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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1964 yılı büt

çeleri kabul olundu, 
Başbakanlık Bütçesinin tümü üzerinde bir 

süre görüşüldü. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

İkinci Oturum 
Başbakanlık 1964 yılı Bütçesi kabul edildi. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 1964 yılı Bütçesi 

üzerinde bir süre görüşüldü. 
Saat 19,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Siirt 
Mekki Keskin Süreyya öner 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Üçün cü O turum 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlü

ğü 1964 yılı bütçeleri kabul olundu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 

bir süre görüşüldü. 
21 Şubat 1964 Cuma günü saat 10 da topla

nılmak üzere (21 . 2 . 1964, saat 2,03 te) Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

llyas Kûıc 



B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisindin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır, sayın üyeler anahtarları çevirip lüt
fen beyaz düğmeye bassınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yok, yarım saat 
sonra, 10,30 da toplanmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 10,05 

t K l N C l OTURUM 
Açılma saa t i : 10,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya
pılacaktır. 

Sayın üyeler anahtarlarını çevirip, lütfen 
kabul düğmelerine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vaudır, müzakerelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık Divanı tezkeresi (3/825) 

BAŞKAN — Bâzı sayın üyelere izin veril
mesi hakkında Riyaset Divanının kararını oku
tuyorum ; 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 19 . 2 . 1964 tarihli toplantı
sında kararl aştı nl mıştı r. 

— 307 r -
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Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fııad, Sirmen. 

içel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 15 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 2 . 1964 tarihinden iti
baren, 

Traibzon Milletvekili Ahmet Şener, 10 gün, 
mazeretine binaen, 18 . 2 . 1964 tarihinden iti
baren, 

Urfa Milletvekili Osman Ağan, 10 gün, 
hastalığına binaen, 29 . 1 . 1964 tarihinden iti
baren, 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 25 gün, 
hastalığına binaen, 5 . 2 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN —• Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

içel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 15 gün, 

4. — GÖRÜŞ 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi tfe Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sayısı : 596; 
C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

a) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Diyanet işleri bütçesinin tümü 
üzerinde şahısları adına konuşmaya devam ediyo
ruz. Söz sırası Sayın Mehmet Geçioğlu'nundur. 
Buyurun, efendim. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, dün Diyanet işleri bütçesinde 
grupları adına konuşan arkadaşlarımın hepisine 
hürmet ve saygılarımı sunarım. Çünkü, bu dinî 
müessesenin ihtiyaçları hususunda ellerinden gel
diği kadar, dillerinin döndüğü kadar bu mües
seseye yardım yapılması hususunda istirhamlar
da, bulunmuşlardır. 

Arkadaşlar', Diyanet İşleri bütçesinde bu sene 
yine bir artış yoktur. Bütçede görülen fark ge
çen, sene serbest bırakılan (300) aded imam -
Hatip ödeneği ile mülhak vakıflardan mazbut 
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I hastalığına binaen, 17 . 2 . 1964 tarihinden iti-
' haren, 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etki

yenler... Ka'bul edilmiştir. 
TraJbzon Milletvekili Ahmet Şener, 10 gün, 

mazeretine binaen, 18 . 2 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kahul edenler... Kabul etmi-
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Osman Ağan, 10 gün, 
hastalığına binaen, 29 . 1 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Kabul etmi-
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 25 gün, 
I hastalığına binaen, 5 . 2 . 1964 tarihinden iti

baren, 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etıni-

yenler... Ka'bul edilmiştir. 

İLEN İŞLER 

j vakıflar arasına alman camilerin (63) personel 
kadrosunun (S) cetveline ilâvesinden ibarettir. 

Müftü ve vaizlerin kadro ve maaş durumla
rından bahsetmiyeceğim. Sayıları (10 313) olan 
hayrat hademesinden (9 913) adedinin mükte
sebinin altında ücret almakta olduğu ve (13) se
neden beri de zam görmiyenlerin mevcut bulun
duğu raporda beyan edilmektedir. 

Bu kanuni hak ve ihtiyaç nazara alınmamış 
ve alınmamaktadır. Mazeret olarak da Teşkilât 
Kanunu ile bu ihtiyacın giderileceği yıllardan 
beri ileri sürülmektedir. Bu hususu önlemek için 
bir takrir hazırladım; bütçeden evkafa yapılan 
yardımın bu ücretlere aktarılması hususunda. 
Riyasete takdim ettim, iltifat görmesini istir-

I ham ederim. Bu suretle hiç olmazsa hademei hay-
I ratm aylıklarına 50 şer lira zam yapılmış ola

caktır. 
Muhterem arkadaşlarım, Devlet hizmmetinde 

vazife gören her teşekkül mensubu kanuni hak
kını alır da bu müessesede çalışanlar niçin ala
maz, bunu anlıyamam. Bu hususu yüksek takdir
lerinize arz ediyorum. 

1950 den bu seneye kadar Teşkilât Kanunun
dan bahsedilegelmiş ise de, hâlâ bu kanun Yük
sek Meclise sevk edilememiştir. % 99 u Müslü
man olan bu memleketin din müessesesinin bu 

| kadar ihmal edilmesi doğru değildir. Devlet ba-
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kanlai'i bu kürsüden; her sene bu mevzu hakkın
da .Yüksek Meclise katî vaatlerde bulunımuşliar 
ise de netice elde edilememektedir. 

429 sayılı Kanunla kurulmuş olan Diyanet 
işleri Reisliği elbette bir ihtiyaç ve zaruretin 
ifadesidir. Ve bu kanunla kendisine tevdi edilen 
Amme hizmeti vardır. 

Kanunun birinci maddeside deniliyor ki, 
«Türkiye Cumhuriyetimde muamelâtı nâm, ait 
ahkâmın teşrii ve infazı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile onun teşkil ettiği hükümetlere aid-
olup dini mü:bini Mâmın bundan maada itikat, 
ibadat ve ahlâka dair bütün ahkâm ve mesaili
nin tedviri ve müessesatı diniyenin idaresi için 
Cumhuriyetin makarrında bir Diyanet İşleri 
Reisliği makamı tesis edilmiştir.» 

Beşinci maddesinde de, «Türkiye memaliki 
dâhilinde bilcümle cevami ve mesacidi şerifenin 
idaresine müftü, vaiz, imam - hatip, müezzin 
ve kayyımların ve sair müstahdeminin tâyin 
ve azillerine Diyanet işleri Reisi memurdur.» 
diye kayıtlanmış ise de tatbikat maalesef tama
men denecek derecede bunun aksinedir. 

Diyanet işleri Reisinin vazife ve salâhiyet
lerine her hangi bir müdahale yersizdir. 

Cami ve mescitlerin idaresine gelince merkezi 
Hükümetteki camilerde dahi Cuma ve bayram
larda halk huzurla, ibadetini yapamamakta ga
zete ve sair kâğıtlar üzerinde namaz kılmakta
dır. 

Bu ihtiyaçların giderilmesi elbette bütçedeki 
karşılığı ile kabildir. Geliri milyarlar tutacak 
olan "Vakıflar idaresi de kendisinde bir mesuli
yet hissi duymamaktadır. Sayın Devlet Bakanı
nın bu husus ile alâkalanmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir hizmetin ifası maddi imkânlara bağlıdır. 

Bütçede karşılık olmadığı için bu âmme hizmet
leri lâyıkiyle görülememektedir. 

Çok mühim bir mesele de bu müesseseye ele
man yetiştirecek olan Yüksek islâm Enstitüsiy-
le İmam - Hatip okullarının ders programlarının 
tanziminde Diyanet işleri Reisliği yetki sahibi 
değildir. Benim müesseseme yetiştirilecek ele
manlar için ben söz sahibi değilim. Bu nasıl olur? 
Bu okullardan mezun olanların mesleke intibak
ları hususunda gerekli tedbirin alınması ve ez
cümle kurslar açılması gibi ayrıca bu okullara 
giriş sırasında öğrencilerden birer hizmet taah
hüt senedi alınmasının da faydalı olacağı kâna-
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atindeyim. Bu takdirde, mezun olanların başka 
mesleklere kaymaları önlenmiş olur. Devlet Ba
kanımızın Maarif Vekili ile arz ettiğim husus
lar hakkında görüş birliğine varmaları çok lü
zumludur. 

İlk, orta ve liselerde dinî tedrisat, milletçe 
a rzu edil inektedir. 

Bugünkü neslin din bilgilerinden yoksun ye
tiştirilmesinden indallah mesul olduğumuzu he
pimizin bilmemiz lâzımdır. 

Vatandaş hizmetinde ve vatan müdafaasında 
dinî inancın ne büyük irade ve kudret sağladı 
ğı malûmdur. 

Vatan müdafaasında göğsünü kurşuna siper 
eden ancak şehit olmak gayesiyle hareket ede> 
bu inançtan mahrum olanlar acaba düşman kar
şısında durabilir mi?. 

Size bir hâtıramı arz etmek isterim : 1916 
yıllında Millî Mücadelede, 3 Nisan yahut 4 Ni
sandır tarihi, Pozantı'yı Fransızlar işgal et
mişti. Bu Fransız kuvvetlerine karşı teşekkül 
eden Milislerden Kaısıım Efendi isminde bir zat 
çıktı; «Çocuklar, Allah'ın izni ve inayeti ile 
ıbilin ki, (karşımızdaki bu düşman sizin yumruk. 
ilanınızla 'ezilecektir: ölürseniz şehitsiniz, en 
büyük mertebenin sahibisiniz, kalırsanız gazi1-. 
siniz.» diye telikinde bulundu. Ve taarruz emri 
geldiği zaman karşımızda bulunan o muazzam 
Fransız •'kuvveti, Melil Taburu diye tâbir edi
len cüzi bir kuvvetin karşısında ezilerek mah
voldu. Şehitler verdik; fakat bu şehitler işte 
bu dinî inançlarından dolayı göğüslerini düş
mana germişlerdir. Bugün Kıbrıs'ta yapılan 
muameleyi görüyorsunuz, her gün vatandaşla
rımız orada göğüslerini kurşuna germişler ve 
hâlâ da bir irmanlıa germekte ve şenidolüiakta-
dırlar. Onlar bu inançları ile karşısında bu
lunan ve kendilerinden çok üstün olan kuvvet
ler karşısında mukavemet ediyor, işte bu, din 
sayesindedir. Yarınki yetiştireceğimiz nesli de 
'bu şekilde yetiştirmeye mecburuz. Eğer, bunu 
ihmal ederseSk Allanın huzurunda hesap ver-
melkte güçlük çelkeceğimiıze inanmanız lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın Gte-
çioğlu. 

MEHMET GKEÇİOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurursanız biraz daha konuşacağım. 
(Konuşsun, konuşsun sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. Evvelce 
alınmış bir Meclis kararı gereğince şahısları 

— 309 — 
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adına konuşmalar 10 dakika il© raahduıfctnır. 

MEHMET OEÇÎOĞLU (Defamla) — Efem-
dini, dün de fazla konuişm'alar olmuştur. Oya 
arz edin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu'num konuşma -
sinim. 10 dakika; ile mahdut olmaması hususun
daki isparini oyunuza .sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmıiyeuler... Kaıbul1 edilmiştir. 

Buyurun Sayın Geçioğlu. 
MEHMET G'EÇÎOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, Diyanet işleri' Teşkilâttı 
tarafından çıkarılan neşriyattın halkça benim
senmesine rağmen miktarca kâfi ,gelm<eme<fetıe-
dir. Bumun temini için miiıted<avil sermaye mik
tarının kifayetli bir hale getirilmesini talebe-
diyorumı. Sabık Diyanet İşleri Reisi Sayın 
Ömer Naısuhi Bitmcn'im büyük eseri olan1 

Tstıl ahatı Eıkhiye'nln Diyanet îşlerince de bas
tırılması çok lüzumludur ve yerimde bir hare
ket olur. Gelecek nesillere en büyük bir hedi
yemiz olur. 

Ayrıca Hükümetten, şu hususun da aydın
lat! İm a sini rica ediyorum. Dün Millet Paırtisi 
Gmpu adına, konuşan arkadaşım bir olaydan 
bahsetti. Gocuk 'kütü panele rinde bulunan dinî 
kitapların, 'kaldırılması üzerime Nevşehir •Mil-
letvekili Bay Ramazan. DemirsoyHın yazılı so
rusuna Millî Eğitim Bakamı 2$ . 11 . 19,03 
tarihimde cevap vermiştir. Bu, zahıtlarda görü
lüyor. Bu, üzüntü ile karşılamımıştır. Çünkü, 
bu toplanan kitaplar şu şekilde toplanıyor : 
Hariçten memlekete muzır kitaplar ithal edi
liyor, diye bir karar alıyor, ıbu muzır kitıap-
ların. toplatılmasını! kararlaştımyor ve mahke
me kararına, da, İstin adediyor. Ama kütüpane-
de bulunan İslâm eserleri ve hattâ mukaddes 
kitabımız olan Kuran da 'kaldınihyor. TakdİTi-
1 erinize arz ediyorum. Bu ne oluyor? Nereye 
gidiyoruz? Bu nasıl olmak.1 

Kuran, beşeriyet âlemine rehberi' hidayet
tir. Bumu bilmiyenler biMmler, bwm Büyük 
Millet kürsüsünden arz ediyorum. Semavi 'ki
tapların (m sonu ve hiçbir harfi değişmemek 
suretiyle kıyamete kadar Allah o mübarek kitabı 
muhafaza edecektir. Ve harfi bir mucizedir. Ve 
ilâhî bir kitaptır, 

Muhterem arkadaşlar, 
İslâm Dini tarihen sabit bir hakikattir ki, ed-

yaın münzilenin yani vahyi ve ilhama istinadeden 
dinlerin son halkasıdır. Bu dini tebliğ buyuran 
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Hazreti Muhammet S. A in. de Peygamberlerin 
sonu olduğu hepinizce malûmdur. 

Bu din öyle bir dindir ki, her zaman ve me
kânda yaşıyacak olan akvamın ihtiyaçlarını ka
nidir. Dünyanın her hangi bir yerinde gelmiş. 
ve geçmiş olan ilâhi dinleri ve mukaddes kitap
ları tasdik edicidir. Sonradan olan şeyler kendi
sinden evvelkilere nazaran daha mütekâmil şü
mullü olduğu şüphesizdir. 

Tekâmül Kanunu da bunu iktiza eder. Ak
sini iddia etmek Tekâmül kanunlarını inkâr de
mek olur. 

Dünyada ve ahirette insanları saadete erişti
recek olan bu mukaddes dinin saliki olarak iftihar 
ediyoruz. (Bravo sesleri) ve Allahın en büyük 
nimetine de mazhar olduğumuzu unutmıyalım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kim ne derse desin, dinsiz bir cemiyet daima 

malûldür. Bu kutsi müessesenin, lâyık olduğu 
mevkie yükselmesi için maddi ve mânevi yönden 
her türlü ihtiyacının karşılanması bir vecibedir. 
Muattal bir halde kalmasından indallalı mesulüz. 

Muhterem arkadaşlar; Cenabı Hakka imandan 
sonra akim başı halka sevgi göstermektir. (Bra
vo sesleri) Türk milleti, dini müessesemizin halk 
ihtiyacına cevap verecek hale git iril meşini isti
yor. 

Ahlâk tereddisi ve komünizm mücadelesi an
cak vatandaşların din duygusiyle kabildir. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, asrı saadetten uzaklaş
tıkça dini duygudan da uzaklaşıyor muyuz? Bu
nu itiraf etmeye nıcuburuzdur İd, din, bu cemi-

' yetlerin nâzımıdır ve dinsiz bir cemiyetin akıbeti 
yoktur. Bu itibarla hepinizden hürmetle saygıy
la istediğimiz tek birşey varsa., bu müesseseye 
lâzımgelen yardımı esirgememinizdir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. Bir takrir arz ediyorum, 
itibar göstermenizi rica. ediyorum. (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven. 
MTTHÎDDlN GÜVEN (İstanbul) — Geçen 

senoki bütçe ve plân tenkidlerimi yaparken mem
leket kalkınmasında meselelerin yalnız maddi za
viyeden ele alındığına, rakamlara ve bâzı hesabi 
metotlara dayanarak donuk bir görüş içinde neti
ceye varmak istendiğine işaret etmiştim. Aynı za
manda cemiyetimizin şiddetle muhtaç bulunduğu 
bir mânevi cihaz!anma mevcııdolmadığı müddetçe 
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bu gayretlerin daima kısır kalacağı üzerinde dur
muştum. 

Kanaatimce Diyanet İşleri bütçesi görüşülür
ken bu çok hayatî meseleye lâyıkı veçhile eğil
mek icabedeeektir. 

Dünya üzerinde insanları ve cemiyet 1 eri, be
şerin yaratılışında mevcut zaıflardan kurtarmak 
ve bir inanışın ulviyetinde yok ederek hakka, hu
kuka, adalete, ahlâk ve fazilete dayanan bir ya
şayışa sahip kılmak için ilâhi kanun ve emirler 
dinlerde müesseseleştirilmiştir. 

Büyük milletimizin tarihi boyunca sahiboldu-
ğu islâm Diniyle medeniyetler yarattığı, mimari, 
tıp ve değer ilmî sahalarda ileri seviyelere erişti
ği bilinen hakikatlerdendir. Bir zamanlar bu yol 
üzerinde hak ve hukukun sevgi ve müsamahanın, 
riayet ve itibarın değer kazandığı cemiyetimizin 
âdil idaresi, yabancı ülkeler tarafından aranılır 
olmuştur. 

Uzak ve yakın mazimizde yazılı askerî zafer
lerimizin dinimizin verdiği iman kuvvetiyle ka
zanıldığı tesbit edilmiştir. Bugünkü askeri 
manevra tatbikatında dahi mehmetçiğiıı hücum 
savletinde ona kuvvet veren dilinden düşürmediği 
yine yaratıcısının nidalarıdır. Ve bu hep böyle 
olacaktır. 

Ahlâki bir zemin üzerinde bilgiyi, dayanışma 
ve yardımlaşmayı hayatın sonuna kadar başkala
rı için hizmeti emreden îslâm Dininin milletimiz 
eliyle kurduğu sosyal müesseselerle asırlarca 
garba örnek verdiği bilinen bir hakikattir. 

Bir cami etrafında toplanmış, medrese, kütüp
hane, imarethane ve şifahanc ve kurulmuş di
ğer tesislerle bugün toplum için tahakkukuna ça
lıştığımız hizmetlerin mazide tatbik edilmiş hâlâ 
yaşıyan eserleridir. 

Avrupa ve Amerika'da son asır içinde ele alı
nan vakfiyeler dinî cemiyet ve teşekküllerin gi
riştikleri sosyal teşebbüsler hep bu örneklerin bi
rer tekrarı değil midir? 

Kalkınma plânının sımsıkı sarıldığı sosyal 
adelet mefhumu, kemaliyle ve tatbik ölçüleriyle 
esasen müslümanlığın muhtevasında mevcut değil 
midir? 

O halde Türk cemiyetini lâyık olduğu hayat 
seviyesine kavuşturabilmek için mukaddesata ait 
duygularının bir kenara bırakarak ve bu ulvî 
vasıtanın büyük telkin ve tesirlerinden kendimizi 
müstağni kılarak hareket etmek mümkün olamaz. 
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Esasen plân kitabında enterasan bir istatistik, 

bir hakikati göz önüne sermektedir. 10 - 15 yıl 
içinde vatandaşın hizmetlerine iştirak nisbeti, yol, 
mektep, gibi mevzularda % 5 - 6 ve fakat cami 
inşaatında % 38 nisbet indedir. 

Görülüyor ki, dinî Tnanca bağlı bir faaliyet
ten vatandaş ne olursa olsun alâkasını esirgeme-
mektedir. Bu gerçek, insanlarımıza ne şekilde 
müessir olabileceğimizi ve onları iyi bir istika
mete sevk edebileceğimizi açık olarak göstermek
tedir. 

îktisaden geri kalmış memleketlerin geri kal
ma, sebeplerini inceliyen Pierre Gousset (Dün
yadaki nüfus fazlalığı ve Avrupa'nın geleceği) 
kitabında : (Bugüne kadar îslâm Dininin gün
delik hayatta mübalâğalı bir yer işgal etmesi 
ve yanlış davranışlarla insanları dar mecburiyet
ler içine alması ferdî teşebbüslere yer bırakma
mıştır. Halbuki Ortaçağda katolikliği de tatbi-
katiyle en aşağı İslâm Dini kadar iktisadi faali
yeti önleyici idi, Katoliklik gibi İslâm Dini de 
modern şartlara intibak edebilir. O zaman düşü
nüldüğünden daha süratli kalkınma temin edile
bilir) demektedir. 

Yabancı müdekkiklerin salâhiyetle ifade ettik 
leri bu husus dikatle göz önünde tutulmaya değer. 
Kanaatim odur ki, köyde öğretmenin yanında, 
Din adamının en büyük yardımcı hattâ esas un
sur olduğu unutulmamalıdır. 

Köylüyü ikaz ve tenvirde, yetiştirme, teşvik 
ve emeğini değerlendirmede, verimli bir çalış
manın içine sevk etmede müşterek bir eğitim ve 
öğretim metotdunun içine girilmelidir. 

Hasassiyetle üzerinde durulan bir halk eğiti
minin en kolay ve müessir tatbik sahası için 
müessese ve tesisler önümüzde durmaktadır. 

Diyanet îşleri Reisliğinin, bu hususları dik
katle göz önünde bulundurması vaizlerin hayat 
ile irtibatını kıymetlendirmekle beraber, din 
adamının yalnız camide namaz kıldıran bir in
san hüviyetinden çıkarılarak, fiilen çalışabilen, 
köylünün yanında ona rehber olacak bilgilerle, 
inanışlarla mücehhez bir hale getirilmesi üzerin
de ehemmiyetle durması gerekmektedir. 

Diyanet îşleri Reisliğinin çalışmalarını Millî 
Eğitim Bakanlığı ile sıla bir işbirliği halinde 
imam - hatip okulları, Yüksek îslâm Enstitüsü, 
ilahiyat Fakültesi içinde değerlendirilmesi şart 
bulunmaktadır. 
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Ayrıca mevcut elemanların faaliyetini takip J 

ederek, bugünkü hayat icaplarının dinî ve ah
lâkî ölçüler içinde tetkik ve gereğinin tatbikini 
mümkün hale getirmek lâzımdır. 

Gayet tabiîdir ki, mevcut din adamlarının 
teçhiz edilmeleri keyfiyeti çok mühim bir rol 
oynamaktadır. I 

Gerek imam - hatip okullarında gerekse Yük
sek islâm Enstitüsü ve ilahiyat Fakültesindeki 
eğitim ve öğretim elem anlarının ve idarecilerin 
ehliyetleri ve liyakatleriyle birlikte îslâm dini
ne ait kati ve samimî bir inanışa sahibolmaları I 
şarttır. 

Radyo yayınlarında ahlâki telkinlerin yanı 
başında, gerçekler ve teknik buluşlarla ikmal 
edilmiş konuşmaların yer alması (Bana bir keli
me öğretenin ben kölesi olurum) diyen islâmi 
düşüncenin her çeşit tefsirlerin ötesinde halka 
intikali düşünülmelidir. 

Söz buraya gelince, bâzı çevrelerin din an
layışı üzerinde durmak ve memleketimizde bil
hassa aydın zümrede yerleştirilmeye çalışan yan
lış bir zihniyete işaret etmek isterim. 

Din hiçbir zaman ilme mâni değildir. Aksi
ne Müslümanlık, ilmi esas alan en büyük mües
sesedir. Cehaleti meneden, hayat boyunca öğ
renmeyi emreden, temizlik, iyilik, hak ve ada
let duygulariyle hemcinslerine yardımı şart ko
şan ve buna ait ölçüleri vaz'eden bir tefekkür sis
temidir. Fakat aynı zamanda hayat içinde, ha
yatı değere kavuşturan bir hükümler manzume
sidir. Medeniyete karşı değil medeniyeti davet 
ve tevlidedici şartları bünyesinde taşır. Fertleri 
ruh yapısı sağlam, imanla mücehhez bir mâne
vi zemin üzerinde, cemiyetten aldığı bilgiyi, 
şahsiyetinde geliştirip zenginleştirerek fazlasiyle 
iadeyi bilen vasıflara sahip kılar. 

Asırlar boyu her türlü darbelere, mihnet ve 
meşakkatlere rağmen varlığını muhafaza eden 
büyük milletimizin koruyucusu ve Yeşilada'da 
hamisiz kalmış ırkdaşlarımızı kahramanca çar
pışmaya teşvik eden kuvvet Türklük yanında iş
te bu iman selâbetidir. 

Ben şuna inanıyorum ki, Tanrıya mani
siyle, bin türlü mahrumiyetlere katlanan mil
letimize gereken hizmet ancak böyle aydınlık bir 
düşünce içinde ve bu vasıftaki aydınlarla yapı
labilir. Anayasanın sağladığı vicdan hürriyeti 
içinde mânevi inançlarını ortaya koyan insanla
rımızın karşısına bir untaç duvarı arkasına sak- I 
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lanmış aykırı bir dünyanın her türlü imanlı ha
rekete karşı vurmak istediği (gericilik) damga-
siyle çıkılamaz. Buna kimsenin hakkı yoktur. 
Tam aksine olarak bir mânevi cihazlanma içinde 
cemiyetimizi, insanları o utanç duvarı arkası
na hapseden komünizmden sağlam bir şekilde 
korumak mümkün olacaktır. Asıl (gericilik) 
ve (karanlık) bu damgayı vurmak istiyen züm
rededir. 

Refahın üst seviyesine varmış bir memleke
tin, Birleşik Amerika'nın insanları kendilerini 
ilâhi inanışlardan müsteğni telâkki etmemekte
dirler. 

Bu büyük memleketin her tarafında, otel ve 
motellerde, odaların dolap çekmelerinde bir kü
çük incil bulunmaktadır. Eyaletlerde meclisler 
ruhanî liderlerin Tanrıya duasından sonra ça
lışmalarına baş] anlaktadırlar. 

Her mezhepten her inanıştan insan çoluk ço
cuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar tertemiz kıyafet
leriyle kiliselerinde, sinogaglarmda kütleler 
halinde ibadetlerini serbestçe yapmakta, kimse 
başkasına yan bakmamakta ve hele (gerici) ne 
demek bilmemektedirler. Dinî müesseseler müs
takil cemiyetler halinde her türlü tesisleri kur
makta ve cemiyete sonsuz derecede faydalı ol
maktadırlar. 

(Buffalo) da yeni inşa edilmiş bir elektrik 
enerjisi santralini gördüm. Morris projesi ismi 
altında tatbik edilen bu projenin fikri politika
cı Mr. Morris'in, mimarî ve diğer muazzam tek
nik tesisat mimar ve mühendislerindir. İnsan 
zekâsının ve kudretinin Niyagara Şelâlesi üze
rindeki bu muazzam eserini hayranlıkla seyret
tim. Ve fakat giriş meydanının sağ tarafındaki 
mermer levha üzerindeki hâkedilmiş yazı bana 
nakledilince Batı ile aramızda mevcut esas far
kın düşünüş ve inanışta ne olduğunu da anla
dım. Bu mermer kitabede hizmet edenlerin 
isimleri vardı. Fakat aslolan Tanrıya hitaptı. 
(insanlara hizmet imkânını bahşettiğinden dola
yı Tanrıya şükran ve minnet ifadesini) ihtiva 
eden bir incil suresi kitabeyi kaplamakta idi. 

Aziz arkadaşlarım, suna inanıyorum ki mu
asır medeniyet seviyesine çıkmak, sosyal hizmet
leri halk bünyesinde geliştirmek ferde hayatı 
sevdirmek ve ona ait dinamizmi ayağa kaldırmak 
ve komünizme karşı tam olarak korunmasını is
tiyorsak insanlarımızın mânevi ve ahlâki cihaz-
lanmasun temin etmek mecburiyetindeyiz, 
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Diyanet işleri Reisliğinin, gelecekte lâik bir 

Devlete uygun bir anlayışla sarih bir muhtari
yet sağlanarak halkın dinî inanışlarını hayat 
içinde kıymetlendirecek gelişmesini sağlamak, 
cemiyetimizin mesut insanlarını teçhiz eden her 
türlü tesisleriyle, yalnız bir dinî icabatı yerine 
getirmek değil, neticeleriyle toplumun itici kuv
veti halinde vasıflı çalışmalara kavuşturulması 
lâzımdır. 

O takdirde halka ait dinamizm birbiriyle ya
rış eder bir halin içinde satıh üstüne çıkacak, ta
savvur ettiğimiz kalkınma, suni zorlamalara ta
bi tutulmadan en kuvvetli mesnedini bulacaktır. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bâzı sa

yın üyeler söz sıralarını öğrenmek istiyorlar. Bu 
sebeple, Diyanet İşleri bütçesi üzerinde söz 
alanların isimlerini sırasiyle okuyorum. İlk söz 
sırası Sadi Binay'ın, ondan sonra, Mustafa Ke
mal Çilesiz, İhsan Kabadayı, Sami öztürk, 
Turgut Çulha, İhsan Ataöv, Müştak Okumuş. 
Nuri Ağıskalıoğlu, Talât Oğuz, M. Ali Aslan. 
Veli Başaran, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Hâl-
dan Kısayol, Hasan Aksay, Sadi Pehlivanoğ-
lu, Remzi Şener, Ahmet Nihat Akay, Ali Rı
za Uzuner, Kadircan Kaflı söz almışlardır. 

Şimdi söz sırası Sayın Binay'ın. 
SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bugün maddiyatın 
•hâkim hale geldiği b'ir devirde cemiyetlerin 
maneviyata ne kadar muÜtacolduğu açık bir 
hakikattir. 

Toplulukların dine, mânevi inanışlara çok 
şiddetle ihtiyaç duyduğu devirde yaşamaktayız. 

'Dinin cemiyette beraberlik yarattığını ahlâ
kî çöküntüleri önlediğini sosyal yaraları teda
vi ettiğini biliyoruz. Din aynı zamanda bugün 
bir ekonomik düzende, ilk anda göze görülmi-
yen fakat neticeleri iktisadi olan bir yatırım ola
rak da mütalâa edilebilir. Hele merciini ilim
den, bilgiden renk ve belden temizliğimden alan 
İslâm Dininin ehil ve bilgili ellerde yaptığı ve 
yapacağı faydalar sonsuzdur. 

Bu itibarla evvelemirde genç zihinlerde fa
kat ancak orltaokul 2 ye kadar okutulan din 
derslerini lise Son sınıfa kadar okutmak ilk ted
birlerimizden olmalıdır. Fakat önce, din ders
leri veren öğretmenleri bir eğitime tabi tutma
mız da lâzımdır, 
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Anayasamızın 36 ncı maddesindeki lâikliği 

din aleyhtarlığı şeklinde anlamamız el'bette ki 
mümkün değildir. 

Bizdeki fiilî duruma ıgelince; diğer devletle
re nazaran din işlerine en az önem veren mem
leketlerden biri de maalesef Türkiyedir. 

Buigün dine ait bir esaslı programımız, po
litikamız ve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir 
teşkilât kanunumuz dahi yoktur. 3 senedir çı
kacak, sabırla bekliyoruz, 

Din adamlarımızın eğitimi meselesine ge
lince; 50 OÖ0 civarındaki din adamımızın yeter 
tahsilde olmadığını biliyoruz. Kabahat kimin, 
mektep açamıyoruz, kurs açamıyoruz, sonra da 
bir kısımlarını gerici, yobaz diye itham ediyo
ruz. Devlet ve Hükümet aydın din adamı ye
tiştirmede vazifesini bihakkin yapmalıdır. Gö
rev onundur. Bâzı köylerimizde ebe var, öğret
men var fakat ölülerimizi yıkayacak din adamı 
yok. 

Binlerce caminin imam, hatip, mlüezzin, kay-
yum kadrosu yok. Mendil açma, buğday verme 
suretiyle halk kendisi buluyor. Tabiî bunlar da 
umumiyetle calhil kimseler. Bu vaziyette, dini, 
taassup ve cehaletin pençesinden nasıl kurtara-

• biliriz? Almanya'da 28^ ilâniyat enstitüsü var, 
İsrail'de 20 ilahiyat enstitüsü var. 

Kadrolu din ^adamlarına gelince : İçlerinde 
15 senedir terfi edemiyenler mevcut. 10 000 
adedinden 8 000 i bir o!dacı maaşı bile alamı
yorlar. Ayda sadece 200 lira. Bu nerede görül
müştür? 

280 müftümüzün odacısı daJhi yoktur. Oda
larını kendileri süpürürler. Bu nerede görül
müştür1? Vaziyet, tablo tam ımânasiyle perişan
dır. 

Eğer bir cemiyette helâl, haram, günâh, se
vap, Allalh korkusu mevhumları ortadan kal
karsa o cemiyeti, 5 Yıllık Kalkınma plânları 
dâhi kurtaramaz. Narpolyon, ahlâkın olmadığı 
yerde kanun hiçbir şey yapamaz demiştir. Ah
lâk, kanunun en kuvvetli koruyucusu ve hami
şidir. 

Bugün piyasa, ahlâkî bir çlöMintü içerisin
dedir. Kısa bir misal vereyim, arkadaşlar. 

Büyüklerimizden duyuyoruz. Sabalhleyin 
dükkânını açıyor esnaf, bir müşteri içeri giri
yor. O esnaıf diyor ki, «Muhterem kardeşim, ben 
sifta'hımı yaptım. Aynı kalitede aynı bal, aynı 
fiyatla karşıdaki dükkânda da satılıyor. O ar-
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İcadaş siftah yapmadı. Lütfen ona git.» Bulgun 
cemiyetimizde bu zihniyeti göremiyoruz. 

Cemiyetimizde bir miânavi buhran 'başlamış
tı r\ Bunun en medeni din olan islâmiyet'in ve
cibeleriyle aydın din adamlarımızla Hükümet
çe ve milletçe yenmeye mecburuz. 

•Meselenin diğer bir yönü; bugün bir taraf -
dan katolikler bir taraftan protestanlar ve Or
todokslar iş birliği yaparaik dünyaya kültürünü 
yaymaya ve komünizme karşı kaymaya çalış-' 
maktadır. 

Türkiye'de komünizmin karşısına çıkan ve 
onunla mücadele eden bu büyült kuvvet dinî 
inançlarımız olmakta devam ediyor. 

•En medeni memleketlerde dahi son zam an
larda dine verilen öneim büsbütün artmış, hat
t â kendi sınırları dışına çıkarak, ağır malsr'af-
lara rağmen geniş hristiyanlık propagandasına 
girişmişlerdir. Bu kampanya Türkiye kapıları
na. kadar gelmiştir, gazetelerde okuyoruz. 

Bâzı bilgili vaizler emin olunuz kanunlar
dan, yasaklardan daha müspet ve tesirli olmak
tadır. Birçok vakfiyede, hutbelerde haftanın 
aktüalitesinden bahis istendiği bir realitedir. 
Avrupa'da W6y kalkınırı asında rehberliği din 
adamları yapmışlardır. 

Gitgide hudutsuz hale gelen arzu ve ihtiyaç
ları, ihtirasları mahdut vasıtalarla gemlemek 
artık imkânsız hale gelmiş, karaborsalar, anar
şiler, (cinayetler, tecavüzler almış yürümüştür. 
Bu haller ancak dinî terbiye ile önlenebilir. 

30 milyon nüfusun tamamını alâkadar eden 
böylesine önemli bir konu, acaba 60 milyonluk 
bir bütçeyle, medeni vasıta ve imkânlardan 
mahrum bir Reislikle halledilebilir mi? Elbette 
ki, hayır. Ama yine de bir şeyler yanılabilir, 
muhterem arkadaşlar, bâzı hatalara düşülme 
yolunda olunduğunu zannediyor ve İkaz ediyo
ruz. 

1963 te Ankara'da toplanan din eğitim prob
lemlerini incelemekle görevli komisyonun, bâzı 
kararları tasdik edilebilse neticede 26 imam -
hatip okullarından 20 sinin kapanması tehlikesi 
vardır. Nüfusu beşbihden aşağı yerlere imıam -
hatip mezunları tâyin edilmiyor. Memlekette 
bu gibi yerler 300 kadardır. Hem aydın tahsil
li din ada'mı isteriz, hem de tâyin yapmayız; 
cahil ellere bırakırız. Bu ne biçim zihniyet ve 
nasıl tatbikattır? Anlamalk mümkün değildir. 

Kilise çanlarının serbestçe çalmaisına müsaa-
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de edilen bir medeni memlekette, ezan sesleri
nin hoparlörle verilmemesi veya kısma yapıl
ması hıı'susunda bir tamimden bahsediliyor, 
doğru ise üzülecek bir hâdise olur. 

Bir kısa misalden bahsedeyim, arkadaşlar : 
'Bir zamanlar Devlet Vekilinin yanına bir he
yet gelmişti 've «Kaymakam Bey sabahleyin 
m'âni oluyor» demişti. Tokat'ın bir kazasında. 
Çünkü, kaymakam .kulüpten geç dönüyormuş, 
sabah'a. karşı yattığı için ezan sesinden rahatsız 
olmak istemiyormuş. 

Muhterem arkadaşlar, diğer kıymetli arka
daşlar birçok mühim fikirler serd ettiler. Ben
deniz, yeni Bakana ve mahremiyet içerisinde 
çalışan Diyanet Teşkilâtına hayırlı ve başarılı 
bir çalışma yılı diler, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mu'stafa Kemal Çilesiz. 
MUÎSTAFA KEMAiL ÇÎDERÎZ (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın, 164 neti 
maddesinde, (Genel idare içinde yer alan Diya
net .fşleri Başkanlığı, özel kanunla' gösterilen 
görevleri yerine getirir) denmektedir. 

Görüyoruz ki, bu hükümle, Diyanet işleri, 
genel idare sistemimiz içinde, bir Anayasa Mü
essesesi olmuştur. 

Anayasa, Diyanet İşlerinin, görevlerinin, 
özel bir kanunla, düzenlenmesini emretmiştir. 

İBuigünkü Diyanet işleri Teşkilâtı, kanaati-
mizice, Anayasanın esprisine uygun ve kifayetli 
mevzuata ve yeter elemana sahip değildir. 

'Diyanet işleri Teşkilatı, Anayasanın, kendi
sine vermek istediği, görevleri yerine getire
cek bir seviyeye ulaştırılmalıdır. 

Bulgun, memleket sathında, din namına ya
pılan birçok fenalıklar vardır. 

Biligisi eksik, zihniyeti karanlık, bâzı şahıs
lar, Gözleriyle veya yazıları ile, memleketi geri
ye doğru götürmek için ellerinden geldiği ka
dar çalışmaktadırlar. Diyanet işleri Teşkilâtı, 
Ihal kımızı dalâlete sürükliyen, bu hareketlere 
karşı, lüzumlu reaksiyonu gösteremediği kanı
sındayım. 

Evvelki sene, Süphan dağında bulunan bir 
uçak enkaızı arasında, yüzlerce dolar bulan 
köylülerin, bunları götürüp köy imamına gös
terdikleri zaman, gâvur parasıdır diye, heimen 
yaktırdığını gazetelerde okuduk. 

Diyanet işleri, bu kabîl hareketlere karışı, 
halkımızı uyarıcı, hiçbir şey yapmamıştır. 
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(Bugün, Anayasa müessesesi olan Diyanet 

îşleri Teşkilâtının, aynı Anayasada, bir kere 
daha, temin'ata bağlanan, devrimlerin korunma
sına ait hükümleri, en çok tahri'bettiMerini duy
duğumuz gericilerin, bu zararlarından, halkımı
zı koruyacak, tekrirleri aldığını duymuş de
ğiliz. 

Din namına yapılan ve birlta'kım safsatalar- ' 
la. dolu, neşriyatı takibedere'k, bunların îslâm 
Dininde yer olmadığını münasip vasıtalarla * 
halka duyurduğunu göremiyoruz. 

Dinin, manii terâkki olmadığı malûmdur. 
"Fakat terâkkiye mâni olan davranışlarla, Di
yanet işlerinin, bir mücadelesine şahidolmuş 
değiliz. Ellerinde Vaiz vesikası olmadığı hal
de, billhassa, Ramazan aylarında en ücra köyle
re kadar dağılan valizlerin neler söyledikleri, 
Müslümanlığa nasıl hizmet ettikleri, Diyanet 
îşleri Teşkilâtı tarafından kontrol edilmemek- , 
tedir. 

'Memleketin, iktisaden kalkınması için yapı
lan çalışmalar arasında, suni tohumlama gibi 
teşebbüslerin, dinen merdut olduğunu halka ya
yan ve her yeniliğin karşısına, çıkan, bâzı din ' 
adamları olduğundan Diyanet îşleri haherdar 
mıdır? Bilmiyorum. 

(Son yıllarda, nerelerde yetiştikleri malûm 
olmiyan ve din adamı kisvesi altında, köylere 
kadar dağılan bâzı kimselerin, dini siyasete âlet 
ettiklerini ve hattâ bunların bu uğurda teşvik 
edildiklerini duyuyoruz. Büyük' îs lâm dininin 
yüksek gayelerine uygun olmiyan, bu kabîl ha
reketlere karşı, halkı uyanık tutmak, Diyanet 
İşlerinin vazifesi sayılır. Bu itibarla, teftiş ve 
murakabe bakımından Diyanet îşleri Teşkilâ
tını, takviye etmek lâzımdır. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu sözlerimle din 
hizmetlerinde çalışanları, topye'kûn itham et
mek: aklımdan bile geçmemiştir. Memleketimiz-
de îslâm Dininin, hakiki .mahiyetini ve mânası
nı kavramış, ilerici ve asrımızın terâkki hamle
lerine uygun zihniyete sahip, din adamlarıımız 
vardır ve yetişmektedir. Bu şahısları hürmetle 
anarım. Diyanet îşleri Teşkilâtı Kanunu çıka
rılırken Dunların değerlerini ve haklarını tanı
mak lâzımdır. 

'Diyanet îşleri Teşkilâtımızın, Anayasanın, 
amacına uygun bir çalışma devresine girmesini 
ve gerektiği takdirde, kanun tedbirleri alınma-
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sı yolunda Hükümete haikkiyle yardımcı olma
sını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Ben en 
sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Simidi bir kifayet önergesi gel
miştir. Siz de söz İstemiştiniz En sonra millet
vekili konuşmalıdır, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (O Senatosu Ankara Üyesi) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, akşamdan beri huzu
runuzda kürsüye iner çıkarım. Bu'gün akşama 
kadar devam edecek. Çünkü diğer bütçeler de 
var. Vefik Pirinjçcioğlu arkadaşıma da vekâlet 
ediyorum "ayrıca. Bu itibarla bu işgallerimden 
dolayı mâ'zur görün. 

Tabiatım itibariyle çok kısa konuşmayı ter
cih ederim. Ama bu bütçe üzerinde çok 'konu
şulan bir bütçedir. Plânlama bir, bir de Diyanet 
îşleri Bütçesi böyle konuşulur. Mevzu çok da
ğıtıldı, toparlamaya çalışacağım. Ama belki 
biraz uızarsa affmızı rica edeceğim. 

Kıymetli hatip arkadaşların şüphesiz çok 
istifadeli konuşimalarmı dinledik. Bu arada 
helki bir makale mevzuu olabilecek, belki bir 
açık oturum mevzuu olabilecek akademik ko
nuşmalar da dinledik. Şimdi tesbit edebildiğim, 
temenni ve dilekleri şöyle toparlıyacağım. 

(Ma'aşlarm azlığı, kadro, neşriyat, müftülük 
daireleri, bütçede artış olmadığı, münevver din 
adamı meselesi, gericilik ithamları, dinde re
form meselesi, din adamları aleyhindeki neşri
yat, din ders'lerinin lise son sınıflarına kadar 
teşmili ve saire... 

Maaş azlığı meselesi; doğrudur. Bulgun, din 
işleri personeli ıstırap içindedir. Hattâ, hüzün 
verecek derecede bir durumları vardır, o da 
şudur : Bilhassa köylerde tesefal halindedir, 
bâzıları. Buna hayır diyebilmeye imkân yoktur. 
Buna ben de evet diyorum. Bulgun bulunabile
cek olan çareleri, biraz sonra sırası geldiği za
man arza çalışacağım. 

Kadro meselesi : Halen bin maaşlı kadro 
vardır. Bu kadro, arz edeceğini teşkilât kanu
nunda üç bin ilâve ile 4 bine yükseliyor. Maaş
lar da 1 100 liraya kadar yükseliyor. Ve icabı 
hale ıgöre 3 üst derece maaşı da verilebilecek
tir. Halen kurs görmüş imamlar da maaşa ge
çirilmek suretiyle bunların da terfileri sağLana-
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çaktır. Bugün muvazzaf olanların müktesep 
hakları mahfuz tutulmaktadır. Yeni kanunla 
'kurs ıgören köy imamlarına şimdilik 75 lira öde
nek verilmesi kabul edilmiştir. Devletin imkân
ları bakımından, köyde nafakaya yeter bir pa
ra olarak şöyle bföyle kabul edilmiyebilir, ama 
bir köyde mühimce sayılabilecek bir paradır. 
Fakat bu arada söyliyeyim ki, ayfıca köyden, 
köy mânevi şahsiyeti tarafından kendisine sağ
lanan menfaatlere de halel gelmemektedir. 

Neşriyat : islâm Dini ve ilmihal maMyetin-
de ahlâkî esaslar, hadisler milyonlarca, böyle 
yüzbinlerce falan değil, .milyonlarca bastırılıp 
dağıtılmaktadır. Neşriyat döner sermayesi Teş
kilât Kanunu ile 250 bin liradan üç milyon li
raya çıkarılmaktadır. * 

Müftülük dairelerinden bugün 67 tanesi 
adeta yersiz haldedir. Doğrudur. 375 tanesi 
kira ile tutulmuştur. 191 tanesi Hükümet ko
naklarında vazife görmektedirler. Bu sene de 
30 - 40 tanesine yer temini bakımından tetkik 
Duyurulmakta olan bütçeye elli bin lira ilâve 
edilmiştir. Diyanet işleri beş yıllık bir prog
ram hazırlamıştır. Buna göre her yıl müftülük 
ihtiyaçları peyderpey görülmektedir. Bu sene 
de, müftülük ihtiyaçları için yani diğer ihti
yaçlar için 'bütçeye 300 bin lira konmuştur. 

Bütçede artış yok, deniyor. Diyanet işlerin
de bir şey yapılmıyor, deniyor. Bunları biraz 
sonra teşkilât kanununda arz edeceğim. Bugün 
bütçe 60 milyon liradır. Yakında kabulünü um
duğumuz teşkilât kanunu ile bu bütçe 90 mil
yon liraya yükselecektir. Kademeli olarak tat
bik edilecektir. 

Şimdi bâzı arkadaşlar, Maarif Vekili ile alâ
kalı bâzı konulara temas ettiler. Bâzı arkadaş
lar, Konya islâm Enstitüsünde öğretmen Al
lanın varlığı, yokluğu mevzuunda talebelerine 
bir telkin yapmış diye benden izahat istediler. 
Bu okullar Maarif Bkanlığınm murakabesi al
tındadır ve oraya bağlıdır, bunu Maarif Veki
li arkadaşlarla görüşürsünüz. Keza imam - hatip 
okullarından mezun olanların daha yüksek okul
lara devamı konusu da yine benimle lilgili bir 
hâdise değildir. Maarif Bakanlığı ile görüşül
mesi daha uygun olur. 

Toplanan kitaplardan bahsedildi. Bu kitap
ların mevzuu yine Maarif Bakanlığı ile görü
şülecek bir konudur. Gezici vaizlerin çoğaltılma
sından bahsedildi. Gezici vaizler ile birlikte bil-
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hassa Ramazan aylarında, diğer vaizleri de ge
zici vaiz haline getirmek suretiyle ve hattâ 
müftüleri de vazifelendirmek suretiyle müm
kün olduğu kadar seyyar ekipler tertip edil
mektedir. 

Bir arkadaşım buyurdular ki, Cuma ve bay
ramlarda camilerde gazete ve saireler üzerin
de, bezler üzerinde namaz kılmıyor. Bu böy
ledir. Ben de görmüşümdür ve hazindir; üzün
tü mevzuudur. Ancak bunlar bir takım inanış
tan geliyor, benim kanaatime göre. Filân cami
de namaz kılmak sevaptır, falan camide kılma
mak gibi bir takım inanışlar var. Faraza An
kara'da, arkadaşım zannediyorum ki, müşahede 
etmişlerdir, Hacıbayram Camiinde daha çok 
görülen bir hâdisedir. Hacıbayram Camiinin 
etrafı böylece iğne atsan yere düşmiyecek de
recede dolar da, buna mukabil Ankara'nın için
deki camiler cemaat toplamakta güçlük çeker
ler. Bunu arkadaşlarım da bilirler. Kaldıki 
Ankara'da Ibugün bir Devlet Diyanet sitesi in
şa edilmektedir. Bu site diğer islâm memleket
lerinde bulunamıyacak derecede ihtişamla, sair 
külliyeleriyle inşallah önümüzdeki birkaç se
ne içinde hizmete girecektir. Bu sitede bir di- -
yanet işleri binası da inşa edilmiştir, önümüz
deki Cumhuriyet Bayramından evvel, Diyanet 
işleri Reisliğini bu binaya taşımak için çalışıl
maktadır. Ayrıca burada bâzı okullar da bulu
nacaktır. öyle ki, bunun uluslararası bir dinî 
site halinde olabileceği kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, hariçte binlerce işçi vardır, 
onların din ve moral eğitimini ele almış bulu
nuyoruz. Sadi Pehlivan arkadaşımız da bu işi 
çok itina ile takibediyorlar; biz de, Çalışma 
Bakanlığı ile muhabere halindeyiz. Ayrıca Ye
şilay derneği ile de temasa geçmiş bulunuyo
ruz. Bu derneğin işçilerimizin Ibulunduğu ya
bancı yerlerde şubeler açmasını, Almanya'daki 
mümessil teşekküllerle işbirliği yaparak orada 
bulunan işçilerimize hizmet etmesini sağlamak 
için çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, şimdi cümlemizin malûmudur 
ki, din ve vicdan hürriyeti, arkadaşlarımızın da 
temas ettikleri gibi, Anayasamızın teminatı al
tındadır. Yine Anayasamızın 154 ncü maddesi 
gereğince umumi idare meyanında bulunan 
Diyanet işleri Başkanlığımız da islâm dininin 
filhakika itikat ve ibadetlerle ilgili işleri yü
rütür ve cami hizmetlerini idare eder. Memle-
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ketimizde din eğitimi de Tevhidi Tedrisat Ka
nununa göre Millî Eğitim Bakanlığımıza aittir. 
işte bu itibarladır ki, ben, Millî Eğitim Bakan
lığını ilgilendiren bu konulara girmek istemi
yorum. 

Bugün diyanet teşkilâtı kuruluşu gerçek ih
tiyaca cevap verecek durumda değildir. Hal
buki din hizmeti mühim bir sosyal hizmettir. 
Böyle bir sosyal hizmet ise gerekli imkânlara 
mutlaka kavuşturulmalıdır. Bu da her şeyden 
evvel hizmete rağbeti sağlamakla mümkün olur. 
işte bu, sağlanabilirse milletçe, memleketçe ara
nılan vasıflı din adamları da elbetteki çoğala
caktır. îmam - Hatip Okulunu, ilahiyat Fakül
tesini x ve Yüksek islâm Enstitüsünü bitirmiş 
arkadaşlar var, gençler vra. Bunların mühim 
bir çoğunluğu bugün Ibaşka hizmetlerde bulu
nuyorlar ve başka dairelerde vazife almışlar
dır. Kanaatimce bu hal, diyanet işleri teşkilâ
tında yeter ve tatmin edici kadro bulunmama-
sındandır. Şu halde, kuruluş bünyesi, personel 
nitelikleri bakımından yenilikler getirmek isti
yoruz. Yani teşkilâtı mânevi değeriyle mütena
sip bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bu mak
satla da teşkilât kanununu Mİeclise biran evvel 
sevk etmek emelindeyiz. 

Arkadaşlarım diyorlar ki, teşkilât kanunu 
geldi, gelecek oyalanır dururuz. Teşkilât kanu
nunu, işe başladıktan bir müddet sonra, ki buı 
aşağı - yukarı 1 - 1,5 aylık bir müddettir, bas
tırdım, bakanlıkların tetkikime arz ettim, ce
vaplar geldi. Bâzı arkadaşları vazifelendirdim, 
bunlar şimdi derlenip, toparlanıp son şeklini 
alıyor. Ve tahminime göre birkaç hafta için
de çok ümidediyorum, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altına sokma 'azminde ve eme
lindeyiz. 

Arkadaşlar-, şüphesiz din bir cemiyetin mâ
nevi temeli ve en büyük teminatıdır. Ancak 
bu teminatı her şeyden evvel yüksek, mânevi 
kudreti h&iz din personeli gerçekleştirebilir. 

Bâzı arkadaşlar, din adamlarımın gericilikle 
itham edildiğinden bahsettiler. Bu ithamı kim 
yapıyor bilmem, ama ben gericilikten ne anla
dığımızı, münevverlerle temaslarımızda kimle
re gerici demek lâzıımıgeldiğini söyliyeyim : 
Geıçemierde beni ziyarete 'imam - Hatip Okul
ları Fıederaısyonumdan bir heyet gelmişti. Söz 
arasımda gençler, kendilerinin gericilikle itham 
'edildiklerinden, acı acı şikâyet ettiler. Baktım 
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gençlere, giyimişleri, 'kılık, 'kıyıafetleri, söz
leri, ısohbetleri çok mükemımei çocuklardı. Bum
la ra dedim ki; «Bâzı sınailer soracağım, siz ba
rılarınıza çarşaf giydirmeyi düşünüyor musu
nuz?» «Hayır» dediler. «Beki siz lâtim harfle
rinin aleyhinde misiniz?» «Asla» dediler. «Siz 
fesi, sarığı ageli, pusuyu düşünen insanlar anı
sınız?» dedim. «Ne münasebet» dediler. 

Şimdi, şu hailde siz yarınım.. ('Gürültüler) 
Efendim/ gençlerin .maneviyatlarımı, bozuk olan' 
'maneviyatlarını, bu işin başımda bulunan me-
ısul bir vekil olarak takviye etmek istiyorum. 
Bu sebeple tm sualin fuzuli olduğunu zannetmi
yorum. Çünkü, çocuklara şurada veya burada 
demiyor k i ; içlerinde §u veya bu düşüncede 
olanlar var, her yerde olabilir, her cemiyette 
menfi insanlar bulunabilir, ama birkaç kişi
nin şu veya bu şelkilde kötü temayülleri olması 
bir toplumu kötülemeye yeter (bir delil değil
dir. Bu itibarla, bu. gençlere ben şahsan inan
mak istiyorum ve inaınıyorum. Kendilerime 
bir telgraf gösterdim, masamda duruyordu, 
telgrafı kemdilerine okudum. Bakım, dedim 
gerici kimdir? Telgrafta aynen şöyle deniyor
du : Bir vaiz; «Bir yaihudinin selâmı alınıp ve
rilir, fakat namaz kılmıyan bir Müslümamım 
selâmı alınıp verilmez.» demiş. Ne dersimiz bu
na dedim. «Bu gerici» dediler. Aynıca şimdi 
sizıe söylemek istediğim husus; birtakım gerici 
insanların bu memlekette bulunduğumu kabul 
etmek lâzımdır. Bunumla ilgili olarak bâzı mi
saller vereyim. Zaten bumu siz de kabul ede
ceksiniz. Olay yeni olmuştur, '31.1.1964 ta -
rihinde. Bir dersiam diyor ki; «Arkadaşlar, 
bulûğa erem her Müslüman oruç tutacaktır, 
aksi takdirde kâfirdir, özürsüz olaraJk rama
zan günlerinde alemem oruç yiyen kimse kat-
1 olunmak lâzımıgelir.» demektedir. Yemi neşre -
dilmiş olan bir kitap, 38 sayfa ve müellifimin 
ismi de kitapta yazılı. Şimdi soruyorum, bu 
adam elbette ki gericinin' taa kendisidir. Başka 
bir misal daha vereyim; bir vaiz, bir imam di
yor ki, «Ramazanda yıkanım ayımız.» Niçim? 
«Göbeğinizden su geçer, orucumuz bozulur.» 
Nasıl telâkki edersimiz bumu? Bana hak ver
mez misiniz? Oeçen güm Amlkara'da Merlkezi 
Hükümette Hacıbayraamdıa vaiz veren bir zat, 
akıllı uslu konuşmasına dev&m edip dururken, 
birden bire ' cuşu huruşaı gelmiş, memlekette 
ne kadar diplomalı, üniversiteli inşam varsa 

— 317 — 



M. Meclisi B : 58 
ağız dolusu hakaröt etmeye başlamıştır. Bu 
adam için ne ıbuyuırursunuz î Elıbeıtte ki, hak
kında lâzımgeilen şey yapılıyor. Bunun dışın
da, gazete kupürlerine şöyle bir göz atalım; 
gerici şu veya bu vasıflı insanlardan bahsedi
yor. Meselâ, 22 . i l . 1964 tarihli bir gazetede, 
cinsî temasa zorlayıp kadınlara aşk büyüsü 
yapan bir imam var. Efendim, 14 yaşındaki bir 
kızı kandırıp camiye götürüp .bikrini izale 
eden insan vardır. 

ETHEM KILIÇO&LU (Giresun) — Sayıları 
ne fcadar bunların 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (De vatımla.) — Az da olsa ;bu söylenen 
•sözleri münevver din adamılıanmiız, aydın din 
adamları üzerine almamalıdırlar, bunu söylemek 
İstiyorum. Bu memlekette aydın din adamları 
vardır. Onu da söyledim. (Gürültüler) Anlamı
yorum siz neyi savunuyorsunuz?. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen karşılıklı 
konuşmayın, Sayın Bakan siz devam ediniz. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Dedim ki, size her cemi
yette her cins adam vardır. Ama bir cemiyet 
içinde birkaç kişinin kötü yolda, geri yolda, fe
na yolda oluşu, o cemiyetin bütün mensuplarını 
kötülemez. Bunu söyledim, arkadaşlarım. (Gü
rültüler) Efendim ? 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar yerinizden 
müdahale etmeyin. Karşılıklı konuşmaya vesile 
olmıyınız. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Memleket realitelerini işin 
başında ve mesuliyet taşıyan bir insan olarak 
bu kürsüden ifade etmek mecburiyetindeyim. 
(Bravo sesleri) Çünkü sizler... (Alkışlar) Mec
lis olarak, mîlletin vekili eri olarak bu gerçekle
ri bileceksiniz ki, bu cemiyetin bağrında kana 
makta olan yaraları sarmak için gereken teda
viyi siz yapacaksınız. Onun için ben, mesuliyet 
duygularınıza hitabederek konuşuyorum. (Bra
vo, sesleri) Bunlar vardır. (Adalet Partisi sıra
larından «biraz da iyi şeylerden bahset» sesleri) 
Herşey vardır, beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, lütfen yerinizden 
hitabetmeyiniz. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY ( DEVAMLA ) — Beyefendi, bugün 
Meclisin içerisinde geri düşünen insan vardır. 

21 . 2 . 1964 O : 2 
Bugün filân toplumun ve ordunun içerisinde ge
ri düşünen insanlar vardır. (Gürültüler)... İyi 
ya beyefendi ben de; iyi ve aydın din adamları bu 
lâfları üzerlerine alınmasınlar diyorum. 

M KEM ET ALİ AYTAŞ ( İZMİR ) — Me<> 
l.is kürsüsünden söylenir mi bunlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş lütfen; Sayın Ba
kan bir dakika, Sayın Aytaş lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 0-
MAY ( DEVAMLA ) — Söylenir...Bunlar var-, 
du«. 

BAŞKAN — Arkadaşlar karşılıklı konuşma
ya vesile olmıyalım. Lütfen yerinizden müda
hale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 0-
MAY ( DEVAMLA ) — Arkadaşlar bütün 
bunlar, bu cemiyeti temizliyecek insan; devle
tin kudreti, kuvveti şu, bu bir tarafa; aydın din 
adamıdır münevver din adamıdır. İşte Hükümet 
olarak bu cins din adamlarını bu memlekete 
yetiştirmek yolundayız. Bu din adamlarına mem
leketin büyük ölçüde ihtiyacı vardır, llâhiyet 
Fakültesinden, İslâm Enstitüsünden, İmam - Ha
tip Okulundan mezun insanlar, uyanık insanlar 
bu cemiyetin gericilikle mücadele edecek aydın 
insanlarıdır. ( Orta sıralardan bravo sesleri ) 
Bunlar benim kanaatime göre, Maarif Vekiliyle 
temas ettim, nüfusu beşbinden aşağı olan yerler
de bunların çalıştırılmaması bir mesele teşkil 
etmektedir. Ancak bu hususta Maarif Vekilinin 
bana, verdiği cevap şudur; kadrolar seyyaldir. 
maksat nüfusu beşbinden yukarı olan kaduroları 
doldurup, aşağıdakilerin haklarını mahfuz 
tutmaktır. Böyle iyi bir niyetle düşünülmüştür, 
nıahaza kadrolar seyyaldir, denilmektedir. Kal
dı ki, kadro işi bizi alâkadar etmektedir, her-
zaman bunları kendileri yeter ki, kabul etsinler, 
gitsinler, memleketin en ücra köylerine kadar 
istihdam, bu memleketin yarınını kurtarmak 
bakımından büyük hayır sağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz, din ilme, ilim 
de dine düşman değildir ve Mâm Dini, ilmi in
kişafa götüren güzel esasları ihtiva etmektedir. 
Ne yazık ki, kifayetli din adamları yetiştireme-
yişimiz yüzünden müspet ilime ayak uyduranı ı-
yaıı bir halde bulunuyor, bâzıları. İnşallah ya
kında cemiyetimiz bunu telâfi eder ve kaybetti
ğimiz zamanlar da telâfi olunur, 
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Din reformundan bahsedildiğinden, şikâ-

yet edildi. Bilen ve bılmiyen her kafadan bir ses-
çıkıyor, din reformu hakkında. Ama, bilinmesi 
lâzımgelir ki, dinin esaslarında reform mânâsız 
bir iddiadır. (Bravo sesleri) Reform lazımsa; 
- eğer refrçrm Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâ
tında, personelinde - teşkilâtın lâyık olduğu 
mevkie yükseltilerek millet ve memleket hiz
metine gereği gibi koşulmasında yapılması lâ
zım gelen reformdur. 

Din adamları aleyhindeki neşriyattan arka
daşlar şikâyet ettiler. Oluyor arkadaşlar. Gazete
ler herkes hakkında karikatür yapıyorlar, yazı
lar yazıyorlar. Bununla beraber geçenlerde bâzı 
konular dikkatimi çekti, Adalet Bakanlığına bir 
yazı yazdım, savcıların bu mevzuda dikkatleri
nin çekilmesini istedim. Ayrıca başka bir şey dü
şünüyorum. Onu da arz edeyim, bir tetbir olarak 
şöyle bir şey düşünüyorum, yakında tatbikata 
geçmek için hazırlık halindeyim. Diyanet İşle
rinde bir büro tesis edeceğiz. Bu büroda bu neş
riyatı vesaireyi halkı batıl itikatlara götüren se-
bebleri derleyip toparlıyacağız. Ondan sonra 
mümkünse radyo idaresi ile temas edip Diyanet 
İşlerine mensup, ilmi irfanı yerinde bir zat tara
fından halikın sağduyusuna MtabedAp şaı şu cere
yanlar kötüdür, şu şu tarzlar dinimizin esaslarına 
aykırıdır, şeklinde; yâni esasları bakımından bun
ları ele alıp dinin esasları ile bunu bertaraf et
menin çarelerini aramak istiyoruz. (Bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar, maruzatımı bitirmek 
isterim; ama bir hususu tekrar etmeme müsaa
delerinizi rica edeceğim. Bu konuda çok hâssa-
.sız, cemiyetimizin buna susamış olduğunu biliyo
ruz. Münevver din adamı yetiştirilmesi zarureti
ne inanıyoruz ve bunun çabası içindeyiz. Ancak, 
cümlemizin ve hepimizin arzusu, din adamının 
ayrıca her türlü siyasi temas ve teammüllerden, 
vatandaşlarımız arasında candan istediğimiz kar
deşlik duygusunu bölücü davranışlardan uzak ve 
her halde meslekin yüksek vekar, haysiyet ve 
şuuru içerisinde vazife yapmayı kendilerinden is-
temekde Milletçe hakkımızdır. (Bravo sesleri) Bir 
imamın arkasında kıbleye teveccüh ile el bağlıyan 
bir müslüman, imamın şöyle veya böyle siyasî bir 
kanaati, ve sairesi olduğunu düşünmeden tam bir 
hulûs ile ibadetim yapabilmelidir. Çünkü, rütbe, 
imtiyaz, sınıf, zenginlik veya fakirlik mefhumları 
mevzuubahisedilmeden safa girilen tek yer cami-
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dir, arkadaşlar. İstediğimiz aydın din adamları
nın bu gerçekler istikâmetinde olmasını çok ni
yaz ederim. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım, arkadaşlar. (Al
kışlar) 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Bakana soru- sorabilir miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen bir dakika. 
Buyrun sorunuzu sorun efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
- Efendim, Sayın Bakan dün vâki konuşmamızdan 
bahisle Konya'da ki hâdise ve toplanan kitaplar 
mevzuunda Maarif Bakanlığının ilgili bulundu
ğunu belirttiler. Diyanet İşlerinin ve o teşkilâ
tın bakanı olarak sayın Bakanın bu hususta gös
terdiği bir tepki var mıdır, bir teşebbüs olmuş 
mudur, ve netice alınmış mıdır? Bu hususu öğ
renmek istiyoruz. 

DEVLET BAKANI İBRAHİH SAFFET 
OMAY (Devamla) — Efendim, hizmet aslında 
bana taallûk etmiyor. Bu ciheti tesbit ediyorum; 
bir, ikincisi, zamanımda olmuş bir hadise değil
dir. Bu itibarla ilgilendim diyecek durumda da 
değilim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir sual daha var 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim, yeni 

çıkacak teşkilât kanunu karşısında, kadroya 
alınmamış din adamlarından kaç tanesinin kad
roya alınması düşünülüyor? Ayrıca 70-80yaşma 
gelmiş, vazife göremez durumda bulunan hade-
mei hayratın, dinî vecibeleri tam olarak yerine 
getiremediği, dolayısiylc vazife görecek durumçia 
olmadığı malumdur. Fakat bunların emekliye 
sevk edildiklerinde 5434 sayılı kanunun 125 nci 
maddesi gereğince birikmiş olan paralarını an
cak bazıları alabilmektedirler. Bunun için bir 
kanun tasarısı hazırlanıp bunlara yarı maaşları 
yahut maaşlarının yüzde 60 nispetinde bir emek
lilik hakkı tanınmaktamıdır. Gerçi bunun mâli 
portesi, 50-60 milyon lira tutarında bir paradır. 
Fakat, bunun da Yüce Meclisin seve seve vere
ceği kanaatindayim. Çünkü, 70-80 yaşında olan 
bir insan başka hiçbir iş yapabilecek durumda 
değildir. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) —Şimdi efendim kadro 4 000 
ne yükseliyor, huzurunuza gelece'k olan bir kan
ım tasarısı ile.. Bu, kademeli olarak tatbik edil
ecektir. 15 milyonu bu sene, 10 milyonu gele-
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e ek sene, 5. milyonu da öteki sene ilâve olacak 
kısım.. Bunun bu şekilde tatbik edilmesinde 
mutabık kaldık. Bunlara paralel olarak kadro
lara alınacaktır. Tabiî, mümkün olduğu nispette. 
Zaten, kanunu sizler çıkaracaksınız. Bununla 
ilgili olarak ve rakkam olarak size birşey söylc-
yemiyeeeğim. Emeklilik mevzuunda haklısınız. 
Eemklilik hakkı tanmmıyanlara - emeklilik hak
kı tanınması mevzuu bizim için de çok yumuşak
tır. Bunu zaruri buluyoruz. Bunu yerine ge
tirmeye de çok arzu ediyorum. Çünkü bu insan
lar uzu,n seneler hizmet etmişlerdir. Müddeti 
hizmetleri .bâzılarının azdır, emekli olamıyor
lar. Kollarından tutup kapı dışarı atılmaları 
münasip değildir, doğru değildir. Buna bir ça
re düşüneceğiz, efendim. Şimdilik başka bir 
şey söyliyecek durumda değilim. Bunun üze
rinde durmak istiyorum; duracağız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıcoğlu. 
ETEM KILICOĞLU (Giresun) — Efendim, 

benim sualim gayet kısa, 
1. Ki rası iki seneden beri ödenmiyen müf

tülük binası var mıdır? 
2. Bâzı müftülerin siyasetle iştigal ettiğin

den bahisle yapılan müdahaleler üzerine yapıl
mış tâyin ve nakiller var mıdır ve bunlar hak
kında ne gibi muamele yapılmıştır? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara* C. Senatosu Üyesi) — Efen
dim, müftülüklerin ihtiyaçları için, bir müftü
lükten geçenlerde haber aldım, hattâ elektrik 
parasını veremediği bir gerçektir. Vardır bun
lar. Redde, inkâra hacet yo>k. Alâkalı daire ile 
temas halindeyim. Bunları karşılamaya çalış
maktayız. Bununla ilgili bütçeye 300 bin lira 
da tahsisat koyduk. 

Öteki meseleye gelince : Benim prensibim 
şudur; bu gibi ihbarlar, şikâyetler oluyor. Ar
kadaşlarımın bilmesi lâzımgelen bir husus var; 
Diyanet işleri bünyesinde maalesef bir teftiş 
heyeti kadrosu yoktur. Bugüne kadar meselâ 
bir yerde tahkikat yaptırılacak, gönderilecek 
adam yoktur. Buna karşılık biz ne yapıyoruz?.. 
Başka bir dairenin müfettişini vazifelendirmek 
için alâkalılarla temas ediyoruz, çareler arıyo
ruz. Bu kanunla teftiş heyetleri de geliyor. 
Böyle bir teftiş heyetleri reisi, müfettişler' ve 
sair olarak. Bu kabîl hâdiselerde tutumun şu
dur : 
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Mahalline muhakkak b^r Devlet müfettişi 

gönderip tahkik ettiriyorum. Şimdiye kadar 
bana bu kabîl üç hâdise intikal etmiştir. Fakat 
müfettiş raporu henüz bana intikal etmemiştir. 
Yani, müfettişlerin ciddî olarak yerlerinde ya
pacakları tahkikata göre tedbirler alacağımız ta
biîdir. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Efendim, din 

adamlarının hiçbir şekilde siyasetle meşgul olma
maları lâzımdır. Dini siyasete alet eden din 
adamları var mıdır? (Gürültüler) Bir din ada
mı, kendi dinî bilgilerini hasbî olarak beyan 
eder; her hangi bir parti programında veya tü
züğünde olan bir prensibe aykırı beyan, bunla
rın siyasetle iştigal ettiği mânasını mı tazam-
mun eder? Bunu nasıl tesbit edeceğiz? O za
man hasbî olarak fikirlerini beyan etmek imkâ
nı hâsıl olmaz. 

DEVLET BAKANI İBRAHÎM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Sualinize nasıl cevap ve
reyim bilmiyorum, arkadaşlar ne derler? Bir 
parti programı veya öteki parti programı bir 
din adamını elbette ilgilendirmez. Ceza Kanu
nuna göre onun konuşması suç mudur, değil mi
dir savcı harekete geçer, cemiyet harekete ge
çer, tepkisini gösterir. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Bâzı parti
lerin fikirlerine aykırı olabilir. O zaman ne gibi 
bir işlem takibedilir? 

DEVLET BAKANI ÎBRAHÎM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Siyasi partilerin bu kabîl 
şeyler üzerinde durmasının çok lüzumsuz telâk
ki edilmesi lâzımgelir. Çünkü fuzuli bir gayret
keşlik olur. Böyle bir halleri bulunacağını zan
netmem. Siz de bir partiye mensupsunuz. Böy
le bir mesele varsa, teşrif edin, bana intikal et
tirin, lâzımgelen her şeyi yapmaya hazırım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Son söz olarak Sayın ihsan Kabadayı, buyu

run. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Reis, muhterem arkadaşlarım, Diyanet işleri 
mevzuunda konuşan arkadaşlarımın hemen he
men hepsi Dini tslâmm azizliği üzerinde dur
muş ve kanaatime göre din adamlarının içinde 
bulundukları dertlere ciddiyetle inememişlerdir. 

Ben şahsan şuna kaaniim ki, huzurunuza 
gelen Diyanet îşleri bütçesi, tekmil bütçeler 
içinde en yetim, en mağdur bir bütçedir. 
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Ve hattâ hattâ bu mağduriyet dede yetimi 

denecek kadar garip bir perişanlık içindedir. Ve 
bu bütçe, 4 seneden beri Parlâmentoda çalışan 
bir arkadaşınız olarak» söylüyorum, hiçbir terak
ki kaydetmiyen, bir ilerleme kaydetmiyen, ol
duğu yerde sayan perişan bir bütçedir. Sadece 
terakki eden kısım, 1 milyon 795 bin küsur li
ra, yani % 3 gibi bir artış vardır; bu artış da 
bir artış değil, geçen sene Yüksek Heyetinizin 
serbest bırakmış olduğu 300 imam - hatip kad
rosu ile mülhak kadroda bulunmakta iken ve 
mazbut kadroya alman bâzı personelin ücret ar
tışlarından ileri gelmektedir. Maalesef, hayrat 
hademesi kadroları memlekete kifayet etmediği 
gibi, bu kadroların karşılığında ödenmekte olan 
ücretler de hiç de bir insanı geçindirecek, kifa
yet edecek nitelikte değildir. Hal böyle iken, bu 
bütçe bu dert ve ıstırapları dindirici en küçük 
bir adım atmış ve bize de ümit vermiş değildir. 
Bu konuşmamdan Sayın Bakan alınmasınlar, 
kendilerine ait değildir. Benim bu konuşmamda 
mazinin derinliklerine gider ve hattâ bu derinlik
ler 3, 5, 10 seneyi değil, 30 seneyi kapsıyacak 
kadar derinliklere varan bir ıstırabın tümüne 
dokunur. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde, 
evet öyledir, bir müessese kaldırılırken cemiyet
te o müessesenin lüzum ve ehemmiyeti bilinsey-
di, ona göre tedbir alınsaydı, tüm dertlerle He
yeti Umumiyeniz de baş başa kalmazdınız. Tür
kiye'de hademei hayrat kadrosu mevcudu 10 313 
kişidir Bunların 9 913 ü müktesebatmm çok 
altında maaş almaktadır. Ve yine bunların içe
risinde 13 yıldan beri Yüce Meclisin gözüne ba
kan, bütçe tanzimi yapılırken; 13 seneden beri 
bekliyegeldiğimiz haklar acaba verilir mi, diye. 
geçim kıtlığı içinde bekliyen bir zümre vardır 
ve heyeti umumiyesinin eline geçen ortalama 
maaş tutarı 290 liraya varmamaktadır. 290 lira 
gibi bir maaş ile bir evin önünde durmanın, bir 
aile geçindirmenin mesuliyetinin ne olacağını, 
bir aile reisi olarak takdirlerinize bırakmakta
yım. 

Son defa çıkarmış olduğumuz 7244 sayılı Ka
nunla ücretlerin üç üst dereceye yükseltilmesine 
cevaz verdiğiniz halde, maalesef hademei hay
rat mensupları yetim kalmıştır, mağdur kal
mıştır. Bu üç derece keyfiyeti bunlara tatbik 
edilmemiştir, bu bir vakıadır. Ve böylece bu, 
ne hak anlayışına, ne hukuk anlayışına ne de 
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I taadül esasına uymamaktadır. Ve bu defa da 

bunu düzeltici, bütçede bir adım atılmamıştır. 
Ayrıca, şehir ve kasabalarda yeni yeni pek 

Çok cami yapılmıştır. Eskilerin ihtiyacı ortada 
iken.bu yeni yapılanlara da cevaz verecek şe
kilde bir kadro imkânı maalesef düşünülmemiş
tir. 

El listesinde bulunanda serbest bırakılma
mıştır. Bilirsiniz ki camilere ışık için ve temiz
lik için ücret ayrılır. Faslında ayrılan para, 
350 bin liradır. Koca memlekette mevcut iba
dethanelere bu miktar yetmiyecektir. Zaman za
man olmuş, basma aksetmiştir. Siz de hatır
larsınız, filân caminin elektrik ücreti ödenme
diği için elektriği kesilmiş, su ücreti ödenmediği 
için, suyu belediye tarafından kesilmiştir, diye, 
basma akseden hâdiseler duyarız ve şahsan üzü
lürüz. öyle zannediyorum ki, bu ödenek kifa
yetsizliğinden yine aynı neticeler doğacaktır, 
endişem budur. 

Teşkilât Kanunu mevzuuna geleceğim, Sayın 
Bakanın çalışmasından ve bu dâvaya samimiyet
le bağlı bulunduğundan eminim. Bu konuşma
larım sureti katiyede kendilerini ilzam etmesin. 
Herbirimiz, halkla temas eden ve bu zümre ile 
temas edenler söz vermişlerdir. «Bu sizin mük
tesep hakkınız, .dinin lüzum ve ehemmiyetini be
lirtmekteyiz; siz bu görevi görmektesiniz, diğer 
memurlar misillû Devlet anlayışı, modern Dev
let hukuku içinde sizin de haklarınız, diğer me
murlar gibi size de verilecektir» diye söz ver
mişizdir. Şahsan ben de söz vermişimdir, ama, 
bir insan olarak ne yapayım, tedbir aldım. 
Ccht ve gayretimi kullandırın, fakat çıkarılma
sına muvaffak olamadım. Sebebi; yıllar yıllara 
eklendi, üç yıl zaman geçti, bakanları bakanlar 
takibetti, beş bakan değiştir, 15 e varan öner
geler verildi ve nihayet bu mevzu, özür dilerim, 
partiler arasında bir nevi rekabet mevzuu oldu, 
Anayasaya ve Tevhidi Tedrisat Kanununa uyu
yor mu uymuyor mu endişeleriyle Hükümet 
mevcut tasarılar üzerinde çalışacağım, bir re
daksiyon yapacağım dedi ve maalesef dört se
neden beri bu çalışmaların sonu bitmedi ve 
kanun tasarıları huzurunuza gelmedi. 

j Muhterem Vekilin ümidli ve güvenli beyanla-
I rina inanıyorum. Inşaallah Bakanlığı devrinde 
I bu tasarıların kanunlaşması mümkün bunun hem 
i şerefi onun olur hem de bu garip ve masum gö-
' millerden, Allah geçinden versin göçüp gidin-
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ce, yağacak dua kendisinin olur. (Soldan «Âmin» ] 
sesleri) Evet, hakikaten Âmin. Ve böylece i 
hu dertli adamların ıstırapları durur; tıpkı «ge
lecek sene» diye tesdli bulan reııeber gibi. Bi
lirsiniz garip rençber, yağmur yağdığı zaman 
tarlasını ekemediği için, İnşallah gelecek sene 
ekerim, der ve gelec>k sene iyi ekim yapar, fa
kat o sene de yağmur yağmaz ve yine İnşallah 
gelecek sene yağmur yağar, diye hep bekler. 
Zavallı reııeber hep gelecek sene der. (»arip 
bir reneberin karnı yarılmış içinden 40 tane 
«gelecek sene» çıkmış. Bu mevzuda da din adam
larının karnını varsak, dert, rençberde olduğu 
gibi, 40 tane «gelecek sene» çıkmaz İnşallah. 
Bu son senede bu dertleri, istekleri yerine gel
miş olur. 

Arkadaşlar, arkadaşım kısmen değindi, fa
kat yarım kaldı. Bu din adamlarının dert ve 
ıstırapları bu halde bitmiyor. 1944 senesinde 
(•ikan 4(İ44 sayılı Kanunla Muvazenei Umumiye-
den ücretle maaş alanların durumu emekliliğe 
sayılmak üzere hizmete alınmıştır. Mühimce 
bir kısmı istifa etmiş ve bugün 10 yılı da, geç
miş yıllardaki hizmetine mahsubedilmek üzere 
27 yıla hizmetleri çıkanlar vardır. Fakat bâzıla
rı da mağdur ve perişan bırakılmıştır. 1434 sa
yılı Emekli Sandığı Kanunu çıkarılırken bu ha
ta işlenmişti. Bunlardan ücretli olan persone
lin, sade hademei hayret değil, tekmil Devlet 
dairelerinde çalışanlarına şâmildir. 125 nci mad
deye göre, yaşı 40 m altında ise paçayı kurtar
mış, yaşı 40 in üstüne çıkmışsa, bunlara, 
emekli hakkı verilmemiştir. Emekli Sandığı 
bunları tevdiateı, yani biriktiriei olarak kabul 
etmiştir. Bugün Türkiye'de bu statüye tabi 
olan 1 600 e yakın din adamı vardır. Bu kanun 
çıktığı zaman 1935 sayılı muaddel Hademei Hay
rat Tüzüğüne göre, bu din adamlarının içinde 
bulunduğu şartlar, çalışmaya müsait değilse 
de, hayatları boyunca maaş almak gibi hak
ları varken, bu kanun onu da gasbetmek sure
tiyle bu zümreyi perişan etmiştir. Bu 1 600 ün 
içinde, hatıra olsun, 98 yaşında din adamı, 
imam vardır. Ve mevcudun heyeti umumiyesi-
nin yaş vasatisi 70 in üstündedir. İnsafınıza 
sığmıyorum, yaşı, 70 in üstünde olan ve 98,ya
şında hâlâ, imamlık yapacağını, vaizlik yapaca
ğım diye geçim kaygusu içinde bulunan böyle 
bir din adamı dinde aradığımız mânayi verebil il
mi? Kanaatime göre veremez. | 
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BAŞKAN — Bir dadikanız var Sayın ihsan 

Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Elen
dim, her halde arkadaşlarım müsamaha eder
ler. (A. P. den, «evet, devam devam» sesleri) 

Bu arkadaşların yaş durumu, giyim, kuşam 
vaziyeti bizatihi hizmet etmeye, din vazifesi 
görmeye müsait değildir. Ama ne yapsın ki ev
lâdı ıyâli var, zor şartlar altında din vazifesi 
görmeye devam etmektedir. Demek istiyorum 
ki, bunlara bir çırpıda emekli hakkı tanıyan 
bir kanun çıkarır iseniz; din adamı kadrosunu 
gençleştireceksiniz. Daha ehliyetlisini ve daha 
iyilerini hizmete sevk etmiş olacaksınız, onların 
da bayatlarının son deminde perişanlık içerisin
de göz kapamalarına mâni olmak suretiyle unu
tulmaz bir hizmet etmiş olacaksınız. Yoksa, de
dim ya bu konuda dertler takibetmiştir. İmam
lar ve kayyıımlar hiçbir sınıfta olmadığı halde 
yılda bir ay izinli dahi gitseler maaşları veril
mez, verilebilmek için yerine adam. tutacak, es
ki Osmanlı devrinde olduğu gibi yerine asker 
gönderme misillü yerine vekil bulacaktır. Vekil 
pek tabiî bedava bulunamaz, aldığı maaşın ya 
tümünü verir ya bölüşür, öylelikle yerine adam 
bırakabilir. Böylece bir insan olarak sosyal ada
let deriz, sosyal Devlet deriz. Bir ay izin 
hakkıdır. Ve ücretini, maaşını alarak gitmesi 
lâzuugel irken din adamları gidememektedir. 
Mhliyetli din adamım hepimiz söyleriz de ted
birine geldiği zaman maalesef lakayt kalırız. 
Ehliyetli din adamı istiyorsak, fakülte mezunu 
din adamı istiyorsak, imam - 'hatip lisesini bi
tiren; yani ikinci dönem mezunlarının yüksek 
tahsile devamına fırsat vermeliyiz. Birçok mes
leklerde olduğu gibi bitirnceye kadar izinli ad
dediliyor, maaşı veriliyorken bu zümreye ne
den verilmiyor? Verilmelidir. Bunu bir siyasi 
yatırım; olsun, bir avans olsun diye söylemiyo
rum. Dinin lüzum ve ehemmiyetine kandığımıza 
ve kifayetsiz din adamları bulunduğuna inan
dığımıza göre, kifayeti sağlamanın yolu budur 
ve bunların yüksek tahsile devamına fırsat ver
melidir. Sebebi; bu çocuklar okuyamazlar, ya
kın teması olan bir insanını, çoğu köylü (•ocu
ğudur. evlidir, birkaç tane çocuğu vardır. Kö
yünden gelecek ve okumaya takati olmadığına 
göre bunları izinli addederek okutmaya her hal
de mecbur gibisiniz gelir bana. 
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Müftülüklerin durumu : Ben giderim şah

san, çok kere hiçbir müftülük binası benim gö
züm ile gönlümü doyurmamıştır. Âdeta müftü
ler bir Devlet dairesi olduğu halde, gecekondu 
binalarında oturur, masası sandalyesi yoktur. 
«İpten özengi tenekeden kılıç» misillü mobilya
sı vardır. Yazıcı, daktilo, odacı üzerinde dur
muyorum. Garip müftü bütün hizmetleri tek 
basma o yapar. Sağolsımlar, Bakan Bey se
vindirdiler. Yeni çıkacak kanunda modern bir 
Devlet bürosu ve hizmeti olarak kabul edip bu 
ihtiyaçların da giderileceğinin ifadelerini dinle
miş bulunuyorum. Kendilerine teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, cümlenizi 
bağlayınız. Müddetiniz bitmiştir. 

İHSAN KABADAYİ (Devamla) — Efen
dim, müsaade ederseniz arz edeceğim bir hu
sus kaldı, onu da bitireyim. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti, uzaması için 
ısrar ederseniz 'Heyeti Umum iyeden karar almak 
lâzımgelecek. Heyeti Umumiye karar verirse 
devam edersiniz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet 
efendim direııiyorum 

BAŞKAN — Efendim bu bir direnme konusu 
değil, Heyeti Umumiyenin bir müsamaha konu
sudur. Muhterem arkadaşlar konuşmanın deva
mını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. Bunu Heyeti Umu
miye bilir, kararı veren Heyeti Umumiyedir. 

İHSAN KABADAYI' (Devamla) — Doğru 
Sayın Başkanım. Sağolun, hürmetler ederim. 

Arkadaşlar, hadenıei hayrat mensupları ve din 
adamları inanın ki, basınları takibedecek, yeni ki
taplar alacak, ilmi tedvin edecek takatten, yok
sundur, mahrumdur. Bunlar müspet ilimle dol
sun, dinî bilgi ile beraber cemaate kültür versin, 
ilerici hamleyi versin istiyoruz, bunları yeni ya
yınlarla beslemek zorundasınız. Ama almaya ta
kati yoktur. Birçok okul mezunlarına çıkarken 
teçhizat bedeli verilir, ihtiyaçlarını karşılamak 
için toptan bir para verilir. Sayın Bakanımız ge
rek tlfıhiyat Fakültesini, gerekse Yüksek İslâm 
Enstitüsünü, gerekse imam - Hatip okullarını bi
tirenlere bir defaya mahsus olmak üzere ya nakdî 
olarak ihtiyaçlarını karşılamak için veyahutta 
aynî olarak kitap ve bilhassa, tefsir verilmesini 
istiyorum. Bugün bir tefsir kitabının değeri 100 
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liradır. İnsaf ediniz 400 lira, bir imam - hatip 
okulu mezunu bunu bir maaşı ile alamaz, çünkü 
300 liradır, nasıl alabilsin?. Almasına imkân yok
tur. öyle ise bunun bir formülle halledilmenin 
yerinde olacağı kanaatindeyim. Ve köylere giden
leriniz var ise ve Cuma günü hutbede imamların 
vaziyetini görmüşseniz, garibinize gitmesin, cüp
peleri 40 yamalı, Horasan dervişleri gibidir. Bir 
din adamı kanaatime göre insanların gönlü ile 
beraber gözünü de doyurmalıdır. Zarafet ve ne
zaket ifade etmelidir. Giyim ve kuşamında temiz
lik bulunmalıdır. Ama kabul ediniz ki, çoğu bu 
ölçüden uzaktır. İmamı Azam Hazretleri en lüks 
evde oturan, en iyiyi yiyen, en iyi giyinen bir in
sandı. Çünkü o inanmıştı ki, bir din adamı insan
ları hem gözle, hem gönülde doyurmalıdır. 40 ya
malı bir imamın, hatibin kütle üzerinde, muslini 
ve gayrimüslim üzerinde bırakacağı tesirin hiç de 
iyi olmadığını, bunun bir formülle hallini istir
ham etmekteyim. 

Köy imamlarının hakikaten durumları fecidir. 
Her fedakârlığı efendimizden beklemekteyiz. Hiç
bir şehirli yoktur ki, camiinin, imamının, kayyımı
nın ücretini versin. Köy imamı da harman önün
de çuvalı ve (iniği elinde boynu bükük gezen, hak 
toplıyan insandır. Bunu artık salmadan, haktan 
kurtarmalı. Köy öğretmeni ile müşterek dâva için 
aynı hedefe hizmeti sevk edici kuvvetler haline 
getirmelidir. Bunun yegâne yolu da zannederim 
maddeten tatmin etmek yoludur. 75 T. L. sı ve
rileceğinden bahsettiler, kendilerine teşekkür ede
rim. Bunu yıllara orantılı olarak hiçolmazsa 200 
T. E. ya çıkarılmasını şahsan arzu etmekteyim. 

Ben zannediyorum ki, muhterem mesul hükü
metler bugüne kadar din adamlarını Haz ret i 
Eyüp zannetmişlerdir. Sunime hâşa... Çömlekçi 
Eyüp hikâyesini anlatmıyacağım. Bunlar Hazret i 
Eyüp sabırlı insanlar değildir. Hint fakiri de de
ğildir arkadaşlar. Bunlar da sizler, bizler gibi yi
yip, içen insanlardır, giyen, insanlardır. Çoluk 
çocukları vardır, ihtiyaçları vardır. Artık bunla
rın sabır derecelerini ölçmekten vazgeçelim, bir 
an evvel dertlerinin lüzumuna hakikaten, sonsuz 
ıstıraplar olduğuna iman ederek bu kanunun bir 
an evvel, kanunlaşması cihetine hep beraber, tek 
elden hazııiıyalım arkadaşlar. 

Din adamlarmdaki kötü hareketlerin basında 
çıkmasında bâzı arkadaşlarım sakınca duydular. 
Hiç. sakınca duymasınlar, bu kadarı onlar için iyi 
niyetle, iyi duygularla dolu olan ben dahi bâzı 

323 



M. Meclisi B : 58 
hâdiselerden dolayı onlara kırgın ve kızgınım. 
Niçin almıyorlar?. Biz cemiyette hepimiz hep be
raber varlık, birlik içindeyiz. Et, tırnak misillû... 
Ayrılmamıza imkşân yoktur. Ama realiteyi kabul 
edeceğiz. Diğer mesleklerde epey hatalar, eksiklik
ler olabilir. Ama gönül istiyor ki, din adamların
da olmasın. Bu onlar hakkındaki aziz duygumuz
dan, aziz düşüncemizden doğmaktadır. Sair mes
leklerde o tip gayriciddî, gayriahlâki hâdiseler 
olabilir. Ama, gönül istiyor ki, cemiyetin her mâ
nada örneği olan, her mânada lekesiz, kusursuz 
olması icabeden insan da o kadarını dahi görmek 
istemiyoruz. 

Muhterem Bakanıma bir hususta da ayrıca te
şekkür edeceğim. Din adamları cemiyeti, mânada, 
maddede birleştiren, her türlü kayıtların üzerin
de, bir olan Allah'a müşterek sevk eden insandır. 
Din adamı bunu bu mâna ile bilmeli, cemiyeti, 
ümmeti bu ölçülere göre uyarmalıdır. Hal böyle 
iken din adamı gizli, kapaklı, perdenin arkasın
da ümmeti dinli dinsiz ayırıyor ise, Devlet işleri
ne karışıyor ise bence o din adamı vazifesini ter-
ketmiş, cemiyet için tehlikeli olmuştur. Burada 
açıklıyorum; yeni bir hâdisede Konya'da bir din 
adamı (mevcut Anayasaya, 27 Mayıs hâdisesine, 
Hükümetlerin tutumuna dil uzatacak ve işi anar
şiye götürecek kadar ilerletmiştir. Sayın Vekili 
ikaz ediyorum, tetkik ve tahkik etsinler. Bihab-
kin yolunda olan din adamına canım kurban ol
sun. Ama hulûsla sınırını bilmiyen din adamına 
da hükümetlerin ve hepimizin hep beraber karşı 
olmamızın lüzumuna da inanıyorum. 

Hürmetlerimle arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergesini oku

tuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesinde konuşan 
hatipler meselelerimizin ve bütçe imkânlarımızın 
her tarafını en isabetli şekilde tahlile tabi tutmuş
lardır. 

Müzakerenin kifayetini saygılarımla arz ede
rim. 

Samsun " Samsun 
Fevzi Geveci Nurettin Ceritoğlu 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Veli 
Başaran. 

HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Başkan 
ben daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Daha evvel Veli Başaran yazı 
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ile önergenin aleyhinde söz istemişti Sayın Ak-
say. 

Buyurun Sayın Veli Başaran. 

VELÎ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, sayın Milletvekilleri, yüce 
milletin inanç, iman ve anlayışı bakımından bü
yük ümitler beklediği Diyanet işleri Başkanlığı 
Bütçesinin bu kadar kısa ve az konuşmakla ke
silmemesi, büyük dertleri ihtiva eden bu müesse
senin dertlerine Yüce Meclisinizden bir çare bul
ması bakımından kifayetin birinci yönden reddi
ni; 

ikincisi: Bu teşkilât, bugün gerek maddi ve 
gerekse mânevi yönden Yüce Meclisinizden bü
yük ümitler beklemektedir. Bunlara çare bula
cak Yüce Meclisinizdir. Bu bakımdan kifayetin 
bu yönden de reddi gerekmektedir. Kaza ve 
köylerde binlerce imam ve müezzin kendi dertle
rine çare aramak için bugünkü günü beklemekte
dir. Diyanet işleri bütçesinde bunların dertlerini 
dile getirmeden ve Diyanet işleri Teşkilâtına 
Yüce Meclis ışık tutmadan bu bütçeyi kısa kes
mekte fayda yoktur. Onun için Yüce Heyetinizin 
kifayetin reddinde oy kullanmanızı istirham 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN.— Okunmuş olan kifayet önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşme bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A / l ) Cari harmalar 
Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

12 000 Personel giderleri 57 585 626 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge1 

vardir, okutuyorum. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Mevcut hayrat hademesinin her birine 50 şer 

lira zam yapılmasını mümkün kılmak üzere Ha
zineden Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan 
yardımdan, bu zamma tekabül eden ödeneğin 
düşülerek Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesinin il
gili tertiplerine aktarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Adana Milletvekili 
Mehmet Geçioğlu 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Komis
yon katılmıyor. Çünkü... 

BAŞKAN — Katılmıyor, esbabı mucibesini 
ifade etmenize lüzum yok. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) —Efendim, 
24 milyon konmuş, 9 milyon istenmektedir. Bu
nu Yüksek Meclise... 

BAŞKAN — önergeleri biz daha evvel ko
misyona veriyoruz. Yüksek Meclise verilecek bir 
malûmat varsa, tümü üzerindeki görüşmeler sı
rasında söz alıp ifade etmeniz lâzımdı, sayın 
sözcü. 

Komisyon önergeye katılmıyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

.Bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kaîbul edilmiştir. 

Bölüm lira 
13.000 Yönetim giderleri 1 693 742 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 466 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
16.000 Çeşitli giderler 22 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 20 297 
BAŞKAN — KaJbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
36.000 Borç ödemeleri 4 OOÜ 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. -

b ) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Sayın 
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Bakan yoklar. («Geliyorlar» sesleri.) 

Tümü üzerinde Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler? Yoklar. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Talât Oğuz? 
Yoklar. 

Millet Partisi Grupu adma İsmail Hakkı Ak
doğan yerine Sayın. Memduh Erdemir, buyu
runuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDEMİR 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; C. H. P. Hükümetinin müdafaa ettiği Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçesi 
üzerinde, Millet Partisinin görüş, ten'kid ve te
mennilerini arz etmek için ısöz almış bulunu
yoruz. 

Tapu - Kadastro hizmetlerinin Önemi ve mem
lekete sağlıyacağı faydalar, bütçe müzakereleri 
vesilesiyle, Iher yıl çeşitli kanaate sahip mrPet-
vekilleri tarafından, hükümetlere ısrarla anla
tılmıştır. Geçmiş tatbikat ve yapılmış olan iş
ler incelendiği zaman, bugüne kadar olan hiz
metlerin, mevzuun önemi ve memleket ölçüsün-
deki faydası ile orantılı olmadığını 'kolayca 
.söylemek mümkündür. 

Bu cümleden olmak üzere, gerek birinci ve 
gerekse ikinci Koalisyon Hükümetinin hazır-
lıyara'k, Yüksek Meclisten geçirdiği, bütçe ve 
programlar tâyin edilen hedefe ulaşamamıştır. 

Üzülerek ifade edelim ki, bu 'mukaddes kür
süden söylenen sözlerin, yapılan tenkid ve te
mennilerin, burada, âdeta yasak savmak için 
söylenmesi caiz ve fakat tatbik edilmesi ve ye
rine getirilmesi caiz olmıyan sözler olduğu, son 
1963 yılı bütçe tatbikatiyle bir kere daha sabit 
olmuştur. 

Anlaşılıyor ki, Tapu-Kadastro Genel Mü
dürlüğünü yürüten 'bakanlar, kendilerinin söyle
diklerini, plâna v;> programa aldıklarını, mil
letvekillerinin tavsiye ettiklerini yapacakları 
yerde, yeteri kadar iş yapmamak gibi, maziden 
gelen kötü bir alışkanlığa sadık kalmayı tercih 
etmektedirler. İfade ettiğimiz bu gerçeği vu
zuha kavuşturmak için Beş Yıllık Plâna ve 
1963 programına konulmuş olan Ihususları huzu
runuzda tekrar etmek isteriz: 

5602 sayılı Kanun gereğince yapılması lazım-
gelen kadastro takriben 482 000 km2 ve 2613 
sayılı Kanuna uygun olarak: yapılması gereken 
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şehir 'kadastrosunun da 2 700 000 parsel civa
rında bulunduğu tes'bit olunmuştur. 

Bu işin 20 yılda yapılması ve kadastro hiz
metlerinin en geç 1982 yılında bitirilmesi ve 
çalışmaların daha kısa bir süre içinde ikmali 
keyfiyeti Beş Yıllık Plânın âmir hükmü me-
yanında bulunmakta dır. 

Birinci 5 Yıllık Plân, arazi kadastrosunun, 
1963- yılında 12 000, 1964 de 20 000, 1965 de 
21 200, 1966 da 22. 500, ve 1967 de ise 2.1 800 
km2 olmak üzere ceman 99 500 km2 lik kısmı
nın yapılmasını öngörmüştür. Keza şehir kadast
rosunun parsel adedi itibariyle yılda 150 000 
parsele çıkartılmasını derpiş etmiştir. Ayrıca 
süresi ve miktarı tâyin edilmiş olan kadastro 
işlerinin tahakkuk ettirilebilmesi için ^«çalış
maları yürütecek teknik ve yüksek nitelikte iş 
gücünün yetiştirilmesine önem verecek, arazi
de çalışma süresi uzatılacaktır.» denilmekte
dir. • 

1963 programının tatbikatı yapılmış ve ne
ticeleri alınmıştır. Fakat program tahakkuk 
etmemiştir. Şöyleki : 

1. 5 Yıllık Plânda, yılda .150 000 parsel 
olarak yapılması derpiş olunan şehir kadast
rosu 1963 programına alınmamıştır. Ancak her 
yıl yapılmakta olan- bu kadastor işlemi 1963 
de de yapılmış ve 45 000 .parsel seviyesinde 
kalmıştır. Yani 5 Yıllık Plânın emrettiği 
150 000 parselin üçtebiri dahi yapılamamıştır. 

Beş Yıllık Plâna rağmen, şehir kadastro
sunun yıllık programlara parsel sayısı tas
rih edilerek alınmamasının sebeplerini bilme
mekle beraber, plân fikri ile bağdaşamıyacak 
olan bu tutumun mantıki bir izah tarzının (bu
lunacağını sanmıyoruz. 

2. Topoğrafik kadastral harita alım kapa
sitesinin 12 000 km2 ye çıkarılacağı ifade ve 
taöhhüdedilmişken, maalesef bu rakamın ya
rısı dahi gerçekleştirilememiştir. 

3. Arazide çalışan ideııdifikasyon ekiple
rinin çalışma sürelerinin 200 iş gücüne çıkar
tılması taahhüdedilmiştir. * Bu sürenin 160 iş 
günü civarında kaldığı ve 200 e çıkartıl ama-
elifti bir hakikattir. 

4. Tedbirler cümlesinden olarak, Tapu ve 
Kadastro ve harita sektöründe idari ve hu
kukî bakımdan yeniden düzenlenmeyi temin 
için : 
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a) Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlü

ğünce, yapılan haritaların tapu ve kadastro ba
kımından kabul edilebilir hale getirilmesi, 
gerekirse ilgili mevzuat değiştirilerek sağlana
caktır. 

b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
teşkilât kanunu çıkartılacaktır. 

c) İller Bankasının hizmet ve tesisleri 
için. bakım ve revizyon ekiplerinin kurulması 
sağlanacaktır. 

Denildiği ve. plânda bunların dışında 
ehemmiyetli bir husus bulunmadığı halde yu
karda ifade edilenlerin hiçbirisi gerçekleşti
rilmemiştir. 

Bu durum karşısında milletçe sözde bir plân 
devrini yaşıyoruz demek bizim için bir zaru
ret hailne gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Millet Partisi, Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğünün 1963 bütçesinin müzakereleri sıra
sında görüşünü aynen : «...Plânda 1963 yılı 
için tesbit olunan 12 000 Km2 lik topoğrafik 
kadastrol haritanın... yapılıp, yapılamıyaca-
ğmm münakaşası bir tarafa, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü arşivlerinde topoğrafik 
halde bekletilen 233 000 Km2, fotoğraf olarak 
bekletilen 15 000 Km2 ki ceman 38 000 Km2 

lik işin. ne zaman kadastrol hale getirileceği do 
bilinememektedir.» şeklinde ifade etmişti. 

Yüksek Heyetinize arz ettiğimiz 1963 prog
ramının fiilî neticeleri ile, bütçe konuşma
ları. sırasında partimizin geçen sene bu kürsü
den ifade ettiği hususlar karşılaştırıldığı za
man, Millet Partisinin görüşlerindeki isabet 
bir kere daha ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
imkânları mahdudolan memleketimiz, büt

çesinin açığını gidermek için çeşitli güçlükler 
tahtında hariçten yardım beklemekte, % 90 
m fakir ve dar gelirli olan milletimizden de 
vergi almaktadır. Çetin şartlarda toplanan 
paranın her yıl mühim bir kısmı Tapu - Ka
dastro için sarf edilmektedir. 1963 te 78,5 mil
yon lira olarak, tahsis olunan meblâğın hepsi 
sarf edilmiş ve fakat arzu edilen hizmetler 
tahakkuk etmemiştir. Gerçekleşmiyen hizmet
lerin karşılığında, kaybettiğimiz sadece her yıl 
sarf edilen milyonlar değildir. Bıı_ kaybımızın 
yanı sıra : 
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1. Topoğrafik kadastral harita bekliyeıı, 

Devletin diğer bir umum hizmet daireleri iş 
yapamamakta, devam eden cari masrafları
nın gerektirdiği hizmeti ifa edememektedirler. 

2. Vatandaş hukukunu koruyamamakta, 
.mülkünü teminat altına alamamakta. Bu se-
beplcde, vatandaşın uğradığı maddi ve mâne
vi külfetin yanında Devlet de ayrıca maddi 
külfetlere katlanmaktadır. 

.1. Haritasızlık yüzünden diğer hizmetle
rin yapılmaması, iktisadi kalkınmamızı güçleş
tirmekte ve millet olarak her bakımdan zarar 
görmekteyiz. 

4. Devlet gelirleri bu yüzden azalmakta
dır. Tapu ve Kadastro ve harita sektörü çalış
malarının sekteye uğramaması sebebiyle, ma
liyemiz, kadastrosnzluktan yılda 2 milyar li
raya yakın bir vergi ile karşı karşıya bulun
maktadır. 

Bir kısmını belirttiğimiz milletin bu maddi 
ve mânevi zararların mesulünün tesbit edil
mesi gerekir. Hükümet meseleleri bu mesu
liyet açısından ne zaman ele alacaktır? 

Büyük Meclis ve onun vücut verdiği Hü
kümet, meseleleri bu yönden ele almamakla, 
geçmiş devirlere rahmet okutacak bir mesuli
yetsizlik fikrinin Devlet teşkilâtında yerleş
mesine yardımcı olmaktadır. 

Bütçeye konulan milyonların sarfı, şekle 
ve kanuna uygundur. Bu husus esasen diğer 
kanunlarla teminat altına alınmıştır. Fakat 
milyonlar sarf edildiği halde, derde deva 
olacak bir işin yapılmamasmdan doğan me
suliyetin hesabını kim ve ne zaman verecektir? 

Bu sorumsuzluk içerisinde Türkiye kadast
rosunun hesabım verecek bir mesul bulmak 
bizim için mümkün değildir. Büyük Meclis, 
yeni tahsisatları görüşürken eskisinin mura
kabesini yapmak ve hesabını sormak mev
kiindedir. Aksi takdirde Büyük Meclisin sa
yın üyeleri, rûzu - mahşerde dahi hesabım 
veremiyeceği vicdanı sorumluluklar altında 
kalmış olur. 

Sayın milletvekilleri, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdülüğünün 1904 

bütçesi ve plânın bu mevzuu ile alâkalı 1964 
programı üzerinde de kısaca durmak isterim : 

1964 programı topoğrafik kadastrol harita-
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alanının 20 bin2 ye tıkatılmasını emretmekte
dir. 

Tapu ve Kadastro bakımından plânın ger
çekleşebilmesi için, önceden tesbit olunmuş 
bulunan temel hedeflere plânın ilk dilimin
de yani \[)(Y.^ yılında ulaşılması gerekirdi. 
Tesbit olunan temel hedeflerden bir kısmı
nın hiç ele alınmaması, bir kısmının da ya
rım ve eksik ele alınmış olması sebebiyle 196-î 
programı taahkkuk etmemiştir. Aynı mülâ
hazalarla devam eden aynı şartlar muvacehe
sinde 1964 programının da gerçekleşemiyeceği-
ni söylemek kehanet sayılmamalıdır. 

Diğer taraftan, kadastronun muntazam 
ölçü plânlara dayanarak yürütülmesi, para za
man ve eleman gibi faktörlerin ön plânda tu
tulmasına bağlı bulunmaktadır. 1964 programı 
hakkındaki kanaatinizi teyidedeeek olan bu 
faktörler üzerinde biraz daha durmak isteriz : 

1. 1964 programında Tapu ve Kadastro 
için tesbit olunan iş hareminin gerektirdiği 
para derpiş edilmemiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Tapu ve Ka
dastro sektörünün 196.°> programı için 94 
milyon lira öngördüğü halde, geçen sene veri
len ödenek ancak 78,5 milyon lira olabilmiş
tir. 1964 yılında ise plânlamanın derpiş ettiği 
tahsisat 99 570 bin lira olduğu halde, bugün 
Yüce Meclisten kabulü istenen ödenek 81 589 
bin liradır. Yani plânlamanın 1963 yılı için 
öngördüğü meblâğdan 12;5 milyon lira daha 
eksik bir tahsisat 1964 bütçesine konulmuştur. 
Bu suretle faktörlerden birisi hem işin başın
da müessir olmaktan çıkarılmıştır. 

2. îktisaden kalkınmış olan memleketler de, 
özellikle İsviçre'de ölçmeler, yalnız tapu sicille
rinin ihtiyacı için değil plân ile ilgili her konu 
göz önünde tutularak yapılmaktadır. Ook yön
lü ve şümullü olarak kurulmuş bulunan böyle 
bir kadastro, büyük bir kapasite ve dinamik bir 
özellik kazanmış olmaktadır. Kadastronun böyle 
bir özelliği kazanabilmesi ise ancak Hüküme
tin bu meseleyi iyice kavraması ile mümkün
dür. 

Yurdumuzda buna benzer bir kadastronun 
kurulması için, ekonomik faktörlerin göz önün
de bulundurulması zaruridir. Ekonomiye önem 
veren bir kadastronun, ölçme, metotları ile plân 
ölçekleri, arazinin değeri ve muhtevasına göre 
seçilmektedir. Burada, •muhteva kelimesinden, 
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yollar, tarım ile ilgili teknik, toprağın ve tarı
mın cinsi, toprak üstü yapılar ve işletme ile il
gili her türlü organizasyon anlaşılmalıdır. 

Bugün toprak cinslerini gösteren plânların, 
ıgayrimenkul sınırlarını incelikle tesbit eden 
plânlardan daha faydalı oldukları anlaşılmış
tır. 

Zamanımızda ölçü işleri, artık hep bu görü
şün ışığı altında düzenlenmekte olduğundan ya
tırım ile ölçüden sağlanacak fayda arasındaki 
münasebet göz önünde tutulmaktadır. İktisadi 
başarının, gayrimenkul sınır ve yüz ölçümleri
nin ince bir şekilde tâyin ve tespitinden çok da
ha başka faktörlere bağlı bulunması dolayısiyle 
doğruluk derecesi çok yüksek olan kadastro plân
ları yerine çok yönlü işletme haritalarına ve ne
ticede doğruluk derecesinden fazla maliyet ve 
sürat faktörlerine önem verilmeye 'başlanmalı
dır. 

Kadastroda iki metod uygulanmaktadır. Biri
si klâsik, ötekisi fotogrametrik metottur. 

Klâsik, metot, arazinin nokta nokta ölçülme
sini gerektiren basit fakat, ucuz ve süratli olmı-
yan bir metotdur. 

Buna mukabil fotogrametri metodu, büyük sa
haların ölçülmesi bahis konusu olduğu zaman /bir
kaç misli daha ucuz ve süratlidir. 

Kadastro ölçüleri bittikten sonra, gayrimen
kul malların ısınırları ile ilgili her türlü değişik
lik kadastro plânları üzerinde takibedilir. Eski
miş veya çok değişikliğe uğramış ise kadastro 
yenilenir. Değişiklikler sürekli bir şekilde taki-
bedilirse, kadastro değerini muhafaza eder. is
viçre'de kadastro, ölçülerin dayandığı sabit 
noktaların korunması ve değişikliklerin ölçüle
rek kadastro plânlarına işlenmesi sayesinde mül
kiyetin sağlam bir dayanağı haline gelebilmiş
tir. 

Kadastronun eskimekten kurtarılabilmesi 
için; ölçüde sürate önem verilmesi ve bununla 
birlikte sabit noktaların titizlikle korunması ve 
değişikliklerin sürekli ıbir şekilde plânlara işlen
mesi gerekir. 

Bu sebeplerledir ki, zamanın kısaltılması için 
fotogremetrik metodun geniş ölçüde uygulanma
sı zaruri bulunmaktadır. Bunun yerine klâsik 
metodun tatbikinde ısrar edilmesinin sebebi bir 
türlü anlaşılamamaktadır. 
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3. Kadastroda en mühim unsur olan ve yük

sek nitelikteki iş gücünü temin edecek teknik ve 
idari elemanların yetiştirilmesi asla dikkate alın
mamaktadır. Yetişmiş olanlara da ehliyetleri ile 
mütenasip vazifeler verilmemektedir. 

Yukarda arz ettiğimiz hususlar 1964 bütçe
sinde, programın gerektirdiği şekilde realize edil
mediği için, 1964 programının tahakkuk ettirile-
•miyeceğini ve bu sene verilen 81,5 milyon lira
nın da eskiden olduğu gibi milletin zarar hane
sine kaydedileceğini açıkça ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Tapu - Kadastro dâvamız, gerçekten bugün 

içinden çıkılması güç karışık bir manzara arz et
mektedir. Bu durumu daha çok güçleştiren 203 
sayılı Kanun ile bunun tatbikatı üzerinde kısa
ca durmakta fayda mülâhaza ediyoruz : 

203 sayılı Kanunla Harita Genel Müdürlüğü 
kadastro haritası yapmak yetkisini kazanmıştır. 
Bu kanunla Harita Genel Müdürlüğünün Baş
kanlığında, «bakanlıklararası harita işlerini ko
ordinasyon ve plânlama kurulu» adı altında bir 
kurul teşkil edilmiştir. 

Bütün bakanlıkların ve resmî dairelerin hari
ta ihtiyaçları 203 sayılı Kanun gereğince, Tapu -
Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Mü
dürlüğü tarafından karşılanacaktır. 

İlk bakışta faydalı gözüken bu kanunun, tat
bikatta şu mahzurları meydana çıkmıştır. 

1. Resmî dairelerin harita ihtiyaçları uzun 
formalitelerle geç temin edilmektedir. 

2. İlk tesis kadastrosu, ayrı bakanlıklara 
bağlı iki ayrı Genel Müdürlük tarafından yürü
tüleceğinden, bu dunum, işin mahiyetine ve ye
teri kadar düzenle yürütülmesine mâni bulun
maktadır. 

3. Bu kanun kadastro hizmetlerini, resmî 
dairelerin ve bakanlıkların harita ihtiyaçlarını 
sağlamaktan ibaret telâkki etmektedir. Bu gö
rüş tamamiyle yanlıştır. Türkiye'de büyük ço
ğunluk toprağa bağlıdır ve ellerinde bulunan 
arazilerinin de % 60 tapusuzdur. Binaenaleyh, 
kadastro hizmetleri muayyen haritaların yapıl
masından ibaret telâkki olunamaz. 

4. Bu şartlar altında memleket çapında ge
nel bir plânlamaya ve koordinasyona girişmeye, 
bu sahada millî bir politika takibine imkân yok
tur. 

Bütün bu mülâhazalar, şunu gösteriyor ki, 
Millî Birlik idaresinin geçici ve özel şartları için-' 
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de, geniş 'bir inceleme yapılmadan 203 sayılı Ka
nun hazırlanmıştır. Kanun hazırlanırken, hari
ta mühendisleri odasının mütalâasının alınma
mış olması da prensip ve tatbikat bakımından 
hatalı olmuştur. 

Bu geçici şartlar altında hazırlanan 203 sa
yılı Kanun eklektik bir anlaşı aksettirmektedir. 
203 sayılı Kanuna hâkim olduğu görülen bu ek
lektik anlayışla yurdun kadastro dâvası çözüle
mez. Bu anlayış noksandır. Bir görevin noksan 
olarak anlaşılmasının ve noksan olarak yürütül
mesinin sonucu şudur: Hizmetin bütün olarak ele 
alınmasını, çözümlenmesini geciktirmek ve böy
lece yeni sosyal problemlerin doğmasına sebebol-
mak. 

203 sayılı Kanunun doğmasının ana sebebi 
Harita Genel Müdürlüğü görevinin mühim bir 
kısmını ikmal etmişti. Askerî ihtiyaçlar için lü
zumlu haritaları ikmal ejmişti. Bu Genel Müdür
lükte çalışan personelin büyük çoğunluğu ile 
mevcut teçhizatın vazifesi kalmıyordu. Sözü ge
çen Genel Müdürlüğe iş bulmak amacı ile 203 
sayılı Kanun tedvin edilmiştir. 

Halbuki, böyle bir kanun çıkartılacağı yer
de Harita Genel Müdürlüğünün fazla iş gücü 
ve teçhizatı doğrudan doğruya sicil teşkilâta in
tikal ettirilmiş olsa idi, bugünkü mahzurlar ve 
ihtilât konuları mevcudolmazdı. 

Bu itibarla 203 sayılı Kanunun tadil edilme
si ve tevlidettiği mahsurların ortadan kaldırıl
ması Hükümetin ilik görevi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimizin başından beri kadastro mevzuu 

üzerinde durduk. Tapu - Kadastro Genel Müdür
lüğünün mühim diğer bir vazifesi de tapu sicil
lerinin tutulması ve tapu muamelâtının yürütül
mesi işidir 

Hemen söyliyelim iki, Tapu sicil muhafızlık
larından ve buralarda çalışan personelin vatan
daşın işlerini yokuşa koşmalarından şikâyet, 
umumi ve kronik bir haldedir. Tapu dairelerine 
işi düşüp de şikâyet etmiyenler, ancak fevkalâ
de hatırlı kimselerdir. 

Durum o derece vâhiın bir hal almıştır ki, 
yüreği yanan vatandaşlar tapucular için hicvi
yeler dahi yazmışlardır. 

Kadastrodan istenilen faidenin temin edile
bilmesi için, tapudaki muamelelerin süratle yü
rütülmesi zaruridir. Sayın Bakandan bu husus
ta tedbir almasını bekleriz. 
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Diğer taraftan, yapılan kadastral haritaların 

muhafazası da ayrı ehemmiyette bir konudur. Bu
günkü şartlarda muhafaza keyfiyeti halledilmiş 
değildir. Haritaların süratle yıpranması yüz mil
yonlarca liralık emeklerin kısa zamanda heba ol
ması demektir. Bu husustaki tedbirlerini de Sa
yın Bakandan öğrenmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
CHP nin üçüncü Hükümeti, reform iddiaları 

ile ortaya çıkmıştır. Tapu - Kadastro hizmetle
rine vereceği ehemmiyet ölçüsünde, ana ve kök
lü reformları gerçekleştirebilmek için belki bir 
adım atmış olur. Kadastro hizmetlerini umursa
madığı ve gereği şekilde yürütemediği takdirde, 
pekçok reformların temeli kadastronun ikmaline 
bağlı bulunduğu cihetle, Hükümetin reforma id
diaları da bir halk tabiri ile suya düşmüş olur. 

Millet Partisinin Halisane temennisi Hükü
metin muvaffak olmasıdır. Teklif ve temennile
rimizi bu düşünce tahtında yaptığımızı bir kere 
daha ifade ederek, Tapu - Kadastro bütçesinin 
milletimiz için hayırlı olmasını Cenabı Haktan 
dileriz. 

Saygılarımızla (M. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Arif 

Atalay. 
A. P. GRUPU ADINA ARÎF ATALAY 

(Adıyaman) — Sayın Başkan, iSayın Millet ve
killeri, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1964 
yılı hütçe kanunu tasarısı üzerinde Adalet Par
tisi Meclis Grupunun tenkid ve temennilerini 
arz etmek üzere yüksek huzurunuzda ıbnlunuyo-
rum. 

Muhterem Arkadaşlar, 
Mülkiyet hakkı malûm olduğu üzere, Anaya

salınızın kabul ettiği temel haklar cümlesinden 
olduğu gibi sosyal hayatın .da ©sasını teşkil et
mektedir. Gayrimenkul mülkiyetinde şahsın hu
kukunu tesbit ve tâyin eden ve ona hak bah
şeden vesika da tapu kaydıdır. Cemiyette kav
gadan cinayetlere kadar giden bir çok ihtilâfla
rı doğuran ve mahkemelerimizin meşguliyetleri
nin büyük bir kısmını teşkil eden mevzular gay
rimenkul dâvalardır. .Memleketimizde sahipli 
arazinin % 60 kadarının tapusuz olduğu naza-
va alınırsa, mevzuun ehemmiyeti ve bu Genel 
Müdürlüğün bir an önce yeri no getirmesi ica-
bedeıı vazifeleri kendiliğinden meydana çıkar. 
Bu da memleketin sıhhatli olarak kadastrosu-
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ııuıı yapılması ve kadastroya dayanan tapulama 
işleminin ikmâl edilmesi şeklinde özetlenebilir. 

5 Yıllık Kalkınma Plânımız bu hizmeti erin 
20 yıl içerisinde tamamlanabileceğini esas ka
bul ederek ona göre tavsiyelerde 'bulunmuş ve 
hedeflerini tâyin etmiştir. ıHıemen üzülerek kay
detmek isteriz ki, 1964 yılı bütçem plân hedef
lerini tahakkuk ettirmekten çok uzaktır. Huzu
runuzda bulunan tasarı, 1963 yılı bütçesine na
zaran % 4 kadar fazlasiyle 81 milyon 734 bin 
667 lira tahsisat, derpiş etmektedir. % 4 nisbe-
tindeki artış personelin bir üst derece maaşını 
karşılıyacak olan cari masraflardır. Plân hedef
lerinim tahakkuku için gerekli yatırım faaliyet
lerine gecen yıl bütçesine nazaran hiçbir ilâve. 
mevcut değildir. 1963 yılı bütçe kanun tasarısı 
görüşülürken bir suale cevaben vazifeli Sayın 
Devlet Başkanı, plân hedeflerinin tahakkuku her 
şeyden önce bütçe imkânına bağlıdır, diyor ve 
ilâve ederek, 1964 yılı bütçesinin 120 milyon 
civarında olduğu takdirde, plân hedeflerinin 
tahakkuk edebileceğini ifade buyuruyor. Bu be
yan da göstermektedir iki, teklif edilen bütçe 
ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlsğü 5 Yıl
lık Kalkınma Plânı tavsiyelerime sırt çevirmek 
zaruretinde kalacak ve plân hedeflerini tahak
kuk ettiremiyeceği gibi, ona yaklaşmak imkânı
nı da bulaıinıyacaktır. Sayın 'Hükümet her ve
sile ;ile plânın tatbikini bininci derecede vazife 
bildiğini ifade buyurduğuna göre bu sahada plâ
nın öngördüğü hususları nasıl tahakkuk ettire-' 
bileceğini öğrenmek isteriz. Bütün bu imkânsız
lıklar İçerisinde Genel Müdürlük ,Kadastro ve 
Tapulama hizmetlerin! 2613 sayılı Şehir Ka
dastrosu ve 5602 sayılı Tapulaıma Kanunlarına 
göre ifa etmeye çalışmaktır. Bunlardan 5602 
sayılı Tapulama Kamunu ihtiyaca cevap verme
diğinden ve gerekli sürati temim edemediğin
den ı5 yıldanberi Hükümetler, Meclisler ve vekâ
letlerin çok kıymetli teknik elemanlarının gay
retleri ile aynı zaamanda değerli hukukçuları
mızın da. görüşleri alınmak suretiyle Büyük 
Meclisin üzerinle, titizlikle ye nüfuzla durarak 
çıkarmış olduğu ve Yüksek Meclisin müspet ta
sarruflarının ve eserlerinin başında yer alabile
cek nitelikte olan Tapulama Kamunu; Ziraat 
Mühendisleri Birliği Odasının tertiplediği Top
rak Reformu Seminerinde ötedenberi bu kanu
nun aleyhinde olduğu bilinen Sayın Adalet Ba
kanının teşebbüsleri ve ISaym Yargıtay Başka-
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mnım, Medenî Kanunun yürürlüğe girmesi ile, 
yürürlükten kalkmış olan 1274 sayılı Arazi Ka
nunu yürürlükte imiş gibi göstermesi Tapulama 
Kanununun bugünkü akıbetine müessir olmuş
tur. Tapulama faaliyetlerini belli olmıyan bir 
zamana tehir etmiş olan bu hâl karşısında derin 
üzüntü ve endişelerimizi ifade etmek isteriz. Ay
rıca Tapulama Kanununun yürürlüğe girmesi 
ile gezici arazi mahkemelerinin sabit hale ge
leceği ve bu sebeple masrafların azalacağı he
sap olunarak bütçenin ilgili •maddesinden 925 
bin 250 liralık bir indirim yapılmıştır. Tapula
ma Kanunu şu safhada bulunduğuna göre Ara
zi Kadastro Mahkemelerinin fiiliyatta vazife gö-
remlyecekleri hususuna yüksek (Meclislin dikka
timi ehemmiyetle çekmek isteriz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Genel Müdürlük hâlâ 1936 yılından kalma 

•2997 sayılı Teşkilât Kanunu ile idare edilmekte
dir. Bu kanunun ihtiyaca cevap vermediği he
men her yıl bütün paırti grup sözcüleri tarafın
dan ifade edilmiş olunduğu gibi, 1963 yılı büt
çesi görüşülmesi sırasında vazifeli Sayın Devlet 
Bakanı da bu konuda, yapılan tenkidi eri haklı 
bulduğunu ifade ederek, Tapu ve Kadastro 'Ge
nel Müdürlüğünün bu Teşkilât Kanunu ile ida
re edilecek müessese olmaktan çoktan çıkmış ol
duğunu bir ilâ bir bucuk ay içinde yeni Teşki
lât Kanunumun Meclise sevk olunacağını ve bu 
suretle personel dâvasının halledileceğini ifade 
buyurmuş olması ma rağmen, .henüz Büyük Mec
lise gelmemiş olduğunu müşahede etmekle üzün
tü duyduğumuzu ehemmiyetle belirtmek isteriz. 
Teşkilât Kanununun bir an önce Yüksek Mecli
se sevk edilerek idarenin muhtacolduğu ve kal
kınma plânımızın derpiş etmiş olduğu hedefle
rin tahakkuku için gerekli teknik ve idarî per
sonel İhtiyacının karşılanmasını ve bu teşkilâtta 
çalışan, elemanların maaş ve kıdem terfilerinin 
zamanında sağlanmasını ve ıtekâımül kursuna ta
bi tutulan memnrlaırdam kursu başarı ile biti
renlere diğer devlet dairelerinde tanınan bir 
üst dereceye terfi imkânını sağlıyacak mevzuat 
değişikliğinin yapılmasını ehemmiyetle kaydet
mek isteriz. Söz buraya gelmiş iken bu Umum 
Müdürlüğün; imkânsızlıklar içerisinde vazife
lerini dirayetle ifa eden lidareelleriyle merkez ve 
taşra teşkilâtında feragatle çalışan bütün per
soneline takdirlerimizi arz etmeyi zevkli bir va
zife telâkki etmekteyiz. 
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Muhterem Arkadaşlar, 
Genel Müdürlüğün bir diğer önem]i vsazifesi 

de, yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Tapu kü
tüklerinin muntazam tutulması ve muhafaza
sıdır. Bu hususu temin etmek için Türk harfle
riyle yazılı olmıyan sicil tenin bir an önce Türk 
harflerine çevrilmesini il ve ilçelerde tapu dai
relerini perişan halden kurtarmak için gerekli 
tapu binalarının inşaası ve kütüklerin muntazam 
halde saklanmasını temin edecek olan imkânla
rın •sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Tapu 
binaları yaptırılması yolludaki kanun teklifinin 
plân komisyonunda olduğunu öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu teklifin de bir an önce kanunlaşmış 
olduğunu görmekten büyük memnuniyet duya
cağız. 

.Sayın Arkadaşlarım, 

Memleketimizde bilhassa büyük şehirlerde 
'mesken buhranı cümlenin malûmudur. Mesken 
sahibi olmak istiyen vatandaşlar mevzuat müsa-
idolmadığı için mukaveleler yapmak suretiyle 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE1 

2. — Başbakan İsmet İnönü'ye yapılan men
fur suikast teşebbüsü dolayı siyi e Başkanlık Di
vanı ve Parti Grupları adma konuşmalar ve ger
miş olsun temennileri ile İsmet İnönü'nün bu hu
susta demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Riyaset 
Divanınız, sayın üyelerin de hissiyatına tercüman 
olarak, Sayın Başbakana yapılmış olan hâdiseyi 
nefretle karşılar ve Sayın Başbakana geçmiş ol-
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bir binaya birden çok şahıslar malik gözükmek
tedir. Bu mukaveleler şahısların hukukunu tam 
ıniinasiyle tesbit 'etmeye müsait değildir. Bu fiilî 
duromun komisyonda ıkabııl >edilmıiş bulunan kat 
mülkiyetti kanun tasarısının bir an önce kanun
laşmasını icbar etmekte olduğuna işaret etımek 
isteriz. 

Mâruzâtımıza burada son verirken 1964 yılı 
bütçesinin Tapu ve Kadastro (lenel Müdürlüğü
ne ve memleketimize hayırlı olması temennisiyle 
yüksek heyetinize lOrupun adına hürmetlerimi 
arz ederim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelce 
verilmiş olan karar gereğince saat 1 de birleşime 
ara vermek ica'bediyor. Şimdi on dakikalık bir 
zamanımız var, bu da bir parti sözcüsünün ko
nuşması için kâfi bir zaman değildir. Bu se
beple saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,50 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

sun der. (Şiddetli alkışlar). 
Bu konuda gündem dışı, Sayın Mahmut Hıza 

Bertan, buyurunuz. 
FAHRETTİN KKRtM (3ÖKAY (İstanbul) 

—• Bende söz istemiştim. 
BAŞKAN — Kayıtlı, Sayın Uökay. 
A. P. ORITPU ADINA MAHMUT RIZA 

BERTAN (istanbul) — Muhterem milletvekil
leri, Sayın Başbakana karşı olan suikast teşeb
büsünü Adalet Partisi olarak nefretle karşıla-

» • • « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nei Birle- simine, üçüncü oturumuna devam ediyoruz. 
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dığımızı arz ve beyan eder, menfur hâdiseyi 
telinle, kendilerine en iyi dileklerimizle geç
miş olsun deriz. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın (iökay. 

YENİ TÜRKİYE PARTÎSÎ GRUPU ADI
NA FAHRETTİN KERÎM GÖKAY1 (İstanbul) 
Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım, bugün 
öğle radyosunu dinlediğimiz zaman, yıllardan 
beri alışmadığımız, işitmediğimiz menfur bir 
hâdisemin acı haberini öğrendik. Saçını millet 
hizmetimde ağartmış ve memleketin en güç 
şartları içinde vazife soramluluğunu yüklenmiş1 

olan Muhteremi Başbakanımıza tevcih edilen 
kurşunlar, Ulu Tanrıya bamdolsum ki, isabet 
'etmemiştir. Bunun içki Türk Milletine ve Muh
terem Başbakanımıza Yeni Türkiye Partisi 
ve onum grupılanı adına geçmiş ol&un derken, 
bu memlekette demokratik nizamı yerleştirdi
ğimiz zamanda herkes fikirle, sözle savaşması 
'mümkün iken menfur vasıtalara müracaat et
meyi, bu millet tarihinde de, şimdi eke lanetle 
karşılar. Onun için biz teessürlerimizi ve aynı 
zamanda geçmiş olsun temennilerimizi ifade 
eder, Ulu Tanrıdan millete daima iyilik ve 
saadet diler, hepinizi hürmetle seilâ>m!İaırım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Saynı Kadircan Kaıflı. 

KADÎRCAN KAFLI (Konya) — Başaran'a 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Veli Bakaran . 
C. K. M. P. GRUPU ADINA VELÎ BAŞA

RAN (Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekilleri, C. K. M. P. Meclis Gru -
pu adına, yapılan bu menfur hareketi takbih 
eder, Sayın Başbakana ve Türk Milletine geç
miş olsun der, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın- Kemali Bayazit, buyuru

nuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMALÎ BAYA-

ZÎT (Maraş) — Aziz arkadaşlarım, şu anda 
dahi menfur olayın teessür ve heyecanı içinde
yiz. Ulu Tanrı, hepimizin yüzüne bakmıştır. 
Demokratik bir rejim içerisinde, bu rejimi 
sarsıntılardan ve arızalardan kurtarma çabasın
da olan Büyük Meclis, Meşrutiyet devrinden 
beri siyasi cinayetlerin işlenmediği veya na
dir olduğu bir vasatta fikir tartışmaları içe
risinde cinayetlere teşebbüs olayının, uğrun
da) mücadele ettiğimiz rejim yönünden ne ka
dar kötü bir olay olduğu hususu, elbette tak
dir eder. Tesellimiz, Başbakanımızın hayatı
nın kurtulması', bunun yanında 1 - 2 saattir 
gördüğümüz manzara, hangi siyasi partiye 
m ensubolursa, olsun muhterem Parlâmento üye
lerinin, bizler kadar, aynı teessür ve heyecan 
içinde bulunmalarıdır. Bundan da ayrıca teselli 
buluyor ve rejimin elbirliği ile kurtaı ılım ası 
uğrunda, bu Meclisin bundan sonra daha an
layışlı ve daha, olumlu tutumun içinde bulac-
ğma inanıyoruz. Tekrar hepinize geçmiş olsun 
der, saygılarımı arz ederim arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataman. 
M. P. GRUPU ADINA HÜSEYÎN ATA

MAN (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; yapılan suikasti Millet Partisi 
adına nefretle karşılar ve tel'in ederiz. îsmet 
Paşa'ya yapılan bu menfur hareketi Türk Mille
tine tevcih edilmiş addediyoruz. (Bravo sesleri) 
Bunu yapanlar bilmelidirler ki, hariçte ve dâ
hilde bütün partiler, vatan için, millet menfaat
leri için daima beraberdirler. (Bravo sesleri) Ve 
hepimizi daima karşılarında müttehit bir halde 
bulacaklardır. (Bravo sesleri) Sayın Başbakana 
ve Türk Milletine geçmiş olsun der, hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

4. — GÖRÜŞÜLEN 

h — TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR- i 
LÜĞÜ BÜTÇESİ | 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü- ' 
dürlüğü bütçesi üzerinde müzakerelere devam : 
ediyoruz. Söz sırası Yeni Türkiye Partisi Gru-
pu adına Sayın Nihat Diler'indir. Buyurunuz 
efendim. 

İŞLER (Devam) 

Y T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DİLER 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Yeni Türkiye Partisi adına Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün 1964 yılı bütçesi 
hakkında tenkid ve temennilerimi arz edece
ğim. 
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İktisadi içtimai hamleler yapmak istiyen her 

toplulukta en başta yapılması lâzımgelen şey, 
sarsılmaz, sağlam bir toprak hukuku tesis et
mektir. Toprak hukukunun, temeli ise Tapu -
Kadastrodur. 

Toprak hukuku sağlam, değişmez esaslara 
bağlanmadığı takdirde, kalkınmaya matuf her 
hareket durur, tökezlenir ve batar. Hayal olur. 
Aynı zamanda önlenmesi imkânsız büyük içti
mai buhranlar meydana getirir. 

Tapu - kadastro dâvası halledildiği surette 
dinmiyen ıstıraplarımız dinecek, kanayan yara
larımızın kanı duracak, halli çok müşkül gibi 
görünen birçok meselelerimiz en kısa zamanda 
huzursuzluk yaratmadan emniyetli ve süratli 
şekilde kendiliğinden kolayca halledilmiş olacak
tır. Toprak reformu, zirai reform ancak kadast
rodan sonra olabilir. 

Kadastro yapılmadan, bütün topraklar Ha
zinenin olsa dahi, muhtaç çiftçi ailelerine tak
simi cihetine gitmek için, evvelâ toprağın geo
metrik hüviyetini tesbit etmek mecburiyeti var
dır. 

Toprakların geometrik hüviyetinin tesbiti, 
kadastro faaliyetinin ta kendisidir. 

Muhterem arkadaşlar; mülkiyet hakkının ih
tilafsız ve rasyonel, verimli şekilde kullanılma
sı ancak kadastro ile mümkündür, (iayrimen-
kullerin hukukî ve geometrik hüviyetleri açık 
bir katiyetle tesbit edilmediği için çoğu zaman 
gayrimenkul sahiplerinin tarlalarında çalışmak 
suretiyle geçirdikleri zamanı ve enerjilerini gay
rimenkulun mülkiyetlerinin elinden çıkmaması 
için sarf etmektedirler. 

Yalnız, zaman ye'enerjilerini sarf etmekle 
kalmayıp, aynı zamanda çoluk çocuklarının iaşe
sini temin hususunda, dişleriyle, tırnaklariyle. 
canlarını dişlerine takarak elde ettikleri mahsul
lerini de satarak, ellerine geçen parayı dâva ve
killerine, avukatlara ödemektedirler. 

Bu vaziyette bulunan vatandaşın elbetteki 
ilk endişesi toprağını modern, teknik cihazlarla 
rasyonel ve verimli bir şekilde çalıştırmak olnıı-
yacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; kadastro yapılmadan 
toprak tevzi komisyonlarının köylere gidip fa
aliyette bulunmaları daha da hazin manzalar 
ortaya çıkarmaktadır. 
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Kendine hâkim, iradesine sağlam olan va

tandaşlar uzun da olsa normal olarak mahke
melerde haklarını aramaktadırlar. 

İradesi zayıf olanlar fiilî mücadeleye girmek
te, çoğu zaman katil hâdiselerinin meydana gel
mesine sebebol makta, biri hapishaneye, diğeri 
de mezara gitmektedir. 

İşte bu elîm ve hazin duruma süratle niha
yet vermek lâzımdır. 

Bu ön mesele halledilmeden, Türkiye çapın
da topyekûn toprakların sınıflandırılmasına gi
dilmeden işletme büyükleri tesbit edilmeden, 
toprak raf oranına gitmek, büyük içtimai buh
ranların meydana gelmesine sebebolur. 

Muhterem arkadaşlar; hulâsa olarak tapu ve 
kadastro faaliyetlerinin ikmali şu meseleleri hal
leder : 

1. Mülk sahiplerinin, mülkiyet ihtilâflarını 
halleder. Vatandaşlar arasında tefrika değil, 
bir dayanışma meydana getirir. 

2. Nizasız, ihtilafsız mülkiyeti elinde bu
lunduranların mülkiyetini modern tekniğin icap
larına uygun bir şekilde, en âzami derecede ran
dıman elde etmek için istihsalde kullanır. 

3. Gayrimenkul sahipleri Medeni Kanunu
muzda mer'i, fakat, kadastrosuzluk yüzünden 
tatbik edilemiyecek ölü hale gelen gayrimenkul 
ipoteği, gayrimenkul mükellefiyeti gibi müesse
selerin işlemesine Ziraat Bankasına ve Devletin 
yardımına ihtiyaç duymadan kredi almalarına 
imkân verecektir. 

4. Şehir, kasaba ve köylerin imarının mes
nedi de kadastrodur. Bir imar hareketine giri
şi kliği surette ilk defa kadastrosu yapılır. Son
ra şehir, kasaba ve köy imar plânları tanzim 
edilir. 

5. Kredi müesseselerinden kolaylıkla kredi 
teminine imkân verir. 

6. İmar İskân Vekâletinin faaliyetleri, Ka
rayollarının faaliyetleri, Devlet Su İşlerinin 
faaliyetleri, Toprak Suyun faaliyetleri kadastro 
ile ilgilidir. İstimlâk yapmak kadastro ile müm
kündür. 

7. En mühimi, Hazinenin, ferdin, orma
nın arazilerinin tefriki bu suretle mümkün ola
caktır. Bu vaziyetle de bir apartman, bir kam
yon, bir taksi sahibi olmak nasıl utanç verici 
bir şey değilse, toprağa sahibolmak. da utanç 
verici bir şey olmıya,caktır. 
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Fiilî şagilliğe nihayet verdiğinden artık de

mirperde gerisindckilerin sesleriyle birlenerek 
mülk sahibi olanlara toprak ağası deyi]) bıı sı
fat etrafında bu vatandaşlara tecavüz bahanesi 
kalkar, bu kabîl kimselerin hakiki renkleri bel
li olur. 

8. Hazinenin, ormanın, fertlerin arazileri 
belli olunca, orman arazisi içinde bulunanların 
ihtilafsız boy Hazine arazilerine yerleştirmek ko
lay olur. iskân siyaseti tahakkuk eder. Orman 
tahribatının önüne geçilir Erozyonlarına ön
lenir. 

9. Zirai randımanı temin etmek için toprak 
kılâsifikasyonu yapılması imkân dâhiline «irer. 

10. Gelir Vergisi ve Arazi vergilerinin mat
rahlarının âdil şekilde tesbiti kolaylaşır. 

11. Mahkemelerin işleri aızalır. 
12. Bu suretle -vatandaş, toprağını ilmî kıs

tas ve esaslara göre işletip âzami verimi elde 
(»der. Millî hasılada büyük bir gelişme ve artış 
olur. Topyekûn refah meydana gelir. Artık 
buğdayımızı, yağımızı hariçten satmalmamıza 
lüzum hâsıl olmaz. Bilâkis, mahsullerimizi ih-
raçetmemiz mümkün olur. Tediye muvazenemi
zin açığı süratle kapanır. 

13. Sosyal adalet de bu şekilde tecelli eder. 
14. Menzur zirai envanter ancak bu suretle 

yapılır. 
Muhterem, arkadaşlar; bir bakıma siyaset 

haktan ve hakikatten fedakârlık etmeden mem
leketin idaresinde isabetli tedbir almaktadır. İsa
betli tedbir de birbirine zıt menfaat takibeden 
grupların müşterek menfaatlerinin geometrik 
yerini tesbit etmek, bu suretle her grııpıı im
kânlar içinde menfaatlerini temin ettirmekle 
mümkün olur. Bu suretle de sosyal adaletin te
celli edeceğini ifade ettik. Zira, en yüksek de
recede toprağından hasılat elde eden kimse ka
zancı nisbetinde Devlete vergi öder, Devletin 
geliri artınca ekonomik imkânlarımızı daha mü
kemmel ve süratli bir şekilde .geliştirir, âmme 
hizmetlerini iyi ifa eder, süratle ve emniyetle 
sanayileşme başlar, topraksız vatandaşlar can
lanan topyekûn ekonomik durum içinde kendi 
nasiplerini alırlar, iş bulup çalıştıktan başka, 
sosyal sigortalar ile yarınlarını emniyet altına 
alarak haysiyet ve şerci'leriyle mütenasip bir ya
şama imkânına kavuşurlar. Bunun adı da sos
yal adalet ve sosyal emniyet olur. Mesnedini 
kadastronun tahakkuku sağlar. 
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Memleket meselelerinde derinliğine vukufi-

y eti eri bulunmayıp ta toprak reformunu alelace
le ele almakla bütün meselelerin derhal halledi
leceğine samimiyetle inananların bu inançları da 
en kestirme yoldan tahakkuk eder. 

Köy ve köylü dâvasını birinci plânda müta
lâa etmiye azimli bu sebepten de sembol olarak 
buğday başağını seçmiş Y. T. P. kadastro mese
lelerinin halline gereken ehemmiyeti vermiştir. 
Ancak yine de bu teşkilât ve bu teşkilâtta çalı
şan personelin azlığı başta malzeme kıtlığı, tapu 
kütüklerinin ve kıymetli evrakların muhafazası
na ait binaların kifayetsizliği bu vazifeyi lâyı-
kı veçhile gerçekleştireceğine inanmamaktadır. 

(lönül arzu ederdi ki, Köy- işleri Bakanlığı 
gibi diğer bakanlıkların hizmet ve himayesiyle 
yaşayacak bir bakanlığın, kurulması için sarf 
edilen para kadastroya sarf edilsin ve köylünün 
dolayısiyle toplumumuzun yüzü daha çabuk gül
sün. Bu hal Devlet idaresinde ehemmi, mühi
me tercihten ziyade, içtimai hâdiseleri sathi ola
rak mütalâa etmenin bir neticesi olsa gerektir. 

Binnetice, bütün dâva 've meselelerimizin 
temel mesnedi ve anayasası olan bu. meselenin 
süratle halli ismi sosyal Devlet olan devletimi
zin başlıca vazifesidir. Y. T. P. olarak bu mü
him vazifelerin ifası için: 

1. Teşkilâtın gereği kadar genişletilmesi ve 
takviyesine, 

2. Teşkilâtta çalışan memurların, diğer 
Devlet meınurlariyle emsallerine nazaran bir ve 

'beraber mütalâa edilerek terfih ve terfihlerinin 
kolaylaştırılmasına, 

3. Teknik elemanların yetiştirilmesinin sü
ratle temini. Kurs, okul, yüksek okulların ve
rilen burs adedini fazlalaştırmak, 

4. Cîerek merkezde, gerek kazalarda tapu 
kütükleri kıymetli evrakların muhafazası için, 
başlamış bina inşaatlarının tamamlanması ve 
yeniden bina yapılmasının temini. 

5. Tapu kütüklerinin eski Türkçe'den yeni 
Türkçe'ye çevrilmesinin süratle temini, 

6. Arazide çalışan kadastro ekibi mensup
larına verilen tazminatların artırılması. 

7. Her türlü toprak tevzii işinin içtimai 
emniyet bakımından kadastro faaliyetlerinden 
sonra ele alınmasını temenni eder, 1964 yılı Ta
pu Kadastro bütçesinin, memlekete ve milletimi
ze hayırlı olmasını (İrupum adına diler, beni din
lemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı hepini-
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ze ayrı ayrı, teşekkür eder, en derin hürmetlerim
le selâmlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Tahsin Telli. 

O. K. M. P. (JRUPU ADINA TAHSÎN TEL
Lİ (Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü büt
çesi dolayısiyle, C. K. M. P. nin, bu genel mü
dürlüğünün faaliyeti hususunda görüşlerini arz 
için söz almış bulunuyorum. 

Kadastronun ehemmiyeti hepimizce malûm
dur. Bu hususta çok kıymetli fikirler serdedil-
miş ve zabıtlara geçmiş bulunmaktadır. Ben de 
ayrıca bu mevzuda söz söyleyerek zabıtları dol
durmak niyetinde değilim. Kadastronun - önemi 
göz önüne alınarak, 5 Yıllık Plânda, kadastro
nun bir an evvel ikmalinin sağlanabilmesi için 
alınacak tedbirler de belirtilmiştir. 

Meseleleri 5 Yıllık Plân çerçevesi dahilinde 
mütalâa etmek zarureti vardır. Plân kabul edil-

^diği zaman 560 bin Km. karelik sahanın arazi 
kadastrosu çalışmaları için ele alınması gerek
tiği tahminen tesbit edilmiştir. Şehir kadostrosu 
yapılması gereken parsel sayısı 2,7 milyon oldu
ğu tahmin edilmiştir. Tapu Kadastro 1963 çalış
maları yi e program gereğince yapılacak işleri 
yüzde yüz tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla grupumuz adına bu teşkilâta teşekkürü
müzü arz ediyoruz. Beş Yıllık Plâna göre, ya
tırım miktarları da ayrıca tesbit edilmiş bulun
maktadır. 1964 yılı bütçesinde yeterli derecede 
tahsisat ayrılmamış olması 5 Yıllık Plânın ta
hakkuk etmemesine sebep olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tavsiye edilen tedbir
lerden birisi de Tapu kadastro işlerinde tatbik 
edilen mevzuatın günün gereğine göre, ıslâh edil
miş olmasıdır, tşte bu amaçladır ki, Hükümetçe 
Yüce Meclisinize Tapulama Kanunu sevk edil
miş müzakeresi yapılmış fakat Sayın Cumhur
başkanı tarafından, bâzı sebeplerle, yeniden mü
zakere edilmek üzere Yüce Meclisinize iade edil
miş bulunmaktadır. 

Mu'hterem arkadaşlarım, asıl bizi üzen ci
het; böyle bir kanunun iade edilişinde serd 
edilen gerekçedir. Gerekçeye göre, şayet Mec
lisimizce kabul edilmiş olan Tapulama Kanunu 
kesinleşirse Hükümetçe tahakkuku arzu edilen 
toprak reformunun tahakkuk edemiyeceği ka
naatidir. 

2 1 . 2 . 1 9 6 4 0 : 3 
Mulhterefm arkadaşlarım, Medeni Kanun, bi

ze toprak hukukunda, gayrimenkul hukukun
da, yeni bir esas getirmiştir. Ve bu esas dâhi
linde memleketin gayrimenkul hukukunun dü
zenlenmesi arzu edilmiştir. ıBunun iyi bir şe
kilde tahakkuk ettirilebilmesi için şüphesiz ki, 
kadastronun bir an. evivel tamamlanmış olması 
lâzımdır. Kadastro yapılırken elbette ki Mede
ni Hukuk düzenine göre konulmuş prensiplere 
de riayet edilecektir. Medeni Kanunumuzun 
639 ucu maddesi, hususi mülkiyete mevzu ola
bilecek tapusuz gayrimenkullerin muayyen bir 
süre zilyedlikte bulundurulması neticesinde, 
mülkiyeti hak bahşedebileceği iesasi.ni vaz'etmiş 
bulunmaktadır. 

ıSayın Cumlhurbaşkanı, Mclisimiz.ce kabul 
eidilen kanunu iade ederken, Medeni Kanunda 
zilyedliğin iktisaba bir vesile olmıyacağı pren
sibinden hareket etmiş, ve bu ana prensibi 
.maalesef altüst etmiştir. Temennimiz Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen tasarı
nın, bir an evvel görüşülerek eski fikirlerde 
ısrar edilmek suretiyle Türk Milletine hayırlı 
olabilecek şekilde yürürlüğe konmasının sağ
lanmasıdır. 

(Muhterem arkadaşlarım, diğer bir husus da 
2613 sayılı Kanunun, Tapulama Kanununa 
mu'vazi olarak düzenlenmesi; yani, ona paralel 
'hükümler sevk edilmek suretiyle metvzuatımız
da bir paralelliğin sağlanması yolundaki temen
nimiz olacaktır. Tapulama Kanunundaki hü
kümlerle 2013 sayılı Kanundaki hükümler ara
sında birbirine aykırılık vardır. Şayet Hükü
met 2613 sayılı Kanunda da gerekli değişikliğe 
tasarı halinde Yüce Meclise sunar ve bu ısla
hatı da sağlarsa, ümidediyoruz ki, kadastro 
süra!tle tamamlanır ve Türk Milleti eskiden be
ri mustarip durumda bulunduğu bu halden bir 
an evvel kurtulmuş olur. 

Temennilerimiz bundan ibarettir. Beni din
lemek lûtfunda bulunduğunuz için Grupum adı
na hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — O.H.P. Grupu adına Sayın Ta
lât Oğuz. 

O.H.P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(IMardin) — Muhterem Başkan, Türk Milletinin 
saygıdeğer vekilleri; 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
1964 yılı bütçesi üzerinde O.'H. Partisi Millet 
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'Meclisi (irupu a'dma tenkid, temenni, görüşle
rimizi arz etmek üzere 'huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evivel C.H.P. Millet 
Meclisi Orupu adına Yüce Heyetinizi, Sayın 
Başkanı saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demlokratik nizamı benimsiyen, insan hak ' 

Ye 'hürriyetlerine riayeti bir prensip . ittihaz- ' 
eden, bütün ülkelerde mülkiyet; hakkı mukad
des olarak kabul edilmiş, hu halk cemiyetin te
mel ilkelerinden sayılmıştır, tşte hu fikir Türk ' 
Anayasasının 36 nci maddesinde mâkes bularak 
herkesin mülkiyet hakkına sahibolacağı husu
su bir prensibolarak kahul edilmiştir. 

Mâruzâtımıza başlamadan evvel Tapu ve 
'Kadastro Umum Müdürlüğünün Türk tarihin
deki mazisini ve gelişimesini izahta fayda mülâ
haza ediyoruz. 

ı20 nci asır Türkiyesinin sosyal bünyesinde 
«ok büyük rolü bulunan, Türle Milletinin, Türk 
köylüsünün, kaderinde mühim bir mevki işgal 
edebilecek ve işgal etmiş olan tapu ve kadastro 
işlemleri 1874 tarihli Arazi Kararnamesi i'le baş
lamıştır. Bu kararnameden eivvel Türkiye'deki 
toprakların mülkiyeti padişahlara, sadrazam
lara aidolup arzu edildiği şekilde dağıtılır, fer
man ve İhsanlarla nüfuzlu ve isim yapmış kim
selere verilirdi. Sultan Abdülhamid'in Güney -
Doğu Anadolu'da ibrahim ve Abdülkadir pa
şalara Harran ve Mardin ovasının bir kıslmmı 
lütuf ve ihsan kabilinden terk etmeisi zikre re-
ğer misallerdendir. 

îşte bıı dağıtmalar, zamanla özel mülkiyeit 
halinde inkılâbederek bugünkü tarihî tekâmülü
nü bulmuştur. Türkiye'de ilk defa Balkan Har
bini mütaakıp 19H2 yılında (Emvali gayrimen-
kulenin tahdit ve tahririne dair Kanun) ile şe
hir kadastrosu başlamış bulunmaktadır. Birin
ci Dünya Harbinin başlaması sebebiyle bir ara 
faaliyeti tatil edilen şehir kadasitro'su 29 Ekim 
1933 Cumhuriyetin ilânından sionra 658 sayılı ' 
'Kanunla, 1936 tarihine kadar devam etmiş, 1936 
yılında yerini 2613 sayılı ve halen .meriyette bu
lunan kanuna terk etmiştir. 

1925 yılından beri tatbikatta aynı gayeye 
müteveccih iki ayrı kanunun 5602 sayılı Ka
nun ve 2613 sayılı kanunların meriyette bulun
maları, belediye hudutları dâhilinde bulunan i 
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gayrİmenkullerin kısmı âzamisinin tapularının 
bulunması belediye sınırları dışındaki arazile
ri ise eskiden padişahların mülkü telâkki edil
mekte İken has, tim ar, zaamet gribi statülerle 
lözel şahıslara ihsan edildiği ve onlardan vâris
lerine ve bunlardan da bugünkü sahiplerine 
gayrilıukukî ve belgesiz satışlarla intikal etme
si i'le izah edilin ektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Gayrİmenkullerin tapu sicili erine bağlanma

sının bunlarla ilgili ihtilâfların a,zalimasmda 
'önemi çok büyüktür. Türkiye nüfusunun 
'% 70 inin köylü bulunup aynı nisbetin ziraatle 
iştigali, bunların tapusuz olmaları ve gayrisabit 
hudutları ihtiva etmeleri bu memlekette birçok 
ihtilafların zuhuruna .sebebiyet vermiş ve neti
cede telâfisi gayrimümkün maddi ve mânevi 
zararları intaç ettir m iş ve bu da Türk Milleti
nin maşerî vicdanının ıstırap kaynağı olmuş
tur. 

Malûmuâlinizdir ki, ınemlekeJtimiz'de sahip
li gayrİmenkullerin % 60 nisbetindeki kısmının 
tapusu yoktur. Tapuda kayıtlı olanların % 80 
civarındaki kısmı ise harici alım ve satım ile 
yani (hibe, trampa) tapu .memuru huzuruna 'git
meden yapılan satışlarla el değiştirmiştir. Bi
naenaleyh memleketimiz bulgun tasarruf huku
ku bakımından, zilyedliğe dayanan (senetsiz 
tasarruflar) ortamı içinde bııluninıaktaidır. Hari
ci alım ve satımın teamül hailine geldiği bu 
memlekette Türk köylüsünün menfaatine, içti
mai durumuna uygun olan bu fiilî tasarruf ve 
muamelelerin muteberliğini ıgeçenlerde Yüksek 
Huzurunuzda kabul edilen S'60.2 sayılı Kanunun 
32 nci maddesinin (O) bendi ile hüküm altına 
alınmış ve bu memlekette Türk Parlâmentosu 
toprak hukuku alanında büyük bir hizımet ifa 
etmiştir. 

Mülk emniyetinin sağlanması, toprakla ilgir 
li yatırımların ,ve dolayiisiyle kalkınma teşeb
büslerinin gerçekleşımesi, gibi Türk Milletinin 
kaderi ile ilgili olan bu hayatî konularda hi:- me
tin öneminin çok büyük olduğu izahtan vares
tedir. Dem'okratik düzen içinde plânlı ve prog
ramlı kalkınmayı varlığının bir ideali kabul 
eden Türkiye kadastrosunun ikmalini de Türk 
Milletinin refah ve saadeti için bir ideal say
maktadır. 
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Gerçek olan kadastro hizmetinin ehemmiyeti 

yanında "bu hizmetin ifasına taallûk eden ve 
memleketimize has olan zorluklardır. Teşkilâ
tın sahih olduğu teknik imkânların, hu imkân
ları kullanacak ve değerlendirecek elemanların 
yanın'da menşei geçmiş hukukuımtza dayanan 
ve maziye uzanan tasarruf haklarımızın hususi
yeti bu çetinliklerin başında gelmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri; 

Bulgun Türkiye'de umumiyetle tapu ve ka
dastro hizmetleri biri günlük diğeri zamana 
bağlı işler olmak üzere iki cepheden mütalâa 
edilmektedir. Tapu dairelerindeki alım, satım 
gayrimenkul rehini, ipotekli borç ve irat senet
lerinin tanzimi, irtifak haklarının tesisi gibi 
muameleler günlük işler cümlesindendir. Türki
ye nüfusunun artışı vatandaşların gayrimenkul-
lerini tapuya bağlamaları lüzumuna inanmaları, 
»gayrimenkul kıymetlerirideki yükselmeler, is
tikbale muzaf ve miras hukukuna taallûk eden 
düşünce ve mülâhazalar tapu ile ilgili ıgünlük 
işlerin artmasına müncer olmuştur. Şu hususu 
bir misalle izah etmek isterim. 1956 yılında ta
pu dairelerinde yapılan 809 801 iş karşılığın
da 72 milyon lira tapu harcı alınmıştır. Buna 
mukabil 1963 yılınida yapılan 1 milyon iş kar
şılığında 136 milyon 500 bin lira gelir sağlana-' j 
«ağı tahmin edilmiştir. 

îşin ehemmiyetine binaen toprak ihtilâfları
nın azalması ile ve buna muvazi olarak gelirin 
sağlanması ile bu memlekette neyin temin ©di- ' 
leceği hususu üzerinde bir nehzecik durmak is
terim. İhtilâfların azalması ile, gayrimenkul 
alım ve satımında emniyet ve güvenlik artacak 
ipotek ve ipotekli borç irat senetleri usulleri 
kesif bir şekilde işliyecek ve d'olayısiyle statik 
halde bulunan ve işlemiyen millî servetin aktif 
hale gelmesi sağlanacak ve netice itibariyle 
iktisadi ve ticari hayatımız canlanacaktır. Bu
nun neticesi olarak da gayrimenkul sınır emni
yetinin sağlanacağı, toprak reformuaıun kolay
laşacağı, tapu ve kadastro harçlarının yıllık ye
kûnlarında geniş ölçüde bir artışın olacağı ve 
rvertgilerin hesap ve tesbitinde bir kıstasın bulu
nabileceği ve memleketin iç ve dış emniyeti ile 
ilgili bulunan demiryolu, hava alanları, baraj
lar, iktisadi ve ticari tesislerin inşası için ge
rekli kamulaştırmaların kolaylıkla yapılabilece- I 
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ği izahtan Varestedir. Böylece memleketin tek
nik, malî, ticari, iktisadi alanda gelişmesine te
sir edilebileceği ve plân ve programın kolaylık
la tatbik edileceği inancını C.H.P. Millet Mec
lisi Grupu olarak büyük bir vicdan huzuru 
içiride taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; yukarda tapu ve 
kadastro hizmetlerinin günlük ve zamana bağlı 
(hizmetler olduğunu arz etmiş ve bunlardan 
günlük hizmetlerini, bunların, millî gelir üze
rindeki tesirlerini izah etmiştim. Şimdi de, za
mana bağlı işleri arz ediyorum. Zamana bağlı 
işleri iki grupta mütalâa etmek icabeder. 

1. Şehir kadastrosu, 2. Köy kadastrosu. 
ıŞehiriçi kadastro faaliyetleri 2613 sayılı 

Tapu ve Kadastro tahriri Kanununa tabi ola
rak il ve ilçelerin belediye hudutları içine mün
hasırdır. Bugüne kadar 30 il ve 54 ilçenin şe
hir kadastrosu yapılmış plâna, haritaya müste
nit tapu sicilleri tesis edilmiştir. Kadastro doğ
rudan doğruya harita üzerinde gayrimenkulle-
rîn hendesî ve hukukî durumlarını tesbit et
mek, tapu sicillerinin tutulmasına yanyacak 
'vesikaları meydana getirmektir. Halen 40 il 
ve ilçede faaliyete devam olunmaktadır. Âfet
ler hakkındaki 7269 sayılı Kanuna göre 16 ayrı 
yerdeki kaidastro faaliyeti 40 il ve ilçenin dı
şında kalmaktadır. 

1963 icra programında 35 bin parsel olarak 
derpiş edilen kapasite 92 bin parsel olarak ger
çekleştirilmiştir. Bu da, geçen yıllara nazaran 
tapu ve kadastro alanında yapılan çalışmaların 
memnuniyet verici bulunduğunu takdirle karşı
lamaktayız. 

Arazi kadastrosuna gelince : 5602 sayılı ta
pulama Kanununa göre faaliyet icra eden bu 
kol hailen 70 bölgede fotoğrametrik, 42 bölgede 
klâsik çalışmalarına devam etmektedir. Fotoğ
rametrik metoda geçiş klâsik metoda nazaran, 
işlerin hızlı, emniyetli intacını doğurmaktadır. 
Bu metoda dayanan kadastro faaliyetleri niren-
ıgi, uiçuş, kıymetlendirme, ideridifikasyon saf
ihaları geçirmektedir. 1963 yılı icra programın
da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yu
karda izah ddilen faaliyet koluna yüklediği 
hizmetlerden nirengi, uçuş ve idendifikasyon 
safihalarının .gerçekleşmiş olduğunu görmekle 
bahtiyarlık duymaktayız. Şimdiye kadar 4 740 
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köyde 53 milyon 122 bin 347 dönüm ve 4 mil
yon 896 bin 646 parselin tapulaması yapılarak 
tapu sicilleri tesis edilmiştir. Bunu da Türk 
köylüsünün atisi bakımından emniyet ve ılıuızur 
verici b'ir davranış olarak, telâkki etmekteyiz. 
Türkiye'de kadastro işleri 'bitinceye kadar eski 
tapu kayıtlarına müracaat .zarureti mevcuttur. 
O erek tapu kayıtlarının ve gerekse defterlerinin 
eski harflerle yazılmış bulunması, işlerin uza
masına okuyan memur adedinin .azlığı sebebiyle 
iş hacminin çoğalmasına sebebiyet . vetlmekte-
dir. İstikbale nıuzaif gelişmeleri göz önünde bu
lundurarak baksi şeyen. defter ve kütüklerin 
Türkçeye çevirme zaruretine inarııy'or ve bunu 
da vazgeçilmez bir husus telâkki ediyoruz. Af
yon, Ağrı, Adıyaman, Ar'tJvin, Çanaikkale ıgibi 
vilâyetlerde (803 804) aded kaydının Türkçe
ye çevrildiğini müşalıade etmekle bu Umum 
Müdürlük: mensuplarını tebrik etmeyi şükran 
borcu telâkki etmekteyiz. 

TTizm eltin gayesi : 

1. Bütün Türkiye'de bulunan gayrimenkul-
leri tapu siciline bağlamak için genel bir ka
dastroya tabi tutmak, 

'.2. 'Toprak - Su Umum Müdürlüğü, İmar ve 
İskân Bakanlığı, Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlümü, Devlet Karayolları Umum Müdürlüğü, 
filer Bankaısı ve Orman Genel Müdürlüklerinin 
bünyevi hizmetlerinin .görülmesi için kadastral 
topoğrafik haritalar yapmak, 

3. Tapulama ve kadastrosunun yapılması 
gereken bölgeleri tesMt ve ilân etmek. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
1925 yılında başlıyan kadastro faaliyetleri ile 
şehir ve kasaba, köylerin 10/1 niıı kadastrosu 
bitirilebilmiş/tir. 

Belçika Fotogrametri Birliğinin 1960 Hazi
ran tarihli bülteninde neşredilen İsfv'içre Ka
dastro Genel Direktörü Beynelmilel Cemiyet 
Başjkanı Heri'nin raporunda îs<vilçre'de 1947 yı
lında başlıyan hukukî kadastr'o için 60 yıllık 
bir zamana ihtiyaç görüldüğü, hıngün İsviçre 
'kadastrosunun ancak 1980 yılında ikmalinin 
mümkün olacağını belirtmiştir. 

Gerçeğe ve memleket realitelerine yönelmeyi 
muhalefette olsun, iktidarda olsun ideal edi
nen C.H.P. Millet Meclisi Grupu memleket k'a-' 
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dastr'osunnn tam realist bir görüşle 100 yılda 
'bitiri 1 ebi 1 eceği inaneniı taşımaktadır. 

İBinaenaJey'h bizim memlelcetteki güçlükler 
metottan ziyalde çeşitli 'hııku'k kaidelerimize 
bağlı özel şartlardan ileri gelmektedir. Bu şart
ların ağırlığı İsviçreli ve dünyaca tanınmış 
olan Prof. Kesperin ifadesinden anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

BAŞKAX — Üç dakikamız var, .Sayın Talât 
Oğuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Devamla) — Beyefendi, Heyeti Uınumiyteden 
mühlet rica edeceğim . 

BAŞKAN — Devamı hususunu oyunuza .su
nuyorum. Kalbul edenler... 13trniye.nler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun efendim . 

ıG. II. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 
(Devamla) -— Teşekkür ederim. 

Tapulama; Kanununun meriyete girmesiyle. 
islerin hızlandırılması' sağlanacaktır. Böylece 
Hükümetin üzerinde pek eıhemmiyetle durdu
ğu; toprak reformuna temel hizmet vazifesi gö
recektir. 

5'60ı2 sayılı Tapulama Kaınunu .memleketin, 
içtimai ve zirai örfüne uygun vatandaş hukuku 
ile alâkalı hak. sahiplerini lıimaye banımda ye
ni hükümlerin, konulması ezcümle (İhtilaflı par
seller üzie rinde hak iddia edenlerin anca.k mad-
ıdi vesikalara ımiistemit iddialarının düılenıeM-
leceği, itirazları tetlkika yetkili tapulama ko
misyonla rıınin kurülıması, gezici arazi kadastro 
maMveni'elcrine, adliye m akk emel e rinde olduğu 
gibi kâfi miktarda eleman verilmesi, duruş
maların zaruret haricimde ka^za merkezinde ya
pılmasının öngörülm'esi, Hazine ve özel şahıs
lara ait arazilerin zilyedlik ve mülkiyet huku
ku yönünden yeni hükümlerle tedvini zikre 
değer misallerdendir. Bu mâruzâtımızdatn sonra 
şimdi de temennil'erimizi arz ediyorum. 

1. Tasarruf belgelerine ve zilyedliğe claıya-
na<n gayrknemkulierin kadastrosu hemen hemen 
'metotlarla, yapılmaktadır. Aynı mevzulara ta
allûk eden meselelerde iki ayrı kanunun uygu
landığı hiçbir medeni memlekette görülmedi
ğinden: O. H. P. Millet Meclisi Grupu, olaralk 
2ı6'13 ve '5-602 sayılı kamunianm bir kamun ha
linde tedvin edilme zaruretine inaaımış bukım-
maıkta yi z, 
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2. Merkez ve taşrada ayrı metotlar, ayrı 

görüşler, ayrı yönetimi ve imkânlarla çalışan 
merkez ve arazi kadastro teşkllâtla/raıın bir 
daire halinde çalışmasını tasarruf, sürat, ka
lite, emniyet bakımlından zaruri ve faydalı mü
talâa ediyoruz. 

, fi. Hizmetlerin zamanında gerçekleşmesi 
memleket ihtiyaçlarına ııyigun ıbir tarzda ya-
pılniası için plânlamanın öngördüğü meslekî 
eğitim ve öğretinle gerekli ehemmiyetin veril-
rıüesini zaruri addetmekteyiz. 

4. ılmar müdürlüklerinin Devlet daire ve 
müesseselere »ait kadastro haritaları yapılması-
na son verilmesi lüzumuna inanmaktayız. Ha
rita Umum. Müdürlüğündeki uzmanların yar
dımı ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
teşkilâtı tarafından1 yerine getirilmesi telknik 
konularda Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü ile imar ve İskân Bakanlığı arasıaıdaı bir 
koordinaısyonu'U sağlanması faydasuna ininmak-
tayız. 

ö. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
vazife ve mesuliyet sahasının bünyesinin huku
kî olması itibariyle Adalet Balkamlığı'ua bağla
nıp bağlaıınıaıması hususumda! ciddî bir çalışma 
yapı;!masını, yalnız şuınu ifade edeyim ki, mül
kiyet hakkının Türk cemiyetinin sosyal niza
mın. temel direği sayan C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu mülkiyet haklarının bir kısmının ihlâ
line müntehi davranış ve faaliyetleri nefsinde 
oeıiııeden İmar ve İskân Bale anlı gına .bu Umum 
Müdürlüğün bağlanmasında fayda mülâlıaza 
etmemektedir. 

6. -3903 malî yılı Bütçesine nazaran 3 mil
yon 184 bin 480 lira fazlasiyle ceman 81 mil
yon 734 bin 560 lira: ile yüksek huzurunuza 
gelen, 1964 yılı Bütçesindeki tahsisatla Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğüne ait hizmet
lerin ifa edilmesini temenni etmekteyiz. 

Mâruzâtımıza son vermeden evvel bu mem
leketin bir içtimai derdine değinmekte fayda 
mülâhaza ediyoruz. 4758 sayılı Çiftçiyi toprak-
lamdırma Kanununa göre 'kurulan toprak tevzi 
komisyonlarının bu memleketin maşerî vicda
nında yarattıkları maddi ve mânevi ıstırap 
çok büyüktür. 

Bu komisyonların siyasi mülâhazalarla si
yasi bir baskı vasıtası olarak kullanıldığı nıa-
z>len edindiğimiz tecrübelerle sabittir, Bugün 

21 . 2 . 1964 0 : 3 
Türkiye, memleket kadastrosunun bitmemesi 
sebebiyle Hazine ve özel şahıslara ait arazile
rin birbirlerine tedahül ettiği bir ortamda bu
lunmaktadır. Bu ortamın izalesi için toprak 
tevzi komisyonları faaliyetlerine müspet bir 
yön verilmesi ayrıca m)emlekettelki tapulama 
ve toprak komisyonlaırı arasında ahenkli, mül
kiyet hukukuna uygun bir çalışma sisteminin 
tesisi cihetine gidilmesi inancını' taşımaktayız. 

Aziz milletvekilleri, mâruzaıtiımızı burada 
bitirmiş bulunuyoruz. 

Nurlu bir istikbal peşinde koşan bu güzel 
Türkiye'mizin tapu ve kadastro dâvasının mem
lekette. sosyal nizamın bir anı önce teessüsü 
bakımından tahakkukunu temenni eder, C. H. 
P. Millet Meelisi Grupu Yüce Heyetinize en sa
mimî bir hisle şükran duygularını arz eder, 
bu bütçenin Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
•olmasını en iyi dileklerimizle temenni ederiz. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Şahısları adma söz istiyen arkadaşları
mızdan" ilk söz Sayın Kemal Sanibrahimoğlu'-
nundur. Buyurun efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
Muhterem arkadaşlarını, kısa bir iki temenni ifa
de edip sözlerime son vermek isterdim. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü arkada
şınım bâzı beyanları biraz konuşmamı zaruri kıl
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, temennilerim şunlar
dır : 

Fotogrametrik usul, süratle bütün kadastro 
faaliyetlerine teşmil edilmelidir. Son derece ve
rimli, süratli bir usuldür. Klâsik usulle altı ay
da bitirilemiyecek bir köyün kadastrosu bu usul
le 15 günde bitirilmektedir. Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünün imkânları mahduttur. 
Maalesef köylüden toplanan tapu harçları ve 
vergilerin tamamı dahi bu sahalara sarf edilme
mektedir. Bu büyük bir ihmaldir. Bu toplanan 
paralardan çok daha fazlasının sarfı iktiza eder
ken, bu vergilerin dahi tasarruf edilmesi şayanı 
teessüftür. Bu dar imkânlar içinde çalışan Ka
dastro Umum Müdürlüğünün, bir de dağınık 
şekilde çalışması caiz değildir. Verimi azalmak
tadır. 200 civarındaki müdürlük, Türkiye sat
hına yayıldığında deryaya bir damla akıtmış gi
bi kaybolup gitmektedir. Teksifi ziraat bölgele
rine, öncelik verilip süratle bu bölgelerin kadast-
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rosunun yapılması sayılamıyacak kadar faydalar 
temin edecektir. Ben, bilhassa Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğü yetkililerinden lokal ve teksi
fi bir faaliyetle kesif ziraat bölgelerinin ve ve
rimli toprakların bir an evvel tapulanmasmı te
menni etmekteyim. Bu yolla şahısların arazileri 
tapulanacak ve Hazine arazileri de meydana çı
kacak, topraksız köylüye toprak verilmesi imkân
ları da kendiliğinden doğmuş olacaktır, iyi bir 
kadastronun, süratli bir kadastro tatbikatının, 
topraksız vatandaşları büyük ölçüde tatmin 
edecek Hazine arazilerini meydana çıkaracağını 
ve iyi bir kadastro ile elde edilecek Hazine ara
zisinin, topraksız çiftçinin büyük ıstırabını ön-
liyeceğine inanmaktayım. Hiç olmazsa büyük öl
çüde faydalı olacaktır, bu bapta. 

Muhterem arkadaşlarım, kadastro ve tapula
ma memurlarının terfi, terfih ve yetişme imkân
larının sağlanması da birinci derecede önemli
dir. Buna önem verilmemekte olduğunu görmek
teyim. Kadastro yetkililerinin ve bağlı Devlet 
Vekâletinin bu derde bir çare bulmasını bilhas
sa istirham etmekteyim. Çünkü bütün memur
lar, çeşitli adlar altında tazminat ve saire alır
larken ve bu suretle her gün yükselen hayat pa
halılığına ayak uydurmaya çalışırlarken tapu 
ve kadastro memurlarının eski sistem yürümek
te devam etmeleri ve terfi ve terfihleri ve im
kânlarının temin edilmemesi doğru değildir. Bu
rada bir adaletsizlik mevcuttur ve bu izale edil
melidir. 

Sayın Talât Oğuz arkadaşım buyurdular ki, 
2613 sayılı Kanun ile 5602 sayılı Kanun, bir
likte tedvin edilmelidir. Bir kere bu istek, Hü
kümetin 5602 sayılı Kanunu ayrıca, ayrı bir ta
sarı ile Meclise sevk etmiş olması muvacehesin
de yerinde değildir. Günün olaylarına uymamak
tadır. Ve grup adına söylenmiş bulunmasına da 
üzüntülerimi ifade eylerim. Kaldı ki, bunun mü
nakaşasını burada epeyce yaptık. 2613 sayılı Ka
nun şehir kadastrosunu hedef tutan kanundur. 
Metrekaresi, 100 lira, 500 lira, 1 000 lira, 10 000 
lira olan, milimetrik hesaplarla ölçülmesi, biçil-
ımesi iktiza eden ve büyük kısmı da tapulu olan 
arazilerdir. 5602 sayılı Kanun, belediye ve şehir 
hududu dışındaki ziraat arazileridir. 5602 sayılı 
Kanun, bir tasfiye kanunudur. Yüzde 60 ı ta
pusuz; tapulu olan yüzde 40 mm da yüzde 99 
una yakını büyük ölçüde ihticaca salih olmıyan 
tapulardan, vesikalardan ibaret olan, tasarruf 

vesikalariyle, tasarruf edilmekte olan araziler
dir. îşte bir tasfiye kanunu mahiyetini taşıyan 
ve Cumhuriyet' Halk Partisi Hükümetlerinin bir 
tasfiye Kanunu mahiyetini, Yüksek Meclise sevk 
ettikleri tasarılarla tescil etmiş bulundukları, 
5602 sayılı Kanun ve 2613 sayılı Kanunların 
birlikte tedvin edilmesi isteği ne realitelere, ne 
hukulk prensiplerine ne de günün olaylarına ve 
Hükümetin politikasına uygun değildir. Onun 
için bu temenninin arkadaşımın, çok hürmet et
tiğim şahsi görüşleri olduğuna inanmaktayım. 

Sonra muhterem arkadaşlar, yine arkadaşı
mız buyurdular ki, Adalet Bakanlığına bağlanıp 
bağlanmaması tetkik edilmelidir. Evet, tetkik 
edilmelidir, bu da bir fikirdir, hürmet ederim. 
Ancak yine bundan evvelki bütçelerde de müna
kaşa edilmiştir, kanaati âçizaneme göre Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü yerini bulmuştur. 
Adalet Bakanlığına bağlanmıştır, Maliye Bakan
lığına bağlanmıştır, imar ve iskân Bakanlığına 
bağlanmıştır ve hiçbirinde rahat edememiş, ra
hat yüzü gösterilmemiştir. îcranın en yüksek 
başının yüksek himayelerinde vazife görmekten 
başka huzur yolu bulamamıştır, bu teşkilât. Baş
ka yolu yoktur arkadaşlar... Görüyorsunuz, mev
zua girmek istemem, günü gelip, zamanı geldiğin
de, mevzu bu (kürsüye geldtiğiıradıe 'ariz ve amik ko
nuşacağız. Bunun için şöyle bir kenarından do
kunup geçeceğim, icranın en yüksek başına bağlı 
olduğu halde, bizzat dâhil bulunduğu, o icraya 
dâhil bulunduğu halde Adalet Bakanımızın, ta
sarının iadesindeki durumu ve tutumu meydan
dadır, arkadaşlar. Onun için, icranın en yüksek 
ve en kudretli başının emrinde ve himayesinde 
olmasında büyük fayda ve zaruret mevcuttur. 
Şu son hâdiseler bunun fiilî delilidir ve bu pren
sibin vazgeçilmez olduğunu en açık şekilde ifa
de etmektedir. Dediğim gibi, tasarı geldiğinde 
bu noktaya tekrar döneceğiz, başınızı ağrıtaca
ğız, arniz ve aımik ıbu mevzuu ortaya döküp efkârı 
umumiyenin nasıl yanıltılmak istendiğini huku
kun bedahetine, vazgeçilmez prensiplerine isti
naden burada izah edeceğiz, müsaade ederseniz. 
Onun için şimdi izahat vermeyi lüzumlu görmü
yorum, yalnız bu fikre hürmet etmekle beraber 
şahsi görüşüm olarak, Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün yerini bulmuş olduğuna işaret 
etmek istiyorum. 

Teşekkürlerimle arkadaşlarım. 
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? Grup 

adına mı? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ 

(Mardin) — Muhterem arkadaşlar, çok hazin 
ve garip bir tecellidir ki, aynı partiye mensup 
bir arkadaşımla beni kürsüde 1 - 2 mevzu 
üzerinde mücadeleye, bir fikir mücadelesine sevk 
etmeye sebeboldu. («Mücadeleye lüzum yok», 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, grup adına vâki olan 
konuşmalar, arkadaşım iyi bilmelidir ki, grup 
adına olan konuşmalar, partinin grup idare he
yetinin tetkikinden geçtikten, tetkikine tabi tu
tulduktan sonra sözcülere verildiği bir hakikat
tir. Arkadaşım bunu bildiği halde ve her yıl bu 
teamül haline geldiği halde bu kürsüden bu hu
susları şahsi görüşüm olarak telâkki etmesini, 
samimiyetsizliğin bir delili olarak telâkki ede
rim. Kaldı ki; grup adına olan konuşmada Ta
bu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün Adalet Ba
kanlığına bağlanması zaruretini ben müdafaa et
medim. Dedim ki, Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün bünyesinin hukukî, asli ve idari 
mevzuat yönünden bağlanıp bağlanmaması hu
susu ciddî bir tetkika, ciddî bir etüde tabi tutul
malıdır. Bu fikri bu kürsüden savundum. Aksini 
hiçbir zaman savunmuş değilim. Diğer taraftan 
2613 ve 5612 sayılı kanunların aynı gayeye, ay
nı mevzua taallûku sebebiyle bunların birleşti
rilmesini ve faaliyetlerin bir kanun tahtında ted
vin edilmesi zaruretini burada grup adına mü
dafaa ettim, tecrübelerle sabittir ki, her iki ka
nundan bir kanunun şehir kadastrosuna ait hü
kümler ihtiva etmesi, diğerinin de köy kadastro
suna taallûk eden hükümler ihtiva etmesi sebe
biyle tatbikatta birçok ihtilâfların doğmasına ve 
zorlukların çıkarılmasına sebebiyet vermiştir. 

Kaldı ki, hiçbir memlekette Kemal Sarıibra-
himoğlu bana gösterebilir midir ki, hiçbir mem
lekette aynı mevzua, aynı konuya taallûk eden 
iki ayrı kanun tatbik edilmektedir? Gösteremez.. 
Yine hiçbir medeni memlekette aynı konuya ta
allûk eden iki ayrı kanun tatbik edilmemektedir. 
Grupumuzun görüşü budur. Yüksek Heyetinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAKSAN — Sayın Geçioğlu. -
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MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Muhte

rem 'arkadaşlar, Türkiye'de halkın elinde bulunan 
arazinin % 60 dan fazlası tapusuzdur. Bu yüz
den halkımız âdeta bir aşiret hayatı yaşamakta 
yarınından da emin bulunmamaktadır. Arala
rında daima sınır - ve mülkiyet ihtilâfları de
vam etmekte ve milyonlarca iş gücü mahkeme 
koridorlarında ve idare makamlarının kapıla
rında heder olmaktadır. 

Her türlü cinayet ve husumetlerin menşei 
bu huzursuzluktan doğmaktadır. îşte Hükü
metimiz uzun çalışmalar mahsulü olan tapula
ma kanun tasarısını Meclisler huzuruna getir
mekle bu gerçeklere müessir çareler aramış ve 
bulmuştur. Meclisler tarafından kabul edilen 
bu tasarı adedi milyonları bulan tapusuz fakir 
arazi sahibi Türk köylüsünü tapuya ve huzura 
kavuşturacak idi. 

Sayın Reisicumhurun bu tasarıyı toprak re
formuna ımani olur gerekçesiyle veto ettiği öğ
renilmiştir. 

Tapulama, arazisinin mülkiyet hususunun 
tescil ve tesbitine yarayan ve fuzuli işgal altın
daki Hazine arazilerinin meydana çıkarılması
na yarayan hukukî bir tedbirdir. Bu karekteri 
ile toprak reformuna mani değil bilâkis yardım
cıdır. 

Tapulama kanunu tasarısı yüz dönüme kadar 
küçük arazinin zilyedi adına tescili imkânını 
vermekte idi. Bu tasarıya muteriz olanlar bil
hassa bu noktaya dokunmaktadırlar. Bu hü
küm ile toprak eşrafına topraklarını genişlet
mek imkânını verdiği iddia edilmektedir. Bu 
iddia tamamiyle yersizdir zira 100 dönüme ka
dar tapusuz arazi en verimli topraklarda dahi 
küçük işletme şümulü içine girdiği gibi Ana
dolu köylüsünün ekseriyetinin elinde bulunan 
toprak miktarı da bundan fazla değildir. Köy
lünün alın teri ve kol emeği sarf ederek ebaen-
cet ihyaen tasarruf edegeldiği 10 - 20 - 50 - 100 
dönüm gibi toprak parçalarının ellerinden alın
ması sadece huzursuzluk, anarşi ve iktisadi se
falet yaratır. Toprak reformu istiyenlerin mak
sadı her halde bu olmamak lâzımdır. 

Büyük toprak sahibi olanlar Kanunu Mede
ninin 639 ncu maddesi ve 2634 sayılı Tapula
ma Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve sair hü
kümleri gereğince yarım asra yakın bir zaman-
danberi tapusuz arazilerini tasarıdan çok evvel 
tapulaımışlardır. 
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Şu hale göre yapılan (veto) ile temin edil

mek istenen gayenin yüzde yüz aksi bir vaziyet 
mevcuttur. Yüksek Meclisin veto edilen tapu
lama kanunu tasarısını Ibir en evvel eski ha-
Jiyle kabul etmek suretiyle 'küçük, fakir köy
lünün yüzünü güldürmesini istirham eder Ihür-
met ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bahri Cömert?... Cömert 
yoklar. Başka söz istiyen yoktur. Sayın Bakan 
söz ister misiniz? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET. BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Pek 
muhterem arkadaşlarım; şimdi de yine kıymet
li arkadaşım Vefik Pirineeioğlu'na vekâleten 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Bâzı hatip arkadaşlarını ısrarla üzerinde dur
dukları için evvelâ Tapulama Kanununa sa
dece temas edeceğini. Yüksek malûmlarıdır 'ki, 
Sayın Cumhurbaşkanımız kanunu bir defa daha 
tetkik için Yüksek Meclise iade buyurmuşlar
dır ve sonra kanun kararınızla, komisyona in
tikal. etmiştir. Bilâıhara şüphesiz huzurlarınıza 
gelecek ve takdirlerinize arz olunacaktır. Bu 
itibarla müşterek mesuliyet taşıyan bir Hükü
met üyesi olarak müsbet, menfi bu kanun hak
kında bir şey söylemeği politik anlayışımla telif 
edemediğim için şimdilik her hangi bir şey 
söylemeyi 'münasip bulmuyorum. 

1963 programının gerçekleşmediği iddia 
olundu. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
1963 icraat programını hemen yüzde yüz ger
çekleştiren tek Devlet dairesidir. Sayın Mem-
duh Erdemir arkadaşımız lütfedip Uknum Mü
dürlüğe kadar teşrif ederlerse, kendilerine ko
nular teker, teker arz edilecektir. 

Tapu idareleri bina itibariyle filhakika evrak 
ve defterleri iyi bir şekilde muhafaza edecek du
rumda değillerdir. Ama, müsterih olsunlar, plânla
rın asılları merkezdeki tapulama arşivinde yani 
evrak mahzenleri dediğimiz binada gerektiği gibi 
muhafaza edilmektedir. 

Kütüklerin, es%i harften yeni harfe çevrilme
si mevzuu : Bu çok yerinde bir temennidir. Çün
kü bu kütükler, mal canm yongası bulunması 
itibariyle, gelecek nesillere armağan edeceğimiz 
vesikalardır. 1959 senesinden beri eski harfli 
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olan kütükler yeni harflere tahvil edilmektedir. 
Bugüne kadar bâzı vilâyetlerimiz ve kazaları
mızda bu iş bitmiştir. Bunu daha geniş ölçüde 
ele almak lüzumludur. Bendeniz de buna 
kaaniim. 

Memur maaşları ve terfi, terfih meselesi çok 
isabetli bir temenni. Kışta yazda, her mevsimde 
her çeşit arazide feragatle çalışan Tapu Kadast
ro memurlarının maaşları ve terfi imkânları çok 
mahduttur. Çünkü 28 senelik bir Teşkilât Ka
nunu ile çalışmaktadır. Yani bu bir Teşkilât Ka
nunu meselesidir. Elbette bütçe imkânları d;ı 
bu işe müdahale eder. Bunun bir Teşkilât Ka
nunu ile hallinden başka çare görmüyoruz, şim
dilik. Ama buna bütçe ne zaman nasıl müsaade 
eder; mesul arkadaş bunu ayrıca mütalâa edecek
tir, elbette. 

Kadastro idinin süratle ikmâli Türkiye'mi:', 
için gerçekten hayati bir konudur. Plân 20 sene
de ikmal edileceğini derpiş etmiştir. Teknik ze
vatla görüşüyorum, inceden inceye üzerinde dur
dum, 2."> senelik bir mehil İsterler bu iş için. 
Bütçe imkânları nisbetinde bu hedefe vâsıl ol
mak için, plân istikametinde çalışmalara devam 
edeceğiz. Ancak, malûmunuz bu, personel işi, 
vasıta işidir, elimizde iki tayyaremiz vardır. 
Bunların yedekparça temininde sıkıntı çekiyo
ruz. Ayrıca kıymetlendirme makinaları, tek
nik vasıtaları temine ve personel yetiştirmeye de 
çalışıyoruz. Fotogrametri usulünün bütün böl
gelere teşmili temennisinde bulunuldu. Bugün 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü Türkiye'yi 
112 bölge olarak mütalâa etmiştir. Bu 112 böl
genin 72 bölgesinde fotogrametri usulü ile ka
dastro faaliyetleri devam etmektedir. Ve niha
yet iki sene'içerisinde klâsik metot tamamen ter
kedilmiş olacaktır. Tapu - Kadastro Umum Mü
dürlüğünün Adalet Bakanlığına bağlanmasını te
menni ettiler, arkadaşlar. 

Şöylece bir özet yapmak isterim : Bu müesse
se evvelâ bir nezaret idi, sonra bir emanet ha
line geldi; sonra yine nezaret oldu. Böyle bir 
şansız müessesedir, bu. Bunu sarahatle ifade 
etmek isterim. Sonra ayrıldı. Tapu Umum 
Müdürlüğü, Kadastro Umum Müdürlüğü; Son
ra yine birleştirildi ve Tapu - Kadastro Umum 
Müdürlüğü haline geldi. Ve sonra Adalet Ba
kanlığına bağlandı, Maliye Bakanlığına bağlan
dı, inkişaf edemedi. Nihayet Başvekâlete bağ
landı ve bugün Tapu - Kadastro Umum Müdür -
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lüğü bir sıçrama imkânı bulabilmişse, inkişâf im
kânı bulabilmişse bunu aneak Başbakanlığa bağ
landıktan sonra bulabilmiştir. Sarıibrahimoğlu 
arkadaşımın ifade buyurdukları gibi yerini bul
muş durumdadır. Şimdi bu şekilde çalışması uy
gun olabilir. Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğü kadastro faaliyeti ile arkadaşlarım, topra
ğın hakikî ve hendesi dunrumunu tesbit eder. 
Yani gayri menkûllerin parça parça tercümei ha
lini yapan bir teşekküldür. Ancak bu sayededir 
ki; Türkiye'de tasarruf keşmekeşi bertaraf edi
lebilecektir. Onun için ne kadar hizmet edilebil-
se bu müesseseye maddeten, manen, ne kadar 
imkân sağlanabilse o kadar yerinde olacaktır. Bu 
Umum Müdürlük bugün, şu hepinizce bilinen 
darbı meseli bu memleketten silip süpürmek için 
gayret harcamaktadır. Darbı meseli biliyorsu
nuz: «Romanya'da karıya, Türkiye'de araziye 
sahibolmak güçtür.» Bu darbı meseli inşallah 
kadastro faaliyeti neticesi, ortadan siler, arazi 
keşmekeşini hukukî keşmekeşi bertaraf öderi-; ve 
cemiyet büyük bir rahatlığa kavuşur. 

Hürmetlerimle, arkadaşlarını. 
BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Bir 

sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Konuşma bittikt.cn sonra, Sa

yın Akçal. 
Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçe tasarısı üzerinde temas edeceğim noktalar 
şunlardır; 

Evvelâ tapu konusu üzerinde, sonra kadast ro 
konusu üzerinde maruzatta bulunacağım. Bu ve
sile ile tapu konusunda arşiv ve yeni Tapulama 
kanun tasarısı konularını ele alacağım, Hazine 
arazisi üzerinde konuşacağım. Kadastro mesele
sinde de, halen uygulanmakta olan klâsik ka
dastro çalışma şeklinin iki sene içinde bertaraf 
edilerek, fotoğrametri usulünün, 112 bölgemi
zi ihtiva eden Türkiye'de kısa bir zamanda bu 
işi intaeedeeeğine dair olan Bakanın vaa'dine 
bilhassa teşekkür edeceğim. 

Pek muhterem arkadaşlarım; evvelâ tapu 
konusunu ele alacağım. Malûmuâlileridir ki, 
gerekçesinde de yazılı olduğu gibi Türkiye'deki 
gayrimenküllerin, taşmamıyan malların tapu 
sicili noksan, daha doğrusu tapu sicil mevcudu 
% 2 nin pek az üstündedir. Ve % 98 i gayrimu-
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kayyettir veya bidayette mukayyet iken bilâha-
ra kayıt kaybolmuş, türlü sebeplerle elden çı
karılmış olduğu için, halen gayrimevcut farze-
dilmesi lâzımgelen bir durumdadır. Elbette bir 
Devlet anlamı içinde böyle bir halin devamını 
hiçbir aydın kafa kabul etmez. Bunun için T. 
B. M. M. olarak, Hükümet olarak ve millet ola
rak elimizde ne imkânlar varsa kullanmak su
retiyle tapu sicilinin biran evvel tahakkuk et
tirilmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun 
için bir çare olarak ilgili muhterem makamın. 
Büyük Meclise sunduğu tapulama kanunu ta
sarısının son tecellisi üzerinde duracak değilim. 
Yalnız, meselenin önemine şu kadarla işaret et
mek isterim: Yargıtaym Sayın Başkanı ile bir 
sayın daire Başkanı, basında birbirlerine ilmî 
ve tecrübî şekilde, birbirlerine karşı cephe al
mışlar, tartışmaya başlamışlardır. Üniversite
de asıl yetkili olması gerekenler değil, kendile
riyle: uzaktan dahi münasebeti bulunııyan bir 
profesör, bir doçent ve bir asistanın verdiği 
bir rapor, kanun koyucu rolündeki muhterem 
dairenin elinde büyük bir kozmuş gibi Büyük 
Meclise sunulmuş ve ancak ona dayanılmak su
retiyle dâvanın ispatına çalışılmaya gayret edil
mişse de, Sayın Cumhurbaşkanı, Hazine malla
rının netice itibariyle 'haksız şekilde, şahıs mül
kiyetine intikalini sağhyacağına inandığı 33 ncü 
madde dolayısiyle ve evvelce benim de kürsüdeki 
mâruzâtıma paralel sebeplerle, bunu Yüce Mec
lise, ibir defa daha tetkiki için iade buyurmuş
la)' ve böylece mesele millet umumi efkârında 
lâyık olduğu yörüngeye girecek bir önemi ka
zanmıştır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, tapu mevzuun
da en mühim mesele; eski eserlerimizin kıymet-
lendirilmesidir ki, bu tamamen arap harfleri üze
rine müesses olan bir sistemdir. Defteri Hakâni 
sistemi ve ondan sonra devam eden sistemler 
arap harflerinin terkedildiği tarihe kadar olmak 
üzere bizim mevcut, mukayyet bütün tapu esas
larımızı içine almaktadır. Kaldı ki, Türkiye'de 
arap harfi ile öğretime nihayet verildiğine göre 
bunu bilen nesil işte ben ve benden evvelkiler 
olmak üzere artık hayatta kalan sayılı insanlar -
dau ibarettir. Emeklilere karşı Devlet hizme
tine almamak şeklinde mevcut olan alelâmiya 
menfi fikrin bu alanda istisnaen terkedilerek iyi 
arap harfi ve arabi, farisi bilgisi de kuvvetli olan 
emekli vatandaşların - hangi Devlet hizmetin-
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den emeldi olursa olsun ehemmiyeti yoktur. - ça
lışabilir kafa ve vücut vaziyeti varsa bunların 
tapu dairesine ücretli olara'k tavzif edilmesi su
reti ile eldeki bütün arşiv mevcudunun, arap 
harfli arşiv mevcudunun ki, ekserisi çok Ağda
lı, Babıâli ifadesiyle yazılmışlardır, • bu defter
leri bir yandan tamir ettirmek, elde kullanıla
bilir sağlam defterler haline getirmek, ciltlet
mek, yapraklarının kopmuş kenarlarını yapıştır
mak, hülâsa naylonlu, altlarındaki yazıları ka-
patmıyaca'k tamiratla, ciltlemelerle bunları 
yeni bir arşiv sistemine bağlıyarak mevcudunu 
bir daha kaybolmaz şekilde sağlam bir esasla 
muhafaza altına almalıdır. Bu emeklilerden alı
nacak, arap 'harflerini bilir, arabi ve farisinden 
onlar ücretli memurlarla biran evvel kıymetlen
direrek, faal, aktif tapulama işine yardımcı 
vaziyette ilâve etmek lâzımgelir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, tapuda Hazi
ne arazisi mefhumu üzerinde birkaç misal ver
mek isterim. 11 nci Devrede yazılı bir soru ile 
ilgili bir bakan arkadaşımızdan Bor'da, Bor 
çölü dediğimiz ovada Bor'la Aksaray arasın
daki yolun Güney kısmında 3 000 dönümü te
cavüz eden bir Hazine arazisinin, o zamanın si
yasi iktidar partisine mensup birkaç vatanda
şımız tarafından, biz bunları vaktiyle - göçmen
lere verilmiş arazidir, (göçmenler de 10 sene son
ra bu araziyi satmak hakkına maliktir, binaen
aleyh biz onlardan satmaldık, şeklinde bir ge
rekçeye dayanarak bu üç bin dönüm (Başbakan 
ismet înönü salona girdi ve üyeler ayakta ken
disini alkışladılar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren konuşmanı
za devam ediniz. 

ASIM EREN (Devamla) — Devam edece
ğim. 

Bu üç bin dönümün üzerine oturmuşlar ve 
ben yazılı soruyu verdikten sonra da, mahallî ta
pu memurunun kendi siyasi temayüllerinde bir 
adam olması sebebi ile pek kolaylıkla kayden de 
kendi temellüklerine geçirmişlerdir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; bu arazi üzerin
de bana verilen yazılı cevapta «falan tarihte filân 
göçmene satılmış, sonradan da filân satmalmıştır, 
filân tarihte filân göçmene teffiz edilmiş, satıl
mış değil, ondan da filân satmalmıştır,» tarzında 
bir beyandan ibaret kalmıştır. 

Fakat bugün vicdan ve namuslarına inandı
ğım Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün ve-

' I ya bağlı oldukları Bakanlığın veya Başbakanlığın 
teftiş heyetinden, bu işten anlar, tapu kadastro 
üzerinde teferruatiyle bilgi ve tecrübe sahibi iki, 
üç müfettiş gönderilirse bu defterler üzerinde 
ve kayıtlar üzerinde, arazi üzerinde, kendilerin-

I den satmaldıklarmı iddia ettikleri göçmenlerin 
kayıtları üzerinde çalışmak suretiyle bu yolsuz
lukların meydana çıkacaklarına kuvvetle inanı
yorum. Bu bir misaldir. 

Bir başka misal arzedeyim; Bundan bir ay ev-
vel bir vesile ile Antalya'ya gittim, bir hafta 
kadar oralarda dolaştım, döndüm. Antalya ile 
Alanya arasındaki sahillerde, yine bu Bor ilçesin
deki yolsuzluğunu, «Hazine arazisini göçmenler
den aldık.» tarzındaki yolsuzluğunu, şimdi arz et
tiğim zat, orada bir başka vatandaşın çiftliğinde, 
ziraatle meşgul bir yüksek ziraat mühendisi ola-

I rak bulunurken, Köy Kanunu gereğince, köy 
hudutları içinde arazi temellükleri yasak olan, 
kanunen kendilerine tapulu arazi satımı mevzuu-
bahsolamıyan yabancılara, ne olduğu belirsiz, 
belki de Nazi Almanya'sının suçlu, Nazilerinden 
olup da gelip Türkiye'ye sığınmış bir Alman ai-
leşine vkendi namına arazi satınalarak, o Alman 
ailesine beş sene sonra, Türkiye'de müstemirren 
beş sene ikamet ettikten sonra, alabileceği kaydın
dan istifade ederek, devretmek üzere muvazaa su
retiyle arazi almış, Almanı oraya oturtmuş, Al
man da kendi cebinden tesislerini, kendi yurdu
nu orada kurmuştur. Demek ki, bu şekilde Hazi
ne arazisi üzerinde gerek şahsan, gerekse muva
zaa suretiyle ister menfaat, ister hatır mukabili 
böyle yolsuzluklar yapıla gelmektedir. Bundan 
dolayıdır ki, Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü
nü bu bakımlardan ikaz etmek isteriz. Köy Ka
nununun nasıl hilâfında hareket edilir; muvazaa 
suretiyle bir Türk yüksek mühendisi nasıl arazi 
satmalmıştır ve bunu Almana peşkeş çekmiş ve 

I Almanı oraya yerleşmiştir? Onun yanında Alman 
* Sefareti de aynı yolda muvzaa ile bugün, Bowme 
ismindeki bir memur, Alman Sefaretinden, yine 
arazi temellük etmiştir. 

Bundan başka, yine Alanya ile Antalya ara
sında B. P. British Petroleum Şirketinin aynı 
şekilde arazi satmalmıştır. Bu sahilde, Akdenizin 
incisi olan bizim Eiviyeramızda bunların yerleş
mesine nasıl müsaade edilir, tahkik buyurulması-
nı bilhassa istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız lütfen 
Sayın Eren. 
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ASIM EREN (Devamla) — Sayın Başkan, 

5 dakika müsaade rica edeceğim. (Yok, yok ses
leri.) 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Meclisin kararı 
var, benden ziyade... Lütfen cümlenizi bağlayı
nız efendim. 

ASIM EREN (Devamla) — Efendim, Sayın 
Başkanlık birçok arkadaşlara müsaade verdi, iki 
dakika da bana lütfederseniz, bir de Tapu- - Ka
dastro üzerinde mâruzâtım olacak. 

BAŞKAN •— Lütfen devam edin efendim. 
ASIM EREN (Devamla) — Teşekkür ederim 

efendim. 
BAŞKAN — Yalnız iki dakika içinde bitirin 

efendim. 
ASIM EREN (Devamla) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, şimdi, görülüyor ki, Hazine arazisi 
nasıl yağma edilir ve sonra bunlar nasıl tescil edi
lir. Nasıl Tapulama Kanununun bir 3.3 maddesi 
gelir, açık kapılarla, pek çok Hazine arazisi res
men de teffiz edilir, görüyorsunuz, bunlar üze
rinde elbette tartışma zamanı gelince, burada de
min kemali cesaretle 'konuşan arkadaşların karşı
sına dikilecek arkadaşlar da bulunacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, kadastro mese
lesine gelince : Bugün Bor'da bir kadastro heyeti 
vardır. Bu heyetin başkanı politika yapmaktan 
başka bir şey yapmaz. Bu dairenin eski Babıâli 
sisteminde çalışan bir memurdur. Yaptığı bütün 
teknik faaliyet incir çekirdeğini doldurmaz. Ma
hiyetinde, kendi siyasi temayülünde olmıyanlarm 
ekmeğini kesmek, kendi siyasi temayülünde olan
ları yanında, kendi etrafında toplamakla bir nevi 
gedik ihdas etmiştir. Bugün teknik olarak Türki
ye'de beklenen kadastro işlerinin ikmalini bu şe
kilde, bu zihniyetle, bu metotla çalışan insanlar
dan nasıl bekleriz?. Umum Müdürlükten sormak 
isterim. Bendeniz, Sayın Umum Müdürü ve Sa
yın Umum Müdür Muavinini geçen sene, Bor'da
ki tapu memuru Bor'daki bu işler hakkında, ma
kamlarına giderek ikaz ettim. Hiçbir icraatta bu
lunmadılar. Bir teftiş heyeti dahi gönderip tet
kik ettirmediler. Ama, netice itibariyle bu gibi 
siyasi temayülleri kadastro, tapu inkılâbımıza 
sokan adamlara müsamaha etmekte devam eder
lerse elbette ki, bu işlerin nihayeti gelmez. Sade
ce vatandaşlar orada bir takım mânevi zararlar 
görmekten başka bir şey görmezler. 

Pek muhterem arkadaşlarım, benim bu hu
sustaki maruzatım bundan ibarettir. Tapu ve Ka-
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dastro bütçesinin kendilerine, inşallah - bu sene
den itibaren arz ettiğim mevzular üzerinde da
ha dikkatli bulunmaları şartiyle - memlekete 
faydalı olmalarını candan temenni ederim, ken
dilerine başarılar dilerim, hürmetlerimi sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Sualinizi sorunuz Sayın Akçal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen bulunmadığı için Tapu ve Kadastro bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim, 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 63 920 025 

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

13.000 Yönetim giderleri 2 768 782 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edülimdıştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 928 716 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edüUmâıştir. 

15.000 Kurum giderleri 452 045 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediHimiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler : 51 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 93 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesi de böylece bitmiş oldu. Hayırlı 
olsun. 
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2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatoso 
ve Karma Bütçe Komüyonu başkanlıkları tezke
releri ( M. Meclisi 1/580; C. Senatosu 1/330 ) 
( M. Meclisi S. Sayısı: 597; C. Senatosu S. Sayı
sı: 338 ) ( 1 ) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buradalar. Ko
misyon buradalar. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin 
tümü üzerinde Y. T. P. Grupu adına Sayın Seyt'i 
Güneştan. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA SEYFİ GÜNEŞ
TAN (Mardin) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Beden Terbiyesi faaliyetlerini Türk gençli
sinin millî terbiyesinin ana unsurlarından biri 
olarak kabul etmek lâzımdır. Ancak bugün teş
kilâtın içinde bulunduğu durum maalesef ümit 
verici değildir. 

Türk gençliğinin spor bakımından da millî 
'heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemi üze
rinde ehemmiyetle durulmalı, ve bu sahadaki 
faaliyet ve gelişmeleri temin edecek kifayetli bir 
bütçe sağlamalıdır. Asrımızda spor bir medeniyet 
ve propaganda vesilesi olmakla beraber, gençliğin 
fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı 
amaçlara göre geliştirmesi bakımından da büyük 
bir önem taşımaktadır. Bu gelişmeyi lAyıkiyle te
min edecek ehliyetli eleman ve kâfi derecede 
kadro maalesef Genel Müdürlüğün elinde mevcut 
değildir. Bu sebeple günün ihlyaçlanna cevap 
vorebi'leee'k niteliğe haiz bir Teşkilât Kanunu 
suretle çıkarılmalıdır. İhtisasa önem verilmeli ve 
bu kabil mütehassıslardan lâyıkiyle istifade, edil
melidir. 

Yurt sathında gençliğin spora olan ilgisi unu
tulmamalıdır. 10 yıl evveline kadar büyük şehir
lerimizde ilgi toplıyan bu faaliyetler bugün en 
ufak kasabalarda da yapılmaktadır. Belediye büt
çelerinden spor için ayrılan hisseler acı ile beyan 
etmek isteriz ki, tamamen hayalidir. Bu gençler 
kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Oysaki, spor 
için besleyici kaynaklar bu çevreden çıkan Ana
dolu'nun yiğit evlâtlarıdır. Bugünkü mahdut şöh
retler kendi güçleriyle İm mevkie gelmişlerdir. 

(1) M. Meclisi 597 S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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Bu itibarla Devletin bu çevrelerdeki spor faaliyet
leri üzerine ilgisini çevirmesi lâzımdır. Son yıl
larda Ata sporumuz olan güreşin ihmal yüzünden 
üzücü manzarası malûmunuzdur. 

Dış temaslarda israf ve laubali hareketlerden 
içtinap için ilgililerin hassas bulunmaları lâzım
dır. Mevzuun önemiyle mütenasip bir program 
ile gerekli tedbirlerin alınmasına hemen geçilme
lidir. 

Sözlerime son verirken bu mevzuda ciddî ve 
âzami bir hamle ihtiyacı içinde olduğumuzu arz 
eder, Beden Terbiyesi bütçesinin memleket ve teş
kilâtımıza hayırlı olmasını Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu adına temenni eder, hepinizi say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Milet Partisi Grupu adına 
Sayın Kâmil İnal, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA KÂMİL İNAL (Bo
lu) — Sayın Başkan, Muhterem * arkadaşları m, 
Millet Partisi .Grupu adına, ©eden Terbiyesi Ge-
nel Müdürlüğü hakkında görüş ve temenınileıri-
m i»i arz edeceğiz. 

Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1$38 yı
lında çıkarılan 8530 sayılı (Kanunun 1 nci (mad
desinle göre, Türk gençliğinin fizik ve ımoral ka-
biliyetleriımin ulusal ve inkılâpçı amaçlara, göre 
gelişmesini sağhyan oyun, jimnastik ve spor fa
aliyetlerini sevk ve idare etmek ımaıksadiyle (Baş
bakan! ığ.a bağlı ve hükmî şahsiyeti olarak kurul-
ımuştur. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Dünya Harbin
den sonra, sulhsever milletler arasında başlıyan 
birilik hareketleri hiçbir milletin, tken&i kabuğu 
içinde mücerret ve layrı bir hayat yaşamasına im
kân bırakmamıştır. 

Bugün dünya yüzümde yaşıyan insanları, bil
hassa gençliği, herşeyden fazla alâkalandıran 
beden eğitimi ve spor münasebetlerimin artma
sından dolayı Batı milletlerinin bu sahaya ver
dikleri önem meydandadır. 

Tarihimizi ineelediğimıkde asırlarca evvel 
aıtalaramızın, gençliği, 'beden ve moral bakımın-
dian yetiştıirmıek iiçdn daha çocuk yaştayken koç
ların üstüne bindirerek spor faaliyetleri yaptır
dıklarını görürüz. 

Çeşitli spor branşlarında hepimizi mıemmam 
'edici bir ilerleme yoktur. Sayısız dünya şampi-
yonlukiariinıi elde ettiğimiz güreşimiz artık ye
rinde saymaktadır. 
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Muhterem iarkadaşlar, gençlerimi fikren ve 

bedenen iyi yetiştirmiyen ve onlara spor terbi
yesi vermiyen milletlerin istiklâllerimin ne duru
ma girdiklerini tarih bize örnekleriyle vermiş
tir. 

Hükümet olarak gençliğimizin üstüne eğil
mek, onları her türlü aşırı, fuzuli meşgalelerden 
masun kılmak ve politik cereyanlara sürüklen-
memelerini önlemek için yeteri kadar önem ve
rilmelidir. 

Beden Terbiyesi sadece müsabaka yaratma 
hüviyeti ile değil, her yaştaki vatandaşımı zım fi
zik ve moral eğitimini yapabilecek kudrette bir 
teşkilât haline gelmelidir. 

Sıhhatli, zinde, fikren ve (bedenen güçlü in
san yetiştirmenin, sosyal ve ekonomik ıbir yatı
rım olduğuna Millet Partisi Grupu olarak inan
maktayız. 

Güreşimizin temelleri, taırilıî Kırkpınar ve 
Karakucak güreşlerine dayanır. Beden Terbiyesi 
teşkilâtının, alâkasını ve yardım elini bu mey
danlara uzatması lâzımdır. 

lYığer taraftan sporun, memleketlimizin dört 

,2. — Başbakan îsmet İnönü'nün kendisine 
yapılan suikast teşebbüsü dolay isiyle demeci. 

BAŞiKAıN — Muhterem arkadaşlarım; Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesini konu-

' surken Sayın Başbakan, bugünkü müessif hâdi
se ile ilgili kışa bir «konuşma yapmak ajrzusuındıa 
bıüuımmuştıır. Bu, gündem dışı olması hasebiyle 
yüksek reylerinizi almak mecburiyetindeyim. 
Konufraayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayan Başbakan. 
BAŞBAKAN İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — 

Sayurarkadaşlarım, aziz arkadaşlarım; 
Bugün mâruz kaldığım olay sebebiyle Millet-

vekite' ve •Senıatö.r arkadaşllarımdaaı yakın tevec
cüh ve sevgi gördüm. Miletvekili arkadaşlarım, 
beraber' ealışmıaıkla şeref duyduğum bütün par
tilerin' resmî sözeüleri, olay karşısında bana te
veccühle* üzüntülerin i ifâde etmişlerdir. Riyaset 
Divânı çok âlicenap bir teveccüh eseri olarak te-
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bir köşesine yayılması lâzımdır. Gençlerimizin 
ikalı ve köşelerinden kurtulabilmeleri için bekle
necek zamanın- olmadığını hatırlatırız. 

Beden Terbiyesi teşkilâtı Millî Eğitim Ba
kanlığı ile işbirliği yaparak -sporun modern alan
da okullara ve üniversitelere sokulmasını 'bekle
mekteyiz. 

Muhteırem arkadaşlar, bu memleketin yetiş
tirdiği insanların her yöndeki kabiliyetlerinde 
olduğu gibi, spor alanlarında da vatanımıza .hiz
met etmeleri lâzımdır. 

Şerefli bayrağımızı yabancı ülkelerde dalga
landırırken milletçe duyduğumuz gurur ve he
yecanımız büyük olmaktadır. İşte bu gurur ve 
sevincimizin daima ayakta tutulması için Beden 
Terbiyesi Teşkilâtının, çalışmalarım buma göre 
(ayarlanınası gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar Millet .Partisi ({rupi; 
adına burada sözlerime son verirken 1964 yılı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bütçesi
nin, mensuplarına ve milletimize .hayırlı ve 
uğurlu olmasını ıtememni eder Vüce Meclisin 
saygı değer üyelerini, hürmetle selâmlarım. 

ÎL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

essürlerini huzurunuzda İfade buyurmuşlardır. 
Muhterem arkadaşlarım, naçiz şatosun üze

rinde vıiıkubulan hâdise dolayısiyle gösterdiği
niz ilgi, sizim her siyasi ve insanî teşebbüste ya
ratılmış olduğunuz âlicenap hissin lûtuffcâr bir 
gösterisidir. Memleket ve millet için bu göste
rilerin asıl faydası, millete hizmet yoluma ken
disini vakfetmiş insanlatrı koruyucu bir Büyük 
Millet Meclisi zihniyeti ve parti farkı olmaksı
zın, bütün üyelerinin koruyucu alâkasının mev-
cudolduğunun tarihe geçmiş olmasıdır. 

Sizin bu yüksek vasıflarınız, millet yolunda 
hizmete yeni başlayacak insanlar için büyük ce
saret veriei bir teşvik kaynağıdır. Huzurumuzda 
minnetlerimi söylerken, millet ve memleket hiz
metinde gösterdiğimiz bu teveccühlerinizi yapıcı 
ve fayda getirici tesirlerimi de tebriklerimle be
raber arz etmek isterimi 

Teşekkür 'ederim arkadaşlarım. (Şiddetli ve 
sürekli alkışlar) 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENİ 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi adına söz sırası Sayın 
Şinasi Osma'nındır. Buyurun efendim. 

A. P. GRÜPU ADINA ŞÎNASİ OSMA (İz
mir) — Sayın Başkan, ve sayın milletvekilleri; 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına 1964 yılı 
Beden Terbiyesi bütçesi üzerindeki tenkid ve 
temennilerimizi arz için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyoruz. 

Sözlerimize başlamadan evvel, beden eğiti
mi ve sporun ehemmiyeti üzerinde bir nebzecik 
durmayı bu husustaki görüşlerimizi ve kanaat
lerimizi etraflıca açıklamayı zaruri görmekteyiz. 
Çünkü, bugün memleketimizde, bilhassa bâzı 
müesseseler ve topluluklar tarafından lâyıkı ile 
anlaşılamıyan bu mevzuun bir memleket ve top-
yekûn bir gençlik dâvası olduğunu kavrayamı-
yanlar «memleketin daha mühim meseleleri du
rurken bununla uğraşmak neye?» diyecek kadar 
işi sathi mütalâa etmekte, beden eğitimi ve spo
run mâna ve ehemmiyetini kavramaktan uzak 
bulunmaktadırlar. 

Sayın arkadaşlar, 
Bugün dünya yüzünde yaşıyan insanlar ve 

bilhassa sulh seven milletler arasında başlıyan 
birlik hareketleri, hiçbir milletin kendi kabuğu 
içinde mücerret ve ayrı bir hayat yaşamasına 
imkân bırakmamıştır. 

Hayat ve mevcudiyetlerini, birbirini tanı
malarını, siyasi, iktisadi ve kültürel alandaki 
münasebetlerini tanzim bir zaruret haline gel
miştir. 

îşte bu sebepledir ki dünyada yaşıyan insan
ların kötü itiyat ve heveslerden uzak kalmaları
na hizmet eden, gençliği siyasi ve iktisadi mev
zular kadar alâkalandıran, medeni dünyanın 
«büyük bir endüstri» olarak mütalâa ve kabul 
ettiği «futbol» için harcanan milyonları düşü
nürsek beden eğitimi ve sporun ehemmiyetini 
kolayca anlıyabiliriz. 

Dünyanın hemen her yerinde bu kadar bü
yük bir alâka gören, genç ve yaşlı milyonlarca 
sporcu ve spor severi meşgul eden bu mevzu, 
maatteessüf memleketimizde kocaman bir gövde
nin küçücük bir baş tarafından idare edilmek -is
tenilmesi neticesidir ki, daima başarısızlığa ve 
muvaffakıyetsizliğe uğramaktadır. 

Lâubalilik, bilgisizlik ve becerisizlik yanın
da his ve menfaatlerin ön plânda tutulduğu bu
günkü idari mekanizmanın A dan Z ye kadar 
bozukluğunu kabul ederek bir çare aramak Türk 
gençliğine ve Türk Milletine hakikaten büyük 
bir hizmet olur. 

Ne üzücüdür ki, iktisadi bir mevzu kadar 
ehemmiyetli olan, ırk, din, mezhep ve kültür ay
rılıkları göstermeden sulh sever milletleri birbi
rine bağlıyan, memleketimizi muasır medeniyet 
seviyesine ulaştırmak için üzerine eğilmemiz za
ruri olan bu mevzuun bir bakanlığı mevcut de
ğildir. 

Bu vazifeyi tckabbül eden Devlet bakanlık
ları ekseriya bu mevzuun lâyıkı ile bilmedikleri, 
bu mevzuun politikasını kavrayamadıkları için 
de kendilerine «Spor Bakanı» dedirtmekten çe
kinmekte ve hoşlanmamaktadırlar. 

Halbuki memleket nüfusunun yarısına yalan 
bir çoğunluğu alâkalandıran bu mevzua parmak 
basarken, sporcu ve sporseveıierin «bizim de 
bir Bakanımız var» diyebilmeleri rahat ve hu
zur içinde olabilmeleri, sporumuzun istikbali
ne daha emin bir gözle bakabilmeleri için bir 
Spor Bakanlığına ihtiyaç zaruridir. 

Bugün Batı memleketleri birbirinden az fark
larla çalışan Spor bakanlıkları ve müsteşarlık
ları kurarken komşumuz Yunanistan üç sene 
evvel, Fransa beş sene evvel bu mevzua eğil
mişlerken bizim 1938 senesinde, o günün ihti
yaçlarına göre çıkarılan bir kanunla işliyen bu
günkü teşkilâtla bu işi görmemize imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Geçen sene bu kürsüden, yine bütçe tenkid-

lcri vesilesiyle yaptığımız bir konuşmada ileri 
sürdüğümüz temennilerle, cevaplandırılmasını 
istediğimiz sorularımızın henüz nazarı dikkate 
alınmadığını görmekten mütevellit duyduğumuz 
üzüntüyü belirtirken bugün de bâzı önemli dert
lerimiz üzerinde durmayı, Hükümetin dikkatini 
çekmeyi faydalı mütalâa etmekteyiz. Şöyle ki: 

1. Türk sporcuları kabiliyetlidirler. Ancak, 
bu kabiliyetleri takdir ederek imkânlarımızı 
sarf etmek suretiyle bundan f aydalanamadığl-
mız içindir ki, muvaffak olamamaktayız. 

Senelerce gerek memlekette ve gerekse bey
nelmilel alanda bu mevzuda vazife görmüş me
suliyet taşımış bir insan olarak kanaatimiz odur 
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ki, Türk sporcuları feragatli ve kabiliyetlidir
ler. 

Her bakımdan diğer dünya memleketlerin
de yetişen sporculardan üstündürler. Ancak, bu 
kabiliyetleri bulup meydana çıkararak işliye-
mediğimiz için başarı sağlıyamamaktayız. 

Seyircilerimizin durumuna gelince : 
Tezahüratını tecavüz mertebesine vardıran 

spor sahalarındaki seyircilerin hali hakikaten 
yürekler acısıdır. 

Normal zamanlarda olduğu gibi örfi idare 
sırasında da yasakları hiçe sayan, tutum ve dav
ranışlarında bir salâh görülecek yerde taşkın
lıklarını artıran bu insanlara karşı gereken ted
birler alınarak spor sahalarımız bir küfür meş
heri olmaktan kurtarılmalıdır. 

Bu hal, sporseverleri spor sahalarından so
ğutmakla kalmıyarak, kadın ve kızlarımızı spor 
sahalarına götürmemize imkân vermeme bakı
mından da çok üzücüdür. 

Yabancı takımlarla yapılan temaslarda bu 
durum, millî menfaat ve itibarımızı sarsmak ba
kımından çok ehemmiyetlidir. Devlet büyükle
rinin mesul idare âmirlerinin, emniyet ve inzi
bat kuvvetlerinin gözleri önünde cereyan eden 
bu hâdiselere karşı âciz kalmak Hükümete iti
bar sağlıyamaz. 

Bu işte Dahiliye Vekili kadar, spor işlerini 
tedvire memur Devlet Bakanı da sorumludur. 

Her vesile ile Avrupalı olduğumuzu iddia 
ederken bu mevzuda da Avrupalı gibi düşün
meye, hareket etmeye ve gerekli tedbirleri al
maya mecbur olduğumuzu unutmamalıyız. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
İşimize geldiği zaman medeni memleketler

den örnekler alır işimize gelmediği zaman «biz-
bize benzeriz» diye yaptığımız hatayı mazur 
göstermeye çalışır ve hatalarda İsrar ederiz. Bu
nun bir örneği de «Millî lig» adını verdiğimiz 
profesyonel futbol müsabakalarıdır. 

Spor seviyeleri bizden ileri olan memleket
lerde yapılan memlekete şâmil futbol müsaba
kalarına o memleketlerin isimlerinin verilmesi 
prensibolarak kabul edildiği halde, meselâ, 
Fransa'da Ligue de Frence, İtalya'da Ligue 
O'îtalie, İngiltere'de Ligue D'Anglaitaire gibi... 

Bizde neden olduğunu bir türlü anlıyamadı-
ğımız «Türkiye Ligine» bir millî lig sıfatı takı
larak profesyonel birinci ve ikinci lig maçları-

21 . 2 . 1964 O : 3 
na «Millî lig» denilmekte ve çeşitli ikazlara rağ
men bu yanlış deyimde İsrar edilmektedir. 

Bugün millî lig namı altında oynan futboi 
maçlarının neticesinde birinciliği kazanan takım 
«Millî şampiyon» değil «Türkiye şampiyonu ol
duğuna göre bu lig. maçlarına «Türkiye ligi» ve
ya «Türkiye profesyonel ligi» denilmesi daha 
doğrudur. 

Arkadaşlarım, 
Bir başka mesele, daha doğrusu dert de ha

kemlerimizin durumudur. Hakemlerimiz haki
katen güç şartlar içinde, âdeta fedakârlık dere
cesine varan bir feragatle maçları idare etmek 
için çırpındıklarını hepimiz yakînen bilmekte
yiz. Ancak, yine bilmekteyiz ki, bâzı hakemle
rimiz maatteessüf bugünün modern futbolunu 
idare edecek evsaf ve kabiliyette değildirler. 

Kanaatimizce, iki takımın mukadderatını 
düdüğünün sesine bağlıyan hakemlerimizin 
hepsi bilgili ve yeterli görülmemektedirler. E a 
basit oyun kaidelerini dahi bilmiyen, mütered
dit hareketlerle gelişigüzel düdük çalan hakem
lerimiz yalnız sporcuları değil seyircileri de çi
leden çıkarmaktadırlar. 

Binaenaleyh, müsabalarda gayrinizami ha
reketlerden ötürü, sporculara verilen cezalar 
gibi müsabakaları idarede zaıf gösteren, hata
lar yapan hakemlere de ceza vermek lâzımdır. 

Bu yolda alınacak tedbirlerle, hem sporcular 
ve hem takımlar haksızlığa uğramazlar ve hem 
de hakemlerimiz kontrol ve murakabe edilmek 
suretiyle müspet neticeler sağlanır. Bu sayede 
de binlerce lira sarf ile hariçten hakem getir
mek zarureti azalır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Sözlerimize başlarken A dan Z ye kadar bo

zuk olan spor işlerimizi düzeltmek Hükümetçe 
bu mevzua lâyık olduğu ehemmiyetin verilme
siyle mümkün olacağını belirtmiştik. Şimdi de 
bu vesile ile bir de yabancı memleketlere yapı
lan seyahatlerden bahsederek bu hastalığa da 
bir neşter vurmak istiyoruz. 

Memleketimizin ıslaha muhtaç, yardım bek-
liyen birçok müesseseleri dururken, keyfî mak
satlarla harcanan paralar arasında yüzbinlerce 
liralık dövizlerin har vurulup. harman savrul
masına göz yumamayız. 
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Yeknazarda basit gibi görünen ve Devlete 

milyonlarla dövizin sarfına sebebolan bu seya
hatler için iki misal vermekle iktifa edeceğiz. 

Birincisi, bundan birkaç yıl evvel, Bağdad'a 
gelen bir Türk takımına aittir. 

Yabancı bir memlekette bir Türk takımı gör
mek ve kucaklamak hakikaten zevkli ve heye
canlı idi. Bu sebeple orada bulunan Türkler gibi 
biz de çok sevinmiştik. 

Müsabakalara takaddüm eden günlerde, 
Bağdad'm en işlek caddelerine asılan, «Türki
ye'nin en kuvvetli futbol takımı Bağdad'da» 
tarzındaki afişler, müsabakalara müstesna bir 
ehemmiyet verilmesine1 vesile teşkil etmişti. 

Nitekim, maç günü Bağdad Stadında değil 
oturacak, ayakta duracak bir yer bulmak müm
kün değildi. 

Maçın başlangıcında Türk takımının temiz 
kıyafetleri ve ellerinde, dost Irak'ın Bayrağı 
ile görünmeleri hakkımızda müspet bir tezahü
ratın yapılmasına sebeboldu. Ancak, müsabaka
nın başlamasından kısa bir müddet sonra kale
mize girmeye başlıyan gollerin adedinin artma
sı, oyuncularımızın asabileşerek sağa, sola ve 
hakeme saldırmaları, şeref tribününden, kordip
lomatik ile birlikte müsabakayı seyreden Irak 
Devlet Bakanının, aleyhimize kaydedilen ve iti
raz konusu olan yedinci golü ev sahibi eemilc-
kârlığı ile sildirmesi bizi büsbütün kötü bir du
ruma düşürdü. 

Bil âhara bu müsabakaların f ilimlerinin, si
nemalarda haftalarca gösterilmesi, aleyhimizde 
çok kötü bir propaganda vesilesi oldu. 

İkinci misali, çok yakın bir zamanda yapı
lan Napoli Olimpiyatlarından alacağım. 

Günlerce dedikodusu gazete sütunlarını iş
gal eden bu turistik seyahatin sebebi, spor işle
rini tedvir eden Devlet Bakanı ile maiyetinin 
beynelmilel teamülleri hiçe sayarak, Başbakanı 
kandırarak-, Napoli yolculuğuna çıkmalarında ı 
ileri gelmekte idi. 

Beynelmilel teamüllere göre, yabancı mem
leketlerde yapılan merasim, toplantı veya gös
terilerle bu çeşit müsabalara ancak ev sahibinin 
tesbit ettiği protokole göre ve beynelmilel tea
müllere uygun olarak davet edilenler gidebilir. 

Protokol kaidelerini bir tarafa iterek emri
vakiler yapmak, kendilerini davet ettirmek ve
ya davetsiz olarak gitmek, değil bir Hükümel 
veya bir parlâmento üyesine, lâalettayin bir 
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şahıs için dahi lâubaliliktir, hafifliktir. Bu hal 
o memleketin itibarını ve prestijisiııi sarsar. 
Hele bu husus, açık olarak mesul Hükümet baş
kanına izah edilmeden yapılırsa, bu şahıslar 
kim olursa olsun haklarında muhakkak takibat 
yapmak lâzımdır. 

Nitekim, bu lâubalilikten fena halde sinir
lenen italyanların idarecilerimize yaptıkları 
serzeniş, üzüntü vericidir. 

Değerli a rkadaşlarım, 
Beynelmilel temasların, dostlukları takviye, 

bilgiyi artırmak gibi faydaları yanında o mem
leket için müspet veya menfi propaganda vesi
lesi. olması bakımından da ehemmiyetli olduğu
nu arz etmiştim. 

Sporumuzun son senelerdeki kötü durumu, 
en çok güvendiğimiz spor kollarındaki acı mağ
lûbiyetlerimiz, Tür1- güreşinin feci akıbeti mil
leti mateme boğacak kadar elimdir. 

Bunlar herkes tarafından bilindiği halde 
muvaffakiyet kazanamıyacağımız spor kolların
da beynelmilel temaslarda İsrar etmemiz hem 
memleket parasının boşuna sarfına sebebolur ve 
hem de memleketimiz için menfi propaganda 
bakımından doğru değildir. Bunu düşüneme-
ııiek idrak edememek memleketseveıiikle kabili 
telif değildir. 

Biz öyle sporu ile iktisaden gelişmiş memle
ketler tanıyoruz ki, ses getiremeyecekleri yer
lere ekip göııdermemektedirler. Bunun en canlı 
misali İsveç'tir. 

Sevgili arkadaşları m, 
Memleket sporunu idare edenlerin nizam dı

şı tutum ve faaliyetleri yalnız bunlar değildir. 
1061 den bu yana uğradığımız hezimetler ve bun
lar için yapılan masraflar ve harcanan paralar 
içimizi sızlatmaktadır. 

Gençlerimizi kahve köşelerinden kurtaracak 
yeteri kadar açık ve kapalı sahalarımızla, ya
bancı takımlarla müsabaka yapılacak çimenleri 
ve tesisleri tamam stadlarımız yokken, olimpiyat 
tertiplerine kalkmamız hayal olur. 

1938 senesinde, yani bundan 26 sene evvel 
o zamanın ihtiyaçlarına göre çıkarılan 3530 sa
yılı Beden Terbiyesi Kanunu bugünün modern 
anlayışına ve gelişimine uygun değildir. 

Nitekim, bu ihtiyaçlar 1950 den sonra iş ba
şına gelen Hükümetler tarafından tesbit edile
rek bu yokla bâzı çalışmalar yapılmıştır, 
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Kıymetli arkadaşlarım, 
Bu sebeple bu teşkilâta yeni bir veçhe ver

mek, yeni bir kanunla küçücük başı gövdeye 
Uygun bir hale getirmek. Gençliğimizin varlığı 
ile mütenasip müstakil, işler bir teşkilât haline 
koymak memlekete büyük bir hizmet olur. 

Kanaatimizce, bu mevzua lâyık olduğu ehem
miyeti vermek suretiyle gerek beynelmilel alan
da her gün biraz daha artan faaliyetlerimizi tan
zim, gerek miktarları fazlalaşaiı ve faaliyet sa
haları geniş]iyen federasyonların çalışmalarını 
idare ve koordine, gerek bütün vatandaşlarımı
zın alâka ile takibettikleri spor toto işlerini 
kontrol ve murakabe ve gerekse memleketimi
zin spor bakımından geri kalmış bölgelerini 
kalkındırmak mümkün olur. 

Bu maksatla kurulmasını düşündüğümüz, 
bir Spor Bakanlığı kuvveden fiile çıkıncaya ka
dar acilen bir yüksek spor konseyi kurulmalıdır. 
Nitekim bu mevzuda bir kanun tasarısını Yük
sek Meclise sunmak üzereyiz. 

Bugünkü yeni Merkez İstişare Kurulu bü
tün hüsnüniyetine rağmen Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünün tesiri altında kalacağın
dan kâfi derecede müspet ve verimli calışamı-
yacaktır. 

Kurulmasını tasarladığımız Yüksek Spor 
Konseyi en kısa zamanda Türk sporuna özledi
ğimiz veçheyi verecek şekil, tertip ve salâhiyet
te olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sırası gelmişken bir parça da spor totodan 

bahsetmeyi zaruri görmekteyiz. Yeknazarda ba
sit bir bahsi müşterek müessesesi gibi görünen 
ve 1959 senesinde o zamanın Hükümeti tarafın
dan ileri bir görüşle Büyük Millet Meclisinden 
geçirilen 7258 sayılı Kanunun Türk gençliğine 
ve gençlik teşekküllerine sağladığı faydalar sa
yıl anı lyaeak kadar çoktur. 

Bilhassa, iktisadi ve sosyal faydaları yanın
da muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolun
da çalışan memleketimize temin ettiği imkân
lar, üzerinde durulmaya değer ehemmiyettedir. 

Evvelâ, bütçeye bir yük tahmil etmeden 
spor totodan elde edilen paralarla meydana ge
tirilmeye çalışılan saha ve tesislerin miktarları
nın "artması, bütün bir memlekete şâmil genç
lik hizmetine tahsis olunması, bunların bir plân 
dâhilinde geliştirilmesi en büyük temennidir. 
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Saniyen, her hafta adedleri milyonları aşarı 

vatandaşlarımızın alâka ve heyecanla takibet
tikleri spor toto, fertleri eğlendirmekle kal-
uııyarak gençlerimizi de kahve köşelerinden 
kurtarmak, açık havaya kavuşturmak bakımın
dan da ayrı bir kıymet ve ehemmiyet taşımak 
tadır. 

Salisen, maddi miizayika içinde bulunan 
kulüplerimize yapılan yardımlar, az dahi olsa 
bir faydadır. Ancak bunun bir misli artırılması
nın zaruretine inanıyoruz. 

Bunlardan başka spor totonun sosyal ve ik
tisadi alandaki faydaları da küçünısenmiyeeck 
kadar ehemmiyetlidir. 

Arkadaşlarım, 
Yıllarca alaturka bir zihniyetle yapılan ça

lışmalara Beden Terbiyesi Teşkilâtına daima eh
liyetsiz insanların getirilmesi bu müesseseyi bu
gün lâyıkı ile işlemez laçka bir teşkilât haline 
getirmiştir. Bilhassa bu arada birçok kıymetle
rin de mekanizmanın bozukluğu yüzünden yıp
ranarak harcanması da başka bir üzüntü teşkil 
etmektedir. 

Şu bir hakikattir ki, dün olduğu gibi bu
gün de üç büyük kulübün tesiri altında bulu
nan bugünkü teşkilât maatteessüf Türk sporu
nu lâyıkı ile yönetememekte ve yönetmek imkâ
nına da mâlik bulunmamaktadır. 

Türkiye'mizde sporun ilerlemesini istiyen ve 
bu uğurda saç ağartan insanlar pek çoktur. An
cak, böyle düşünen ve bu uğurda çalışanların. 
teklif ve temennileri spordan anlamıyan ve 
hattâ sporu sevmediği halde salahiyetli mevki
lere getirilen insanlar tarafından müspet karşı
lanmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Bir kenara itilmiş gibi duran amatör sporu

muzun kalkınması mevzuunu deşmeden Avru
pa'da ve bizde sporun geniş mânada profesyo
nel kulüplerin inhisarında olduğunu belirtmeyi 
bir vazife bilmekteyim. 

Halbuki Amerika'da bunun tam aksine, spor 
faaliyetleri üniversitelerin ve kolejlerin elinde
dir. Senelerdir, Birleşik Amerika'nın olimpiyat
lara gönderdikleri ve başarı kazandıkları ta
kımlarını tetkik edersek ekseriyetini üniversi
telerden seçilmiş olduğunu görürüz. 

Bize göre, içinde bulunduğumuz sistem de
ğişmedikçe ve bizim eğitim seferberliğimizde 
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beden eğitimi ve spora lâyık olduğu ehemmiyet 
verilmedikçe, bu işleri idare edecek bilgili ele
manlar yetiştirilmedikçe spor akademileri ku
rulmadıkça, üniversitelerimizin ihtiyaçları sağ
lanmadıkça en küçük bir ilerleme dahi yapma
mız imkânsızdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bizim memleketimizde, mintarafullah, her

kes spordan anlamakta herkes bu mevzuda ko
nuşmak yetkisini kendisinde görmekte, herkes 
aklına geleni ileri sürerek sporumuzun ıslahı 
için formüller ortaya koymaktadır. 

Halbuki yanlız gençlik çağında bir spor 
kolunda çalışmış olmak, fırsat buldukça sahalara 
gidip futbol maçı, atletizm yarışması, boks ve gü
reş müsabakası seyretmiş bulunmak, hattâ beden 
terbiyesi öğretmeni olmak veya kalemi eline ala
rak bu mevzuda yazılar yazmak, istenilen nitelik
te bir spor idarecisi olmak için kâfi değildir. 

Düşünce ve tecrübelerimize göre, iyi ve başa
rılı bir spor idarecisi çeşitli merhaleler katederek 
senelerin verdiği tecrübelerle yetişir. 

Sayın arkadaşlarım; 
İdarecilerde bu vasıflar aranırken bir memle

kette sporun kalkınması ve gelişmesi için, her 
şeyden evvel, en yüksek kademeden en küçük ka
demeye kadar görevli bulunan idare âmirlerinin 
de spordan anlar, sporun hususiyetlerini az da 
olsa bilir ve sporu sever olmaları lâzımdır. 

Meselâ: Bir kulübün gelişmesi için nasıl Ku
lüp Başkanı ile kulüp idarecileri spordan anlar, 
sporun inceliklerini bilir ve sporu sever olmaları 
lazımsa okullarda, okul müdürlerinin; kıtalarda 
kıta kumandanlarının; kazalarda kaymakamların; 
vilâyetlerde valilerin ve nihayet memleket çapın
da sporun kalkınması ve gelişmesi için Beden 
Terbiyesi Genel Müdüriyle yardımcılarının, spor 
işlerini tedvire memur Devlet Bakanının spordan 
anlar, sporun hususiyetlerini, inceliklerini ve bil
hassa politikasını bilir, sporu sever olmaları lâ
zımdır. 

Fakat maalesef bizde bunlar hiç de böyle de
ğildir. Bu sebepledir ki, beden eğitimi ve spor 
mevzuunda memleketimizde bir ilerleme yerine 
bir gerileme müşahede edilmektedir. 

Bizim, adam için iş değil, işe göre adam seç
mesini prensibolarak kabul etmedikçe bu yolda
ki gayretlerimiz beyhudedir. Ve bu baştan kara 
gidişi kimse önliyemez. 
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Kıymetli arkadaşlarım. 
Sözlerimi tamamlarken Sayın Devlet Bakanın

dan bâzı sorularımız olacak ve bu meyanda bâzı 
temennilerde bulunacağız. 

1. Son iki sene içinde inşasına başlanan, çe
şitli bölgelerdeki 35 küsur kapalı salon, saha ve 
tesislerin bugüne kadar ne kadarı işletmeye açıl
mıştır? 

Büyük paralar sarfı ile meydana gelen işlet
meye açılan bu tesislerin bakım ve onarımlarını 
sağlamak maksadiyle, medeni memleketlerde ol
duğu gibi, bu tesislerin daimî birer kadroya ka
vuşması düşünülmekte midir? 

2. Fransa'da olduğu gibi, spor - totonun bi
siklet yarışlarına da teşmili suretiyle hem bu 
spor kolunun geliştirilmesi, hem akar yakıtsız iş-
liyen bu vasıtanın memleketimizde revaç bulma
sı ve hem de memlekete bir gelir sağlaması dü
şünülmekte midir? 

3. Bugün Avrupa'da ve Lâtin Amerika'da 
büyük bir endüstri olarak kabul edilen futbolun 
daha düzenli ve daha verimli bir hale getirilmesi 
için profesyonel kulüplerin şirket haline getiril
mesi hakkında Bakanlığın mütalâası nedir? 

4. Federasyonların daha ciddî, daha verimli 
ve daha kuvvetli iş görebilmeleri için demokra
tik esaslara göre, seçim yoliyle işbaşına gelme
leri düşülmekte midir? 

5. Millî sporumuz güreşin köy meydanların
dan itibaren ele alınarak bucak, ilçe ve il mer
kezlerine şâmil teşvik müsabakalariyle hakikî kıy
metlerin meydana çıkarılması yolunda ne gibi 
bir çalışma yapılmıştır? 

6. Her sene bütçe tenkidlerine cevap veren 
Devlet Bakanlarının, 26 sene evvel çıkarılan bu
günün maksadına vefa etmiyen 3530 sayılı Ka
nunun tadili hakkındaki düşünceleri nedir? 

7. Memleketimizde, birkaç değil, bir tek da
hi olsa, spor akademisi ne zaman kurulacaktır? 

8. Bu sene onarımına kadar verilen İzmir 
Karşıyaka ve Göztepe stadları ile, Karşıyaka Ka
palı Salonu, kayıkhane ve lokal inşaatı, Alsan-
calk yüzme havuzu, Tire, ödemiş, Bayındır ve 
Torbalı stadlariyle Halkapmar Spor sitesinin 
atletizm ve antreman sahalarının inşaat projele
ri zamanında Umum Müdürlüğe ulaştırıldığı, 
inşaat ve onarım için 1963 yılı bütçesinden pa
ra ayrıldığı halde bu paralar politik mülâhaza
larla başka yerlere aktarılmıştır bu doğru mu
dur? 
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9. îzmir Stadının sürüncemede kalan ışık

landırma tertibatı ile, mütaahhidi vefat eden Al-
sancak stat inşaatı için ne gibi tedbirler almış
lardır? 

10. istanbul'un, bilhassa beynelmilel müsa
bakalar için zaruri ihtiyacı olan yüzbin kişilik 
şehir stadı ne zaman ve nerede yapılacaktır? Se
nelerden beri sürüp giden ve bugün üzücü bir 
dert haline gelen bu mevzu ne zaman halloluna
caktır? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugüne kadar beden eğitimi ve spor mevzu

unda cereyan eden aksaklıklarda terikid payı bu-
lunmıyan yeni Devlet Bakanından istirhamımız 
şudur: 

—• Güreşe antrenör aramak, ceza heyetini is
tifa ettirmek; Beşiktaşlı Güven'in salâhiyetsiz 
olarak cezasını durdurmak; kulüpler arasında 
arabuluculuğu yapmak; istişare Heyetini değiş
tirerek yerine daha zayıf olan bir heyeti kur
mak yerine, sporumuzun ana dâvaları üzerine 
parmak basarak sporumuzun politikasının esas
larını tesbit ederek, mevcut büyük ve önemli 
dertlere çare aramak yolunda gayret sarf etme
sini daha yerinde bulmaktayız. 

Ve nihayet yeterli bulmadığımız halde beden 
Eğitimi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçesinin 
memlekete ve Türk gençliğine hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder hepinizi hürmetle selâm
larız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Grupu adına Sayın Cemil Karahan?... 
Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Abdurrahman Altuğ. 

C. H. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
ALTUĞ (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1964 malî yılı bütçesi üzerindeki görüş, tenkid 
ve temennilerimizi arz etmeye başlarken, Bü
yük Meclisin saygı değer üyelerini, Sayın Ba
kam ve mesai arkadaşlarımı saygılarla selâmla
rım. 

S ayım milletvekilleri, 
Görüşlerimizi arz etmeye vesile teşkil edem 

B. T. Genel Müdürlüğünün çalışıma sabası olan 
spor, bugünkü dünya! görüşü içimde başlıca 
iki konuya temel olmaktadır. 
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önce vatandaşı fizik ve moral eğitimi yö

nünden kendisime ve vatana faydalı bir unsur 
olarak yetiştirmek; bu suretle, vatanı ve vıa 
tamdaşı her türlü tehlikeye karşı dayanıklı ve 
hazır bulundurmak. 

'Sonra, uluslararası münasebetleri geliştir
mek ve millî itibarımızı duş ülkelerde yücelt
ilmek için, yetişmiş gencilerimizle dış dünyayı 
spor alanında, karşı karşıya getirmek. Bu su
retle milletlerarası dostluklar kurmak, kuru
lanları pekleştirmek, neticede dünya barışıma 
hizmet etmektir. 

Konumuzu bu suretle ortaya koyduktan 
sonra, B. Terbiyesi Teşkilâtınım. buma ne dere
ceye kadarı hizmet ettiğimi, eksikliklerimi ve 
nedenlerini .gözdem geçirmek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Beden Terbiyesi Teşkilâtı, 31530 sayılı Ka

nunla 1938 yılımda,, kanunun 1 nci maddesinde 
tesbit, edildiği üzere, - Vatandaşım fizik ve 
••moral kabili yetilerinim, ulusal ve devrimci almaç
lara göre gelişmesini .sağlayan, oyun, jimnas
tik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare mak-
•sadiyle kurulmuştur. 

Kuruluş maksadı çok yerimde olam bu teşki
lât, değişen zaımam ve şartları talkibedecek im
kânlara kavuşturul amaıdığı içim, kuruluş anın
daki kavruk ve cılız hüviyetinden kurtulama
mış ve sporun vatan ve vatandaşa sağlryaca-
ğı faydaları gerçekleştirmekten uzak kalmıştır. 

Ancak bunum nedenlerini ararken, bütün 
kusurları bu teşkilâta yüklemeye insaf ve ada
let ölçülerimiz müsaade etmez. 

Değişen zaman, ahkâmda da değişiklik ya
par, prensibi hiç, naızara alınmadan 25 sene ev
vel kurulan Genel Müdürlük hâlâ bir teşkilât 
kanunumdan yoksundur. Her bütçe yılımda bü
tün parti sözcüleri, ve 'milletvekilleri bu nok
taya değindikleri halde bugüne kadar bu nok
sanlığın giderilememiş olması hakikaten üzücü 
bir konudur. 

Getireceği düzemin 'gerçekleşmesi, 30 mil
yon lira civarında bir bütçeye ihtiyaç göstere
ceği gerekçesi ile hasırlaman Teşkilât Kamu
mu, Devlet Plânlaıma Teşkilâtı ve Maliye Ba
kanlığımın karşı koyması sebebiyle günü belli 
olmıyam bir geleceğe ertelenmesi üzümtümüzü 
fazlaılaştıırmaıktadiT. Kanaatimizce Devlet ya
tırımlarının en faydalılarımdan biri bu olacak
tır. istediğiniz kadar fabrika yapınız, iş saha-
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sı ayınız. Buralarda çalışacak sağlam bünyeli, 
sağlamı kafalı insanlar yetiştitfemozseniz emek
leriniz boşunadır. 

Atalarımız doğru söylemişler, sağlam kafa 
sağlam vücutla bulunur, sağlam vücut ise spor 
sayesinde sağlan w. Bu prensibi bir tarafa ite-
'în eyiz, itersek hizmeti e rimizi gereği gibi yapmıış 
olamayız. 

'Muhterem 'arkadaşlarım, 
;Spor, bedenî ve ruhi eğitimi geliştiril', ömrü 

boyunca eğitimden geçmesi kaçınılmak bir za
ruret olan insanda, mücadele azmini, intizamlı 
çalışmayı, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmıa-
yı geliştirir". Ahlâki ve ruhi asaleti geliştirir ve 
nihayet vatanı •aşikını, vatan sevgisini geliştirir. 

Büyük Atatürk taraf undan kendisine vatan 
ve Cumhuriyetin. emanet «dikliği Türk gençli
ği, böyle mühim bir eğitim imkânımdan yok
sun kalma.malı, bırakılmamalıdır. Bu sebeple 
B. T. Genel M iki urluğunun asli vazifesini ra
hatça yapmak imkânımı verecek olan Teşkilât 
Kanunu en. kısa bir zaman içinde mutlaka çıka-
rılmra tidir. 

Derdin aslıma bu şekilde değindikten son
ra, görüşlerimizi Genel Müdürlüğün şimdiki 
ç. alış ma sis teni ine yönelt c'b ii iri z. 

Muhterem arkada şiarım, 
B. T. Genel Müdürlüğü, 5 920 679 lira gibi 

çok kısır bir bütçe imkânı içinde çalışmak zo
rundadır. Bu bütçe, Yugoslavya, Yunanistan 
gibi milletlerin dahi federasyon bütçelerinden 
daha azdır. Genel Müdürlüğe bağlı 18 fede
rasyonun bulunduğu nazara alınırsa acıklı du
rum açrkça ortaya çıkar. 

Bununla beraber, imkânlarımızı hesaba ka
tarak işe temelinden başlamak zorunluğu ile 
karşı karşıyayız. 

Zorluğun büyük kısmını, malî imkânsızlık
larla birlikte tesis noksanlığında aramTak lâ
zımdır. Ancak, daıha sonra değineceğimiz Spor -
Totodan sağlanan' gelirle her gün yeni yeni 
tesislere kavuşan Genel Müdürlüğün bu tesis
leri gençlerle dolduracak: bir çalışıma hayası 
içine girmesi şarttır. Bunun için çalışmaya daıha 
ilkokul çağındaki çocuklarımı uza el atmakla. 
başlanmalıdır. 

/Beden eğitimi her ne paıhasıma olursa olsun, 
amatörlük ruhunu kaybetmiş ve çalışmıalarınıın 
hemıen hemen tamamı futbola hasretmiş kulüp
lerden ziyade, okul çevrelerine, hem de ilk

okuldan başlamak üzere, okul çevrelerine ciddî 
olarak sokulmalıdır. 

Türkiye'de sayıları 1 000 ü aşan spor ku-
ülpleriniu büyük bir kısmı 5 - 10 gencin fut
bol oynamasından, gayri hiçbir sportif faaliyet, 
göstermez ve çevresindeki gençlere başkaca 
çalışma i imkânı vermez, veremez. Bu büyük 
nisbette diğer milleti ende de böyledir. Onun 
içindir ki, onlar daıha çok zaman evvel, sporu 
en küçük okul kırına kadar sokmuşlar ve yal
nız bununla yetinımemişlcr, spor okulları, ens
titü! eri, aıka<kmileri kurmıuşla rdir. 

'Bugün sporda ileri gitmiş miIIetlerde, spo
run çeşitli dalında derece almış sporcuların 
•çok büyük bir kısmı, lise - üniversite sırala
rında öğrencidirler. Bunların dışında kalan bü
yük şampiyonların, hemen tamamı da sporu 
okul sıralaırında yapmaya başlamış ve tamam
lamış olan. kimselerdir. 

İşte bu gerçek karşısında, Beden Terbiyesi 
Teşkilâtı, konunun özelliği ve ciddiyetini göz 
önüne alarak, hakiki çalışıma sahasını daha çok 
evvelden ve ilkokul sıralarından başlamak üze
re liselere, üniversitelere yöneltmeli idi. Bu
güne kadar bunun ciddî olarak ele alındığını 
görmedik. Senede 1 - 2 defa yapılanı göster
melik yarışmalar bizi hedefimize ulaştırmak
tan çok uzaktır. 

Üniversitelerimizde onbimlerin üstünde, dip
diri, taptaze, buram buram enerji kokan ço
cuklarımız, ders çalışmalarından arta kalan 
zam ani a rıuı iyi istikaimette deıgerlendirememc-
niu acısı içindedirler. Ve çoğu zaman bu yüz
den istikanı o ti erini şaşırmakta, spor alanında 
tüketemıedikleri enerjilerini kahve köşelerinde 
•heba etmektedirler. 

'Halbuki. Türk sporunun hakikî cevherleri bu 
gençlerdir. 

Geleceğin Türkiye'sini yapacak, yaşatacak 
olan bu gençlere zor görevlerini gerçek mâma-
siyle başarabilmıeleri için, bedenî ve ruhi asa
let kazandırmaya, onlar arasında arkadaşlık 
duygusunu ve bu duygu içinde intizamlı çalış
ma ve rekabet •duygusunu yerleştirmeye mec
buruz. 

Bunun için omları kahveıhaue ve ona mü
masil yerlerin dumanlı havası içinden çekip çı
karmakta dalıa fazla gecikmemeliyiz. 

Bu maksatla evvelâ, Beden Terbiyesi Teşki
lâtının bağlı bulunduğu ve bundan başka ça-
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.lışnıa konusu olınıyan, Devlet Bakanlığı, Spor 
ve Gençlik Bakanlığı olarak daha olumlu bil
imle getirilmeli ve gün geçirmeden bu Bakan
lık ile Millî Eğitim Bakanlığı müşterek bir 
çalışma sonunda - beden eğitimini kâmil mâ
nası ile ilk - orta - ve yüksek öğrenim müesse
selerimize yerletşirilnıelidir. Bu amacımıza ula
şabilmek için güçlüklerden yılmadan çalışa
cak, gerekli bilgilerle yetiştirilmiş bir öğretim 
kadrosunada muhtacolduğumuzu belirtmek iste
rim. 

Sporun temeli olan jimnastiği yurdumuzda 
daldığı derin uykudan uyandıracak , spo
run her dalında, gençleri eğitecek, antrenör ve 
öğretmenlere çok ihtiyacımız vardır. Bunları 
yetiştirecek okullar çok çabuk açılmalıdır. Spor 
sağlığı teşkilâtı, geliştirimelidir. 

Elbette bunlar kolay işler değildir. 'Sadece 
kürsülerde, yapılmalıdır, edilmelidir gibi temen
nilerle halledilmez. > 

Gayret istiyen, mücadele istiyen, bilgi - ih
tisas istiyen, plân - program istiyen işlerdir. 
Zor işlerdir. Alınteri.ister ama dökülecek alın-
teri dökenlere de şeref kazandırır. Beden Ter
biyesi Teşkilâtının bu yönde yapacağı çalışma
larını bütün gönlümüzle destekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yö

nelmesi icabeden yönü, kendi görüşümüz için
de belirttikten sonra Türkün ata yadigârı 
olan bâzı millî spor dallarımızın içinde bulun
duğu acı duruma değinmeden igeçemiyeceğiz. 
Bunların başında hiç şüphesiz güreş gelmekte
dir. 

Bütün dünya milletlerinin, barışın en bü
yük sembolü olan olimpiyat ve dünya şampi-
yoları alanlarında yaptığı sportmence mü
cadelede adımızı dünyaya duyuran hemen 
hemen tek spor olan güreşte, bir vakitler ka
sırga gibi es-en güreşçilerimiz şimdi âdeta or
tadan silinmiş vaziyettedir. Bu onların ku
suru, onların günahı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Dünya ve olimpiyat şampiyonları kolay ye

tişmez, bin bir imtihandan terleye terleye ba
şarı ile geçtikten sonra yetişen bir şampi
yonu başka memleketler, o mevkide tutabil
mek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar 
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ve bir nesil boyunca onun adını gençlerine bay
rak yaparlar. 

Güreşte hemen bütün dünya milletlerinin 
sayılı olan bu şampiyonları yanında, bu alan
daki üstün kabiliyetimizi bütün dünyaya ilân 
ve kabul ettirdiğimiz 1948 Olimpiyatlarından 
bu yana dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş 
güreşçilerimizin kaç tane olduğunu rahatça ha
tırlayabilir miyiz. Bırakınız bizi, bu şampiyon
ları harcama makinası halinde çalışan Güreş 
Teşkilâtı acaba, deftere kitaba bakmadan hatır-
lıyabilir mi? 

Muhterem arkadaşlarını. 
Bu dalda ün yapmış bütün milletler içinde, 

bizim kadar kolay ve bol şampiyon yetiştirmiş 
hiçbir millet yoktur. 

Ama maalesef, şampiyonlarını bizim kadar 
kolay hem de yok pahasına harcamış başka bir 
millet de yoktur. 

Nice şampiyonlar hatırlarız ki, bütün bir 
dünyaya istiklâl marşımızı dinletmiş olma
nın, bayrağımızı selâmlatmış olmanın zevki ve 
gururu daha unutulmadan kendileri unutul
muşlardır. Bunlarla ilgilenecek bir tek idareci 
çıkmamıştır. Teşkilât içindeki çekişmeler ve 
huzursuzluk zaman zaman güreşçilere kadar 
inmiş ve disiplinsiz bir ortam yaratmıştır. 

ilgisizlik yüzünden, dünyanın dört bir ta
rafına yayılmak zorunda kalan kıymetli ant
renörlerimizin yetiştirdiği çıraklar artık bizi 
geçer oldular, ama biz hâlâ daldığımız sen ben 
kavgasından uyanmaz olduk. 

Bu hal devam ederse bizi daha çok hezi
metlerin beklediğini söylemek fazla iddia ola
maz. 

Türk güreşine büyük hizmetleri olup daha 
birkaç gün evvel gazetelerde resmi basılan 
Anadolu Kulübü gibi güreş kulüplerimiz, yı
kık çatı altında, eskimiş minderlerde soğuktan 
gerilmiş adeleleri ile antrenman yapmak isti
yen güreşçilerimize kucak açarken, beri tarafta 
bütün sportif faaliyetler sadece profesyonel bir 
futbol takımı kurmaktan öteye ıgeçmiyen kulüp
lere yapılan hatırı sayılır yardımlar yanında 
güreşe hizmet eden kulüplerimize do gereken 
yardımın yapılması için Devlet Bakanlığı ne 
beklemektedir anlayamıyoruz. 

Şampiyonlarımız himayesizdir. Bâzılarının 
çalıştıkları müesseseler onlara normal antren-
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man fırsatı vermemektedir. Eğer 1964 Olimpi
yatlarında muvaffak olmak istiyorsak bu ko
nulara süratle el atılmalı teşkilât içindeki 
çelişmeler hh tarafa itilerek konuya ' dört elle 
sarılmalıyız. İlgililer uyarılmalı, şampiyonları
mıza ve şampiyon olaeak güreşçilerimize, ama
törlüklerine halel getirmiyeeek iş ve geçim sa
hası sağlanmalıdır. 

Bu arada ata sporumuzun harman yeri 
olan Kırkpınar er meydanı yeni baştan düzenlen
meli, yağlı ve karakucak güreşler ciddî bir ni
zama ve kontrol a bağlanmalıdır. 

Yeni güreş federasyonumuzdan bunların hal
lini bekliyoruz. 

Muhterem a rkadaşlarım, 
Atletizm dalı da aynı himayeden mahrumdur. 

15 sene evvel Balkan Şampiyonu olurken 
gerileye gerileye »onunculuğa düştük. Hal
buki bizi cihana tanıtacak ikinci bir spor da
lı da budur, 

Bir süre evvel bir atletimizin Finlandiya'da 
kazandığı yarışma, o bölgede milyonlar sarfı 
ile elde edemiyeceğiımV tanıtmalara vesile ol
muştur. Erkek atletlerimiz kadar kabiliyetli kız 
atletlerimiz.de alâka ve himayeye muhtaçtır. Ge
reken ilgiyi ciddî olarak beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün memleketimizde en revaçta olan fut

bola değinmeden geçemiyeceğiz. Bizde profesyo
nel ve amatör futbol oynanmaktadır. 

Profesoynel futbol ancak birkaç büyük 
merkezde yapılmaktadır. Aslında kulüplere bir 
gelir kaynağı olması iktiza eder. Ama birçok 
işlerimizde olduğu gibi, burada da idareciler 
rasvonel bir çalışma itiyadından, bilgisinden 
mahrum oldukları için, kulüplerin hemen ta
mamı. malî yokluk içindedirler. Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bu hali gidermek için 
çeşitli kaynaklardan bu kulüplere yardım 
etmektedir. Yüksek Meclis geçmiş yıllara ait 
'bir kısım transfer vergilerini affetmiştir. Bu
na rağmen bu kulüplerde salâh müşahede edil
memiştir. Bir ikisinin yıllık bütçe tutarı, Genel 
Müdürlüğün bütçesine yaklaşık olan bu ku
lüplerimiz zaman zaman futbolcularına maaş ve
rememektedirler. Bunun nedenleri üzerinde dur
malı ve gereken tedbirler, malî yardım yapan 
bir murakabe organı olarak Genel Müdür
lükçe alınmalıdır. 
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Mânâsız rekabetler yüzünden astronomik 

rakamlara ulaşan transfer ücretleri bir niza
ma bağlanmalıdır. 

Devletten yardım gören bu kulüplerin genç 
takımlar ve diğer spor dallarına ait şubeler 
kurmaları mecburi kılınmalıdır. 

Amatör futbolumuz, profesyonel futboldan 
daha da acıklı durumdadır. Birkaç büyük mer
kezden gayrısında âdeta kendi kaderine terk 
edilmiştir. En küçük bir yardım ve himayeden 
yoksundur. Yardım diye verilen meblâğlar çoğu 
zaman bir müsabakanın masrafını karşılamaz. 

Tamamiyle amatör bir zihniyet ve ruhla 
çalışan ve umumiyetle sadece futbola değil, 
imkânı oldukça sporun diğer dalları ile de uğ
raşmaya gayret eden, yurdumuzun daha çok 
küçük merkezlerinde yerleşmiş bu kulüplerimiz 
yardıma profesyonel kulüplerden daha çok 
müstahaktır. Bu itibarla bunlara yapılmakta 
olan yardım, hususiyle belediyelerce bölgelere 
yapılması mecburi olan yardımların tevzii de 
nazara alınarak yeni baştan gözden geçirilmeli 
vo artırılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
B,u arada Genel Müdürlüğün bir diğer ko

nusuna değinmek isteriz. 
Uhdesinde bu kadar önemli vazifeler bu

lunan Genel Müdürlük kudreti ve imkânları 
nisbetindo bunları, başarabilmek için ciddî 
bir teşkilâtlanma çabası içine girmelidir. 

Evvelemirde, bütün merkez teşkilâtını ve 
federasyonları bir araya toplıyacak bir bina 
yaptırmak zorunluğu vardır. Bunun için ar
saları mevcuttur. Matbaa, Spor - Toto Teşkilâtı, 
federasyonlar ve Genel Müdürlük binası için 
yaptıkları masraf ve ödedikleri kiraların bir
kaç yıllık tutarı ile bunu başarmak mümkün
dür. 

Genel Müdürlüğün beyni mesabesinde olan 
ve her yıl 140 000 sporcunun kaderini elinde 
tutan Sicil - Lisans Dairesi yeni imkân ve kad
rolarla mutlaka takviye edilmelidir. 

Bölge müdürleri konusu ciddî olarak el-a 
alınmalı, iş yapamaz halde olanların değiştiril
mesi cihetine gidilmeli, mümkün ise bunların 
Genel Müdürlükçe tâyini sağlanmalıdır. 

Stadyomlardaki çirkin tezahürat önlenmeli, 
hakem dâvası halledilmelidir. Dış seyahatlere, 
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sporcudan çok idareci göndermek temayülü 
durdurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
7258 sayılı Kanım ile kurulmuş bulunan 

Spor - Toto, bütçemize bir yük yüklemeksizin 
memleket sporundaki inkişafımızı sağlamak is
tidadında ve istikametindedir. Fiilen tatbikma 
başlandığı 1960 yılından bugüne kadar bütün 
masraflar çıktıktan sonra net 115 milyon lira 
gelir sağlanmıştır. 

Hemen tamamı yurdun çeşitli yerlerinde 
çeşitli spor tesislerine yatırılan bu meblâğ, Ge
nel Müdürlüğün cılız bütçesi ile mukayese edi
lirse işin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Bu 
itibarla bu gelir kaynağı ciddî tedbirlerle ko
runmalı ve ıslah edilmelidir. Bunun için gayretli 
çalışmalar yapıldığını memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. 

Bu meyanda, bu gelire, spor konusundan 
gayri hiçbir maksat için göz dikilmemesini el 
atılmamasını hatırlatmak isteriz. 

Yukarda arz ettiğimiz gibi Spor - Totodan 
sağlanan gelirlerle yurdun muhtelif bölgelerinde 
150 den fazla yatırım yapılmıştır. Çeşitli zo-
runluklara, bilhassa eleman yokluğu ve kifayet
sizliğine rağmen 1963 programını büyük nis-
bette gerçekleştirmesi için Genel Müdürlüğün 
gösterdiği gayreti takdirle ve teşekkürle belirt
mek işerim. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Daima Avrupalı olduğumuzu iddia ederiz. 

Avrupalı olmak, iddia ile değil, çalışmakla o 
zihniyeti benimsemek ve benimsetmekte sağlanır. 

Savın Devlet Bakanı ve onun kıymetli Ge
nel Müdürünün bu arzu ve iddiamızı tutum ve 
çalışmaları ile gerçekleştireceklerine inanıyo
ruz. ' ' ! ! 

Beden Terbiyesi bütçesinin milletimize ha
yırlı olmasını diler. Hepinizi saygılarla selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar bitmiştir. Şahısları adına söz istiyen ar
kadaşlarıma sıra gelmiştir. 

Şimdi birinci sırada Sadi Binay vardır. Bu
yurunuz. (Şahısları adına söz alanların isimleri
ni okur musunuz? Sesleri). 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın isim
lerini okuyorum : Sadi Binay, Süleyman Bilgin, 
Müslihittin Gürer, Nihat Diler, Müştak Oku
muş, Haldan Kısayol, Hilmi Güldoğan. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Binay. 
SADÎ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 3530 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin, 
beden eğitimi ve hizmetleri yönünden geliştiril
mesi vazifesini vermiştir. 

Bu hizmetleri görecek bütçeye bakıyoruz 5,5 
milyonluk bir bütçe yani bir köprü inşa parası. 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bununla tam 
bir yıl vazife görecek. 

25 çeşit spor branşı 18 federasyon var. Şü
kür ki bu federasyonların mühim bir kısmı fah
riyen idare ediliyor. 

Memleketin 4 bucağında inşa edilmekte olan 
tam 150 aded stad yüzme havuzu tenis lokali, ka-
yakhane, atış poligonu, telks tesisi var. 

Bunların projelerinin ihalesi, kontrolü hesap
ları inşaatının kontrolü, hizmete açılması, işle
tilmesi idaresi işleri var. 

Tahsisat yok, eleman az, iş çok. Bütün yurt 
sathında ve beynelmilel alanda istediklerimiz, bek
lediklerimiz ise pek çok. 

Bu faaliyetler ne bir köprü parasiyle ve ne 
de 25 sene evvel çıkarılmış bir Teşkilât Kanunu 
ile idare edilemez. 

Maliye ve Plânlama Merkezi Hükümette ya
pılacak umumi reorganizasyonu bekleyin, demiş; 
zaman çok çabuk geliyor. Cihan şampiyonu ol
duğumuz güreşte dahi yeniliyoruz. Kayakta, es
kirimde dünya sonuncusu olabiliyoruz. Cirit, atı
cılık, okçuluk, izcilik gibi ata yadigârı ve millî 
varlığımız tarihe karışmak üzere. 

Millî marşlarımızı dünyaya dinleten bayrağı
mızı şeref direğine defalarca çektiren kuvvet ilâh
larına, Koca Yusuf'ların, Kara Ahmet'lerin to
runlarına bir istikbal, huzur ve çalışma emniyeti 
tesis etmekten uzağız. Halbuki viyolonselist, pi
yanist kabiliyetlerimize, harika çocuklarımızın 
her birine sanat elçisi olarak, büyük dövizler 
karşılığı fedakârlıklar yapıyoruz. Yerindedir. 
Fakat diğer temsilcilerimize de yapılmalıdır. 

Arkadaşlar, spor deyince, memleketimizde 
sporu sanki yalnız futbol temsil ediyor. Bu yan
lıştır. Gençlerimizi kahvehane ve izbelerden kur
tarmak açık havada yetiştirmek yalnız futbolla 
olmaz. 

Bu işi okullarımızda daha sıkı ve ciddi tutma
lıyız. Amatör ruhunu geniş çapta teşvik etmeli-
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Tİz. Maddeten tatmin edemediğimiz gene; kabili-
yetleri mûhon mutlaka tahmin etmeliyiz. 

Birçok ortaokullarda liselerde beden eğitimi 
hortaları yoktur. Bâzı okullarda salon var talebe 
var öğretmen yok. Ekseri ahvalde de meselâ gü
reş minderi yok, masa yok, duş yok, malzeme 
yok, teçhizat yok.. 

Maarif Vekâletiyle derhal işbirliği yapılarak 
bu meseleler üzerinde çalışmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, mademki bu konuda tahsisat yok, 
o halde yapılacak iş bence, spor faaliyetlerinin 
esaslı bir programını, politikasını hazırlamak ve 
tatbikatını halka gençliğe benimsetmek, yaymak 
suretiyle bu işleri yürütmektir. 

Son olarak çok az bir imkân ve dar bir kadro 
ile 200 milyonluk tesis yatırımlarını yürütme ça
basını gösteren ve spor totoda randımanlı bir ça
lışma ve gitgide yükselen gelir temin eden teşki
lâta başarılar dilerken genç vekilimizin bir iş ada
mı zihniyetiyle işler yapmasını bekler 1964 yılı 
bütçesinin başarılı olmasını diler hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Bilgen. 
SÜLEYMAN BİLGİN (Edirne) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Bugün Beden Terbiyesi Teşkilâtı bütün spor 

sevenleri üzecek huzursuzlukları içindedir. Her 
günden daha ziyade kombine çalışmaya ihtiyacı 
olan Beden Terbiyesi Teşkilâtında bir sen ben 
kavgasının hüküm sürdüğü müşahede edilmekte
dir. 

Federasyonlar arası çekişmeler, teşkilâta bağlı 
olarak vazife gören komitclerdeki çekişmeler had 
safhaya varmıştır. 

Spor kollarında içte ve dışta birbirini takibe-
den başarısızlıklarda ilk plânda bu huzursuzluk 
âmil olmaktadır. 

Başarısızlıkları, evveliyatı tetkik edilmeden 
şahıslara yüklemenin alışkanlığından vazgeçme
miz lâzımdır. Çalışmalar programsız, plânsız 
olursa malûm olan neticeleri doğurur. 

Futbolda geçen yıla nazaran daha sık temas
lar yapılarak çalışmaları ve istikbalin nüvesini 
teşkil edecek genç elemanlardan takımlar teşkil 
edilmesi, turnuvalar tertibi memnuniyet verici
dir. 

Ancak, gerek Millî kadroları çalıştıran, gerek 
bölgelerde faaliyet gösteren antranör! er yetersiz
dir. Futbolumuzun kalkınmasında artık tek

nik yönünden tedbirlerin alınmasının zamanı gel
miştir. 

Beynelmilel çapta öğreticiliği takdir edilmiş 
bir elemanın millî kadroya tahsisi çok yerinde 
olacaktır. 

iler gün tenkid konusu olan ceza heyetlerini 
fazla harekete geçirmemek istiyorsak spor terbi
yesi mevzu unun ele alınması yanında aynı dere
cede mesuliyeti olan hakemlik müessesesini de 
ele almamız lâzımdır. 

Maç sonunda polis refakatinde sahayı terket-
miyeeek hakemlerin özlemini çekiyoruz. Futbo
lumuzun inkişâfında büyük rolü olan kulüpleri
mizin imkânsızlıklar içinde çırpındıkları malûmu
nuzdur. 

Kadrolarındaki istikrarsızlık yüzünden her 
gün 11 kişiyi biraraya getiremiyeeek durumda 
kulüplerimiz vardır. 

Askere alman futbolcuların takımlarının lik 
maçlarına iştiraklerine müsaade edilmesi futbolu
muza çok faide sağlıyacaktır. Bu konuda askerî 
makanlarla temasların başladığını haber şeklinde 
okudum. Bu hayırlı başlangıcı memnuniyetle 
karşılıyor ve neticelenmesini temenni ediyorum. 

Ata yadigârı güreşimizin son yıllarda birbiri
ni takibeden ve bazan hezimete varan sonuçlarını 
üzüntü ile karşılamamak imkânsızdır. 

Alınması gereken tedbirlerde kanaatimce ilk 
akla, gelen güreşçinin hususi hayatının düzenlen
mesi, asgari maişetinin teminidir. 

Senenin onbir ayında, ancak yaşayabilecek ka
dar gıda alan bir güreşçiye, müsabaka arifesinde 
1f) - 20 günlük kamf) yaptırarak gıdasını takviye 
etmek bu eksikliğin telâfisi sayılamaz. 

Güreşçilerimizin Tokyo Olimpiyatları arife
sindeki çalışmaları yetersizdir. Dışarı memleket
lere kaçırdığımız birçok ehil antranör, haklı ola
rak teminat altına alınamadığı geleceğini düşü
nerek avdet etmemektedir. 

Zira mağlubiyette antranör değişirse, her 
federasyon Başkanı başka bir sistem çalışma tat
bik ederse, netice alabilir miyiz? 

Oenç güreşçi yetiştirebilmek için güreşin be
şiği olan meydanlara yönelmemiz lâzımdır. 

Tarihi Kırkpmar güreşleri yapılırken hiç ol
mazsa bir müşahit bu güreşleri takibetmeli. Fe
derasyon da bu zahmete katlansın. 

Takımlarımızda istikrar temin edilsin. Mağ
lubiyete göre güreşçi d eğişti re değiştire millî 
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elemanlarımızı tanıyamaz olduk. 1963 bütçesinde 
tarihi Kırkpmar meydanının onarımına ayrılan 
beş yüz bin lira neden sarf edilmemiş veya ne
reye aktarma olmuştur? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

Yeni Güreş .Federasyonu Başkanından bu 
tenkidi er üzerinde ehemmiyetle durmasını bil
hassa rica ederim. 

Spor - Toto gelirlerinin tevziinde bazı vilâyet
ler, geniş imkânlar sağladığı halde, bâzıları 
hiç. istifade edememektedir. Bu tevzi de kıstas 
nedir. Öğrenmek istiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibaret.- Hepinize teşek
kür eder hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Bu 
sebeple Bakana söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (İs

tanbul) -— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Huzurunuza getirdiğimiz bütçe, sizlere mil

letçe hayat ve bekamızın gerçek teminatı olan 
genç kuşakların, özlenen, beden, ruh ve ahlâk 
yapısı içinde yetişmelerinde vazife almış bulu
nan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü teşkilâ
tının, önümüzdeki bir yıllık çalışmaların tab
losunu arz etmektedir. 

Bu bütçenin Yüksek Meclisi tatmin edecek 
ölçüde şümullü hizmetlerin başarılmasına yet-
miyeceği ilk bakışta anlaşılacaktır. Bununla 
beraber biz bu dar imkânları, en mübrem ihti
yaçlara ve manevi alanda en çok verim vâdeden 
hizmtelere tahsis suretiyle vazifeye lâyık olmak 
için sarfedeceğimiz gayretlerde ve alacağımız 
tedbirlerde Büyük Meclisin bize müzahir olaca
ğına inanıyoruz. Yeni çalışma yılma bu gü
venle giriyoruz. 

Maruzatıma başlamadan önce, söz alan sa
yın arkadaşlarıma, esirgemedikleri alâkadan do
layı teşekkür etme'k isterim. Değerli tenkidi er i 
çalışmalarımıza ışık tutacaktır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün ça
lışmaları Parlâmentomuzda ve basınımızda ağır 
tenkidlere uğramaktadır. Bunları haksız gör
meye de imkân yoktur. Bu umum müdürlük, 
kurulduğu günden bu yana, gecen 25 yıllık öm
rü sonunda özleneni verememiş, faaliyetlerinin 
yayıldığı çeşitli sahalarda elde edilen başarı
larda devamlılık sağlıyamamış, yetiştiricilik, öğ
reticilik ve araştırıcılık alanında varlık göste-
rememişse bunun sebebini yalnız sorumlu per-
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sonelin teknik ve idare adamı olarak yetersiz
liğinde değil biraz da sakat çocuk gibi doğmuş 
(bulunan 3530 sayılı Kanun ile onun yürütü
cü gücü hayat veren 4047 sayılı Kanunda ara
mak lâzımdır. 

Bilindiği gibi 3530 sayılı Kanun, o tarihler
de revaçta olan bir anlayışın tesiri ile hazırlan
mış ve teşkilât onun icaplarına uydurulmuştur. 

deneler için kulüplere girmek boş zamanlar
da Beden Terbiyesine devam etmek sıhhatli 
vatandaşları spor mükellefiyetine tabiî tutmak 
gibi hükümler bu kanunun karakterini ve ça
lışmaların hangi istikâmete yöneltilmek iste
nildiğini açıkça göstermektedir. 

Merkez, birer bölge sayılan vilâyetler ve tek
nik kademeler olan federasyonlar bu anlayışa 
göre teşkilâtlandıktan sonra, çıkarılan 1940 ta
rihli tüzük ile kanun daha da sekter bir görüş 
çerçevesi içinde daha geniş tatbik sahasına ya
yılmak istidadını göstermiştir. 

Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş bi
rer tüzel kişi olan kulüplere takat dışında va
zifeler tahmil edilmiş cezai müeidcler konul
muştur. Sporlar, kelimenin ilmî tarifinde bile 
113un ıyan bir görüşle mecburi ve ihtiyari diye 
bir tasnife tabiî tutulmuştur. 

(ierci milletin benimsemediği ve hükümet
lerin tutmadığı (bu hükümler, başka bir inanı
şın mümessili olan idareciler gayreti ile, tatbi
kattan düşmüşlerdir. Ancak ilk kurulmuş olan 
bünye birçok hükümleri ölmüş, bir kanunla, 
hâlâ ilk günündeki şekli ile yaşamakta, yetkiler 
çalışmakta ve teşkilât ne de kadroları günün 
şart ve icaplarına cevap vermektedir. 

3530 sayılı Kanunun teşkilât kademelerine 
tanıdığı bütçe ve sarf yetkileriyle bâzı idari 
haklara taallûk eden hükümlerin 4047 sayılı 
Kanunun müzakeresi sırasında verilmiş ve bu
nun Bütçe Komisyonu mazbatasına geçmiş bu
lunmasına rağmen, yürürlükte kalması, bitmi-
yen çelişmelere sebebolmuştur. 4047 sayılı Ka
nuna ek kadro ile (17 vilâyete yayılan teşkilâ
tın denetleme vazifesi ancak üç müfettiş ta
rafından yapılmaktadır. 

Toto gelirleri .ile inşa edilmekte bulunan 
geniş mikyastaki saha ve tesislerin her türlü 
teknik sorumluluğu dar (bir kadronun uhdesin
dedir. Fazlasını ya mahzurları denenmiş ya ter
tipler ya da vazifeliye hiçbir emniyet sağlıya-
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mıyan (E) cetveli kadrolarından faydalanmak 
suretiyle istihdam edebilmekteyiz. 

Bütün bu eksiklikler ve aksaklıklar üzerin
de daha önce de zaman zaman durulmuştur. 
Toplanan şûralarda yerinde tedbirler tesbit 
edilmiştir. Ancak değişik sebeplerle, bunlar
dan müsbet neticeler istihsaline imkân buluna
mamıştır. 

Burada bir hususa daha temas etmenin ya
rın alacağımız tedbirler bakımından lüzumlu 
olduğuna kaaniim. Beden Terbiyesi Kanunu 
yürürlüğe girdiği 1938 senesindeki Türk spo
runu yapanı, seyiredeni, sahası ve maddi im
kânları ile hatırlayınız. Kulüp sayısı mahdut. 
Sporcu sayısı birkaç bin içerisinde, saha im
kânları taksim kışlası avlusu ile, çırağan sara
yı viranesinden başlamaktadır. 19 Mayıs Stadı 
ise Hükümet merkezinin henüz tamamlanmış 
abidesidir. Umumu spor ilgisine gelince; o da 
son derece sınırlıdır. 

1964, yılında, sporcu, miktarı, saha imkânla
rı, ve umumi spor ilgisi bakımından nereler
de olduğumuz da cümlenizin malûmudur. Di
ğer taraftan teşkilât o teşkilât, bütçe yine o 
Ibütçedir. 

Bu husus, sporumuzun bütünü ile bir kriz 
içinde olduğunun bariz bir ifadesi sayılmalı
dır. İmkânlarımızı bu gelişmeye göre ayarlama-
dıkça özlenen başarıya ulaşmak imkânsızdır. 

İtimadınızla bu vazifeyi deruhde ettiğim 
günden beri temele taallûk eden bütün prob
lemler üzerinde titizlikle durmaktayım. Mem
leketin şart ve ihtiyaçlarında ayarlanmış ke
sin prensiplerini koymadan, bunlara cevap ve
ren rahat işliyecek müesseseleri kurmadan ve 
işleri kalifiye bir kadronun sorumluluğuna ema
net etmeden, yeni kuşakların eğitim dâvası olan 
spor işlerimizi halletmenin mümkün olamıya-
cağı inancındayım. 

Meselâ millî sporumuz olan güreşte son yıl
lardaki duraklama, Bu duraklamanın sebeplerini 
şu iki noktada özet!ivebiliriz: 

1. Teknik sebepler : 
Birçok milletler bu spora geniş imkânlar 

sağlıyarak çalışmalarını hızlandırmışlardır. Mü
sabakalarda bizim güreşlerimizi yakından izle
dikleri gibi film çekerek de oyunlarımızı ta
mamen öğrenmişlerdir. .Jimnastik ve atletizm 
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çalışmalarını artırarak güreşçilerinin çeviklik, 
kuvvet ve nefeslerini mükemmel hale getirmiş
lerdir. Biz yardımcı sporlardan istifadeye yeni 
başladık, bugünkü çalışmamızı devam ettirerek 
esasen oyunları en iyi bilen, kuvvetli güreşçileri
mizin çevikliğini, nefes kabiliyetlerini en mü
kemmel hâle getireceğiz. Kendilerine bütün 
imkânları, sağlamış durumdayız. 

2. İkinci ve en önemli sebep 3530 sayılı 
Kanunun yarattığı maddi ve malî imkânsız
lıklardır. 

Hele Türkiye'de bir tek güreş salonu yoktur. 
Minder çalışmaları kısmen yapılabilecek kapalı 
spor salonlarından istifadeye yeni başlamıştır. 
Güreşe önem veren küçük bir memlekette 1 700 
güreş mindorinde çalışma yapıldığı halde, 
bizde halen 60 minder mevcuttur. 

Yabancı memleketlerde bir antrenöre en az 
4 bin, en çok 7 bin lira aylık verilirken biz 
400 ilâ 750 lira vermekteyiz. Hâlen 6 antrenör 
kadromuz mevcuttur. Ve bu yüzden en iyi ele
manlarımız yurt dışında bulunmaktadır. 

Biz olimpiyatlarda takımımızı başarıya ulaş
tırabilmek için bütün imkânları kullanmaktayız. 
Hâlen aldığımız tedbirlerle, sağladığımız imkân
larla muvaffak olacağımıza inanmakla beraber, 
bugünkü mevzuatla bu sporun ileriki senelerde 
kalkınacağı kanaatinde değiliz. 

Hazırlıklara bu inançla Ibaşlamış bulunuyo
ruz. Yeni teşkil ettiğimiz tecrübeli bir kadro 
bütün dünyada tatbik edilmekte olan usulleri 
incelemek ve neticesini kâmil bir otorite karak
terini taşımasına ayrıca itina edeceğimiz bir 
şuraya getirmekle vazifelendirilmiştir. Bu ar
kadaşlar işe başlamışlardır. Şûra kararlarına 
uygun yeni bir kanun tasarısı ile en kısa bir 
zamanda Yüksek Meclisin tetkik ve tasvibine 
arz olunacaktır. 

Mesele üzerine eğilip tenkidleriyle bizlere 
ışık tutan değerli arkadaşlarıma şükranlarımı 
arz ederim. 

Bu konuya karşı duydukları ilginin yeri 
kanunun Mecliste müzakeresi sırasında bize 
yardımcı olacağı kanaatindeyim. 

Huzurunuza dar bir bütçe ile gelmiştik, 'bu 
bütçenin dahi kısıntıya uğradığı sayın arka
daşlarımızın malûmudur. Biz bu şartlar içinde 
dahi tek bir kuruşu israf, ve fantazi sayılacak 
işlere iltifat etmeden temel prensiplere daima 
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sadık kalarak aşk ve disiplinle çalışıp itimadı
nıza lâyık olacağız. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

IIALlL ÖZM.EN (Kırşehir) — Bir sual. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, sual 

var. 
IIALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Spor - Toto'-

nun paraları ne şekilde dağılıyor? Bâzı vilâ
yetlerimize bir kuruş dahi verilmemiştir. Bâzı 
vilâyetlere ise verilmiştir. Bunu gazetelerde 
okuduk. 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (De
vamla) — Efendim, Spor - Toto gelirinden ya
pılacak yatırımlar resmî gazete ile, plânlama
dan geçirildikten sonra açıklanmıştır. Bunu 
yerine getirmeğe çalışacağız. Aksaklıklar bu 
plân çerçevesi içinde olmaktadır. 

IIALlL ÖZMEN (Devamla) — Anlaşılma
dı... Meselâ Kırşehir Vilâyetine bir kuruş dahi 
verilmemiştir. Sebebi nedir? 

DEVLET BAKANİ MALİK YOLAÇ (İs
tanbul) — Sebebi raporda vardır. Bu şu şekil
de izah edilebilir: Plânlama Teşkilâtı ile bir
likte hareket edildiğine göre, daha ehemmiyetli 
olan yerler öncelikle ele alınmıştır. Bu Kırşe
hir'e hiçbir şey yapılmıyacak demek değildir. 
Zamanı gelince Kırşehir'e bol 'bol yatırım ya
pılacaktı r. 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Bir sual 
so r m ak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müştak Oku
muş. 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — 1963 sene
sinde (bâzı vilâyetlerde kapalı spor salonunun 
yapılması programa alınmış ve bunlardan bâzı 
vilâyetler sene ortasında programdan çıkarıl
mıştır. Prolgramdajı çıkarılan vilâyetler han
gileridir? Çıkarma sebepleri nelerdir? 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (İs
tanbul) — Efendim, hangi vilâyetlerin çıkarıl
dığına dair şu anda cevap verebilecek durumda 
değilim. Neden çıkarıldıklarını izah etmeye çalı
şacağım. Efendim, durum şu: Hepimizin malû
mu olduğu üzere Spor Toto gelirleri daima bâzı 
yerlere aktarılmak istidadı göstermiştir. Son Kıb
rıs hâdisesinde Sayın Sinasi Osma tarafından bir 
kanun teklifi ile Spor Toto gelirlerinden bir kıs
mı oraya aktarılmak istenmektedir. Bu telâş için
de teşkilât, Spor Toto gelirlerinin, yatırımlara 
gidebilmesi için aceleci davranmıştır. Ben bu 
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aceleciliği haklı bulmaktayım. Bu acelecilikten 
doğan şöyle bir netice çıkmıştır, ortaya: Yapı
lan yatırımların ekserisi önprojelerle yapılmış
tır. Yâni temin edilen plânların çok üstüne çık
mıştır netice inşaatlar. Bu şekilde ister istemez 
tahmin ettiğimizden çok daha fazla bir yatırım 
meydana çıkmıştır ve dolayısiyle de seneler iti
bariyle 1963 te yapılmasını ilân ettiğimiz bâzı 
yatırımları programdan çıkarmak mecburiyetin
de kaldık. Bu, çıkmış demek değildir, lleriki se
nelere aktarılmış demektir. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Bir sual efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Okul çağındaki 

çocukların okul dışı saatlerde oyun ve spor ihti
yaçlarını karşılamak maksadiyle, mahalle stadla-
rı tesisi düşünülüyor mu? 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (De
vamla) — Bu 'hususta şöyle bir düşüncemiz var: 
Geçenlerde gelen Fransız mütehassısının da dü
şüncesiyle, tavsiyesiyle şöyle bir karar alındı. 
Mamafih buna imkân olup olmıyacağı hususun
da şu anda kati bir şey söyliyemiyeceğim. Bu 
mütehassıs der ki, fakir bir memleket olarak bü
yük yatırımlarla büyük tesisler yapmak doğru 
değildir. Mahallelerde boş bulduğunuz sahalara 
küçük stad ve salon inşasiyle gençlerin boş za
manlarını değerlendirmeleri için onları burala
ra çekin. Bu fikir çok güzel bir fikirdir. Bütün 
imkânlarımızla bu şekilde çalışmalara devam edi
yoruz. 

BAKAN — Sayın Turhan Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 

İstişare Kurulunun değişmesi ve yerine yenile
rini alırken, yenilerini tâyin ederken ne gibi kıs
taslar nazarı itibara alınmıştır? Bu hususta ten
vir edilmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (İs
tanbul) — Bu sual biraz Şinasi Osma Beyden 
geldi gibi, arz edeyim. İstişare Heyeti derken 
malûmunuz bir kanun getireceğiz, teşkilât kanu
na getirmeyi düşünüyoruz. Bu kanun bu mese
leleri halledecektir. Bu sahada yardımcı olacak 
arkadaşları kendi görüşümüze göre düşündük, 
tesbit ettik, getirdik. Bunun isabet derecesi faa
liyetleri neticesinde belli olacaktır. Ancak bu iyi 
mi, kötü mü diyemem. Neticeyi karşımıza getire
cektir, tasarıda belli olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaflı. 
KADIRGAN KAFLI («Konya) — l^tan-
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bul'da bir Çukurbostan var. Stad olarak kulla
nılıyor. Bu sene başlarında orada bir toprak kal
dırılması yapılacaktı. 10 em. kaldırmışlar, rapor
da 50 cm. kaldırılmıştır diye göstermişler. Bu 
şekilde para çekilmiş. Bu gibi suiistimaller ol
duğu söyleniyor. Acaba bu hususta bakanlıkta 
bir dosya mevcut mudur? 

DEVLET BAKANI MALİK YOLAÇ (De
vamla) — Bu hususta her hangi bir dosyaya ba
kanlıkta rastlamadım. Mamafih, bunu ihbar te
lakki ediyorum. Tetkik eder, arzu ettiğiniz za
man cevabını veririm. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Muslihittin Gürer. 

MUSLİHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, büyük 
bir talih eseri olarak Sayın Vekilden sonra ko
nuşmam, hakikaten bendenizi söyliyeceklerim hu
susunda bir tenkid olmaktan ziyade, gayet kısa 
bir zaman evvel bu Vekâleti deruhte etmiş bir 
Beyefendiden, iki seneden fazla bu vekâletin ba
şında kaldığı halde Türk sporunu bir çıkmaza 
sokan bir kimseden sonra vazifeyi deruhte etmiş 
olması ve kısa bir zaman içinde genç arkadaşı
mızın bu mevzulara büyük bir vukufiyet atfet
mek suretiyle, enerjik karar aldığını görmekle, 
kendisine tenkid ve temennilerimizin bir ışık 
olacağı kanaatiyle büyük bir hüsnüniyetle arz 
etmekle şeref duyduğumu peşinen huzurunuzda 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir milletin hayat 
mücadelesindoki mukavemeti ve muvaffakiyeti, 
kuvvet ve başarısı, onu teşkil eden fertlerin fizi
kî, moral üstünlüğüne bağlıdır. Bugün artık 
cemiyetlerin din ayrımı olsun, ırk ayrımı olsun, 
fikir ayrılığı olsun kendilerine bâzı noktalarda 
sulh havarileri gibi birleştiren birtakım fonksi
yonlarla karşılaşmaktadırlar. Bahusus bugün, 
cemiyetlerin birbirine yaklaşmasını temin eden 
en büyük ve mühim faktörlerden birisi de spor
dur. Onun için spor teşkilâtına ufak bir teşkilât 
olarak bakmak, ona lâyık olduğu değeri verme
mek ve Türk Milletinin bütünlüğünü alâkadar 
eden bir mevzuda şu karşınızda bulunan ufak 
ıbütçe ile geçiştirmek her halde tahmin ederim ki, 
doğru olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bü kadar büyük bir 
teşkilâta, maalesef ufacık bîr baş oturtulmuştur. 
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Bu, Umum Müdürlük kisvesinde bu baş, bu teşki
lâtın, bu büyük hamurun mayasını yapacak, ek
meğini pişirebilecek durumda maalesef değildir. 
Bundan iki sene evvel Başbakanlığa sunmuş oldu
ğum bir sözlü soru d ol ayı siyi e «Türkiye'de bir 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması düşünü
lüyor mu?» demiştim ve o zaman Başbakana ni-
yabeten bu kürsüden sözlü sorumu cevaplandıran 
sabık vekil beyefendi, «En kısa zamanda, sözlü 
sorunuz yerinde görülmüştür, bu hususu, Bakan
lar Kurulunda tetkik buyurduk ve dolayısiyle, 
en kısa zamanda, Spor ve Gençlik Bakanlığının 
lüzumuna inandık bu kurulacak.» diye bu kür
süden zabıtlara tescil ettirmiş bulunmaktadır. 
Aradan iki sene geçmiş bulunuyor. Bu iki sene 
zarfında maalesef muhterem arkadaşlarım, aynı 
Bakanlar Kurulu bugün birçok vekâletler ihdas 
ederken, lüzumuna inandığı ve bu kürsüden bu
nu tescil ettirdiğim Spor ve Gençlik Bakanlığının 
hâlâ bu memlekette tahakkuk etmemiş olmasını 
büyük bir üzüntü ile kaydettiğimi ve Hükümet 
olmanın haysiyet ve ehemmiyetini bu kürsüden 
söylerken daha dikkatli bulunacak Hükümet aza
larına ihtiyaç bulunduğunu huzurunuzda üzüntü 
ile ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususu bu şekilde 
geçiştirdikten sonra bendeniz, spor mevzuunda 
bütün milleti alâkadar eden tenkid ve temennile
rimi ve bu hususta mevcut teşkilâta ışık tutacağı 
kanaatiyle, kısaca ifade etmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Beden Terbiyesi Teşki
lâtımız profesyonellik çıktıktan sonra maalesef 
yalnız bu iş profesyonelleri alâkadar eden bir iş
miş gibi, haddi zatında sporun bünyesinde müç-
temi bulunan amatör hususları, amatör durumla
rı nazarı itibara alınmadan muayyen kulüp ve 
muayen kulüpleri idare etmek suretiyle kendile
rinin muvaffak olacağı kanaatindedirler ki, bu, 
hatalı bir yoldur. Çünkü, spor işleri teşkilâtı, 
çünkü bu teşkilâtın mensupları her şeyden evvel 
memlekette amatör bir ruh içerisinde, bu memle
ketin spor dâvalarını hal etmek mecburiyetinde
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bütün dünya teş
kilâtlarında, bütün beynelmilel federasyonlarda, 
artık federasyonlar, demokrasilerin en büyük hu
susu olan ve demokrasilerin en büyük teminatı 
olan ve garantisi bulunan seçim usulüne itibar 
ettikleri ve seçimle iş başına geldikleri halde, 
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maalesef bir alışılmamış zihniyetin hâlâ Türkiye'
de temadi ettiğini görmekteyiz. Demokratik, par-
lömanter rejimlerde, madem ki, ümidi ışığımız de
mokrasidir, artık bunların, ufak nüveleri bulu
nan federasyonların da seçimle iş başına gelme
sinde büyük bir zaruret olduğunu kaydetmek is
terim. Çünkü, tâyinle iş başına gelen insanların 
velevki bu mevzulara ne kadar elyak olsalar da
hi, nasıl hareket ettikleri ve Türk sporunu iki 
senede ne kadar geriye götürdükleri sabittir. Sa
bit olan şeyler hata ise hatadan dönmek en bü
yük bir meziyettir. Genç Vekil kardeşime bu 
hususu hatırlatmakla en mühim vazifeyi yaptığım 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 18 federasyon vardır. 
Benden sonra konuşmuş olsalardı Vekil Bey diye
ceklerdir ki, «Bu 18 federasyonun başındaki ar
kadaşlarımız fahrî olarak iş görmektedirler. Şu 
halde bunları bu kadar sıkıştırmayın.» 

Muhterem arkadaşlarım, her fahrî gibi görü
nen işte esas olan bunun altında yatan nimetleri 
düşünmek lâzımdır. Bugün binlerce, yüzbinlerce 
bu fakir milletin kesesinden ayrılan dövizlerle 
harice yapılan seyahatlerin (bilançosunu bilmem 
bilir misıiniz... Muhterem arkadaşlarım, bugün 
bir futbol federasyonunun, bugün bir futbol fe
derasyonu başkanının şu bir - iki sene zarfında 
harice yaptığı seyahatlere karşılık aldıkları har
cırah yekûnu 150 bin lira civarındadır. Bunu bi
lir misiniz? Şu hale götrıe bendeniz, mevcut teş
kilâta diyorum ki, harice seyahat yapın, belki 
Türk Bayrağını dışarda dalgalandırmak iyidir; 
ama, herşeyden evvel, bundan evvel, büyük bir 
mazisi olan güreşlerde olduğu gibi, onu şeref 
kürsülerinde dalgalandırmak esastır, muhterem 
arkadaşlarım. Şu hale göre, esas olan dâvayı 
teshil etmek mecburiyetindeyiz. 'Dâvamız nedir? 
Otuz kişilik bir kafilede, 10 kişisi idareci ola
rak giden heyetlere hitabetmek istiyorum. Şu 
hale göre bunlara verdiğimiz, fakir milletin büt
çesinden verdiğimiz dövizi; bu heyetlerle gide
cek idarecilere vermeımıeliyiz. 

İlk evvelâ, sporumuzun istikbalini garanti 
içine alacak olan muayyen hedefleri tâyin et
mek ve bugün bir antrenörü dışardan Türkiye'
ye malettiğimiz vakit, senelik olarak buna sarf 
edilecek para, ıbiır kerecik harice seyahate giden 
bir kafilenin parasından daha azdıı*. Muhterem 
arkadaşlarım, şu hale göre, herşeyden evvel eh-
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liyetli antrenörleri Türkiye'ye celbetmek ve 
bundan evvel Türk güreşinin, beynelmilel saha
da ve kendine has oyunlarla hâkim kılınan za
manlarda Macar seferleri bu memlekete ayniyle 
mal edenleri, aynı zihniyet altında çalıştırmak 
sureti ile Türk sporunun ehliyetli ellere teslim 
edip geliştikten sonra harice seyahat yapılması 
faydalı olacağını ve iyi neticeler doğuracağını 
peşinen arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, zamanınız dol
muştur. Lütfen cümlenizi bağlayınız. 

MUSLİHİlTTlN GÜRER (Devamla) — Bağ-
lıyayım. 

Muhterem a/rkadaşlarım, dert bir değil. İn
san bir mevzuu bildiğini söylüyor. Onun için 
ben de bir dakika içinde bunları toparlıyayım. 
Bu mevzuda ehemmiyetli olan bir hakemler fe
derasyonunun ve hakem dâvasının olduğunu, 
artık bunun en kısa zamanda kurulmasını tavsi
ye etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Spor - Toto Müesse
sesi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yegâ
ne ümidi olan bir müessesedir. Yüksek Meclisi
nize gelecek olan türlü tesirler ve şartlar altın
da bu .müesseseye el uzatacak olanların para al
malarına ve Spor - Toto teşkilâtına göz dikmele
rine mâni olmanızı bilhassa mevcut teşki
lât namına istirham etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime nihayet 
verirken genç ve enerjik, kısa zamanda bu dâ
vaları kavramış ve istişareden fayda gören sa
yın Bakana bu memleketin dâvalarının hallin
de başarılar diler, Yüce Heyetinizi en derin say
gılarımla selâmlarım, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş bir çok önergeler var
dır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Beden Terbiyesi bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Müş
tak Okumuş. Buyurun efendim. 

(«Daha kaç kişi konuşacak» sesleri) Sekiz 
arkadaşımız daha tanışacaktır. 

MÜŞTAK OKUMUŞ (Bitlis) — Muhterem 
arkadaşlar, yeterlik önergelerine 'bakıyoruz. Biit* 
çinin akabinde gelecek bütçe sözcüleri tarafın-
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dam veriliyor. Bir ıaaı evvel konuşmıalaırmı ya
pıp gitiTieleri için. Halbuki bu bütçe üzeriaiıde 
6 - 7 arkadaş söz almaşlardır. Heırkes 3 - 5 da
kika koauşjacaktıır. Bendeniz Bitlis'te geçen se
me yapılması icabedem /bir kapalı spor salonu
nun sene ortasında sebep göstermeksizin prog-
ırıaımdaaı kaldırılmasının sebeplıerıind soracaktım. 
Bunun için yeterlik önergosıimin aleyhinde rey 
vetnmıenizi istirham iedeıriim. Hürmıetlerümle. 

BAŞKAN — Okunmuş olan yeterlik öner
gesini oyunuza ısunuyaruım. Kabul edenler... Ka
bul etmıiy enler... Kabul edilmıiştlr. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Şim
di maddelere ve maddelere bağlı cetvellerin 
bölümlerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün Cari harcamaları için 5 304 673 lira, 
yatırım harcamaları için 6 lira, sermaye teşkili 
için de 216 000 lira ki toplam olarak 5 520 679 
lira ödenek verilmiştir. , 

BAŞKAN — Bu maddeye bağlı (A/ l ) işa
retli cetveli okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm lira 
12.000 Personel giderleri 2 055 172 

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

13.000 Yönetim giderleri 364 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 814 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 053 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. f 

(A/2) 
B. l i r a 

21.000 Etüt ve proje giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Yapı, tesis ve küçük onarım 
giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye /teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ttnıiyeıılor... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi yeniden okutuyorum. 
(1 nci madde yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul ettiğiniz cetvel-
leriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (!B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 5 520 679 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - Cetveli 

61.000 Kurumlar hasılatı ve paylar 2 300 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi malları gelir
leri 270 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 320 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 2 630 677 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Bu maddeyi kabul ettiğiniz 

cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1964 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi üenel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656ı sayılı (Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetleri bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici 'mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
'bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasıarnsiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur-. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna (bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1964 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı 'bütçesinldeki tertibinde karşılı
ğı bulunan Iborçlar ilgili oldukları hizmet mad
delerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolupta Mu-
thasebei Umumiye Kanununun 93 ncü (maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde Ibulunan borçlar, 1964 yılı 
bütç'sinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve 
ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar 
borçlan maddesine; 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 

ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MIADDE 7. — Basımevi giderleri, profesyo

nel kulüplerin yapacakları yarışmalarda elde 
edilecek gelirden federasyon payı, futbolda müş-
teref bahis hasılatından elde edilecek .gelir, 
Bursa'da Çekirge'deki Parkotel, Uludağ, Anka
ra, Elmadağ ve Erciyes teiesieıge işletmecilikle
rinden elde edilecek gelir ve spor faaliyetlerin
den ^lde edilecek gelirler bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000, 63.000 nci 
'bölümlerine gelir, diğer taraftan bağlı ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) cetveli erindeki (12.911, 12.912) 
(14.5711, 14,572, 14.573) ve 34.710 ncu bölümle
rine ödenek kaydına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esıasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 9 ncu ımaddesi gereğince Merkez istişare 
Kurulunun kabul etmiş olduğu Futbol Profes
yonellik Talimatnamesinin 34 ncü maddesi gere
ğince profesyonel takımlar arasında yurt dâhi
linde bölgesi içinde veya dışında yapılacak maç
lardan elde edilecek brüt hasılatın % 5 i, ama
tör takımlar arasında yapılacak maçlardaki torüt 
hasılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hissesi ola
rak tahsil edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvelin ilgili maddesine gelir, diğer taraftan 
(A/J) işaretli cetvelin ilgili ımaddesine Maliye 
Bakanı tarafından ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden harcama
lara ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

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

Muhterem arkadaşlar, iki tane yürürlük mad
desi kalmıştır, açık oylarınıza sunulması gere
ken bu katma bütçenin açık oylama neticesinin 
bu celsede ilânı 'mümkün olmadığından, saat 
19,30 da toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 
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D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN —• Birleşime devam ediyoruz, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin gö
rüşmesine devam ediyorduk, son meriyet madde
leri kalmıştı, onları okutuyorum. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma-
1 iye Bakanı yürütü r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte konuşmak isti
yen arkadaşımız var mı? Yok. Tümü açık oyla
rınıza sunulmuştur, yuvarlaklar sıralarda gez
diril ecektir. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yı
lı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/592; C. Senatosu 1/329); (M. Meclisi S. Sayı
sı: 590; C. Senatosu S. Sayısı: 337) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesinin görüşülmesine başlıyoruz. Grup sözcüleri
ne söz vereceğim. Yeni Türkiye Partisi Grııpu 
adına konuşacak olan Sayın Vahap Kışoğlu, bu
rada! ar mı ? Yokl ar... 

Millet Partisi Grupu adına Sayın İsmail Hak
kı Akdoğan, buradalar mı? Yoklar... 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Refet Ak-
sov? Buyurunuz Savın Aksov. 

(1) M. Meclisi 590 S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 

A. P. GRUPU ADİNA REFET AKSOY (Or
du) —• Sözlerime başlamadan önce müsaade eder
seniz ufak bir şeye işaret edeyim: Devletin bir 
yıllık bütçesini ihtiva eden milyarları havi bir 
bütçenin müzakeresinde bir hatibin karşısında bu 
kadar az dinleyici görmesi hakikaten hazindir. 

Muhterem arkadaş! a r, 
Türk ve Müslüman medeniyetinin çok eski ta

rihlerinde kurulmuş sosyal bir nizam vardır ki, 
bunun, adına «Vakıf» diyoruz. 

Teessüs eden bu düzen ve kural kurulduğu 
andan itibaren gerek cemiyet, gerek memleket için 
insanlık ve medeniyet yönünden maddi ve mane
vi cephelerden birçok önemli âbideler meydana 
getirmiş insanlığa büyük hizmetler ifa etmiş, hem 
şehircilik, hem sosyal hizmet bakımından toplulu
ğa asıl ve medeni bir seviye temin etmiştir. 

Anadolu'da Selçuk Türklerinin kudretli düşü
nüş ve bul uslar iyle meydana getirmiş bulunan 
vakıf tesisler, Osmanlı Türkleni taral'ındıan be
nimsenmiş, daha ileri ve olgun merhalelere eriş
tirilmiş. 

Yüzyıllar boyunca tam bir dikkat hassasiyetle 
tatbik olunması neticesinde, Avrupa'nın rönesans 
devrine kadar muasır milletler, Türk diyarlarm-
daki ilerleme devirlerini ve onun eserlerini imre
nerek izlemişlerdir. 

Vakıf nizamının yurdumuza teinin ettiği bir 
yığın medeni eserlerin yanıbaşmda, bilhassa, sos
yal yaşayışta yoksul, malûl ve âciz içerisinde kal
mış insanların toplum içinde terk olunmuş, peri
şan bırakılmış kimseler olarak yaşamalarına, gö
nülleri razı olnııyanlar; «Bunlar da insan, bun
lar da Allah'ın kulları, bunlar da ırktaş ve din
daşlarımız» mülâhazasiyle, bu yoksullara, öksüz
lere takatsiz ve çaresizlere şefkat ve himaye eli 
uzatılmış, beri tarafta irfan ve kültürün yapılma
sı yolunda, medreseler, kütüphaneler, imarethane
ler kurulmuş, okumak hevesinde olanlara her su
retle yardım imkânları hazırlanmış, umumi sağ-
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lığın korunması, insanları öldürücü hastalıklara 
karşı korumak üzere şif ananeler kurulmuştur. 

Kökünü îslfımi. esaslardan alan vakıf, biz 
Türklerin elinde o devirlerin medeni varlıkları 
karşısında en ileri örnekler meydana getirilmiş
tir. 

Osmanlı İmparatorluğunun, yedi iklim, dört 
bucakta hâkim olduğu o muzzam devirlerde, ne
reye ayak atmış isek, Vakıf politikamızla tesis
ler ve eserler vücuda getirmiş bir millet olarak 
daima öğünebiliriz. 

Bugün, Romanya'da, Bulgaristan'da, Yugos
lavya'da, (lüney Kusya'da, Amerika'da İrak'ta, 
»Suriye'de, Hicaz ve Yemen'de, Mısır'da bıraktı
ğımız Vakıflar ve eserler hesapsız olduğu kadar 
bu eserler, oralarda Türkün sanat ve insanlık 
duygularının birer âbideleridir. 

Ne yazık ki; lıepisi oralarda kaldı, meselâ; gü
nümüzün politik biı* hâdise mahalli olan Kıbrıs'
ta ve diğer Adalarda, kalan vakfiyelerin maddi 
değeri milyarların üstünde başdöndürücü muaz
zam bir servet yekûnudur. 

Muhterem arkadaşlar; 

Sizlere kısa bir hülââsasını arz ettiğim bu mu
azzam müessesenin bugünkü mübarek yurt üstün
de kalanları ise, el'an azîm bir varlık ve servet 
olmasına rağmen ne yazık ki, biz bu serveti ölçemi
yor, derleyip toplıyamıyoruz... Sizlere şurasını 
arz edeyim ki, milyarları ihtiva eden Vakıfları
mızın, .menkul, gayrimenkul miktarlarını maa
lesef .ne Vakıflar İdaresi, ne de gelip gecen Hü
kümeti er bilemedikleri gibi, bu yönden ciddî bir 
teşebbüse dahi tevessül etaııemişleir, tahmince 
ıkapauııı elinde (kalmıştır. (Bu halimiz neye ben
zer bilir misiniz?... Ook zengin bir kimsenin 'mev
cut servetinden istifade edemeyip, yar ve ağya
ra avuç açması gibi 'bir hal... Burada ımiisaade-
nizle bir vakıayı ıaırz edeyim... İkinci Meşruti ye
tin üçüncü yılındayız... Evkaf İdaremiz Hükü
met teşkilâtında bir nezaret halinde .idare, edi
liyor... Evkaf Nâzın da; şimdiki .Senatör, Sayın 
ıSıtaıt Hayııi'nin çok değerli (babaları merhum 
Hayri Beydi... Hayri Bey, İstanbul'da, akarlar 
yaptırıyor. Mevcut vakıfları teslüt ve İhyaya uğ
raşıyordu. Evkaf İdaresini modern bir tensik 
ve tanzime tabi tutımak zaruretine yakından 
inanmış olan merhum, Avusturya, Macaristan'
dan ıbir mütehassıs eelbettiler... gelen mütehas
sıs, aylarca tetkikattan sonra nezarete çok kısa 
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bir rapor veri)) gitti... Mütehassıs, Vakıflarımı
zın ana esaslarına ait kaide, nizam ve prensip
lere vâkıf olduktan sonra ,Nâzır Hayri Beye kı
saca bir mektup bırakarak duygu ve hayrejtinıi 
şöyle ifade ediyor; 

«Davetinizle geldim. Büyük bir ımımanla 
kaırşılaştım. Bu tnuazzıam varlıktan çok şeyler 
öğrenerek geri dönüyorum. Bu büyük uniımana 
birşey katmak haddim değil... Devletlinizin para
ya olan ihtiyacını İstikraz temin etmek üzere, 
Maliye Nazırınız, Avrupa kapılarını dolayınken 
siz elinizdeki bu servet kaynağından istifadeyi 
neden bcceremiyousıınuz? Hayretler içindeyim...» 

O vaktin Evkaf Nazırına ve Hükümetine 
laldolan bu hâtıra ,acaba fikirlerde ne giıbi bir 
ikaz intiba hâsıl etmiştir? Malûm keyfiyet, eski 
hal... Herşey olduğu yerde... Raporlar raf da... 
Buna rağmen o zamanının Hükümetleri bir çok 
yönlerden Vakıf paralara el uzatarak borç namı 
altında harcamış, ödünç olarak aldığı borç para
yı ödememiştir. 

Bugün ellimizde Vaıkıf ve emsali hir sürü ge
lir kaynaklarımız mevcut olduğu halde, bunlar
dan istifadeyi ,nizami, mıakul İstismar imkânla
rını acaba neden aramak yolunda değiliz... Mil
lî kalkınma politikasını plân ve programa, bağ
ladık... Yani değirmeni kurduk... Çok güzel ama; 
değirmenin suyunu bulamıyoruz. 

Arkadaşlar; 
Türk ve İslâm düşünüş ve buluşunun orta

ya koyduğu Vaıkıf esasları o kadar sağlam, o de
rece geniş ve. şümullüdür ki, bu tesislerin mey
dana getirmiş olduğu sosyal ve imarî eserler, 
memleıketimizln iftihar medarı olan âbidelerdir. 
Un baritinden bir misal vereyim; bir köyde bir 
kasabada, bir şehirde, bir mescit, cami han, lıa-
maım, şadırvan, bir çeşme ve emsali eserler yap
tıran hayır sahibi bir ıkimse, eserini ikmâl ettir
mekle beralıer, bu eserinin nihayete kadar ayak
ta kalması ve o camiin, mescit, medrese, tekke, 
(«eşmenin, harabolmaması ve bunlıaııa lıizmet 
edenlerin geçimlerini temin için de meydana ge-
'• ir iniş olduğu eserlerdin yıambaşında akarlar yap
tırmak .suretiyle tesisin ve hizmetıkârlarnıın ge
çimlerini ve esere sadıkane bir surette hizmet 
etmeleriıiıi temin etmişlerdir. 

Yine meseâ; istanbul'da Selâtin Camii deni-
J len padişahlar tarafından yapılan cami ve ıııed-
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reselerin korunmam ve burada vazife alacak 
imam - Hatip, Müezzin ve (medresede müderris
lik yani hocalık yapacakların geçimlerini temin 
etmek üzere de o eserlere ımülbak gelir kayna
ğı olmak üzere, dükkân, hamam, han yaptınmış-
•lar, çiftlikler, bahçeler tesis etmişler ve bunla
rın idare şeklimi bir Vakfiye ile bir mütevellıiye 
bağlamışlar. Hattâ bu vakfiyeleri devirin mah
kemelerimde tescil ettirmişlerdir ki; bu muaz
zam eserler bu suretle ayakta durmaktadırlar. 
Büyük Fâtihin meşhur vakfiyesi, bir vakfm 
idare sistemine ait en güzel ve mezbut bıir Vak
fiyedir. 

Şahıslarla ait vakfiyeler de, Padişahlar tara-
fından yapılmış olan vakfiyelerden asla geri de
ğildir. Bunlardan biri olarak Osmanlı Impara-
torlıuğunıun ilk kuruluşu sırasında çok büyük 
hiizımıetleri geçmiş olan ve Millî tarihimizde şöh
ret kazanan Yenice Vardaırlı meşhur Gazi Evra-
>nus Beyin Vakfiyesidir. Milyonlarca liralık ser
veti hükmüne alan bu Vakıfname, o derece ge-
tniş bir düşünce, o derece ince bir hesapla tan
zim olunmuştur ki; altı asırlık bir tarihe rağmen 
bugünkü ahfadı elan, Vakıflar idaresinden hak 
dâva etmektedirler. 

Gerek ıSultanlar, gerek şahıslar tarafından 
meydana getirilen tesisler, Devlet eline geçtik
ten sonra yavaş, yavaş değerlerini kaybederek 
bugünkü perişan duruma düşürülmüştür. Vakıf 
öyle bir servet ve sosyal hizmet kaynağıdır ki, 
.kurulduğu zamana ait dikkat ve hassasiyet el
den kaçırılmamış olsaydı, bugünkü medeniyet 
(dünyasında milletimizin sosyal durumu baımbaş-
faa olacaktı. 

Ne yazıık ki, Vakıflarımız Devlet idaresine 
geçtikten sonra, bıir taraftan Devletin bir taraf
tan mütevelılileırin istismar ve hücumuna uğra
mış, ıen son olarak Devletin mıaddî yardımına 
muhtaç bir hale getirilmiştir. 

Cumhuriyet rejiminde Evkaf, Başvekâlete 
bağlı bir Umum Müdürlükle idareye başlandığı 
zaman, Başvekiller, şahsan alâkadar olamadılar. 
Bir zaman Başvekâlet müsteşarlarının nezaretiııo 
bırakıldı. Daha sonra, sandalyasız bakanlara bi
rer meşguliyet düşün ulurken Vakıflar idaresi de 
Devlet Bakanlarından her hangi birisinin nezaret 
ve idaresine bırakılmış oldu. 
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Lâkin Bakan, bu mühim dâvayı ele almak 

şöyle dursun... bu mühim meselemiz Hükümetin 
şimdiki plân ve program politikasında da gerekli 
değer vo önemi bulamamıştır. 

Biz Adalet Partisi olarak, bu ihmal ve de
ğersizliği, Hükümetin büyük bir noksanı olarak 
bu kürsüden tebarüz ettirmeyi vazife sayar, Ev
kaf idaresinin esas gayesinin önemle ele alınma
sını ve bu gaye ile millî kalkınmamızın süratle 
tahakkuku gayemize bir miktar olsun, vasıta 
kılınması hususunu Sayın inönü Hükümetinin 
dikkatine arz ederiz. 

Bu noktaya gelmişken müsaadenizle şahsi bir 
hatıramı arz edeyim. 

Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların 
korunması yolunda çok çalışan, olgun esaslar mey
dana getirmiş bulunan Avrupa milletlerinin güt
mekte oldukları modern yola sapmaklığımız lâ-
zımgeliyor. Bu hususta esas vazife, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının olmasına rağmen, ne 
yazık ki, bu Bakanlık sosyal hizmetler işinde çok 
geni, çok lakayt bir vaziyette idıi. 

1958 yılında Hükümet Unesco'dan yardım 
talebinde bulundu. Unesco, esirgemedi. Yardım 
va'dinde bulundu. Lâkin, ya'dimi haklı şarla 
bağladı, dedi ki; 

«Size yardımda bulunabilirim. Fakat bu mak
sada ait deri i toplu ve esaslı bir kanun meydana 
getiriniz. Yardıma hazırım» dedi. Hükümetin bu 
yolda bir kanun hazırlaması esası resmen kabul 
edildikten sonra UNESCO Türkiye'nin içtimai 
durumuna uygun olarak bir kanun hazırlamak 
üzere Ankara'ya bir heyet gönderdi. 

Bu mevzuda Çalışma Bakanlığı da yakından 
ilgili olduğu için... Bakanlığın hizmet gayesini 
ve tarzını öğrenmek üzere gelen Heyet, Çalışma 
Bakanlığını ziyarete geldiler. 

Müsteşar olarak kendileriyle görüşmem sı
rasında, gelen Heyetin Başkanı olan «Miss Piyt» 
ismindeki hanım, benim ayrıca... Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Başkanı, olduğumu öğ
renmiş olduğundan, Çocuk Esirgeme Kurumuna 
hangi yollardan ve ne suretle gelir temin edildi
ğini sordu.... Bu arada konuşmamız, Evkaf ida
resine intikal etti. 

Kısa ve umumi olarak Vâkıfların tarihçesi 
ve vazifeleri hakkında verdiğim izahattan sonra, 
bana aynen şunları söyledi ; «Bu kadar şümul-
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lü, sağlam v,e zengin bir hizmet müesseseniz var
ken, nasıl oluyor da yüz binlerce kimsesizin ve 
yoksulları aranızda perişan yaşatıyor UNESCO'-
dan yardım istiyorsunuz.» 

Doğrusu, bu soruya cevaibım çok güç oldu... 
Miss Peyt ilâve etti... (Demekki sosyal yardı
mın esas temeli ve kökü Türkiye'de kurulmuş bu
lunuyor. Bunu UNESCO'ya bildireceğim.) 

Doğrudur, temel bizde ama... FrenMer bu 
kudsi temeli örnek almak suretiyle modern tesis
ler meydana getirmişler. Şimdi onlar sosyal işler
de nasıl çalışmamız, nelerden istifade etmemiz 
gerektiğini bize öğretiyorlar, ibret almamız, 
uyanmamız lâzım.... 

Evkaf İdaresi yurt sathında menkul ve gay
rimenkul hesapsız emvalle sahiptir. Fakat, bu 
muazzam servet erimekte devam ediyor. Bu dağı
lışı, bu yok oluşu önlemek, Vakfın mallarını, para
sını nemalandırmak suretiyle eski kudretini ih
ya etmek üzere 1954 yılında çıkarılan 6219 sayılı 
Kanunla (Vakıflar Bankası) kuruldu. Ama, maa
lesef bu banka istihdaf edilen gayeden uzak kal
mış, sermaye itibariyle Vakfın maddi varlığına 
ortak olmuş ancak ticari faaliyet esasından daha 
ileri gidememiştir. 

Evkaf İdaresinden millet ve memleketin bek
lemekte olduğu hizmet, klâsik bir yolda yürütül
mektedir. On binlerce alil yoksul, talih ve kudret 
düşkünü kadın, erkek birçok insanların himaye 
beklediği bu müesseseyi âmmenin tam ve kâmil 
itimadına lâyık modern bir müessese haline ge
tirmek lüzum ve zaruretine kaani bulunan Ada
let Partisi, Hükümetin bu yoldaki durgunluğu
nu, ihmalini doğru bulmamakta, harekete geçme
sini istemektedir. Eğer Hükümet halka bu em
niyet ve itimadı telkin edebilirse; vatandaşlar
dan pek çoğu ecdadının hayrî işlerdeki çok bü
yük hizmetlerinden örnekler alarak vakfiyeler ya
pacak, memlekete maddi ve mânevi büyük hiz
metlerde bulunmuş olacaklardır. 

Bu suretle Cumhuriyet rejimi içerisinde 
bugünkü sosyal adalet politikası ile, müna-
se'bet ve ilgisi bulunan Vakfın daha mazbut 
esas ve kaidelere istinat ettirilerek amme
nin sosyal refahına yardımcı bir hale getiril
mesine çabalama Hükümetin ciddî bir vazifesi 
olmalı ve sayılmalıdır topluluk hayatımız
da yaşamakta olan bir yığın muhtaç insanlar-
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dıan mühim bir kısmı da malûller, âcizler olduğu
na göre güçlü işsize iş bulmak, çare aramak nasıl 
Hükümetin vazifesi ise, elden ayaktan düşmüş, 
»çalışma kudretini kaybetmiş kimseleri de ce
miyet içinde aç ve ilâçsız bırakmak hele gör
müş geçirmiş bu gün Devlet düşkünü olarak 
duvar dibinde yoksul kalmış olan insanları da 
düşünmek bunlara cemiyet olarak Hükümet baba 
olarak şefkat ve merhamet elini uzatmak vazi
femiz olmalıdır. 

Tazminat devrinden sonra, Evkaf idaresin
de başigösteren aksama ve gerileme maalesef 
yıllar geçtikçe artmakta, maddeten gerilemekte
dir. 

Evkaf İdaremizi bu günkü modern ihtiya
ca göre yepyeni ve sağlam bir nizam içinde 
(memleketin ve halkın istifade görebileceği bir 
hal ve seviyeye getirmek, getirebilmek parti
mizce mahal olmayan bir keyfiyet olarak bilin
mektedir. Ancak bunu Hükümetlerin içinden 
sızması ve kendilerine ideal edinmeleriyle 
mümkündür. 

Evkaf idaresinin foksiyonları arasında ma
betlere, ibadet enline yardım da bulunmak da 
vardır. Bir ç'ok hayır erbabının yaptırıp vakfi-
yeleriyle birlikte Evkaf idaresine devretmiş ol
dukları nice mabetler, nice sanat eserleri var
dır ki, idare bunlara bakmaktan âciz durumda 
esaslı bir reform yapamamaktadır. 

'Gerek mazbut, gerek mülhak vakıfların bu 
günkü durumları cidden yürekler acısı bir hal 
almıştır. Hükümet ecdat yadigarı bu eser ve 
tesisleri ihmalden korkmalı, ihyaya çalışmalıdır. 
Aç, susuz sakat kalmış hayvanlara kadar şefkat 
ve himaye vakıfları meydana koymuş çok asil 
bir ecdadın, bir neslin çocukları olduğumuz 
unutm amalidir. 

Bu arada yurdumuz için birer sanat ve şeref 
âbidesi olan büyük ISelâhattin 'Camilerinin mâruz 
bulundukları harabiyetten kurtarılmasını Hükü
metten temenni ederiz. 

Bu samimî temennilerimiz, Hükümetçe dik
katle alındığı takdirde; sosyal yardım konusun
da büyük başarılara kavuşulacağına inanmak
tayız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Evkaf idaresinin umumi durumu hakkındaki 

bu izahatımızı 1963 ve 1964 yılları bütçelerinin ra
kamlı mukayeseleriyle tebarüz ettirmek müm-
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kündür. İdarenin bilûmum gelir miktarı, 1963 
yılında 45 470 650 liradan ibaret iken, 1964 yılın
da bu miktar 51 184 400 liraya baliğ olmuştur ki, 
bu miktarın, buraya dikkat buyurun 24 665 320 
lirası Hazine yardımıdır. Namütenahi imkâna sa
hip e muazzam varlık, fövkaf İdaresi eriye, erjye 
yardıma muhtaç hale gelmiş... Umumi gelir ye
kûnu ise geeeıı yıla göre 3 935 000 lira bir faz
lalık göstermekte ise de, 1963 yılına nazaran da 
673 570 lira eksiktir. 

Binaenaleyh 1964 yılı bütçesindeki artışı, ha
kiki bir gelir artışı olarak kabul etmemize imkân 
yoktur. Ancak, bir tahmin kabartılmasından iba
rettir. Nitekim Hükümet Umumi Muvazene büt
çesini tahminlei' fazlasiyle kabartıyor, yıl sonun
da yüzlerce milyon açık veriyorsa, Evkaf İdaresi 
de mütevazi bütçesi içinde aynı yolu takibederek 
masraflarını karşılamak üzere hakiki gelirinden 
zi.yade tahmine müstenit bir bütçe hazırlamak 
durumunda kalıyor. 

Bu şekildeki bir bütçe ile, bu sistem çalışma 
ile beklenen hizmet ve radikal hareketleri bu mü
esseseden beklemek, ummak imkânsızlığı karşısın
da, Adalet Partisinin görüş ve tavsiyeleri şun
lardır. 

Cemiyetin bu memleketin içtimai, hayrî, ve 
i mart işlerde büyük ve mühim imkânlara sa-
lıibolan bu müessese, Hükümetin murakabesine 
tabi olduğuna göre, Hükümet, bu müessesenin 
gayeye ve nizamını bozmadan, ihmal etmeden 
modern bir reforma tâbi tuttuğu takdirde, mem
lekete ve cemiyete çok mühim kazançlar temin 
edeceğine biz, kaani bulunmaktayız. 

Bu samimî arzu temennilerimiz içerisinde ha
lisane duygularımızı izhar eder, Evkaf İdaresine 
başarılar dileriz. Hürmetlerimizle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Kadimin Kaflı. 

O. K. M. P. GRUPU ADINA KADIRGAN 
KAPLI. (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 

Hükümet bu sene de karşımıza evvelki se
nelere nisbetle hemen hemen farksız bir bütçe 
ile gelmiş .bulıınmaktadır. Atalarımızın bırak
tığı milyarlar değerindeki vakıfların, bugünkü 
acınacak hale gelin esin d e, öteden beri devamı 
eden idaresizliğimizin tesiri olduğunu •itiraf 
gerekir. 

öyle ki, vakıflarda şartlara riayet edilme
miştir. Vakıf malların satılması gibi asla mâ-

21 . 2 . 1964 0 : 4 
zur görülemıiyecek tutumlarla karşılaşılmıştır. 
Vakıf inallar âdeta şunun bunun menfaat sağ
lamasına vasıla, kalınmıştır. Bunlarım günahı 
büyüktür ve bu günahlar şimdiye kadarki hü
kümetlerin. ve idarecilerin omuzları' üzerinde
dir. 

Ataia rj mı zım 1.) i Taktıkla rı vaki fi a r Devletin 
yardımına mühtacolnıak şöyle dursun, ba.sjlı-
başuıa, bir Devlet olabilecek derecede zengin
di. ve sağlamı' temellere dayanmıştı. intikal 
devrindeki yanlış tutumlar bu temelleri bile 
sarsmıştır. 

Mademki günah bizimdir, mademki günah 
hükümetlerindir, telâfi için Devlet Hazinesin
den yardımı şarttır. Faıkat bu yardım, ancak 
25 milyon kadardır. İsterdik ki, bu miktar yüz 
m il yon, ikiyü'z milyon olsun. Fakat memleke
tin ihtiyaçları pek çok, Devletin imkânları 
malı duttur. Hazinenin, yardımı miktarını ge
lecek seme hiç olıma-zsa elli milyona çıkarılması 
için imkânlar aram asını temenni ederim. 

Vakıfların, malları kusa bir zanuan önceye 
•kadar pek perişanı bir halde idi, 'kimdin eline 
geçerse onun tarafından' istismar olunuyor, 
hattâ imıha olunuyordu. Birkaç seneden beri 
-düzelme göze çarpmaktadır, fakat bu hal an
cak ümit vericidir. 

Yüksek vasıflı mimari eserlerin ihmal yü
zünden. maıhvolduğunu gördük. Şimdi restoras
yon başlatmıştır. 

Meselâ, Konya'da ve Konya'nın Karaman 
şehrinde mahvolmak üzere olan pek değerli 
eserlerin kurtarılm'aısıına' çalışıldığını memnu
niyetle -gördük. Bu işlerin ihtisasa saygı gös
terilerek, eski eserlere âdeta âşık şahsiyet
ler tarafından pek titizlikle yapıldığına şahi-
dolduk. Bu bakımdan! Vakıflar Umum Mü
dürlüğünü takdir etmeyi 'vicdan borcu biliriz. 

Vakıf malların gelirleri pek azdır. Bunda 
'kira kanunlarının başlıca tesiri vardı, halbu
ki tahdit mahiyetindeki kanunlarıın vakıflara 
teşmil edilmemesi gerekirdi. Vakıf malların 
okul, hastane, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu gibi iyilik ve kültür müesseselerine taıh-
sisini pek tabiî görürüz, fakat siyasi partilerin 
Devlet nüfuzundan faydalanarak vakıf malla
rı kullanmaları bizi çok üzüyordu. Şimdi bu 
gibi hallere de son verildiğini gömlekteyiz. 
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Vakıflar her şeyden evvel bir sosyal ada

k t ı taınzim müessesesidir. Bu itibarla fakirle
re, hastalara, öğrencilere, sakatlara yardımı 
arttımrıailıdır. 

C. K. M. P. adına Vakıflar Genel Müdür
lüğünden, basslıca dilekleri iniz şunlardır : 

1. Vakıflarım şartlarına riayet etmelidir. 
Şartlara riayet yeniden vakıf yapacak olanla
rın güvenini arttırır ve onları teşvik eder . 

2. Vakıflar İdaresi iktidar partilerinin.- şah
si görüşlerine göre niteliğini değiştirme zorun
da kalmıştır. Bunun önüne geçmek için Vakıf
ları' muhtar bir müessese haline getirmek fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. . 

3. Vakıf, mallan, kiraların tahdidi gibi 
kanunların duşunda tutmalıdır. Kiralanın ser
best bırakıldığı şu sırada Vakıflar Umum 
Müdürlüğü kiracılarla yeni şartlarla mukavele 
yapmaya hazırlan inakta dır. (Bunda, Vakıfların 
gerçek hakkını korumalı, fakat müessesenin 
mahiyeti itibariyle fahiş kiralar istemekten de 
sakınmak gerektiğini sanınız. 

4. Vakıflar arasında bilhassa içme suyunun 
mânevi derecesi çok yüksektir. Çünkü su takdis 
edilmiştir. Halbuki vakıf çeşmelerin pek çoğu su
suzdur, bu çeşmelerin susuzluğu onları vakfeden
lerin ruhlarını ıstırap içinde bıraktığına inanıyo
rum. Kaldı ki, su akan çeşmenin memurluğu de- j 
vanı eder, susuz çeşme yok olmaya mahkûmdur. 

5. Atalarımızdan kalan vakfiyelerin pek ço
ğu şefkat, merhamet, yardım, iman bakımından 
birer şaheserdir. Bunlar arasında ceza evlerinde
ki mahkûmlara «kuş sütü dahi verilir» diye ha
zırlananları hatırlarız. Bunları, hem tarih bilgi
si, hem kaybolmaması, hem yeni nesillerin Atala
rımıza saygılarını artırması gibi sebeplerle Va
kıflar Dergisinde açıklamalı olarak neşrini temen
ni ederiz. 

6. İyilik yapmaya pek hevesli olan vatandaş
ları vakıf bırakmaya teşvik için mevcut kanunlar- I 
da tadilât yapmalı, icabederse yeni kanunlar gc- I 
tirmelidir. I 

Burada bir noktaya daha temas etmeden geçe-
miyeceğim : 

Diyanet İşleri Başkanlığının vazife gördüğü I 
bina, Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Şimdi- I 
ye kadar bu binaya Diyanet İşleri Başkanlığı se- I 
nede onbin lira kira yermektedir, Bu defa Vakıf- | 
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I lar Genel* Müdürlüğü yılda doksan bin lira iste-
I inektedir. 
I Halbuki Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Diya-
I net İşleri arasında çok yakın ilgi vardır. Vakıf-
I lar Genel Müdürlüğü Diyanet İşlerine yardım et-
I mekle mükellef durumdadır. Kaldı ki, istenen 
I kira fahiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının bulun-
I duğu, âdeta köhne denilecek olan bina, serbest pi-
I yasaya göre senede otuz, kırkbin lira ya eder ya 
I etmez. Bu kadar kiranın Diyanet İşleri Başkan -
I lığından Maliye Bakanlığının istediğini söyliye-

bilirler, fakat Maliye, Genel Müdürlüğe sorma-
I dan yapmaz, yapmışsa hata etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin milleti

mize hayırlı olmasını diler, hepinizi sevgi ve say
gı ile selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - C. İT. P. Grııpıı adına iki sözcü 
' vardır. Birisi Mehmet Ali Ankan, diğeri Burhan 

Arat arkadaşımız. Hangisi evvel konuşacak. 
MEHMET ALÎ ARTKAN (Mardin) — Ben 

konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
C. H. P. GRÜPU ADINA MEHMET ALİ 

ARIKAN (Mardin) --Muhterem arkadaşlarım; 
1564 yılı Bütçe Kanunu üzerinde, C. H. 

P. nin görüşlerini arz etmeye çalışaıcağız. Va
kıflar tarihî geleneklerimizin insan ruhunda 
yarattığı asil duygularının bir ifadesi ve imalı-
sulü olarak ve cemiyet hayır ve nef'ine tah
sis edilmek kaydiyle doğup asırlar boyunca 
gelişmiş bir içtimai tesanüt müessesesidir. 
İçtimai tesanüt fikrinin doğup geliştiği millet
lerin; tarih boyunca daima ileri hamileler kay
dettikleri ve medeniyet alanında cihanşümul 
eserler' verdikleri bir gerçektir. Temelini iç
timai tesanüt gilbi ulvî bir ilkeden alan ve 
millî bünye içinde çok -hayırlı gelişmeler kay
dederek son çağlarda, yani Osmanlı Devleti
nin parçalanması üzerine âdeta inkıraz eden 
vaikırfları kaılfkıudırnıalk ve eski muhteşem ha
line sokabilmek maksadi'yle birkaç yıldan beri 
gösterilen; faaliyetler takdire şayan olmaJkla 
'beraber, bu müessesenin mazisi karşısındaı hiç 
mesamesinde kalmaktadır. Filhakika bir za
manlar yalnız B-ağdad ilinin vakıf bütçesinin 
bütün Devlet memurlarının maaşlarını bir çır
pıda ödiyecek kadar zengin oluşunu zikreder 
ve bugün Vakıflar Bütçesinin 80 mil yon lira 
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civarında sürünüp gitmesini ifade edersek için
de bulunduğumuz acı gerçeği kısmen aydın
latmış oluruz. Bu acı inkırazın başlıca tebep-
1 erini 5 esasta toplamak mümkündür. 

1. İmparatorluğun çökmesiyle duş ülkeler
de, Yunanistan, Mısır, Suriye ve Irak gibi ül
kelerde muazzam serveti bulunan vakıflara! 
ayrı düşmesi. Yalnız Yunanistan'da kalan 
vakıf sermayesinin 250 milyon aıltın değe
rinde olduğunu söylersek: vakıf müessesesinin 
düştüğü feci durumu izah etmiş oluruz. 

2. Muhtelif devirlerde çıkarılan kanunlarla 
•bu müessesenin baltalanmış olması. Gerçekten 
65(70 sayılı Kamun kira konusunda vakıfların 
kira kaynaklarını kurutmuş ve bugüne kadar 
maalesef binlerce vakfa ait akardan beklenen 
randıman alınamamıştır. 7 200 müsakkafattan 
vasati olarak alınabilen kira miktarı senede 
8 885 000 liradır ki, bu yüzde 0,88 dir. Ylani 
yüzde bir bile değildir. 

3. Medeni Kanun hükümleri de vakıflarin 
çöküşünü hazırlıyan sebeplerdendir. Medeni 
Kanun bilhassa mânevi bakımdan şahısların 
vakfa ehemmiyet vermemesine âmil olmuş ve 
vakıalara karşı' duyulan itimat ve emniyeti 
sarsmıştır. Bulgun vakıf gayrimerikulleri sa
yısı 19 binden ibarettir. 

4. Vakıf müessesesini himaye eden bâzı 
kanunlara mukabil "Vakıflar idaresini yanlış 
ve zararlı, istikamete sürükiiyen bâzı kanunla
rın ısdarı da vakıfların zayıflamasına âmil olan 
sebeplerdendir. Ezcümle Vakıflar Bankasının 
kuruluşunu sağlııyan 6219 sayılı Kanun, bâzı 
vakıf akaretine zammı mümkün kılan 6084 sa
yılı Kanun, memba sularına dair 3913 sayılı1 

Kanun, Vakıf mallarından elde edilen vari
datın tahsilinde 616(3 sayılı Âmme alacakları
nın tahsiline dair Kanun ve nihayet bâzı sa
kat hükümler ihtiva etmekle beraber 2762 sa
yılı Vakıflar Kanunu gibi kanunlar idareyi 
kısmen himaye etmiş ve fakat müessesenin lâ-
yikı veçhile faydalı hale gelmesini sağlaya
mamıştır. Buna karşılık olarak 6092 sayılı olup 
zeytinlik, fındıklık ve incirlik gibi vakıf mal
larının satışına dair Kanun, 2950 sayılı Va
kıf mallarının taksitle satışına dair Kanun, 
5982 sayılı Kanun, 2387 sayılı Vakıf mallanın. 
sureti idaresi ve kiraya verilmesi hakkındaki 
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Kanun gibi, mevzuat ise, maalesef vakııflaırrni 
zararına tatbik ve tecelli etmiştir. Gerçekten 
vakfın ana unsurunda ebediyete intikal eden 
hayır ve hizmet unsuru ve bu unsurun istik
rarı esastır. Bir gün evlât ve ahfadının veya 
Devletin bakmayacağı' veya çok ucuz bir fi
yatla satılacağını bilen kimseler ve zengin 
halk bu durum karşıısıoda vakıf kurmaktan iç-
tinabetmiştir. 

5. Vakıfların çöküntüsünü hazırlayan se
bep ve âmillerden biri de Devletin gerekli il
giyi göstermeyişi ve uzun müddet Evkaf İda
resinin yardımdan uzak tutulmasıdır. Gerçek
ten 19515 yılından itibaren Vakıflar Bütçesi ra
kamlarını! sıpaladığımi'z takdirde bu hakikat 
meydana çıkmış olur. 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

12 562 000 
14 404 000 
18 681 000 
27 111 000 
32 132 000 
55 675 000 
44 260 000 
40 841 000 
85 109 000 
97 349 000 

Bu bütçe rakamları içinde 1960 yılına kadar 
Devlet Hazinesinden yapılan yardım hiçbir za
man idarenin gerçek gayesine ulaşmasına âmil 
olamamış ve çok cüzi kalmıştır. Vakıfların bu
günkü çöküntüden kurtulması için yukarda izah 
eylediğimiz 5 sebebin ayrı ayrı ve ehemmiyetle 
ele alınması ve plânlı bir şekilde halledilmesi 
ve bertaraf edilmesi iktiza eder. Yâni Vakıfla
rın faaliyetleri üç esasta toplanmalıdır: 

1. Zararlı mevzuatın kaldırılıp faydalı ha
le getirilmesi, 

2. Sosyal hizmetler konusunun rasyonel bir 
şekilde tanzimi. Ezcümle Gureba Hastanesi ti
pindeki hastanelerin yurdun diğer yerlerinde de 
tesisi. 19 talebe yurdunun kifayetsizliği nazara 
alınarak yurt sayısının çoğaltılması. Bilhassa 
ortaokul ve lise öğrencilerinin barınmasını sağ-
lıyan yurtların imaret ve aş evlerinin daha da 
artırılması gerekir. 

3. Âbidelerin restore edilmesi için daha ge
niş mikyasta yatırım yapılması icabeder. Abi-
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delerin restorasyonu için bu tempo ile gidilir
se yani yılda 3 - 5 milyon tahsis edilmiye de
vam edilirse 3 000 den fazla dünya çapında ta
rihî kıymeti haiz sanat âbidesinin ancak 100 yıl
da tamiri mümkün olacak ki, bu süreye kadar 
bahse konu âbideler çökecek ve millî servet heba 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vakıflar esas itibariyle mazbut vakıflar ve 

bir de mülhak vakıflar diye iki kısımda mütalâa 
edilmektedir; mazbut vakıfların bugün duru
mu iyidir; ancak mülhak vakıflar için âcil ve 
mühim tedbirler almak zarureti tardır. Bil
hassa idarenin mülhak vakıflarla da ilgilenmesi 
ve bunları harabiyetten kurtarma tedbirleri al
ması iktiza eder. Bunun dışında Vakıflar Ban
kasının asıl gayesine matuf faaliyetlerde bulu
nabilmesi için bu bankaya Hazinenin imkânlar 
sağlaması ve Vakıflar Umum Müdürlüğüne de 
bâzı şartlar tanınması icabeder. 

Umum Müdürlüğü ve Hükümeti bu istika
mette faaliyet halinde görmekteyiz. Bu bakım
dan şükranlarımızı arz eder vakıflar bütçesinin 
millete ve memlekete hayırlı olmasını dileriz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Burhan Arat. 

C. H. P. GRUPII ADINA BURHAN ARAT 
(Çanakkale) — Sayın Milletvekilleri, mevzu ha
kikaten derin. Cansız ve şuursuz tabiatın can
lanıp şuurl aşmış birer cüzü olan insanlar, ken
dilerini saran dış âlemin dehşetli görünüşü için
de varlıklarını koruyabilmek için insiyaklarına 
ve şuurlarına başvurup sarılırlar. 

Bu sebeple hayatın zorluklan, sertlikleri ve 
acılan insanlan ilk zamanlardan beri, bunlara 
karşı birtakım önleyici ve koruyucu tedbirler 
ve araçlar arayıp bulmaya zorlamıştır. 

Karşılaşılan zorluk, sertlik ve acılıklan 
azaltıp hayatı güzelleştirmek ve yükseltmek için 
insan şuurunun bulduğu en temelli yol, kişile
rin kişisel çalışması ile artırabildikleri varlıkla
rından bir kısmını veya tamamını kendi rıza 
ve iradeleri ile toplum hizmetine ebediyen terk 
ve hasretmeleridir. 

Bunun bugünkü deyim ve anlamı ile, çok ge
niş çapta bir yardımlaşma ve karşılıklı dayanış
madan ibaret olduğu aşikârdır. | 
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Bu itibarla vakıf : însan ruhunda bulunan 

fazilet kaynağından doğup şuurlaşan çok yüce 
bir müessesedir. 

Denilebilir ki, vakfın tarihi »hemen hemen 
Türklüğün tarihi ile başlar iyiliğe âşık olan 
Türkler ruhlarındaki fazilet, ululuk ve cömert
likten doğan cemiyete hizmet etme arzu ve ira
delerinin tatbikatını vakıf yolu ile cihana gös
termişlerdir. Bu açıdan vakıflar Türklerin asil 
karakterlerini ve uygarlıktaki yüce mevkilerini 
tesbit eden çok orijinal müesseselerdir. 

Vakıfların her biri, insanların iyilik ve yar
dım göre göre. iyilik ve yardım yapa yapa iyi
leşip yücelmesi için kurulmuş birer hayır, şef
kat ve hizmet ocaklandır. 

Türk hayatında başkalarını düşünmek ve 
onların iyiliğine çalışmak erdemlik ve ülküsünün 
kişilerin düşünüş ve davranışlannda genellikle 
hâkim olduğu görülür. 

Tarihin geçmiş devirlerinde ve türlü coğraf
ya alanlarında bu gerçeğin, birçok açıdan, mad
di delilleri halen de mevcuttur. 

Bundan 2 000 yıl önce Şarki Türkistan'a 
gönderilen Çin elçisi Çangçiyen, imparatoruna 
verdiği raporunda: (Bu memlekette gerçek an
lamı ile yoksul ve sefil insan göremedim. Cemi
yet kişinin böylesine düşmesine imkân bırakmı
yor.) diye yazmıştır. 

Vakfın lügat mânası (Alıkoyma) dır. 
Hukukî mânası ise: ((Bir malın, 'aynın veya 

paranın hayırlı bir maksada ebedi olarak ayrı
lıp bırakılması) dır. Vakfedilen malın menfa
atleri yani geliri ancak tahsis olunan cihete sarf 
olunabilinir. 

Vakıfları sadece basit yardımlar sağlıyan te
sisler olarak anlamak son derece yanlıştır. As
lında vakıflardaki amaçlar, hatır ve hayale sığ--
mıyacak kadar geniş ve son derece değişiktir. 
Bunları, yöneldikleri amaçlara göre: 

H. Hayatın Ihimayesi maksadı üe kurulan 
vakıflar. 

2. Şahsiyetin gözetilmesi ve korunması dü
şüncesinden doğan vakıflar. 

3. Şahsiyetin -yükseltilmesi amacı ile te
sis olunan vakıflar. 

4. Hayatın güzelleştirilmesi ve yaşantı sı
rasında karşılaşılan sertliklerin ve acılıkların kal
dırılması veya hiçolmazsa kabil olduğu kadar 
azaltılması gayesi ile kurulan vakıflar. 

5. Alış - veriş emniyeti, halkın alış - ve-
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rîşte aldatıl.mamasın in temini amacı güden va
kıflar. 

6. Malî emniyet sağlıyan vakıflar. 
7. Yurt 'güveniik ve savunmasına yönelen 

vakıflar. 
S. Kara ve deniz yollarında emniyet tesisi 

insan hayatının tehlikelerden ve kazalardan ko
runması için kurulan "vakıflar. 

Olarak sınıflandırmak mümkündür. 
Pakat hepsini: 
a) iyilik fikrinin yayılıp temelleşmesi, 
b) Sosyal düzen ve güvenliğin her türlü 

sarsıntılardan korunması gibi iki ana esasta top
lamakta mümkündür. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sanatın devamlı olarak yaşayıp, devamlı te

kamülünde son derece mühim roller oynıyan ve 
dedelerimizin geçtikleri ve yaşayıp yerleştikleri 
yerlerde bıraktıkları ve nihayet bugünkü yur
dumuzu (burası benimdir) diye lıaykırıp mülki
yet hakkı sağlıyabilmemizi gerçekleştiren ve top-
yekûn vatanımızın tapu senetleri olan, eedat 
yadigârı eserlerin hemen tamamı vakıftır. 

Türkler, bu eserlerde tabiatın en mantıki 
şekillerinden nasıl faydalanıp güzellik ve sağ
lamlık yaratabildiklerini, geçmişten geleceğe 
akıp giden bütün kuşaklara gösterip ispat etme
nin yüce sırrına ulaşmışlar ve bu alandaki ça
lışmalarını da vakıflara borçlu bulunmuşlardır. 

Orta - Asya'dan doğup, Mısır, Mezopotamya 
ve Maverayünnehreyin'de dalgalarını vurarak 
Anadolu ve Rumeli'de şahikalara yükselen bu 
sanat eserlerinin, yalnız Anavatan sınırları 
içinde bulunanlarının, tamir ve restorasyonu 
için 600 milyon liraya ihtiyaç olduğu bütçe ra
porunda yazılı bulunmaktadır. 

Raporda öngörülen bu büyük meblâğ, vakıf 
eserleri beşeri kıymet ölçülerini nasıl aşıp taş
tığını göstermeye kâfidir sanırım. 

Hulâsa vakıf : • 
Gökte uçan kuştan ve başta insan olmak üze

re yer yüzünde yaşıyan mahlûkatı himayesiz bı
rakmamak, onlara her devirde ve her türlü 
şartlar içinde, hiçolmazsa, asgari yardım eli
ni uzatarak cümlesini gelişip geliştirmeyi ve so
nunda, hayatı yaşanabilir ve yaşayanı huzura 
kavuşturup mutlu kılmak üzere, sosyal yardım 
ahlâk ve fazilet kuralları üzerine kurulmuş ve 
yüzyıllardan beri devam edegelmiş pek yüce bir 
müessesedir. 

21 . 2 . 1964 0 : 4 
însaiarlda ebediyen, ıhayrî sosyal ve 'kültü

rel bakımından hizmet etmek amacını güden bu 
müessese zaman zaman Devletin bile yapmaya 
gücü yetmediği büyük çok büyük çapta sosyal 
kültürel ve hattâ yurt savunması hizmetleri gör
müş, Batının bu alandaki çalışmalarına ilham 
kaynağı olmuş, ışık tutmuş ve önderlik etmiştir. 

Bu müessese halen de maddi ve mânevi çok 
büyük-servet hazinelerine sahiptir. Ama, dede
lerimizin son derece ulvi duygularla meydana 
getirdikleri bu yüce müessesenin, bir zamandan 
beri uhdesine verilmiş olan görevleri, gereği 
gibi yapamadığı ve gerek ekonomik gerekse sos
yal ve kültürel alandaki fonksiyonlarını lâyikı 
ile yerine getiremediği de bir gerçektir. 

Başlıca görevleri (hayrı ve sosyal) hizmetle
rini yürütmek ve bunların yerine getirilebilmesi 
için de lüzumlu" malî kaynakları istismar etmek 
ten ibaret bulunan Vakıflar İdaresinin, belli baş
lı bu iki görevi de malik olduğu hazinelerin ser
vet kudretleri ölçüsünde yerine getiremediğini 
görmenin üzüntüsünü duymamak mümkün de
ğildir. 

Ancak, Vakıflar İdaresinin bugünkü hale 
gelmesinde etkileri el'an ve duyulmakta olan bâ
zı anlayışların ve sair faktörlerin büyük payı ol
duğunu da derhal teslim etmemiz icabeder. 

Filhakika biribirini kovalayıp uzayan savaş
larla tabiî tesir ve âfetlerin tahribatına eklenen 
birtakım politik etkilerle vakıf değerlerin kıs
men yanlış yollara yöneltilmesi de çok zararlı 
olmuştur. 

Bilhassa seçildikleri yerler ve inşa tarzları 
ve sair bakımlardan (hiçbir rantaMlite hesabı 
gözetilmeden şuraya Iburtaya serpiştirilen otel
lere 50 milyon civarında vakıf parası sarf edil
miş, fakat bunlardan 'hemen hemen hiejbir !fiay-
da sağlanamamış, harcanan paranın da donup 
'kalmış olduğunu bir örnek olarak (gösterebili
riz. 

(Buna paralel olarak: diğer teşkilâta aîlt ka
nunlarda vakıf menfaatlerini korumak şöyle 
dursun, ınmesses vakıf Ihukuku ile çelişip çatı
şan 'hükümler kahul edilmiştir. Ezcümle 28 yıl
dan 'beri deva'm edip ıgelen Millî Korunma ve 
kira kanunları, muhtelif istimlâk kanunları, 
belediye nizamları ive ısaire ıgilbi. Bunlardan yal
nız (Kira Kanunu yüzünden bu süre içinde Va-
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kıflar İdaresinin bulgünkü rayice ıgöre 350 mil
yon civarında bir akaar geliri kaybettiği hesab-
edilmektedir. 

Fakat bunların hepsinden önemli olarak, * 
maalesef bâzı kimselerin 'vakıf servetleri ken
di yararları uğruna istismar etmeleri ve bil
hassa büyük tarihî ve mimari değer taşıyan 
eserlere karşı olan bilgisizlik ve iltgi'sizlikleri 
vakıfların bugünkü İhale gelmesinde bilhassa 
büyük rol oynamıştır. (Bu yüzden sadece insan 
eliyle yapılan bu tahribata ait 'örnekler acı ol
duğu kadar utandırıcıdır da. 

'Bunlara ilâveten değerleri imilyarları aşan 
servetleri en iyi bir şekilde işletilemetmesinin de 
bugünkü neticeyi meydana ıgetiren âmillerden 
olduğunu kaydetmeye zaruret vardır. 

Ancak, hemen şükranla işaret etmeliyiz ki, 
'vakfın mahiyetti ve bugünkü durumu son yıl
larda - çok noksan da olsa - anlatılmaya başlan
mış ve bunun en (hayırlı belirtisi olarak, tarihî ' 
ve mimari değer olan eser ve âb'idelerin muha
faza ve ıgelecek nesillere intikali Anayasa temi
natı altına alınarak bu dertlerin halli Hükümet 
programlarında, yer alıp acele tedbirlere bağ
lanmış ve işe fiilen de (girişilmiştir. Nitekim el
deki proigrama ıgöre tamir ve restorasyon için 
beş yılda 100 milyon lira harcanacaktır. Yine 
'bu cümleden 'olarak vakıf imalların 1960 yılın
da başlıyan envanteri ,19612 yılında tamamlan-
mış'tır. Buna 'göre Vakıflar îdadesinln 19 bin 
civarında ıgayrimenkulü <oldüğu tesbtt edilmiş
tir. Bunların son yılların rayicine ıgöre 'sadece 
maddi değerleri 1 milyarın üzerindedir. Bu en-
'vanteri yapıp hepimizi vuzuha kavuşturanlara 
huzurunuzda teşekkürlerimizi arz etmeyi vazi
fe bilirim. 

Buna mukabil idarenin, 1968 yılında - yu
karda arz ettiğim zorluklar yüzünden 'gayri
ni enkullerinden sağlıyabildiği gelir 14,'5 milyon
dan ibarettir. (Bunun açık anlamı ise eldeki ser- ' 
vetin asigari maddi değerinden yılda sadece 
% 1,4 ıgelir sağlanabilmiş olduğudur. 

Yine '19ı63 yılında idarenin bütçe dâhili (ge
nel geliri toplamı 22 milyon 684 bin 1250 lira ol- \ 
duğuna 'göre bunları da zorlayıp yukardaki j 
gelire e'klesek elde edilen bütün gelirlerin ser
vete taksimi sonunda 'gelirin, servet değerine 
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nazaran % 2;2 nin yukarısına çıkamadığı görü
lecektin 

öelirin böylesine düşük bir oran kaydetme
si ise bizzarure idarenin hizmet imkânlarına ge» 
niş ölçüde daraltmaktadır. (Bu yüzden de, ida
re hizmetlerini Hazine yardımı ile desteklemek 
z'orunluğu hâsıl olmakta ve bu sebeple Vakıflar 
İdaresi maalesef (kısmen de olsa) bir nevi yar
dım dağıtım müessesesi karakteri almaya yüz 
tutmaktadır. 

iDevletin yıldan yıla artan hir temp'o ile yap
makta olduğu yardımı şükranla karşılamamak 
mümkün değildir., 

Ancak aslında pıaiha biçilmez maddi ve mâ
nevi hazinelere sahibolan idarenin asli hüviye
t i ve kutsal amacı, yardım etmek olduğu ve 
buna yetecek çok 'geniş servet hazineleri de 
bulunduğu! halde, yardıma muhtaç durumda bu
lunması acıdır. Ve bu halin devamına 'göz yum
maya imkân yoktur. 

Bununla beraber, yukarıda arz ettiğimiz se
bepler yüzünden bu hale gelen idarenin içinde 
bulunduğu şartlara rağmen imkânlarını zorlayıp 
hulus ile : 

a) Vakfiyelerde öngörülen yardımları yap
maya çalışmakta ve orta ve yüksek tahsil yurtla
rında 2 binden fazla Öğrenciyi barındırmakta, 

b) Fakir ve kimsesiz ilkokul öğrencilerine 
- sınırlı da olsa - kamplar açmakta, 

e) Fakir ve kimsesizler için bâzı imaretler 
işletmekte, 

d) İstanbul'daki Vakıf Gurabe hastanesini 
idame ve hattâ modernize edip geniş ölçüde bü
yültmenin hazırlıkları içinde bulunmaktadır. Bu 
arada Ayvalık ve Aydın bölgelerindeki zeytinlik 
işletmesini daha da geliştirmeye çalışırken, An
talya dolaylarındaki zeytinlikler için de modern 
bir işletme kurmanın hazırlıklarını tamamlamak
tadır. 

Bütçe dışı gelirlerini artırmak üzere, ilgili ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak muhafazala
rında-fayda görülmiyen harap ve. istifade sağ-
lamıyah yerlerin bir plân dâhilinde satışına baş
lanmıştır. Bunlardan elde edilecek paraların en 
verimli şekilde işletilip hizmetlerin takviye edil
diğini görmek hakkımızdır. Bunun dışında en 
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elverişli yerlerde iş hanları, çarşılar ve dükkan
lar yapılmakta olduğunu da scviçle karşılamakta
yız. Konya, Zonguldak ve Aksaray iş hanları 
ile izmir de karşıyakadaki iki katlı çarşıyı, Ada-
na'daki büyük çarşı ve iş hanının, Istabul'da 
Aşirefendi caddesindeki büyük iş hanının ve 
Diyarbakır'daki çarşıyı ve bilhassa Vakıflar Ban
kası Ordu Yardımlaşma Sandığı ve Güneş Sigorta 
ile ortaklaşa inşa edilecek 100 milyon liralık Tak
sim oteli inşaatını bu çalışmalara örnek olarak 
saymanın memnuniyeti içindeyiz. Bu vesile ile 
eldeki kısır imkânlara rağmen gösterdikleri şu
urlu, plânlı ve hulûs dolu çalışmalarından dolayı 
ilgililere şükranlarımızı sunmak isteriz. 

Ancak dedelerimizin vakıflara bıraktığı mira
sın azameti servet hazineleri ve bunlara tahsis et
tikleri hizmetlerin önemi, genişliği ve bilhassa ay
rı ayrı her biri sosyal yardımlaşma ve dayanışma
ya müteveccih ihtiyaçların ehemmiyet ve müsta
celiyeti göz önünde tutulursa, yukarıdaki çalış
maların ve bilhassa tamir ve restorasyon işleri
nin günün son derece kısır imkânları ile, olduk
ça uzak bir gelecekte bile tahakkukuna imkân sağ-
lıyamıyacağı veya elde edilecek neticenin servete 
ve ihtiyaca göre fevkalade düşük olacağı şimdiden 
kolayca kestirilebilir. 

Bu ise hepimize, fazilet sahibi vâkıfların mal
larını vakfederken izhar ettikleri arzu ve irade
lerini bile yerine getirememenin mânevi sorum
luluk ve utancını yükledikten başka, yurdumuzu 
ve ulusumuzu bu hizmetlerin nimetlerinden 
yoksun bırakmak gibi büyük zararların devamına 
da yol açacaktır. Binaenaleyh aşağıdaki husus
ların, başta Yüce Meclis olmak üzere Hüküme
timiz ve ilgili görevliler tarafından düşünülüp 
ortaya konulacak diğer tedbirlerle birlikte hiç va
kit geçirmeden ele alınmasının zaruri olduğuna 
inanıyoruz. 

Şöyleki : 

Uhdesine verilmiş görevleri kendi gelir kay
naklarından elde edeceği varidat ile yerine ge
tirmek durumunda bulunan Vakıflar İdaresi, her 
şeyden önce görevini gereği gibi yapabilmek için 
gelir kaynaklarını rantabl bir hale getirmek mec
buriyetindedir. Bu hizmetlerini başka türlü 
yürütüp yapabilmesi ve geliştirmesi mümkün de
ğildir. 
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Gelir kaynakları; ve alınacak tedbirler: 
Vakfın gelir kaynakları çok çeşitli olup bütün 

yurt yüzüne dağılmış durumdadır. Bunların 
başlıcalari; 

Akaarlar : 
Akaarlarm büyük bir kısmı memleketin muh

telif şehirlerinde en mutena, mevkilerde kâin ar
salardan başlamak üzere büyük servet kaynakları
dır. Bunların üzerlerine tesisler inşa edilmedik
çe bu arsalar ölü servet halinde kalmaya mah
kûmdur. Binaenaleyh bunları bir an önce irat 
getirir hale koyup akaar vasfına kavuşturmak 
şarttır. Bu suretle hem vakfın gayelerine, hem 
memleket imarına hizmet ve hemde mahalli ihti
yaçlara cevap verilmiş olur. 

Bunun için elde para olması da ' şart değil
dir. Para olmasa bile şimdi devam ettiği gibi bu 
arsaların bir kısmının satılarak tasfiyesi, bir kıs
mının da üzerlerine gerek bu paralarla gerekse 
üçüncü şahıslar tarafından yapılacak şartlı bina 
inşaatı anlaşmaları yapılması suretiyle arsalar
dan süratle istifade cihetine gitmek elzemdir. 

İşletmeler : 

Vakıf Zeytinlikler : 
Ayvalık Vakıf Zeytinlik işletmesi yeni kuru

lan tesisleri ile faydalı bir seviyeye çıkmış ise de, 
bu da yeterli değildir. Zira bu tesisler sadece 
zeytin mahsulünden yağ ve prina istihsali bakım
larından fayda sağlıyabilecek yeterlikte olup zey
tin ürününün müştaklarından bulunan gliserin 
gibi değerli tâli mahsulleri istihsale elverişli de
ğildir. Ayrıca işletmenin rafineri tesisleri de yok
tur. Binaenaleyh bu hali ile tam ve mükemmel bir 
işletme hüviyetine sahibolamamış ve sadece modern 
bir tasirhaneden ibaret bulunmuştur. Bu sebeple 
işletmeyi bir an evvel kemaline ulaştırıp randı
manı yükseltmek şarttır. Keza, Aydın Zeytin
lik işletmesi de çok ilkel bir görünüş içinde olup 
modern kuruluşlardan yoksundur. Binaenaleyh 
bunun da acele ele alınıp modernize edilerek tam 
bir işletme haline getirilmesi şarttır. 

Diğer taraftan gerek bu işletmelerin gerekse 
Antalya'da kurulmakta olan zeytinlik işletmesi
nin dolaylarında mevcut vakıf arazide bulunan 
yüzbinlerce yabani zeytinin aşılanıp bakıma alın
ması ve ürünlerinin ileride bu modern tesisler
de işlenip kıymetlendirilmesi de çok yerinde ola
caktır. 
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Narenciye: Bu konudaki çalışmaların gerek 

Vakıflar idaresi ve gerek memleket ekonomisin
de oynıyacağı rolü küçümsenmemesi lâzım geldi
ği kanısındayız. Zira Vakıfların Antalya ve Ha
tay gibi illerimizde bu ürünün yetiştirilmesine 
elverişli geniş arazisi vardır. Buralarda ufak çap
ta dahi olsa az bir emek ve masraf ihtiyari ile 
kurulacak modern ambalaj atelyeleri vasıtasiyle 
standardize edilerek ambalajlanmış ürünlerin 
hem dış hem do iç. piyasaya yollanması suretiyle 
diğer müstahsıla da örnek olması ve önderlik yap
ması mümkündür. 

Bunların dışında kavaklık tesisleri, fındıklık 
işletmeleri, memba sularından gereği gibi fayda
lanma yollarının aranıp bulunması suretiyle Va
kıfların ölü halde bulunan bütün gelir kaynakla
rının bir plân ve program dâhilinde acele hare
kete geçirilip her birinden lâyıkı ile faydalanma 
imkânlarının sağlanması zaruridir. Bilhassa 
memleketimizin topyekûn bir plânlı kalkınma 
devresine girdiği şu sırada bu hususlarda hiçbir 
gecikmenin mazur görülmesi mümkün değildir. 

Turizm alanında: Turizm konusunda Vâkıf
ların elinde her biri ayrı bir hazine teşkil eden 
büyük kıymetler mevcuttur. Yurdumuzun her 
tarafına yayılmış bulunan bu baha biçilmez tari
hî eserlerin 3 500 civarında olduğuna işaret et
mek isteriz. Bilhassa ecdat yadigârı camiler, 
medreseler, kervansaraylar, hanlar, bedestenler, 
çeşmeler, köprüler, külliyeler ve saire gibi tesis
ler ve bunların dolaylarında da fevkalâde kıy
metli vakıf arsalar metruk bir halde bomboş bek
lemektedir. 

Dünyanın hiçbir memleketinde ve hiçbir ku
rumun elinde; turizm bakımından böylesine elve
rişli ve bu derece istismara müsait hazineler yok
tur. Vakıflar İdaremiz, icabında yabancı ve yer
li turizm teşekkülleri ile de, iş birliği kurarak 
turistlere bir program dâhilinde bu tesisleri gez
dirip hem Türk uygarlığını dünyaya tanıtmak, 
hem de bunların civarında kurulmuş veya kendi 
iştiraki ile kurulacak tesislerde yatırarak yurda 
ve kendisine gelir sağlamak imkânına her zaman 
sahiptir. Ama bu hususta şimdiye kadar hiçbir 
ciddî kıpırtı görülmemiştir. Bu görüşümüze kar
şı (Vakıflar İdaresi otelcilik yapamaz diye bir 
itiraz da yükseltilemez. Zira, Emekli Sandığı da 
otelcilik yapmak üzere kurulmamıştır. Ama,'iş
tirakler yolu ile çok faydalı olan bu işleri pekâlâ 
yürütüp gelir Bağlıyabilmektedir. 
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Kaldı ki, memleketin yararına olan her teşeb

büs vaktiyle vakıfta behemehal yerini almış, za
manın ihtiyaçlarına cevap verecek mükemmeliyet
te tesisler vücuda getirilmek suretiyle tatbik sa
hasına da konulmuştur. 

Diğer taraftan ufak çapta da olsa birer gelir 
kaynağı mahiyeti arz eden şu konularda da teşeb
büse geçilmesi uygun olacağı kanısındayız: 

a) örneğin: Ziyaretgâhlar turistik değer ta
şıyan eski eserlerle ilgili ve bilhassa renkli kart
postallar bastırılması; 

b) İşbu eserler hakkında tanıtıcı ve öğretici 
küçük broşürler hazırlanıp satılması, 

c) Vakıf eserler bakımından yurdun bölge
lere ayrılıp buralarda bulunan eserler hakkında 
bilgi veren ve bu yerlere nasıl gidileceğini, civar
da nerelerde kaça kalmabileceğini ve buraların 
nasıl gezilebileceğini gösteren rehberler basılıp sa
tılması, 

d) Vakıfların gerek hayrı gerek sosyal, ge
rek mimarî, gerekse hukukî mahiyetleri hakkında 
yeni kuşakların anlıyabileceği dilde yazılmış ve 
mümkün olduğu kadar basite irca edilmiş bilgi 
veren Türkçe ve yabancı dilde kitaplar basıp 
yayınlamak ve bunları belirli bir kârla satmak 
ve saire gibi hem kültüre hizmet hem de gelir 
sağlıyacak tedbir ve teşebbüsleri ele almak, 

Bütün bunlar ve bulunabilecek diğer şeyler 
ufak hizmetlerle kolay, çabuk tahakkuk edebile
cek işler olup aslında her biri küçümsenmiyecek 
büyük gelirler sağlıyacaktır. 

Bütün bu tarımsal, endüstriyel ve ticari teşeb
büs ve faaliyetler için Vakıfların elinde bir de 
(Sermayesinin ceman % 75 ine sahibolduğu) Va
kıflar Bankası vardır ki, bu bankaya ait kanunun 
gerek metninde, gerekse gerekçesinde bankanın 
bu maksatları tahakkuk ettirmek üzere kuruldu
ğu yazılı bulunmaktadır. 

Ancak bu banka şimdiye kadar - hazırlık dev
resinde bulunan Taksim Oteli teşebbüsü dışında • 
bir türlü bu yöne yönelememiş, bütün faaliyeti 
sadece klâsik bankacılık muamele ve hizmetlerinin 
dar çerçevesi içinde kapalı kalmıştır. On seneye 
yakın bir geçmişi olan bu bankanın bugün hâlâ 
kuruluş maksadına uygun ciddî bir adım atama
mış olduğunu üzülerek belirtmek mecburiyetinde
yiz. Halbuki yukarıda saydığımız teşebbüslerin 
başarılması, ancak özel hukuk hükümlerin tabi 
ve muamelelerinde ticari ve iktisadi icaplara uy-
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gun seyyaliyet imkânlarına mâlik olan bu banka
nın bu yöndeki çalışmaları ile mümkün olabilir. 

Bu takdirde Vakıflar Genel 'Müdürlüğü de 
elde edilecek geniş malî imkânları, ifası ile gö
revli olduğu hayrî ve sosyal hizmetleri vakıfla
rın arzularına ve ecdadımızın geçmiş tatbikatı
na uygun bir kemal içinde tahsis ve sarf ederek 
bunları yurt çapında yerine getirmek imkânına 
kavuşabilir. 

Ama, bugün yürürlükte bulunan mevzuat 
(sermayesinin % 55 i doğrudan doğruya kendi
sine, % 20 si de mülhak vakıflara ki, cem'an 
% 75 ine sahibolmasma rağmen) Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne banka üzerinde doğrudan doğ
ruya etki yapmak yetkisi tanımadığından ida
re, aslında çok faydalı olan bu müesseseyi mâ
lik olduğu hudutsuz hazinelerini istismar için 
gerekli ticari, ekonomik ve sair lüzumlu ve fay
dalı teşebbüslere yöneltmeye muktedir olama 
maktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğünü böylesi
ne eli kolu bağlı durumda bırakmaya asla hak
kımız yoktur. 

Binaenaleyh, bu çok zararlı eksiğin derhal 
giderilmesi hususunda çok acele tedbirler alı
narak Vakıflar Bankasının bir an evvel kendi 
rayına oturtulması ve asli amacına doğru ha
rekete geçirilmesi şarttır. 

Hayrî ve sosyal hizmetler : 
Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

vazifeleri vakfiyelerdeki, yerine getirilmesi 
mümkün şartları yerine getirmekten ibarettir. 
Ancak, bu şartlar, pek değişik mahiyet arz et
mekte bulunduklarından hepsinin uygulanması 
mümkün görülemezse de, bunların içinden zama
nın icaplarına ve memleket ihtiyaçlarına en uy
gun olanlarının seçilmesi suretiyle, ifası müm
kün olanlarını ayırıp tesbit etmek ve bunları 
bir esas ve programa bağlamak lâzımdır. Yu
karda da belirttiğimiz gibi bugün için Genel 
Müdürlüğün gerçekten takdire şayan bellibaşlı 
faaliyeti, dede yadigârı, her biri dünya çapında 
birer değer taşıyan ve Türk uygarlığını cihana 
tanıtarak gelmiş olan eski eserlerimizin imar, 
ihya ve restorasyonudur. Bununla beraber bu 
işin tamamlanması 600 milyon lira gibi büyük 
bir yatırımı gerektirdiğinden bu eserlerin haya
tiyetlerinin muhafazası, konusu da ancak yu
karda. belirttiğimiz ekonomik tedbirlerin isabet-
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le alınıp süratle uygulanması İıaİincle sağlana
cak fazla gelirle mümkün olabilecektir. Zira bu
gün 3 500 ü aşkın eski eser, çok acele ele alın
malarını beklemektedir. Aksi takdirde, bunlar 
birer birer çöküp elden çıkacaklardır. 

Bunların dışında : Sayısız hizmetlerden, ka
nımızca memleket şart ve ihtiyaçları da göz 
önünde tutulduğunda, ifası ön plâna alınması 
gerekenler şunlardır : 

Sağlık müesseseleri : 
Gureba Hastanesinin 20 milyon liralık tesis

lerle genişletilip takviyesini şükranla kaydedi
yoruz. Ancak, bu, elde mevcut vakfiyelerdeki 
şartlar da göz önünde tutularak ecdadın bırak
tıkları ile kıyaslanırsa yapılmak istenilen işin 
onların yanında mahviyetidir bir eser olduğunu 
kabul edebilmemiz bile mümkün değildir. Bina
enaleyh, sağlık- müesseselerinin sadece alelade 
birer hastane olarak değil, fakat hem daha çok 
mükemmelleri ve diğerlerine üstün özellikleri 
taşıyanları yapılabilmeli hem de sağlık mer
kezleri ve sağlık ocakları (Eski şif ananeler) ku
rularak ulusumuzun bunlardan bol bol faydala
nabilmesinin temini cihetine gidilmelidir. Bütün 
bunlar için Vakıfların elinde halen istifade edil
in iyen hudutsuz imkânlar mevcuttur. Bunun 
için, restorasyon programı uygulanırken iş bu 
eski eserlerin bilhassa eskiden bu işe tahsis 
edilmiş olanları fonksiyonc edilmek suretiyle 
bunlardan faydalanılması konusu üzerinde 
önemle durulmasını tavsiyeye şayan görmekte
yiz. 

öğretim ve eğitim hizmetleri : 
Bu eskiden iki türlü idi : 
1. Doğrudan doğruya talim ve tedrisi istih

daf eden hizmetler, 
2. Dolayısiyle talim ve irşada hadim hiz

metler. (Şimdiki Halk Eğitimi Teşkilâtının yap
tığı şeyler) 

Birincisi, ilköğretimden yüksek tahsile ka
dar yurt sathına şâmil olarak Vakıf yolu ile 
vücuda getirilmiş talim ve tedris müesseseleri 
ile yürütülürdü. Bunlar da, sıbyari mektepleri 
ilkokullar, orta, lise ve yüksek tahsil veren mü
esseseler ile bunların üzerindeki ihtisas okulları 
idi, 

îkineisi, camiler de dâhil olmak üzere, hal
kın ibadet maksadı ile gittikleri yerlerde onla-
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i'tiL ehil ve gerçekten yetkili kimseler tarafın
dan tenvir ve irşatlarını istihdaf ederdi. 

Şimdi artık yeni bir eğitim sistemine girmiş 
olmamız ve mevzuatımızı pek haklı olarak za
manın düşünüş ve ihtiyaçlarına göre düzenle
diğimiz için, bugün bunları eski usullerle uygu
lamayı düşünmek abes ise de, vakıfların bu 
gayelerini zamanımızın şartlarına ve modern 
zihniyete uygun ve bugünkü sistem ve mevzuata 
tamamen mutabık ve onlara paralel birer öğro-
tim müessesesi halinde yeniden fonksiyone et
mek suretiyle bu hizmetlerin yürütülmesi hem 
mümkün, hem de faydalıdır. 

Zira, bu suretle bugün eğitim ve öğretim 
alanında, Devlet gücünü bu memba ile de tak
viye ederek toplumumuzca ihtiyaç duyulan 
birçok eksiklerimizi tamamlayıp meselelerimizi 
kolayca halledebilir ve dedelerimizin .ruhlarım. 
da şad eyliyebiliriz. 

idare, her ne kadar bugün bu gayelere öğ
renci yurtları ve kampları tesisi suretiyle en-
direkt bir şekilde yardımcı olmaya çalışmakta 
ise de, bu hem pek mahdut olmakta, hem de ger
çek bilgi ve ihtisas erbabı marifetiyle yürütüle-
m'iyen bu hizmetler kısır kalmaktadır. 

özet olarak : 

Vakıflar İdaresi için ele alınamıyacak hiçbir 
memleket konusu yoktur. 

Dedelerimiz olan vakıflar her biri birer 
şaheser medeniyet belgesi olan vakfiyelerinde 
bunları önemle derpiş etmişlerdir. 

Vakıfları bu mükemmeliyete ulaştıracak ge
rekli tedbir ve mevzuatı süratle getirip bilim 
esaslarına uygun btr plân dairesinde uygulama
ya koymalarını ilgililerden önemle rica eder, 
hepinize saygılarımı sunar ve Vakıflar Bütçe
sinin hayırlı olmasını dilerim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına sözler bit
miştir. Şahıslan adına söz istiyen arkadaşları
mıza söz vereceğim. 

Sayın İhsan Ataöv ? Yoklar mı efendim ? 
Yok..' Sayın Veli Başaran? Yoklar.. Sayın Ha
san Aksay ? Buyurunuz. 

HASAN AKSAY (Adana) — Muhterem ar
kadaşlar, 15 sene önce Vakıflar bütçesi müna
sebeti ile konuşan Sayın Fahri Bük. 

«Vakıflar kanun tasarısı bir an önce geti-
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rilsin her halde bu perişanlığa bu düzensizliğe 
bir son verilsin» diyor. 

15 yıl önceki bu sözler bugün için de değe
rinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Ve bu sözle
re iştirak etmemek mümkün değildir. Nitekim 
Hükümet de bir ıslahat için zaman zaman he
yetler kurmuş Ebülulâ Beyden başlamak üzere 
mütaaddit ihtisas erbabından raporlar almış ve 
bu çalışmalara istinaden müesseseyi yeni baş
tan düzenliyecek çalışmaların Yüksek Meclise 
kısa zamanda sunulacağı vaitlerinde bulunmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şu kısa mâruzâtımda da açıkça anlaşılıyor 

ve görülüyor ki, Vakıflar İdaresinin bugünkü. 
durumu ve perişanlığı yeni ortaya çıkmış bir 
durum değildir. Yıllardan beri sürüp gelen şey
lerdir. Yıllarca bütçe müzakereleri sebebiyle 
senede bir de olsa bu durum âriz amik tahlil 
edilmiş, gereken her şey söylenmiştir. Söylene
cek yeni bir şey yoktur. Bu sebeple bütün söy
lenenler geçmişte söylenmişlerin tekrarından 
ibaret kalmaktadır. Mühim olan vakıfları dü-
zenliyen yeni bir kanunun getirilmesi, Hüküme
tin bu konudaki vaitlerini gerçekleştirmesidir. 

Bu kanun bir milletvekilinin ferdî çalışması 
ile meydana getirilebilecek basitlikte değildir. 
Mutlaka Hükümet imkânları ile yapılacak bi^ 
hazırlığa zaruret gösteren ağırlıktadır. Bu iti
barla perişanlığın bütün mesuliyeti Hükümetin 
üzerindedir. 

Bu kanun çıkarılmasının ise hükümetler için 
her kanundan daha farklı bir şeref teşkil ede
ceğine de işaret etmek isterim : 

Kanunun özelliği şudur : 
Her düzensizliğin, perişanlığın; bazan sokak

larda yürüyüş yapan, bazan çeşitli yollarda ef
kârı umumiye tazyiki meydana getiren mağ
durları vardır. 

Vakıfların perişanlığının ise hükümetleri 
böyle tazyik ve teşvik altında bırakıcı kimsesi 
yoktur, sadece vicdani sorumluluğu, vazife so
rumluluğu vardır. 
- Bu sebeple Hükümetin böyle bir kanunu ge
tirmesinin, ayrı bir değer taşıyacağı kanaatin -

i deyim. 
Vakıflar için yeni olması sebebiyle geçen 

bütçe müzakerelerinde ortaya konamamış tek 
hususa da işaret ederek sözlerimi bitirmek isti-

I yorum. 
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İstismarların en kötüsü insani duyguların 

istismarıdır. Ve bu cins istismarlar millet vic
danını şiddetle rahatsız ederler. 

En insani duyguların iş ve eser halinde te-
cessümijnden başka bir şey olmıyan vakıflar 
yıllarca kira bakımından istismar edilmiştir. Bu 
istismar bizim irademizle, Büyük Meclisin ira
desi ile kaldırılmalı idi, yıllarca bütçe müzake
resinde de bu istenmiştir, meselâ, 1949 da Mec
lis zabıtlarına intikal eden bir konuşmada is
tanbul'da 25 liraya kiralanan bir vakfın ayın 
gün 100 000 lira hava parasiyle devrinden bile 
bahsedilmiştir. Fakat bu istismarı biz irademizle 
önlemekte geciktik ve tesadüfen halloludu. 

Bu kira ayarlama imkânının millet vicda
nında bir ferahlık meydana getirdiği açıkça 
görülmektedir. 

Yeni hazırlanacak kanun tasarısında, bu son 
durumun da göz önünde bulundurularak, ilerde 
vakıfların menfaatlerini haleldar edecek katı
lıklardan sakmılnıasmı arz eder, en kısa zaman
da kanunun getirilmesi lüzumuna bir daha işa
ret etmek isterim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu?... 

(Yok, sesleri) 
Sayın Mehmet O-eçioğlu?... (Yok, sesleri) 
Sayın Turgut Çulha, buyurun. 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Başkan 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçesi üzerinde bâzı noktalara değineceğim 
Vakıflar bütçesi bu yıl 26 519 250 lirası kendi 
kaynaklarından 24 665 150 lirası Hazine yardı
mı olmak üzere 51 184 400 lira gelir ve denk 
olarak aynı miktar gider alarak tanzim olun
muştur. Vakıfların bugün önemini kaybetmeye 
başlıyan bir müessese olduğu, halbuki ecdadımı
zın senelerce ve hattâ asırlarca evvel sosyal hiz
metler mevzuunda ne büyük ve ne asil düşün
celere sahip bulunduğu bunun için sarf ettikleri 
gayret cümlenizce malûmdur. Kısaca arz etmek 
isterim ki, Vakıflar bugün dahi elindeki gayri
menkul ve diğer gelir kaynaklariyle Hazine yar
dımına ihtiyaç duymadan şimdikinin 5 misli 
hizmet görebilecek durumdadır. 

Başta muhterem Genel Müdürleri olmak üze
re Vakıflar son yıllardaki çalışmaları ile mem
nuniyet verici bir hale gelmektedir. | 
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Ancak Vakıf Kanun ve yönetmelikleri, biraz 

evvel konuşan kıymetli arkadaşım Hasan Ak-
say'm buyurdukları gibi bugünkü ekonomik, 
sosyal vo medeni anlayışa göre yeniden tanzim 
edilip değiştirilmelidir. Şimdi vaktin kısa olma
sı dolayısiyle diğer muhterem arkadaşların te
mas etmedikleri, birkaç noktaya temas edeceğim. 

1. Gerek memba suları ve gerekse diğer ge
lirlerden vakıf kiraları umumiyetle çok düşük 
olduğundan, dolayısiyle az bir gelir temin etti
ğinden, sosyal hizmetler tam mânası ile ifa edi
lememektedir. Bu bakımdan bunların artması lâ
zımdır. Raporda da belirtildiği gibi bu tahsila
tın 1964 te âdilâne ve tatminkâr bir şekilde ger
çekleşeceğini ummaktayız. 

2. Bilindiği gibi Vakıflar Teşkilât Kanunu
na göre vilâyetler .teşkilâtı memurluklarla idare 
edilmekte ve mıntaka müdürlüklerine bağlı bu
lunmaktadır. Vilâyetlerde 'bütün teşkilâtların 
daire âmirleri müdür olduğu halde vakıfların 
memur unvanını alması mânevi bakımdan bu şa
hıslar üzerine tesir etmekte ve teşkilâtın-küçüm
senmesine sebebolmakta ve aynı zamanda burada 
memur unvanını alan şahıslar re'sen hareket ede
memekte ve işler aksamaktadır. Bütün vilâyet 
memurluklarının müdürlüklere tahvili kanaatim
ce lüzumludur. 

Vakıf eserlerinin ekserisinin tarihî eserler bu
lunduğu ve hattâ tamirlerinin vakıflarca yaptı
rıldığı maılûmumuzdur. 

İç ve dış turizm bakımından önemi inkâr 
edilmiyecek bu eserlerden turizm yönünde de 
faydalanılması ve turizmin her yönden ele alın
ması bakımından Vakıf Teşkilâtında bizde tu
rizm dairesi teşkili çok faydalı olacaktır. 

3. Vakıflar Kanununa göre satılan vakıf 
gayrimenkullerin parası ile münhasıran o vilâ
yette ya yeni bir vakıf tesis edilir veya tesis 
yaptırılır. Halbuki şimdiye kadar Bolu'da satı
lan vakıf gayrimenkullerin parası ile misal ola
rak söylüyorum yine Bolu'da bir şey yapılmamış 
olduğu gibi buraya ait bulunan paralarla da baş-
da başka vilâyetlerde tesisler yapılmış veya baş
ka vilâyetlerin tesislerine yardım edilmiştir. Du
rumu bundan sonra tevali etmemesini, eğer müm
künse bu vaziyetin tashihini arzu ve rica etmek
teyim. 

4. Turizm bakımından da büyük önem taşı
yan, Mudurnu'da bulunan Yıldırım vakfından 
faal Yıldırım Hamamı yakında inşaasının 600 
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ncü yılını idrak edecektir. Bu zamana kadar 
esasfı bir şekilde tamiri gerekir. Düzce ve Gerede 
ile diğer Bolu kazalarında cami onarım işlerine 
lâyıkiyle önem verilmemektedir. Bundan sonra 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgisini rica et
mekteyiz. 

5. Muhterem arkadaşlarım, son olarak bir 
noktaya temas edeceğim, vakıf ormanları dev
letleştirilmiş olup vakfın istifadesi kalmamıştır. 
Bu gibi vakıf orman Olup da devletleştirilen Vi
lâyetlerde orman satışlarından işletmelerce vakıf
lara muayyen bir hisse verildiği takdirde bu his
se ile o vilâyetin sosyal hizmetleri ve köy cami
leri Devlete yük olmadan ıslâh ve tamir edile
bilir. Ve hayrat hademesi perişan durumundan 
kurtarılarak, durumlarının ıslahına çalışılır. Bu 
hususta umum müdürlükçe hazırlanacak bir ka
nun teklifini desteklemeye amadeyiz. 

6. Bolu vilâyet itibariyle her yıl ortalama 
ilkokullarından 3 500 küsur ortaokullarından 
350 kişi mezun vermekte olup ekserisinin kaza
lardan mezun oluşu ve kazalarda ortaokul bu
lunmaması sebebiyle ileri tahsillerini yapama
maktadırlar. Bu bakımdan vilâyet merkezinde 
bulunan orta tahsil vakıf talebe yurdunun en az 
200 kişiye iblâğı lâzımgelmektedir. 

Daha evvel de arz etmiş olduğum gibi Şemsi 
Ahmer Paşa Vakfı Bolu'dan milyonlarca lira bir 
varidat temin etmiş olduğu halde yakın zama
na kadar Bolu bu meblâğdan en ufak bir istifa
de yapmamıştır. Bolu'da olduğu gibi Türkiye'
nin birçok vilâyetinde de aynı halin vukubuldu-
ğu kanaatindeyim. Arzu ederiz ki, bundan son
ra bu durumlar tevali eteez ve vakıflar da 
halkımızın hisleri daha iyi şekilde gelişir ve va
kıflar da kendi gayelerinde daha mükemmel bir 
hizmet vermiş olurlar. 

7. Evvelce mevcut iken bilâhara kapatılmış 
bulunan Bolu'daki Şemsi Ahmer Paşa imareti 
yeniden ihya edilerek açılmış ise de ancak ima
retten ilkokullardaki fakir çocuklara yemek ve
rilmekte ve okulların açık bulunduğu müddet 
zarfında faal olmamaktadır. Halbuki imaretten 
belde fakirleri de istifade etmesi icabetmektedir. 
Vakfiye de bunu âmirdir. Binaenaleyh imaretin 
bütün yıl açık bulunması ve belde fakirlerininde 
istifade ettirilmesi lâzımdır. 

Bu hususta şimdiye kadar yaptığımız müra-
caatler her ne kadar karşı lanmışa da »gereği 
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kadar bir istifade temin edilememiştir. Genel 
Müdürlükten ve Sayın Bakandan tekrar rica edi
yoruz. Yeni yıl bütçesinin Vakıflara hayırlı ol
masını temenni eder hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Baş

kan, çok kıymetli arkadaşlarım; 
Bendeniz bir müddet evvel Anayasa Mah

kemesi tarafından ittihaz edilen ve 6570 sayı
lı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinin iptaline dair kararın 
ve bu kararın Vakıflar Umum Müdürlüğünü il
gilendiren binalar hakkında, gayrimenküller 
hakkında ittihaz edilen prensip kararı üzerin
de fikirlerimi arz. etmek üzere huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği 
gibi, bundan iki, üç ay evvel Anayasa Mahke
mesi, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hak
kındaki Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerini, tat
bikatta ihtilaflara sebebiyet vermesi, eşitlik ve 
Anayasa hükümlerine aykırı olması sebebi ile 
iptal etmiş ve bu iptal kararının 26 . 9 . 1963 
gününde, yürürlüğe konması sureti ile ittihaz 
emiştir. Bunun üzerine Vakıflar Umum Müdür
lüğü, ittihaz edilen bu karar muvacehesinde 
memlekette bulunan ve Vakıflar Umum Müdür
lüğünün tasarruf ve mülkiyeti altında olan gay-
rimenküllerin kiralarının yeni esaslar tahtında 
tesfbiti zımnında teşkilâta bir tamim yollamış ve 
tamim üzerine, teşkilât tarafından asıl binalar-, 
da oturan, gayrimenküllerde oturan şahısları 
teker teker celbetmek suretiyle kiraların artırıl
ması teklifinde (bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 151 nci 
maddesine göre bir kanun veya o kanunun mad
deleri, hükümleri iptal edildikten sonra Ana
yasa Mahkemesinin tâyin edeceği tarihten iti
baren yürürlüğe girmesi suretiyle mevcut ni
zam üzerinden uygulanır. Anayasa Mahkemesi
nin bu kararları makable şamil olmadığı ve bu 
Loşluğun doldurulması hususunda Anayasamız
da bir hüküm bulunmadığı için Vakıflar Umum 
Müdürlüğü pek haklı olarak tatbikatta tered
düdü, mucip bir karar ittihaz etmiştir. 6570 sa
yılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri Anayasa 
Mahkemesi tarafından adalete, eşitliğe aykırı 
okluğundan bahisle iptal edilmiştir. Ve Ana
yasa Mahkemesinin bu kararının Resmî Gazete-
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de ilânından sonra, (İ570 sayılı Gayrimenkul 
Kiraları hakkındaki kanun tasarısının değişti
rilmesi, tadili zımnında Yüksek Meclise bir ta
sarı ve ayrıca bir teklif verilmiş ve İm teklif 
ve tasarı komisyonda görüşüldükten sonra Yük
selt Meclisin huzuruna gelmek suretiyle gün
deme alınmış bulunmaktadır. 

Şimdi, bir taraftan Anayasa Mahkemesinin 
bir kararı, diğer taraftan elan gündemde bulu
nan 6570 sayılı, gayrimenküllerin kiraları hak
kındaki kanun tasarısı mevcuttur. Vaki Har 
Umum. Müdürlüğünün bu durum karşısında ta-
kübetmesi lâzımgelen yol şu olmalı idi: Teşkilâ
tına, yani kendisine bağlı bulunan dairelere bir 
tamim göndermeden evvel doğrudan, doğruya 
mevcut boşluğun doldurulması zımnında, elan 
gündemde bulunan ve pek yakında kanunlaşma
sı beklenilen bu kanunun çıkmasını beklemesi 
ve boşluğu dolduracak bu tasarının meriyete 
geçmesini beklemesi iktiza ederdi. Vakıflar 
Gmum Müdürlüğünün teşkilâta ve kendisine 
mensup dairelere gayrimenkul kiralarının artı
rılması hususunda bir tamim göndermesi benini 
anladığını mânâda hem idari, hem de Anayasa 
mevzuatına aykırı bir davranışın ifadesinden 
başka, bir şey değildir. Çünkü Anayasamızın 
151 nci maddesi boşluğun nasıl doldurulması 
ieabedeceği hususunda her hangi bir hüküm 
taşımamaktadır. Bir boşluk vur Anayasada şu 
hale göre Yüksek Meclisten çıkması Ibeklenen 
ve yakında meriyete geçecek, çıktıktan sonra 
meriyete geçecek kanun 'hükümleriyle âmel et
mek iktiza ederdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü^ 
ünün bu tutumu, bu davranışı, mevcut mevzua
ta aykırıdır. Ook kısa bir zamanda düzeltilme
sini, tashih edilmesini temenni ediyoruz. 

Yine Anayasamızın hükmüne göre ittihaz 
edilen kararlar makabline şâmil olmadığı için, 
doğrudan doğruya ancak meriyete girdiği tarih
ten itibaren bir hüküm ifade eder. Şu hale göre 
G570 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü madde
sinin tadadettiği hükümler dairesinde gayri
menkul binalarına salahiyetli müesseselerin, sa
lahiyetli dairelerin kira tâyin etmelerine, kirayı 
tesbit emellerine imkân ve ihtimal yoktur. 

Günkü Vakıflar Umum Müdürlüğü eskiden 
6570 sayılı Kanunun bu maddelerine göre kira
yı tesbit ederdi. Ya 1939 senesinin rayicini esas 
tutar veyahutta 1947 yılından sonra inşa edi

len binaların emsali nazarı itibara alınmak su
retiyle, belediyelerden sorulmak suretiyle ki
raları tesbit ederdi. Anayasa Mahkemesi bu mad
deleri kaldırdığına göre, tatbikatta bir boşluk 
husule gelmiş oluyor. Bu boşluğun doldurulma
sı kanun vazıma ait, Meclislere ait bir mesele
dir, Ibir problemdir. Meclislerden bu kanunlar 
çıkmadığı müddetçe, bu Kira Kanunu kanunlaş
madığı müddetçe, meriyete girmediği müddet
çe Vakıflar Umum Müdürlüğü doğrudan doğ
ruya vakıflar ait binaların 'kiralarını tesbit et
meye tâyin etmeye ve bunu bir tamim halinde 
teşkilâta bildirmeye yetkisi, vazifesi yoktur. 
Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN - - Sayın Bakan, İbrahim •Saffet 
Oıııay, buyurun. 

.DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAUUET 
OM.AY (G. Senatosu Ankara Üyesi) Muhterem 
arkadaşlar, bir ucundan diğer ucuna ecdat ya
digârı eserlerle dolu olan vatanımızda, mille
tin temsilcilerinin bu eserlerle ilgili konuşma
larını bir Türk olarak ayrıca gururla ve iftihar
la dinlemiş bulunuyoruz., Vakıf eserlerin sos
yal değerleri bakımından arkadaşlarımız ne söy
lenmesi icabediyorsa hepsini söylemişlerdir. Ben 
bu kısma tekrar girerek vaktinizi alacak deği
lim. Bu itibarla kısaca konuları cevaplandırma
ya, temennilere bir şeyler söylemeye çalışaca
ğım. 

Envanterden bahsedildi. Vakıflar Genel Mü-
düdüğü sahjbolduğu' akaratm son 3 sene içinde 
envanterini yapmıştır. Bütçesi geçen seneki gibi 
değildir. Geçen seneden 6 milyon lira farklıdır, 
bu hayali değildir. 

Kiralar mevzuunda, belki geliri daha da çok 
olacak ve bu takdirde ek ödenekler ilâvesi su
retiyle daha da artacaktır. 

Vâkıfın şartları konusunda arkadaşlar ko
nuştular; Vâkıflar İdaresi, kontrolü altında Ibu-
lunan vakıfların, vakıfın şartlarına göre idare
sine itina edilmektedir. Vakıf iye şartları bil
hassa yerine getirilmeye çalışılmaktadır. İhti
yaçlara göre yurtlar hastaneler, aş evleri açıl
maktadır. Bu hizmetler yerine getirilmektedir. 
Matta vakfın arzusu istikametinde dinî şartlar 
'da yerine getiriliyor. Zamıan zaımıan mevlût 
okutmak, 'Kuran okujtmak ı^ibi vakıfların arzu
suna uyigun şartlar da yerine getirilmektedir, 
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Menşei vakıf okn tarihî 've mianari kıymeti olan 
eami ve âbidelerin restorasyonu ve tamir işleri 
de 5 yıllık bir plân içinde ele alınmıştır. Muh
telif vilâyetlerde 've kazalarda bu iş aksama
dan devam etmektedir. Bu sene de bu iş için <20 
milyon lira sarf edilecektir. 'Diğer camilere de 
yardım yapılmaktadır, yani derneklere yardım 
yapılmaktadır. Bu sene de bu maksatla 
4 250 000 T.L. sı harcanacaktır. Geçen sene 
.1 532 camiin yeniden yapılmalsı ve onarılması 
için derneklere dağıtılmıştır. OBu eski eserle
rin tamirine bâzı arkadaşlar temas ettiler; Res
torasyon işine dair ben bu sefer size bir misal 
olsun diye bir şey arz edeceğim, zannediyorum 
ki, tatminkâr ölür. 

Bu çalışmaları yakından görmek için bu se
fer bir ıgezi yaptım. Faraza Süleymaniye'ye git
tim, şimdiye kadar hiçbir kimsenin dikkatini 
çekmemiş bir hâdise ile karşı karşıya 'kaldım. 
Biliyorsunuz, 16 ncı asırda 'Koca iSİnan'm, bu 
cihanşümul oseri iSüleymaniye, 19 ucu ' asırda 
İtalyan mimarı Fotati davet edilmiş ve nakışla
rı ve motifleri yenilenmek istenmiş. Yüksek 
kubbedeki nakışlar, motifler bugün duruyor. 
Gidin görün hayretler içinde kalacaksınız. Çün
kü adam, hiç. kimsenin dikkatini çekmemiş, 
Garb motiflerini hayvan resimlerini, birtakım 
şekilleri gelmiş oraya işlemiştir. 

Şimdi Vakıflar İdaresi bu restorasyon işini 
yaparken bîr' ıröleve 'bürosu tesis etmiştir. Bu
nun mânası, a'slına sadakat 'göstererek 'çalışmak
tır, aslım bulmaktır. 'Bir kuyumcu hassa'siyetiy-
le çalışan bu İnsanların ıjasıl emek verdiklerini 
müşahede 'ettim. Süle'ymaniye'nin bu Motifleri
nin, değişmiş olanları vardır, köşelerde, eğer 'gi
der, teşrif ederseniz şöyle 'bir 'halle karşılaşır- ' 
siniz : B'üitün suva ve boyalar kazınmak sure
tiyle. altından 19 neu asırda yapılmış olan bu 
işe ait nakış ve motifler bulunuyor; bir kı&mı 
bir yerde, öbür kısmı bir yerde, bunlar kâğıt- ' 
lar üzerine işleniyor, renkler işleniyor, ımMİfler 
işleniyor. Bunlar sonra, eski eserleri korumak 
için Maarif Vekâletinde kurulan bir heyete 
'gönderiliyor. (Orada tetkikat yapılıyor. Oradan 
tarihe sadakati uygunluğu tesbit edildikten 
sonra camie işleniyor, Bu itibarladır k i ; bilhas
sa Süleymaniye'nin işi de gecikmektedir. Çok 
zor bir iştir bu. Bunu söylemekten maksadım 
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hizmet ıgörülürken eserlerin yapıldığı tarihteki 
duruma sadakat ön plâna alınmıştır. 

İşe yaramıyan, faydalı görüîmİyen vakıf
lardan 'bahsettiler. Bunlar tasfiye edilirken ye
nilerinin yapılmasına bir plân ve prt>gram dâ
hilinde devam edilmektedir. 

Arkadaşım Bolu vilayetinde satışı yapılan 
bâzı 'gayrimenkullerin paralarının, 'başka yerle
re 'harcandığından 'bahsettiler. Böyle bir şey dü
şünmesinler. Çünkü bu kaibîl tgayrimenkuilerin 
bedelleri, o vilâyetlerin hesabına alınimaktadır. 
Bâzı ihtiyaçlar için ufak - tefek aktarmalar ya
pılıyorsa da, derhal karşılıkları, en kısa za
manda yine hesaplarına geçiriliyor. Yani za
manı 'geldiğinde plânına göre orada yapılacak 
işler için <o paralar kendi 'hesap!arında birikiyor 
ve ona göre 'harcanıyor. 

Memleket dışındaki vakıf eserlere temas 
etti bir arkadaşım. Malûm olduğu üzere Lozan 
'Muahedesi ile millî hudutlar dışı vakıflarla hiç
bir alâkamız kalmamıştır. Bununla beraber, dı
şa rdaki mütevelliler ve saire tarafından hilgi 
istedikleri takdirde Vakıflar İdaresi arşivlerin
den İm cevaplar karşılanmaktadır. 

•Kira 'mevzuuna, temas eden arkadaşlarımız 
oldu. Evivelce bu konuda konuşan arkadaşları
mız umumiyetle Evkaf İdaresinin mallarının 
nasıl bir yağmaya tutulduğunu izah ettiler. Ta-
l'ât Oğuz arkadaşımız, aksi bir ^görüşü savun
dular. Vakıflar İdaresinin bu biraları artır
makta â/leta hakkı olmadığını ileri sürdüler. Ve 
tamim 'göndermeye hakkı yoktur, dediler. Yok 
arkadaşlar. Evkaf İdaresi, tıpkı Ali 'gibi, Veli 
gibi hususi hukuk hükümlerine göre kendi 
kendisini idare ederi bir müessesedir. Bu mü-
essesö hususi hukuk hükümleri dairesinde, 
Anayasa Mahkemesinin tanıdığı esaslara göre 
gayrimenkul kiralari'nı ayarlamak istemiştir 
Bunda farz edin ki, Beyoğlu'ndc1, Caddei Ke-
bir'de, şurada, burada '200 liraya kiraya veri
len yerlerin kiraları onlbin, altıbin, seklzıbm 
liradır. Bütün bunları insaf ölçüsü içinde mü
talâa etmek lâzım gel ir. Mukavele yapmaya: ge
len kiracılarla yapıl aaı mukavelelere, Kira 
Kanunu çıktığı' takdirde lehte ve aleyhte ta
zammum edeceği hükümler, dikkate alınmak 
kaydı konmaktadır. Bu itibarla hiçbir mağdu
riyete sebebiyet verilmeden tatbikat, tam bir 
insaf ölçüsü içinde devam etmektedir. 
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Düşünün arkadaşlar, envanterine göre bir 

milyar küsur milyon patrimuvani olan bir 
müesseseyi düşünün ve buna Devlet Hazine
sinden 26 milyon lira yardım ettiğinizi düşü
nün. Bu çok hazindir. Bilâkis, Vakıflar İda
resi, o derece rântabl olmalıdır ve geliri olma
lıdır ki ; hattâ Devlete yardım etmelidir. Hiç 
olmazsa kendi sosyal hizmetlerini Devletin yar
dum mı beklemeden görebilmelidir. Evkaf İda
resi. bunu yapabilecek durumdadır. 

Medeni Kanundaki tesis hükümlerinin va
tandaşların vakıf yapıma, arzularını engelledi
ği ileri sürüldü. Bu çok doğrudur. Ben de bir 
hukukçu olarak aynı kanaatteyim. Medeni 
Kanunun getirdiği tesis müessesesi bize İslâm 
Hukukunun yadigârı olan «Vakıf» kelimesinin. 
karşılığında gerekli hizmeti yapamamıştır. 
Vatandaşlar bunu aniıyaım-aını ıslardır. Bu iti
barla vaıkrf yapma, tesis yapma işi engellen
miştir. Adliye Vekâletinde çalışmalar yapıl-
'nıaıkbaıdır. Kamunu Medeninin bu hükümleri
nin buna göre. d eğişti ri'lnıesi, tanzimi üzerin
de duruknaktadır. 

•İşletmeler mevzuu üzerinde bâzı teııkid ve 
temennilerde bulundular. Haklıdırlar, üzerin
de 'duruluyor. Antalya'dalki arazinin kıymet
lendirilm'esine başlanmıştır. Ayrıca sulak ara
zide kavak yetiştirilmesi için de etütler ya
pılmaktadır. 

Burhan Arat arkadaşımız, broşürler, kart
postallar üzerinde tenikidler yaptılar. Bu haki
katen. doğrudur.. Ve üzerinde durulacak bir me
seledir. 

Ayrıca oteller mevzuu üzerinde de duruldu. 
Bu oteller, 19617 ile 1960 arasında inşasına baş
lanmış otellerdir. Bugün, milyonlar harcanan 
bu oteller, Evkaf İdaresinin âdeta başının der
di halindedir. Sapanca oteli boştur, Balıkesir 
oteli boştur, Giresun, Rize Truva otelleri, ga
yet ucuz fiyatlarla, otuz küsur senede belki 
amorti edilebilecek bir kira ile zorla kiraya 
verilebilmiştir. Kırklareli oteli Orduevine tah
sis edilmiştir. Antalya'daki Ferah oteli ancak 
rantabidır. 90 bin liraya kiraya verilmektedir. 
16 senede amıorti edilebilecektir. Taksim Ga
zinosu işinden bahsettiler. Bu 1959 da İstan
bul'un imarı sırasında Vakıflar Bankasına 
10 milyon liraya satiinaldırıimıştır. Bu arsa
nın üzerinde de bir otel kurmaya çalışıyoruz, 
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bakalım nasıl içinden çıkacağız, o yoldayız, o 
çabanın içindeyiz. 

Teşkilât Kanunundan bahsolunldu. Teşki
lât Kanunu Personel Kanunumdan sonra ele 
alınması uygun olacaktır. Şimdiye kadar - ar
kadaşlar, bir tebşirde bulunmak isterim - maz
but vakılf olan âbide ve eseri restore etmekte 
idi Evkaf İdaresi. Bu yıldan itibaren mülhak 
vakıfların âbide değerinde olan eski eserlerini 
de tamire başlayacaktır. Bütçe tahsisatımızla 
tamir ve restore işine başlanacaktır. Yani 
mülhak vakıflar için de artık endişenin berta
raf olması lâzımgeliyor. 

Vakıflar Bankasının, sosyal hizmetler ba
lonundan gereği gibi hizmete kavuşaımaıdıığı1 

söylendi. Doğrudur. Vakıflar Bankası Umum 
Müdürü ile şu anda bir temas sağladım. Bir-
bueuk aylık Bakanlığım sırasında meselenin 
bu kadar derinliğine inmeme imkân olmadı. 
Vakıflar Bankası Kanununa göre, Vâkıflar 
Umum Müdürlüğünün iştiraki lâzım'geliyor, 
•bu giibf sosyal hizmetlere bankanın koşaıbilmesi 
için. Bunun üzerinde duracağın! ve işbirliği 
sağlamaya çalışacağım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sorular var Sayın Bakan, Bu

yurun Sayın Aksoy. 

HASAN AKSOY (Adana) — Efendim, Sa
yın Bakan vakıfların, idaresinde ve gelirlerinin 
kullanılmasında vakıfın şartlarına riayet edildi
ğini buyurdular. Gayet güzel. Ancak, bundan 
önce vakıfların şartlarına veyahut ta durumuna 
uygun olmıyan tutumlar olduğu gözüküyor. Me
selâ Lâleli Camimin altında' açılan çarşıda tama
men camiin mimber kısmının altında bar gibi 
içki içilecek bir yer var. Bundan sonra bunlar 
tasfiye edilecek mi? Ve böyle yerler kiraya veri
lirken, vakıfın şartı ile kiraya verilmesi mümkün 
mü? 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Lâleli Çarşısının altında 
bâzı dükkânlar ve gazinolar var. Bu gazinalar-
dan birisinde içki içildiğinden bahsediyorsunuz. 
Bundan haberimiz yok. Tetkik edelim. 

Zaten bir kanunla, içki içilen yerlerin, mabet
lerin uzağında olması lâzımgelir. Bu hususu tet
kik eder, gerekli muameleyi yaparız efendim. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Vakıf gayri 
menkuİlarınin sayısı ne kadardır? Bunların ge-
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tirdikleri gelir nedir ve bunların bugünkü rayiç 
üzerinden kıymeti ne kadardır? 

DEVLUT BAKANİ İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Gelirleri 1 400 000 liradır. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Efendim, bıı-
günkü rayiç, üzerinden getirecekleri gelirleri tes-
bit ettiniz mi, bunun miktarı ne kadar olur? 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Bugünkü rayici üzerinden 
getirecekleri gelirleri filhal söylemek mümkün de
ğildir. Biliyorsunuz kiraların artırılması işine 
yeni başlanmıştır. Teşrif ederseniz istediğiniz 
malûmatı fazlasiyle veririz. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Vakıflar gayri 
menkullerinin, bilhassa İstanbul'da başka eli e re 
geçmesi mevzuubahis midir"? Bunlar hakkında 
açılan dâva adedi ne kadardır f 

DEVLET BAKANİ İBRAHİM SAFFUT 
OMAY (Devamla) — Bilmiyorum Beyefendi, 
tesbit eder arz ederiz. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Turistik.... 
BAŞKAN — Sayın Çulha, evvelâ, sorularını

zı bana sorun. Sorularınız Umum Müdürden 
veya Vekilden telefonla her zaman öğrenebilece
ğiniz bir şey. Dâvaların kaçının niyet edildiği 
burada bilinmiycbilir. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Efendim, 
sorduğum sualler vakıflar bütçesiyle ilgilidir. 
Onun için Sayın Vekilden sualler soruyorum. 

BAŞKAN —• Görüyorsunuz ki, cevap verebile
cek durum la olamıyorlar... Kaç. dâva açıldığı hu <-•>.-!-
••'.un-la, v. s. bunlar burada hemen bilinemez.. 

TURGUT ÇULHA (Devamla) — Bendeniz 
daha evvel kendilerinden malûmatları dâhilini"' 
olup olmadığını soruyorum. 

Efendim, dış açığımızı kapatmak için turizm 
mevzuunda bütün millî müesseselerimiz koordine 
bir çalışma içinde bulunmaktadırlar. Vakıflar 
İdaresince de bu hususta bir teşebbüse geçil nrş 
midir? Bu hususta bir malûmat rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Beyefendi, turizm mevzu
unda Vakıflar İdaresinin en iyi çalışması turis
tik bölgelerdeki kıymetli eserlerin restoresi me
selesidir. Faraza gönül isterdi ki, Edirne baş
tan başa bu gibi eserlerle doludur, hepsi yeni
den adeta kurulmaktadır. Bu, memleketin bir ne
vi millî bir müzesi halinde iftihar edilecek bir 
duruma getirilmektedir. Turist celbi için çalış-
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malar yapılmıştır. Şimdiye kadar yapılan hiz
metler bu kabildir, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Görentaş. 
MUSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Efendim, 

halen Vakıflar Müdürlüğünün işgal ettiği Vakıf 
Apartmanında büyük bir ekseriyetle yüksek 
memurlar veya kimseler oturmaktadırlar. Bun
dan başka birçok âmme müesseseleri de bina sı
kıntısı çekmektedir. Acaba bunlar tahliye edile
rek bu sıkıntı çeken müesseselere tahsis edilmesi 
düşünülüyor mu, buna imkân var mı?.. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Devamla) — Malûmuâliniz kira hü
kümleri meselesi. Umumi hükümlere göre lâzım-
gelen şeyler yapıldı. Şu kadarım arz edeyim, 
Vakıflar apartmanında bulunan Vakıflar İdare
si, kendi binası içinde kendisine kifayet etmemek
tedir. Bu yüzden Belvü Pahısın tahliyesi ile meş
gulüz. Orayı tahliye ettirir ve Vakıflar İdaresi
ni götürebilirsek boş kalan yerleri de bu kaibîl 
hizmetlere vermek mümkündür, Diğerleri de Va
kıflar İdaresince kira hükümleri dairesinde kira
ya vermiştir. Hususi hukuk hükümlerine göre 
tahliyeleri oldukça taliplerine veya resmî daire
lere kiralanması mümkündür. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Vekilin yüksek huzurunuzda 
ifade ettiği hukukî görüşe iştirak etmeye imkân 
ve ihtimal yoktur. Ortada Anayasa Mahkemesi
nin iptal ettiği ve özel hukuk nizamına taallûk 
eden bir meselle mevcuttur. Bu da biraz evvel 
izah ettiğim şekilde 6570 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddeleridir. Muhterem Vekil Bey dediler 
ki, «Vakıflar Umum Müdürlüğü özel kanun hü
kümleri dairesinde, hareket eder.» 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Hususi 
hukuk hükümlerine göre. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) —• özel hukuk 
hususi hukuk. Aynı şey. Hususi hukuk hüküm
lerine göre hareket edecek, tamimini o meyanda 
yapacaktır. Şimdi elan meriyette bulunan bir 
Borçlar Kanunu var ve bir de Borçlar Kanunu
na göre özel mahiyette bulunan 6570 sayılı Gay
rimenkul kiraları hakkındaki Kanun vardır. 
Anayasa Mahkemesi, kiraya taallûk eden bir re
jimi iptal ettiğine göre ortada bir boşluk hâsıl 
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oluyor. Bu boşluğu ya Anayasa Mahkemesinin 
doldurması iktiza ederdi, veyaihut da parlâmen
toların bu nizamı kaideler altına alabilecek, pren
sipler altına alabilecek hükümleri muhtevi bir 
kanun çıkarması iktiza ederdi. Anayasa, Anayasa 
Mahkemesine bu boşluğu doldurma salâhiyetini 
vermediğine göre, ikinci yola müracaat etmek 
icabedcr. O da Meclisler tarafından, kira rejimi
ni tâyin eden bir kanunu çıkarmaktır. Kanun 
tasarısı ve teklifi halen Yüksek Meclisin günde
mindedir. Bu kanun çıkmadığı müddetçe statü
konun muhafaza edilmesi, hukuk ve adalet icap-
larındandır. Vakıflar Umum Müdürlüğü doğ
rudan doğruya bu kanun, tasarısı, Meclislerce 
kanunHaşmadığı müddetçe, buradan çıkmadığı 
müddetçe kendi bünyesi dairesinde bir prensip 
va'zelnıek .suretiyle ikiralıamn artırılması cihetlini1 

gidemez. Bunu bir misalle izah edeyim. Bugün, 
bu ihtilâflar Danıştaya kadar aksettirilmiş vazi
yettedir. Kiraların artırılması sebebiyle özel şa
hıslar, Danıştaya iptal dâvası açmış ve bu kira
ların iptalini Danıştaydan istemişlerdir, ilerde, 
mevcut tasarının 3 ncü maddesi, muayyen şart
lar daresinde, muayyen kıstaslar tahtında ki
raların tahdidini hüküm altına alınıştır. Metre 
kare rayici şu kadar olacak.. İlerde fiyatlar ara
sında bir farkın mevcudolması halinde, Vakıflar 
idaresi bu adaletsizliği, bu inceliği acaba nasıl 
telâfi edeceklerdir? Vakıflar Umum. Müdürlüğü
nün kiraları artırması muvacehesinde, yeni çıka
rılacak kanunda da ki.ralıar anasında bariz bir 
fai'kı.n olduğunu tasavvur edelim. Bu farkı ya 
mahkemeye müracaat etmek suretiyle izale et
mek icabeder, veyahut da başka bir yola git
mek icaibeder. Vatandaşa Devletin, bu şekilde 
külfet yüklemesine, vatandaşı bu şekilde meşak
kat altında bırakmasına hiçbir zaman hakkı yok
tur, kanısındayım. Onun için, bu hususun, huku
kî esaslara uygun bir şekilde düzeltilmesini te
menni etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, Balkan diyor ki, 
kira mukavelelerine, «çıkacak kanuna göre, ya
pılacak muameleyi kaydettik, koyduk.» 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Kira mukave
leleri diye her hangi bir husus mevzuübahis de
ğildir. Mevcut tasarıya göre metrekaresi için bir 
para tâyin edilir. Yani bu tasarıya göre Vakıf
lar idresinin kira istemesi iktiza eder. 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt-

21 . 2 . 1964 O : 4 
cesi üzerinde başka söz istiyen yoktur. Bölümle
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler..." 'Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

MADDti I. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için 22 433 762 lira, yatı
rım harcamaları için 22 200 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları, için 6 550 638 
lira ki, toplanı olarak 51 184 400 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Uo;iis|oneıl giderleri 13 118 .942 

BAŞKAN — Kabul edenlleıv.. 
Efnıiyeııler... Kabul. edilmişti ı\ 

13.000 Yönetim giderleri 580 701 
BAŞKAN — Kabul edenden'... 
Etmiycmler... Ka.bul etd i İm işitir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 238 221 
BAŞKAN — Kabul, ederte. . . 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 050 898 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmişti r. 

1.6.000 Oeş-itli giderler 450 000 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Etin iye nıl er... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etin i yeni er... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı ve tesis ve büyük ona
nım giderleri 22 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et t niye nıl e r... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve taransfer 
harcamaları 

32.000 iKannKİaş'tınına ve «a;ün(aıl;nıia-
llıar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenller... Kabul edilmiştir. 

34.000 ıMaflî tıranLsi'erler 481 920 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediLmigfcir. 
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I i. Lira 

35.000 HüHya'l transferler 5 806 218 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Etmiyeıiıleı*... Kabul ediHmiştir. 

36.000 Borç. öklemeleri 112 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maıdldeyi ce»tvelıl'eriıyle İMrlikto 
'oyunuza suınuıyıoruıtn. Ka|l)Uİ odenler... Etimiyeıiı-
le.r.. Kabul edilmiştir. 

MADDti 2. — Vakıflar Geneli Mıüdürlıüğü-
ııiin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği ü/ere 51. 18-1 400 lira olarak talimin edil
miştir. 

B- CETVELİ 

I>. Lira 
62.000 Vakıf mılaMan gellirleri 22 519 2:50 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tini yönler... Kabul ediHmiştir. 

64.000 Özol gelirler 28 665 150 
BAŞKAN — Kabul edenlor... 
Etmiyeıiılei'... Kabul edillmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(ikinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDU 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 nen maddesine giren, hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ııcu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türki- J 
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ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli 
ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!.. 
Yok. Maddeyi (D) cetveli ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet mad
delerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolupta Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı büt
çesinin- ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve 
ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıllar borç
ları maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

L\BA1>I)K 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük lonarım 
giderleri) bölümüne dâhil .maddeler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamülaiştırma ve satmahna-
lar) bölümü arasında aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz isteyen"? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak 'harcamalara ait formül, bağlı (Ii) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — 1964 bü'tçe yılı içinde 'kapa

tılmak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 
liraya kaidar kısa süreli avans almaya ve 'hesap
lar artırmaya Genel Müdürlük salâHıiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde halkkmda söz isteyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

iMADDE 10. — Bu 'kanun 1 Mart 1964 tam
irinde yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Madde 'hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul •edilmiştir. 

MADDE 11. — !Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye OBakanı yürütür. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü lıa'kkında lehte aleyhte konulşmak is
teyen var mı? Yok. Tasarının tümü 'açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

Yuvarlaklar 'sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

Beden Terbiyesi 'Bütçesine oy veremiyen ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

C) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
IBAŞKAIN — Adalet (Bakanlığı Bütçesinin 

(görüşülmesine başlıyorum. Gruplar adına söz is
teyen_ arkadaışlarımiıza söz 'vereceğim. 

İBakan ve Komisyon yerlerini alsın lütfen. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu 'adına ISayın 

Kemal Kaya. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KEMAL KAYA 
(Kars) — Sayın [Başkan, mulht ereni arkadaşla
rım, 

Adalet Bakanlığının 1964 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Y. T. P. si Meclis grupu bunun görüş ve 
mütalâalarını arz etmeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Opk partili hayata girdiğimiz tarihten bugüne 

kadar Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan 
görüşmeler tetkik edildiğinde görülür ki, yıllar
dır dile getirilen dertler devam edip gelmektedir. 
Böylece bütçe konuşmaları yerine getiriliri iyen 
tenkicl ve mütalâaların her yıl bu kürsüden tek
rarından başka bir şeye yaramadığı kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçmiş yılların Adalet Bakanlığı bütçeleri 

üzerindeki görüşmelerde; hâkim teminatı, mahke-
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I melerin bağımsızlığı ve antidemokratik kanunlar 

hususunda iktidar ile muhalefet arasında sert tar
tışmalar olmuştur. Yeni Anayasamızın getirdiği 
hükümlere uygun olarak, Anayasa Mahkemesi
nin kurulması ve Yüksek Hâkimler Kurulunun 
teşekkülü ile bugün bu tartışmalara artık yer kal
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adaletin doğru ve eksiksiz tevzii mahkemele

rin bağımsızlığı ve hâkim teminatı ile sıkı sıkıya 
| bağlıdır. Ancak hâkim teminatının coğrafi temi

nat olarak kabulü ve hâkimlerin özlük işlerinin 
Yüksek Hâkimler Kuruluna devredilmesi ile ada
letin doğru ve eksiksiz tevzii meselesinin kökün
den halledildiği iddia olunamaz. 

Adalet Mülkün Temelidir. Ama adaletin tc-
I mel i nedir?. Kanaatimizce bu temel hâkimdir. Bu 

temelin sağlam olması için bilgili, ehliyetli ve tec-
I rübeli hâkimlere ihtiyaç vardır. Bu saydıklarımı

za fazilet vasfını da ilâve edersek hâkimlik mes-
I lekinin ehemmiyeti meydana çıkmış olur. Arz et

tiğimiz vasıflardan mahrum kimselerin bu cami
anın içine sızması veya bu camianın içinde bulun
ması adalet müessesesine ve mensuplarına ıstırap 

I verir. Bir seneden beri fiilen vazifeye başlamış 
bulunan Yüksek Hâkimler Kurulunun bu meslek 

I hakkında kendisinden beklenen faaliyeti henüz 
I göstermediği gibi, bu yolda müspet adım attığına 

j dair en ufak bir işaret dahi görülmemektedir. 
I Yüksek Hâkimler Kurulu Adalet Bakanlığından 
I hâkimlere ait sicil dosyalarını devir alıp onları 
I muhafaza ile yetinmeyi kâfi gördüğü kanaatini 
j bize vermiş bulunuyor. 

I Ne yazık ki, Kurulun çalışmalarından bizzat 
j adalet mensupları da yavaş, yavaş dert yanmaya 
J başlamışlardır. Uzun senelerin mücadelesinin nc-
I ticesi olarak kurulan bu müessesenin kendisinden 
I beklenileni gösterememiş olması ve şikâyetlere 
I hedef olması cidden hüzün vericidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
I Adaletin mühim uzvu olan hâkimin, gerek mes-

leke intisabı gerekse yetişme usulünü tanzim ve 
tesbit eden bugünkü mevzuatımız kifayetsizdir, 
•Senelerdir bu mevzuatın ıslah edileceği Bakan-

I lıkça her bütçe yılında vadedildiği halde henüz 
I müspet bir yola gidilmediği gibi daha pek yakın 
I bir zamanda bakanlık yine eski mevzuattan fay-. 
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dalanarak huzurunuza gelmiş ve bir sene, daha 
tecrübesiz kimselerin tâyinlerini sağlamıştır. Ka
naatimiz odur ki, hâkimlik mesleki hukuk fakül
telerini bitiren herkesin alınacağı bir meslek de
ğildir. Bu mesleke alınacaklarda hukuk diploma
sı yanında mânevi vasıflar da aramak lâzım, hattâ 
şarttır. 

Memleketimizde, maalesef mahkemelerin kuru
luş ve kadro dağıtımı işi de bölgelerin önemi ve 
iş miktarı nazara alınmadan Doğu - Batı olarak 
tefrik edilmektedir. 

Batı bölgesinde tek hakimli sulh mahkemeleri 
hemen hemen kalmadığı halde Doğunun hemen 
birçok ilçeleri tek hakimli sulh mahkemeleri ile 
idare edilmektedir. 

Yine Batıda münhal olmadığı halde Doğuda 
birçok münhaller bulunmaktadır. Bu mevzua gel
miş iken bir hususu da açıklamak mecburiyetin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maddi kalkınmada en az nasibini alan Doğu 

bölgemiz maalesef mânevi kalkınmada, yani mil
lî eğitim ve adalet hususlarında dahi en az nasip
lenen bir bölgedir. Bu bölgeye stajlarını yeni bi
tirmiş veya staj denen günlerini devam cetveli 
doldurmakla geçiren tecrübesiz hâkim yardımcı
ları tâyin edilir. İki sene bu yerlerde tecrübe ka
zandıktan sonra Batıya nakledilirler. Ve bu sene
lerdir devam eder gider. Adalete susayan bu böl
geye önem verilerek tecrübeli ve bilgili hâkimle
rin tâyin edilmesi, bu suretle Doğunun sicil ba
kımından sürgün, bilgi bakımından tecrübe diya
rı olmaktan kurtarılmasının en büyük temenni
lerimizden olduğunu arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mükemmel ve süratli bir adalet hiç şüphe yokki 

ahenkli ve iyi tedvin edilmiş kanunlar ile müm
kündür. Memleketimizin ana kanunlarından olan, 
Medeni Kanun, Ceza Kanunu, C. M. U. K, H. M. 
U. K. ve îera îflâs Kanunu gibi meriyete giriş ta
rihlerine göre geçmiş uzun seneler içinde zaman 
zaman yapılan tadiller ile artık ahenksiz hale gel
mişlerdir. Bugün cemiyetimizin ihtiyaçlarını tam 
ve süratli olarak karşılıyanlamaktadırlar. Bu se
beple vatandaşlarımızın adalete karşı itimatları 
sarsılmaktadır. Her bütçe yılında ismi geçen ka
nunların hazırlanmakta oldukları ve en kısa za
manda Meclise sevk edileceği Bakanlıkça vadedil-
diği halde bugüne kadar bu kanunların hazırlan-
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maması ve Meclisinize sevk edilmemeleri, Bakan
lığın affedilmez ihmallerinden en önemlisidir. Bu 
kanunların bir an evvel hazırlanmaları temennile
rimiz arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Senelerdir Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât 

Kanunundan mahrum, halen metruk 1327 tarihli 
Adliye ve Mezahip Nizamnamesi ile idare edil
mektedir. Teşkilât Kanununun bugüne kadar ha
zırlanmaması calibi dikkattir. Adaletin tevziin^e 
en büyük yardımcı olan adlî tıp müessesesi ile ad
lî tabiplik ihtiyaca cevap veremez durumdadırlar. 
Gerçi Adlî Tıp müessesesi san zamanlarda çıkarı
lan bir kanunla ıslâh edilmiş ise de bu kâfi değil
dir. Adlî tabip ise birkaç büyük vilâyet müstes
na hiçbir mahkeme nezdinde bulunmamaktadır. 
Adlî tabiplik meslekinin cazip hale getirilmesi 
adaletin eksiksiz yerine getirilmesinde en mühim 
teminat olduğu kanısındayız. 

Adaletin personel ve mevzuat bakımından tam 
ve eksiksiz olması şart olduğu kadar, adaletin 
tevzi yeri olan adalet daire ve binalarında Ada
let Müessesesi ile kabili telif olması şarttır. Bu
günkü binaların birçoğu bu müesseseye lâyık ol-
mıyacak durumdadırlar. Bakanlık bütçesinden bi
nalar için milyonlarca lira kira verilmekte olduğu 
halde yine de matluba muvafık ve adaletin tevzi
ine yaraşır binalar bulunmamaktadır. Bilhassa 
merkezî Hükümette artık milyonları aşan kira
lardan kurtulmak için bir adalet sitesinin inşası
na başlanması lâzım ve zaruri olduğu kanaatin
deyiz. 

Yapılan tetkik sonuçlarına göre, bugün artık 
mürettep ağır ceza mahkemeleri ile münferit sulh 
mahkemelerinin adaletin tevziinde faydadan ziya
de zarar getirdikleri yolundadır. Mürettep ağır 
ceza mahkemelerinin müstakil, tek hakimli sulh 
mahkemelerinin asliye mahkemelerine ifrağ edi
leceği hususunda Hâkimler Kurulu Kanunu gö
rüşülürken Sayın Adalet Bakanı söz vermişlerdi. 
Ve bu beyanları zabıtlara da geçtiği halde halen 
bu husus tahakkuk etmemiştir. Yoksa bu vaitler 
bakanlar değiştikçe, değişmekte midirler? öğren
mek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
infaz sistemimiz ile cezaevlerimizin hüzün 

verici halleri devam edip gelmektedir. Birçok il
çe cezaevleri mevcut değildir. Lalettayin binalar 
kiralanarak cezaevi olarak kullanılmaktadır. Hü-
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künılü ve mevkuflar bir aradadırlar. Cezaevleri için 
bütçede tefrik edilen yö])etim giderleri bugünkü 
ihtiyaca kâfi. olmadığı kanaatindeyiz. Birçok il
en ceza evlerine gönderilen yönetim gideri mev
kuf ve hükümlüye günde bir ekmek -vermekten 
başka hiçbir ihtiyaca kâfi gelmemekledir. Bu ba
kımdan bıı cezaevlerinde aydınlatma, ısıtma ve te
mizlik meseleleri askıda kalmakdadır. Cezaevi per
soneli kemiyet ve keyfiyet bakımından ihtiyaca 
cevap vermekten uzaktır. Bu sebeple bir perso
nel yetiştirme müessesine ihtiyaç bulunduğu ka
naatindeyiz. Gerek mahkemelere, gerekse cezaev
lerine personel yetiştirme hususunda Bakanlıkta 
bir hazırlığın bulunup bulunmadığını öğrenmek 
istiyoruz. 

Bu arada kurulması ieabeden adlî zabıtanın 
da artık kurulması bu suretle de zaman zaman 
Adalet Bakanlığı ile idari merciler arasında mey
dana gelen ihtilâfların kökünden halledilmesi 
icabettiğini düşünmekleyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Burada konuşmamızı bitirirken, Adalet Ba

kanlığının mümtaz mensuplarını ve kıymetli Türk 
hâkimlerini saygı ile selâmlar, bütçenin kendile
rine ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 8a-
ym Halil özmen. 

M.P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN 
(Kırşehir) — Muürtcrem arkadaşlar, Millet 
Partisi Meclis Grupu adına hepinizi 'hürmetle 
'selâmladıktan sonra mensubu bulunduğum Ad
liye Vekâleti hakkında 'düşüncelerimizi Yüce 
Heyetinize arz edeceğim. 

Sözlerime meşhur bir 'hukukçunun ibret 
alınacak sözleriyle ba.sla.rnak istiyorum. iBir 
memleketin ordusu bozuk olabilir, bu .tesirini 
ancak harb sırasında .gösterebilir. Bir memle
ketin iktisadi 'hayatı, malî durumu 'bozuk ola
bilir, bu .ancak (tesirini 'gelecek nesillere 'hisset-
tirebilir. Fakat bir memleketin adaleti bozuk 
olduğu ta'kdirde, orada anarşi başlar. Herkes 
kendi 'kuvvetine güvenerek 'hakkını istimal et
meye başlarsa 'ki, <o zaman çözülme olur. Demek 
kj, bir memleketin raihat 've 'huzur içerisinde ya
şı yabilmesi, o memleketin rejim'inin payidar ol
ması, muasır medeniyet seviyesine çıkabilmesi 
için, o memlekette ha'k 've adalet, anlayışının 
üstün, /hak ve adalet dağıtacak müesseselerinin 

esaslı bir şekilde işlemesi lâzımdır. Adalet mü
essesesi işlemedikçe vatandaşın huzuru olmadı
ğı gibi, adalet, karşısında itimadı da yoktur, de
nebilir. 

İşte, bu esas görüşlerin ışığı altında memle
ketimizde adaletin ne şekilde olması lâızurügel-
diğini Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Muhterem. arkadaşlar; 'hatırlar'sınız Rayın 
Bakanımız 'geçenlerde bir kanun getirdi. Ik'i se
nelik .staj müddetini bir seneye indirerek yeni 
'hâkimleri memiekt'in ımulhtelii' köşelerine 'gön
dermek istedi. Yeni arkadaşlarımızı ve onların 
mesleklerini küçük gıörmek istemiyorum.; on
ların mesleklerinin ne 'kadar yüce, kendilerinin 
ne kadar asil olduklarına inanan bir arkada
şınızım. Yalnız vilâyet merkezlerinde ağır ce
za mahkemeleri nezdinde, asliye mahkemeleri 
nezdinde yıllarca muavinlik yapmadan, ha
kim muavinliği yapmadan, iyi bir 'staj görme
meden genç bir arkadaşı Artvin'nin /Ardanuç 
n adliyesin d e, Kars'ın filan nahiyesinde in. rai 
kaza etmesi 'hem kendisi için, hem de mesleki 
için tehlikelidir 'arkadaşlar. Bunu görmüş, ya
şamış ıstırabını çekmiş bir arkadaşınızın. Mem
leketimizin 'her köşesi, 'memleketin Ti er köşesin
de 'halk psikolojisi ve İh akim anlayışı, adalet 
anlayışı aynı değildir .arkadaşlar. 

Hele bunun inine bir de particilik girerse... 
Ben öyle yerler gördüm ki, kahveleri ayrı, lokan
taları ayrı, sokakları ayrı.. Böyle bir- memlekette 
hâkimlik yapmaya ve adalet tevzi etmeye imkân 
yoktur, arkadaşlar. Adalet Partililere selâm ver
diğiniz zaman; «Hâkim Adalet Partilidir,» diye
cek (Adalet Partisi sıralarından «yok öyle şey» 
sesleri.) Cumhuriyet Halk Partililere selâm ver
diğiniz zaman; «Hâkim, Cumhuriyet Halk Parti
lidir,» diyecek; öbür tarafta sizi ziyaret etmeye 
geldiği zaman, bir kahve ısmarladığınızda «Hâ
kim, daireyi Cumhuriyet Halk Partisinin lokali 
haline çevirmiş,» diyecek. Savcı aynı şekilde it
ham edilecek. Bunları görmüş, bunları yaşamış 
bir arkadaşınızım. (Ortadan, gürültüler.) 

Arkadaşlar; hakikatlerden bahsediyorum. Si
zin yüksek şahsiyetlerinizden ve hürmet ettiğim 
partinizden bahsetmiyorum. Misal olarak konuşu
yorum. 

İşte sevgili arkadaşlarım; böyle bir durumda 
hâkimlik meslekinin vo. hâkimliğin ve hâkimin 
en yüksek ölçülerden geçmesi büyük mânevi va-
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sıfları haiz olması lâzımdır. Büyük mânevi va
sıfları haiz olmıyan büyük bilgisi, malûmatı, gör
güsü, tecrübesi olmıyan hâkimden memlekete iyi
lik değil, zarar gelmektedir. îşte arkadaşınız bu
nun çabası altındadır. Gönlüm istiyor ki, çok Sa
yın Vekilim ve onun erkânı, sevdiğimiz, saydığı
mız erkânı, bilhassa yıllarca bu meslekte saçını 
ağartmış bir Bakan olarak buraya parmağını bas
sın. Bir senelik staj kâfi değildir arkadaşlar. Staj 
müessesesi yükseldiği gibi aynı zamanda hâkim 
muavini olarak da yıllarca çalışmalı ve aradan 
beş, altı sene geçtikten sonra Artvin'in bir kaza
sına, Hakkâri'nin bir kazasına hâkim olarak git
melidir. İşte o zaman hiçbir şeyden korkmadan, 
bilgi ve malûmatına dayanarak vicdanının emri
ni yerine getirebilir, arkadaşlar. Ama, «Biz mu
ayyen bir müddet staj yaptık, hiçbir şey anlama
dan Anadolu'nun filân köşesinde icrai kaza et
tik.» dedirtmiyelim. 

Arkadaşlar, bu çok tehlikelidir; tehlikesini 
gördüm ve inandım. Onun için bütün adalet men
subu arkadaşlarımdan ve Sayın Bakandan rica 
ediyorum; bu, memleketin en büyük bir meselesi
dir. Çünkü arkadaşlarım, kabul buyurduğunuz 
şu Anayasa karşısında bugün yukarıda Allah, 
aşağıda hâkim, kürsüden insanların canmı almak
tadır. Allah"insanm canını alır, ömrü vefa etmiş 
ise, hâkim de dudağının arasından çıkan iki ke
lime ile «Senin idam kararını veriyorum.» der. 
Demek ki, bu adalet ve bu Anayasa karşısında bu
nun başka türlü hal edilmesine imkân yoktur, ar
kadaşlar. Bu kadar yükselttiğiniz, bu kadar ehem
miyet verdiğiniz ehemiyetli olan insonlara yeni 
kalkanlar, yeni zırhlar giydirdiğiniz hâkimin bu
gün sizden hiçbir farkı yoktur ve verilmesi de 
lâzımdır. Bunlar elzemdir. Buna da inanmış, ka
naat getirmiş bir arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlar; iş, buraya gelmişken, 
Anayasamızın 144 ve onu takibeden maddelerin
de mevcut, Yüksek Hâkimler Kurulu hakkında 
birkaç kelimeyi Yüce Heyetinize arz etmek istiyo
rum: Kemal Bey arkadaşım söylemeden geçeme
di, Yüksek Hâkimler Kuruluna o kadar inandık, 
o kadar emniyet ettik ki, gözümüzü kırpmadan 
reyimizi verdik. Yüksek Hâkimler Kurulunun 
bu memlekete büyük hizmetler yapacağına inan
dık ve halen de inanmaktayız. Yalnız birkaç gün 
evvel Ankara Adliyesinde üst dereeeli bir hâkim 
arkadaşın verdiği misali Yüce Heyetinize arz ede-
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ceğim. Temenni etmiyorum ama, Yüksek Hâkim
ler Kurulu, bizim beklediğimiz teminatı vermiye-
cek gibi geliyor. Arkadaşlar, 18 arkadaş mıdır! 
18 arkadaş. Halbuki, evvelce biz, hâkimlerimizi, 
mahkemelerimizi ne ile denetliyorduk?.. Müfettiş
ler kadrosiyle... Ve çok iyi neticeler aldığımıza, 
çok büyük işler yaptığımıza ben şahsan kaaniydim 
arkadaşlar. 

Bakınız Yüksek Hâkimler Kurulunun denet
lemesini, Yüce Heyetinize ve muhterem arkadaş
larıma arz edeyim: Trabzon vilâyetinden bir 
arkadaşımız, ihbar edilmiş. 18 kişilik Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyelerinden bir tanesi ya ora
ya gidecek, tahkikat yaptıracak yahut bir üst de
receli bir hâkime bunu verecek. E... Trabzon'da 
bir üst dereceli hâkim yok. O civarda da üst 
dereceli bir hâkim yok. Ya nıe yapacak Yüksek 
Hâkimler Kurulu; bir üst dereceli hâkimi ara
yacak arkadaşlar. Nerede var; Ankara'da bir 
üst dereceli hâkim var. Eoe, hâkim Bey sen şu 
tahkikatı ya]); olmadı, Muhterem arkadaşlar, 
olmadı. Bizimi ümid ettiğimiz neticeye biz vara
madık, arkadaşlar. Şimdi Ankara'daki yüksek 
hâkim, bu ihbarı tahkik edecek. Trabzon'daki 
hâkimıe ne yapacak acaba Onun ifadesini han
gi şartlar altında alacak? Eğer Ankara hâldim i, 
oraya tahkikata gidecek ise buradaki işlemi -ka
lacak. Vatandaş, ondan adalet bekliyor, mahkeım«e-
sıi var. Giderse harcırah vereceksiniz. 18 lira. Sa
de 10 lirasını otel parası verecek, sekiz lira ile 
de yiyip içecek. Arkadaşlar; çok mühim bir me
seleyi Yüce Heyetinize arz ediyorum, bir çık
mazın içindeyiz gibi geldi bana. Ve bunu bir ar
kadaşım, Anıklara. Adliyesinde bin* üst dereceli 
arkadaşım bana bunu dert yanarak anlattı, ben 
de Yüce Heyetinize anlatıyorum, E, şu hal
de eskiden fırıl fırıl işliyen ve hiçbir zaman ak-
samıyan Adliye Vekâleti ve mensupları, ımah-
kemeloriımiz, korkarım arkadaşlar bugün aksıya-
cak gibi geliyor bana. 9 u '5 geçe, 9.10 - 9.20 -
9.30 - 10.00 - 10.10 - 10.30 da mahkemeler kon
muş. (Gürültüler) Evet arkadaşlar, hakikatleri 
Yüce Meclisinize arz •ediyorum.', konmuş... Hâ
kim hasta ise 10.30 da gelmemiş de 11.00 de gel
miş. E, bunu kim d-enıetliyecek, sevgili arkadaş
larım?.. Eskisi gibi... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Hâkimin vic
danı.. 
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HADİL ÖZMEN (Devamla) — Eskisi gibi 

müfettiş yok ki... Yahut 'Cumhuriyet Savcısının, 
Sayın Cumhuriyet Savcısının bugün şu Anaya
sal karşısında böyle bir hakkı yok ki. Ankara Ad
liyesinde bir hâkim airkadaşıımızıın vazifeye gel
mesi için Müddeiumuminin üç defa-zabıt tut
tuğunu söylersem, bunun işlemiyeceğine herhal
de arkadaşlarımı, siz de kanaat getireceksiniz. 
(Doğru, 'doğru ,sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlaırım, Yüksek Hâ-
kiımler Kurulu nezdinde üst dereceli hâkimler
den müteşekkil bir denetleme kurulunum ihdası 
bugün içim bir zaruret gibi görünüyor, sayın 
Bakanım. Başka türlü denetlememizle, müfettiş 
gönderilmesine şu Anayasa, Ikarşısmda imkân 
olmadığına göre, bağımsızlığın ihlâli gibi bir şey 
olacağına göre o vakit ne yapacağız arkadaşlar1? 
Üst dereceli hâkknılerden müteşekkil bir denet
leme kurulu ihdası zaruri olmaktadır. Yalnız, 
böyle bir kurul teşkili Anayasa nizamı içinde 
bağımsızlığa halel getirmem elidir. Ama kont
roldü, denetlemede zaruridir aırkadaşlar, buna 
imandım. (Jünikü Sayım Nihat Bey kaiYİe simiz im 
teminat sadece hâkimlerin vicdanıdır, kelime
leri beni tatmin etmiyor arkadaş laır, .beni tatmin 
etmiyor. Yüce Hey etinizin hu husustaki düşün
celerini ve sayın Balkanımızın bu husustaki dü
şüncelerini bilhassa rica ediyorum. Acaba bu 
durumdan nasıl çıkacağız? Türkiye'de mevcudo-
lan vaeaıti 2 bin, 3 bin haklimin 18 tane yüksek 
dereceli hâkim hangi şaırtlai' altımda tahkikatını 
yapar, kontrol edebilir? 

Arkadaşlar, Yüksek (Hâkimler Kurulunu, ic
ranın gölgesinden kurtarmak için bütçesinin de 
Anayasa Mahkemesi ve I>amıştayda olduğu gibi, 
müstakil olarak d e alınması da lâzım gibi geldi 
bana. Çünkü, anlattıklarına, göre - Sayın Balka
nım izahat vereceklerdir - Anayasa Mahkemesi
ne tâyin edilıeoek bir kâtibin kadrosunu yine 
kendileri verecektir. Başkâtip kadrosunu yıimıe 
kendileri verecektir. Yüksek 'Hâkimler (Kurulun
daki hâkim kadrosunu yine kendileri verecektir. 

Rf endim, levazımı, kırtasiye maddelerini 
yine Adliye Vekâletimiz verecektir. E L 
•Hem diyoruz ki, müstakil olsun, Anayasa 
karşısında bağımsız olsun, bu defa da, bunilaırı 
kattığımız zaman icranın gölgesinden kurtulamı-
vaeak gibi geldi, bana. Yüksek Hâkimler Ku
mlu bütün hâkimlerim özlük işleri hakkında ka
nar verme yetkisini haiz bir kuruldur. Görevin 
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ifası sırasında kendisini her türlü korku ve en
di sedan masun kılacak kuvvetli bir teminatı yok
tur. Bu sebeple milyonda, bir ihtimal de olsa 
'görevi göl gel iye cek endişeden kurtarmak için, 
cazip, kuvvetli bir teminat şeklimin bulunup ge
tirilmem elzemdir, kanaatindeyim. Yâni şurası
nı, sevgili arkadaşlarım, bilhassa şurasın? Yüce 
Heyetinize tebarüz ettirmek istiyorum: Yüksek 
IIakimler Kurulundaki arkadaşımız bir hâkim 

j ıiniidir. Evet. Kaldığı müddetçe imkânları müsa-
• it olursa memleketin muhtelif köşelerinden bir 

çok kimseler hakkında tahkikat yapacak mıdır? 
Evet, Ve müddetini doldurduktan sonra kendisi 

, Kayseri'de ise, Kayseri'ye gidecek midir Evet 
; gidecektir1. 

Ya, Yüksek Hâkimler Kurulunda kaldığı 
müddetçe kendi meslek mensupları hakkında, 
hâkimler hakkında birçok kararlar vermişse birçok 
hâkimleri gücendirmiş, bilfarz bir tanesi de Kay
seri'de ise bu arkadaşımız müddeti bittikten son
ra Kayseri'ye gidecektir, karar verdiği tevkif tev-
bih kararı verdiği, hattâ hâkimlik meslekine son 
verdiği, ihraç kararı verdiği bir arkadaşının yanı
na, tekrar dönecektir. Çok Sayın Bakanım, yüksek 
bilginizden istifade" etmek isterim. Bunlar haki
katen birer problemdir. Bunların altından kal
kabilecek miyiz? Üzüntümü Yüce^Heyetinize ve 
Sayın Bakanıma ve erkânına bilhassa arz (itmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bence halledilmesi ve 
çözülmesi lâzınıgelen en mühim mesele budur. 
Diğerleri ikinci ve üçüncü plânda gelmektedir. 
Bir kalifiye hâkim, inanmış, meslekini sevmiş 
bir hâkim. İkincisi, her türlü tesirden uzak, hiç
bir endişenin altında bulıınmıyan Yüksek Hâkim
ler Kurulu ve bunları denettiyecek, mahkemeleri 
denetliyecek bir denetleme kurulu. Beş parmağın 
beşinin bir olmadığını hepiniz benden daha iyi 
takdir edersiniz, arkadaşlar-. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de şu hususu 
Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. İnfaz sis
temi bugün üzerinde durulması lâzınıgelen bir 
müessesedir. Bu Anayasa karşısında, insan hay
siyeti, insan şerefi insanlık ideali bakımından in
faz sisteminin üzerinde iyice durmamız lâzım gel
mektedir. Kırşehir ceza evinde, çocukların koğu
şuna girdiğim zaman yüreğim sızladı beton bir 
bina, üzerinde bir ranza, soba yok, hiçbir şey 
yok.. 14 yaşında bir çocuk tiril tiril titremektedir. 
Diğer yerleri gezdim arkadaşlar, aynı vaziyette-
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dir. insanlığa inanmış, insaniyete inanmış, yıl
larca insan haysiyeti diye çalışmış bir milletin 
çocukları olarak, ceza evlerinde yatan insanların 
da insanlık haysiyetine, insanlık şerefine mâlik 
olduğunu, onların da o şerefleri haiz insanlar ol
duğunu düşünerek, affedersiniz muhterem arka
daşlar, onları çok kötü kokularla başbaşa bırak-
mıyalım. Onların yatağı pis kokular olmasın, 
insan gibi yaşasınlar. Onlar da şerefli insanlar 
olarak kalsınlar. İnsan suç işlemekle bütün mezi
yetlerinden sıyrılmış, kötü insan olmuş değil
dir. insanın başına her türlü felâket gelebilir. 
Ama yine insan kendisi insandır, arkadaşlar. 
Çok Sayın Bakanımdan kendilerinden evvel, ba
kanların vaadettikleri ve şimdiye kadar gelmiyen 
infaz sisteminin üzerinde durulmasını ve şu Ana
yasanın kendisine verdiği yetkileri kullanarak 
ceza evlerinde yatan mahkûmların insan gibi ya
şamalarını temin etmelerini, hattâ cezaları bit
tikten sonra ıslâhmefs etmiş, bütün, her türlü 
kabahatlarmı ceza evinde bırakarak, temiz ce
miyetin sinesine temiz bir insan olarak atılmasını 
ve hattâ sanatkâr bir insan olarak atılmasını te
min için ne mümkünse, yüce velâletin bu hu
susları düşünmesini ve bunlara bir tedbir alması
nı, içinde yaşamış bir arkadaşınız olarak, rica 
ediyorum. Şimdiye kadar gelmiş ve geçmiş ba
kan arkadaşlarımız söz verdikleri halde, bunu 
yapmadılar. Talihsiz bir bakanlıktır. Değerli ve 
tecrübeli arkadaşımdan bunu rica ediyorum. Ya
nında vok güzide elemanları vardır. Her halde 
üzerinde durulursa becerilemiyecek, başarılamı-
yacak bir iş değildir. Bu şerefin kendilerinin ol
masını, kendileri tarafından böyle bir şerefe nail 
olmasını rica ediyorum. (Solda «Hürmetlerimle» 
sesi) Evet arkadaşım. 

Arkadaşlar, uzun uzun konuşarak Yüce He
yetinizin başını ağrıtmak istemiyorum. Bilhassa 
bir hususu daha rica ettikten sonra sözlerime son 
vereceğim. 

Taşrada çalışan arkadaşlar çok iyi bilirler ki, 
bizim bir meşhur suç üstü tahsisatımız vardır, 
evet suç üstü tahsisatı, yani cürmü meşhut tah
sisatı. Her nedense Adliye Vekâleti bu konuda 
çok titiz davranır, E, memleketin muhtelif kö
şelerinde çalışan arkadaşlarınız, bilhassa orman 
bölgelerinde çalışan arkadaşlarımız daimi su
rette orman bakım memurunun yanlış yazdığı 
zabıtların aksini görüp, vicdanen kanaat getir-
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mek ister ve mahallinde keşif yapmaya yüzde 
yüz mecbur olur... Hele bir ağır ceza dâvası, bir 
keşif, bir suçüstü olduğu zaman Cumhuriyet 
savcısı derhal bir vasıtaya binip o tahkikatın 
başına geçer... Arkadaşlar, üzüntümü Yüce He
yetinize arz edeceğim. Ne yazıktır ki, mukad
deratımızı, bütün hayatımızı borçlu olduğumuz 
adliyede, Cumhuriyet savcısının emrinde o 
cürmümeşhuta gidebilmesi için 'bir arabası 
mevcut değildir. Bir arabası yoktur. Çok za
man şoför: «Hayır müddeiumumi bey, sen ba
na para vermiyorsun, cürmümeşhuttan bin 
lira alacağını vardır, bir daha gelemem» diye 
Cumhuriyet savcısına kafa tutar. Çok defa, 
şoförle karşı karşıya gelir ve şoförden utanı ı* 
işini göremez hale gelir. Ancak, o dâvaya ba
kan arkadaşınız, o dâvayı gören arkadaşınız 
eğer biraz kendisine güvenirse, bir karar verir 
mahkeme marifetiyle bu kararı Adliye Vekâle
tine gönderir. Adliye Vekâleti ancak o zaman, 
hâkimin kararı üzerine para gönderir. Bunları 
çok zaman gördük. Ve sakın Adliye Vekâleti 
erkânı benim Ibu sözlerime darılmasın. Memle
ketin acılarını söylüyorum. Inşaallah bundan 
sonra bunlar olmaz. Cumhuriyet savcıları her-
şeyin üzerinde, takibinde olduklarına göre, on
ların emrinde paraların bulunması C. savcıla
rının şereflerini kurtaracaktır. Ve 'onları şo
förlerin elinde birer oyuncak etmeyiniz arka
daşla!'. 

Muhterem arkadaşlar; söylenecek pek çok 
şeyler var, yalnız sizin vaktiniz yok. Beni dinle
diğinizden dolayı hepinize hürmetlerimi takdim 
ederim. Bu bütçenin Adalet Bakanlığına, men
suplarına ve ımillete hayırlı olmasını temenni 
eder, Adalet Bakanı ve onun şerefli 'mensupla
rını hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Halim Araş. 

A. P. GRUPU ADINA ABDÜL HALİM 
ARAŞ (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Ada
let cihazının taun ıbir tarafsızlık içinde işlemesi 
ve hâkimlerin endişesiz ve korkusuz bir vasatta 
yalnız ve yalnız viedanlariyle baş başa kalıp 
kanun tatbikatı yapabilmelerini sağlamak ma'k-
sadiyle yeni hükümler getirmiş ve bu aydınlık 
içerisinde hâkimler ve savcıların mesleke atan-

j malarının, 'özlük işlerinin ve binnetice hâkim-
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lik teminatı altında'özlenen ve beklenen gerçek 
bağımsızlığın herkesçe bilinip vuzuha .kavuşarak 
tahakkukunu istemiştir. Anayasanın 132, 133, 
134 ve 137 nei maddelerinin telkin ettiği fikir 
ve gayret 'budur. Bugünkü Anayasamızla hâ
kimlik mesleki 45 sayılı Kanunla teşekkül eden 
Yüksek Hâkimler Kurulunca teminat altına 
alınmıştır. Bu terminatın Yüksek Meclise sev-
kedilmiş bulunan hâkimler ve savcılar kanunu 
tasarısı ile hâkimlerin özlük işlerinin yanında 
görev teminatının bu görüşün ışığı altında mü
kemmel şekle ulaşması temennimizdir. 

Adlî reform kanunu olmaktan uzak, Anaya
sanın yukarda belirttiğimiz espîrisi ile bağdaş-
mıyan hâkimler ve savcılar kanunu tasarısı hak
kında kanunun mükemmel tedvinine hizmet ga
yesiyle komisyonlarda, ve Yüksek Meclisimizde 
tenkid ve temennilerimizi arz edeceğimizden 
tasarı ve maddeleri hakkında yüksek huzurla
rınızı şimdilik fazla, işgal etmiyeceğim. 

Bakanlıkça hazırlanan ve Yüce Meclise sev-
kedilen ve bilâhara geri alındığını öğrendiği
miz Adliye mahkemelerinin 'kuruluşu hakkında 
kanım tasarısının bir iki noktası üzerinde Yük
sek Meclisin dikkatlerini çekmekle iktifa, ede
ceğiz. 

Mevcut tasarı bünyemize istinaf adı altın
da 'bii' üst, mahkeme kuruluşu getirmektedir. 
Uzun yıllar üzerinde durulan ve zamanında ki
fayetli eleman noksanlığı sebebiyle kapatılan 
istinaf mahkemelerinin 1932 ve 1953 yıllarında 
iki defa ele alındığı ve Meclise tasarı halinde 
sevkedildiği halde kifayetli ve ehliyetli elemana 
ihtiyaç gösterdiği ve bu endişeler altında ger
çekleşmediğini ifade etmekle Bakanlığın bu 
mevzua eğilmesini ileri bir adım telâkki ederiz. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtının kuruluş ga
yesine yöneltmek yani vakıalar üzerine eğilen 
bir üst mahkeme vazifesi görmekten kurtara
bilmek, kanunların bütün yurtta seyyanen tat-
'bıkıni sağlıyan, verilen kararların vakıalara 
uygun olup olmadığını tetkikten ziyade kanun
lara uygunluğunu sağlıyacak ietihad mahkemesi 
vazifesini yapan teşkilât haline getirmesi bakı
mından istinaf mahkemelerinin kuruluş zaru
retine grup olarak inanmaktayız. Bunun yanın
da 'bütün demokratik milletler bünyesinde isti
nafın yer aldığını kabulde bu ımüessesenin ku
rulması zaruretini aşikâr kılar. 

Söz istinaf mahkemelerine gelmişken istinaf 
'mahkemelerinin kuruluşu ile birlikte üzerinde 
ehemmiyetle durulması gereken adlî ıslahata 
temas etmek isterini. 

Bugün Adalet Mahkemeleri Teşkilâtı Kanu
nunun âmir mânasında ve kanunun arzuladığı 
istikamette bir teşkilâta (henüz kavuşmamış 
bulunmaktadır. 

Nitekim bugün için her kazada bir asliye teş
kilâtının kurulması .gerekirken 91 kazamızda 
bu teşkilât sulh hâkimleri ile idare edilmekte
dir. Bu kazalarda bir hâkim hem sulh hukuk. 
asliye hukuk, sulh ceza,, asliye ceza ve tetkik 
mercii hâkimlikleri vazifesini ifa ettiği gibi ye
rine göre secim işlerine bakmakta, ve hattâ 
savcılık vazifesini ifa etmektedir. Bu kadar 
ağır işler yüklediğimiz hâkimler vazifesini ge
reği gibi liyakat la yapacağı şüpheden uzaktır. 
Kaldı ki, bu kazalara hâkimi çok kifayetsiz 
bir staj devresinden sonra gönderilmesi nazara 
alındığında vazifenin ifasmdaki güçlüğü bir 
kat daha artırır. 

Hâkimlik mesleki bugüne kadar gerekli 
alâka ve ihtimamı görememiştir. Bilhassa hâ
kimlik mesleki cazip hale getirilmemiştir. 
Hâkimlik mesleki cazip hale getirilmedikçe Yük
sek Hâkimler 'Kurulu ile iktisabettiği temina
tın yanı başında itibarlı hüviyetini almadıkça 
ve staj müessesesi bu esasa göre düzenlenme
dikçe ve hâkimlik meslekine giriş muayyen 
biı* formasyon ve kabiliyet meselesi olma
dıkça adalet cihazımızın normal işler hale gel
mesini muhal telâkki ediyoruz. Henüz Hu
kuk Fakültesini bitirmiş ve bir yıllık verimsiz 
staj devresini tamamlamış hâkimin binbir mah
rumiyet içerisinde gönderildiği kazada 1 âyiki ile 
vazife yapması imkânsızdır. 

Bu şartlar altında yetişen, ve üzerine çok 
ağır yükler tahmil ettiğimiz hâkim tecrübe
siz vatandaş huzuruna çıkarılmakta ve kanun 
tattibkatından haberdar olmadığı ve ken
disine de bu tatbikat] gösterecek ve tetkik ede
cek imkânı yaratmadığımız cihetle hâkim tec
rübeyi vatandaşın sırtından kazanmaktadır. 
Çoğu sıra vatandaşı tecrübe tahtası yapmak 
suretiyle kazanılan bu imkânda. Yargıtaym sık 
sık içtihat değiştirmesi her dairenin ayrı ayrı 
içtihatlar vermesi ve hattâ bir dairenin kısa 
fasıl arla içtihat değiştirmesi fayda, da ver-
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memektedir. Bu şartlar altında dâvalar uzun 
yıllar devam etmekte mahallî mahkeme ile 
Temyiz 'Mahkemesi arasında nakızlar sebe
biyle mekik dokumaktadır. Bu hal vatan
daşın adalete güvenini sarsmakta, bezginlik 
yaratmakta ve hakkım istihsal edemiyenlerin 
yanında haklı olaıvlar bu güvensizlik içerisin
de kadere boyun eğmek suretiyle adalet 
müessesesine müracaat etmemektedir. 

Her türlü çalışma ve gelişme imkânından 
mahrum bulunan hâkim gene idealist ve hiz
met aşkı ile meşru bulunmasına rağmen iyi 
lişlemiyeıı terfi ve yükselme sistemi içerisinde 
ümitsizliğe kapılmakta ve iş göremez hale gel
mektedir. Adalet camiası içerisinde çalışan 
hâkim ve çalışmıyan hâkim tefriki mümkün ol
makta ça'lışan da muayyen süre terfi etmekte 
çalışmıyan da terfi etmektedir. 

Birçok hâkimler terfi etme imkânını çok 
kolay elde etmektedir. Terfiin çok noksan ve 
yanlış tatbik edilen not esaslarına göre tan
zimi birçok haksızlıklara meydan vermekte
dir. Hâkim elinde bulundurduğu elli ilâ altmış 
neviden dâvadan birini karara bağlamakta ve 
temyiz tetkikatmm neticesine talik etmekten 
ve verilen karara göre de terfii sıra ve müddeti 
içerisinde kendi lehine muntazaman bunu kul
lanmaktadır. Bu da çalışan hâkimle çalışmı
yan hâkimin tefrikini mümkün kılmamakla be
raber vatandaşın birkaç celsede bitecek işi
nin. uzun yıllar sürüncemede kalmasına vesile 
vermektedir. Bu itibarla bu izahatınızdan şu 
hususu ifade etmek isteriz ki, ehliyetli bilgili 
tecrübeli ve kabiliyetli hâkimlere ihtiyacımız 
ve bu hâkimleri gerek moral ve gerekse maddi 
bakımdan takviye ile hâkimlik meslekini iti
barlı ve cazip hale getirmenin zaruretine işa
retten ibarettir. 

Bugün için. Temyiz 'Mahkemesi ve teşkilâtı 
da üzerinde dikkatle durulmaya ve tedbir alın
maya değer arz eden bir manzara göstermekte
dir. 

1.962 yılında geçen yıldan devirle birlikte 
Temyiz Mahkemesinde genel kurullar dâhil iş 
adedi, 212 000 i aşmış bulunmaktadır. 

Bu işin 187 497 adedinin karara bağlanmış 
bulıînduğuna göre bugün için her daire kurul 

olarak bir dosya üzerinde yedi dakika tetki-
kat imkânını elde edebilmiş bulunmaktadır. Şu 
şartlar muvacehesinde Temyiz Mahkemesinin 
bir içtihat mahkemesi hüviyetini nasıl nıuha-
haza edebileceği ve kararlar üzerinde nasıl in
ceden inceye tetkikte bulunabileceği ve vazife
sini lâyıkı ile yapabileceği kabul edilebilir. 

Adalet Bakanlığı süratle Temyiz teşkilât ka
nunu üzerinde hazırlıklarını tamamlamalı ve bu 
teşkilâtın bir içtihat mahkesi hüviyetini ala
bilmesi çarelerini araştırmalıdır. Almanya'da 
1953 yılında Temyiz Mahkemesinin iş adedi 
7 301 aded bulunduğu kabul edilir. Ve 10 daire 
halinde çalıştığı ve her daireye yılda 730 iş 
düştüğü bir vakıa olduğu halde Almanya'da. 
bu iş adedinin (-okluğu ve Yargıtay teşkilâtı
nın lâyıkı ile çalışmadığı iddia edilir ve ted
birleri düşünürken bizim 200 000 i aşan iş 
adedi karşısında uzun uzun düşünmek zama
nının geldiğini ve hattâ tedbirlerinin alınma
ması halinde çok kötü akıbetlerle karşılaşaca
ğımız kabul etmek gerekir. Bugün için esaslı 
tedbirlerin yanında Yargıtay Teşkilâtında daire 
kurullarının teşkil ve karar nisapları ile tev
hidi içi hat toplanma ve karar nısıbı üzerinde 
yapılacak değişikliklerin Yargı tayın işini muay
yen nisbette azaltacağını kabul zarureti var
dır. Sayın Adalet Bakanının Yüksek Meclise bu 
yolda verilmiş kanun tekliflerini destekleme
sini şayanı temenni bulmaktayım. 

Yargıtayın Ceza ve Hukuk (ienel Kurulları 
teşkilât kanunundaki noksanlıklar sebebiyle, ça
lışamadığı gibi Yargıtay teşkilâtında Yargı
tay kararlarını neşreden bir organ, bulunma
ması da Yargıtayın içtihat birliğini sağlaya
mamaktadır. Bugün Yargıtay kararlarını mun
tazaman ve sistematik şekilde neşri ve bunlar : 

dan istifade için ilmî tasniflerini yapacak ve 
herkesçe istifade edilebilir hale getirecek bir 
yayın organına ihtiyaç vardır. Bugün bu ka
rarların-sistematik şekilde neşrinden yoksun 
oluşumuz en hücra köşedeki hâkimden sarfı
nazar büyük vilâyetlerde dahi hâkimlerin tem
yiz kararları hakkındaki bilgisizliğini tevlit et
mekte ve hâkimler sadece verdikleri kararlar 
vesilesiyle Temyizin noktai nazarım öğrenebil
mektedirler. 

Buna muvazi olarak Adalet Bakanlığının ya
yın hususundaki faaliyetleri de cok kifavet.-
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siz ve ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Ada
let Bakanlığı yayın bürosu müdürlüğü kifa
yetsiz çalışmakta ve büronun çıkardığı dergi
nin fihristleri ilmî usullere göre tasnif edilme
diği gibi merkezî bir büro tarafından da teknik 
elemanlar marifetiyle ihtiyaca cevap verecek 
şekilde hazırlanmamaktadır. Bakanlığın yayın teş
kilâtı bu dergiden başka hâkimleri teçhiz ede
cek ve aydınlatacak sair lüzumlu neşriyata da 
hiç eğilmemektedir. 

Adalet Bakanlığının mahkemelerin en önemli 
yardımcılarından bulunan kalem teşkilâtına ge
rekli alâkayı gösterdiği kabul edilmez. Kalem 
teşkilâtının hiçbir hukukî formasyonu yoktur. 
Kalem teşkilâtının işler hale getirecek tedbir
lerin üzerine eğilmenin zamanı çoktan geçmek
tedir. Bilhassa savcı vekilliği icra memurluğu 
noterlik, emanet memurluğu ve saymakla bit
mez vazifeler tahmil ettiğimiz başkâtiplerin ye
tişmesi üzerinde dikkatle durulması gerekir. 
icra iflâs daireleri ve memurları kalem teşki
lâtından daha farklı bir durum arz etmektedir. 
Binbir emekle tesis edilen kararların isabetle 
tatbiki için icra memurunun en az kararı ve
ren hâkim kadar ehliyetli ve bilgili olması za
rureti aşikârdır. Bugün icra iflâs Kanunu ta
sarısında Adalet Komisyonunun temenni olarak 
arz ettiği gibi kanunun tatbikinin mümkün ola
bilmesi ve ihtiyaca cevap verebilmesi ehliyetli 
ve kaliteli icra memurlarının varlığına bağlı ola
caktır. Aksi takdirde bu kanun tasarısının da 
kanunlaşması halinde yine feryatlar dinmiye-
cek ve bütün hatanın kanunun noksan bulunu
şunda aranması gibi bugünde üzerinde durulan 
itirazlar yükselecek ve boşuna gayretlerle ka
nun yeniden ele alınacaktır. 
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Üzerinde durulmasını ehemmiyetli telâkki et

tiğimiz bir husus da bakanlığın ana kanunlar 
üzerinde bugüne kadar vâki çalışmaları kıy
metlendirilerek bir neticeye varması ve sürat
le Yüksek Meclise hazırlanan tasarıları sevk 
etmesidir. Usul kanunlarında yapılacak değişik
liklerin adlî hayatımızda Ibüyük ferahlık yara
tacağına hiç şüphemiz yoktur. Nitekim hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hâkimlerin 
kesin kararlarının sınırının muayyen bir nis-
bette, tesbiti, Temyizde duruşmalı işlerin değe
rinin bugünkü realiteye uygun hale getirilme
si, sulh mahkemelerinin bakabileceği işlerin 
değerinin yine aynı ölçüler içerisinde muayyen 
bir ölçüye çıkarılması gibi akla gelmiyecek sair 
tedbirlerin önemi aşikârdır. 

Ana kanunlar üzerindeki çalışmaların ağır
lığını ve güçlüğünü takdirle beraber bugüne ka
dar bu kanunların şevkinde geç kalındığını ifa
deye lüzum yoktur, zannederim. Bilhassa en 
azından 1948 yılma kadar geriye giden Ibir za
mandan beri üzerinde çalışıldığını işittiğimiz 
usul kanununun bugüne kadar Meclise sevk edil
memesi tenkide değer bir konudur. Keza ya
malı bohça halinde gertirilen sistemi tamamen 
bozulan ceza kanunu üzerindeki çalışmaların
da süratle neticeye bağlanması gerekir. 

iş hayatı bakımından büyük ferahlık ya
ratacağına emin olduğumuz icra iflâs tasarısı
nın Büyük Meclise şevkini takdirle karşıladığı
mızı ifade eder bilhassa Adliye Komisyonunda 
uzun emeklerle daha mükemmel hale getirildi
ğine inandığımız bu tasarının biran evvel Mec
lisimizce müzakereye başlanmasını zaruret ola
rak hissediyoruz. 

Yine bu meyanda Meclisimize sevk edilmiş 
kat mülkiyeti kanunu tasarısı üzerindeki bakan
lık çalışmalarını takdirle karşılarız. Bu tasarı
nın da biran evvel kanunlaşmasında sayısız 
vatandaş menfaatlerini temin .edeceğine inan
cımız vardır. Her iki tasarının Meclisimizde 
müzakerede geç kalınmasında sayısız tehlikeler 
mevcut olduğu gibi vatan sathında geniş sah
neler ve birçok ihtilâflar yaratacağı aşikardır. 

Kat mülkiyetine imkân veren kanunun meri
yet tarihinden bugüne kadar 10 yıl geçtiğini 
iddia ile kat mâlikleri aleyhine açılan izaleyi 
şüyu dâvaları miktarı günden güne artmakta
dır. 

Her yıl bütçesinde kalem teşkilâtının ve ic
ra dairelerinin muntazaman işliyebilmesini te
min sadedinde Adliye meslek mektebinin sürat
le kurulması temenni edilmesine rağmen bu 
mevzu da bütün adliye cihazı, Meclisler ve par
ti sözcüleri birleştikleri halde ve Adalet Bakan
ları bu isteğin haklılığını kabul etmelerine rağ
men bir türlü kurulması yoluna gidilmemiştir. 
Temennimiz odur ki, biran evvel bu mevzuda 
faaliyete geçilerek gelecek yıl 'bütçesinde sayın 
bakanlık Millet Meclisinde konuşan sözcüler
den ve hatiplerden takdir ve teşekkürler alabil
sin. 
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kümleri meriyette kaldığı müddetçe kat mâlik
leri açıkgöz kişiler tarafından büyük zararlara 
uğratılacaktır. Bu da vatandaşın dişinden tır
nağından artırarak varını yoğunu vererek edin
diği kat mülkiyetini tehlikelere sokacak ve bir
çok içtimai sefaletlerin kaynağı olabilecektir. 

Bu iki kanun üzerinde hassasiyetle duruşu
muzun Yüksek Meclisçe takdirle karşılanacağı
nı ümideder, bütçe çalışmalarından hemen son
ra bu kanunlar üzerinde müzakerelere başlan
masını temenni ederim. 

Ehemmiyetle üzerinde durmak istediğimiz 
bir meselede hâkimlik meslekinde ihtisasa ehem
miyet verilmesidir. Tatbikatta sık sık görüldü
ğü veçhile 15 yıl ceza hâkimliğinde çalışan bir 
hâkimin hukuk hâkimliğine aynı müddet çalı
dan bir hukuk hâkiminin ceza hâkimliğine tâ
yinlerini sık sık görmekteyiz. Bilhassa Temyiz 
teşkilâtında ihtisaslaşmaya ehemmiyet verme
nin zarureti aşikâr bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hakkın tecellisinde hâ
kimin yardımcısı ve onun vazgeçilmez unsuru 
olan âmme vazifesi yaptığı inkâr kabul edilme.-: 
bulunan avukatlık meslekinin muasır emsalleri
ne nazaran itibarlı mevkiine ulaştırılması, mü
essesenin bağımsızlığı yanında müntesiplerini 
istikbal endişesinden kurtaracak emeklilik ve-
vahut sosyal sigorta ile teminat altına alacak 
bir kanun hazırlanmasını son temennimiz ola
cak kabulünü istemek hakkımızdır. Adalet Ko-
^nîsvonuna havale buyurulan 10 sayın senatör 
ve milletvekilinin teklifini yakından takibetti-
«•imiz gibi Adalet Bakanlığının bu mevzudaki 
çalışmalarını da takdirle yâdederiz. Temenni
miz odur ki, Bakanlığın çalışmalarının bir an 
önce neticelenerek teklif ve tasarının mükem
mel bir şekilde kanunlasın asıdır. 

Bu arada Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 61 nci maddesinden istifade ile icrayı 
faaliyet eden dâva takipçilerinin avukatlık mes-
kelinin itibarını zedelediği kadar takipçilik mü
essesesinin vatandaşa kazandıracağı fayda bir 
tarafa onu soyan adaleti güçleştiren bir tezvir 
makinası halinde çalıştığını müşahede etmekte
yiz, esasen bugün için böyle bir müesseseye lü
zum ve zaruret de kalmamıştır. 
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Bugün için adalet camiasının içerisinde bu

lunduğu müşkül duruma çare aranmasının ve 
bu konuşmanın zamanına sığdıramıyacağımız 
sair noksanlıkların telâfisi ve Adalet Bakanlı
ğının 1961 Anayasası muvacehesinde bu Anaya
sanın getirdiği ruh ve espriye uygun olarak va
zife yapabilmesinin bir teşkilât kanununa lüzum 
kıldığını ifadeye lüzum olmasa zannederim. 
Adalet Bakanlığı kuruluşunu süratle yeniden 
ele alarak bir araştırma ve etüt bürosu teşkil 
etmelidir. İçtimai, iktisadi ve sair sebeplerle 
süratle çoğalan dâvaların üzerine eğilmeli ve 
her bir dâva mevzuu ve hâdisenin içtimai ve ik
tisadi ve sair sebeplerini araştırmalıdır. Bugü
ne kadar Bakanlık böyle bir teşkilâttan yoksun 
olmak dâvalar ve dâvaların tevlidettiği ihtilâf
lar ve suçlar üzerinde bir tetkik imkânından 
mahrum bırakılmıştır. Bugün için Bakanlıkça 
meselâ suçlulukla mücadele politikası sorusu 
nedir bir yana yukarda belirttiğimiz gibi dâ
vaları doğuran suçların iktisadi ve içtimai sair 
sebepleri meçhuldür. Yüksek Hâkimler Kurulu
nun teşkili ile Bakanlık teşkilâtı kendisine mev
du asli görevleri süratle benimsemek ve çare 
aramak mevkiindedir. 

İstinaf mahkemelerinin kuruluşunun hazır
lıkları yapılırken yukardan beri bir kısmını 
ifadeye çalıştığımız mevcut sistemin ıslahı yo
luna gidilmesi ehliyetli hâkim kadrolarının teş
kili zarureti aşikârdır. Adalet Bakanlığı reform 
karakteri taşıyacak teferruatına ve bütün de
taylarına bu konuşma ile tamamen sayılması 
imkânsız mevcut aksaklıkların tesbiti ile neden
lerinin araştırılması ve bunları telâfi edecek 
kanuni imkânların yaratılması ve mevcutların 
ıslahı ile gerekli müesseselerin kurulmasına ça
lışmadıkça kurulacak istinaf mahkemeleri fay
dadan ziyade zarar tevlidedecek ve mevcudu 
ıslah etmeden yenilerini düşünmek fantaziden 
ileri gidemiyecektir. 

Adalet Bakanlığı bünyesinde arzulanan re
formu gerçekleştirecek ve bu reformu tatbik 
edecek plânı hazırlıyacak dinamik bir istikamet 
almak zaruretindedir. 

Bu görüşlerimizin ışığı altında istinaf mah
kemelerinin kuruluşunun tedrici safhalar ha
linde ele alınmasında ve istinaf mahkemeleri
nin kuruluşu Kanunu ile birlikte istinaf usulle-
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rini Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda tanzim ederek her iki ana kanında 
birlikte Meclise şevkine işaret etmek isteriz. 

Kendisine mevdu işleri büyük bir tarafsız
lık ve isabetle yerine getirdiğinde şüphemiz ol-
mıyan Yüksek Hâkimler Kurulunun işleyişin-
deki noksanlıkları ve bu noksanlıkları telâfi 
edici temennilerimizi ifade etmeden geçemiye-
ceğiz. 

Türk hâkiminin ve savcılarının meslekî selâ-
bet imtihanını büyük başarı ile verdikleri zor 
tarihî devirler mesut hâtıralar olarak daima 
yâdedileceği gibi bu günde Yüksek Hâkimler 
Kurulunun teşkili ile kendisine düşen vecibeyi 
bihakkın yerine getirmekte ve kendisine veri
len hakları sadakatle ve titizlikle kullanmakta 
olduklarını ifade de bir kadirşinaslık olacaktır. 

Bununla beraber kanunun noksan denetim 
sistemi getirişi ve müessesenin getirdiği temi
natın yanlış anlama ve tefsiri müessesenin fonk
siyonunu gölgelediği gibi müessese aleyhinde 
bulunan ve bu müessesenin muvaffak olannya-
cağı yolundaki telkinlerde bulunanlara hale ve
rir mahiyet arz etmiştir. Hâkimlerin büyük bir 
kısmının vazife sadakatleri yanında her mes
lekte olduğu gibi vazifelerini aksatan, işlerin 
gecikmesine sebebiyet veren, kararlarım uzun 
müddet yazmıyan, vazife başında bulunmıyan 
bir kısım hâkimlere raslanmaktadır. Yüksek 
Hâkimler Kurulu bunlar üzerinde lâyıkı veç
hile denetim vazifesini ifa edememektedir. Ana
yasanın 132, 134 ve 144 ncü maddeleri ile hâ
kimlerin her hangi bir makam tarafından tef
tiş edilemiyeceği, hâkimlere talimat verilemiye-
ceği, emir ve tavsiye ve telkinde bulunulamıya-
cağı ancak belli konularda üst derece hâkim 
marifetiyle Yüksek Hâkimler Kurulu tarafın
dan denetleneceği hükmünü getirmiş bulunmak
tadır. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu denetimin 
ne suretle yapılacağı hususunda sarih ve esaslı 
bir hüküm sevk etmemiş ancak, Anayasanın 
144 ncü maddesinin 2 nci fıkrasını aynen al
makla iktifa etmiştir. Bu hükme göre denetleme 
mevzuu belli konularda aşağı - yukarı ihbar ve 
şikâyete bağlanmıştır. 

Hâkimlerin terfii, tecziye, nakil ve sair öz
lük işleri hakkında karar sahibi Yüksek Hâ
kimler Kurulu hâkimle münasebeti bu duruma 

göre ihbar ve şikâyet ile tesis edecektir. Bir 
hâkim hakkında ihbar ve şikâyet bulunmaması 
mükemmelliğinin delili, olmadığı gibi ihbar ve 
şikâyette hâkimin hatalı ve kusurlu olduğunun. 
delili olamaz. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun komis
yonlarda müzakeresi sırasında ileri sürdüğümüz 
bu mahzurlar tatbikatta ihtilâflara sebebolnıak-
ta ve aşağıda arz etmiş bulunduğumuz tatbikat 
hataları doğmaktadır. Şöyle ki : 

1. İhbar ve şikâyet konusu aynı kaza çev
resinde çalışan bir üst dereceli hâkime havale 
olunmakta bunun da meslek tesanüdünü boz
duğu bir yana soruşturmanın seyri de soruştur
mayı yapan hâkimin dostluk ve husumeti dere
cesine göre değişmekte ve tarafları tatmin et
memektedir. 

2. Veyahut yargı çevresine yakın bir hâ
kime veya işin ehemmiyetine göre ağır ceza re
islerine soruşturma vazifesi verilmektedir. Bu
nun da yukarda ifade edilen mahzurları bir ya
na hâkimlerin asıl vazifelerini ihmal etmelerine 
vesile olmakta veyahut da asli vazifenin ifası 
zımnında soruşturma üzerinde ehemmiyetle du-
rulmanıakta ve çoğu zaman da istinabe yoluna 
müracaat edilmekte ve bu da Anayasanın mak
sadının aşılması suretiyle soruşturmanın üst de
receli hâkim tarafından yapılmamasına vesile 
olmaktadır. 

3. 'Bâzı işlerde üst dereceli hâkim bulunma
maktadır. 

4. Yüksek Hâkimler Kurulu azaları işleri
nin çokluğu ve adedlerinin azlığı sebebiyle biz
zat denetim vazifesini yapmamaktadır. 

f). (Joğu zaman ihbar ve şikâyette bulunan
lar mevcut denetim sisteminin hataları sebe
biyle tahkik mevzuu hâkimin keyfiyetten ha
berdar- olacağı endişesiyle imzalarını dahi in
kâr yoluna sapmaktadırlar. Veyahut da hakkın
da ihbar ve şikâyette bulunulan hâkim soruş
turmayı yapan hâkimle olan münasebeti sebe
biyle hâdiseye muttali olmakta ve işi kapat
mak için türlü yollara başvurmaktadır. 

İşbu kifayetsiz denetim yukarda arz edilen 
sebepler tahtında meslekte anarşiye yol açacak 
istidattadır. 

I Umun için kanunun komisyonda müzakere
si sırasında teklif ettiğimiz veçhile Yüksek Hâ
kimler Kurulu nezdindc ve bu kurulca seçile-
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e ek ve belirti konularda denetleme yapacak de
netleme kurulunun teşkilini acele tedbir alın
ması lâzım gelen mevzu telâkki etmekteyiz. Se
natoda ifade ettiğimiz veçhile Adalet Bakanlı
ğının bu mevzuda Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununda yapacağı tadil ve ilâveleri Yüksek 
Meclise şevkte gayret göstermesini temenni et
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri söz sırası Yüksek 
Hâkimler Kuruluna gelmişken biraz da savcı
lık müessesesi ve Yüksek Savcılar Kurulu üze
rinde durmak isteriz. 

Bir meslek içerisinde savcıların özlük işleri 
bakımından Savcılar Kuruluna ve denetimi ba
kımından da Adalet Bakanlığının emrindeki 
müfettişlerinin soruşturma ve teftişine tabi olu
şu ile hâkimlerin yukarda bertafsil izah olunan. 
hatalı ve ihtilâtlafa müncer denetim usulüne 
tabi oluşu gerek âmine efkârında ve gerekse 
adalet camiası içerisinde hoşnutsuzluklara vesile 
teşkil etmektedir. Her hangi şikâyet ve ihba
rın savcılar hakkında derhal soruşturmaya tabi 
oluşuna mukabil hâkimlerin hakkındaki şikâyet 
ve ihbarların bir yolda dahi neticelenmemesi 
gibi saymakla bitmez ayrılıkların yanında sav
cıların nakil, terfi ve sair özlük işleri bakımın
dan icranın emrinde oluşunda, bu konuşmanın 
zamanını ve vüsatini aşacak sayısız mahzurları 
tevlidettiği de tatbikatta her gün görülen hâ
diselerdendir. 

Nitekim icranın emrindeki savcılar tarafın
dan tekrarlanmasından ve hatırlanmasından 
üzüntü duyduğumuz ve Türk siyasi hayatında 
daima acı hâtıralar olarak kalacak Adalet Par
tisinin ve basın organlarının tahribi hâdisele
rinde hiçbir faaliyet gösterilmemiş 'bulunmaları 
ve alenen işlenmiş suçlar muvacehesinde hiçbir 
suçlu hakkında re'sen soruşturmaya seçilmeme
sini üzüntü ile ifade etmek isteriz. 

Rejim bahsinde rejimin kaderi ve millet ira
desinin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi aleyhine devamlı ve sistemli neşriyat ve fiil
ler karşısında savcıları ölü sessizliği içinde mı-
salan başında uygun görmüşüzdür. Yine sos
yalistlik perdesi altında devamlı ve sistemli şe
kilde alenen komünistlik propagandasının ya
pıldığı ve kesif bir mahiyet aldığı halde taki
bata nadiren şahidolmuşuzdur. 

iktisadi ve siyasi huzursuzluktan istifade 
eden solcuların son zamanlarda sistemli ve açık

ça nıarksizinı ve komünizm propagandası yap
tıkları efkârı umunıiyenin gözü önünden kaç
mamaktadır. Adlî makamlarca bunların mües
sir takibata mâruz kaynayışları umumi bir en
dişe halini almıştır. Âmme vicdanı bunun ne
denleri üzerinde derin derin düşünmeye başla
mıştır Bilhassa Cumhuriyet savcılarının içtimai 
nizamımıza ve rejimimize karşı yapılan bu sui
kast taarruzu karşısında takındıkları ölü sessiz
liği bir ıstırap kaynağı olmaktadır. 

Bu mevzu da mevzuatın yetersiziliği, mark-
siizm ve komünizm prensiplerini, beynelmilel 
komünizmin hür dünya ve hususi ile memleke
timizdeki taktiklerini bilen hâkim ve savcıların 
müessir bir netice sağlanması bakımından tav
zifi velhasıl ihtisas savcılarının ve hâkimlerinin 
teşekkül ettirilmesini bir tedbir olarak görmek
le Hakanlığın bir sözlü soru vesilesiyle zımnen 
bu görüşümüzü teyidettiğini ifade etmek iste
riz. Bununla bugüne kadar Adalet Bakanlığı
nın bu ciddî mesele üzerine eğilmenıesini tenki
de değer bulmaktayız. Ve Bakanlığın bu nıev-
zudaki görüşlerini sarih olarak millet önüne ser
mesinde fayda mülâhaza ederiz. 

Netice -olarak sınıf şuuru yaratmak, kütle
leri birbirine tahrik edici neşriyat, millî mües
seseleri tahribetnıe ve böylelikle komünizme lâ
zım olan vasatı yaratma faaliyeti açıkça ve 
cüretkârane görüldüğü halde tedbir alınmamasını 
hayret ve üzüntü ile karşılamaktayız. 

Savcılık müessesesi üzerinde münferit de ol
sa birkaç noktaya temasımızın diğer bir sebebi 
de Adalet bakanlarının savcılık müessesesi hak
kındaki görüş ve kanaatlerine göre değişen, 
icabında icraya yaranmak veya yerinden ayrıl
mamak endişelerine râm olan bir savcılık sis
teminin bugün için millî bünyemizde yarattığı 
huzursuzlukları ifade etmektir. 

Sayın Adalet Bakanının rejim bahsinde gös
terilen lâkaydi ve şikâyetlere temasla savcıla
rın bir tamimle dikatini çekmesini takdirle 
karşılarken rejim bahsinde daha cesur hamleler 
beklemekteyiz. 

Savcılık bahsine son vermeden önce Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 nci mad
desinin Adalet Bakanına verdiği salâhiyetin ışı
ğı altında görev teminatının' daha rasyonel bir 
şekle bağlanması zaruretine inanmakla beraber 
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savcıların da özlük işleri bakımından Yüksek 
Hâkimler Kuruluna, Yüksek Hâkimler Kuru
lundaki denetimin ıslahı şartı ile bağlanmasını 
kabul etmekteyiz. 

Tahkik müessesesi de işleyiş ve noksanları 
üzerinde de dikkatle durulması gereken mesele
lerden olmuştur. Tahkikatın karakollarda 
yapılması, hakkın ziyama vesile olduğu kadar 
ve işlerin uzamasına sebebiyet verilmesine ve 
vatandaş hürriyetinin haksız yere selb edilme
sine müncer olmaktadır. Keza suçları araştır
mada ve meydana çıkarmada bugün için yegâne 
yol olan dayak gibi iptidai usullerden kurtul
mak, hiç olmazsa vilâyetlerde teknik imkânlar
la mücehhez her bakımdan saA^cılığa tabi adlî 
polis teşkilâtının kurulması gün geçtikçe zaru
ret hâlinde kendini hissettirmektedir. 

Ceza evlerimizin bugünkü acıklı durumunu 
burada İKaha lüzum görmüyorum. Cezaevleri
nin işkence yeri olmadığını buralara düşen va
tandaşlarımızın manen arılanma ve temizlenme 
yerleri olduğunu kabul ile bu yolda ıslahına 
matuf tedbir alınmasını gönülden arzu ederiz. 

Sözlerime son verirken 1964 yılı bütçesinin 
Adalet Bakanlığı camiası hakkında hayırlı ve 
uğurlu olması dileğiyle hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Grupu adına Sayın Küreli. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA FARUK KÜ
RELİ (Çorum) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım, Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisinin düşüncelerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Mâruzâtıma, Bütçe ve Plân Komisyonu rapo
runun Adalet Bakanlığı kesiminde mevcut, ra
portörün bir mütalâasını ele almak suretiyle 
başlamak istiyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesi raportörü raporun 
139 ncu sayfasında umumi mütalâalar başlığı ta
şıyan kısmında aynen şöyle demektedir. 

(Anayasa Mahkemesinin ve Yüksek Hâkimler 
Kurulunun teşekkülünden sonra kaza uzvu üze
rinde icranın ilgisinden bahse imkân kalmamış 
bulunmaktadır. Yeni Anayasa düzenimiz içinde 
kuvvetler ayrılığı prensibinin tabiî bir neticesi 
olarak, Adalet Bakanlığı bugün kaza uzvumuzun 
ihtiyaçlarının karşılanmasında bir vasıta müesse
sesi ve infaz rejiminin ve hukukunun yürütüeü-
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sü olarak vazife görmektedir. 1964 bütçe tartış
malarında Yüksek Komisyonun ve Parlâmento
nun azaları kaza uzvuna yapılan tazyikler yerine 
Bakanlığın kanun çalışmaları üzerinde tenkidle-
rini söyliyecekler ve belki de bugünkü kaza siste
mimizin işleyişindeki hataların doğumuna sebebo-
lan mevzuat hata ve noksanları üzerinde duracak
lardır.) 

Görülüyor ki, sayın raportöre göre, Yeni Ana
yasa rejimimiz ve onun getirdiği Yüksek Hâkim
ler Kurulu ve Anayasa Mahkemesi teessüs etmiş 
bulunduğuna göre, artık Meclislerde ve onların 
komisyonlarında, adalet tevzii hizmetinin tenki
di bahis konusu olamıyacaktır. Adalet Bakanlı
ğı yalnız infaz işini yürütecek ve yargı hizmeti
nin masraf bütçesini hazırlıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kazanın istiklâlinden hâkimin teminatına ka

dar bilûmum meseleler, Anayasamızın 132 ve de
vamı maddelerinde tanzim olunmuştur. 

1924 Anayasası da mahkemelerin istiklâli vö 
hâkimlerin teminatı prensiplerini kabul etmişti. 
Yeni Anayasamız evvelki Anayasamızın da kabul 
ettiği bü ilkeleri tavzih, tasrih ve tarsin etmiş
tir. Yeni Anayasamızın getirdiği esaslı yenilik, 
hâkimlerin özlük işlerini icra makamının en yu
karı mercii ve siyasi bir şahıs olan Vekilinin elin
den alıp Yüksek Hâkimler Kuruluna tevdi etme
sinden ibarettir. Anayasa Mahkemesi ise, esas iti
bariyle nevama kanunları yargılıyan lüzum hâsıl 
oldukça da Yüce Divan vazifesini ifa edecek hu
susi bir kuruluştur. Adlî yargının dünkü ve bu
günkü statüsüne müessir değildir. 

Hâl böyle olunca sayın raportörün, Yeni Ana
yasa rejimi muvacehesinde adalet tevzii hizmeti
nin T. B. M. Meclisinde ve onun komisyonların
da tenkidine mahal yoktur mânasına gelen görüş
lerine iştirak edemiyoruz. Hiçbir funme hizmet 
ve müessesesi T. B, M. Meclisinin teemmül ve te
zekküründen berî değildir. Adliye Vekâleti büt
çesine bakış açısı teşkil edecek olan bu hususu 
tesbitte fayda görmüş bulunuyoruz. 

Milletin siyasi; teşkilâtlanması demek olan 
Devletin vazifesi, halkını saadete götürmektir. 
Devlet müessesesinde mevcut teşriî icra, ve kaza 
organ ve güçleri Devlete bu maksadı teminen ve
rilmiştir. Bu itibarla mülke temel sayılan adalet 
hizmetinin aksaklıklarını Yüce Mecliste millet adı-
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na dile getirmekten tebiî bir şey olamaz. Bu ten-
kidlerden Adliye Vekili veya yüksek mahkemeler 
alâkası nisbetinde faydalanacak gerektikçe mües
seselerde ve mevzuatta zaman zaman tadilât icra 
olunacaktır. Bu suretle de bahis konusu hizmet
ler her gün biraz daha kemale yükselecektir. Eğer 
Yüksek Hâkimler Kurulu ümidedilen faydayı 
hâsıl edemezse statüsünde değişiklik gerekirse 
bütün bunların ıslahı yine kanun yapma yolu 
ile T. B. M. Meclisinin de olacak ve pek tabiî me
şeler her cephesi ile münakaşa edilecektir. 

Söz buraya gelmişken, Meclislerin bir itiyadı
na da temas etmek istiyoruz. Öteden beri, T. B. 
M, Meclisinde Adalet, din, matbuat, ordu gibi 
bâzı hizmet ve müesseselere tam bir serbesti içe
risinde tenkid yönetmekten içtinabolunur. Âdeta 
bu konuların fiilî dokunulmazlığı vardır. Müza
kereler umumiyetle selâm göndermekle hitanı bu
lur. 

Sayın arkadaşlarım, 

Beşer gibi, beşerî faaliyetler de hatadan sa
lim olmadığına göre, insan eli ve kafası ile yü
rütülen yukarıki hizmetlerin de aksıyan tarafla
rının mevcudolacağını kabul etmek ve tedavisi 
için de tenkid edilmek gerekir kanaatindeyiz. An
cak şurasını kaydetmek gerekir ki, yargı faaliye
tinin aksaklık ve kötülüklerini dile getirmek bu 
organa dil uzatmak değil, bu hizmetin dil uzatıla-
mıyacak niteliğe ulaşmasına çalışmak demektir. 
işte biz, Adliye Vekâleti bütçesini böyle bir an
layış içerisinde ele alıp personelinden binasına ve 
teşkilâtından mevzuatına kadar tenkid etmeye ça
lışacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, 

Hukuk toplumlar kadar yaşlı, adalet ise Dev
let kadar eskidir. Bunun içindir ki, nerede mülk 
yani Devlet varsa orada behemehal adalet hizmeti 
vardır. Böylesine mühim, mukaddes, hayati ve 
şerefli bir hizmetin yöneticilerinin de müstesna 
kabiliyet, ahlâk ve fazilete sahibolmaları evlevi-
yetle gerekir, nasıl vezir olmak başka adam olmak 
başka ise, keza hukukçu olmak başka, hâkim ol
mak da başkadır diyebiliriz. Temennimiz odur 
ki, badema alâkalı merciler hüküm makamlarına 
mücerret hukukçu değil, hâkim tâyin etsinler. 

Filhakika Türkiye'de hukukçu bolluğu vardır. 
Adliye Vekâletinde sayısız hukuk mezunu sıra 

21 . 2 . 1964 0 : 4 
beklemekte, yüzlerce avukat adlî hizmet istemek
tedir. Tâyin makamı bu bolluk içerisinde ilmî 
ve ahlâki yapısı en müsaldolanları seçebilmek 
imkânına sahiptir. Bu mesut vakıayı isabetli şe
kilde kıymetlendirmek lâzımdır. 

Söz hukukçu bolluğuna gelmişken uygun bul
madığımız bir harcamaya işaret etmek istiyoruz. 
Bütçenin 14.520 numaralı maddesinde Vekâlet 
hesabına hukuk tahsili yaptırılan üniversite tale
besinin burs giderlerine karşılık olarak 80 000 li
ralık bir tahsisat konmuştur. Büyük bir meblâğ 
teşkil etmemekle beraber istemediğiniz kadar hu
kukçu bulunan bir memlekette bütçeden para sar-
f'etmek suretiyle hukukçu yetiştirmek istemenin 
yersiz ve isabetsiz bir harcama olduğuna işaret 
eder önümüzdeki senelerde bu hesabın tasfiyesi
ni temenni ederiz. 

Yeni tâyin edilecek ve yetiştirilecek adliyeci
lere böylece temas ettikten sonra, halen hizmet 
görmekte bulunan kadro hakkında da bâzı maru
zatta bulunmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mazinin buhranlı günlerinde adliyecilerimizin 

büyük bir kısmı feragat ve faziletin imtihanını 
parlak şekilde vermişlerdir. Onlarla ne kadar 
öğünsek azdır ancak, bu ulvî hizmet kadrosunun 
içerisinde her nasılsa karışmış, bu şerefli mesleke 
gölge düşürenlerin de buluduğunu kaydetmeden 
geçemiyeceğiz. Mahkemeye itimat hâkime itimat 
demektir. Bunun içindir ki, adaleti her türlü 
şaibeden münezzeh kılabilmek için, Anayasanın 
espresine mugayir düşmemek kaydı ile manen 
hâkimliğe ehil olmıyan elemanların durumları 
her halde ele alınmalıdır. Mesele bugüne kadar 
ve'killerce nâzik bir mesele teşkil ettiği için bir 
türlü ele alınamamıştır. Ama artık mümtaz hâ
kimlerden müteşekkil Yüksek Hâkimler Kurulu 
bu mühim meseleye neşter vurmak vazifesini te-
kabbül etmelidir. 

•Personel ile dolayısiyle alâkalı bir tatbikata 
burada temas etmek istiyoruz. Malûm olacağı 
üzere hâkimlerin özlük işlerini yürütmekle görev
li Yüksek Hâkimler Kurulu, memuriyet mahal
lerini mahrumiyet kıtasına göre beş bölgeye 
ayırmış, tâyinleri bütün bölgelerde herkesin hiz
met vermesi esasına göre yapmaktadır. Çok âdil 
ve isabetli bulduğumuz bu prensibin mutlak tat
bikini temin edebilmek için kanun seviyesinde 
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bir tasarruf haline 
ruz-. 

»•etirilmesini temenni ediro-

Sergili arkadaşlarını, 

Asıl münakaşa yerinin Hâkimler Kanunu ol
ması lâzımgclen coğrafi teminat müessesesine büt
çe rapoııında dokunulduğu için biz de temas 
edeceğiz. 

Yüce Meclisin malûmudur. Muayyen maaş 
re kadroyu iktisabetmiş bulunan hâkimlerin rıza
ları hilâfına başka bir yere tâyin edilememeleri 
prensibi mevzuatımızda hâkimliğin coğrafi te
minatını teşkil etmektedir. Tl ilkimi erin zat işle
rinin, vekilin salâhiyetine dâhil bulunduğu de
virlerde, hâkimi değil, hâkimin hükmünde ada
leti yabancı tesirlerden uzak tutmak gayesiyle ka
bul edilen bu prensibin kanaatimizce artık mu
hafazasına lüzum kalmamıştır. Zira, bugün hâ
kimin kaderi aynı mesleke mensup Yüksek Hâ
kimler Kuruluna terdi edilmiştir. Diğer taraf
tan Anayasamızın hâkimlik teminatı başlığını ta
şıyan 133 neü maddesi; azil, emeklilik, açığa al
ma yönlerinden hâkimi müemmen kılmış ayrıca 
tâyin bakımından mevcut prensibin teyidine lü
zum görmemiştir. 

Oerek Anayasanın arz ettiğimiz hükümleri ge
rekse Yüksek Hâkimler Kurulu hâkimler için 
geçmişteki endişeleri bertaraf etmiştir. Endişe 
olmayınca gayesi zail olmuş bulunan coğrafi te
minatın da muhafazasına mahal yoktur. 

Bu şeraite rağmen eski hükümlerin ipkası bü
yük merkezlerdeki hâkimleri mümtaz, mahrumi
yet bölgelerindeki hâkimleri de mağdur kılar. 
Her halde bu gayriâdil durumu adalet tevziini 
m estek edinmiş olanlar da tasribetmiyeeekl erdir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkilinden be

ri, hâkimler hakkındaki şikâyetler ya mahallin 
kıdemli hâkimine veya Yüksek Hâkimler Kuru
lunun vazifelendireceği üyeyv harale edilmekte
dir. 

Her iki şıkkın da mahzurlu olduğu kanaatin
deyiz. Ezcümle muhitinde iyi tesir bırakmamış 
bir kıdemli hâkimin tahkikat yaptığı hallerde iti
mada şayan ol m ıran bu şahsın tahkikatı sonucu, 
halk nazarında peşinen mahkûm edildiği gibi 
mahkeme işleri de aksamaktadır. 

Bu kabil tahkikatın; Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerince yürütülmesi ise bir müddet sonra bu 
kurulu muhakkikler kadrosu haline getirebilir. 
Arz ettiğimiz sebeplerden dolayıdır ki, hâkimler 
hakkındaki şikâyetleri tahkik etmek üzere Yük
sek Hâkimler Kurulu emrinde bir muhakkik kad
rosu ihdas edilmelidir, tavsiyesinde! bulunuyoruz. 

Adlî kazanın maddi hizmetini deruhte eden 
zabıt kâtipleri ile Derlet adına ihkakı hak ile gö-
rerli icra memurlarının asgari bir hukuk nosyonu 
ile teçhiz edilebilmelerini teminen meslek mek
tepleri reya kurslar açılması hususundaki geçen 
senede ifade ettiğimi'/, temenniyatın bütçede tas
rihini görmediğimiz için bu senede tekrar re 
teyidediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi, adlî teşkilât hakkındaki görüşlerimize 

geçiyorum : 
Kanunlarımızın tefsir re tatbikatında birliği 

temin re mahkeme hükümlerini nihai merci ola
rak tetkik eden Temyiz mekanizması maalesef 
halk arasında ihtilâfı uzatmak için başrurulan 
bir yol olarak mütalâa edilmektedir. Pek çok 
hükümlerin, ilâmların infazını geciktirmek için 
temyiz edildiği bilhassa hukukçu' arkadaşlarımı
zın bildikleri bir gerçektir. Halkı bu kanaat re 
yola serk enlen sebep Temyiz dairelerinin işleri 
serî şekilde iııtacedememesiclir. Plân ve Bütçe 
Komisyonu raporuna ek adlî iş cctrellerine ba
kıldığı zaman görüleceği üzere Temyiz Mahkeme
sinin yükü her sene biraz daha artmaktadır. 'Tem
yizin itibar ve otoritesini tesis için gerek dairele
rin artırılması gerekse daha ehil kişilerin tâyini 
cihetine gidilmesi senelerdir devam eden temen
nilerdendir. Fakat maalesef 1964 yılı bütçesin
de de bu istikamette bir adım müşahede edememiş 
bulunuyoruz. 

Hâkimlere temyiz içtihatlarını temin re oku
mak bakımından, ne derece imkân sağlanırsa hü
kümler de o derece isabet ve temyizin işlerinde 
de aynı tempoda bir azalma meydana gelebilir. 
Bunun içindir ki, Temyiz Mahkemesi içtihatları 
parasız ve muntazam olarak hâkim ve savcılara 
gönderilmelidir. Adalet hizmetinin serbest fa
aliyet sahasını teşkil eden arukatlığın âmme 
hizmeti sayıldığı cümlece malûmdur. Ehemmiyeti 
böylece müsellem bulunan bu meslek erbabının 
yarınından emin bir hale getirilebilmesi için ya 
emeklilik yahut kanuni sigorta sistemine tabi tu
tulmaları iktrza eder kanısındayız. 

402 
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Değerli arkadaşlarını, 
Konuşmalarımın bu kısmında da mevzuat ile 

alâkalı düşüncelerimizi ifade etmeye çalışacağız. 
Malûm olacağı üzere Türk toplumunun hususi 
hukuk alanına dâhil münasebetlerini Medeni Ka
nun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve Hu
kuk Muhakemeleri Usulü Kanunu tanzim etmiş 
bulunmaktadır. Kişiler arasında çıkacak ihtilâf
lar mahkemelerde, bu ana kanunların hükümle
rine göre halledilip karara bağlanacaktır. Yine 
Yüce Meclisin bileceği üzere en iyi kanun, top
lumun bünyesine en çok uyan mantık ve vicda
nında kuvvetle yer eden kanundur. Bu zaviye
den yukarda işaret ettiğimiz ana kanunlara ba
karsak bâzı hükümlerin ıslâha muhtacolduğu gö
rülür. 

Filhakika .Medeni Kanunumuz birinci Cum
huriyetten bu yana tatbik edilmektedir, (lerek 
âmme vicdanında tasvip görmemesi ve gelenekle
rimize muhalif düşmesi gerekse tatbikat güçlük
leri tevlidetmekte bulunması sebepleriyle adı 
geçen kanunların iştirak halinde mülkiyet, mi
rasta karı veya kocanın' intifa hakkı, aile huku
kunun boşanmayı zorlaştıran hükümleri ve niha
yet usul hukukunun gıyap kararı ve sulh teşeb
büsüne dair hükümlerinin içtimai, iktisadi bünye
mize örf ve âdetimize uygun hale getirilmesi 
için gerekli ıslahata geçilmesi zamanı çoktan 
gelmiştir. Bu vadideki faaliyet siyasi 
olmaktan çok teknik bir çalışmayı ieabettire-
ceğine göre bugüne kadarki gecikmelerin vekil 
değişmeleri suretiyle izahı da mümkün değildir. 
Kanaatimizce bu bahiste vekilin emir vermesi 
kâfidir. 

Bütçe raporundan da anlaşılacağı üzere 4 ce
zaevi inşaatı ihale edildiği ve 1964 yılında öde
melerde bulunulması zarureti aşikâr iken 12 kü
sur milyon liralık bir tahsisatın bütçeye konma
sından, zühul edilmesini meselenin ciddiyeti ile 
kabili telif görmediğimizi tenkidimizin sonuncu
su olarak arz ediyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Temennilerimizi bitirirken hâkim ve savcılar, 

icra ve iflâs, adlî tıp meclisi, kat mülkiyeti, patro
naj, kanun dışı yakalanan veya tutuklanan bâ
zı kimeselere tazminat verilmesi, hakkındaki ka
nun tasarılarının Yüce Meclise şevkinde emeği 
geçen vekâlet erkânına Sayın Vekile ve seyın se
leflerine şükranlarımızı ifade eder 1964 yılının j 
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I adalet hayatımız için başarı kaydetmesini diler 

Yüce Meclise saygılarımızı sunarız. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adıma Sayun 

Tosbi. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA SABRETTİN 

TOSBt (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, be
ni tanıyanı arkadaşların belki iıstiğraibedeeeğ'i 
bir mevzuda huzurunuzu işgal etmiş bulunuya-
rum. Yalnız bunun sebebi fiiliyata taallûk eden 
bir hâdisedir. 

I Hapisanelerde cereyan; eden hâdiselerden 
bahsetme'k istiyorum, eski bir hapis olairafö 
hapisanede yaıtmi"g bir şahıs olarak. Belki der
siniz ki, Adliye Vekâleti, uzun' müddet O. K. 
M. P. nin uhdesinde kalkmıştır. O vakit ,bu hâ« 
diseleri iktidarda bulunan Hükümetin, yine 
iktidarda bulunan vekilime intikal ettirseydin. 
Ben bunu böyle düşün'm<edim. Çünkü hiçbir 
şahsi dostluğum olmıyan Çumralıı da bu hâdi
selere daha yakınlık gösterecek bir insanlık 
hüviyeti sezdiğim için, bugün huzurunuza çılk-
ırnış bulunuyorum. 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ (C. 
Senatosu Konya Üyesi) — Teşekkür ederim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA SABRETTİN 
TOSBİ (Devamla) — Hapisanelerde adalet 
vardır. Hapisanelerde hiç kiımıseyi bigayri hak
kın rahatsız edecek kurulmuş bir sistem mevcut 
değildir. Belki bâzı istisnalar var. Çok uzun 
müddet yatmadığım için bunu bilmiyorum. 
Yalnız hapiısaneierde faildi* mahkûmlar çjok acı 
•bir durumdadırlar ve sıcak bir çorbaya, muh-
taçtıırlar. Ben T964 seçimlerinden sonra Eski
şehir Hapisanesinde yattım. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Haaügi suçtan 
dolayı ? 

C. K. M. P. GRUPU ADINA SADRETTÎN 
TOıSBİ (Devamla) — E... şimdi bunu zikret
mek doğru değil. Çünkü, suça muhataholan 
zait maalesef merhum... O hailde, hapisaneleri 
ıslah etmek,'yani hapisanelerde yatan mahkum
ları bir sıcak çorbaya ulaştırmak, karvuftur-
'iııak maddi imkânlarla müteradif olduğuna gö-
re ve maalesef bizim de burada bütçe tahsisa
tını yükselt emeye »alâhiyetinri'Z bulunmadığı
na göre, nasiyesinde asarı merhamet nebean 
eden Sayın Adliye Vekilinden münakale yolu 
ile, veyahut ayrıca bir kanun tarikiyle, hapi
sanelerde bir çorbaya muhtacolan mahkûmla
ra merhamet elini uzatmasını rica etmek su-
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retiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Hepinizi 
hürmetle selâ'mlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi ve Vakıflar 
Umunı Müdürlüğü bütçelerine oylarımı kullam-
>mıyan arkaıdaşjlarumuz vaır mı? Her iki bütçeye 
oylarını kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen 
oylarımı kullamısımlaır. 

C. H. P. Grupu aidinin. Sayım Atıf Şolıoğlu. 
C. H. P. GEUPU ADINA ATIF ŞOHOĞLU 

(Denizli) — Muhterem Başkan, Aziz Türk Mil
letinin saygı değer mümessilleri, değerli Adalet 
Bakanı ve onun çok seçkin mesai arkadaşları siz
leri C. H. P. Grupu adına saygı ile selâmla
rım. 

Grupumuz adına Adalet Bakanlığı 1964 büt
çesi , üzerindeki görüş, temenni ve yapıcı tenkid-
lerimizi arz edeceğiz : 

«Adalet mülkün temelidir», vecizesi bizi bu 
Bakanlığın vazifesinin kutsiyetini izahtan vares
te kılmaktadır. Milletlerin medeniyet seviyesinin 
en hassas kriteri adalettir. 

Adaleti tesis etmiyen devlet izmihlale, ada-
leto hürmet etmiyen millet zevale mahkûmdur. 

Adaletin tahakkuku; toplumun adalete verdi
ği önem ve adalet tevzi eden mercileri işgal 
edenlerin liyakatine bağlıdır. 

Gerçek adalet, toplum bünyesine uygun ka
nunlar ve bunları en iyi şekilde tatbik edecek 
teşkilât ve personel probleminin çözümü ile ta
hakkuk eder. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi önce teşkilât ve personel, daha sonra 

kanunlar üzerindeki görüşmelerimizi arz ede
lim. 

Teşkilât ve personel : 
1. Bakanlık kuruluşu: Adalet Bakanlığının 

merkez teşkilâtı 1327 tarihli nizamnameye göre, 
taşra teşkilâtı ise mehakim teşkilâtı kanunları 
ve usul kanun hükümleri gereğince, Temyiz Mah
kemesi teşkilâtı da hususi bir kanunla kurulmuş
tur. 

Teşkilâta ait mevzuatın gayrimütecanis olu
şu ve bugünkü bünyemize uygun bulunmayışı 
calibi dikkattir.. 

Muhterem Adalet Bakanlığı bugünün gerçek
lerine cevap veremiyen bu mevzuat yerine kaim 
olmak üzere; 

a) Adalet Bakanlığı merkez teşkilât Kanu
nu ve, 
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I b) Adliye mahkemelerinin kuruluşu Kanunu 

adı altında iki mühim kanun tasarısı üzerine 
eğilmiş bulunmaktadır. 

Ksasen yeni Anayasamızın 106 ve geçici 7 nci 
I maddesi Bakanlığın teşkilât Kanununun iki sene 
I zarfında çıkarılmasını emretmiştir. 

Temennimiz, her iki tasarının bir an evvel ta
mamlanıp Meclise getirilmesi ve 20 nci asır Tür-
kiyesinin adlî hizmet anlayışına ve faaliyet ka
pasitesine uygun olarak ve Anayasanın ışığı al
tında tedvin edilmesidir. 

2. Yargıtay ve istinaf : 
Anayasanın 130 ve mütaakıp maddeleri üç 

yargı organı kabul etmiştir. Bugün Temyiz Mah
kemesi her gün nisbetsiz şekilde artan iş kesa
fetinden hakiki vazifesi olan içtihat yaratma gö
revi ifa eden bir yüksek mahkeme 'vasfından 
uzaklaşmıştır. Bu sebeple istinaf mahkemeleri-

I nin bir an evvel kurulması zaruret halini almış
tır, Bu sayede hem Temyiz Mahkemesi hakiki 
hüviyetini iktisaJbederek gerçek fonksiyonunu ifa 

I * 
edecek hem de Temyiz Mahkemesinde teraküm 

! eden dosyalar sebebiyle dâvaların kısmen olsun 
; süratle intacı kabil olacaktır. Zira Temyiz Mah

kemesinin her sene daire adedini artırmak gibi 
! palyatif tedbirler dâvaların tahaccümüne mâni 
i olamamış ve süratle dâva intacını temin edeme-
i mistir. 

3. Mahkemeler : 
Mahkemeler deyince akla gelen adaletin tevzi 

' edildiği makam ile orayı işgal eden hâkim ve sav-
| cı ve bunların yardımcı personelidir. 
j Adalet, seri ve isabetli olduğu nisbette ger-
i çek adalettir. Ve âmme vicdanını, bu evsafları 

muhafaza ettiği müddetçe tatmin eder. -
! Bu sebeple vasıflı hâkim yetiştirmek adale

tin tahakkukunda en mühim unsurdur. Kanun
lar ne kadar maharetle tedvin edilmiş olursa ol
sun, onu tatbik edecek hâkimler gerekli vasfı 
haiz buulnmazlarsa kanun, topulm bünyesine in
tibak edemez, âmme vicdanı tatmin olmaz ve 
adalete olan inanç sarsılır. Bu itibarla hâkimin 
(Fohîm, müstakim emîn, mekin ve metîn) ol-

j ması şarttır. Bu evsafın ihrazı için Bakanlıkça 
hazırlanarak Meclise gelmiş ibuulnan Hâkimler 
ve savcılar Kanununun bir an evvel kanunlaşıp 

! meriyete girmesi gerekmektedir. Bunun temini 
• biraz da bizlerin bu gibi ivedilikle, çıkması za-
i ruri olan kanunların lüzumsuz taleplerle gecik-
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meşine sebebiyet vermemek için göstereceğimiz 
eeht ve hassasiyetimize bağlıdır. 

Hâkimin iyi yetişmesi için daha stajda ona 
gereken ilgi gösterilmelidir. Staj iyer hâkim celp
name dolduran kâtip yardımcılığından kurtarıl
malıdır. Stajını bitiren hâkim muayyen bir müd
det için vilâyet merkezlerine tâyin edilmeli ve 
tecrübe devresinde karşılaşacağı (güçlükleri yetiş
miş hâkimlerin yardımiyle yenebilmelidir. Biz
de tatbikat aksine stajını bitiren tek hakimli. 
mahkemelere tâyin edilir. Ve tecrübe devresinde 
takıldığı meselelerin çözümünde kendisine ışık 
tutan kimse bulamadığından adlî hatalar işliye-
bilir. Esasen tek hakimli mahkemelerin bu gibi 
mahzurları nazara alınarak kaldırılması gerekti- j 
ği kanısındayız. j 

Yüksek Hâkimler Kurulunun ihdasına dair ! 
Kanunun meriyete girmesiyle; yıllarca ıstırabı- j 
m çektiğimiz adalete vâki politik müdahaleler < 
tarihe terk edilmiş ve bu sayede adaletin istik- J 
lâli ve hâkimin teminatı sağlanmış bulunmakta- i 
dır. j 

Bu mukaddes kürsüden en buhranlı devirle- : 

rimizde dahi her türlü tesir ve tazyikten aza
de kalınarak Türk hâkimine has feragat ve fazi- . 
letin en parlak örneklerini veren hâkimlerimizi ' 
partimiz grupu adına kemâli hürmetle selâmla- i 
mayı vecibelerin en şereflisi addetmekteyiz. j 

Ancak bu asil kadro içerisine cüzi de olsa i 
tesadüflerin karıştırdığı zayıf insanların bulun- ı 
duğunu söylemek o müesseseye dil uzatmak mak- î 
şadına matuf olmayıp, bilâkis bu ulvî müessese
yi bu istisnaların gölgeliyebileceği endişesinden, 
ileri gelmektedir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun meri
yete girmesiyle hâkimler hakkındaki teftiş usulü 
do değişmiş bulunmaktadır. 

Hâkimler hakkındaki şikâyetleri Yüksek Hâ
kimler Kurulu, mahallî yüksek dereceli hâkimler 
vasıtasiylo tahkik ettirmektedir. Bu usul de tat
bikatta bâzı aksaklıklar yaratmıştır. Ezcümle 
0 - 10 ay karar yazmıyan ve 10 ay ileriye dâva 
talik eden hâkimlere rastlamak kabil olduğu gibi 
tahkikle vazifeli hâkimin mahallî yakınlık ve 
dostluk sebebiyle bir sene bir şikâyetin tahkika
tını neticelendirmemesi rastlanan gerçeklerden
dir. Bu haller de müesseseyi gölgeliyebilir. Bu 
sebeple teftişin süratini ve istiklâlini zedelemi-
yen yeni bir formüle bağlanmasını temenni ede
riz. 
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Adalet, vicdanla ilmin birleşmesinden doğ

muştur. Bu sebeple Bakanlığın eser yazmayı teş
vik etmesi, kararların ve eserlerin süratle tevzii 
ve bunları bünyesinde toplıyacak ve her an ada
let personelinin başvurabileceği kütüphaneler te
sisi şayanı temennidir. 

Mahkemelerdeki yardımcı personelin yetişme
si şarttır. Bunun için olumlu zabıt kâtibi yetiş
tiren meslek okulları açmak gerekir. 

Hazırlık tahkikatını jandarmadan almalı, 
savcılara gerek işin süratle intacı gerekse bu ma
kamın şoförlere borçlanarak itibarının sarsılma
ması için jeep arabası verilmesini lüzumlu gör
mekteyiz. 

Bu usul ihdas edilirse cürmümoşhut tahsisatı 
vermekten çok daha müsmir ve isabetli olur ka
nısındayız. 

Adalet binalarının, mefruşat ve kırtasiyenin 
de mahkeme mehabetine uygun tarzda organize 
edilmesi şayanı tavsiyedir. 

4. Avukatlar; 
Avukatlik bir şeref ve haysiyet meslekidir. 

Âmme hizmeti ifa eden avukatlık bu şerefi mü
dafaanın kutsiyetinden alır. Her ne kadar mer'î 
Avukatlık Kanununun 49 ve 117 nci maddele
rini antidemokratik olduğu için kaldırmışsak da 
mezkûr kanım avukatın bugünkü gerçek ihtiya
cını lâyıkı veçhile kapsıyamamaktadır. 

Avukatlık emeklilik veya sosyal sigorta gibi 
hiçbir teminatı bulunmıyan bir meslektir. 

Bugünün gerçeklerine uygun avukatı her yön
den teçhiz edecek yeni bir avukatlık kanunu ta
sarısının Bakanlıkça hazırlanmakta olduğunu öğ
renmek bizleri cidden ferahlatmıştır. Temenni
miz bununda bir an evvel itmamı ile Meclise sevk 
edilmesidir. 

5. Noterler : 
Bugünkü Noter Kanunu da birçok ihtiyaç

ları cevaplandırmaktan uzaktır. Bunu tesbit 
eden Adalet Bakanlığının yeni bir noter kanunu 
tedvini için çalışmalara başlamak üzere olduğu
nu sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun da ge
cikmemesi temennilerimiz meyanmdadır. 

6. İcra daireleri : 
icra daireleri maalesef devamlı bir şikâyet 

mevzuudur. Çünkü ilâmların infazı kabil olma
maktadır. Bunun da sebebi; borçluyu himaye 
eden ve bugünün iktisadi hayat akışına ayak uy
duranı ıy an bu sebeple piyasayı felce uğratan 
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alacaklıyı vikayeden âciz icra İflâs Kanunu 
mutlak değişmeye mahkûmdur. Ne yazık ki, it
tifakla kabul ettiğimiz bu gerçeğin tahakkuku 
için hazırlanmış olan yeni icra iflâs kanun ta
sarısı bir yılı mütecaviz zamandan beri Meclis 
gündeminde beklemektedir. Bunun bir an evvel 
kanunlaşması için müşterek bir gayrete girmek 
zarureti vardır. 

icra İflâs Kanununun 76 ncı maddesi Ana
yasaya aykırı olduğundan dolayı tadil edilmiş-" 
tir. Bu sayede lıapsen tazyik salâhiyeti icra me
murundan hâkime devredilmiştir. Bunu takdirle 
karşılıyoruz. Fakat esas fonksiyonunu icra ede-
miyen icra iflâs Kanununun münferit yama
larla ıslahı kabil değildir. 

7. Cezaevleri : 
Adliye Bakanlığının vazifesi sadece kanunla

ra göre suçluyu takip, tevkif ve mahkûm ederek 
bu suçu infaz etmek değil cezanın esas gayesi 
olan, cezaevine düşen vatandaşı ıslahı nefs ile 
çıkınca vatana ve millete nafî bir şahsiyet ola
rak cemiyet içerisine karışmalarını temin et
mektir. 

Fakat bugünkü infaz sistemimiz maalesef bu 
gayeyi temin etmekten çok uzaktır. Cezasını bi
tiren mahkûm toplum içerisinde damgalı bir in
san olarak maişet temininden dahi mahrum ka
lıp tekrar suç işliyerek cezaevinin yolunu tut
maktadır. 

Bu sebeple ceza evleri iş esasına göre ıslah 
edilmelidir. Bu sayede yüz binlerce müstahlik 
bir kütle müstahsil duruma geçer ve suçlu ceza 
evinden çıkınca hem elinde bir iş tutmak için beş 
on kuruş parası bulunur, hem de bir meslek sa
hibi olarak çıkmış olur. Bu sayede de hayatını 
temin kaygusu ortadan kalkar ve tekrar ceza 
evine dönmekten kaçınır. Bunlar için Batıda ol
duğu gibi bir patronaj müessesesine katı zaruret 
vardır. 

Bunu temin edecek olan Patronaj Kanunu 
da Bakanlıkça hazırlanıp Meclise sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Cezaevlerimizde mahkûmla mevkufun, bü
yükle küçüğün aynı yerde kalması telâfisi gay-
rikabil içtimai ihtilâtlar yaratmaktadır. Bunu 
Önlemek için âcil tedbirler meyanında cezaevi 
ile tevkifhaneyi ve çocuk cezaevlerini derhal 
ayırmak gerekmektedir. j 
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Suç, içtimai bil* hastalıktır. Suçluların ceza

landırılması, onlardan intikam almak için değil, 
ıslah, olmalarını temin maksadına matuftur. Fa
kat asıl mühim olan cemiyette suç işlenmesine 
mâni olacak önleyici tedbirleri almaktır. 

Kanunlar : 
Yukarda sırası geldikçe hazırlandığını arz et

tiğim kanunlardan başka; 
1. Haksız tevkiflere tazminat veren kanun 

tasarısı, 
2. Adlî tıpta değişiklikler yapılması hakkın

da kanun tasarısı, 
3. Kat mülkiyeti kanunu tasarısı, 
4. Tekzibin mahkemeden geçmesi zaruretini 

kaldıran Basın Kanununun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı, 

Hazırlanarak Meclise intikal ettirilmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca müteaddit tadillerle bâzan birebirleri
ne mugayir hükümleri ihtiva eden ve bazan da 
hakkaniyete uygun hüküm tesisine medar olmak
tan uzak bulunan ve adeta bir yamalı bohça 
manzarası arz eden Türk Ceza Kanunu miadını 
doldurmuş olduğundan günün ve toplumun şart
larına daha mutabık bir ceza kanunu, 

Artık kanunlaşması zaruret haline gelen ço
cuk mahkemeleri kanunu, 

Uyuşmazlık mahkemesi kanunu birer tasarı 
halinde Adalet Bakanlığınca ele alınmış bulun
maktadır. Bunları öğrenmekle inşirah bulduğu
muzu bilhassa arz etmek isterim. 

Temennilerimiz : 

1. Ancak lüzumsuz formaliteleri ihtiva eden 
hükümler sebebi ile dâvaların uzamasında büyük 
hissesi bulunan hukuk ve ceza usulü muhakeme
leri kanunlarının da bir an evvel değiştirilme
sini lüzumlu görüyoruz. 

2. isviçre'den alınan Medeni Kanunun uzun 
yıllar tatbiki ile içtimai bünyemize uymadığı an
laşılan bâzı hükümlerinin değiştirilmesi de bir
çok dâvaların süratle intacında müessir bir rol 
oynıyacaktır. Ezcümle, ihtar bu meyanda zikre-
dilobilen ve hiçbir netice almmıyan müessese
dir. 

8. Basın Kanununda resmî ilânlar için yük
sek tarife tatbik edilmektedir. Halbuki izalei şü
yu, tebligat, gıyap, tescil ve icradan satış ilân
ları resmî daire kanalı ile gitmiş olduğu için bun
lara da resmî ilânmış gibi yüksek tarife tatbik 
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edilmektedir. Halbuki ilânın resmî ve hususi olu
şunu ayıran ilân parasını ödiyene göre tefrik 
edilmelidir. Yukarda zikrettiğim cinsten ilânla
rın 'bedeli resmî daire kanalı ile gitmiş olmasına 
rağmen tamamen şahıslardan çıkmaktadır. Res
mî ilân tarifesinin yüksek oluşu ve bunlara tat
biki fertlere ağır külfet teşkil ettiğinden bunları 
ödemektense hakkını feda etmeyi tercih edenler 
çoktur. Bu sebeple bu gibi ilânlara hususi ilân 
tarifesinin tatbiki gerekmektedir. Bunun ıslahı
nın çarelerini muhterem Adliye Vekâletinden 
bir an. evvel bulmasını beklemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri : 
Yeni kurulan Anayasa Mahkemesi, Yüksek 

Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu 
üç ayrı yeni binada yılda 800 küsur bin liraya 
kira ile oturmaktadır. 

Malî takati belli olan bu milletin mezkûr ki
rayı ödemesi çok zordur. Kanaatimizce bu israf 
yeni yaptırılacak binalarla önlenir. Zira bu kira 
bedelleri yeni binaların bedelini en geç. 7 - 8 se
nede amortize eder. Hattâ Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğünün boşalttığı bina gibi bâzı Devlete 
ait mevcut binalara dahi bunların yerleştirilmesi 
düşünülebilmclidir. 

Bu sene Adalet Bakanlığı bütçesine ayrılan 
tahsisatın bu temennilerimizin bir kısmını yeri
ne getirebileceğinden sevinç duymaktayız. 

(Trupumuzun bu samimî ve ciddî görüş, te
menni ve tenkidi erin i memleketsever bir açıdan 
görerek arz etmeye çalıştık. Gerçek adalet hu
zurunda bu mukaddes kürsüde kemali hürmetle 
eğilmeyi en zevkli ve şerefli bir vazife adde
der. 

(îrupıımuz adına 1964 yılı Adalet Bakanlığı 
bütçesinin memleketimize hayırlı ve başarılı ol
ması temennisiyle huzurunuzdan saygı ile ayrı
lırım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — (Trupları adına, konuşacak söz-
le,r bit/ti. Şimdi şahısları adına konuşacak arka
daşlara söz vereceğim. 'Buyurun Sayın Hasan 
Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
ıSayın Başkan -ve değerli arkadaşlarım, 

IButgün Adalet (Bakanlığı üzerinde şahsi gö
rüşlerini, düşüncelerimi az fakat öz olarak dile 
getirmeye çalışacağım : 

Her toplumun adliye teşkilâtı, o toplumun 
sosyal yapısına uygun olmalıdır. Memleketimiz-
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de adliyenin 'başka memleketlerden alınmış hü
kümlerle yürütülmekte .'olduğunu hepimiz bili
yoruz. 

1964- yılı Adalet 'Bakanlığı bütçe konuşma
ları vesilesiyle bu yönde bâzı noktalara temas 
etmekte fayda ümidetmekteyim. 

Memleketimizde mahkemeler umumi -olarak 
cezalandırma veya bir hükme bağlama istika
metinde çalışırlar. Halbuki toplumsal yapıyı ve 
insan psikolojisinin ferdin nıuyyen devrelerinde-
ıki özel İliklenin i dikkate alarak hükümden ziya
de fertleri anlaştırmak yolu her zaman için ter
cih edilebilir. Fakat bu maksat için hukuku 
yetiştiren müesseselerin öğretim sistemlerinde 
değişiklik yapmak ve belki de Hukuk Fakül
tesi üstü tahsil veren bir müessesenin kurulması 
iktiza edecektir ve tavsiye edilebilir. 

Hepimizin bildiği gibi adaletin süratle te
cellisi vatandaşların adalete 'güvenini artırır ve 
ihtilâfları adlî makamlar yolu ile halletmeyi her 
zaman tercih eder. Halbuki bugün için mahkeme
lerimizin iş hacminin ^genişliği bu sürati sağla
maya müsait değildir. Böylece yavaş işliyen 
adalet vatandaşta ihtilâfını kendi kendine hal
letme 'gibi hiç de 'arzu edilmiyen bir daivranı-
şm gelişmesine yol açmaktadır. İleride bu da
ha ciddî problemler yaratabilir, İş hacmi geniş 
olan mahkemelere yardım için 'aeaba ıgezici 
mahkemeler düşünülebilir mi? Mamafih Adalet 
Bakanlığı ilgilileri mutlaka bu yönde bâzı ted
birler düşünmelidirler, böylece dâvalar süratle 
sonuç! and iril m al Vdı r. 

Yine Adalet 'Bakanlığının iştigal sahaların
dan biri olan cezaevlerinin çeşitli yönlerden ıs- j 
lahı lüzumlu görülmektedir. Şimdiye kadar gö
rülen ka'çma vakaları ve diğer bâzı olaylar İç
işleri Bakanlığı ile Adalet (Bakanlığı arasında 
sommluluk ve yetki yönünden ihtilâflara yol 
açmıştır ve İni devam edegelmistir. Cezaevleri
nin iç ve dış muhafazasının özellikle bu iş için 
yetiştirilmiş adliye polisine terk edilerek so
rumluluk ve yetkinin Adalet (Bakanlığına- akta
rılması daha faydalı sonuçları intacedebilecek-
tir. 

Çeşitli suçlarla cezaevine ıgirmiş ve çıkmış 
kimseler bugün toplumda çalışma imkânını çok 
güç bulmakta ive zaman zaman «sabıkalı» dır 
diye iş bul amanı akta ve tekrar bir suç işliyerek 
cezaevine gitmeyi tercih etmektedirler. Hattâ 
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'bırakınız cezaevine girip çıkmayı, bazan bir 
isnatla mahkemeye gönderilmiş ve beraet etmiş 
bir kimseye de şüphe ile 'bakılmakta ve iş yer
leri tarafından reddedilmektedir. Adalet Ba
kanlığının bugüne kadar olan tutumu toplumun 
Ibu kimselere karşı ıgeliş'tirdiği kıymet hükümle
rinin menfi istikamette olmasında en büyük 
âmil olarak gösterilebilir. Artık kanunlarımızda 
yapılacak değ'şiklı'ıMerle suç işlemı'ş veya suça 
yönelmiş kimseler topluma sıMıatli olarak tek
rar iade edilmeli, onlar toplumdan koparılıp 
atılmamalıdır. Her ihalde halihazır durumu 
adalet teriminin ulvi anlamı içinde düşünmek 
imkânsızdır. Adalet Bakanlığından tekrar rica 
ediyorum. Bu kimseler topluma tekrar sıhhatli 
olarak iade edilmelidir. 

Yine başka bir (husus da savcılarımızın çalış
ma şekilleridir., 'Savcılarımız mümkünse eğer 
memur gibi ali'ştırılm aktan kurtarılmalıdır. On
ların kanunları en iyi şekli ile tatbik etmeleri 
vatandaşa güven verecektir. Ayrıca savcıları
mız kanunların uygulanmasına eşit önemi ver
melidirler. öyle kanunlar vardır ki ancak bir 
uyarma belki uygulama imkânı sağlar. Meselâ 
yıllarca önce çıkarılmış 'Kimsesiz 'çocukları ko
ruma İKanunu, evlâtlık, çıraklık müesseselerini 
tanzim ile ilgili 'kanunlar ıgibi. Bu kanunların 
tatbik edildiğini ya hiç duymayız veya nadiren 
duyarız. 'Halbuki toplumsal yapımızda bunlar 
ciddî problemlerdir. (Savcılarımızın mahallî em
niyet teşkilâtı ile çok sıkı bir İş 'birliği yaparak 
kanunların adaletine sığınmaktan 'başka hiçbir 
şey yaıpamryan bu .gibileri korumalarım bekle
mekteyiz. Savcılarımız, bir kimsesiz çocuğu ka
nun ve Devlet 'himayesine almak için onların 
intiharını veya suç işlemesini beklememelidir
ler. Adalet sadece ceza dağıtan bir müessese 
olmaktan artık uzaklaştırılmalıdır. 

Ümidediybrum ki, Adalet (Bakanlığı bu sa
mimî dileklerimi dikkate alacaklardır. 

1964 yılı bütçesi Adalet Bakanlığı mensup
larına ve Türk 'Milletine uğurlu ve hayırlı ol
sun. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN _ Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesine oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Mazhar A n kan. 

MAZ7HAR ABIKAN (tçel) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Bir blakanlık büt-
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çesinin büyük muhtevasını on dakikalık hir za
man içine sığdırmanın güçlüğü malûmdur. Şu 
kısa zaman içinde teferruata girmeden birkaç 
nirengiye dokunarak mâruzâtımı bitireceğim : 

T.C. Anayasası, adaletin 'her türlü tesirden 
azade, mutlak 've tarafsız tecellisini sağlamak 
maksadiyle yeni hükümler ve müesseseler ge
tirmiştir. Milletçe hayatımızda iktisadi krizle
rin büyük 'baskı ve derin Iharabiyet yaparak 
geçtiği güç devirlerde 'Türk hâkim ve savcıla
rının büyük fazilet imtihanını başarı ile verdik
leri ve daima, da verecek durumda bulunduk
ları inancı ve 'güveni iftiharlarımızın en büyü
ğüdür. 

Anayasa hükümleri bir adlî reforma işaret 
etmekten ziyade, Anayasa nizamı içinde siyasi 
kuvVeti adlî kuvvetten fiilen ayırarak hâkim
lere 'huzur ve itminan vermek gayesi takibedil-
miştir. Bu cümleden 'olarak, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun, hâkimlerimizin vicdanlarına, hür 
düşünüş ve içtihat! anma büyük teminat olma 
görevini haşarı ile yapmakta olduğunu ifade 
etmek yerinde olur. (Fakat şunu derhal tees
sürle beyan etmek gerekir ki; bütün hâkimle
rin her şeylerinin garantisi olan bu kurul üye
lerini endişeden m'asun tutacak teminat!arı 
yoktur. Vazifenin işleyişi 've işletilişi icabı daha 
cazip VP kuvvetli bir teminat getirme çaresini 
Hükümetin (özellikle Sayın Adalet Bakanının 
düşünüp esirgememeleri'arzu edilir.) 

Mahkemelerin iş durumu : 
Mahkeme işlerinde teraküm, kayıtsız şartsız 

vardır. Bu hal 'başıboş bırakılamaz. Denetleme 
işinde mesaiyi talhrik edici Usulün Anayasanın 
tanıdığı 'bağımsızlık prensipleri içinde bulunup 
tatbiki şarttır. 

Meşhut Suçlar Kanununun yıllardan beri 
başarı ile uygulanması sorgu hâkimliklerinin 
lüzumsuzluğunu ortaya koymuştur. Bu (hususta 
meslektaşlar arasında ittifak halinde fikir bir
liği vardır. ıKıymetli hir 'hukukçu! ve iyi bir tat
bikatçı olduğu müsellem olan Sayın Bakanın bu 
düzensizliğe bir çare bulacaklarını ümidetmek
teyim. 

Vilâyet ve kazalarda ağır ceza mahkemesi 
nezidinde bulunan savcıların sadece (Bakanlıkla 
muhaibere eden birer makam olmaktan 'çıkarıla
rak lasıl (görevleriyle meşguliyetlerinin temini 
hususundaki faydayı izaha lüzum, görmemekte-
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yim. 'Staj 'hâkimlik sanatını öğretmek için olma
lı ve bunun tertip ve 'tedbiri alınmalıdır. 

Adalet Bakanlığı Teşkilât Kanunu henüz çık
mamıştır. Çok yeni ihdas edilmiş bakanlıklar 
'bu işi halletmiş iken, hele bu kabîl teşebbüsler
de malî porte mazeretiyle karşı koyan Maliye 
Bakanlığı 6.2.1964 tarihli Resmî Gazetede neş-
redildiği üzere 3 3113 kadro ihdas etmiş iken, 
yıllardan beri intikal eden bu noksanın Adalet 
Bakanlığınca ele alınmaması mucibi üzüntü
dür. 

Çocuk mahkemeleri : 
Bugün Türkiye'de çocuk dâvasının ciddiyet

le ele alındığı iddia 'olunamaz. Toplumun manen 
sıhhatli olması, bedenen sı'hhatli 'olmasından da
ha az önemli bir mevzu 'değildir. Türkiye'de ço
cukların büyük kusmı küçük yaşta ölümü intae-
eden hastalıklar, kalabalık merkezlerin sefalete 
götüren zor 'hayat şartları ve kültür ışığından 
yeteri kadar feyzalamamak ıgibi ciddî âfetler
le dertlidir. Çocuk içinde bulunduğu cemiyetin 
kendisine 'göstereceği alâkanın selâbeti ve zafi
yetine 'göre hayat (bulan bir fidandan farksız
dır. Onu hasırlamak, ıgüçlüklerle mücadele ede
bilme kuvvetine eriştirmek ve zararsız yetiştir
mek Devletin Vesaya vazifesi e'iimlesinderidir. 

ıSuç işlemiş küçüklerin ıslahını sağlamak hu
susunda mevzuatımızda serpiştirilmiş olan hü
kümlerin de bir araya getirilerek, çocuğun kö
tü temayüllerini anında tesbit ve ıslaha matuf 
tedbirlerin alınması 'hazır ve hazırlıklı proba-
tion müesseseleriyle ahenk içinde çalışacak yal
ınız hukuki bilgileri olmayıp, pedeıgoojik ve psi
kolojik sahalarda da ihtisas yapmış 'hâkimlere 
mevdu çocuk malhkemelerinin ihdası, çocukla
rın her naliyle kabillerden ayrı 'bir ıslah mua-
ımelesine tabi tutulmaları, yalnız küçüklerin 
hak ve vecibelerinin müessir bir murakabe ve 
muhafazasını sağlıyabilme'k için değil, onların 
aile ve cemiyetle olan münasebetleriyle meşgul 
olmak, içinde bulunduğumuz medeni dünyanın 
telkin ettiği bir zaruret 'bulunduğunu artık ka
bul ve teslim şarttır. 

Cezaevleri : 
Buraları dolduran ve 'her zaman büyük bir 

kısmının «masumuz» diye f e ryad ettikleri işiti
len bu kimselerin hayatlarını ve bu müessesele
ri kontrol edenler, hayatta daha iyi şeyleri el
de etmek için katedilmesi lâzımıgelen yolun 
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daima yukarı doğru uzandığını, dik ve sarp 
olduğunu ve bu yolda tırmanan yorgun, üzgün 
ve ümitsiz şa/hıslara yardım edenin Allahın lût-
funa nail olacağını her vakit (hatırlarından çı
karmamaları lâzımdır. 

Değerli ;arkadaşlarım, dünyanın en modern 
ve en konforlu cezaevleri Amerika'da'ki federal 
cezaevleridir. Bir federal cezaevi sisteminde 
mütaaddit ceza ve ıslahevi, tıp merkezi ve has
taneler olmak üzere 30 müessese- mevcuttur. Hü
kümlü ve tutuklular, içinde yatak, soğuk ve 
sıcak hava tertibatını 'havi musluk, içime suyu 
için fıskiyeli musluk, sifonlu tuvalet ve duvarın
da gömme dolap bulunan Ihücrelerde kalırlar. 
Yiyecek ve temizlik işleri aynı şekilde modern 
usullerle ihzar ve ikmal olunmaktadır. Küçük 
ameliyathanesi ve dişçi kadrosu bulunan reviri 
vardır. Malhkûmların tahliyesinden sonra on
ları patronaj müessesesi serfost 'hayata intibak 
edene, kadar takibeder 've himaye eyler. 

Bizim cezaeVİerimiz : 
Mukayese imkânı vermek için kısaca arz et

tiğim ihususlar'dan sonra yurdumuzdaki infaz 
•müesseselerine bir göz atarsak, bu işin kifayet
le tesisi ve yürütülmesinin büyük devlet zenıgin-
liği istediğini derhal beyan etmek lâzımlgelir. 
Bütün ileri infaz sistemlerinin kabul ettiği düs
tur, bir canavarı kafese koymaktansa, onu ehli-
1 eştirip zararsız hale 'getirmek tercih edilmeli
dir. (Mahkûm, emniyette tutulması ve ımulhafaza 
edilmesi için kamçılanacak mahlûk değildir. 
Hücre usulü infaz sisteminde bir devre olarak 
kalmalı, çok kişilik koğuşlar 'mahkumlar için 
imtiyaz olmalıdır. 

Cezaevlerimizin durumu her zaman şikâyet 
konusu olmaktadır. Ağır (hapiste birinci devreyi 
teşkil eden hücre tatbikatının kayıtlanması ve 
buna rağmen vâki gecikmelerin yeteri kadar 
Ihücre inşa edilememiş olduğundan ileri 'geldiği
ni söylemek her şeyi anlatmak bakımından kâ
fidir sanırım. Tamamı 027 aded cezaevinin 228 
adedi yeni tip üzerine inşa edilmiştir. 389 adedi 
zaruret sebebiyle terk edilemiyen «gayrimüsait 
cezaevleridir. 

5 Yıllık Kalkınma Plânı sayfa 421 de, idare 
binaları karşılığı beş yıl için cezaevlerine 110 
milyon lira ayrılmış, fakat Hükümet konakları 
ve adalet dairesi binaları da dâhil karışık ola
rak gösterilmiştir. İhalesi yapılmış cezaevleri 
için 1964 yılında 12 milyon 500 lira noksan talh-
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sisat verilmiştir, önceki seneler tahsisatı 'kısı
lırken 1967 yılında birden 1!25 milyon lira tah
sisat 'verilmesi karşısında 5 Yıllık Plânın prog
ramı ikmal edilmiyecek ve böylece devrohına-
c aktır. 

tnfaz mevzuunuıı (halli, para işidir, demiş
ti m. 1 600 mahkûmu hütün ihtiyaç,! arı ile haya-
'ta hazır'lıyan, hesap, imal, plân çizine, ticaret 
hukuku öğreten ortaokul ve lise mezuniyetleri 
sağlıyan tür Lewisbung lOezaevini Türkiye'ımjiz-
de yaratmak bugün için tatlı bir hayal olur. 
'Memnuniyet veren cihet şudur ki, bu yolda im
kân nisbetinde Bakanlığın faaliyetleri mevcud-
olııp, malî imkân bahşediise bunun israf edil-
ımeden infaz sisteminde yepyeni esaslara intikal 
ettirilecek (bilgi, «görigü ve arzunun aynı teşki
lâtta .mevcut 'bulunduğunu müşahede etmektir. 

Yapılmak istenenlerin ve yapılanların zor 
ışartlar içinde bir haişarı sayılması lâzımdır. 
Halbuki, 'Devlet dairelerinde ve hususiyle kat
ma bütçeli 'olanlarda her yıl mefruşat değiştir
me yarışı yapılırken ve keza "bütçe müzakere
leri dolayısiyle burada muttali olduk ki, 'Mec
lis memurları lokantasına beheri 500 liradan 
koltuk alahilmek imkânı bütçelerle sağlanırken, 
(mahkûmları elleri zincirli sürüler 'halinde teş
hirden kurtaracak her yıl için dört cezaevi ara-
hası tahsisatının bu yıl bütçeden 'çıkartılması 
şayanı teessür ve hayret vericidir. 

Mahkûmların çalışmalar in ı sağlıyacak iş 
yurtları ile yeni cezaevlerinin 79 dan 9-3 e yük
selmiş olmasını, cezaevleri idaresinin ehliyetli 
ellere tevdii 'gayesiyle açılmış bulunan ıcezaevi 
müdür ve memur yetiştirime kurslarını mah
kûmların mânevi yönden kalkınmaları için ce
zaevlerinde okul eğitimi ve dinî terhiye ve ıs
lah teşebbüslerini, çocuk hükümlülerin mutla
ka çocuk ceza ve ıslah evlerinde infaza tahı tu
tulmaları yolunda alınmış prensip kararını ve 
bunun 'tatbikatını ve mevkuf çocukların özel 
koğuş ihdaisı suretiyle buralara alınmaları hu
susunda 'Bakanlığın vâki yeni çalıışnraiarmı teb
rike şayan misaller ve daha iyiye doğru ümit 
belirtileri olduğunu ifade etim efe isterim. * 

Ayrıca, patronaj müessesesinin mermi ek eti
mizde de kurulması arzusu ile 'hazırlanan ka
nun tasarısının Meclis Riyasetine tevdi edilmiş 
bulunduğunu buradan söyliyehilmenin ne dere
ce büyük bir İh az ve huzur verdiğini beyan et
mek isterim. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi "bitirirken .samimiyet ve 'büyük bir 

hasretle izhar etmek isterim ki, şu ulvi çatı al
tında, karar 've şartlar hâdiselerle birbirine bağ
lanmıştır. Hiçbir kötülük iyi niyet ve sağlam 
irade içinde doğan temiz duygulan boğabile
cek kadar kuvvetli değildir. 

Tani'Man niyazım odur k i ; Iİ964 yılı içinde 
millî tesan'üdümüzün daha kuvvetlenmesine ya-
rıyacak teşebhüsleri muvaffak kılmak suretiyle 
ıgüzel yurdumuzda kardeş gibi tahassürle ku
caklaşıp sevişmenin sıcak iklimini (getirsin ve 
ıgönülleri mesut bir geleceğin ırnasûm üm iti eriy
le dopdolu Yüce Heyetinizi mu'vaffak kılsın. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
İBAŞKAN — Sayın Abdurrabman Altuğ. 
ABDURRAIIMAN AhTUtt (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlarım: 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş

lerimi kısaca ar/ederken Yüksek Heyetinizi ve 
Sayın Bakan ile bakanlık üyelerini saygılarım
la selâmlarım. 

Aziz arkadaşlarım; 
tnsan denen varlık, yaradılışından bu yana 

takibettiği tekâmül seyri içinde, hemcinsleri 
ile münasebeti arttıkça, bu münasebetleri ve zu
hur eden ihtilâfları düzenliyeeek bir nizama ih
tiyaç göstermiştir. 

Mebdei, ihka'kı hak olan bu nizama tekâmül 
ede ede nihayet cağımızın modern hukuk anla
yışı seviyesine ulaşmıştır. 

İşte Adalet Bakanlığı, cemiyetin çok yönlü 
ve bir birine girift olan Ibu münasebetlerini dü
zenlemek görevi ile yükümlüdür. 

Mülkün temeli adaletler, prensibinin, bütün 
medeni münasebetlere hâkim olduğu çağımız
da önemli olan konu, kişilerin bu münasebetle
rinde ve haklarını istihsalde gerekli olan kolay
lık ve rahatlığa sahibolup olmadıkları konusu
dur. 

Kişisel münasebetlerde kaçınılması mümkün 
olmıyan ihtilâflarda adaletin kolay, ucuz ve 
çabuk temin edilip edilmediği konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
itiraf etmek zorundayız ki; bir vakitler adaleti 
ile cihana haklı olarak ün salmış olan Tür
kiye, değişen zaman ve ahkâmı aynı dikkat ve 
süratle takibetmediği için, artık adaletin umumi 
prensipleri hilâfına, geç, güç ve pahalı temin 
edildiği bir memleket haline gelmiştir. 
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Bu hal haklı olanlara ümitsizlik, haksız olan

lara ise fütursuz hir cüret cesaret vermektedir. 
Memleketimizde eari olan yargılama siste

mli ve bumun dayandığı Huikuik ve ceza muhake
meleri -usulü 'Kanunları dâvaların kalay, çabuk 
ve ucuz görülmesini önlemekte ve adaleti pahalı
ya maleltimeıktedir. 

Vatandaş mahkemelere gidip gelmekten usan
makta, çoğu zaman yaptığı masraf ile kaybet
tiği iş gücü yanma kâr kalmaktadır. 

Bu itibarla her iki usul kanunu modern hu
kuk anlayışına ve yukarıda belirttiğimiz ma
lûm prensiplere uygun bir şekilde değiştirilme
si konusu daha fazla geciktirilmememelidir. 

Meclis gündemine girmiş olmakla beralber 
ne zaman görüşülebileceğini kestiremediğimiz 
İcra t flâş Kanununun biran evvel çıkarılması
nı temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adaletin kolay, ucuz ve çabuk temin edile

bilmesi için lâzımolan bir husus da, vatandaşla
rın hak kapısı, baba kapısı olarak tanıyıp say
dığı mahkemelerin bu saygıya lâyık, mehabet 
aşılıyan bir durumda olmasıdır. 

Portakal sandığından yapılmış masa, ve kah
vehane sandalyeleri üzcrind,e icrai adalet eden, 
bir arşivden mahrum olduğu için- 2 - 3 sene 
evvelki dosyaları bulamıyan mahkemeler vatan
daşa bu mehabeti vermezler. Biz böyle mahke
meler gördük, Bu dertleri bilen bir insan olan 
Sayın Bakanın ciddî tedbirler alacağına inanı
yoruz. 

Pek muhterem arkadaşlarım. 
Adaletin süratle sağlanabilmesi için alınma

sı düşünülecek bir tedbir de, işlerin temyiz saf
hasından süratle geçmesini sağlamaktır. 

Bugünkü temyiz teşkilâtı buna kâfi gelme
mektedir. Mevcut 7 ceza dairesinden senede 
ortalama 90 000 dosya, 9 hukuk, bir ticaret, bir 
icra - iflâs dairesinden senede ortalama 115 000 
dosyanın geçtiği Temyiz mahkemesi bunları 
bütün inceliği ile tetkik ve çabuk karana 
çıkarmak imkânından maddeten mahrumdur. 

Binaenaleyh, ya temyiz teşkilâtı yeniden ge
nişletilmeli veya bidayet ile temyiz mahkemesi 
arasına istinaf mehkemesi teşkilâtı kurulmalı
dır ki, kanaatimizce en isabetlisi bu son şekil 
olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hâkim teminatına 

devinmeden geçemiyeceğim. 
Muayyen bir maaş seviyesine ulaştıktan son

ra hâkimlerimizi bulundukları yerden arzula
rı hilâfına ancak, tabiî veya meslekî ömürlerinin 
hitamı ayırabilir. 

Hiç şüphesiz ulvî maksatla teessüs etmiş bu 
müessesenin karşısında değiliz. Ancak, bunun, 
arkadan gelenlere, bilhassa büyük merkezlerde 
çalışma ve meslekî gelişme yollarına kapadığını, 
küçük yerlerde ise hâkimi, orada adeta yerli, 
herkesle senli benli olmuş bir insan haline ge
tirdiğini hesaba katmak, hâkimin teminatı yanın
da, haklı, adaleti de teminat altına almak zor
luğunda olduğumuzu düşünmek iealbeder. 

Bu itibarla bu müessese ilgililerle yeni baş
tan ele alınmalı ve realiteye, ulviyetine uygun 
bir tarzda düzenlenmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bugün yürürlükte olan kanunlar zaman za
man değiştirilmekte ve dilleri değiştirildikleri 
günün diline uydurulmaktadır. 

Bu sebeple dil yönünden yamalı bohça ha
line gelmişlerdir. 

Bu çelişmenin süratle giderilmesi ve kanun 
dilinin Anayasa diline uydurulması zorunllı
ğıma işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşl arım; 

Adaletin ve hâkimin yardımcısı avukattır. 
Avukat âmme vazifesi görür, ne vatandaş ve 
ne hâkim onun yardımından müstağni kalamaz. 
'Buna rağmen avukatlığın adliye camiası içinde 
gerekli sıcak ilgiyi göremediğini, üvey evlât 
telâkki edildiğini görmüş, duymuşuzdur. 

Sosyal bir teminattan mahrum olan avu
kat, aynı kariyere mensup ve günün ıbirinde 
dönüp dolaşıp yanana .gelecek olan nreslektaıs;-
larımın zaman zaman muhabbetine hakli ihltiyaıç 
duymuştui'. 

Binaenaleyh avukatlığın ifan önemli fonksi
yonu ve iıhıtiyaıçlarT nazara alın arak ve sosyal 
dayanışmasını sağlıyacak olan Avukatlık Ka
nununun süratle çılkarıılmatsıımı diler hepinizi! 
saygı ile selâmlaırim. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayın llyas Kılıç? (Yok sesle
ri) Sayın Tahsin Demiray? (Yok sesleri) Sayın 
İhsan önal yerlerini Sayın Neriman Ağaoğlu'na 
Ibıraiktılar. Buyurun 'Sayın Ağaoğlu, 
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NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, yeni Anayasamız, icra ve 
kaza organları arasındaki ilgileri kesin çizgi
lerle ayırdı. Hâkimlerimizin tâyinleri, terfile
ri, nakilleri, kısacası meslekî fcaderleri; Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanuniyle kazai mer
cilere ve temin .atlı bir usule ıb ağlandı. Bu de
ğişikliklerin.' Adalet Bakanlığının vazife ve sa
lâhiyetleri üzerinde 'büyük 'kısıntılar yaptığı 
bir gerçektir. Fakat 'bu halin Bakanlığın 
önem ve değerini azaltacağı iddia olunamaz. 
Bilâkis bugüne ikadar esaslı şekilde meşgul 
olunaımıyan birçok önemli meseleler için za
man ve eleman kaz anmak! suretiyle, Adalet. 
Bakanlığının daha verimli bir çalışma imkânı
na kavuşması kabil olacaktır. Ben bu durum
dan faydalanmak istiyor ve cezaların infaziyle 
ilgili vazifeler üzerindeki görüş ve dileklerimi 
arz eylemek malksadiyle Söz almış 'bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Cezaların kufaızl mevzuunda ihtisas sahibi 

değilim. Ancak, 'kader beni yurdun değişik 
yerlerindeki hapisa-neleri sık sık ziyarete, hattâ 
kısa dahi olsa bir müddet, hürriyetten, mahrum 
olarak bunların 'içinde ikamete mahkûm et
miştir. 

Hepimiz birtakımı insanların zaman zaman 
suç işlediklerini, mankeni el erin bunla«rı yargı
ladığını ve nihayet bu bahtsızların yaşadığımız 
şehirlerin bir mahallesindeki hapisaneye atıldı
ğını biliriz. Fakat zindanların duvarları arka
sında, oralara gönülsüz giden bu misafirlerin 
nasıl bir hayat sürdüklerini, ne yiyip ne içtik
lerini, nerelerde yattıklarını, ne yaptıklarını 
ve onlarla kimlerin meşgul 'olduğunu bilenleri
miz ne kadar azdır. İşte ben oralarda gördük
lerimi, dile getirerek, alacağımız tedbirlerin, 
koyacağımız hükümlerin daha isabetli olması
na ibelfci yardımcı olabilirim ümidiyle yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkaşlamm, 
•Cemiyetin kurulu düzenini bozanların ceza

ya çarptırılması fikri, tarihin derinliklerinden 
gelir. Eski devirlerde suçlulara işkence veya 
sürgün gibi cezalar verilir ve bu ekseriya ölüm
le neticelenirdi. 

Suçluyu cezalandırmak, cemiyeti suçtan ko
rumak gerekçesine dayanır. Halbuki cemiyet, 
insanlardan derlenmiş bir varlıktır. Toplumu 
korumak 'için onun; ıbir cüz'ü olan. tek insanı 
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yok etmenin mantıkla bağdaşması mümkün 
olur mu? 

Üıu düşünce ortaya çıkınca cezaları gayeye 
uygun bir şekle çevirmek ihtiyacı başgösterdi. 

170 yıldan beri insan toplulukları kusurlar-
rının derecesine göre kısa veya. uzun bir müd
detle suçluları hürriyetlerinden mahrum et
mek, yani cemiyetten! tecrideylemek suretiyle, 
kötülüklerin önüne geçımiye çalışmakta; bir 
yandan da cemiyete tekraır döndükleri zaman 
onlaırı arzu edilen bir insan haline sokmanın 
çarelerini araştırmaktadırlar. 

Acaba bu nasıl sağlanabilir? Cezacılann 
bu suale verdikleri cevap şöyledir : Cezasını 
tamamlryaıı bir suçlunun tekrar normal bir 
hayat sürmesini sağlamak istiyorsanız onu;, top
luma faydalı ve kendi ihtiyaçlarını temine 
kadir bir hale getirmek istiyorsanız; 

Zindanların içi ile dışı arasındaki farkı im
kân nisbetindo az altlımız, 

Mahkûmda, mesuliyet hissinin, silinmesine as
la imeydaın yermeyiniz, 

Suçlularda insanilik haysiyetinin rencide 
edilmemesini temin ediniz, 

Onları tedricî bir serbesti sistemiyle cemi
yete geri .gönderiniz. 

Ve hepsinden önemlisi, onların bedenî ve 
ahlâki kusurlarını iyice teşhis ve tedavi edi
niz, cemiyetin bir uzvu olarak yaşamıya de
vam. ettikleri fikrini kendilerine telkin etmek
ten hiçbir zaman geri kalmayınız, 

Bu prensipleri sıralamak kolay fakat yeri
ne getirmek zordur. Ancak zorluğu vazgeçilme
sine sebep teşkil etmez, zaten bu esaslar mah
pusların tabi tutulacağı insani muamelenin as
gari şartları olarak, Birleşmiş Milletler Teşki
lâtınca tesbit olunmuş, ve Hükümetimiz de, bun
ları kabul ederek uygulamayı taahhüdeylem iştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Cemiyete zarar vermiş kimselerin ceza gör

meleri cihetteki lâzımdır. Cezaevlerini rahat-
laştırmak, kötülük işliyenleri feraha çıkarma
ya uğrakmak suçların artmasına sebebolmaz mı? 
Böyle bir düşünceye asla kapılmamak lâzımdır. 
Çünkü, hapishanedekiler de bizdendir. Ve nü
fus sayımımızda yerleri vardır. Ve bu insan
ları cemiyete yeniden kazandıiTnanm yollarını 
aramak en başta gelen vazifelerimizden biri ol
malıdır. Esasen mahpuslar hakkında tatbik 
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olunacak insani muamelenin asgari şartlarını 
yerine getirmek, milletlerarası taahhütlerimizin 
bir icabı olduğuna göre bu konuda münakaşaya 
girişmek de yersiz ve lüzumsuzdur. Hal bö}de 
olunca, memleketimizde şimdiki durumu göz
den geçirmekte fayda vardır. 

Türkiye'mizde bugün yurdun çeşitli bölge
lerine yayılmış 627 hapishane mevcuttur. Bu 
zindanlarda 23 730 u hükümlü 17 802 si tutuklu 
olmak üzere ceman 41 532 kişi çile doldurmakta
dır. Bunlardan 860 şı kadındır. Bunların için
de yaşı 11 ile 15 arasında olan çocuklar, 15 ini 
bitirip 18 zine basmış gençlerin sayısı oldukça 
kabarıktır. Ve iç içe bulunmaktadırlar. 

Şimdi sizlere soruyorum. Kötü bir kaderin, 
doğuştan zayıf bir iradenin; belki de bir adlî 
hatanın kurbanı olan ve ne halde olduklarını, 
kimimizin gözleriyle gördüğü, çoğumuzun da 
duyarak öğrendiği o köhne zindanlarda ömür tü
keten bu bahtıkara insanların, taahhüdettiğimiz 
şartlara uygun, bir hayat yaşadıklarına kaani 
misiniz, buna inanıyor musunuz? 

Bir yandan şu mübarek vatanı Batı alemiyle 
bir hizaya getirmek için plânlı bir kalkınma se
ferberliğine girişmişiz, varlığımızı her yönden 
geliştirmek istiyoruz. Ekonomik alandaki ser
mayemizi en uygun şartlar altında kullanma
nın yollarını arıyoruz. 

öte yandan mânevi kalkınmamızın şartları
nı, imkânlarını arayıp bulmak ihtiyacında de
ğil miyiz? 

Bizim gibi geri kalmış milletlerin bütün 
ümitlerini, okullara bağlamaya hakkı yoktur. 
Biz, insanların, bir araya geldiği her türlü top
luluklarım; camii, stadyumu, sinemayı, tiyat
royu, hapishaneyi mânevi kalkınmamızın bir va
sıtası olarak kullanmaya, bunlardan faydalan
maya mecburuz. 

Cezaevlerinde 50 bine yakın insan eli, kolu 
ve iradeleri bize bağlı gözlerimizin içine bakı
yor. Acaba bunları yetiştirebilmek, moralleri
ni düzeltmek, kendilerine ve topluma yararlı 
olmalarını sağlayabilmek için lüzumlu tedbirle
ri alabiliyor muyuz? Bir yandan halk eğitimini 
geliştirmek için köyde, şehirde, tarladan, 
kahveden adam toplayıp dershaneye sokmaya ça
lışıyoruz, öte yandan elimizin altında bom boş 
oturan binlerce mahpusu manen kalkındırmanın 
imkânlarını bir türlü tamamlıyaınıyoruz. Bu 
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konuda size vereceğim rakamlar; hiç de tatmin 
edici değillerdir. 

627 cezaevine dağıtılmış suçluların talim ve 
terbiyesi için bin bir gayretle tahsis edilebilen 
öğretmen sayısı sadece 89 dur. 

Kötü kaderleriyle başbaşa hapishanelerde 
günlerini öldürmeye çalışan bu insanları; bir 
yandan okutmak, öte yandan toplumun ihtiyaç 
duyduğu iş ve sanat sahalarında maharetli birer 
usta haline getirmek mecburiyetinde değil miyiz? 

Üzülerek belirtmek isterim ki; bu ellibine ya
kın hürriyetsizler toplumundan, kendilerine bir 
iş verebildiklerimizin sayısı sadece yedibindir. 
Hani cezanın gayesi artık çok değişmişti? Hani 
suçlular çürümeye terk edilmiş bir varlık değil, 
yarın yirîe aramızda normal hayatını yaşıyacak 
ve arzu edilen insanlar olarak cemiyete gelecek
lerdi? 

Cezaevlerini, suçlu girenin temiz çıktığı bir 
yuva haline getirmenin zamanı hâlâ gelmedi 
mi? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi bitirmeden evvel, önemli gördü

ğüm bir hususa temas etmeden kendimi alamı-
yacağım. Suçları önlemek, suçluları iyi bir in
san halinde cemiyete geri çevirmenin yanında, 
Adalet Bakanlığına düşen önemli bir vazife 
daha vardır. O da, suçların hangi sosyal ve
ya ekonomik sebeplerden doğduğunu araştıra
rak, bunları ortadan kaldırmak ve bu suretle ce
miyet düzeninin bozulmamasını teminat altına 
almaktır. Misal olarak kan gütme dâvası yü
zünden hapishanelere düşenleri ele alalım. Ben 
ziyaret ettiğim cezaevlerinde böylelerine pek çok 
rastladım... Hep biliriz ki, kan gütme, kökü
nü kinden ve şahsi intikam hislerinden alır. 
Bu kötü âdet, iptidai insan cemiyetlerinden, 
henüz adaletin teessüs etmediği devirlerden kal
madır. 

Kan gütme yüzünden kaatil olanları cezaya 
çarptırmakla, hücrelere atmakla bu suçları ön
lemenin imkânı yoktur. Bu hastalık ailelerde 
köklü yer tutar, beşikler içinde ninnilerle bü
yür, yeşerir.. Şahsi kininden başka kendisine 
efendi tanmııyan bir zihniyete sahibolanlarla 
moral yollardan mücadele edilemezse bir netice 
alınamaz. Tahliyesi yaklaştığı için büyük kor
kulara kapılan, «Çıktığım gün beni muhakkak 
öldürecekler» diye hapishanede kalmayı cana 
minnet bilen, ve nihayet günü gelip hürriyete* 
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kavuşunca, korktuğuna ağrıyan nice suçlular 
gormüşümdür. 

Bunları fert olarak İslah etseniz bile, cemi
yette kan.gütme itiyadını öııliyemensiniz. Buna 
beiiziyen suçların mücadele yolları ceza vermek 
veya örnek bir infaz metodu yürütmek değildir. 
Bu gibi hallerde moral eğitim yoliyle suçun 
içtimai amillerini ortadan, kaldırmaya (.'alış
mak icabeder. 

Bir müddet evvel Sivas'ta, kan gütme yüzün
den pek sık cinayetler işlenen bir köye giden bir 
din adamının, vilâyet müftüsünün, kan güt
menin din ve ahlâk bakımından ne kadar yıkıcı 
bir gelenek olduğunu, köylülere camilerde an-
Ityabilecekleri bir lisanla açıklıyarak, bundan 
vazgeçmeleri için hepsine kitap üzerine yemin 
ettirdiğini, ve bu tedbirin pek güzel bir netice 
verdiğini gazetelerden öğrenmiştim. (Görülüyor 
ki bu gibi tedbirler çok kere en ağır cezalardan 
daha tesirli neticeler verebilir. 

Adalet Bakanlığının bu basit misalleri ör
nek alarak gerekli tedbirlere başvurmasını pek 
faydalı bulurum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şu uzun mâruzâtımla yüksek huzurunuza 

çıkarmak istediğim dert bir an evvel ele alınma
sı icabeden ufunetli bir yara halindedir. 

Eğer biz, hapishaneleri, tiksinerek konuşu
lacak bir yer halinde mütalâa etmekten kurtu-
lamazsak, eğer biz, cezaevlerini bir İslah, eği
tim ve iş yurdu haline çevirmenin yolunu bula
mazsak, eğer biz suçlu ve kabahatli diye zin
danlara terk ettiğimiz kimselerin de bizden bi
rer parça olduğunu ve yarın yine aramızda ya
şaması mukadder bulunduğunu bir kelime ile, 
onların da insan olduğunu unutursak büyük bir 
günah işlemiş olacağız.. 

Bu cemiyetin bütün suçluları, cezaevleri için
de yaşıyanlar değildir. 

Hapishanelerde suçlulardan çok akıl ve ruh 
hastaları; serbest gezenler arasında ise masumla
rın yanı başında hakiki suçlular dolaşır. 

Bunları düşünerek gözlerimizi biraz da ceza
evlerinin karanlık dehlizlerine çevirmenin artık 
zamanı geldiğine işaret ederek yüce huzurunuz
dan hürmetle ayrılırım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. • 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri, muhterem 
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Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığının muhte
rem ve güzide mensupları; 

Muhterem arkadaşlar, 'Kahrettin Karaormaıı 
isimli büyük hukukçumuzun belirttiği gibi «bir 
memleketin ordusu bozuk olabilir. Bunun tesiri 
ancak, harp zamanında kendisini hissettirir. 
Yine bir memleketin iktisadiyatı bozuk olafbilir. 
Birmemleketin kültürü bozuk olabilir. Bunların 
kendisine mahsus tesirleri vardır. Fakat lbir 
memleketin adaleti bozuk olduğu takdirde her
kes kendi yumruğunun kuvvetine dayanarak 
hak istihsal etmeğe kalkışır ve bu suretle bir 
anarşi başlar.» 

Bir Fransız müellifinin dediği gibi, «Bir in
sanın bir insanı muhakeme ettiğini göz önüne 
getirdiğim vakit vücûdumun her zerresi tbaştaıı 
»sona kadar titrer. Zira bir insanın hâkimlik va
zifesini yaparken aşağı yukarı bir Allanın sı-
fatlariyle mutassıf bir faaliyet sarfetmiş olur. 
Geçmişin karanlık hâdiselerine nüfuz etmek 
suretiyle hak ve hakikati tecelli ettirmek çok 
müşkül bir şeydir. İşte hâkim her şeyden evvel 
kendi benliğinin esaretinden kendini 'kurtarıp 
aydın bir ruha kavuştuktan sonradır ki, hak 
ve hakikate nüfuz eder, karanlık hâdiseler için
den hak ve hakikati çıkarıp o suretle hak verir.» 

Muhterem arkadaşlarım, işte !bu kudsi vazi
feyi yapmak için bizde de hâkimlik teminatı de
nilen müessese kabul edildi. Ve yine yeni Ana
yasamızda hâkimlerin terfi ve nakil işlerini 
doğrudan, doğruya Yüksek Hâkimler Kurulu 
denilen bu müesseseye verilmiştir. Bir kısım 
arkadaşlar bu müessesenin 'bugün lâyıkı veçhile 
çalışmadığını, bir kısım hâkimlerin kendilerine 
düşen vazifeleri bihakkin ifa etim ediklerini ifa
de ettiler. Eğer bir hâkim kendi başına kaldı
ğı vakit kendi iç. bünyesinin menfi tesirlerden 
kendisini kurtarıp da ve adaleti tecelli ettire
cek bir seviyede değilse, eğer kendi vazifesini 
her hangi ıbir surette ihmal ediyorsa, bu takdir
de bu hâkime imkân verilmelidir. Ve hâkimin 
bu menfi hareketi doğrudan doğruya gün ışığı
na çıkmalıdır. Böyle hâkimlerin Yüksek Hâ-
kiıinler Kurulunun, geç de olsa âdil ve adaletli 
hükmiyle teşkilât içinden tasfiye edilmesini te
min etmek lâzımdır. Eğer, hâkimler kendi baş
larına kaldıkları vakit, hak ve adaleti tecelli et
tirecek bir otonomiye sahibolmazlarsa, bir muh
tariyete sahibolaımazlarsa, bu takdirde inkişaf 
etmelerine imkân yoktur. Bu zamanla kendini 
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gösterecek, bu muhtariyetin tesiri ile hakim ar
tık kendi başına kaldığı vakit kendi vicdanının 
sesini dinliyece'k ve kendi kendisinden utanacak
tır. Kendi kendisinden utanan hakim de emin 
olunuz ki, tam bir bitkim olarak vazife görecek 
ve cemiyet bu adaletten gereken nasibini alacak
tır. Ihı itibarla, Anayasanın bugünkü vermiş 
olduğu ıhak ve hürriyetler çerçevesi içerisinde 
Yüksek llâ'krmler Kurulunun haricinde bir 
Yüksek Denetleme Kuruluna ihtiyacolduğuna 
ben kaani değilim. 

ikinci nokta; Anayasamız meriyete girdik
ten sonra, Anayasamızın ikinci maddesinde 
«Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir Devlettir.» diye 
•bir hüküm vaz'etmişti iv Sosyal Devletin ye
ni nda bir de hukuk devleti vardır. Türkiye Cum
huriyeti sosyal hukuk devletidir diye bir hüküm 
vaz'etmiştir. Sosyal hukuk devleti denildiği za
man, hukuk devleti denildiği zaman kanunlar 
meriyette olduğu takdirde ister âdil, ister gay-
riâdil, ister haksız, ister haklı olsun, bunların 
tatbik edilmesi lâzımdır. Eğer seyyanen 
tatbik edilmezse bu takdirde enerji denilen bir 
nesne ortaya çıkar, cemiyette huzursuzluk başlar. 
Yine büyük hukukçuların dediklerine göre, bir 
cemiyetin içinde içtimai emniyet mi, adalet mi 
esastır?. Bu mefhumların münakaşası yapıldığı 
zaman içtimai emniyetin yâni huzurun temin edil
mesi adaletten evvel gelir. Binaenaleyh, bugün 
ceza. kanunlarımız meriyette olduğu halde yani 
Anayasadan evvel meriyette bulunan Ceza Kanu
nunun muayyen hükümleri meriyette olduğu hal
de bir hukuk anarşisi, bir muayyen fikrin anarşi
si içinde bulunmaktayız. Anarşistinden komünis
tine kadar 141 ve 142 ne i maddeler meriyette ol
masına rağmen propaganda yapmaktadırlar. Bi
zim Ceza, Muhakemeleri Csulü Kanununa göre 
Adliye Vekâletine bir muhtariyet tanınmıştır. 
Yani kanunların seyyanen tatbik edilmesi, objek
tif mânalara göre tatbik edilmesi gene Adalet Ba
kanlığının mesuliyeti altındadır. Her hangi bir 
savcı eğer btir hâdiseye »ıınıttıali dur da, bu da suç 
teşkil ederse bu fiil hakkında dâva açmazsa, bu 
takdirde Adalet Bakanı yazılı bir emir vererek 
o fiil hakkında mahkemede dâva açtırır. Bu su
retle cezanın tatbiki cihetine gider. Fakat görü
yoruz, esefle müşahede ediyoruz ki, Ceza Kanu
nunun şimdiye kadar boşlukları birtakım içti
hatlarla doldurulduğu halde muayyen bir mâ
naya kavuştuğu, vuzuha kavuştuğu halde, bu-
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gün bu maddeler kötürünı bir vaziyete getiril
miştir. Eğer bu şekilde kanun maddeleri ve do-
layısiyle kanunlar şu veya bu şekilde olan 
fikirlerin tesiri altında kalınmak suretiyle 
tatbiki cihetine gidilirse bu takdirde artık 
o cemiyetin içinde demek ki, bir keyfilik vardır, 
Ve müesseseselerc karşı olan sempati, saygı tama
men ortadan kalkar. Hukuka karşı olan saygı, 
adaletin tecellisinden daha üstündür, Eğer huku
ka saygı duyulmazsa bu takdirde adaletin süratli 
veya. geç tecelli etmesi bahis mevzuu olduğu için 
hiçbir zaman için adaletin lâyıkı veçhile tecelli 
etmesine, iyi kanunların kendi müeyyidelerini, 
neticelerini cemiyetin içinde hâsıl etmelerine im
kân bahşetıniyecektir. Bu bakımdan Sayın Adli
ye Vekiline tekrar bu hususu hatırlatmak isterim. 
Cemiyetimizin içinde bugün bir buhran, bir hu
kuk enerjisi, bir fikir enerjisi vardır. Bu da za
man zaman cemiyetimizin temeline ve dolay isiy
le bütün Devletimizin bünyesine müteveccih ha
reketlerdir. Bunun bertaraf edilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; üçüncü nokta, Temyiz 
Mahkemesinin bugünkü hâli faaliyetidir. Temyiz 
Mahkemesinde dosyalar birbirinin üzerine yığıl
mış vaziyette, vatandaşlar adaletin süratli tecel
li edemeyişinden dolayı büyük ıstırap içindedir
ler. Bunun sebebini bir kısım arkadaşlar diye
cekler ki; biz eğer istinaf mahkemelerini teşkil 
edersek, istinaf mahkemeleri kurulursa bu tak
dirde istinaf mahkemeleri bu meseleyi halleder. 
Ve vatandaş adaletsizliğin meydana getirmiş ol
duğu ıstıraptan kurtulur. 

BAŞKAN" — Sayın Diler bir dakikanız kal
dı, bağlayınız. 

XtHAT DİLEK (Devamla) — Bitiriyorum. 
Bunun için Teşkilât Kanununu, Temyiz Teş

kilât Kanununun değiştirilmesi lâzımdır. Muh
terem Hayri Mumcu Beyefendi bu hususta tek
lif vermişlerdir; fakat Adliye Bakanlığınca biz 
daha iyi teklifle geleceğiz diye bu teklifi geri 
bıraktırnuştır. Bunun bir an evvel çıkarılması 
lâzımgelmektedir. Ve gene münferit sulh mah
kemelerinin kazalarda asliye teşkilâtı haline ge
tirilmesi lâzımdır. Çünkü bâzı öyle kazalarımız 
vardır ki, yol ve iz işlememektedir, vatandaşlar 
bu sebep dolayısiyle kış günü başka yere gitmek 
lüzumunu duyımaıkta, ımuzckribol maktadır. Onun 
için münferit sulh hâkimi bulunan kazaların, 
asliye teşkilâtı haline inkılâbettirilmesi lâzım
gelmektedir. 
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İnfaz sisteminin bütün hususlarına diğer ar

kadaşlar temas ettiler. Ben bunlara temas etmi-
yeceğim. 

Jeep temini meselesin© gelince; cünmümeşhut 
tahsisatının geç gelmesi, hâkimleri ve savcıları 
cidden hacil bir vaziyete getirmekte ve dolayı -
siyle adaletin süratli bir şekilde tecellisine im
kân vermemektedir. 

Diğer bir husus da stajyerlerin müştemi mah
kemelere gönderilmesi hususunun temini... 

En son olarak hazırlık tahkikatının jandarma
ların elinden alınarak, adlî polise verilmesini is
tirham etmekteyim. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 1964 se
nesi bütçesinin memleketimize, milletimize ha
yırlı -olmasını temenni eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesi var; Sayın Ba
kana söz vereceğim. Adalet Bakanı Sayın Çum-
ralı, 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 
( C Senatosu Konya Üyesi) — Sayın Başkan, 
frmhterem arkadaşlarım; Adalet Bakanlığı büt
çesi vesilesiyle bu bütçeye gösterilen alâkanın ve 
izlur edilen temennilerin ışığı altında 1964 yılı 
çalışmalarımıza başlıyacağız ve devam ettirece
ğiz. Bize yol gösteren, ışık tutan arkadaşlarımıza 
teşekkür ederim. Gecenin geç saatleri olmasaydı 
3963 yılında yapılmış olanlarla 1964 yılında yap
mayı düşündüğümüz hususlar hakkında bilgi ver-
3m.dk isterdim. Fakat yorulduğunuzu yakinen bil
diğim için esaslı noktalara temas etmek suretiyle 
mâruzâtımı sona erdireceğim. 

1964 yılı içinde 57 ağır ecza merkezi olmak 
üzere 318 mahkemenin muameleleri teftiş edilmek 
üzere programa alınmış, ilâveten 25 yeni ceza 
evi ve iş yurdunun da teftişi yapılacaktır. 

Bakanlıkça hazırlanan ve Yüksek Meclise sevk 
«edilen vekâletçe hazırlanmakta bulunan tasarı
lar hakkında, değerli arkadaşlarım malûmat 
verdiler bu sebeple bu konuyu tek tek tekrar ele 
almıyacağım. 

Arkadaşlarımızın hemen hepsinin ısrarla üze
rinde durduğu staj meselesi hakkında dermeyan 
olunan fikirlere Adalet Bakanlığı olarak tamamen 
iştirak ediyoruz. 

Yürürlükte bulunan kanundaki şartlara ilâ
veten bu meslekin vekâr, haysiyet ve mehabetini 
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muhafaza için gerekli hükümlere ihtiyaç duyul
muştur. 

Yürürlükte bulunan Hâkimler Kanununa gö'ro 
iki yıl Adalet daireleri ve mahkemelerde çalış
maktan ibaret olan hâkimlik stajının beklenen 
f aideyi temin etmediği bir gei'çektir. 

Bu sebeple stajın bir esasa bağlanarak stajyer
lerin büro ve kurslarda ve yalnız bu işle görevli 
meslek hocaları taraflarından yetiştirilmeleri ve 
neticede imtihana ta'bi tutulmaları suretiyle mes-
leko daha yetişmiş hâkim ve savcıların alınmasını 
sağlıyan hükümlere ihtiyaç duyulmuş yer değiş
tirmede birinci sınıfa yani Yargıtay üyeliğine 
aday olmada ve Yargıtay Başkanlığı görevinin 
ifasında yeni esasların konulması derpiş edile
rek hazırlanan Hâkim ve Savcılar Kanunu Yük
sek Meclisin Adalet Komisyonunda bulunmakta
dır. 

Adalet teşkilâtının muhtaçolduğu meslek me
murlarını yetiştirmek üzere meslek okulu ve kurs
larının açılması yeni Hâkimler ve Savcılar ka
nunu tasarısının göz önünde tuttuğu esaslı pren
siplerdendir. 

Hâkimler hakkındaki şikâyetlerin yüksek de
receli hâkimler vasıtasiyle tahkik ettirilmesi ve 
Yüksek Hâkimler Kurulu emrinde müfettişlerin 
bulunmaması şikâyetlere yol açmaktadır. Hâ
kimlerin belli konular için denetiminin yeni bir 
esasa bağlanması, üzerinde durduğumuz önemli 
meselelerimizden d ir. Halen yürürlükte bulunan 
Avukatlık Kanununun birçok maddelerinde ya
pılan müteaddit değişikliklere rağmen avukat
lık meslekinin bugünkü ihtiyaçlarına cevap ver
memekte olduğu bir gerçektir. Adalet Bakan
lığında Avukatlık Kanununu hazırlamak üzere 
teşkil edilen komisyona istanbul, Ankara, İzmir 
barolarından birer temsilci de katılarak çalış
malara başlanılmıştır. Ancak baro temsilcileri 
kendi görüşlerinin baroların müştereken yaptık
ları toplantılarda tesbit edildiğini ve bir önproje 
haline getirildiğini, Hükümetin noktai naza
rının açıklanmasını ve komisyonun bu şekilde ça
lışmasını istemişlerdir. Komisyon ise kendisini 
hiçbir görüşle bağlı tutmaması ve Anayasanın 
ışığı altında ileri ve her bakımdan teminatlı bir 
tasarı hazırlamanın bu ilmî komisyonun görevi 
içinde bulunduğunu benimsemesi üzerine baro 
temsilcileri çalışmaları terketmişlerdir. Halen 
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Yargıtay İkinci Başkanının Başkanlığında üç üni
versite üyesi ve Bakanlık temsilcisinden teşkil 
olunan ilmî komisyon bu konudaki çalışmalarına 
hızla devam etmektedir. 

Üzerinde dikkat ve hassasiyetle durduğumuz 
infaz sistemi ile ceza ve tevkif evleri, iş yurt
ları üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sayın Milletvekili Neriman Ağaoğlu'nun 
ifade buyurdukları şekilde halen, hükümlü ve 
tutuHaı olarak cezaevlerinde toplam olarak 
41 532 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. 

-Sinop, Kayseri, Edirne ve İzmir'de olmak 
üzere dört aded bölge cezaevi, 13 aded yeni ce
zaevi aynı zamanda iş esası üzerine müesses 
cezaevi karekterinde Ankara, Elâzığ, İzmir'de 
de üç aded Çocuk Islah Evi, Eskişehir, Konya ve 
Sinop'da üç çocu'k cezaevi, Sivas'ta Ibir kadın 
cezaevi 509 aded kazalardaki cezaevleri ile bir
likte cem'an 627 aded cezaevi vardır. 

Halen Sivas, kadın - erkek, İsparta, Niğde 
inşaat, Niğde tarım, Değirmisaz Maden, Ankara, 
İmralı, Edirne, Dalaman, Foça yeni cezaevleriy
le Ankara, Elâzığ, izmir, çocuk ceza ve ıslah 
evleri olmak üzere 13 iş esası üzerine müesses 
cezaevi mevaudolup bunların iş mevzuları; Ta
rım, hayvancılık, halıcılık, dokumacılık, çorap
çılık, mo'blecilik, kunduracılık, terzilik, balıkçı
lık, fırıncılık, inşaat, madencilik, matbaacılık, 
meyvacılik ve çiçekçiliktir. 

Cezaevleri ile çocuk ceza ve ıslah evlerinde; 
21 sa'bit öğretmen ve Millî Eğitim Bakanlığı ile 
de anlaşmak suretiyle de temin edilen 67 öğret
men ki, 88 öğretmen öğretimle meşguldür. 

Ortalama 5 000 hükümlü öğretime tabi tu
tulmaktadır. 

Kazalar da dâhil olduğu halde bütün cezaev
lerinde Diyanet işleri Eeisliği tarafından haf
tada ikişer gün din adamlarına dinî ve ahlâki 
mevzularda konferanslar verdirilme'kte ve ay
rıca bu konuda ilim adamlarından da istifade 
edilmektedir. Buna ilâveten terbiyevi ve kül
türel filimler de imkân nisbetinde gösterilmekte
dir. 

Yeni cezaevlerinde ve iş yurtlarında döner 
sermaye miktarı yirmi milyona yakındır. 

Hükümlülere 3,5 liraya 'kadar yevmiye veril
mektedir. 1962 yılında iki milyon iki yüz yet
miş yedi bin otuzyedi lira yevmiye tahakkuk 
ettirilmiş yüz on bin dokuzyüz dört lira da priım 
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ödenmiştir. 1963 yılında bu miktarın üç milyona 
yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Halen Ankara'da Kalaba mevkkinde, İzmir' 
de Şirinyer'de, Zığ' da olmak üzere üç çocuk 
ıslah evimiz vardır. 

Çacuk ıslah evlerinde ilkokul tahsilini yap
mamış veya bitirmemiş çocuklara ilkokul teh-
sili verilmekte ve bunlar öğleden sonra da ter

zil ik, marangozluk, kunduracılık, demircilik, 
bahçecilik ve çiçekçilik gibi atölye ve iş yerle
rinde çalıştırılmaktadır. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı ile alâkalı olmak üzere adliye binaları 
için malî portresi yetmişsekiz milyon liraya ba
liğ olan bir liste tanzim edilerek Plânlamaya ve
rilmiştir. 

Kodifi'kasyon ve ilmî neşriyat; 
Çeşitli özel kanunlara dağıtılmış bulunan 

hükümlerin dikkatli bir tetkik ve tasnife tâbi 
tutlarak kotlar halinde toplanması kaçınılmaz 
bir zaruret olarak kendini hissettirmekte ise-
de, uzun bir çalışmayı gerektiren bu işin kısa 
zamanda gerçekleştirilmesine imkân bulunma
dığı gi'bi, kodifikasyon çalışmalarını Bakanlı
ğımızın tek başına yürütmesine de imkân olma
yıp, bir merkezden idare edilmek şartiyle, bü
tün bakanlık ve dairelerle üniversitelerin ve 
resmî ve hususi enstitülerin müzaheretini sağ
lamak icabetmektedir. 

Meslek mensuplerma çok faydalı olan 
«Zürich Şehri» namı ile mâruf eserin tercüme
sine evvelce başlanmış olup, kalan kısımların 
tercümeleri peyderpey tamamlanmaktadır. Ay
rıca İsviçre'nin «Bern Şehri» de Bakanlığımızın 
tercüme programına alınmış ve bu şerhin bir 
kısmının tercümesi tamamlanmıştır. 

Uzun bir süreden beri Bakanlığımızca yayın
lanmakta olan Adalet Dergisi, hukuk nazariya
tı ve tatbikatiyle ilgili makaleler ve mahkeme 
kararlarını mümkün olan süratle meslek men
suplarının bilgisine arz etmek suretiyle faydalı 
olmaktadır. 

Ayrıca 1963 malî yılı içinde meslek »mensup
ları için faydalı görülen 34 adet yerli telif eser
den 43 487 liralık miktar satınnalınmış ve teş
kilâta tevzi edilmiştir. 

Bakanlık kütüphanesine (bu yıl içinde alman 
ilmî ve tatbiki konulardaki yabancı dillerde 
yazılmış eserlere de 5 000 lira ödenmiştir. 

Şimdi kısaca arkadaşlarımızın temas buyur
dukları hususlara işaret edeceğim; 
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. Kemal Kaya, Nihat Diler arkadaşlarımız, sulh 

mahkemelerinin asliye teşkilâtı haline getirilme
sini istemektedirler. Çok doğrudurlar. Kanaatle
rine iştirak ediyoruz. Lütfedip bize verdiğiniz son 
imkân ile önümüzdeki ay içerisinde bu sulh hâ
kimlerinden bilhassa Devletin behemehal gitmesi 
icabeden, kazalarımızda Asliye Teşkilâtı kuraca
ğız ve savcılıklarda da münhal kalmıyacağını 
umuyoruz. 

Adlî tıp meslekini cazip hale getirecek ted
birler Yüksek Meclise sunulan tasarıda mevcut
tur. 

Suç üstü ödeneğinin gayrikâfi olduğu Halil 
Bey arkadaşımız tarafından ifade edildi; doğru
dur. 

1962 yılından tahakkuk ettirilip de tediye 
edilmemiş borçlarımız vardır. 

Teımennıi 'edildiği gibi savcılara birer jeıep ve
rilirse ve bu tahsisatı Maliyeden kurtarabilirsek 
biz de memnun oluruz. 

Arkadaşımız Abdülhalim Araş, A. P. merke
zinin tahribedildiğini ve gerekli alâka gösterilme
diğini beyan etmişlerdir. Bu hususu hemen tah
kik ettik. A. P. merkez binasının tahribi olayı ile 
ilgili şahısların bir kısmı hakkında Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten do
layı dâva açıldığı ve dâvaların görülmekte bulun
duğunu, yakalanan kimselerin binanın tahribi 
işine de katıldıkları hakkında ve bu hususa ait de
lil elde edilemediğini ve faillerin halen zabıta ve 
müddeiumumilikçe aranmakta olduğunu ve tah
kikatın C. Savcılığınca devam edilmekte olduğu
nu arz ederim. 

Bütçede burs tahsisatı veriyoruz diyorlar; bu 
yeni burslar için değildir. Geçen seneler alınmış 
ve üçüncü, dördüncü sınıfa gelmiş olan öğrenci
lere verilmek üzere konulan bir tahsisattır. Yeni 
bütçe ile burs almıyoruz. 

Sayın Atıf Şohoğlu arkadaşımızın işaret bu
yurdukları Noter Kanunu üzerinde Vekâletçe ça
lışılmaktadır. Tasarı bu yıl içinde Meclise sevk 
edilecektir. Yine Atıf Şohoğlu'nun, mahkeme ve 
icra, iflâs daireleri tarafından gazetelere verilen 
ilânların resmî ilân mahiyetinde addedilerek yük
sek tarifeye tabi tutulduğu bir gerçektir. Bunun 
parasının şahıslar tarafından ödendiği bilindiği
ne göre resmî ilân mahiyetinde değildir. Bu hu
sus için de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile te
mas halindeyiz. 
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Sayın Neriman Ağaoğlu'nun, infaz sistemi, iş 

yurtları, mahkûmların çalıştırılmaları hakkındaki 
düşünceleri bizim de gerçekleştirmeyi düşündü
ğümüz hususlardır. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nazmi özoğul. 
NAZMt ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar; kıymetli parti sözcüleri ve ihtisas sahi
bi olan hukukçu arkadaşlarımız dileklerini, istek
lerini geniş olarak dile getirdiler. Benim ihti
sasım olmıyan bu mevzu hakkında konuşacak de
ğilim. Yalnız Vekilin (Ortadan «Sayın Vekilin» 
sesleri.) cevaplandırmasını istediğim bir noktayı 
zabıtlara geçirmek için söz almış bulunuyorum. 

Mahallî seçimler için Meclisimizce bir kanun 
çıkardık. Bu kanun, 286 sayılı Kanun 18.7.1963 
tarihlidir. Bu kanunun 4 ncü maddesi: «Köy, 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin seçiminde 
adaylık usulü yoktur. Seçmenler muhtar için bir 
ad, üyeler için asıl üye sayısının bir katı ad ya
zılmış oy puslalarmı aynı zarfa koyarak, aynı 
sandığa atarlar.» hükmünü vaz'etmiştir. Bilâhara 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, belediye, 
il seçimleri ile köy ve mahalle seçimlerinde san
dık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren ge
nelge, diye bütün seçim kurullarına yayınladığı
nı bir genelgeyi bilâhara tesbit etmiş bulunuyo
ruz. Okuduğum bu kanun maddesinin aynı genel
gede şu şekilde tatbik edildiğini tesbit etmiş bu
lunuyoruz: «Köy seçimlerinde adaylık usulü bu
lunmadığından, seçmenler diledikleri kimselere 
oy verebilirler. Muhtar için bir ad, üyeler için 
de, asıl üye sayısı kadar ad yazılmış oy puslala
rmı aynı zarfa koyarak sandığa atarlar.» Arka
daşlar, Meclisimizce çıkarılan kanunda «bir katı 
kadar» kelimeleri bu genelgede çıkarılmıştır. Ma-
lûmuâliniz, Meclis zabıtlarında olduğu gibi, yani 
«bir katı kadar» ifadesi, nüfusu binden aşağı olan 
köylerde seçmen bir puslaya dört asıl, dört ye
dek üye yazar ve sandığa atar. Binden fazla nü
fusu olan köylerde altı asıl, altı yedek üye yazı
lır ve sandığa atılır. Bu Meclisimizin çıkardığı 
kanunun icabıdır. Halbuki seçimler esnasında 
köylerde sandık başlarında bulunan başkanların 
••elinde bulunan bu genelge tatbik edilmiştir. Ya
ni Meclisimizin çıkardığı gibi, «bir katı kadar» 
tatbik edilmemiştir. 

Şöyle izah edeyim: Bir köyde 8 vatandaş 350 
rey aldı; rey puslaları sayıldı, 350 rey aldı. Ve yi
ne diğer bir puslada diğer 4 vatandaş 50 rey al
dı. Genelgeye göre 350 rey alan yedek üyeler çı-
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karılmış ve 50 rey alan yedek üyelere yedek 
üye olarak tatbik edilmiştir. Sayın Vekilden 
şunu öğrenmek istiyorum. Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığınım yayınladığı genelgede bir 
kaırar numarası yoktur, tarihi de yoktur. Ve 
bu Yüksek Seçim Kurulunun gönderdiği bu 
genelgenin başında .da Yüksek iSeçim Kurulu 
imzasını havi bir yazı da, başlık da yoktur. 
Ancak son sayfada, «Genelgenin dayanağı» di
yor. «Madde 77. 2ı98 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin 10 ncu bendi uyarınca düzenlenmiş
tir, 19 . 10 . 1963 te.» 19 . 10 . 1963 günü bu 
genelgenin Adliye Bakanlığına, her halde bir 
sureti gönderilmiştir. Sayın Adliye Vekilinden 
şu sualimin cevabını öğrenmek istiyorum : Bu 
bir matbaa hatası mıdır, matbaa ihatası olarak 
mı tatbik edilmiştir1? Yoksa Yüksek Seçim Ku
rulunun bir kararı icabı mıdır1? 

Arkadaşlar, umumi olarak şunu ifade et
mek isterim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çıkardığı kanunları ve bunun muhtevasını 
ancak ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
değiştirebilir. Onun dışında hiçbir müessese 
ve kurulun buna yetkisi yoktur. 

Lütfen: (Sayın Vekilimizin 'bu konuda fikirle
rini öğrenmek istiyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Balkan. 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ (O. 

Senatosu Konya Üyesi) — Pek muhterem Naz-
mi özoîrul'un sorusuna cevap verecek mevki
de olmadığımn takdir buyurursunuz. Yüksek 
Seçim Kurulu Adliye Vekâletinin emrinde, de
netiminde değildir. Müstakil bir teşekküldür. 
Buyurduğunuz hususatı zabıtlardan alarak 
kendilerine intikal ettireceğiz. Ümidederiız ki, 
isteklerinizi tetkik ederler. 

ŞADI PEHLTVANO&LU (Ordu) — Sual' so
racağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Rejim 

aleyhtarı ve yıkıcı ideolojik cereyanlara karşı 
adalet cihazının ataletini önlemek için Vekâ
let ne düşünmektedir? Sayın Bakanın mücer

ret tamimi ile bu mahzurun önleneceği1 kanaa
tinde midirler? 

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ (De
vamla) — Suç nereden gelirse 'gelsin, hangi 
yönden işlenirse işlensin, Ceza Kanununu ih
lâl eden bir fiilden dolayı müddeiumumiler, 
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esasen hassasiyetle durmakta oldukları gibi, 
Vekâlet mesuliyetini aldıktan sonra da, demin 
bütçenin müzakeresi sırasında arkadaşımızın 
gerçekten arzu ettikleri gibi, mühim suçların, 
rejimle ilgili suçların, Devletin bekasıyla, ha
yatiyle ilgili suçların bizzat müddeiumumier 
tarafından takib edilmesini ısrarla, bir tamimle 
kendilerinden istedik. Ve hassasiyetle bu işi 
taikilbetmekteyiz. 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Çok sa-
ğolun. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, oku
yoruz. 

Başkanlığa 
Yeterliğin oya ıkonmasını arz ve teklif ede

rim. 
Tokat 

Zeyyat Kocamemi 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

kadar konuşulmuştur. Yeterliğin oya, konma
sını1 aıi'z ve teklif etlerim. 

Mardin 
Şevki Aysan 

'BAŞKAN — Yeterlik 'önergelerini oya sunu
yorum. Kabul •edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edteriJer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 216 324 '850 
BAŞKAN — Kabul edenüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 21 677 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenllei'... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 28 663 625 
BAŞKAN — Kabul «deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lirıa 

1.6.000 Çeşitli giderler 2 269 000 
BAŞKAN — Kabul ederler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

-M.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edıenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.'»2.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul cdi'lmişttir. 

84.000 Malî transferler 41 750 
BAŞKAN — Kabu-1 edenfer... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lirıa 

35.000 Sosyal transferler 92 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtmiyeaıler... Kabul edilmiştir. 

•36.000 Borç ödenekleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul ededler... 
Etmıiyıeınler... Kabul ediilmişıtıir. 

Sayın arkadaşlar, Adalet Bakanlığı bütçesi
nin görüşülmesi bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesi ile Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün bütçesinin oylanması aranan, mat-
lubolan ekseriyeti temin edemediği için bugünkü 
birleşimde tekrarlanacaktır. Yani 22, Şubat 1964 
Cuma günü saat 10.00 da tekrar oylarınıza su
nulacaktır. 

22 Şubat 1964 günü saat 10,00 da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01,07 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk .yoktur) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Ityas Seçjkin 

ANTALYA 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
138 
113 

21 
4 

303 
9 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Farulk Küreli 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

IÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 

Suphi Baykam 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Haııhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KIRŞEHİR 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Nuretttin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 

Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
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TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 

ibrahim Bulanalp 

VAN 

Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Eamiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 

Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Ali Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Çekinirler] 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Maılûk Nur Bâfci 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

[Oya kattlmty anlar] 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar ' 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 

Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 
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BOLÜ 

Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç,oğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Perruh Bozbeyli 
(Bşjk. V.) 
Nurettin Bulak 

Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.)" 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 

Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 

H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 

Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

M. Meclisi B : 58 
Oğuzdımir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat (B. 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Ali§an 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. U.) 
Osman Şahin oğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 

21 . 2 . 1964 O : 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztarak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulu-soy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğhı 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı -
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat (t.) 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manâsa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 
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ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tlyas Seçkin 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BOLU 
Zeki Baltacıoglu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekin&erler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Hilmi Güldoğan 
EDİRNE 

Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Sadık Kutlay 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Coşkun Kırca 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

(Yeter çoğunluk .yoktur) 
450 

99 
74 
11 
4 

352 
9 

Şeref Bakşık 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

MALATYA. 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

. ORDU 
Rafet Aksoy 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şinasıi Osuna 

KASTAMONU 

Sabri Keskin 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu / 
ibrahim Bulanalp 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 

TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
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ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savnın 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Genee 
İbrahim Imirzalıoğlu 

DİYARBAKLR 
Alp Doğan Şen 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Oya katılmıyanlar] 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
AbdÜJİhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Atn 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
F Filmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut .Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
fsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKD* 
Adnan Aral 
Şehmus Arslam 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vcfik Piniınçcioğiu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
FTürrem- Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilerin 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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Nizamettin Erkmen 
I. Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddirı özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Burihan Bozdoğan (î.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güloüjril 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Taihtsin Demi ray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Falhrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Şahaibettin Orhon 
Naci öktem | 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tektinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

M. Meclisi B : 58 
İZMİR 

Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gursan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU i 
Avni Doğan 
Fethi DoSançay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âlı Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin I 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 

21 . 2 . 1964 O : 4 
Ömer Kart I 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 

Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
î^ezai Sarpaşar I 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA I 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nııımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
il yas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİÎRT 
Cevdet Aydın 
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Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
iCem.il Karahatı ' 

SÎVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

M. Meclisi B : i 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Rkre-m Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
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Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELt 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

[Açik üyelikler] 
Artvin 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 
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1 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Tra'bzon 

Zonguldak 

Yekûn 
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Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Eırat (I.) 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoglu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ELLlSEKİZlNCt BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1964 Cuma 

Saat : 10,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mecli
si 1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 .1964] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 592; C. Senatosu S. Sayısı : 341) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi S. Sa

yısı : 601; C. Senatosu S. Sayısı : 342) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 4. — istanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 600; C. Senatosu S. Sayısı : 339) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 5. — istanbul Teknik Üniversitesi 1964 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere 
leri (M. Meclisi 1/587; C. Senatosu 1/344) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 599; C. Senatosu S. Sayı
sı : 340) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1964] 

X 6. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 1/360) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 602; C. Senatosu S. Sa
yısı : 344) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/347) 
(M. Meclisi S. Sayısı 591; C. Senatosu S. Sayı
sı : 343) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı : 603; C. 

(Devamı arkada) 



Senatosu S. Sayısı : 345) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 598; C. Senatosu S. Sa
yısı : 346) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 594; C. Senatosu S. Sayısı : 347) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 
C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı: 604; 

C. Senatosu S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 595; C. Senatosu S. Sayısı : 350) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 14. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/580; C. Senatosu 
1/330 (M. Meclisi S. Sayısı : 597; C. Senatosu 
S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 13.2.1964] 

X 15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu ile Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/592; C. Se
natosu 1/329) (M. Meclisi S. Sayısı : 590; C. 
Senatosu S. Sayısı : 337) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1964] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L Î S İ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/592; C. Senatosu 1/329) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 337) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.2. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3158 

KABMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasın* rica ederim. 
E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

12. 2 . 1961 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 4 . 2 . 1964 tarihli ve 3158 sayılı tezkeresi ile gönderilen «Vakıflar 
Genel Müdürlüğü» 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişi;: 
likler incelendi. 

Cumhuriyet Senatosunca, 14.130 ncu «mahkome hare ve giderleri» maddesinden 44 520 liri 
düşülmüş, 34.810 ncu «5634 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu maddeleri gereğince Hazineye ödenecek 
karşılıklar» maddesine 44 520 lira eklenmiştir. 

Komisyonumuz yapılan değiştirmeleri benimsemiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ba.şkan Sözcü Kâtip 
Trabzon İzmir Yozgat Ankara 

A. Ş. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğlu C. Sungur N. Berkkan 

S. Sayısı : 590 

T. B. 31. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Millet Meclisi 1/592 
C. Senatosu 1/329 
Karar No. : 47 - 370 



Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Elâzığ 
H. Müftügii 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Yalçın 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
0. Apaydın 

a 

Gümüşüne 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 
Konya 

M. Dinekli 

Sakarya 
B, Akdağ 

Trabzon 
A. Ti. TJzuner 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

M. Gürer 

Van 
F. Işık 

Sayfa 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe Komisyonunca 
evvelce kabul edilen 

28 

34 
34 
35 
37 
37 
38 

14.000 Hizmet giderleri 
Kesim itoplamı 

14 130 Mahlkeme hare ve giderleri 
14.000 Hizmıelt güderleri Bölüm toplamı 

Cari harcamalar toplamı 
22.000 22.621 Abideler ile 7044 sayılı Kanunla dev-

rolunan eski eserler onarımı 

VAKIFLAR GENEL 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için 22 478 282 
lira, yatırım harcamaları için 
22 200 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamalara için de 
•6 500 118 lira ki toplam 
51 184 400 lira ödemek verilmişı-
tir. 

7 282 741 
2 814 240 

675 000 
7 282 741 

22 478 282 

Aynen kabul edilmiştir. 

3!) 

40 
41 

34.000 

34.000 

34.810 
Malî tran&ferler 
5634 sayılı Kanunun 8 ve 10 ncu mad
deleri gereğince Hazineye ödenecek 
karşılıklar 
Malî transferler bölümü tioplaımı 
•Sermaye teşkili ve transfer harcama• 
lan toplamı 

437 400 

437 400 
437 400 

6 506 118 

M. Meclisli ( S. Sayısı : 590 ) 



Senatoda değiştirilerek kabul edilen Karona Bütçe Komisyonunca 'kalbul edilen 

MÜDÜRLÜĞÜ 

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için 22 433 762 lira, yatınım harcamalan 
içlin 22 200 000 lira, sermaye tesTril'i ve trans
fer harcamalan için 6 550 638 lira ki, top
lam olarak 51 184 400 lira ödenek verilımiş-
(tir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcama
lan için 22 433 762 lira, yatıran harcamalan 
iç'in 22 200 000 lira, sermaye teşldli ve trans
fer harcamaları için 6 550 638 lira iki, top
lam olarak 51 184 400 }ira ödenek verilmiş-
ftir. 

7 238 221 
2 769 720 

630 480 
7 238 221 

22 433 762 

7 238 221 
2 769 720 

630 480 
7 238 221 

22 433 762 

Aibüdefler ile 7044 sayılı Kanunla dtetvrolünan 
ve kudreltlsdız mülıhalk vakıflara alt âMIdevi 
eısiki eserler lonammı. 

481 920 

AlbİKMer ile 7044 sayılı Kanunla devrolunan 
ve kudreMız mülıhalk vakıflara ait âJbMevi 
«ski eserler lanarmıı. 

481 920 

481 920 
481 920 

481 920 
481 920 

6 550 638 6 ı550 638 

M. Meclisii ( S. Sayısı : 590 ) 



Dönem : 1 CO"7 
Toplantı: 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı D a / 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/580; C. Senatosu 1/330) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 338) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3159 4 . 2 . 1964 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul 
olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cumıhuriyeit Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/580 G. S. 1/330 12 . 2 . 1964 
Karar No. : 369 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 3 . 2 . 1964 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul olunan (Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı, ekli cetveleri) ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karmıa Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
A. Ş. Ağanoğlu 




