkuk et
tirmiş oluruz. 

Bizde bu da ihmal edilmiştir. Ankara'da bi
le mabet ihtiyacı maalesef tam karşılanamıyor. 

Ankara'da büyük bir camiin de bulunacağı 
Devrim Diyanet Sitesi kurulması için gayretler 
var. Bütçeye ilişik raporda bu iş için bir mil
yon lira verilmesi zaruri olduğu belirtildiği 
halde böyle bir paranın kabul edildiğini göre
medik. 

Halbuki aynı raporda belirtildiği üzere 
Amerika'da 1954 de dinî maksatla yapılan bi
nalara harcanan para Türk parasiyle 4 milyar 
liradan fazladır. Bunları şüphesiz halk vermiş
tir. Ama Amerika'da halkın teşkilâtı vardır. 
Bizde ise halk bu türlü teşkilâta alıştırılmamış-
tır ve bunu Devletin yapması icabediyor. Kal
dı M balh'is konusu bir milyon lira ile cami de
ğil, Diyanet işleri Başkanlığı Dairesi yapıla-
ca'k+ıv. 

Vakit vakit imam - hatip okulları aleyhinde 
bulunanlara da tesadüf ediyoruz. Halbuki bu 
okullar pek verimli olmaktadır. Buradan yeti
şenler hem müspet, hem dinî bilgi ile dolu olarak 
çıkıyorlar. Fakat, gariptir ki, liseden bir sene faz
la okudukları, hale din bilgileri lise mezunlarına 
nisbetle çok yüksek olduğu halde, ilahiyat Fakül
tesine kabul edilmiyorlar. Bununla beraber bir
çokları lise bitirme imtihanlarına dışardan gire
rek muvaffak oluyorlar, bu muvaffakiyet de 
imam - hatip okullarının verimliliğine delildir. 

Dinî işlerle ancak Diyanet işleri Başkanlığı 
yetkili olmalıdır. Hattâ okullardaki din eğitim ve 
öğretiminde, imam - hatip okullariyle islâm ens
titülerinin idare öğretimlerinde Diyanet işleri 
Başkanlığı da söz sahibi olmalıdır. 

Bütçe tasarısına ek raporda deniliyor ki : 
(1950 yılında 4 503 imam - hatip ve müezzin var
ken, bugün 12 250 dir. Diyanet teşkilâtı ise hâlâ ' 
37 yıl önceki teşkilâtı ile çalışmaktadır. Kontrol 
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ve murakabe imkânına sahip değil, müfettişleri 
dahi, yoktur. Gövde ihtiyaçların tazyiki ile büyü
müş, baş, gövdeyi çekemiyecek vaziyette kalmış-
tır.) 

Ne acı gerçek! Bu seneki bütçe geçen seneki 
bütçeden azdır. Demek ki, ilerleme yoktur. 5 mil
yon lira kadar fark varsa da bu para maaşlara ge
nel olarak yapılan zamdan ve serbest bırakılan 
150 kadro tutarından ibarettir. 

Raporda belirtildiği üzere, 1961 de 350 000 
lira olan yayın ve kitap satmalma masrafları 
100 000 e indirilmiştir. Halbuki dinî yayınların 
halk eğitimindeki ve halkın mânevi varlığını kuv
vetlendirmekteki, tesiri pek mühimdir. îleri 
memleketlerde bu iş için milyonlar ve milyarlar 
sarf edilmektedir. Biz yayın masraflarından 250 
bin lira kısmakla Diyanet işleri Başkanlığını bu 
sahada da yarıdan fazla felce uğratmış bulunu
yoruz. 

Hükümetin milyarlara vardığını söylediği ya
tırımlardan Diyanet işleri Bütçesine ayrılan mik
tar nedir bilir misiniz? Bir milyon mu? Hayır. 
100 bin mi? Hayır. Sadece 20 000 lira. O da bina 
onarımı için. Diyanet İşleri bütçesi yatırımlar
dan böyle paylar almakta devam ettikçe manevî 
kalkınmanın nasıl ve ne zaman olacağını tahmin 
kolaydır. 

ileri memleketlerde din adamlarının her türlü 
zaruri ihtiyaçlarını sağlamalarına ve şerefli ya
şamalarına imkân verilmektedir. Bizde ise çoğu 
ianeye, hattâ sadakaya muhtaç durumdadırlar. 

Diyanet işleri bütçesi Devlet bütçesinin an
cak % yarımı kadardır, imkânları ve şartları el
bet biliyoruz, fakat hiçolmazsa 1961 yılı bütçesi
ne nisbetle 1962 yılı bütçesinde görülen artıştan 
Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin de nasip al
ması gerekmez miydi? 

Yeni Anayasanın 19 ncu maddesi din ve vic
dan hürriyetini teminat altına almıştır. Din eği
timini de büyük ölçüde Devlet taahhüdetmiştir. 
Halbuki bu bütçeye göre Devlet taahhüdünü ta-
mamiyle ifa edememektedir, öteden beri olduğu 
gibi bu taahhüdünü ancak yapmış görünmekte
dir. 

Bugün milletimizin maddi kanadı yaralı ise 
mânevi kanadı kırık ve ihmal edilmiş durumda
dır. Halbuki maddi kalkınmanın temeli mânevi 
kalkınmadır. Zira iyi ahlâka, dürüstlüğe, bir ke
lime ile mânevi disipline dayanmıyan maddi kal-

— 618 — 



M. Meclisi B : 50 
kınmaların, Devleti kuvvetlendirmiş görünme
sine rağmen, milleti meSut edemediği «bir gerçek
tir. 

Devletin vazifesi ise her şeyden evvel vatan
daşın maddi ve mânevi ihtiyacım, refah ve saa
detini saklamaktır. 

Saydığımız bu kusurların giderilmesi ve ek
siklerin tamamlanabilmesi için hâlâ köklü tedbir
ler almış değiliz. 

Bu işlere bakan Devlet Bakanı Karma Bütçe 
Komisyonunda şöyle demiş. (Diyanet isleri iti
kat ve ibadet hususunda İslâm vatandaşlarını 
tenvir etmevi vazifeleri mevamna almıştır. Fakat 4 

bu konuda eğitimde bulunmak bu.m'mkii halimle 
Diyanet İşleri Başkanlığının imkânları haricinde
dir.") Durumun acı bir itirafı, fakat neve yarar? 
İtiraf da ividir, ama niçin Diyanet İşleri Başkan 
lığına imkân verilmez. 

Diyanet İşleri bütçe tasarısı hakkındaki rapo
ru hazırlıvan 5 arkadaşımızın dâvayı anlavış ve 
kavrayışlarını takdir ederiz. Bütçe Komisvonu-
nun da bu anlavısa katılmasını arzu ederdik. 

Su nöktfavı da belirtmek isteriz ki, dünvayı 
tehdideden komünizm tehlikesine -karşı bilhassa 
İslâm dininin nek mühim bir savunma «ilâhı ol
duğu muhakkaktır. Bu bakımdan da Diyanet İş
leri bütçesinin daha veterli olmasını, bilhassa 
halk eğitiminde ve öğretiminde ilerlemelere bu 
yoldan da imkân verilmesini temenni ederdik. 

Uzun yıllar ihmal edilmiş olan dinî ihtiyaçla
rımızın ciddî ve samimî bir şekilde ele alınmasını 
cemivetimizin yasaması için en lüzumlu şartlan 
dan biri olarak gördüğümüzü ifade eder, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Y. T. P. Meclis Grupu adı 
na Sayın Nihat Diler'indir. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA NİHAT 
DİLER (Erzurum) — Çok muhterem Meclis 
Başkanı ve Yüksek Meclisin çok muhterem aza
ları ; 

Mensubu bulunduğum Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu adına Diyanet İşleri Bütçesine 
mütaallilk görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Mevzua girmeden Önce, 'din müessesesinin 
ehemmiyetini ifade için dinlerin tarih boyun
ca beşeriyetteki tesirlerini, dinimiz Islâmiyetin 
tesirini kısaca testbit edeceğim, alınması lâzım-
gelen tedbirleri arz edeceğim. 
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Dinler, beşeriyetin kuruluşundan bu yana 

cemiyetlerin hayatlarında, fertlerin akıl, irade, 
his yönlerinden, ilmin ışığının kavuşup aydın
latamadığı hayat meselelerini kendi zaviyele
rinden izah ederek, insanların birbirinin şerle
rinden mâsun ve hayat mücadelesinde birbiri
nin yardımcısı 'olmak suretiyle yanyana yaşa
malarına, dünya ve âhirette huzur ve saadetle
rine dair kaideler ihtiva etmişler, etmektedir
ler. 

Zecri müeyyideleriyle bazen hukuk, vicdan
lar üzerinde tesiri ile ahlâk gibi rol oynamış
lardır. Ahlâk ve hukuka kaynak 'olmuşlardır. 

Her ne kadar lâik ahlâkçılar tefekküre da-
vanan ahlâk prensipleri vaz'etmek istemişlerse 
d<\ itiraf etmek lâzımdır ki, bu suretle vazet
tikleri prensipler hem noksan hem de semavi 
dinlerin ahlâka mütaallik müşterek prensiple
rini aşamamışlardır. Tefekkürlerle tesbit edi
len şahsi mükemmeliyet, gayrın saadeti formü
lü semavi dinlerin esaslarında meknuzdur. Bi
naenaleyh ahlâkın esası dine dayanmaktadır. 

Tolstoy: «Dinsiz cemiyetlerde her haltı işle
meye cevaz vardır», Alman Hukukçusu Kelsen; 
kanunların müeyyideleri bin netice Allah 'korku
suna dayanır, Bergson: «Ahlâk, feragat ve fe-
dakârlıo-ı düşmanlarına 'bile şâmil kılma yolun
da kişideki yaratıcı oluşlar silsilesidir.» demiş
lerdir. 

Bu duruma göre, dinsiz cemiyetlerde hak ve 
hakikat ahlâk ve fazilet, feragat ve fedakârlık 
gibi cemiyetleri önce içtimaî emniyete, sonra 
da içtimai adalete götürecek mânevi kuvvetler 
olmaz. Cemiyeti yükseltmeye matuf kıstaslar 
kaybolur. Mevkilerinin, menfaatlerinin, servet
lerinin başta cehaletlerinin ve ihtiraslarının kö
lesi olan insanlar; mevki ve menfaatlerini gay-
rkneşru yollardan envai çeşit hile ve desisele
re başvurarak zulüm ve haksızlıklar yapmak 
suretiyle korurlar. Buna mukabil olanlarda, 
menfaat ve mevkii elde etmek için aynı şekil
de zulümler ve haksızlıklar yapmak suretiyle 
mücadele etmekten çekinmezler. 

Birbirlerinin hayatlarını yok etmeye çalışır
lar. Devlet ve hukuk mekanizmaları hak ve 
adalet tevzi etmekten ziyade zulüm ve haksız
lık tevzi ederler. Teknik terakkinin imkânları, 
kolaylıkları, insanların huzur ve saadetinde de
ğil, felâketlerinde bir vasıta olarak kullanırlar. 
Cemiyet zulüm ve anarşinin karanlığına boğu-
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lur, insanlar canavarlardan daha fazla vahşile-
şirler. insan insanın kurdu olur; İsyanlar, ihti
lâller, katliamlar olur. Cemiyetin bu halinde en 
zâlim insanlar bile hak ve adalete hasret çe
kerek feryat etmeye başlarlar. Hakkın ve ah
lâkın üstünlüğüne inanmak vaziyeti bu suretle 
yeniden ortaya çıkar. Dinlerin vaz'etimiş oldu
ğu prensiplere inanmak zarureti duyulur. İşte 
arkadaşlar, buraya kadar dinlerin alâlelıtlak bü
tün cemiyetlerdeki rolünü izah ettim. Ve din
lerin içtimai bir müessese ve realite olduğunu 
teyide çalıştım. 

Şimdi de müntesibi olmakla iftihar ve huşu 
duyduğum islâmiyetin eemiyetimizdeki rolünü 

. izah edeceğim. 
Bilindiği üzere semavi dinlerin içinde İslâ

miyet en tabiî, en akli, en mükemmel ve beşe
riyete nazil olan en son bir dindir. Bu itibar
la en mümtaz bir yer işgal etmiştir. 

Şöyle k i : Kâinatın eşref insanın kabul et
mek suretiyle; insanları diğer canlılardan fark
lı kılan akıl melekesine mühim bir yer vermiş
tir. 

Ayrıca Hazreti Peygamber, Hadisi şerifle
rinde, «Çalışmak ibadettendir. İlim, Cinde de 
olsa tahsil et, ilmi, beşikten mezara kadar tah
sil ediniz. Âlimin uykusu ibadettendir. Âlimin 
kaleminden dökülen mürekkep şehitlerin kanın
dan daha mukaddestir.» demek suretiyle çalış
maya ilme, âlime ne kadar önem verildiğini 
ifade etmişlerdir. Ayrıca doğru söylemenin, ah
de vefanın, emanete sadakatin, sabrın, cesare
tin, cömertliğin, kendine istemediğini hemcin
sine istememenin, tevazuun ve vekarın islâmi
yetin esasları olduğunu bildirmek suretiyle, in
sanlığın en son hedefini tesbit etmişlerdir. Na
muslu yaşamak, kimseye zarar vermemek, her
kese lâyık olanı verdirmek hususunda daimî 
bir âzım ve irade sarf etmek 'suretiyle bütün 
dünyaıda adaletin ve ahlâkın, faziletin timsali 
olmuşlardır. 

Gerçekten bir cemiyetin fertleri İslâm ahlâ
kının esaslarını öğrenip, öğrenmekle de kalmıya-
rak bu ahlâk ile bezenir; iffet, istikamet, ada
let ve itâdalden ayrılmamak hususundaki; Is-
lâmi talimatı yerine getirirseler bu cemiyet mâ
nevi kıymetlerle yükseleceği gibi maddi refaha 
da ulaşırlar. 

Canlı tarihimize göz gezdirdiğimiz zaman bü
tün insanlığın hayranlığını celbeden; Saiâhatıtin 
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Eyyubiler, Fâtihler, Mevlânalar, Ebussuutlar, 
Zembilli Ali Efendiler muzafferiyetlerini .Mâm 
Dininin ulvi heyecanına borçludurlar. İdealleri
ni İslâm Dininin yüksek prensiplerinden almış
lardır. Hal böyle iken; her güzel, her doğru, 
her iyi şeyi istismar edenler mukaddes dinimizi 
de istismar etmişler, bu suretle dinden uzakla
şarak ahlâk ve faziletler manzumesi olan dini
mizi hurafatın girdabına saplamışlardır. (Bravo 
sesleri) Bu yüzden cemiyetimizin maraz kaldığı 
gerilemeyi birçok kimseler istismarcıların cemi
yetin bünyesine hulul eden veba mikrobu gibi 
menfi hareketlerinde değil, dinin ulvi j"<msip-
lerinde aramışlardır. Halbuki millet olarak bu 
yüksek prensiplerden ayrıldığımız gün, yani di-
riin ahlâki ve terbiyevi rolünü inkâr ettiğimiz 
gün, gerilemenin o zaman başlıyacağma, asıl teh
likenin o zaman geleceğine kaaniyim. Dinimiz 
ezeli düşmanlarımıza karşı bizi ayakta tutmuş, 
menfur ideolojilerinin memleketimize girmesine 
siperisaika rolünü oynamıştır, oynamaya da de
vam edecektir. 

Bu sebeple, Sayın Devlet Bakanı Avni Do-
ğan'm; Lenin'in bir sözüne temasla: «Komü
nizmi yaymak için, cemiyetlerde en makbul ve 
muteber olan şeylerin taraftarı görünmek sure
tiyle başlanır. Bizde de en muteber olan dindir. 
Din elden gidiyor sözleriyle komünizme zemin 
hazırlanır,» diyor. Bizce komünizm bu suretle 
memleketimizde yayılmak imkânını bulamaz. 
Ancak dinimizin tarihî, ahlâki ve terbiyevi rolü 
inkâr edilir, terakkiye mânidir denir, ahlâk ve 
vicdanlardan din duygusu, din şuuru silinirse 
cemiyetimizin her bir ferdi de Allah'a değil 
mevki ve menfaatine tapan birer insan vaziyeti
ne gelirse o zaman komünizm memleketimizde 
yayılmak istidadını bulur. 

Fakat şunu iftiharla ifade etmek isterim ki, 
İslâmiyet ruhunu Türk milletinin bünyesinden 
ne kadar silmeye çalışırlarsa çalışsınlar, en za
yıf anlarında dahi İslâmiyet, komünizm mikro
bunu cemiyetimizin bünyesi içinde öldürmeye 
kâfi gelecek panzehir vazifesini görecektir. Bu 
itibarla, komünistlerin, memleketimiz hakkın
daki tasavvur ettikleri hayal, dünya baki kal
dıkça tahakkuk edemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar dinimi
zin cemiyetimizdeki rolünü izah etmiş bulundu
ğumu zannediyorum. 

— 615 — 



M. Meclisi B : J 
Bütiin dünya Devletlerinde demokrasi reji

mini kabul edenler, din ve vicdan hürrliyetini 
însan Hakları Beyannamesinin ışığı altında bü
tün kemaliyle Anayasalarında teminat a İtina 
almışlardır. Bizde de Anayasamızın 19 ucu 
maddesi, din ve vicdan hürriyetini teminat altı
na almıştır. Mensubu bulunduğum Yeni Türki
ye Partisi, politikada gayeye varmak için her 
türlü vasıtayı meşru kılmak, ezcümle aldatmak, 
atlatmak, yalan söylemek, iki yüzlülük yapmak 
gibi Hareketlerden hayat pahasına ari, ahlâk ve 
fazileti temel esas «olarak benimsemiştir. (Bra
vo sesleri) Programında dinin ahlâki ve terbi-
yevi rolünü kabul etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de ömürleri 
boyunca cemiyetimizin fertlerinin üzerinde 
bir polis vazifesi görecek olan, din, ahlâk tel-
kinatı yapacak Diyanet İşleri ve din adamla
rına sözü getiriyorum : 

Gerçekten, cemiyetimizde, doktorun sıhhat 
üzerinde, hâkimin adalet üzerinde tesirleri ne 
ise din adamlarının ahlâk ve fazilet üzerindeki 
tesirleri aynı nispette, hattâ diyebilirim 'ki, 
bunlardan daha ileridir, işte bu mühim vazi
feyi ehil ve liyakatli kimselere vermek millî 
bir vecibe halini almıştır. Köylerimizde, kasa
balarımızda ve vilâyetlerimizde din telkinatı 
yapmak ve buna murtabıt vazifeler görmekte 
olanların maddi ve mânevi durumları yürekler 
acısıdır. Bu vaziyetleriyle bu mühim vazi
feyi mükemmel olarak yapacaklarına kaani 
değilim. Binaenaleyh, şimdiki teşkilâtın değiş
tirilmesi ve ihtiyaca cevap verecek hale getiril
mesi zaruret halini almıştır. 

Sayın Devlet Vekili bu lüzumu hissederek : 
1. Diyanet İşleri Başkanlığının merkez 

ve taşra teşkilâtının takviyesi, 
2. Teşkilât mensuplarının yetiştirilmesi, 
3. Din adamlarımızın terfi ve terfihlerinin 

muntazam bir usule bağlanması; 
4. Din ile ilgili eğitim ve öğretim dâvası

nın demokratik düzen içinde ciddiyetle ele 
alınmasını beyan etmişlerdir. Biz de Y. T. P. 
G-rupu olarak, dinin her. türlü şahsi ve siyasi 
partiler üstü istismardan azade bir varlık 
olarak cemiyetimizde kendisine düşen fonksi
yonu bihakkın ifa etmesi bakımından bu ted
birlerin bir an evvel gerçekleşmesini candan 
temenni etmekteyiz. Bu hususlann temini için 
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Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarılarının bir an evvel 
Meclise sevk edilerek kanunlaşmasını istemek
teyiz. Buna ilâveten; 

1. Din derslerinin Islâmiyete inanmış ehil 
öğretmenler tarafından verilmesinin temini, 

2. İlahiyat Fakültesinin geliştirilmesi ve 
adedinin fazlalaştırılması, 

3. Yüksek İslâm enstitülerinin yanında bi
rer İlahiyat Fakültesinin artan ihtiyaca göre 
açılmasının temini, 

4. İmam - Hatip okullarının artırılması ve 
liseye muadil hak tanınması, 

5. Dinimizin hurafattan azade hükümleri
nin sistem halinde herkes tarafından şüphesiz . 
bir şekilde anlaşılması için bu hususları tesbit 
eden bir Din Şûrasının teşkili, 

6. Din adamlarının, müftülerin, vaizlerin, 
'müezzinlerin ve imamların kendilerine düşen 
vazifeyi bihakkın ifa etmeleri için terfih ve 
terfilerinin yanında veya bunun için de, mes
ken ihtiyaçlarının giderilmesi, bu yolda Em
lâk Kredi Bankası vasıtası ile kredi bahse
dilmesini istemekteyiz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Beni dinle
mek lûtfunda bulunduğunuz için teşekkür eder, 
hepinizi hürmetle ve muhabbetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Meclis Gru-
pu adına Muslihittin Gürer'indir. Buyurun... 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA MUSLİ
HİTTİN GÜRER (Sakarya.) — Sayın arkadaş
larını, 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına söz al
mış bulunuyorum. 

Diyanet İşleri bütçeleri üzerinde, hel yıl; 
haiz olduğu öneme binaen Myük bir titizlikle 
durala gelmiş, çok yerinde ve yararlı tenkit
lerde bulunulmuştur. Bu bakımdan bendeniz 
detaylı bir şekilde aynı 'konuları tekrarlayıp 
kıymetli vakitlerinizi almıyacağım. 

Bu geçmiş tenkid ve temennilere rağmen 
bu teşkilâtın 1962 bütçesi de maalesef bir ev
velkilerin aynı olmaktan ileri gidememiş, sa
dece kanuni icap ve zaruretlerden doğan 5 kü
sur milyon liralık bir fazlalık ile, (L) cet
velinde bulunan 300 - 400 liralık 500 kadrodan 
150 sinin serbest bırakılmasından ibaret bir 
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değişiklikle yüksek huzurlarınıza sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Yüksek malûmlarınız bulunduğu üzere; 429 
sayılı bir Kanunla 1924 yılında kurulmuş 
ve Devlet bünyesi içerisine alınmış olan Diya
net İşleri teşkilâtı; 40 yıla yaklaşan mazisine 
rağmen aziz milletimizin % 99 nun sâliki bu
lunduğu ve her şeyden önce bir tefekkür ve 
hayat dini olmak ^vasfını taşıyan; ilim, ah
lâk ve fazileti emir ve telkin eden Yüce İs
lâm dinini bu gerçek vasıflariyle ve hurafe
lerden arınmış bir şekilde tanıtmak ve öğret
mek görevini bihakkın yerine getirememiş, ve 
kuruluş tarihinden bu yana bariz bir ilerleme 
kaydedememiş bulunmaktadır. 

Takdir buyurulur ki; toplumun sosyal ve fi
ziki ihtiyaçlarından farksız olan bu mânevi ih
tiyacının giderilmesi de Devletin başlıca görev
lerindendir. 

Yıllar yılı milyarlık bütçelerden; bu ka
dar önemli ve vüsatli bir görev tahmil olu
nan bu teşkilâta ayrılan cüzi ödeneklerle el
bette bu hizmetlerin yeter derecede ifası müm
kün olamazdı. Nitekim olamamıştır. 

Bu ulvî dinin ancak şeklî yöniyle, o da nok
san olarak meşgul olunagelmiş bulunulmakta
dır. 

1 Bu teşkilâtın mesaisini evvelemirde; dinin, 
ruh ve fikir tarafını ele alarak bu gerçekleri 
halk kütlesi üzerinde işlemek ve irşadetmek 
ve aynı derecede ehemmiyetle ve buna müte-
rafik olarak; din ehli olduğunu iddia eden ye
tersiz kimseler tarafından kasıtlı veya kasıt
sız yayılan ve telkin edilen hurafelerden, geri 
re gerici fikirlerden dinimizin arınması ve ko
runması mevzuları üzerinde teksif etmesi lü
zumunu belirtmekle bütün arkadaşlarımın his
siyatına tercüman olduğumu umuyorum. 

Bunun; maddi imkân, kemiyet ve keyfiyet 
bakımlarından. yeterli din adamı yetiştirmek 
ve bunların görevlerine gönülden bağlı kalma
ları, geniş çapta dinî yayınlar yapılması, çok 
ciddî ve plânlı bir din eğitimi ve öğretimi ya
pılması gibi çeşitli problemlerin halli ile ilgili 
bulunduğu malûmdur. Ancak; milletimizin mâ
nevi ve moral yapısı, toplumun ana nizamı ile 
ilgili olan din hizmetlerimizin savsanmağû ta
hammülü olûioıdı&une inanıyoruz. 
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Bunun için, 1955 yılından beri hazırlanmak

ta olduğu ve Meclise sevk olunacağı bildirilen 
Teşkilât kanun tasarısının günün ihtiyaçlarına 
cevap yerecek bir şekilde • düzenlenip bir an 
önce Yüksek Meclise sunulması artık bir emri 
zaruri haline gelmiştir. 

Sayın arkadaşlar; adedi eri 70 biri civarın
da olup mabetlerimizin başında halka rehber
lik ve din irşatçılığı yapan kadroya bağlı 12 
bin din adamımız mevcuttur. Bunların aldık
ları ücret 200 - 400 lira arasındadır. Bu maddi 
mahrumiyete rağmen iman kuvvetiyle gös
terdikleri feragatkâr mesailerini şükranla kay
detmek lâzımdır. 

Yeterlikleri hakkında katı bir ifadede bu
lunmak benim için mümkün değildir. Yalnız 
şunu ifade edeyim ki, % 90 ı ilkokul tahsilin
den dahi mahrumdur. Adedleri 40 bine yakla
şan köylerimizin durumu ise yürekler acısıdır. 
Buralarda imam ve hatiplik yapanların sade
ce müftülük buyrultusunu taşımakta her türlü 
denetimden uzak §una buna avuç açmak du
rumunda bulundukları acı bir gerçektir. Bura
lara her ne pahasına olursa olsun yeterli ve 
kadroya bağlı kimselerim gönderilmesi, bu 
işin ağır malî portesine rağmen artık zaruret 
haline gelmiştir. 

Bunca ihtiyaca rağmen 1949 yılından beri 
imam - Hatip okullarından çıkan 3 bine yakın 
yeterli din adamından ancak 400 ü bu saha
da hizmet almış, diğerleri ise başka teşkilâta 
intisabetmişlerdir. Bunun önlenmesi bu görev
lerin teminatlı ve tatminkâr kılınmasına bağh 
bulunmaktadır. 

Kültür seferberliğine girildiğini müşahede 
etmekle bahtiyar olduğumuz bu devrede bir 
ahlâk ve kültür dini olan dinimizin bu müm
taz vasıflarından bu seferberliğe yardımcı ve 
hattâ tamamlayıcı olarak istifade edilmelidir, 
Bu sahada Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri teşkilâtının müşterek mesai sarf etmele
ri şayanı arzudur. 

Sayın arkadaşlarım; hıristiyan âleminin 
din uğrunda; misyonerleri, adedleri binlerle 
ifade edilen din okulları, fakülteleri ve yayın-
lariyle ihtiyar ettikleri emek milyarlarca mas
rafa dikkat nazarlarınızı çekmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım son zamanlarda yine gü
nün konusu haline gelen ezan mevzuuna dokun
madan ge^emiyeceğim. 



Bu konuda görüşümüzü Yüksek Meclisinize 
arz etmek isterim. 

Nihavent makamının ne olduğunu çok kim
se bilmez ama, onun kulağa hoş gelmesi arzu 
edilir olması herkesi mesteder. 

Dinimizin çağırışı olan. ezan artık bizim 
için bu haliyle ve esasiyle kabul edilmiştir. 
Bu müessesenin Türkçe olarak veya başka bir 
şekildp zorlanmasına taraftar değiliz. 

Dinimizin mânevi kuvvetlerinden birini teş
kil eden ezanın aynen okunulmasına taraftar 
olduğumuzu bildirmek isterim. 

Din konusunun, bilhassa ahlâk buhranı ge
çirildiği bir devirde ehemmiyeti daha da artar. 
Binaenaleyh din işlerimizin yeniden tanzimi 
lüzumuna, muhtar bir müessese haline konu
lacak ve personeli ile birlikte temsil ettiği yüce 
dinimize lâyık değer ve itibara sahip kılınacak 
bir teşkilâta bağlanması ve bu personelin bu 
değerle müterafik bir şekilde maddeten ter-
fihlerindeki zarurete ve din adamlarımızın tat
min edilmesine de keza bilhassa- işaret ederek 
sözlerime son verirken hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi adı
na Sayın Börekçi. 

C. H. R, MECLÎS GRDPU ADINA FUAT 
BÖREKÇİ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 

Diyanet îşleri Başkanlığı 1962 malî yılı büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle bü idarenin du
rumu ve hizmet konuları etrafında Grupumu-
zun görüş ve temennilerini arz etmeme yüksek 
müsadelerinizi rica ederim. 

Görüşlerimizi açıklamadan evvel; milletle
rin içtimai ve ahlâki tekâmülünde din mef
humunun ve kutsal inanç ve duyguların müs
pet ve hayırkâr tesirine hulûs .ile inandığımızı 
samimiyetle, kaydetmek isterim. Bir doğruluk 
ve fazilet rejimi olan demokrasilerde esas ama
cı insanlığın faziletkâr olarak yetişmesi olan 
müspet dinî inançlara lâyık ıolduğu önemi ve 
hürmet mevkiinin verilmesi kadar zaruri ve ta
biî bir keyfiyet 'olamaz. 

Yeni Anayasamızın bu alanda sağladığı hür
riyet ve teminatların ışığı altında her dinden 
Türk vatandaşının vicdani inanışlarını 'saygı ile 
karşıladığımızı açıklamak isteriz. 

\ Millî hudutları içinde yaşıyan bütün vatan
daşlarının dinî inançlarına saygı göstermek, 
millî menfaatlere, vatan ve menfaat bütünlüğü-
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ne zararlı olmamak kaydiyle dinî kaidelerin ge
rekli kıldığı ibadet ve tatbikatlarında kendileri
ne âzami imkân ve kolaylığı sağlamak lâyık 
Devlet anlayışının temel prensiplerindendir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri Devlet teş
kilâtımızın içinde Diyanet îşleri Başkanlığına 
hususi bir ehemmiyetle yer verilmiş olması ve 
bütün ruhani müesseselere saygı ve itibar gös
terilmiş bulunması Cumhuriyet Hükümetleri
nin bu telâkki ve prensibe sadakatle 'bağlı ol
duğunun en açık ve fiilî delillerini teşkil et
miştir. 

Nüfusunun % 98 i müslüman iolan Türk 
Milletinin dinî inanç ve ihtiyaçlarını gidermek
le görevli Diyanet îşleri Başkanlığı Teşkilât ve 
hizmetlerine Hükümetlerimizin daha yakından 
alâka göstermiş olmasını tabiî buluyor ve mil
letçe duyulan umumi bir ihtiyacın icabı 'olarak 
telâkki ediyoruz. 

Anayasalınızın temel prensiplerinden olan 
lâiklik telâkkisinin bu görüşlerden ve millî men
faat anlayışından mülhem olduğuna şüphe yok
tur. 

Din mefhumunun vicdanlarda hür ve mu
kaddes 'bir duygu olarak her türlü tesirden aza
de yaşamasını ve her nevi meşum ve ıgayrimeş-
ru ihtirasların istismar vasıtası 'olmaktan uzak 
tutulmasını bu prensibin tereddüt kabul.etmez 
kesin bir sonucu saydığımızı arz ederim. 

Bu esastan inhiraf eden her türlü din istis
marcılığını ve vicdan avcılığını, millî ahlâkımı
zı ve yüksek memleket menfaatlerimizi kökün
den talhribeden en vahim bir teşebbüs ve tehli
ke addediyoruz,. 

Bu görüş ve inâVışla Diyanet îşleri Başkan
lığımızı yüksek temsil mevkiinin yanında fev
kalâde ciddî ve müessir hizmetlerle görevli bir 
idare ve her türlü hürmet ve Devlet müzaihare-
tine lâyı'k bir teşekkül olarak 'görmek istediği
mizi arz ederim. 

.Kendisinden bu derece mühim ve tesirli hiz
metler beklenen bu idareye birçok engel ve 
darlıklar 'yüzünden şimdiye kadar gereği gibi 
imkân sağlanamadığı, bünyesinde ve tutumun
da görevinin ehemmiyet ve şümulü ile mütena
sip ıslahlara tevessül edilememiş olduğu açık ve 
aşikârdır. 

— 618-^ 



M. Meclisi B : 50 
27 Mayıs İnkılâbına takaddüm eden son yıl

lar zarfında siyasi emel ve maksatlarla din ve 
vicdan hürriyetlerinin masunluğunu ve rejimi
mizin temeli olan lâiklik prensibinin ihlâline 
yöneltilen tecavüz ve baskıların Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın çalışmalarını ne kadar güçleş-
tirdiği ve batta ne derece üzücü istikametlere 
yönelttiği yakın tarihimizin acı bir hâtırası ola
rak hâlâ hafızalarımızda izlerini muhafaza et
mektedir. 

Atatürk ilkelerinin ile!ebert; 'hâkim olacağı 
aziz yurdumuzda bundan böyle din ve vicdan 
hürriyetinin her türlü tasalluttan masun tutu
lacağının teminatını milletçe tasvibedilen yeni 
Anayasamızın ruhunda ve metninde bulmakta
yız. 

Geçen 19,60 - 1961 yılları içerisinde askerî in
kılâp idaresinin bu başkanlığı ıgörevinin kavra
mı ile mütenasip bir hizmet seviyesine ulaştır
mak için sarf ettiği gayretleri ve bu cümleden 
olarak, hazırlıyarak Kurucu Meclise kadar ge
tirdiği ve Meclisin 'süresinin bitmesi sebebiyle 
intacedemediği Diyanet İşleri Başkanlığı yeni 
teşkilât kanunu tasarısını bu çalışmaların ba
şarılı bir misali olarak şükranla kaydediyoruz. 

Yeni Koalisyon Hükümetimizin de aynı is
tikamette yeni 'teşkilât tasarıları hazırlamakta 
olduğunu 'memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu arada partimize mensup milletvekili arka
daşlarımızın yeni bir teşkilâ/t kanunu teklifi ha
zırlıyarak Meclisimize sunmuş olmalarını ye
rinde ve isaibetli bir teşebbüs olarak karşıladı
ğımızı belirtmek isterim. 

Bu tasarıların Büyük Mecliste daha müte
kâmil şeklini alıp kanunlaştığı zaman bugü
nün realitesi olarak bira/ sonra arz edeceğim 
aksaklıkları büyük mikyasta bertaraf <îdeceği 
şüphesizdir. 

Şimdi arkadaşlar, Diyc.net İşleri Başkanlığı
mız ne 'haldedir, kısaca bunu gözlerinizde can
landırmak isterim: 

Bu idarenin gerek merkez ve gerekse taşra 
teşkilâtı 35 sene evvel ilk kuruluşundaki hiz
met şümulünün dışında ve •fevkinde bir geliş
meye mazhar olamamıştır. Merkezde bir başkan 
ve yardımcısı ile beş üyeden müteşekkil bir is
tişare kurulundan başka ilmî bir vukuf ve hü
viyetle islâmiyetin yüksek esaslarını neşir ve 
tamim edici ve bu maksatla eserler hazırlayıcı 
ilmî bir teşekkül mevcut bulunmamakdır. Bi-
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dayeti teşkilinden beri aynı kadro ve aynı hü
viyetle vazife gören mevcut istişare kurulunun 
ise kendisine mevdu diğer idari hizmet ve vazi
felerden imkân ve fırsat bularak daha geniş ve 
tatminkâr bir ilmî .çalışma yapamadığını ka
bul etmek lâzımdır. 

Bu itibarla merkezde memleketin güzide din 
bilginlerinden kurulu, rejimimizin ve devrimle
rimizin müsbet ve içtimai icaplarına uygun bir 
anlayışla çalışacak yüksek bir ilim ve neşir 
heyetine ihtiyacımızın kesin olduğu kanaatin
deyiz. Ayrıca, buna muvazi olarak Millî eğitim 
bünyemiz içinde yüksek vasıflı din bilgini yetiş
tirecek eğitim müesseselerinin süratle kurul
malarını ve mevcutlarının yetiştirme imkân ve 
vasıtalarının artırılması pek lüzumlu ve yerin
de bir 'teşebbüs olarak karşılarız. 

Mevcut İmam - Hatip okullariyle İlahiyat 
fakültelrimizin bugünkü hal ve proğramalriyle 
bu ihtiyaca cevap verecek bir kifayette olma
dıkları hepimizce bilinmektedir. 

İl ve ilçelerimizdeküMüftülük teşkilâtımızın 
bölgelerindeki dinî müesseselerin idarî işlerini 
ifadan başka daha ileri bir irşat hizmeti göre
memekte oldukları açık bir hakikattir. 

Birer yüksek din bilgini olmaları ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının temsilcisi mevkiinde bulun
maları gerekli olan müftülerimizin ve vaizleri
mizin dinî ve müspet bilgilerle mücehhezi olarak 
yetiştirilmeleri ve bütün çalışmalarının yaygın 
ve verimli bir neşir ve irşat sahası içinde proğ-
ramlaştırılması ve devamlı bir denetlemeye tâbi 
tutulması bugün, dünden daha çok lüzum hisse
dilen bir ihtiyacımızdır. Bu amaca varabilmek. 
için Devletçe mümkün olan her imkânın sağlan
masını müftülük ve vaizlik meslek ve hizmetinin 
mânevi alanda olduğu kadar maddi sahada da 
cazip ve tatminkâr bir seviyeye ulaştırılmasını 
pek lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Halen vazifede bulunan müftü ve vaizlerinize 
verilmekte olan ücret ve maaşlar temsil ettikleri 
mevkiin ve kendilerinden istenilen hizmetin 
ehemmiyeti ve günün geçinme şartları ile telif 
kabul etmiyecek nisbette düşük ve yetersiz bu
lunmaktadır. 

İlahiyat Fakültesi mezunlarımızdan bu dü
şük kadro ve maaşlarla müftülük ve vaizlik 
vazifeleri istemelerini beklemeye hakkımız yok
tur. 

- 6 1 9 — 

http://Diyc.net


M. Meclisi B : 50 
Mesleki bütçe ve kadro imkânlariyle heves 

edilir ve bağlanılır bir hale getirmedikçe bu 
müesseselerden yetişecek din bilginlerimizin çok 
mahdut sayıda olacağı ve onların da şahsi im
kânları müsait ise kendi hususi tetebbu ve ne
şir sahaları içinde kalmaları, müsait olmıyanla-
rın da diğer meslek ve hizmet sahalarına geç
meleri tabiî ve mukadderdir. 

Bunu önlemek için bir taraftan ilahiyat Fa
kültelerimizi ve diğer dinî eğitim yapan mües
seselerimizi çoğaltmak, programlarını daha hâ-
sılalı hale koymak ve bir taraftan da kadro ve 
maaşları bu seviye ile mütenasip bir hadde yük
seltmek mecburiyeti karşısındayız. 

Hayrat hademesi dediğimiz imam - hatip ve 
müezzinlerimizin maaş, ve kadro durumları da
ha çok düşük ve yetersiz seviyededir. Bu hiz
metlilere verilen maaş ve ücretlerin, görevleri
nin ciddiyet ve mezahimi ile münasip olmayışı 
bdr yana en basit ve iptidai bir yaşama imkânı
nı sağlamaktan dahi külliyen uzak bulunmakta
dır. * 

Halen vazife gören hayrat hademesinin bü
tün bu mahrumiyetlere rağmen hizmetlerine de
vam etmekte olmalarının sırrını bu Mukaddes 
hizmetin mânevi ecrine kendilerini vakfetmiş 
olmalarında görüyoruz. 

Camilerimizin döşeme, ısıtma ve temizlik iş
lerinin daha muntazam bir şekilde yürütülebil
mesi için Vakıflar bütçesinden umumi bütçeye 
daha çok tahsisat aktarılması çok lüzumlu ve 
yerinde olacaktır. 

Sayıları 50 binin üstünde olan köylerimizde
ki camilerimizin ve bu camilerde hizmet gören 
imam ve hayrat hademelerinin sorumsuz ellerde 
ve tamamen murakabesiz bir halde bulunmala
rının zararı memleket çapında büyük olmakta
dır. 

Bunu süratle önlemek için köy camilerinin 
Diyanet İşleri teşkilâtının kadroları içine*ala-
rak denetim ve yönetimlerinin behemehal sağ
lanmasını ehemmiyetle temenniye şayan bulu
muz. 

Ayrıca gerek şehirlerimizde ve gerekse köy
lerimizde bir kısım hayır dernekleri veya hayır 
sever vatandaşlarımızca yeniden yapılmakta 
olan camilerimizin muayyen bir plân ve israf
tan uzak bir plân tatbikatı içinde mahalli ida
re makamları ve belediyelerince; inşalarının kont-. 
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rol altında bulundurulmasını ve Vakıflar bütçe
sinden bu yapılarak daha çok malî ve teknik 
yardım sağlanmasını pek faideli bir teşebbüs 
olarak belirtmek isteriz. 

Radyolarımızda ve türlü yayın vasıtalarımız 
da dini mevzua ve musahabelerin ehliyetli ze
vat tarafından hazırlanarak her sınıf ve sşviye-
de Türk vatandaşının anlıyabileceği öz Türkçe 
bir dille hazırlanmasını gerekli tedbir ye hiz
metlerden sayarız. 

Tasvibinize arz olunan bütçenin malî imkân
sızlıklar yüzünden yukarda sıraladığımız ihti
yaçlara cevap verecek bir "kifayette olmadığı 
aşikârdır. 1961 bütçesine nazaran bu yıl bütçe
sinde görülen 6 milyon 180 bin liralık artış sa
dece kanuni kıdem ve zam farklarından ileri 
gelmekte olup bu idareye yeni hiçbir imkân ek
lenmiş değildir. 

1962 yılı bütçesinin hazırlanışında iktisadi ve 
malî bünyemizin bütün milletçe bilinen güçlük 
ve imkânsızlıklarının Hükümetimizi ciddiyetle 
tazyik ettiğini ve çok daha mübrem Devlet hiz
metlerini ön plâna, almak mecburiyetiyle karşı
laştığına inandığımız için Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçesinde görülen yetersizliği bu ihfcmete 
karşı bu ilgisizlik sebebi saymadığımızı bilhas
sa belirtmek isterim. 

İleri sürdüğümüz tenkid ve temennilerin Hü
kümetimizin gelecek bütçe yıllarında program
lı bir tatbikatla yerine getireceğine inanmakta
yız. 

Bu alanda en yerimli başlangıç milletvekili 
arkadaşlarımızca hazırlanarak Yüce Meclise su
nulmuş olan teşkilât kanunu teklifinin bir an 
evvel kanunlaşması ve tatbik mevkiine konulma
sı olacaktır. > 

Öükümetimizin bu hususta âzami müzaha-
ret ve kolaylık göstereceğine şüphemiz yoktur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtımızın ken
disine yıldan yıla artarak sağlanacak imkân
lardan faydalanmak suretiyle Devlet bünyemiz 
içinde daha verimli bir hizmet ve çalışma ala
nında yol almasını yürekten temenni ederiz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz istemiş olan 
arkadaşlara sırası ile söz vereceğim. Bu arada 
şu ciheti de arz edeyim, iki arkadaşımız Diya
net İşlerinin bâzı bölümlerinde nakiller ya
pılmasını ve -bu nakillerin de Milli Eğitim ve 
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Maliye Bakanlıkları bütçelerinin bâzı bölümle
rinden olmasını teklif etmişlerdir. Bu arkadaş
lardan ricam söz sırası geldiği zaman takrir
lerini izah etmeleridir. Sözcü ve Bakan bu be
yanlara cevap verdikleri zaman da bu husus
taki mütalâalarını bildirsinler. Müzakere bitip 
de bölümlere geçildiği zaman ve tadili reyini
ze sunduğum zaman hiç kimseye söz vermiye-
ceğinuve müzâkere açılacak* değildir; bu cihe
ti arz ediyorum. 

Şimdi söz sırası Mehmet Geçi'oğlu'nundur 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, Gerçek din anlamının memle
ketimizde tam anlaşılamaması veyahut menfi 
fikirli insanlar yüzünden din ile medeniyetin 
birbirine hasım durumunda görüldüğü zaman
lar olmuştur. Bunun sebebi faziletli din adam
larından bir kısmının vazife istememesi, vazi
fede bulunanların da kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemedikleri için hizmetten ayrılmaları ve yer
lerine istenilen evsafta ehliyetli ilim adamları
nın getirilmemesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizin muasır medeniyet seviyesi

ne çıkarılması, din müesseselerinin de esaslı 
bir program dâhilinde ele alınarak dinî eğiti
mi sağlıyacak ve milletçe şayanı hürmet din 
adamlarının yeter «ayıda yetiştirilmesi ile ka
bildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Din, medeniyetin menşei ve ebedî mesne

didir. Bu itibarla dinî eğitimin başlıca yöneti
cisi olması gereken Diyanet İşleri Reisliği teş
kilâtına ehliyetli ve kifayetli eleman yetiştir
me zarureti içindeyiz. Bu maksat ve gayeye 
müstenidolarak açılmış olan Üniversite İlahi
yat Fakültesi ile Yüksek İslâm Enstitüsü ve. 
İmam - Hatip okulları programlarının bu dinî 
eğitimde (hisselerine düşecek hizmete göre ayar
lanması ve bu müesseselere ait programların 
tanziminde Millî Eğitim Bakanlığı emrine mu
vakkaten Diyanet İşleri Reisliğince vazifelen
dirilecek mütehassıs elemanlar verilmesi zaru
ridir. 

Bugünkü ilk ve orta okullardaki dinî ted
risattan fayda temin edilemediği de bir haki
kattir. Bu hususların da ele alınmasını ilgili 
Bakanlıklardan temenni ediyorum. Bu konuda 
yüksek tahsil yapmak istiyen' ve maddi imkân

ları bulunmayanlara burs temini de ayrı bir ko
nudur. Yüksek tahsil için burs almak isteğin
de bulunan bir öğrenci maalesef çok acı bir 
hakaretle reddedilmiştir. Köy imamlarının da 
durumlarını göz önüne alarak yardım ile geçi
nir halden kurtarılmaları lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kuran ve ezanın Türkçeye çevrilmesi hu

susundaki Maarif Şûrasının kararı malûmdur. 
Kuranı Kerimi Türkiye'de tefsir ve tercü

me etmiş mütaaddit kimselerin tefsir ve ter
cümeleri arasında pek çok mâna ve tefsir far
kının görülmesi ,de tercüme ve tefsirde asla 
sadakatinin imkânsızlığına bir delildir. 

İyi, millî ve medeni bir eğitim içinde yeti
şen gelecek nesillerimiz Kuranı Kerimin kendi 
nazil olduğu dilde ve ezanın da aynı dilde 
kıraat ve devamından ne Türk milliyetçiliğine 
ve ne de millî hislerimize ve menfaatlerimize 
en küçük bir zarar gelmiyeceğini kültür ve şu-
urlariyle bileceklerdir. Bu sebeple Kuran har
finin muhafazasını bir gerici taassup telâkki 
ederek Türkçenin kifayet etmiyeceği bir yola 
gitmek aşıl gerici taassubun ve millî şovenli
ğin ta kendisidir. 

Muhterem arkadaşlar, din mefhumunun vic
danlarda hür ve mukaddes olarak yaşaması ve 
gizli de olsa siyasi istismarcıların ve sapık ruh
luların istismar vasıtası olmasından kurtarıl
ması lâzımdır. Bunun için de münevver din 
adamlarının yetiştirilmesinden başka çare yok
tur. Cenabıhak bütçeyi milletimize hayırlı ve 
uğurlu eylesin. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN -
NURETTİN 

arkadaşlarım; 
Yeni Anayasa, din işlerini Devletten ayrı 

tutmuştur. Bu muhakkak ki teokratik Devlet 
nizamının tarihin karanlıklarında kalan bir 
devirde modern Devlet sisteminin revaç buldu
ğu bir asırda çok müspet bir sistemdir. 

Bunun yanıbaşmda halkının % 99 u Müs
lüman olan bir memlekette lâyıkı veçhile din 
eğitimi ile meşgul olmamakta o nisbette menfi 
birtakım temayüllerin gelişmesine sebebiyet 
verir. 

I 

Orta yolu bulmak hiçbir istismarcılığa mey» 
dan bırakmamak suretiyle bu meselede de iyi 
bir yol bulunur, kanaatindeyim. 

Buyurun Nurettin Ok. 
OK (Çankırı) — Muhterem 
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Mademki irticaın bu memleketin haliminde 

çok zararlı bir unsur olduğunu kabul ediyo
ruz. O halde irticaa meydan bırakmamak için 
<bu gibi hareketlere mâni olacak tedbirleri de 
almamız gerekmektedir. 

Bu ise dinî tedrisata vereceğimiz önem, tlinî 
teşkilâta atfedeceğimiz ehemmiyet ve kıymetle 
mümkün olabilecektir. 

Bu eğitimde esas dinin şekil tarafının öte
sinde bir de ruh ve fikir tarafı vardır. Bunun 
üzerinde durulmalıdır. Çünkü Müslümanlık 
yalnızca uhrevi âlemi nizamlıyan bir din değil
dir. Müslümanlık bir kültür,, bir eğitim dini
dir. ibadetle beraber onun yanıbaşmda ve 
hattâ ondan ziyade ahlâka önenı vermiştir. Ve 
bu yönü ile de mütekâmil ve bünyevi bir dindir. 

Diyanet İşlerinin Teşkilât Kanunu ile geliş
tirilecek çalışmalarında İslâm dininin bu dün
yevi, bu kültürel, bu hayatiliği üzerinde durul
ması ve -memlekette bu esasların tahakkuk et
tirilmesi lâzımdır. 

Lâikliği de ters mânada anlamak bizi dai
ma yanlış tatbikatlara götürmüştür. 

Lâiklik bigânelik demek değildir. Din eği
timine önem vermek lâikliğe aykırı değildir. 

Ramazan ayında radyoda Bethoven'den 
Karagöz - Hacivat'a kadar yer veren radyoda 
dinî yayıma bir miktar fazla yer verilmesi lâ
ikliğe aykırı bir cihet yoktur. 

Âmme menfaatelrinin koruyucusu sıfatiyle 
Devlet âmmenin bu büyük ihtiyacına cevap 
vermekten imtina etmemelidir. Ehliyetli din 
adamları, elbette en mühim konu budur. 15 -
20 lira asli maaşla müftü, 200 lira maaşla 
imam, vaiz ve müezzin çalıştırılan bir memle
kette elbette bu elemanları bulmakta sıkıntı 
çekilecektir. 

Arkadaşlarım; bu konuda enine boyuna sa
bahlara kadar çok şeyler söylemek mümkün
dür. 

Sözlerimi bitirirken şu noktayı bilhassa be
lirtmek isterim. 

v Mânevi ilkelere verdiğimiz ehemmiyet de
recesinde yükseleceğiz. Çünkü ahlâkan yükse-
lemiyen milletler maddeten ne kadar yükse
lirlerse yükselsinler bir safahat yarışması için
de münkariz, olmuşlardır. 

Komünizme karşı mücadele buradan geçer, 
ahlâksızlıkla mücadele buradan geçer. Tem
bellikle mücadele buradan geçer. Maddi kalkm-
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ma hamlemiz yanında manen de kalkınmak için 
çalışmalıyız. 

Bu bakımdan din de bir müessese olduğuna 
göre ve 'bu konuda hakikaten bir şeyler yap
mak lüzumu varsa buna esas bir çare, bir yol 
temin etmek için bir Din Şûrasının kurulma
sına inanmaktayım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İsmet Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) —Söz hakkımı 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'na veriyorum. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLÜ (Kas

tamonu) -~ Yüksek Meclisin Muhterem Üye
leri. 

Milleti temsil eden Yüksek Heyetinizin hu
zurunda milletin bütün dertlerinin samimî ve 
açık olarak teşhir ve teşhis edilmesi hepimize 
düşen en mühim bir vazifedir. Dert teşhis edi
lirse tedavisi mümkün ve kolay olur. 

Yüzde doksan beşten fazlası müslüman olan 
bir milletin vekilleri elbette dini ihtiyaçlar üze
rinde hassasiyetle duracak ve her şeyi açıkça 
ifade edecek, böylece bu mühim konu olduğu 
gibi ele almıp hal yoluna sokulmak imkânını 
bulacaktır. 

Her şeyden önce bugün şu hakikati ifade 
ve kabul etmek zorundayız. Cemiyetimizi dal
ana meşgul eden sarsan, bünyesini yer yer 
kemiren bir buhran bir dert vardır. O da ah
lâk buhranıdır. İşte biz bu derde, bu buh
rana çare 'bulmaya mecburuz. Ahlâkın 'kaynağı 
ise dindir. Kaynak bakımsız ise su temiz ak
maz, binaenaleyh işe menşeinden melbdeden ve 
kayjıaktan başlamalıyız ki, milletimizi her sa
hada .üzen sarsan bu derdi, bu buhranı önleye-
bilelim. 

Genç nesli, çocuklarımızı, iyi bir ahlâk ile 
mücehhez olarak yetiştirmek, büyük milletimi
zin temiz ve asil evlâtlarının vicdan ve ruhla
rının gıdasını temin, iman ihtiyaçlarını tatmin, 
ancak din işlerine iyi bir düzen vermekle müm
kün olabilir. Yukarda arz ettiğim hususları 
tahakkuk ettirebilmek için örnek ve seçkin 
din adamlarına ihtiyaç vardır. 

Din adamı olmak kolay değildir. Din ada
mı olaibilmek için hakka yönelmiş yürek, millete 
bağlanmış gönül, iyi terbiye edilmiş ahlâk, sar
sılmaz bir irade \e köklü bir iman lâzımdır. 
Genç yaşta nefsin, azdığı ve arzuların şahlan
dığı bir çağda kendilerini âdeta milletin jmâ-
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nevi imarına vakfetmiş bulunan; halen din 
adamı olmuş veya olmak için tahsil gören te
miz insanları daima sevgi hürmet ve.takdirle 
anmak, onları bütün imkânlarımızla himaye ve 
teşvik ederek en iyi şekilde yetiştirmek hepimi
ze düşen bir vazife ve acilen ödenmesi gereken 
bir borçtur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunu ihmal ettiğimiz veya yapamadığımız 

gün halkımızı, dini karın doyurmak için va
sıta yapan ve milletin mânavi inançlarını 
istismar eden birtakım türedi ve sözde mürşit
lerin kucağına atmak gibi büyük bir hataya 
düşmüş oluruz ki, bunun vebali çok büyük 
ve ağırdır arkadaşlar, 

Milletin fertlerini sevgi ve müşterek inanç
larla birbirlerine bağlayamadıktan sonra içti
mai nizam ve millî huzur teessüs edemez. Bu 
bağ ancak islâm Dininin yüksek ahlâki esas
larını olduğu gibi tanıtacak müspet ilimle mü
cehhez, üstün din adamları yetiştirmekle müm
kün olabilir. Bunu yapabildiğimiz gün sosyal 
nizam ve sosyal adalet köklü olarak yerleşe
cek ve böylece Türk milleti millî huzura ka
vuşmuş olacaktır. 

Fakat maalesef bu mühim ana dâva lâ
yık olduğu şekilde ciddiyetle ele alınmamış 
ve yıllarca ihmal edilmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Memleketimizde din ile Devlet işlerinin ay

rılması prensibini benimsemiş olan Devlet, Di
yanet İşleri Başkanlığına vazifesini hakkiyle 
ifa edebilecek bir hüviyet vermeli ve her yıl 
âdet yerini bulsun kabilinden kifayetsiz tahsi
satlarla iş görmeye çalışmaktan vaz geçmeli. 
Din işlerinin cemaatlere bırakılmasını uygun 
bulmıyan ve Devleti bu sahada vazifeli kılan 
Anayasanın icaplarını yerine getirmeli ve dinî 
ihtiyaçları gerçek mânada karşılamayıdır. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. Buyurun. 
Mehmet Altınsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Ben sı
ramı İsmail Hakkı Beye veriyorum. 

BAŞKAN — Aynı zata söz sırası verilemez. 
ancak sıra değiştirilebilir. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte
rem Reis Bey, saygı değer arkadaşlarım; 

Muhterem Heyetinizce tanzim ve tahdit edil-
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miş bulunan 5 dakikalık zaman içinde nüfusu
nun c/o 99 nun ananevi cephesini temsil eden bir 
müessesenin bütçesinin tenkidinde elimden gel
diği kadar, bu müessesenin mevzularma temas 
etmeye çalışacağım. Vaktin dar olması doiayı-
siyle fazla teferruata girmek istemiyorum. Mü-
tevazi bütçesi ve gayrilkâfi (teşkilâtiyle büyük 
milletin mânevi cephesinin temsilcisi olan Diya
net İşleri Riyaseti kuvvetini Anayasamızın 19 
ncu madesindeki din ve vicdan hürriyetinden 
almaktadır. 

Anayasanın 19 ncu maddesinde mânasını bu
lan din ve vicdan hürriyeti esas hürriyete da
yanmak iktiza eder. Bunlar; itikat, ibadet, pro
paganda yani neşriyat ve tedrisat hürriyetidir. 
Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü, hüviyetiyle, 
maalesef bu 4 hürriyetin koruyucusu olmaktan 
uzaktır; ibadet ve itikat bir teşkilâtta her fer
din kendi başına yapacağı bir husustur. Bir din 
müessesesinin olsa olsa dini yayma yani propa
ganda yapmak için tedrisat alanı olması gerekir. 
Diyanet İşleri Teşkilâtı maalesef bu hüviyet
ten de mahrumdur. Hazırlandığını memnuni
yetle öğrendiğimiz ve komisyona gelmiş olan 
yeni Diyanet İşleri Teşkilâtı Kanununda maal
esef bu hususlara riayet edilmemiştir. Bu bütçe 
için ayrılan para sadece 100 bin liradır. Yüz bin 
lira ile programını, projesini yaparak bu dinî 
müessesenin ne dereceye kadar muvaffak olaca
ğının takdirini vicdanlarınıza bırakıyorum. 

Diyanet İşleri Reisliği; dinî hususatta dinî 
duygulara neşriyat yönünden yardım etmek bir 
yana, din aleyhinde çıkan her hangi bir neşri
yata cevap vermek hususunda teşkilât bakımın
dan âciz bir durumdadır. 

Bir misal vereyim: Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından neşredilen İslâm Ansiklopedisi var
dır. Bu ansiklopedi bir ilim heyeti tarafından 
tetkik edilir ve bâzı kısımlarına ilâveler yapılır. 
Bu ansiklopedide dinî müesseseleri tahrif eden 
birçok maddeler bulunduğu halde Diyanet İş
leri Reisliği bununla uğraşmak imkânına dahi 
sahip değildir. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Meselâ Hazreti Mu
hammet bahsi. 

BAŞKAN — Hatibin sözüne »müdahale etme
yin efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Bu 
şartlar altında Diyanet İşleri Müessesesinden 
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din mevzuunda her hangi bir fayda beklemenin 
lüzumsuz olduğuna kaâni olan, birçok arkadaş
larımı haklı görmekteyim. 

Tedrisat mevzuuna gelince: Zoraki kurulmuş 
bir kaç imam - Hatip Okulu dışında bir ilkoku
lun çatısına zorla sıkıştırılmış jYüksek islâm 
Enstitüsü dışında hiçbir dinî tedrisat yapan mü
essese mevcut değildir. Diyanet İşleri bu müte-
vazi bütçesiyle başka bir şey yapma imkânına 
sahip değildir. Binaenaleyh, propaganda im
kânına ve tedrisat imkânına sahip olmıyan bir 
müessesenin mevcudiyetinin sebebi hikmetini 
sormak elbette hakkımızdır. 

Bu milletin % 99 nun inançlarını temsil 
eden bu müesseseyi, bu kadar zavallı bırakmanın 
sebeplerini aramak lâzımgelir. Ne mütevazi büt
çesiyle, ne de Yüksek Meclise gelmek üzere olan 
hazırlanmış kanun tasarısiyle bu müessese şu 
saydığımız dört hürriyetin ihtiyaçlarını karşılı-
yacak durumda değildir. O halde bu müessese
nin Anayasanın koyduğu bu dört hürriyetin din 
ve vicdan hürriyetlerinin bekçisi olarak bir 
teşkilât haline getirilmesini temenni eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —' Ali Cüceoğlu (Yok sesleri) 
Turgut Çulha, buyurun. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Saym Başkan, 

çok muhterem arkadaşlarım, beş dakika gibi kıs
sa bir zamanda Diyanet İşleri gibi bir dinî mü
essesenin bütçesini tenkid etmenin imkânsızlığı
nı takdir edersiniz. Bunun için ben fikirleri
mi komprime haline getirdim, arz edeceğim : 

Din ve Diyanet İşleri yıllardan beri düzene 
konulmamış en/mühim mevzularımızdan biri 
olarak karşımızda durmaktadır. Devletle din 

tmüessesesinin birbiri üzerine yaptığı etkiler iç
timai bünyemizde tedavisi güç yaralar açmış, 
Türk yurdu çağdaş medeniyetten asırlarca ge
ride kalmıştır. Lâik Devlet idaresinin kurulana-
sı için ilk müessir hamleyi yapan Büyük Atatürk 
Din ve Diyanet işlerinin de daha mütekâmil 
yürümesi için bir teşkilât kurmuşlar. Ben 37 
yıl evvelki teşkilât ile çalışan Diyanet İşleri Re
isliği, muhtelif tarihlerdeki bâzı küçük değişik
liklere rağmen, bugün ihtiyâcı karşılayamıya-
cak durumdadır. Bu bakımdan ilk hedef ola
rak Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât Kanunu de
ğiştirilmelidir. Bu hususta biz Hükümet tasa
rısı ile muhtelif partilere mensup arkadaşların 
hazırladığı 2 tasarının mevcudiyetini memnu-
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niyetle haber aldık. Hükümet tasarısı bâzı ye
nilikleri ifade etmekte ise de kifayetsiz kal
maktadır. Bizim kanaatimizce bu teşkilât idari 
bakımdan yine Başbakanlığa bağli fakat ilmî 
bakımdan müstakil bir hüviyet taşıyacak şekil
de kanunlaşmalıdır. Bütçe Komisyonunun kıy
metli raportörlerinin hazırladığı raporda belir
tildiği gibi, bu yılki bütçe kifayetsizdir. 

Raporda işaret edildiği üzere müftülüklere 
ayrılan 29 liralık kırtasiye ücretiyle bugün kar
bon kâğıdı dahi alınamaz. Keza 78 liralık döşe
me ücreti 40 Çm. boyundaki bir namaz seccade
sini dahi karşılamaz. Dinî tedrisat mevzuunda 
da çok geri durumdayız. Son yıllarda Ameri
ka'da 286 572 dinî okul ve 100 den fazla İla
hiyat Fakültesi ve buralarda okuyan 3 milyona 
yakın öğrenci varken bizde maalesef bu rakam
larla mukayese kabul etmiyecek bir durum var
dır. Bu boşluğun doldurulmasını, ancak imam 
hatip okullarını seviyeli bir tarza çıkartıp At* 
türk prensiplerine bağlı, aydın din adamları ye
tiştirmekle elde edebiliriz. Bu bakımdan imam -
Ihat'ip otkulİarı ilk ele alacağımız konular arasın
dadır. Bu okulların ideal şekle gelebilmesi için 
ileri sürülen dilek ve temennilerin başında şu 
hususlar gelmektedir : 

1. İmam - hatip okulları daha geniş bir il
mî kadro ile «İlahiyat lisesi veya koleji» şekli
ne kalbedilmelidir. 

2. Müfredat programları yeniden esaslı bir 
şekilde incelenmeye tâbi tutularak Diyanet İş
leri Reisliğinin müzahereti temin olunmalıdır. 

3. Meslek dersleri kitapları, yeniden tan
zim edilecek programa göre alâkalı Bakanlıkça 
hazırlatılmak ve bastırılmalıdır. 

4. Orta ve lise olarak ilkokul üzerine 7 yıl 
tahsili veren imam - hatip ökull'arı mezunları 
400 lira kadro maaşı ile işe başlatılmalıdır. 
(3656 sayılı Kanuna göre.) 

5. îmaım - hatip okulu mezunlarına (yakar
daki ilâve dersler konulduktan sonra) ilk ve or
ta okulîardaki din derslerini okutma yetkisi 
münasip olur, kanaatindeyim. 

6. Kültürel bakımdan mükemmel ̂  seviyeye 
erüşmdş olacak yeni imam - hatip okulu mezun
larına, köy imamlığı ile köy öğretmenliği vazi
feleri de beden eğitimi dâvamız yanında yeni 
bir kolaylık sağlamış olur. 

Bugün 12 000 küsur hayrat hademesi en ağır 
şartlar altında çalışmaktadır. Bunlardan mü-
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ezzin ve kayyımlar hem ilmî ve hem de bedenî 
vazife görmektedirler. Yaz, kış şiddetli iklim 
şartlarına rağmen camileri temizliyen cami eş
yasını koruyan müezzin ve kayyumlardır. Hazır
lanan teşkilât kanununda imam - hatipler me-
yanmda müezzin ve kayyumlarm da maaş ve 
kadrolarının beraberce tesbiti gerekmektedir. 
Bütçe Komisyonunda da ifade edildiği gibi ha-
demei hayrata gelecek yıllar bütçesinden kar
şılanmak üzere hiç değilse 2 senede bir elbise 
vermeli, köy imamlarının bütçeden maaş alma
ları temin olunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha te
mas edeceğim; yine Teşkilât Kanunu ile ilgili 
olarak D. I. R. daha geniş anlayış içinde bütün, 
din ve mezheplerle ilgilenmesini temenni ediyo
ruz. Sayın Avni Doğan'ın Bütçe Komisyonunda 
ifade ettikleri gibi, bizim D. I..R. sadece ve 
Hanefî mezhebi üzerinde yayın yapmaktadır. 
Halbuki doğudaki birçok hâdiseleri buna at
fetmek gerek. Meselâ Şafii mezhebi imam ve 
vaizlerini kendileri yetiştirmekteler. Tabiî bun
ların ne derece ehliyet sahibi olacağı yüksek 
malûmunuzdur. Bu tarikatlar da* gözden kaçı-
rılmamak gerek. 

Şiî mezhebinin oldukça büyük taraftarı var
dır. Anadolu'daki 7 milyonluk bir camia dinî 
bakımdan başıboş bırakılmamalı ve bunlara yar
dımcı ideoloji ve tesirlerin nüfuzu önlenmeli
dir. 

Çok mulhterem arkadaşlar; % 99 u Müslü
man olan bu memleketteki Tanrı'nın en müte
kâmil dini olan bu müesseseyi medenî dünyanın 
akış ve ilerleyişi yanında lâyık olduğu ehemmi
yette ele almamız elzemdir. 

Hepinize Tanrı'dan sağlık, afiyet dilerim. 
(Alkışlar) 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Mulhte

rem arkadaşlarım, Türk cemiyetini asırlar bo
yu kapsıyan en mühim dert ve ıstırap kaynak
larının (başında muhakkak ki, Diyanet İşleri 
mevzuu gelir. Bu mevzudaki şikâyetimiz asla 
ve asla islâm dininden olamaz. Çünkü aklı, 
mantığı, ilmi, ahlâkı, çalışmayı, kazanmayı, iç
timai yardım ve 'hayır işlerini, esas temel ka
bul eden bir dinin terakkiye mâni olan hiçbir 
tarafı olmadığı gibi o aynı zamanda yenici, in
kılâpçı ve terakkicidir. öyle ise bizim dinimiz 
terakkicidir, inkılâpçıdır, yenicidir. 
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Goethe der ki «Bir insan hayvan veya ilâh 

değilse muhakkak ki Müslümandır.» 
Lamertin der ki: «Hazreti Muhammed in

sanlardan büyük, Allah'tan küçüktür.» 
Kari Layn der ki: «İslâm, dini arzdan kâinata 

fışkıran bir nurdur.» 
Hiç şüpheniz olmasın ki, yabancı kalemle* 

rin ifadelerinde de açık olarak belirtildiğine 
göre, islâm dini mükemmel bir dindir ve bu
nun böyle kabulü pek tabiîdir. Mevlâna der 
ki: «islâm dininin aslında hiçbir noksanlık yok
tur. Eğer eksik ve noksan varsa o da bizim 
Müslümanlığımızdadır ve Islâmiyeti tanıtacak 
olan zayıf hocalarımızdadır.» Acem şairi der 
ki: «ikide bir ıslahattan, dinî reformdan bah
sederler. islâm dininde reforma muhtacolan 
hiçbir husus yoktur. Esas reforma muttıtacolan 
biz Müslümanlanz.» 

Mevlâna'nın buyurduğu gibi dinde gözüken 
noksanlığı hakikatte dinde değil, bizzat kendi 
Müslümanlığımızda aramalıyız. 

islâm dini tarafımızdan da müspet olarak 
böyle kabul edildikten sonra şikâyet ettiğimiz 
noktaya, din adamlarımıza geliyorum. 

Arkadaşlar; din adamlarımızın uzunca bir 
süre karnı doymamış fakat kafası müspet gö
rüş bilgisi ile dolmadığı için Türk cemiyetini 
arzu ettiğimiz bir seviyeye 'getirememişlerdir. 
Din adamlarımızın kafaları birtakım hurafe-

I 

lerle doldurulmuştur. Son senelerde ise yine 
maalesef din adamlarımızın 'hepsinin karnı aç, 
kafası da ehliyet ve kifayetten uzaktır. Bu öl
çüde bulunan bir zümreden daha fazla bîr şey 
beklememiz insafsızlık 'olur. işte cemiyetin mâ
nevi boşluğu da buradan geliyor. 

Arkadaşlar; köyde öğretmenlerimiz hamle
cidir, ileri fikirlidir, inkılâpçıdır, öğrencilerine 
müspet ilmi, müspet anlayışı aşılar. Fakat de
min bahsettiğim, şikâyet ettiğim zayıf ehliyetli 
hoca da köylü vatandaşı geriye çeker. Bir kuv
vet ileriye, bir kuvvet geriye çeker, bu cemiyet 
de olduğu yerde sayar. Bunları birbirine para
lel işler hale getirmedikten sıonra-Türk Cemi
yetini kısa zamanda muasır milletler seviyesine 
çıkarmaktan bahsetmek muhal olur, arkadaş
lar. Bunu böylece kabul etmek ve buna neşteri 
vurmak ve çarelerini aramak lâzımdır. 

Türk milleti dindardır ve dine hürmetkar
dır. Bunu hiçbir kuvvet elinden alamıyacaktır. 
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Din adamı ister kifayetli, ister kifayetsiz onu 
dinlemeye ve ona uymaya devam edecektir. 
öyle ise dinliyeeeği insani ehliyetli kılmakla 
bu milleti 'her türlü terakkide istenen seviyeye 
yükseltmek ancak onunla kabil olacaktır. 

insanların ve cemiyetin karnını doyurun 
cebini doldurun, fakat esas mesele; insanın 
gönlünü ve ruhunu doldurmaiktır; bunu yap
mamız lâzımdır. 

Pakistan'ın faziletkâr şairi Muhammet İkbal 
der ki, milletleri yüceltmek için milletleri teşkil 
eden fertleri mânada, gönülde ruhta geliştirmek 
lâzımdır. Yalnız makina medeniyeti zayıf dallar 
üzerindeki yuvalara benzier, Yuvalar ufak bir fır
tına ile nasıl yıkılırsa dinsiz ve ahlâksız cemiyet 
de öyledir. Komünist Eusya'da dinden uzak 
duran halk 50 sene sonra kiliseler serbest bıra
kılınca insiyatlan ile ve yaşlı gözlerle kiliselere 
koşmuşlardır. însan cemiyetlerini dinden uzak 
tutmaya ve onları dinsiz olarak fazilet ve ahlâk 
duyguları içinde yaşatmaya imkân yoktur. 

Bu gerçeği böyle kabul ettikten sonra bu yı
lın Diyanet İşleri bütçesi bu gerçeği yine anla
mamış görünüyor. İnşallah son olarak sevk edi
len Diyanet İşleri Kanunu bu dertlerimizin mü
him bir kısmını halledecektir. Komünist Rusya'
da bir müddet istemiyerek dinden uzak duran 
halk 50 sene sonra kendi arzulariyle gözleri yaşlı 
kiliselere koşmuştur. Dinden çekip ayırmaya im
kân olmadığına göre insanların mânevi cephesi-, 
ni doyuracak ejemanlarm bir an evvel yetiştiril
mesi lâzımdır. Bu hususta maalesef çok geç ka
lınmıştır, geç kalmışız arkadaşlar! 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Peki efen

dim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlar; dinin faziletlerini benden evvel konuşan 
kıymetli arkadaşlar kemâliyle izah ettiler. 

Dinin gayesi hiç şüphe yoktur ki, insanı, ce-
j miyet hayatında dinî telâkkilere göre kazandı

ğı sevap ve hatalarla, karşı karşıya bırakmak
tır. Muhakkak ki, İslâm dini insanları en çok 
mesut eden ve dünyayı cemiyet hayatına en çok 
müspet şekilde intibak ettirmeye hadim bir din 
olmuştur. İslâm dini, akla, düşünceye dayanan 
bir dindir. Bu haliyle, bu vasfı ile doğmadan 
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kurtulmuş daima mantığa istinadetmiş durum
dadır. İslâm dini kendinden önce gelmiş ve geç
miş bütün dinlere inanır.. Bu vasfı ile demokra
tik hüviyettedir. 

O halde hem demokratik hüviyeti ve hem de 
akla, izana dayanması haliyle bize bir şey tel-
kin eder. insanların inancına, insanların imanı
na hürmet etmesi noktasından rejimimizde lai
sizm telâkkisi doğmuştur. Biz, laisizmin dinsiz
lik olarak anlıyan kimselerin bu noksanlarını gi
dermeyi ve onları aydınlatmayı temenni etmek
teyiz. Herkesin inancına herkesin imanına hür
met etme anlamı dolayısiyle laisizme bağlıyız. 
Kur'an, cahiliyeti, dinî yolla telâfi etmeyi ister 
ve cahiliyeti şöyle tarif buyurur; cahiliyet ah
lâk ve irfan eksikliğidir diye buyurur. O halde 
dinin olduğu yerde ahlâk olacaktır. Dinin oldu
ğu yerde irfan olacaktır. Bu suretle de islâm mil
letlerde cahiliyet ortadan kalkmış olacaktır. 
Eğer bugüne kadar Müslüman memleketlerde, 
Islâmiyetin hâkim olduğu yerde cahiliyet mev
cutsa Kur'anm buyurduğu hususlara riayet edil
memiş demektir. Eğer ahlâki olmıyan hâdiseler
le karşılaşılıyorsa Kur'anm emrine riayet edil
memiş demektir, işte; Diyanet işleri Kiyasetin
den beklediğimiz, islâm memleketi olan Tür-
kiyemizde Kuranın emrini insani ahlâka Türki
ye'mizde Kuranın bu emrini, vatandaşı ahlâka, ir
fana götüren bu buyruğu tamamiyle tatbik imkâ
nına kavuşturmaya gayret etmesidir. Bizim dinimiz 
böyle emreder. Fakat hâlâ memleketimizde bü
yük bir cehalet hüküm sürmektedir. Ben ceha
leti sadece okuma yazma bilmeme mânasına al
mıyorum. Bunu sözlerimin başında izah ettim. 
Halbuki bizden çok geride olan ve geri bir hü
viyetle gelmiş olan Buda'mn dininin hâkim bu
lunduğu Kore'de okuma yazma nispeti yüz
de 98 dir. Çünkü orada halkının irfanlı olması
nı kendi dini adım adım takibetmektedir. On
ların prensibi şudur; irfanı olmıyan kadın, er
kek aile yuvası kuramaz. Nikâha giden karı - ko
cayı Budist rahip küçük bir imtihandan 
geçirir, irfan ve ahlâkı varsa karı - koca
nın evlenmesine müsaade eder. irfan ve 
ahlâk bakımından mükemmel olduğunu is
pat edemiyenin evlenmesine, din adamı mü
saade etmez. Orada belki büyük ilim adam
ları yoktur. Fakat yüzde 98 i okuma yazma bi
lir ve umumiyetle kendi bünyesinde itimat edi
lir bir duruma gelmiş olduğunu iddia ederler. 
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Müslüman memleketlerde durum böyle değildir. 
Bizde daha çok din adamları yetiştiği ve daha 
bilgili oldukları halde bu din adamlarımız bu 
bilgilerini tatbik mevkiine koyamamış ve bu
güne kadar beklediğimiz kemal seviyesine he
nüz eriştirememişlerdir. 

BAŞKAN — Fethi Bey, zamanınız tamam
dır. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — O halde son 
söz olarak Diyanet İşleri Riyasetinden bu eksik
liğin neden olduğunu tetkik etmelerini ve per
soneli müsbet istikamette yetiştirmelerini tek
lif derim. 

BAŞKAN — Buyurun Veli Başaran. 

VELÎ .BAŞARAN (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş bulunan 
1962 yılı Diyanet İşleri Reisliği bütçesi; üzerinde 
ehemmiyetle durulması icabeden mevzulardan bi
rini teşkil etmektedir. Zira, millî varlığımızın 
mânevi temelini teşkil eden dinin; vüsat ve ehem
miyeti üzerinde maalesef bir türlü ittifak edile
memiştir. Bu sebepledir ki, dinî işleri tedvir eden 
Diyanet İşleri Reisliği Devlet teşkilâtı içerisinde 
üvey evlât muamelesine mâruz kalmıştır. Oysa ki, 
maddi kalkınma yanında, mânevi kalkınmanın 
da Ön plânda ele alınması, millî kalkınmanın esa
sıdır. 

Muhterem arkadaşlar, kemer sıkma politikası
nın en çok revaç bulduğu yer Diyanet İşleri büt
çesi olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Diyanet İş
leri Reisliği maalesef çok kısır bir vaziyette çalış
maktadır, Bunun delilleri, bir kazaya, bir imam 
kadrosu verememenin sebebi bütçenin kifayetsiz
liğidir. Memlekette asgari yüz bin din adamma 
ihtiyaç vardır. Bunu karşılamak için yeni okulla
rın açılması lüzumludur. 

Mevcut din okullarının durumunu kıymetli 
arkadaşlarım belirttiler. Ben bu mevzuda arka
daşlarımın fikirlerine iştirak etmekle yetinece
ğim. İmam - Hatip okullarına girecek talebeleri 
teşvik için, bu okullardan çıkanların tercihan İla
hiyat Fakültesine alınması uygun olur. Bunun 
için tedbir alınmalıdır. İcabında, İmam - Hatip 
okullarının tedris programlarında değişiklik ya
pılmalıdır. 

Malûmunuz veçhile din hürriyetinin başlıca 
unsurları itikat, ibadet, tedris ve telkinlerdir. İti
kat ve ibadeti fertler kendisi yapar. Tedris ve 
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telkin Devlete düşen bir vazifedir. Hiçolmazsa 
dinî eserlerin din adamlarına bilâücret verilmesi 
gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı ise, bugünkü 
durumu ve tutumu ile bu işleri yapabilecek kud
rette değildir. Bu bütçeyle, tatbik sahası demek 
olan teşkilâtlarına hiçbir ufuk açmamaktadır. 
Halkın kendi parası ile yaptırdığı camilere imam 
dahi tâyin etmeye muktedir olmıyan bir teşkilâ
tın üzerine aldığı vazifeyi yapmaktan uzak ol
duğunu beyan ederken, Hükümetin ve Yüksek 
Meclisin bu müıhim ve büyük dâvanın bir aç önce 
hallinde gereken tedbirleri almasını ve almak 
istiyeniere müzahir olmasını istirham edeceğim. 

ıSaym arkadaşlarım, bu mevzuda dertlerimiz 
çok ve dile getirmek için ise zaman kısa. Bu mev
zuun muhtelif yönlerine kıymetli arkadaşlarım 
da temas ettiler. Ben yarının müreffeh Türkiye'
sinde en mühim huzur âmilinin mânevi sağlam
lık olacağını tekrar ederken 1962 yılı Diyanet İş
leri bütçesinin millet için hayırlı olmasını niyaz 
ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ahmet Bilgin. ,(Yok sesleri) 
Rahmi Günal (Yok sesleri) 
Nuri Ahıskalıoğlu. 
NURİ AHISKALIOĞLU (Çorum) — Muh

terem arkadaşlarım, 
Şu anda uzun yıllar ihmal edilmiş bir teşki

lâtın bütçesini görüşmeye başladık. Diyanet İş
leri Başkanlığının muhtelif hizmetleri için ay
rılan tahsisatların kısırlığını ve yetersizliğini 
anlamak için hiç de uzun tetkika ihtiyaç yoktur. 
Bütçe Encümeni raportörü arkadaşlarımızın 
sundukları rapora göz gezdirmek maksada kâ
fi gelir. Çok kıymetli arkadaşlarımın işaret et
tikleri ciıhetleri tekrarlan»akta, acınacak halde 
olan bu teşkilâtın durumunu yakînen müşahede 
etmek bakımından, fayda mülâhaza ediyorum. 

Geçen seneki bütçe durumu bu teşkilâtın 
biribir ihtiyaç içinde kivi.anmasına rağmen ay
nen ipka edilmiştir. Bu Hükümetin bu teşkilâ
ta gereken önemi vermediğini gösterir, çok sa
yıda arkadaşlanmm bu hususta "söz almasını 
bir reaksiyon olarak kabul etmek lâzımgelir, 
kanaatindeyim. Nitekim müftülükler için zaru
ri masraflar karşılığı ayrılan tahsisatlar normal 
ihtiyacın çok altındadır. Benden evvelki arka
daşlarım bu miktarları söylediler. 

Evet, bütçedeki imkânsızlıkları takdir edi
yoruz ama ayrılan tahsisatların da iz'an ölçü
sü içinde yapılmasını kabul etmek zorundayız. 
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Vılâyetîerdelki bütün Devlet dairelerini bi-

\iriz. Diğer daireler maroken koltuk sevdasın
da İken Diyanet İşleri Teşkilâtının kırık san
dalyeden dahi mahrum olması hoş bir hal olma
sa gerektir. Ya bu teşkilâtın Devlet dairesi un-
vanım kaldıralım, yahut da bu daireleri Dev
let dairesine yakışır şekilde tefriş edelim. Hem 
bu iş için muazzam bir meblâğa ihtiyaç yoktur. 
Baportör arkadaşlarımın yaptıkları hesaplara 
göre 'bütün müftülüklerin tefrişi için 1 274 000 
liraya ihtiyaç vardır ki, bu da 10 milyar
lık bütçede kıskanılacak bir meblâğ olmasa ge
rektir. 

Dahası var, din adamlarının kültürlerini ar
tırmak maksadiyle yapılacak yayın ve tanıtma 
için 1961 bütçesinden 350 000 lira tefrik edil
mişken bu sene bu tahsisat 100 000 liraya indi
rilmiştir. Hem din adamlarının cahil oluşundan 
yanayakıla şikâyet edoıiz, hem de onların 
kültürlerini artırmak için yapacağımız masraf
lardan tasarrufa çalışırız. Tasarruf edilecek 
daimî şikâyet konusu olan dinî kültür sahasın
dan başka saha bulunamadı mı ? Raportör arka
daşlarımın emsal olmak üıere verdikleri bir mi
sal insanı hayrete sevk ediyor. Arizona eyale
tinde büyük bir baraj için hususi kurulmuş 
6 000 kişilik <bir şehirde derhal 11 tane kilise 
inşa «diliyor. Demek oluyor ki, yepyeni bir şe
hirde dahi 545 kişiye bir kilise isabet ediyor. 
Uzağa hacet yok, gözümüzün önündeki nüfusu 
milyona yaklaşan Ankara şehrinde kaç cami 
vardır ve kaç bin kişiye bir cami isabet eder, 
ıttılaınıza arz ederim. Yine Amerika'da 1954 
yılında dinî maksatla yapılan binalara 
4 266 000 000 Türk lirası sarf edilmiştir. Bu 
misaller de gösteriyor ki, demokrasinin önderi 
olan Amerika, din işlerine bizim gibi ihtiyaç 
duyduğu anda milyarları sarf etmektedir. Esa
sen Diyanet İşleri Devlet Teşkilâtına bağlı sos
yal bir müessese olduğuna göre bu teşkilâtın 
üzerine düşen sosyal vazifelerini lâyikıyle yapa
bilmesi için Devletçe gerekli imkânların sağlan
ması elzemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da cemiyeti
mizde devamlı huzursuzluk mevzuu olan bir ci
hete İşaret etmeden geçemiyeceğim. 

T. C. lâik bir Devlettir, ancak, itiraf etmek 
gerekir ki, biz millet olarak bugüne kadar lâik
liğin ve üzerinde haklı olarak hassasiyetle du
rulan irticaın hududunu tesbit ve tâyin etmiş 
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değiliz. Dine yönelen her hareketi irtica, lâik
liği destekliyen her zihniyeti de dinsizlikle it
ham etmekteyiz. Bu karşılıklı ifrat zihniyetler 
arasında irtica ile birgûna alâkası bulunmıyan 
dinî inanç ve vecibelerine sadık büyük vatan
daş topluluğu vicdanen muazzebolmaktadır. 
Yüksek Mecliste hangi partiden olursa olsun 
hiçbir arkadaşımın irticai desteklemiyeceğin-
den, hattâ taviz dahi vermiyeceğinden katiyet
le eminim. Ancak Diyanet İşleri sosyal bir hiz
met olduğu halde memleketimizde allerjik bir 
mevzu haline gelmiştir. Bu sosyal müessesenin 
Garp memleketlerinde olduğu gibi düzenlen
mesini teşvik ve ikaz etmek yine bizlere düş
mektedir. Nasıl ki demokrasinin bayraktarı 
olan Amerika hıristiyan vatandaşlarına dinî 
bakımdan her türlü müzahereti gösteriyorsa 

NTürkiye Devletinin de Müslüman vatandaşla
rına aynı müzahereti göstermesi icabeder ve 
bu onun tabiî bir vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
îslâm dini en son ve en mütekâmil din olup 

taassup, hurafe, irtica ve zararlı tarikatlarla 
hiçbir ilgisi yoktur. Dikkat buyurursanız ge
rici hareketler, bunları körüklemekte çıkan 
olan kimseler ile kâfi derecede dinî kültür al
mamış din adamlarından gelmektedir. Cemi
yetimize musallat olan bu hastalığın tedavisi 
kültürlü, kaliteli din adamlarının yetişip va
tan sathında vazife görmesiyle kabil olacaktır. 
Aksi halde gerçi her irticai hareket Atatürk 
inkılâpları ve onun sadık bekçileri karşısında 
ateşi görmüş buz gibi mahallinde eriyecektir, 
ama irtica hastalığı da ara sıra nüksetmekten 
geri kalmıyacaktır. 

Şu hale göre en büyük ihtiyaçlarımızdan 
birisi Garp kültürü ile mücehhez seviyeli haki
ki din adamlarının yetişmesidir. Bunun için 
tedrise açılmış okul, enstitü mevcuttur ama 
bunlar ihtiyaca cevap vermekten çok uzaktır. 
Bu ilim yuvalarının da emsali gibi daha verimli 
hale getirilmesi ve sayılarının artırılması ka
çınılmaz bir zarurettir kanaatindeyim. • 

Hıristiyan olan Garp memleketlerinde din 
adamları olan papazların her biri bir değil bir
kaç fakülte mezunu iken itiraf etmek /orun
dayız ki bizim din adamlarımızın %• 90 ı ilk
okul mezunu dahi değildir. Tabiî ki bu şart
larda arzu edilen netice istihsal edilemez. 
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Kültürlü, kaliteli,, seviyeli din adamlarımı

zın pek cüzi miktarda oluşunun diğer bir 
âmili de tâyinleri Devletçe yapılan bu din 
adamlarının ellerine bir Devlet memurunun 
aldığı paranın yarısı, hattâ üçte birinin dahi 
geçmemesidir. Bu şartlar altında tabiîdir ki 
din adamı olmıya kimse heves etmez ve bu iş 
hasbelkader din adamı olmuş nâehil ellerde 
kalır ve bizim de daimî şikâyet edeceğimiz bir 
mevzu halinde devam eder. 

Hükümetimizin öteden beri ihmal edilegel-
miş diyanet mevzuunu ıslah için yukarda arz 
ettiğim hususları ele alarak müzaheretini bek-
liyen bu teşkilâta şifalı ellerini uzatmasını te
menni eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, şunu kabul etmek gerekir ki, 
biz lâikliği iyi tarif etmiş fakat iyi tatbik ede
memişiz. Lâikliği; din ve dünya işlerini birbi
rinden ayıran bir prensibolârak tarif etmiş 
iken, tatbikatta başka başka yollara, bâzı 
kıskanç davranışlara yer verdiğimiz vâkıdir. 
Bugün her milletin mânevi bir varlığı olduğu 
ve bu varlığın da din bulunduğu hepimizce ma
lûmdur. Fakat uzun yıllardan beri çocukları
mıza din terbiyesi veyahut din bilgisi verme
mekteyiz. Ve bunun acısını zaman zaman mil
let olarak çekmekteyiz kanaatindeyim. Mek
teplerde din, ahlâk ve hukuk namı altında bir 
dersin okutulmasının zamanının gelmiş oldu
ğuna inanıyorum. Böylece dinin iltica olmadı
ğını, dinin gericilik olmadığını, dinin komü
nizme giden bir yol olmadığını ve dinin ko
münizm yolunuv kapıyan ve sınırlara sokmıyan 
bir yol olduğunu hepimizin öğrenmiş olmamız 
lâzımgelecektir. 

Diyanet işleri Başkanlığımız, maalesef bu
günkü teşkilâtiyle, kendisinden beklenen va
zifeyi yapabilecek bir durumda değildir. Bu 
mevcut teşkilâtla yapılamaz. Diyanet işleri 
Başkanlığında, hususiyle din işlerinde vazifeli 
olan imamlarımız, hatiplerimiz ve hocalarımız 
vardır. Bunlar umumi kültür ve objektif, 
müsbet ilimlerden mahrum bulunmaktadırlar. 
Din adamlarımızı Batı kültür ve tefekküriyle 
teçhiz etmek mecburiyetindeyiz. Bir hoca ve 
imam Türk tarihinden, dünya coğrafyasından, 
fen bilgisinden, fizik ve kimyadan bir parça 
bilgi sahibi olmalıdır. Böylelikle köylülerimizi 
mânevi sahada, vatandaşlarımızı mânevi saha* 
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da yükseltmiş ve kuvvetlendirmiş oluruz katı** 
atindeyim. islâm tefekkürüne göre dünya iki
ye* ayrılmıştır : Darülislâm ve Darülharp. İs
lâmlığa göre dünyanın Darülislâm olması ya
ni islâm dışında ıbulunan insanların ve millet
lerin İslâm olması icabeder. Bunun için de her 
şeyden evvel hepimizin İslâm dininin esasları
nı ve Kuranın emirlerini ve nehiylerini bil
memiz icabeder. Bir başka din sahibini İs
lâmlığa davet ederken Kuranı ona anlatma
mız, dinimizin esaslarını ona izah etmemiz lâ-
zımgelir. Bu itibarla dinin öğretilmesi ve he
pimizin öğrenmesi bakımından faydası vardır. 
Kuranın Türkçeleştirilmesi lâzımdır kanaatin
deyim. Diyanet işleri Teşkilâtından^ spn ola
rak şunu rica edeceğim. Din adamlarımızı, 
imamlarımızı, hatiplerimizi cami avlularında 
mendil ve halı sermekten kurtarın alıyız. Diğer 
mesleklerde olduğu gibi din adamlarımızın 
hali ve istikbali maddi bakımdan tatmin edil
melidir. . 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. Ali Rıza 
Uzuner.. Yok mu efendim? Sayın Fahir Gi-
ritlioğlu. 

FAHİR ĞlRtTLlOĞLU ^Edirne).— Sayın 
milletvekilleri, lâik Devletimizin ehemmiyetli bir 
teşkilâtı mevkiinde olması lâzımgelen Diyanet İş
leri teşkilâtının bugünkü iç ve dış görüşünü maa
lesef bizleri bu konu üzerinde ıstırapla düşünme-

' ye sevk edecek bir mahiyet taşır. 
Dış görünüşü itibariyle : İllerde ve ilçelerde 

müftüler, müftülük dairesi ismi altındaki, dük
kândan veya evden bozma mekânlarında barınır
ken dairelerinde müftüler, postekilerinde oturur
ken ; Müftülük dairelerini Devlet dairelerinin 
vekar ve haysiyet ölçüleriyle kıymetlendirmek 
kabil olamıyor. 

Bina yoktur, mefruşat yoktur, buna muka
bil de, beher müftülük için bütçenin ayırdığı mef
ruşat parası sadece 78 lira gibi sembolik bir rakam
dan ibaret kalmaktadır. Garp kültürü almış ve 
okul disiplini görmüş din adamlarına cemiyeti
mizde duyulan ihtiyaç, her vesileden faydalanı
larak, ifade olunmaktadır. 

Halbuki : Bugünkü hukuki statüsü içinde 
ehil din adamım Diyanet İşleri k&droaund* it» 
tihdam etmeye imkân göremiyoruz. Kültürlü 
ve özlemleri din adamlarının bir meslek olarak 
Diyanet İşleri kadrosuna celbedilmetrini, «ağla
maya mecburuz. 
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Diyanet işleri kadrosunda böyle yüksek va

sıflı din adamlarını, bulundurabilmek işi : Her 
şeyden evvel, bir kadro, bir maaş ve bir imkân 
işidir. Mademki bâzı haklı mülâhazalarla, müs-
lüman vatandaşlarımız için dinî cemiyetler kur
maları kanunen yasak edilmiştir. 

Şu halde; vatandaşın muhtacolduğu, ehil din 
adamlarının yetiştirilmesi bunların dinî müesse
selerde istihdam edilmesi ve böyle ehil ve liya
katli din adamlarını sinesinde toplıyacak bir Di-
nayet İşleri teşkilât kadrosunun sağlanması : 
Lâik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; ifa ile 
mükellef bulunduğu bir vazifesidir. 

Diyanet İşleri teşkilâtı 1924 tarihinde hilâ
fetin ilgasına mütedair kanuna istinaden sade
ce bir başkanlık şeklinde ihdas edilmiştir. 

Fakat o tarihten bu yana Diyanet İşleri teş
kilâtı alanında yapılmış hiçbir ıslahata, hiçbir 
ileri adımın atıldığına şahit olmuyoruz. Tekmil 
vatan sathına yayılmış olan Diyanet İşleri teş
kilâtının bugüne kadar maalesef teşkilât kanunu 
çıkarılmış değildir. 

(Hademei Hayrat) Nizamnamesi ismindekj 
bir nizamname ile^40 yıldan bu yana Devletin 
din hizmetleri sahasındaki faaliyeti yürütülmek 
isteniyor. 

Burada hemen arz edeyim ki; 200 lira aylık 
ücretle, bir memleketin camii kebir imamlığı 
yapılmaz. Bu ücretle istihdam edilecek din ada
mını bulsak dahi : O din adamları, matluba mu
vafık kimseler olamaz. Bir misal vermiş olmak 
için söyliyeyim; halen Diyanet Teşkilâtında 
tam (7 000) imam ve müezzin sadece 200 er li
ralık bir ücretle istihdam edilmektedir. 

Teşkilâtı şimdiye kadar ciddiyetle ele alın
mamış olan Diyanet •İşlerimizin : 1962 yılı büt
çesini hazırlamışken de : Yeni bir talihsizliğe 
uğradığını görmekteyiz. 

Devlet dairelerinin, hemen cümlesinin bütçe
lerinde,, bir tahsisat kabarıklığı göze çarparken 
bir tek istisna olarak Diyanet İşleri Başkan
lığı 1962 yılı bütçesinde tahsisatın bir evvelki 

, seneye nazaran azaldığı görülür. 
Diyanet İşleri Başkanlık Kütüphanesi acı

nacak bir haldedir. Bu kütüphanede (İslâm An
siklopedisi) dahi mevcut değildir. 
., Taşrada; müftülüklerde kütüphane yoktur. 
Teşkilâta kitap alınması için geçen sene konu-
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lan 350 000 liralık tahsisat bu sene maalesef 
100 000 liraya indirilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda, okuyacak 
talebeler için, geçen sene 20 burs verildiği hal
de 1962 de bu burslar kaldırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şayanı şükran olan şu
dur ki; Diyanet İşleri Teşkilâtımızın, Devlet 
müessesesinin ciddiyet ve görünüşünden tama-
miyle uzak olan bugünkü pejmürde hali gerek 
Meclis içinde ve gerek Hükümet nezdin4e bir ih
tiyacı cevaplandırmak hareketini yarattı. Diya
net İşleri Teşkilâtına ait iki kanun tasarısının, 
Büyük Meclise sevk edildiğini, memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu konu hakkında sözlerimi bitirirken, An-
. kara şehrinin, hususiyeti ile ilgili bir noktaya 
parmak basmak isterim: 

Yarım milyonluk, Başkentimiz, güzel Anka-
ramızda, Edirne'nin mânâsını, İstanbul'un cazi
besini, Konya'nın ruhunu bulamıyoruz. Yarım 
milyonu aşan modern Türkiye'nin Başşehrinde 
Ankara'nın büyüklüğü ve haşmeti ile ilgili bir 
camii 40 seneden beri yapamadık. 

Ankara'yı muhabbetsiz belde olmaktan kur
tarmalıyız. Ankara'da Kocatepe'de (devrin Di
yanet sitesi) ismindeki sitenin, kurulması hak
kındaki derneğin faaliyetlerine, Hükümetin se
yirci kalmamasını, hattâ faaliyeti teşvik ve ona 
yardımcı olmasını dileriz. 

Ayrıca şehrin en görünür bir mahallinde (mo
dern Türkiye'nin Başkenti Ankara'mıza lâyik, 
âbide değerinde bir camii yaptırmasını gönül
den dileriz. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamamdır. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Efen
dilin; müsaade buyurur musunuz, önerge sahibi
yim. İki dakikada.. 

BAŞKAN — Konuşmanız esnasında bahsede
bilirdiniz efendim. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Öner
ge sahibi arkadaşım bana salâhiyet verdi. 

BAŞKAN —r Konuşma müddetinize sıkıştır
manız lâzmugelirdi. 

FAHlR GİRİTLİOĞLU (Devamla) , - He
yeti Umumiyeden rica etsem.. 

BAŞKAN — Karar alınmıştır, konuşmalar 
5 dakika ile sınırlandırılmıştır. Kifayeti müza
kere 'hakkında bir takrir vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına I 

Diyanet İşleri bütçesi üzerinde (konuşmala
rın • yeterliğini saygı ile teklif ederiz. 

lamir İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu Arif Ertunga 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşmak 
'üzere Kâzım Arar'a söz veriyorum. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) -— Muhterem ar
kadaşlarım; vaktin ademimüsaadesi sebebiyle, 
arkadaşların konuşmaları 5 şer dakikaya indi
rildi. 17 arkadaşımız söz almış idi, bunlardan 
10 tanesi konuşabildi. 5 veya 6 arkadaşımız 
yoktu. Riyaset 'makamına şimdi sormuş olsam, 
bir veya iki arkadaşın ancak kalmış oldukları
nı söyliyeceklerdir. Hem bu kadar arkadaşnnız 
konuşmadılar, bu kifayetin zamanı değildir. * 

Beş dakikaya indirelim, konuşmalar beşer da
kika olsuiı ama, Diyanet İşleri, Maarif, Adliye 
ve Nafıa gibi bâzı bütçelerde çok arkadaş konu
şabilmelidir. Çünkü, bâzı bütçelerde Grup söz
cüleri dahi ıkonuşmadılar. Bu bütçelerde sözcü
ler dahi konuşmadan geldi, geçti. 

Sayın Riyasetten rica ediyorum, lütfen bu 
derece ehemmiyetli bir mevzuda, 5 - 10 daki
kanın ehemmiyeti yoktur. Sayın arkadaşları
mız da bu yoldaki bir takrire iltifat etmesinler. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz isteyip de he
nüz konuşamamış beş arkadaşımız vardır. Şüp
hesiz ki, komisyon raportörü ve Devlet Baka
nı da cevap verecektir. 

Kifayet takririni oyunuza sunuyorum : Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Söz raportöründür. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaş
lar; Diyanet İşleri Reisliği bütçesi dolayısiyle 
beyanatta bulunan muhterem arkadaşlarıma kı
saca cevap vereceğim ve bazı muhterem arka
daşlarını tarafından verilmiş olan takrir haik-
kındaki komisyon görüşünü arz edeceğim : 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetçe Diyanet 
İşleri bütçesi Büyük Meclise sunulurken 
50 865 760 lira olarak sunulmuş, bu cari gider
leri Bütçe Encümeni 51 665 610 a çıkarmıştır. 
Yatırımlarda ise, pek muhterem bir hatip arka 
daşımız «para verilmemiştir» diye buyurdu. Yüz 
bin lira proje masrafı olarak, Nafıa Vekâletine 
aktarılmıştır, Ayrıca 500 000 liralık Türk İslâm | 
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I Enstitüsü inşaat masrafları da Bayındırlık Ba

kanlığı bütçesine verilmiştir. Bu para da Diyanet 
İşleri Reisliğine aittir. Bu bakımdan imkânlar 
nisbetinde zam yapmaya ve bu hizmetin lâyık ol
duğu bir seviyeye çıkarılmasına uğraştık. 

Bütün Türkiye'deki müftülüklere mefruşat te
min edilmesi babında 270 bin liralık bir zam ya
pılması teklif edilmiştir. Encümenimizce, bu büt
çe vesilesiyle, cari giderlere bir milyon 270 bin 
lira ilâve imkânını bulamadı. Ona rağmen döşe
meye yüzbin lira ilavesi ve demirbaşa da yüzbin 
lira ilâvesi Bütçe Encümeninizce uygun görül
müştür. 

Keza* komisyon, üniversiteler ve yüksek- okul
lara burs için 65 bin lira zam yapmayı da uygun 

\ (bulmuştur. Bu şekilde bütçe yüksek huzurlarını
za getirilmiş bulunuyor. 

Şimdi de gelelim, pek muhterem arkadaşları
mın vermiş oldukları önergenin mahiyetine : 

Mefruşat, demirbaşlar ve kitaplık için az öde
nek konulmuştur. Bunu lâyık olduğu halde çıkar
mak için yapılan teklifin mahiyeti şudur :302 nci 
bölümün 20 nci ve 30 ncu maddesine 3 yüzbin 
451 nci bölümün 10 ncu maddesine 2 yüzbin, 
451 nci bölümün 20 nci maddesine 2 yüzbin lira 
ki, ceman bir milyon liralık ilâve yapılmasını ve 
bunun karşılığının da Maliye Vekâletince Vakıf -

I 1ar Umum Müdürlüğüne yapılan 2 623 445 lira
lık yardımdan temin ve tenzil edilmesini teklif 

I etmektedirler. 
Sayın arkadaşlar, bu takrir Anayasanın 94 

ncü maddesinin son fıkrasına aykırıdır. Çünkü 
Maliyece, mülhak bütçeli bir idare olan Vakıf
lar Umum Müdürlüğüne yapılan bu yardım o 
idarenin yılhk giderlerinin yani masraf bütçesi
nin karşılığını teşkil eder. Buradan bir milyon 
lira indirilirse o idarenin masrafları karşılıksız 
kalır. Bu bakımdan Anayasaya aykırı olan bu 
takririn oya konmasına imkân olmadığını ve en
cümenin kanaatinin bu olduğunu arz ederim. 

Şimdi, yine Yüksek Heyetinize bir- bahiste bil
gi vermek isterim. Dün Meclisi Âliniz Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlarına verilecek iki 
otomobil ödeneğinden 160 bin liralık bir miktarı 
tenzil buyurdunuz. Şimdi, Anayasaya uygun ola
rak tenkis edilen bu tahsisatı Diyariet İşlerinin 
hakikaten zaruri ihtiyacı^blan kitap alma faslına 
ilâvesinin mümkün olduğunu Bütçe Komisyonu 
tesbit etmiş bulunmaktadır. 160 bin liranın bu 

I fasla eklenmesini talebeden, bendenizin ve komi»-
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yon arkadaşlarımın müşterek imzası ile bir takrir 
tanzim etmiş bulunuyoruz. Lütfeder kabul buyu
rursanız, Diyanet İşlerinin bu faslına bu meblâ
ğın eklenmesi mümkündür kanaatindeyim. Hür
metlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar) 

- BAŞKAN — Sayın Devlet Bakam. 

DEVLET BAKANI AVNÎ DOĞAN (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, 

Diyanet îşleri Bütçesi hakkındaki maruza
tıma girmeden Önce son günlerde bâzı dediko
dulara sebebiyet veren ezan hakkında bir açık
lamada bulunmak istiyorum : Ezanın Türkçe 
okunması için Millî Eğitim Şûrasında bir dilek
te "bulunulduğu Türk basınında yayınlanmıştır. 
Bu dileğin ezanın Arapça okunmasını yasak et
mek gibi bir anlayışa meydan verdiği ve çeşitli 
kötü propagandalarla Müslüman vatandaşları
mızın vicdanında bir huzursuzluk yaratıldığı al
dığım birçok mektup ve telgraflardan anlaşıl
maktadır. 

Türk Anayasası her vatandaşın itikat ve iba
detlerini dilediği gibi yapmak hakkını teminat 
altına almıştır. Bu itibarla islâm vatandaşları
mız ibadetlerini diledikleri ve inandıkları şekil
de yapmak hak ve hürriyetine sahiptirler. Bu 
hak ve hürriyete hiçbir kuvvet ve hiçbir ikti
dar tarafından müdahale edilemez. Anayasamı
zın hükmü böyle bir müdahaleyi meneder. Müs
lüman vatandaşlarımız ezanın Arapça okunma
sını tercih ettikleri takdirde, Arapça olarak 
okunacaktır. Ezan hakkındaki kanun, dileyen
ler için ezanın Türkçe okunmasını da mümkün 
kılacak hükmü havidir. 

Bu yolda çeşitli maksatlarla yapılan kışkır
tıcı propagandalara zerre kadar ehemmiyet ve
rilmemesini dilerim. (Alkışlar) 

Bilindiği üzere Diyanet işlerinin görevini 
tâyin eden kanun aynen şöyledir: (Kanun No: 
429) 

(Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde mua
melâtı nâsa dair olan ahkâmın teşri ve infazı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil 
ittiği Hükümete addolup dîni mübîni Islâmın 
bundan mada itikat ve ibadâta dair bütün ah
kâm ve mesalihinüı tedviri ve müessesatı dini-
yenin idaresi için Cumhuriyetin makarnnda bir 
Diyanet İşleri Beislîği makamı tesis edilmiştir.) 

Görülüyor ki, türkiye Cumhuriyeti vatan-
da&lannın dünya isteri üe il#ü4 memelerinin 
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yaşanması ve infazı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve onun Hükümetine bırakılmıştır. İnanç ve 
ibadetlere ait meselelerle dini müesseselerin ida
resi ise Diyanet İşlerinin görevleri içine alınmış
tır. Bu suretle din ve dünya işleri birbirinden 
ayrılmış bulunmaktadır. 

Vatandaşların dünya işlerine ait meseleleri 
dışında kalan inanç ve ibadetleri her türlü taar
ruzdan masun tutulmuştur. Millet Meclisinden 
güven oyu alan Hükümetiniz, inanç ve ibadete 
taallûk eden hiçbir sabaya el uzatmak niyetin
de değildir. Bu yolda yapılan tahrikleri toptan 
şiddetle reddederek, islâm vatandaşlarımızın en
dişelerini bertaraf etmeyi bir vazife sayanın. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri bütçesi 
üzerinde kıymetli mütalâalar dinledik. Partile
ri ve şahıslar adına konuşan arkadaşlardan çok 
değerli mevzulara temas edenlerin ve sizlerin 
sabrınızı suiistimal etmemek ficin, müşterek olan
ları tevhit ederek, münferit olanlara da avn ve 
mücmel cevap vermek ve sizleri yormadan em
rinizde bunların izahını yapmak fikrindeyim. 

Maruzatımın hududu şu saha içinde kalacak
tır : Arkadaşlarım, burada dinî - mübini - Is-
lâmm maihiyeti ve temelleri üzerinde bir müna
kaşaya hiç lüzum yoktur. İslâm dini diğer 
edyandan daha üstün olarak beşeriyete bü
yük şeyler getirmiştir. Biz burada sadece Di
yanet İşleri Başkanlığının görevi içindeki me
seleleri mütalâaya memuruz. Bunun hududu 
da demin okuduğum kanunla tahdidedilmiştir. 
Bu itibarla dinî - İslâm hakkında arkadaşları
mın ifade ettikleri ve birer gerçek olan me
seleleri cevaplandırmaya lüzum hissetmiyorum. 
Burada zaman zaman bâzı arkadaşlarımızın 
mevzuubahis ettikleri münferit meseleler İslâm 
fıkıhma yani İslâm Hukukuna taallûk eden 
sahalan üzerinde malûmat arz edeceğim. Bir 
küçük mukaddeme yapmama müsaade etmenizi 
rica ederim : 

îslâmiyetin nazil olduğu ilk devirlerde müs-
lümanlığın ne fıkıh kitabı ne kelâm kitabı, ne 
de sonradan İslâmiyet âleminin vücuda getir
diği ilimler mevcut 1$. O günün müslüman-
lan emrettiği ahkâmı ve dinin temelini bili
yorlardı. Îslâmiyetin çevresi büyüyüp başka 
kavimleri de kendisine ithal ettikten ve Pey
gamberimiz öldükten sonra muhtelif iıtikamet-

,»n^,*>. 
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te anlamalar, mezhepler ve tarikatlar doğmuş
tur. Bunlardan ehli sünnet dediğimiz 4 mezhep 
İslâm Hukuku için temel olarak kitap, sün
net, icmai ümmet ve kıyası fukahayi ele al
mıştır. Ancak icmaı ümmetle, kıyası fukaha 
üzerinde muhtelif görüşlere sahip İslâm âlim
leri mevcuttur, bir kısım mezhepler de me
selâ Hanbelî ve Maliki mezhebinde; naklin yani 

- vahyin üzerinde ısrarla dururlar; akim idra
kini ve nakl ile beraber imtizacını güç kabul 
ederler. Türk Milletinin mezhep olarak kabul 
ettiği Hanefi ve Şafii mezhebi naklin akılla 
beraber yürümesini ve anlayışın tekâmül yolu
nu tutmasını kabul etmiştir. İcmai - Ümmet 
bir meseleyi geniş kütlenin mâkul görmesi 
kıyası - fukuha, fıkıh - hukuk olduğuna göre 
İslâm Hukuk âlimlerinin kıyas yoliyle mua
melâtı nâsa taallûk eden dünya işleri üzerinde 
hükümlere varmak demektir. Demin Diyanet 
İşlerinin tesisine ait Teşkilât Kanununu okur
ken, drkkat buyurmuşsunuzdur ki,' ibadet ve 
itikada taallûk eden sahayı tamamen Diyanet 
İşlerine bırakmış, vatandaşın dünya işlerine 
taallûk eden kısmını, yani icmai ümmet ile kı
yası fukahayi Türk milletinin temsilcisi olan 
Büyük Meclise ve onun Hükümetine bırakmış
tı?. 

Arkadaşlarım, İslâm Hukukuna göre icmai 
ümmette ehliyet şarttır. Bu kanuda "da en ehl-
olan makam ise Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Bütün müzakerelerimizin mihrakını bu 
noktadan almaya mecburuz. 

Arkadaşlar, bütçenin kifayetsizliğinden ba
his buyurdular; hakikaten doğrudur. Bütçe ki
fayetsizdir. Bu da şundan ileri gelmektedir. 
Yüksek "malûmunuzdur ki, koalisyon Hükümeti 
Programında Diyanet İşlerine taallûk eden 
sahalarda bu müessesenin yeter derecede im
kânlara sahip kılınması dikkate alınmıştır. 
Yine bir sual vesilesiyle burada arz etmiştim, 
din adamlarının yetiştirilmesi, dinî tedrisatın 
yeter derecede olması, yani hem dinî saf men-
baında her türlü hurafeden azade olarak Müs
lüman vatandaşa gösterecek hem de dünya iş
lerinin icabe*ttireceği seviyede müspet bilgilere 
sahip din adamlarının yetiştirilmesi ve bunla
rın mesleklerinde kalabilmeleri için lüzumlu 
tahsisatın temin edilmesi ve terfi ve terakkile
rinin bir uisule bağlanması Hükümetçe, hazır-
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lanan bir lâyiha ile temine çalışıldığını arz et
miştim. Bununla mütenazır olarak kanun teklif 
etmek hakkını haiz olan milletvekili ve senatör 
arkadaşlarımız bugün elimizde 3 ayrı kanun 
tasarısı mevcuttur. Diyanet İşleri Teşkilâtına 
ait 124 imzayı hâvi bir kanun teklifi var. Ay
rıca İnkılâp Hükümeti zamanında Kurucu Mec
lise sevk edilmiş ve fakat kadük olarak ta
mamlanamamış 'olan bir kanun teklifi var. Bir 
de C. H. P. lilerden mürekkep İhsan Kabadayı 
ve arkadaşlarının imzasını taşıyan başka bir 
teklif var. Bu kanunların üzerinde mütalâaya 
geçmeden evvel Diyanet İşleri bütçesinin kifa
yetsizliğinden bahis buyuran arkadaşlara söy
lemek isterim ki, eğer bu kanun Yüksek Mec
lisin tasvibinden geçerse hiç şüphe yoktur ki, 
munzam bir ödenekle bu teşkilâtın hizmetlerini 
karşılayacak yollar ayarlanmış olacaktır. 

Ayrıca, arkadaşlarım yayın için muhtacolu-
ııan döner sermayenin kifayetsizliğinden bahis 
buyurdular. Döner sermaye miktarını yükselt
mek kararındayız. Bu hususta yakında bir tek
lif takdim edilecektir. 

Bunun dışında meşhur Hafız Osman'ın çok 
kıymetli bir yazısı ile hem asli hem de Türk-
çesi basılmış olan Kuran'd an elde edilecek dört-
yüzbin liralık gelir de döner sermayeye ekle
necektir. 

Arkadaşlarımın üstünde durdukları bâzı hu-
• «usi meseleleri ayrı ayrı ele almak istiyorum. 

Arkadaşımız Kadircan Kaflı değerli müta
lâalarda bulundular. Bu arada İslâm dininin 
Cumhuriyet devrinde hakir görüldüğünden de 
bahsettiler. 

Arkadaşlarım; ağır ve yersiz iftirayı Cum
huriyet devrine izafe etmek insafsızlık olur. 
Hatıranızı biraz geriye götürmek isterim; hali
feliyle, şeyhülislâmiyle fetva dairesi ile İngiliz 
Papaz Fura'ya teslim eden bir idareye hasret 
çekmek neden? Şu vatanda dini bilen, camile
rinde ezan okunan insanların bulunması şerefi, 
bu mücadeleyi yapan ve Cumhuriyeti kuran 
insanlara aittir. (Alkışlar) Eğer bu insanlar 
yetişmemiş ve vatanımızı kurtarmamış olsay
dı, şimdi ne bir cami ne de şerefli bir balk ka
lırdı. 

Arkadaşlar bir diğer meseleye temals ettiler; 
Simav'da bir komiser tarafından dinî kitaplar 
ayak altına alınmış dediler. Ben gazeteleri gü
nü gününe okuyan bir insanım. Benim, gözü-
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me böyle Mr şey ilişmedi. Arkadaşım bu yol- J 
da vâki ibir teşefabüsü, telefonla veya her han-
gi bir vasıta ile bize bildirmiş olsalardı ki, 'bu
nu çok beklerdim, göreceklerdi ki, bu mesele 
hakkında kendilerinin göstermiş olduğu hassa
siyetten daha az bir hassasiyet göısterımiyecek-
tiık. Meseleyi kaydettim, tetkik edeceğim, neti
ceyi ayrıca arz ederim. 

Arkadaşlar biz Anayasanın temel kanunları 
nı bozacak Diyanet İşlerine yeni vazife tevcih 
edemeyiz. Anayasanın teminat altına aldığı te
mel kanunlar var. Bunlardan biri Tevhidi Ted- | 
risat Kanunudur. Kisve ve Kıyafet Kanunudur. 
Diyanet İşleri Başkanlığının teşkiline dair olan 
429 numaralı da böyledir. I 

Senato üyeleri ile milletvekilleri tarafından 
hazırlanarak Meclise takdim edilen Diyanet tş-
lıeri teşkilâtına dair yeni kanun tekliflerine gelince, 
bunlar komisyonların tasvibiyle Hükümete alı
narak en kısa zamanda ikmal edilecektir. Bu 
kanunlardan üç tanesi Adalet, İçişleri, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. Büt
çe müzakerelerini mütaakıp müzakeresine başla
nacaktır. 

Kanun tekniğine ve yukarıda arz ettiğim te
mel kanunlarımıza uymıyan cihetleri ıslah ede
bilmek üzere komisyonlardan bir mehil istemek 
ve tertibini tamamlıyarak kısa zamanda kanu-
niyet kesbetmesini sağlamak kararındayız. 

Dinî tedrisat meselesinde arkadaşlarımın hep
si hassas bulundular. Hiç şüphe yok ki; din 
adamlarımız İslâm dinini en sâf, ve en doğru 
şekilde telkin edebilecek bilgiye, talâkata sahib-
olrnalıdırlar. Bunun yanında, müspet ilimlerden 
de bilgi elde etmeleri şarttır. O zaman bu din 
adamları memlekete daha büyük ve faziletli hiz
metler ifa edeceklerdir. Buna kaanliim, ama bu 
meselelerin münasebeti veya üzerinde neler ya
pılması icabettiği Diyanet İşleri mevzuunun dı
şındadır. Bilindiği gibi Tevhidi Tedrisat Kanu
nu her türlü tadrisatı, tıp dâhil olmak üzere, 
Millî Eğitim Bakanlığına bırakmıştır. Ancak Di
yanet İşleri dinî tedrisat yapan okul, enstitü 
ve üniversitelere kendi görüşünü ilâve ve teşri
ki mesai etmekle bir salah temin edebilir. Aksi 
takdirde dinî tedrisatı Diyanet İşlerine bağla
mak diye bir telâkkiyi Anayasa meneder arka
daşlar. Esas itibariyle muhtacolduklari bilgiyi 
Diyanet İşlerinin irşadiyle Millî Eğitim Bakan-
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lığı tanzim eder, böylece mesele kendiliğinden 
hallolur. 

Cami inşaatları : 
Cami yapılmasında Hükümet gayret göster

miyor diye itham edildi. 
Arkadaşlarım; yirmi bine yakın cami hali in

şadadır. Bunların inşasını muhtelif dernekler 
yapmaktadır. Biz her yıl bunlara imkânlarımız 
nisbetinde yardımlar yapmaktayız. Bugün İs
tanbul'a Müslüman ve Türk damgasını basan 
büyük âbideler ecdadımızın bizlere miras ola
rak bıraktıkları vakıflar sayesinde olmuştur. 
Bugün her mahallesinde eğer bir milyoner yok
sa da her şehrinde mutlaka bir milyoneri var
dır. Biz vakfa mütaallik yeni tesislerin yapıl
madığını görmekle muzdaribiz. Bu iş sadece Hü
kümetten beklenemez. Biz vatandaşın bu sahada 
ilgi göstermesini ve bu sahadaki Hükümet ça
lışmalarını tamamlamalarını bekliyoruz. Malî 
imkânlar hâsıl olduğu müddetçe bu sahalara ya
pılan yardımların genişletilmesi gayet tabiîdir. 

Dinî tedrisat için «bizde kifayetli adam yok, 
dışarıdan getirelim» fikri üzerinde konuşuldu. 
Bu dışarıdan getirelim meselesini beraberce mü
talâa edelim arkadaşlar. Aşağı - yukarı en bü
yük İslâm enstitülerinden bir tanesi Ezher'dir. 
Ezher bizim arzu ettiğimiz kemâli, bizim arzu 
ettiğimiz anlayışı bize getirecek vaziyette değil
dir. Binaenaleyh, daha başka imkânları zaman
la hazırlamak ve Diyanet İşlerinin ıslahında ev
velâ merkezin takviye edilmesi ve bunun hazır-
lıyacağı plân sayesinde din adamlarının yetişti
rilmesini desteklemek daha çıkar yol olur. 

Bir hâtıra olarak şunu arz edeyim : 
Ezher'de tahsilini ikmal etmiş olan İhsan is-

ıminde bir hemşerim vardı. Bu zat çocuk yaşta 
Mısır'a olkumaya giderken kendisine rica ettim, 
başka diller öğren ve başka fakülteleri de bitir 
diye. Her ikisini bir arakla yürüt dedim. Haki
katen güzel yetişti ve kuvvetli bir din adamı 
oldu. Fakat kendisini 'koyu taassuptan (kurta
ramadı; 

Kuranın en iyi tercümelerinden birini yap
tığına şüphe etmediğim merhum Mehmet Akif 
bu tercemeyi Ihsian Efendiye bırakmıştı. 6 - 7 
defa mektup yazdım, Mısır'a giden kimselerle 
haber yolladım, ayrıca Hükümet müracaatte 
bulundu. Fakat Mehmet Akif'in bu çok değer 
li Kuran tercümesini elinden almak mümkün 
olmadı. Çünkü (Türkçe Kuran) in basılmasını 
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uygun görmüyordu. Neticede bü'tün Türk âle- ı 
mi için (büyük kıymet taşıyan bu Kuran tercü
mesinden mahrum olduk. Binaenaleyh yetişme 
tarzları bir muasur medeniyet ve Devlet zihniye
ti içinde olmuyor. Benim bildiğim bu kadardır. 

Kıymetli arkadaşlarımı; mevcut din hizmetli
lerinin bilgi noksanlığından bahsettiler. Haki
katen mevcut müftülerin yarısına yakını ilk 
mektep mezunu bile değildir. Yeni menşe ve 
mahreçleri de olmadığı için bundan sonra dinî 
tedrisata, daha çok kıymet vererek yetiştirilmek 
ve memlekette millî birliği muhafaza edecek, 
bunu takdir edecek idin adamları yatiştirmenin 
çok lüzumlu bir dâva halini aldığında hiç şüp
he yoktur. Arkadaşlarımın irşatlarına bilhassa 
teşekkür ederim. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarımızın 
büyük hassasiyet gösterdiği ve vatandaşın, Cuım-

,huriyet vatandaşının mânevi cepheden doyurul
ması ve sağlam ahlâk temelleri üzerinde dininin 
etkisinden istifade edilmesi yolundaki dilekleri 
dikkate alınacaktır. Bunun içindir ki, teşkilât 
kanunu hazırlanmaktadır. Bunun içindir ki, Ko
alisyon Hükümeti Hükümet programında bu 
meseleyi ele almıştır. 

Diyanet işleri bütçesinin noksanlığı, demin 
arz ettiğim gibi, teşkilât kanununa uygun ola
rak ek ödeneklerle tamamlanacaktır. Diğer sa
halara taallûk eden ve temas etmeden bıraktı
ğım kısımlar varsa arkadaşlarım bu kısımlar 
için sual tevcih edebilirler. Sorulacak bir şey 
yoksa hepinizi hürmetle selâmlarım. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Ezan mev

zuunda. Ezanın Arapça veya Türkçe okunabi
leceğini beyan buyurdunuz. Fakat ezanın mut
laka Arapça okunmasına dair Diyanet işleri 
Başkanlığında bir tamim vardır. Bu hususta 
malûmat rica ediyorum. 

DEVLET VEKtLİ AVNl DOĞAN (Devam
la) -~- Tamimi görmedim. Arattırayım. Ezan 
meselesi hakkında hepinizin bildiği bir meseleyi 
kısaca farz edeyim : Malûmdur ki; ezan bir şıa-
rı-islâmdır, bir islâm meyli ve âdetidir. Aslın- I 
da dinle alâkası yoktur. Müslümanlığın ilk yıl
larda müslümanları camie davet etmek için çan 
çalınmıştır, boru öttürüknüştür, ateş yakılmış
tır. O zaman sahabe bunların ayrı dinlere mah-
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sus şeyler olduğunu ileri sürerek sırf ımüslü-
manlara mahsus bir davet, usulü üzerinde gay
ret sarf etmiş ve daha sonra yapılan bir içtima-
da bugünkü şekil kabul edilmiştir. Diyanet iş
lerinde bu yolda Ibir tamimin mevcut olup 'olma
dığını tetkik eder, kendilerine hususi olarak ar
zı cevap ederim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Efendim, 
aksi de olabilir. Mutlak surette vatandaşın is
tediği dilde ezan okutulması isteniyor. Her iki 
şekilde de olabilir. 

AVNl DOĞAN (Devamla) — Doğrudur. 
Çünkü, biz Hükümet olarak ibadet ve itikat 
kısmına bir müdahalede bulunmamalıyız. Ezanın 
Arapça okunması tabiîdir. Istiyen vatandaşla-
rımıizın ezanı Türkçe okumalarına da bir mâni 
yoktur. 

BAŞKAN — Sual sorulmasına artık izin ver
miyorum. Çünkü kifayet takriri verilmiş, kifa
yeti de Meclis kabul etmiştir. Yalnız bir arka
daşımızın Bakanın konuşması bittikten sonra 
söz alma salâhiyeti vardır. Şimdi ise söz iste
miş arkadaşınız vardır. Bunun için söz sırası 
gelip de konuşmamış arkadaşa söz vereceğim 
ve ondan sonra müzakereyi bitireceğim. Çünkü 
bugüne kadar kifayet takriri verilp de kabul 
olduktan sonra sual dahi sorulmadı. Binaen
aleyh, sual sorulmasına izin vermiyorum. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Efendim, ben bir takrir verdim. Bakanın •ko
nuşmasından sonra söz verilmesini iste 3im. Yal
nız Vekil Beyin izahları üzerine de konuşacağım. 
Bu bakımdan maruzatım sadece iki dakika sü
recektir. Binaenaleyh konuşmama izin veriniz. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası (riyasettin 
Karaca Arkadaşımızındır, Kendileri söz sırasını 
size verirlerse siz konuşabilirsiniz. 

Buyurun Avni Bey, gidebilirsiniz. 
Giyasettin Bey son söz milletvekilinin oldu

ğu için söz istiyor musunuz?.. (Kendisi yok 
sesleri) 

öyleyse sıra Yahya Dermancı'nındır, Yahya 
Bey sıra sizindir, söz istiyor musunuz?.. 

YAHYA DEEMANCI (içel) — Ben sıramı 
ismail Hakkı Akdoğan Beye veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, İsmail Bey. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 

Çok muhterem arkadaşlar, bendenize burada 
size hitabetmeme fırsat veren arkadaşıma huzu
runuzda hürmetlerimi sunarım. 
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Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Vekil Be

yin izahlarından geçen iki hususun aydınlatılma
sı ve görüşümü ifade etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Bunlardan birisini Sayın Cevat Od-
yakmaz arkadaşımız sordu. Verilen cevap beni 
tatmin etti. Yalnız ikinci husus şudur. 

Sayın Devlet Bakanı Avvni Doğan Beyefen
di izahlarında evvelâ âyet, sonra hadis, icmai 
ümmet ve kıyası fukaha olmak üzere dinin kay
naklarından bahsettiler ve bu izahlarında Yük
sek Meclisinizin icmai ümmet durumunda oldu
ğunu söylediler. 

Bendeniz bu fikre iştirak etmiyorum. Tür
kiye Cumhuriyetinin Anayasasında lâyüklik yer 
almıştır. Dolayısiyle Türkiye Cumhuriyetinin 
Büyük Millet Meclisinde her dine mensup va
tandaş mevcuttur. Bu bakımdan Yüksek Meclîs 
icmai ümmet durumunda değildir. 

Ayrıca icmai ümmette ittifak şarttır. Verileri 
kararların ittifakla verilmesi lâzımdır. Bu ba
kımdan bu şekildeki vâki beyan ve bilgilerine 
iştirak etmediğimi arz eder hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

DEVLET BAKANI AVNl DOĞAN (Kasta
monu) — Şahsımdan bahsettiği için bir cümle 
ile cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyalım efendim. 
cevap versin sesleri) 

DEVLET BAKANI AVNÎ DOĞAN Kasta
monu) — Kıymetli arkadaşımla bir dinî müba-
haseye girecek değilim. Ancak bu vasfa bende
niz vermiş değilim, Imkilâbm temel kaynaiklarm-
dan Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilât Kanunu 
(Muamelâtı nâsa taallûk eden hususatm teşri:, 
yasaması ve icrası Türkiye Büyük Millet Mec
lisine ve onun Hükümetine ıaittir) diyor. 

Kıymetli arkadaşımın son fikrine cevap ve
reyim. îcmada ittifak şarttır dediler. «Vealey-
küm bissevadil âzam» ekseriyet nerede ise oraya 
katılın, diyor, hatırlasınlar. Onun için ittifak 
şart değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —• Bölümlere geçiyoruz. 
B. Lira 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 11 252 802 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

202 Ücretler 35 284 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
203 Geçici hizmetliler ücreti 12 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve -yar
dımlar 325 700 
BAŞKAN — Kabul edenler...* Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenler 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı t 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğince 
.T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 3 023 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 54 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 680 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 302 nci 
bölüm için bir takrir var. Bu takriri, Ilyas Seç
kin arkadaşımızın da izah ettikleri gibi Anaya
sanın 94 ncü maddesine göre oylamaya imkân 
yok. Çünkü önergenin tahsisattan münakale is
tediği bütçeler ayrı ayrı bütçelerdir. Katma 
bütçeli olan Vakıflar bütçesinden umumi büt
çeye aktarma istenmektedir. Vakıflar bütçesin
den gelir tenkisi mahiyetinde olduğu için Ana
yasamızın 94 ncü maddesi mucibince bu takriri 
oyunuza arz ediyorum. 

636 
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Bölümleri okumaya devam edin, efendim. 
302 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... KabuT edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 5 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Başkanlık temsil ve ağırlama 
giderleri 2 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak Öğrencilere verilecek 
burslar 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Tayın ve tanıtma giderleri 120 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında Bütçe En
cümeni raportörünün bir tâdil teklifi var, oku
tuyorum* 

Millet Meclisi Başkanlığına * 
T. B. M. M. Bütçesinin nakil vasıtaları sa-

tınalma bölümü 752/11 - 12 fasıllarından tenzil 
edilen 160 000 liranın Diyanet İşleri Bütçesinin 
451/10 satınalma ve abone maddesine -aktarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Adana Aydın 
Hasan Aksay İsmet Sezgin 

Ankara Yozgat 
tlyas Seçkin Dr. Celâl Sungur 

Yozgat Hatay 
î. Hakkı Akdoğan Sekip İnal 

BAŞKAN — Bu tadilnameyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler^.. Kabul 
edilmiştir. 

Bu tadile göre bölümü okuyun efendim. 

B. Lira 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 280 000 
BAŞKAN - . Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Memur ve hayrat iademesinin 
kurs giderleri 244 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar> 

501 Geçen yıl borçları 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 51 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Diyanet İşleri Başkanlığı Mer

kez Memur ve Mümtahdemleri 
Yardımlaşma Derneği 
(Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeğine yardım olarak) 10 297 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edümiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, program mucibince 

dün bitmesi lâzımgelen bütçelerden Tapu ve Ka
dastro bütçesi Jdahi bütün bitirilememiştir. Bun
dan sonra Başbakanlığa bağlı iki bütçe dalha 
var. Adalet Bakanlığı bütçesinin de 'bugün bit
mesi icabediyordu. Müsaade ederseniz, yanm 
saatlik bir aradan sonra devam edelim. Bunun 
için arkadaşlardan istirhamım yemek için dışa
rıya çıkıldığı takdirde ekseriyet bulamayız. 
Eğer şimdi yarın toplanmak üze're tatil edersek 
o vakit bütçeyi zamanında yetiştirmek ihtimali
miz çok azalır. Çünkü Diyanet İşleri bütçesi 
için üç buçuk saat müzakere cereyan etti. Ada
let Bakanlığı bütçesi için parti sözcülerinden 

ayrı solarak şimdiye kadar 16 «rkadaşnaaz söz 
almış bulunmaktadır. Müzakerelerin devamı 
sırasında da söz alacak arkadaşlarımız buluna
caktır. Bu sebeple Riyaset bir gece oturumuna 
zaruret hissetmektedir. («Yarın gece yapalım» 
sesleri) Bu gece toplanmıyalım, bundan sonra 
(toplanalım diyorsunuz. («İlân edersiniz» sesleri) 
öyleyse yarın oturum (açıldığı zaman, gece de 
toplanılacağım düşünerek, arkadaşların hazır
lıklı bulunmalarını rica ederim. 

Yarın Saat 10 da toplanılmak üzere Birle
şimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 20^0 


