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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BÎRlNCÎ OTURUM 
Gerekli çoğunluk olmadığından saat 11,00 de 

toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İKÎNCÎ OTURUM 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'-
nih, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
geçici 5 nci maddesinin! birinci fıkrasının, değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Hükümet
çe hazırlanmakta bulunan Genel Kadro kanunu 
tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince tehirine dair tezke
resi okundu, bilgiye sunuldu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere bir süre devam olundu. 

Saıat 14,30 da toplanılmak üzere Birletilme 
ara verildi!. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekilî Bilecik 
İsmail Arar Sadi Binay 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

RAPORLAR 

1. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesaibma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhe-
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/141, 1/33) (Gündeme) (S. Sayısı : 57) 

2V — Ankara Üniversitesinin 1963 Bütçe yılı 
Kesin'hesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi) ile 
Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesih'he-
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/159, 1/51) 

3. — Ankara Ü niversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağll cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun taisarısı ve Bütçe Karma Ko-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve 
Başbakanlık bütçeleri görüşülerek bölümleri 

kabul olundu. 
Saat 21,00 de toplanılmak üzere 19,25 te Bir

leşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Zonguldak 
İsmail Arar 8. Telcin Müftüoğlu 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Danıştay bütçeleri görüşülerek bölümleri ka

bul edildi. 
17 Şubat 1966 Perşembe günü saat 10,00 da 

toplanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 03,40 
da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 

Ahmet Bilgin Âdil Kurt el 
Kâtip 

Manisa 
önol Sakar 

misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/124, Cumhuriyet Senato
su 1/642) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 61; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 758) 
[Dağıtma tarihi : 17. 2 .1966] 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN 
İŞLER 

4. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/137) (Plân Komisyonuna) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğkı ve; Tunceli1 Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/239) (Millî Eği
tim Komisyonuna) 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Adil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyeler lütfen beyaz düğmelere bassın

lar. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün

kü müzakereler, oturumlar bugün saat 4 e ka
dar devam etmiş, bu sebeple arkadaşlarımızın 
büyük bir kısmı Me'clrsi terk etmişlerdir. Anla-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen celktrikler yandıktan sonra beyaz 
düğmelere bassınlar. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile Amerika Birleşik Devletleri
ne gitmiş olan Milli Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun yurda dönüşünün gecikmesi dola-
yısiyle Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 24 
Şubat Birleşimine alınmasına dair Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın önergesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Millî 

siliyor kî, henüz şu saate kadar Meclisi teşrif 
etmek imkânını bulamadılar. 

Bu sebeple, çoğunluğumuz şu anda bulun
madığı cihetle İçtüzüğün 87 nci maddesi gere
ğince Birleşimi bir saat sonra toplanılmak üze
re tehir ediyorum. 

Kapanma saati : 10,06 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz mevcut

tur. Müzakereye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Savunma Bakanvekili Sayın Cihat Bilgehan ta
rafından verilmiş bulunan bir önerge var. Ittı
laınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Evvelce yapılan bir değişiklik ile Millî Sa

vunma Bütçesi 23 Şubat 1966 tarihine alınmış
tır. Millî Savunma Bakanının uzaması muhtemel 

Î K Î N O I OTURUM 
Açılma saati: 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLTR : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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seyahati dikkate alınarak 24 Şubat 1966 tarihin
de yapılacak Sanayi Bakanlığı Bütçesiyle yer de
ğiştirilmesi suretiyle görüşülme hususu yüksek 
takdirlerinize arz olunur. 

Millî Savunma Bakanvekili 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Daha önce gün ve saatler Yüce 
Meclîs tarafından karara bağlanmıştı. Başkan
lık bu şekilde gereğini! icra edecektir. Millî Sa
vunma Bakanlığının görüşüleceği gün Sanayi1 

Bakanlığı, Sanayi Bakanlığının Bütçesi görüşü
leceği gün itee Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
görüşülecektir. Efendim, 23 Şubat 1966 Çar
şamba günü Millî Savunma Bütçesi görüşüle
cekti. Onun yerine, şimdi değişecek, 24 Şubat 
1966 Perşembe günü Millî Savunma Bakamğı 
Bütçesi görüşülecek, bunun yerine 23 Şubatta 
ise Sanayi Bakanlığı Bütçesi görüşülecektir. 

Sayın Tarık Ziya Ekinci bir yazı göndere
rek zaptı sabık hakkında söz istemişsiniz. Lüt
fediniz, zaptı sabık hakkında zapta geçmiş bir 
yanlış beyanınızı düzeltmek amaciyle mi1 söz is
tiyorsunuz ? 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5; 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 47; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
716) 

A — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

a - Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Mü
dürlüğü : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Dev
let İstatistik Bütçesi üzerinde gruplarına adına 
söz alan arkadaşlarımıza söz vereceğim. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Adnan Şenyurt. 

Sayın Şenyurt sözleriniz, Meclisçe alınan ka
rar gereğince, gruplar adına olmakla beraber 20 
dakika ile mukayyettir. 

C. H. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞEN
YURT (Erzurum) — Sayın milletvekilleri, Dev
let İstatistik Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerini kısaca arz edece
ğim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Efendim, dün konuşan bir arkadaşın beyanla
rımızı tamamlamamış olması dolayısiyle ve mak
sadının da zapta geçmemiş olması dolayrsiyle 
tavzih etmek, yanlış anlaşıl'masını tavzih etmek 
ve tescil ettirmek için zaptı sabık hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci; zaptı sabık hak
kındaki konuşmaları şimdiye kadar vukubulan 
tatbikat cümlesinden olarak zapta geçmiş ifa
delerini arkadaşların tashih edebilmesine imkânı 
vermek için veriyoruz ve ayrıca hangi arkada
şımızın ifadesi zapta yanlış geçmişse, o arkada
şımıza söz veriyoruz. Tevkilen bir kimseye söz 
vermiyoruz. 

TARIK ZİYA EKÎNCt (Diyarbakır) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Hangi 
arkadaşımızın ifadesi zapta yanlış geçmişse o 
arkadaşımız söz istiyebi'lir. Eğer, o arkadaşı'mı'z 
yalnız söz istemiş olsaydı, ona söz verebilirdim, 
yalnız tashih için. 

Plânlı devreye girdiğimiz günden bu yana 
bütçe kanun tasarıları vesilesiyle, İstatistik Ens
titüsü Bütçesi üzerindeki müzakerelerde bilhas
sa dikkati çeken taraf, hemen, hemen bütün par
ti sözcü ve konuşmacıların beyanlarında birinci 
derecede üzerinde durdukları husus, plân ve 
onun tatbiki, keza muvaffakiyeti! bakımından 
enstitünün ehemmiyetini ve fonksiyonunu teba
rüz ettirmeleri olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz de bü
tün bu görüşlere iştirak ediyor ve geçen dönem
de çıkarılmış olan yeni Teşkilât Kanunu üze
rindeki çalışmaların bu kanaati paylaşmış oldu
ğumuzun bir delili olarak kabul buyurulmasını 
arz ve ifade etmek istiyoruz. 

Muhte'relm milletvekile'riı, 
Kısaca ehemmiyetine işaret etmiş bulundu

ğumuz bu durumdan çıkarılabilecek bellibaşlı 
netice şöyle özetlenebilir : 

1. İstatistik Enstitüsü Devlet faaliyetleri 
içerisinde mühim bir kurultıştur. 

2. Bu Enstitünün tedbir ve çalışmalarının 
isabetli ölüp olmaması plânın şu veya bu şekil-

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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de muvaffakiyetine tesir edebilecek durumda
dır. 

Bu itibarla, bu kuruluşa imkânlar nöbetin
de maddi ve mânevi yönden destek olmak ve 
çalışmalarında onu teşvik etmek her veçhile 
münasip ve verimli bir tedbir olacaktır. 

Esasen Teşkilât Kanunu il'e bu imkân bir 
nisbet dâhilinde sağlanmış olup bundan böyle 
de yine icabeden müzaheret esirgenmemelidir. 

Şüphesiz bir taraftan bütçe imkânları ile bu 
kuruluş desteklenirken, diğer taraftan da Ens
titünün faaliyetlerinin ehemmiyetini müdrik 
sayın idarecilerine de çok vazife düşmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 
Enstitünün şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
böyle de daha randımanlı bir çalışma içerisin
de bulunacağına ümidimiz vardır. Temennimiz 
de bu yoldadır. 

Ümidimiz vardır derken, bizi böyle bir dü
şünceye sevk eden hususun Enstitünün içeri
sinde bulunduğu çalışma temposu ile yerine ge
tirdiği veya getirmeye gayret ettiği hizmetler
den dolayı olduğunu peşinen arz etmek isteriz. 
Ezcümle geçtiğimin yıl, Enstitü bir taraftan 
daha önce yapılmış olan 2 genel sayım ile 4 ilde 
yapmış olduğu aile bütçe anketlerinin sonuçla
rını işlemenin yanında sair işlerini yürütürken 
bir taraftan da genel nüfus sayımı neticeleri 
üzerindeki çalışmalarına devam etmiş olup, ha
len de bu sayımın katî neticeleri için titizlikte 
gayret gösterilmektedir. 

Bunlardan başka yine Devlet İstatistik Ens
titüsü tarafından çeşitli yönleriyle bîr inceleme 
konusu olarak ilk defa yapılmış olan bina sa
yımı, bu alanda ahnacak tedbirlere ışık tuta
caktır. 

Ehemmiyeti aşikâr olan turizm mevzuunda 
isabetli kararlara varılması bakımından Turizm 
ve Tanıtma, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakan-
llkl'ariyie 1964 yılında başhyan müşterek çalış
maların memleket ekonomisinde müspet faali
yetler olduğunu ifade etmek uygun olur, kana
atindeyiz. 

Bu cümleden olarak, merkezde kurulmuş 
olan turizm ve ulaştırma istatistikleri şubesine 
ilâveten Antalya ilinde 5 nci Bölge Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak İsta
tistik Enstitüsünün çalışmalarını daha da satha 

yayması bakımından şimdiye kadar kurulmuş 
olan bölge müdürlüklerine yenilerinin ilâvesi 
suretiyle bu müdürlüklerin kısa zamanda çoğal
tılmasını temenni etmekteyiz. 

Devlet İstatistik Enstitüsü işte kısaca ve hu
lasaten arz etmiş olduğumuz bütün bu hizmet
leri yaparken, diğer taraftan hizmetin ifa'smda 
hâkim bir yer işgal edebilecek durumda olan 
matbaa ve tesislerinin yararlı bir hale getiril
mesi hususundaki çalışmalarını da yine Devlet 
İstatistik Enstitüsünün mesaisi! içerisinde yer 
alan müspet ve verimli hizmetlerden birisi ol
duğuna ayrıca işaret eylemek isteriz. 

Muhterem üyeler; 
Bütün bu hususların yanında bir bakıma1 

ifadesine zaruret hissedilen konulardan bir di
ğeri de şudur ki, işaretini dahi zait addettiği
miz çeşitli mahzurlar sebebiyle enstitünün ve
receği bilgi, malûmat ve rakamları çok dikkatli 
olarak tanzim ve il'ân etmek suretiyle asla zi
hinlerde tereddüt hâsıl etmemeli ve bu suretle 
zaman içerisinde istatistiğin malûmatlarına mü
nakaşanın eli uzanmamak ve bunu sağlamaya 
bir taraftan enstitü dikkat ederken, diğer ta
raftan da onun malûmat ve rakamlarına mu-
hatabolanlar verilen bilgileri münakaşa konusu 
yapma hevesine kapılmamalıdır. 

İşte bütün bu hizmetler yerine getirilirken 
Enstitüye ihtisas elemanı yetiştirilmesi üzerin
de itina ile durulması icabeden bir vazife daha 
terettübetmektedir. Bunların yetiştirilmesi için 
gereken eğitim kuruluşları düşünülmeli veya 
buna muvazi tedbirler alınmalı veya alınmış 
olan tedbirler inkişaf ettirilmelidir. 

Bu temennimize muvazi olarak, memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, 1964 Ekiminde 
tedrisata başlamış olan eğitim merkezi ilk aka
demi yılını 1 Haziran 1965 te tamamlamış 
olup aynıca Enstitü kendisine eleman yetiştiril
mesi bakımından da 18 aded burs vermektedir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak bunla
rın adedinin artırılmasını temenni ederken, ge
lecek . günlerde eleman sıkıntısı çekilmemesi için 
bu yoldaki allnaicak tedbirlerin isabetli ve ye
rinde birer tedbir olaca'ğmı da arz etmek iste
riz. 

Bütün bu çalışmalarını bir tasarruf zihni
yeti içerisinde yerine getiren Enstitünün sair 
Devlet faaliyetlerinde de böyle bir anlayış içe
risinde mesai gösterilmesine usul ve çalışmala)-
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riyle ışık tutmasını, bilgi vermesini ayrıca te
mennilerimiz arasımda kaydetmeyi uygun mü
talâa etmekteyiz. 

İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerindeki ana-
hatları ve kısaca ifadesine çalıştığımız bu nıâ-
ruzatiimi'za nihayet vermeden önce bir iki hu
susa daha temas etmek isteriz. 

Bunlardan birisi tarım sayımı ki, yurdumu
zun durumu itibariyle tarım kendisine ehemmi
yet verdiğimiz bir saha olduğuna göre, bu ba
kımdan da istatistik! malûmatlar, alınacak ted
birler i'çi'n yol gösterici olacak ve bittabi! ışık 
tutucu rolünü burada da ifa edecektir. 

Şüphesiz henüz noksanlarını giderme ve teç
hiz olma çabasında bulunan Enstitüden imkân 
ve elemanlarının mahdudolması bakımından bu 
işin kısa zamanda ve ideal bir şekilde yerine 
getirilmesini! beklemek doğru olmaz ise de, bâzı 
küçük bölgelere mevcut imkânlar teksif edil
mek: suretiyle hem o yer hakkında daha kat! 
malûmatlar almak ve hem de bu sahada tecrü
beyi ilerletmek mümkün olur, kanaatindeyiz. 

Bunun yanında adlî istatistikler bakımından 
suç ve suçluluk durumlarının üzerinde çalışıl
ması ve bu suretle alınacak tedbirlerin isabetle 
ortaya konulmasına Enstitünün yardımcı olması 
lüzumu ve dileğimize ayrıca işaretle, Devlet İs
tatistik Bütçesi üzerindeki Cumhuriyet Halk 
Partisi görüşlerini saygılarımızla arz etmiş bu
lunuyoruz. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — C.K.M. Partisi Grupu aJdma 
Sayın Mehmet Altmsoy, buyurunuz. 

BAŞKAN — C.KM. PARTİSİ GRUPU 
ADINA MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Sa
yın Başkan, pek sayın arkadaşlarım, plânlı kal
kınma döneminde istatistiğin ehemmiyeti daha 
fazla ortaya çıkar. İktisadi faaliyetlerini bir 
plâna bağlıyan cemiyetler, plânlı hareketlerinde 
ne derece muvaffak olup olmadıklarını kontrola 
talbi tutmak isterlerse (bunu istatistiki malûmata 
müracaatla temin edebilirler. Hal böyle olunca, 
plânlı kalkınmayı hedef alan Devlet nizamı için
de İstatistik Enstitüsünün ehemmiyeti bir kere 
daha tebellür etmiş olur. 1961 Anayasasından 
sonra, Türk Devleti içinde istatistiğin ehemmi
yeti takdir edilmiş, yeni çıkan kanunla müesse- İİ 
se modern bir faaliyetin yapılmasına müsait 
hale getirilmiştir. Ancak, müessesenin henüz , 
kendisinden bekleneni verdiğini iddia etmek müm- | 

kün değildir. Evvelâ, taıtlbikattaki bir aksaklığa 
işaret etmek isterim. Plânla, plânlama ile çok sıkı 
sıkıya irtibat ve iltisakı olan Devlet İstatistik 
Enstitüsü Barbakan adına bir Devlet Bakanlığı 
tarafından tedvir dilmiştir. Plânlama ise, doğ
rudan doğruya Başbakana bağlıdır. Hükümet 
faaliyetinin ayrı ayrı yerlere bağlı olan müesse
seler arasında irtibat kurma imkânı bulunmadığı 
bir memlekette, bunun, birtakım mahzurları var
dır. Bu mahzurlar cemiyetimizde Devlet düze
nimizde aynen tecelli etmektedir Temenni ede
riz ki, Plânlamanın ayrılmaz eşi olan İstatistik, 
ya doğrudan doğruya Başjbakana (bağlı olmalı 
veya Plânlama ile beraber bir Başbakn Yardım
cısının tedviri altında olmalıdır. 

İstatistik Enstitüsü modernleştirilmiş, yeni 
statüsüne rağmen, eski bir müessesenin üzerinde 
kurulmuş olması sebebiyle, maalesef, mevcut ele
manların bütün fedakârlığına bütün gayretine, 
bütün iyiniyeıtine rağmen eski alışkanlıklarından 
kurtulamadığı için Plânlamaya yardımcı olama
maktadır. Plânın tahakuikunun ne dereceye ka
dar muvaffak olup olmadığının kontrolü için, 
şimdiye kadar hiçbir neşriyatta bulunulmamıştır. 
Meselâ, bir sanayi istatistiki neşredilmemiştir. 
O halde, plânın tatbikatında nereye kadar var
dığımızı tesbit edebilecek bir dokümana da sahip 
bulunmamaktayız. Bu İstatistik Enstitüsünün 
vazifei asliyesi cümlesindendir. Bugüne kadar 
yapılamamış olması büyük bir noifcsanlıktır. 
Bundan sonra yine ihmal edilirse bıı noksanlık, 
fbu İhata devam edecektir. Tatbikatının kontrolü 
yapılmıyan bir plânın, neticesinden malûmattar 
olmak mümkün değildir. Bu da İstatistik Ensti
tüsünün vazifesidir. Bu yapılmadığına göre ha
len plân için burada çeşitli vesilelerle yapılan 
münakaşlarda çok çeşitli rakamlara dayanılması
nın, çok birbirine zıt rakamlar ortaya konması
nın sebebi de İstatistik Enstitüsünün sahih, gü
venilir bir rakam, bir endeks neşretmemesinden 
ileri gelmektedir. Bu böyle devam edecek olur
sa, bu içinden çıkılmaz münakaşalar da Parlâ
mentoda devam edip gidecektir. Ayrıca, Ista-
tik Enstitüsü bir yönden dahi ehemmiyet kes-
beder. Türkiye'de tatbik edilen Birinci Beş Yıl
lık Plânın hazırlanmasında büyük emeği geçmiş 
olan ve halen Başmüşavir veya Başmütehassıs 
olan, plânın tatbikatını kontrol eden Tinber-
gen'in metodu, istatistik! malûmatlardan riyazi 
neticeler çıkarma esasına dayanır. Şimdiye ka-
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kurarsa, elbette kî, hataya düşecektir. Çün
kü, bu hareket noktası hatalıdır ve esas olma
maktadır. Bu kabahat değil, plân fikrinin, 
plân mantığının değil, plâna esas olan muta
nın hatalı olmasından ileri gelecektir. Ve ka
bahat oraya yüklenecektir. Türkiye'de her 
hangi bir istatistiğe, tam ve sahîh olarak he
nüz inanmak imkânına sahip değiliz, inşallah 
müessesenin yeni aldığı şekil ve modern ça
lışma usulleriyle eski alışkanlıklarını, bırak
ma imkânını temin ederse, bundan sonraki neş
redeceği rakamlara inanabiliriz ve itimadede-
rek netice çıkarabiliriz. 

dar istatistik! malûmat vererek İstatistik Ensti
tüsünün Plânlamaya yardım ettiğine bendeniz 
kaani değilim. O halde, Tinbergen'in bizden 
temin etmiş olduğu mutaları çok şüphe ile kar
şılamamız lâzımgelir. Ve eğer bugün Plânla
manın tatbikatında şu veya bu yolda aksak
lık ortaya çıkıyorsa, bunların plânın hazırlan
masındaki fikir selâbetinin sakatlığında de
ğil, plânı üıazırlıyanlara doğru dürüst doküman 
veremiyen, istatistikî malûmat veremiyen İsta
tistik Müessesesinde aramak lâzımgelir. 

İstatistikî malûmatın plâna ne derece tesir 
ettiğini bir küçük misalle arz etmek isterim : 
5 Yıllık Plânda Türkiye'de ekilebilir arazi mik
tarının 24 milyon hektar olduğu söylenir. Bâzı 
kaynaklarda da bu, 28 milyon hektar olarak ge
çer. Meşhur kıtayı hatırlamamak mümkün de
ğildir. 

Mütfi efendi, bana kâfir demiş 
Tutalım mende diyem ona müselman 
Yarın varıldıkta ruz-i cezaya 
İkimiz de çıkarız anda yalan. 
Benim kanaatim odur ki, 24 milyon hektar 

da yalandır, 28 milyon hektar da yalandır. 
Çünkü, istatistiğin ilân etiği bu rakamın esası 
bir tetkike dayanmamaktadır Bu rakam, as
kerî haritalarla, askerî topografyalardan tesvi
ye münhanileri geçirmek suretiyle ekime mü
sait meyilde olan yerlerin tesbiti ile çıkarıl
mıştır. 

Bu, dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir 
istatistik mutası değildir. O kadar değildir 
ki, bir taraftan bunu böylece ilân ederiz, öbür 
taraftan 1945 ten bu yana toprak tevzi komis
yonları ile 1952 den bu yana tapulama müesse
seleriyle memlekette arazi kadastro yaparız, arazi 
ölçümü yaparız. Bunlardan henüz tam olarak 
hiçbir vilâyetten bir vilâyet ölçüsünde dahi ne
tice alamamışızdır. Bir taraftan 24 milyon hek
tar ekilebilir arazimiz vardır diye 'ilân ederiz. Bu
na inanmak mümkün değildir. Bu sadece topoğ-
rafik haritalardan tesviye münhanileri geçtirmek 
suretiyle alınmış bir rakamdır ki, bunun ekim 
ile alâkası olmamak lâzımdır. Her tesviye mün-
hanisinin ekime müsait diye gösterdiği yerin 
ekildiğini iddia etmek çok gülünç ve abes olur. 

Şimdi, bu kadar esası olmıyan rakama da 
dayanan plân, 24 milyon veya 28 milyon hek
tar ekilebilir arazi üzerine 5 yıllık bir düzen 

Türkiye'de 1965 nüfus sayımı hariç diğer 
nüfus sayımı rakamları dahi sıhhatli değildir, 
kâmil mânasında. Sadece 1965 nüfus sayımı
nın hemen neticelerini vermek gibi, çok güzel 
bâzı eserleri veren İstatistik Enstitüsünün 1965 
nüfus sayımını sahih rakamlara dayandı rabi-
leceği kanaati bendenize gelmiş bulunmakta
dır. İşin biraz da şaka olması için bir misal 
daha arz edeceğim. Bizde ziraat istatistikleri 
neşredilir. Ziraat istatistiklerinin esası, ma
hallî ziraat teşkilâtına, ziraat mühendislik
lerine veya ziraat muallimlerine gönderilen 
matbu istatistik cetvellerinin doldurulmasının 
istatistikte tasnifi ile ortaya çıkar. Bu, olmuş 
bir vakadır. Orta - Anadolu vilâyetlerinden 
birisine bağlı bir kazaya bu cetvellerden gelir. 
Cetvelin içinde pek çok şeyler vardır. Cetve
lin hanelerinden birisi de mıntakalarmda ne 
kadar yabani domuz bulunduğu hakkındadır. 
O mahallin ziraat muallimi, cetvelin hiçbir ha
nesini boş bırakmamak için tutar buraya ka
zamız dâhilinde 1 800 aded yabani domuz var
dır, diye yazar. Aradan zaman geçer. Bu me
mur değişir başka bir memur gelir. Yeni is
tatistik cetvelleri gelir. Yeni gelen zat bakar, 
orda birtakım haneler var. Yabani domuz ha
nesine gelince, Orta - Anadolu'nun çorak boz
kırında orman yok, bataklık yok, yabani do
muz nerde olsun, yoktur der hanesini boş bıra
kır. Bu mahalline gider. Bir evvelki istatis
tikte 1 800 aded mevcudolduğundan, bu hay
vanlar, bir sonraki istatistikte mevcudolmadı-
ğma göre, bunların, yabani domuzların akıbe
tinin ne olduğu hakkında bu memura bir sual 
açılır. Memur bu ciddî suale ciddiyetine lâyık 
bir cevap verir. Der ki : 
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«Mıntakamızda yabani domuzları için ge
çim darlığı başladığından ahar kazaya hicret 
etmişlerdir.» 

İşte arkadaşlar, Türkiye'de istatistikler 
böyle hazırlanır idi. Müesseseyi mahkûm et
mek istemiyorum. Yeni ve modern bir şekil 
almıştır. Bilhassa, 1965 seçimleri için hemen 
çıkardıkları dokümanlar çok şayanı dikkattir. 
Yeni bir yolun üzerindedir ve muvaffak olaca
ğına kaaniim. Tanrıdan muvaffak olmaları
nı dilerim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ta-
hir Akman. 

A. P. GRUPU ADINA TAHİR AKMAN 
(Çankırı) — Sayın milletvekilleri, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün 1966 malî yılı Bütçesi 
dolayısiyle A. P. Millet Meclisi Grupu adına 
görüşlerimizi ve temennilerimizi arz ve beyan 
ötmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulun
maktayım. 

Müsaade buyurulursa istatistiğin önem ve 
mahiyeti hakkında kısaca maruzatta buluna
cağım. 

Etrafımızda tabiî veya beşerî, ekonomik ve
ya sosyal daimî bir oy] aylar akımının mev-
cudolduğu ve istatistikin gerek iş hayatında 
ve gerekse 'Devlet idaresinde çok önemli bir 
konu teşkil ettiği, ilmin vazgeçilmez bir vası
tası olduğu bir vakıa olarak kabul edilmek 
icabeder. 

Konu ve alan ne olursa olsun, bütün olaylar 
gizli bir irtibatla yekdiğerine bağlı veya tabi
dir. Bunlar tabiî ve beşerî olarak tetkik edi
lirse, bu gizli bağlılık bir belli düzen içinde 
oluş, her bir grupta daha kuvvetli sebep, ne
tice münasebetleri bakımından çok daha mü
essirdir. 

Misal olarak nüfus sayımını ele almak isti
yorum. Doğum olayları toplu olarak ele alınır
sa, kız ve erkek doğumunun hiç de gayrimun-
tazam olmadığı, geniş bir kütlede hemen yüz 
kız doğumu yerine 108 - 110 erkek doğumu 
olduğu, sıfır yaş ile 16 - 18 yaş arasında erkek 
nüfusun haricî tesirlere daha mâruz kalması 
ve bu suretle vefiyatın fazla olması sebebiyle 
bulûğ çağlarında kız ve erkek nüfusun müsa
vi hale geldiği, hattâ bir harb vukuunda bu 
nisbetin erkek nüfus lehine daha fazla çoğal
dığı meselâ yüz kız nüfusu yerine 116 - 120 

I erkek nüfusun doğduğu tesbit edilmiştir. Bu
na da seibep şüphesiz harbte erkek nüfusunun 
zayi olmasıdır. Demek ki, tabiatta bunu dü-
zenliyen bir husus vardır. Bu misal hâdisele
rin tabiatta bir düzen içinde bir nizam içinde 
cereyan ettiğini göstermektedir. Bu da bize 
istatistiğin hâdiseleri tahlil ve ona göre neti
ce istihsal ederek olaylara yön vermek bakı
mından ne kadar lüzumlu ve önemli olduğunu 
meydana çıkarmaktadır. 

Cemiyet hayatının bugün birinci derecede 
ekonomik, sosyal olan toplu olaylara bağlı bu
lunuşunun sonucunda istatistik geçmiş zama-

I na nazaran daha çok büyük önem kazanmış bu
lunmaktadır. 

I Şurasını da ilâve etmek lâzımdır ki, ista
tistiğin ekonomik ve sosyal kaynaklarının ge
liştirilmesi ve memleketin daha ileri bir refah 

I seviyesine ulaştırılması için alınacak tedbirlere 
I ışık tutması bakımından olduğu kadar, merale-
I ketin millî güvenlik politikasının tesbiti bakı

mından da büyük önemi vardır. Bir memleket 
için millî güvenliğin her şeyin üstünde ve onun 
hayatiyeti ve varlığı ile ilgili bulunduğu göz 
önünde tutulursa, istatistiğin bu konudaki ro
lünün çok önemli olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

İstatistik bilgilerine olan ihtiyacın gerek 
memleket ölçüsünde duyulması ve karar mer-

I cilerince benimsenmesinde ve gerek bugünkü 
I seviyeye ulaşmasında Devlet İstatistik Enstitü

sü kadar bu bilgileri kullananların da rolü bü
yüktür. İstatistiğin tarihi hakkında zamanını
zı almamak bakımından bir şey söylemiyeec-

I ğim. 
Bugün Enstitü sadece rakam tophyan bir 

müessese değil, araştırma, etüt ve tahliller yap-
I mak suretiyle toplamış olduğu bilgileri tahlil 

ve etüt yoliyle konuşturmak ve rakamların 
gerçek değer ve mânasını ilgililere duyurmak 
imkânına sahiptir. 

I Enstitü gerek dış memleketlere öğrenci gön
dermek ve gerekse üniversitelerimizde tahsil 

I yapmak üzere öğrenci bursları vermek ve aynı 
zamanda elemanlarını yetiştirmek maksadiyle 
kurslar açmak ve seminerler yapmak suretiy
le de eğitim konusuna da ehemmiyet vermek
tedir. Bu mevzu üzerinde gereği kadar uzman 
personel yetiştirmek için lüzumlu tedbirlerin 

| de alınması yerinde olur. 
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Muhterem arkadaşlarım; Enstitü memleke
tin ekonomik ve sosyal faaliyetleri ile ilgili ola
rak aylık olmak üzere dış ticaret, inşaat, fiyat 
ve endeksleri, sanayi işyerleri, vergi ve resim, 
harçlar, para ve banka, ücretler, nakliyat, si
gorta, sanayi istihsal, Devlet borçları konula
rında; tarım, sanayi faaliyeti, millî gelir, mil
lî eğitim, adalet, nüfus konularında yıllık bil
gileri toplamakta ve bunları aylık istatistik 
bültenlerinde ve özel yayınlarında ve istatistik 
yıllığında muntazaman neşretmektedir. Ensti
tü, çok geniş alanı kavrıyan bu istatistikleri 
daire ve müesseseler tarafından kendi ihtiyaç
ları için toplanan bilgilerden faydalanmak ve 
enstitünün belli konulardaki bilgileri bizzat 
toplama ve bunları değerlendirmek suretiyle 
temin ve istihraçetmektedir. 

Bir taraf dan enstitünün gerek kamu, gerek 
özel sektörün çeşitli ekonomik faaliyet kolla
rına dâhil ailelerin, gelir ve giderlerini tesbit, 
diğer taraftan daha güvenilir fiyat ve geçim 
endekslerini elde etmek üzere, 1963 yılından 
itibaren Adana, İzmir'de bitirilen, Ankara, Is-
tanlbul ve Samsun'da devam eden aile bütçele
ri anketlerine ve bunun sonucunda 1966 yılın
dan itibaren yeni geçinme ve istihlâk endeks
leri serilerine başlamak içn teşebbüse geçmesi 
ve bütün illerimize teşmili için gayret sarf et
mesi ve diğer taraftan 1965 yılı başından iti
baren bütün şehirlerimizi kavrayacak ve mem
leketimizde çalışma gücü, çalışanlar ve işsizler 
hakkında bilgi verecek olan iş gücü anketleriy-
le meşgul olması memnuniyetimizi mucibolmuş-
tur. 

Muhtelif devrelerde yapılan genel nüfus sa
yımlarına ilâveten memleketimizin, ekonomik 
bünyesi ve faaliyeti bakımından gayet büyük 
önem taşıyan tarım sayımı ve lbu sayım ile elde 
edilen temel bilgilere dayanılarak tarımsal 
gelişmeyi izlemek gayesiyle 1966 yılında 9 ör
nek bölgeden başlamak suretiyle cari tarım 
anketleri düzenlemek ve sanayi istihsal en
dekslerinin yapılması amaciyle, 1964 yılında 
yapılan genel sanayi ve işyerleri sayımından 
elde edilen temel bilgilere dayanılarak 1966 yı
lından itibaren üçer aylık devrelerle cari sana
yi anketlerinin uygulanması, el ve ev sanatları 
için ihtiyaç duyulan istihlâk verilerinin top
lanmasını temin maksadiyle, bu alanda metot 

ve kaynak araştırmalarına devam olunması, 
turizm istatistiklerinin geliştirilmesi ve genişle
tilmesi için faaliyete geçilmesi, millî gelir etüt 
grupunun çalışmalarından yararlanmak sure
tiyle, kalkınma hamlelerimizin değerlendiril
mesinde en önemli müşir olan millî gelir hesap
larımızın geliştirilmesi ve millî muhasebe sis
teminin kurulması yolunda gerekli tedbirlerin 
alınması, aylık bültenlerde neşredilen toptan 
eşya fiyatları, geçinme endeksleri, müstehlik 
fiyatları endekslerine paralel olarak fiyat ha
reketlerini yakinen takip imkânını sağlamak 
üzere gerekli fiyat endekslerinin geliştirilmesi 
cihetine gidilmesi, enstitünün çok önemli ve 
faydalı faaliyetleri ve çalışmaları arasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şurasını da tebarüz ettirmek yerinde olur 

ki, Beş Yıllık Plânın hazırlık döneminde Dev
let İstatistik Enstitüsü, elindeki bütün veriler
le kalkınma plânının gerçeklerini, daha iyi ak
settiren bir plân olabilmesi için Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile işbirliği yapmıştır. Ayrıca, 
yeni yapılan sayım ve anketlerin, uygulan
makta olan plânın gelişmesini takip, hazırlan
makta olan yeni plânın :hazırlık çalışmaların
da kullanılabilir bir hale gelebilmesi için Plân
lama Teşkilâtı ile devamlı temas halindedir. 
Bu bakımdan enstitünün, plânlamaya büyük 
hizmetleri* sebk etmiştir. 

Bu itibarla Sayın Altınsoy arkadaşımızın 
fikirlerine iştirak edemiyeceğim. Enstitü bu 
hususta elinden gelen bütün gayretleri yap
maktadır. 

Umumi olarak şurasını da arz edeyim muh
terem arkadaşlarım: Istatistikin halk eğitimi 
bakımından büyük önemi vardır. Bunun için 
enstitünün çalışmaları vardır. 

Umumi olarak istatistik metodunun anlam, 
önem ve istimali ve memleketin iktisadi ve top
lumsal düzeni için sağladığı faydaları halk küt
lelerine radyo, basın, sergi, filim, projeksiyon, 
afiş, konferans, yarışma ve kısa temsillerle öğ
retmek ve anlatmak ve bu suretle halkın ista-
tistike yatkın bir duruma gelmesini, halk ile 
saymı arasında bir ortak görüşün sağlanmasını 
temin etmek enstitü için en önemli bir vazife 
olarak telâkki edilmektedir. Enstitü, genel 
olarak halk eğitimi ve özellikle istatistikin 
önem ve mahiyetini halk kütlelerine duyurmak 
ve anlatmak suretiyle elde edilen bilgilerin 
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güvenliğini sağlamak amacı ile uygulamakta 
olduğu eğitim ve tanıtım programları dâhilin
de her köy hükmi şahsiyetine aidolmak üzere, 
bir transistorlu radyo temin etmeyi tasarlamış 
ve yapılan temas sonucunda Japonya menşeli 
uygun evsafta 40 000 radyonun alınması için 
keyfiyeti 1964 yılı sonlarına doğru Hükümete 
intikal ettirmiştir. 

Hususiyle Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakan
lığının kendi yönlerinden de ilgilendiği bu te
şebbüs, gerekli ikibuçuk milyon lira civarın
daki tahsisat temin edilemediğinden gerçek
leştirilememiştir. 40 000 köy halkına, odada, 
sokakta ve meydanda radyo dinletmek imkâ
nım sağlıyacak olan bu radyoların satmalmma-
sı !halka yapacağı hizmet yanında bütçeye ya
pacağı külfet pek cüz'i olduğundan 1966 yılı 
Bütçesinden bu tahsisatın ayrılmak suretiyle 
radyoların alınmasını elzem ve zaruri görmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Enstitü, ihtiyacını karşılıyacak bir surette 

bir binaya sahip ise de, zeminde ihtiyacolmadı-
ğı halde geniş salonların yapıldığı müşahade 
edilmiştir. Bu salonlardan tadilât yapılmak 
suretiyle istifade imkânları araştırılmalıdır. 
Müşahedemizin tetkik buyurulmasmı rica ede
ceğim. 

Enstitünün, meslekî ve ilmî eserleri ihtiva 
eden ihtiyaca salih bir kütüpaneye, bir kısım 
makinaları noksan olmakla beraber modern bir 
matbaaya şahibolması mucibi memnuniyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
C. K. M. P. sözcüsü Sayın Altınsoy memleketi
mizde istatistiğin nasıl yapıldığını burada kari-
katürize ettiler, biraz da öyle geliyor bana. Bel
ki hakikat payı vardır. İdari hayatımızda bun
lara rasladık. Hattâ ben de ilâve edeyim, bun
dan 25 - 27 sene evvel filân köyde ne kadar ho
roz var, ne kadar tavuk var, ne kadar siyahtır, 
ne kadar beyazdır, filân diye bu şekilde yazılar 
'gelmiştir. Fakat, o zamandan bu zamana aradan 
çok vakit geçmiştir ve temadi eden idari hayatı
mızda bu gibi suallere hiçbir zaman mâruz kal
madık. Hattâ bugün istatistik artık tamamiyle 
bir ilmî hüviyet içerisine girmiştir. Bu itibarla 
İstatistik Enstitüsü gerek elemanlarını yetiştir
mek ve gerekse kaza, vilâyet ve nahiyelerimizde-
ki Devlet memurlarını yetiştirmek için lâzımge 
len programı hazırlamış ve bu eğitim için lü

zumlu tedbirleri almış bulunmaktadır ve arkada
şımızın dediği gibi artık bundan sonra bu şekil
de suallere Devlet memurları da mâruz kaimi -
yacak, bu suretle hakiki rakamlar tesbit edilmiş 
olacak ve memleketin ekonomik ve sosyal bünye
sine büyük yardımları olacaktır. 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına sözlerimi 
burada bitirir muhterem milletvekillerini saygı
larımla selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1966 yılı büt
çesinin görüşüldüğü şu sırada ben de Millet 
Partisi Meclis Grupu adına görüşlerimi arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. 
Evvelâ Millet Partisi Meclis Grupu adına hepi
nizi selâmlar bütçenin memleket ve millet hik
metinde hayırlı olmasını temenni ederim. 

Sayın arkadaşlarım : 
Ekonomik sosyal ve kültürel sahalarda ger

çek anlamı ile kalkınmak istiyen plânlı Devlet 
idaresinde plânın hedefine ulaşabilmesi tam ve 
doğru olarak ihtiyaç duyulan rakam bilgileri
nin temin edilmesine ve bu bilgileri ve rakamla
rı temin edecek teşkilâtlı istatistik enstitülerinin 
varlığına bağlıdır. 

Milletlerin hayatında sosyal ve ekonomik 
faktörlerin mahiyetlerini ve bunların birbiri 
üzerindeki etkilerini izlemenin o memleketin 
yükselmesini refah ve mutluluğunu teminle gö
revli bulunan hukuk devletleri için ne kadar 
önemli olduğu hepimizce bilinen gerçeklerden
dir. İstatistik bilgisi bugün Devlet hayatında ve 
millet kalkınmasının her safhasında olumlu ne
ticeler elde etmek için bilinmesi şart ve hattâ 
mecburiyet duyulan bir ilim haline gelmiştir. 
Cemiyet hayatımızın düne nazaran bugün bi
rinci derecede sosyal ve ekonomik olan toplu 
olaylara bağlı bulunmasının sonucunda istatis
tik ilmi geçmiş zamana nisbeten çok daha önem 
kazanmış bulunmaktadır. 

Dış görünüşleri itibariyle sosyal ve ekono
mik hâdiseler birbirlerinden çok daha başkalık
lar arz etmesine rağmen bunların arasındaki ilgi 
ve birbirlerine olan etkileri dolayısiyle gerçek 
düzenin kurulabilmesi için toplum olaylarının 
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rakamlarla ifade edilmesi ve tesbiti de artık el
zemdir. Bu ise istatistiklerle mümkündür. Plânlı 
kalkınma devresine giren özellikle iktisaden geri 
kalmış ülkelerde istatistik bilgileri olmadan ya
pılacak her türlü teşeıbbüsün neticesi belli olmı-
yan hesapsız birer çaba olmaktan ileri gidemiye-
ceği malûmdur. Plânlı kalkınma alanında ve bu 
alana girmemizi takibeden devrelerde imkânla
rın çok sınırlı olduğu dikkate alınmak suretiyle 
büyük bir titizlikle hazırlanması zorunlu bulu
nan plân ve programların meselelerimizin ger
çek hüviyetlerini ortaya koyan güvenilir istatis
tiklere dayanması ne kadar şartsa uzun vadeli 
plânların tatbikinde ve yıllık programların uy
gulanması esnasında uygulanan programlarda 
ekonomik ve sosyal olayların arz edebileceği de
ğişiklik ve dalgalanmalara gerek yeniden alın
ması icalbeden tedbirler ve gerekse mevcudolan 
tedbir ve kararlarda öngörülecek değişiklik için 
de devamlı istatistiklerin tatbiki o derece şarttır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bir memleketin her yönden kalkınması iste

nilen neticelerin alınabilmesi için her şeyden ev
vel bir plân ve programın olması bu plân ve 
programların esaslı dokümanlara ve sağlam bil
gilerine göre hazırlanması ve hazırlanan bu plân
ların da yine sistemli kontrollü tatbiki lâzımdır. 
Bütün bunlar ise istatistikle mümkündür. Pusula
sız bir gemi ne ise istatistikten mahrum olan dev
letlerin hali de odur. Memleketin her türlü sosyal 
ve ekonomik faaliyetlerini bilmeden o memleketin 
kalkınmasını temin edecek bir kalkınma plânı
nın hazırlanması ve alınacak tedbirlerin durumu 
ne kadar mesnetsiz ise yine istatistik bilgilerin
den mahrum beşeri ve tabiî kaynakları bilmeden 
alınacak millî güvenlik tedbirleri de o derece za
yıf ve hayalidir. Bugün içinde yaşadığımız 
20 nci Yüzyılın en ileri seviyesine ulaşmış olan 
milletleri bugünkü duruma ulaştıran sebep, ilim, 
plân ve istatistik bilgilere sahibolmalarından ile
ri gelmiştir Kalkınmasını tamamlamış toplu
mun ve onun fertlerinin millî güvenlik içinde 
ve mutlu bir şekilde yaşama seviyesine ulaşma
sını sağlamış olan memleketlerde bu mutlu so
nuç ilmin ışığı altında yani istatistik ilminin bü
yük çapta yardımı ile hazırlanmış millî plân ve 
programla ulaşılmıştır. 

Memleketimizde süratle ve plânlı bir kalkın
ma yapabilmemiz için bu kalkınmaya paralel 
olacak şekilde ve kapasitede mevcut Devvlet is

tatistik Enstitüsü teşkilâtını daha da takviye 
etmek ve bu teşkilâta gereği kadar önem vermek 
mecburiyetindeyiz. Şunu da yeri gelmişken işa
ret edelim ki, istatistik malûmat ve teşkilâtı 
memleketimizde gereği kadar anlaşılamamış ve 
yeni yeni bu dal üzerinde durulmaya başlanmış
tır. Millet Partisi olarak memleketin kalkınabil
mesi sosyal Adalet ve sosyal güvenlik tedbirleri
nin alınması her şeyden evvel detaylı istatist;k 
malûmat ve bilgisine bağlı olduğu kanısındayız. 
Her şeyin iyi olması her tedbirin sağlam temel
lere dayanması millî gelirin ve millî muhasebe
nin sistemleri üzerinde esaslı bilgilerin temini is
tatistik bilgilerinden yoksun düşünülemez. Millî 
gelir ve millî muhasebenin sistemleri üzerinde 
yapılan incelemeler bir Hükümet politikasının 
hazırlanmasında da- başlıca ışık ve dayanaktır. 
Bugün kamu ve özel her kuruluşun tam ve sıh
hatli bilgilere olan ihtiyaçları oldukça artmış bu
lunmaktadır. Bu kuruluşlarla bunların gelecek
teki faaliyetlerine ışık tutacak bilgilerin temini 
için Devlet istatistik enstitüleri en salahiyetli 
ve teminatlı bilgi hazinesi ve işbirliği müessesesi 
olmalıdır. 

Millî gelirini tam olarak bilmiyen bir Hükü
met programlarını sahih olarak yapamaz. Yapsa 
da yapılan bu program hakikaten uzak bir ha
yaller tahminler manzumesinden ileri gidemez. 

Memleketteki nüfus siyaseti, eğitim ve öğre
tim, fiyat, dış ticaret, insan gücü, iş, işçi ve işçi 
ücreti, maliyet durumları ve maliyet hesapları sa
nayi, tarım, imalât, inşaat ve her türlü adli ve 
idari politikaya yön vermek ve müessir tedbirler 
almak yapılacak esaslı istatistikî çalışma ışığı 
altında mümkün olacaktır. Genel nüfus sayımla
rı ve anketlerle her yıl memleketin çeşitli alan
lardaki durum ve çalışmalarını kavrıyan özet 
tablolarımı gösteren istatistik yıllığı kamu oyu 
araştırmaları yapan bilimsel kurumların her 
türlü çalışmalarına yardım etmek gibi hedefleri 
olan istatistik Devlet müessesesinin başarılı ol
masını ve yaşamasını temin eden ve onları bevli
yen âdeta rakam bilgi damarlarından ibarettir. 
Bugün kamu ve özel sektörlerin hiçbir sahasın
da istatistik malûmat olmadan çalışmanın başa
rı sağlıyacağına inanmak ilmin ve mantığın ka
bul edeceği şekil değildir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu kadar geniş ve yaygın hizmet yükü ile dolu 

olan bu müessese kanununda gösterilen vazife-
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lerini tam olarak yapabilmesi için her şeyden 
ovvel temas ettiği konularla ilgili daire ve kişi
ler şuurlu bir şekilde ona yardım etmesi ve ger
çek mânada bilgi vermesi de şarttır. Verilen bil
giler ve rakamlar gerçek olduğu müddetçe bir 
mâna ifade edeeek ve bir değer taşıyacaktır. 
Onun için de halk eğitimini ve istatistik anlayı
şının doğmasını temin eden bir eğitim politikası
nın yapılması da lâzımdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün mevcut kadro 
ve teşkilâtı ile bugünkü yapmış olduğu çalışma
lar üzerinde de durmak suretiyle bu husustaki 
fikirlerimizi de ifadeye çalışacağız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hemen ifade edeyim ki, Devlet İstatistik 

Enstitüsü Genel Müdürlükten enstitü haline 
geçmek suretiyle idari bir müessese olmak sıfa
tı yanında ilmî bir müessese sıfatına da kavuş
mak gibi çalışma hizmet anlayışına uygun hale 
getirilmiştir. Bu tebrike şayandır. Temennimiz 
enstitü bu sıfat altında memleket şartları ile çok 
yakın ilgili konularda şümullü bir çalışma yap
mış olsun, çalışmalarını çok sade ve ciddî ola
rak yaptığına inandığımız bu müessesle için ko
nulmuş bulunan bütçedeki parayı çok değil, bi
lâkis çok sıkı tutum ve tasarrufun had safha
sına ulaşmış bir görüş içinde hazırlanmış ve kon
muş olduğuna da kaani bulunmaktayız. 

Mütevazi çalışmalarını yıllardan beri izledi
ğimiz bu müesese genel nüfus sayımın bütün ha
zırlıkları ile ikmal etmiş, sayımın süratle ve ger
çek olarak yapılmasını temin bakımından il ve 
ilçelerde kontrollar, araştırmalar öğretici filim
ler göstermek suretiyle il radyolariyle yapılan 
uyarıcı yayımlar geniş ölçüde dikkat çekici afiş 
pankard ve açıklamaları, Vali ve kaymakam baş
kanlıklarındaki kurulmuş olan mahallî sayını 
kamitelerindeki halk eğitim ve öğretimi bakımın
dan uygun ve olumlu karşıladığımızı da burada 
işaret etmek isterim. 

Bu uyarıcı ve halkı eğitici yayımların daha 
ziyade teşkilâtını tanıtmak ve halk efkârında ge
reği kadar enstitünün önem kazanması bakımın
dan günlük gazetelerde zaman zaman uzmanlar 
tarafından hazırlanan yazıların çıkmasını da te
menni etmekte ve beklemekteyiz, 

Yalnız genel nüfus sayımlarının her 5 yılda 
bir yani nüfus sayımlarının sonu (0,5) ile biten 

yıllarda yapılmasını uygun bulmamaktayız. Ge
nel nüfus sayımları gibi oldukça masraflı ve o 
derecede külfetli ve uzun bir tasnif zamanı isti-
yen sayımlar büyük emek para ve teşkilât işidir. 
(Milletlerarası istatistik komisyonu nüfus sa
yımları için bu sayımların sonu (0) ile biten 
yıllarda her 10 senede bir yapılmasını tavsiye et
mektedir. Bizim de bu tavsiyeye uymamız yerin
de olur. Nüfus niteliklerinin kısa zamanda çok 
büyük değişiklikler meydana getirmiyeceği aşi
kârdır. Kaldı ki, tahminlerle veya yapılacak böl-
gevi anketlerle masrafsız olarak tesbitlerin yapı
lacağı bununla da büyük tasarruflar sağlanarak 
buradan yapılan tasarruflarla daha hayati ista
tistiklerin ihdas ve İslahı gibi faydalar da müm
kün olacaktır. Hükümetin bu bakımdan dikkat
lerini bilhassa çekmek isterim. Bugünkü sistem
de olduğu gibi her 5 yılda bir Genel nüfus sayı
mı yapılacak olunsa, malî külfet artacak geniş 
sayıda eleman istihdam edilecek sayım sonuçla
rını almak için bütün elemanlar bu işe alınarak 
cari işler uzatılmış .olacak nüfus sayımı ile ya
pılan tarım sayımlarının neticelerini almak ise 
bu yüzden beş yıl daha gecikmiş olacaktır. 

Bu bakımdan nüfus sayımları bütün mah
zurları. gidermek ve büyük çapta tasarrufu sağ
lamak maksadiyle sonu (0) olan her 10 senede 
bir yapılmalıdır. Aynı şekilde sanayi sayımlarının 
da 10 senede bir ve fakat sonu 4 ile biten her 10 
senede bir yapılması çalışma imkânları yönün
den de faydalı olacaktır. Ancak, 10 yılda bir ya
pılan nüfus sayımının her beş yılda bir de kont
rolü örnekleme veya anketle veya ufak sayım 
çalışmaları yapılmak suretiyle işin daha sıhhatli 
temini de sağlanmalıdır. Memleketimizde nüfus 
sayımı ile birlikte ilk defa yapılan binaların 
kullanılış şekilleri yapıldıkları inşaat malzeme
sini ve yaşlarını ortaya çıkaracak binalar sayı
mı inşaat vo mesken politikası bakımından önem
li bir çalışım olarak gösterilebilir. 

Enstitünün millî gelir ve millî muhasebe ba
kımından olduğu gibi bilhassa ailenin gelir ve 
giderlerinin tesbiti bakımından da çok önemli 
olan aile bütçeleri anketini yapmış olmasından 
çok büyük bir memnuniyet duymakta ve büyük 
bir boşluğun doldurulduğuna da kaâni bulun
maktayız. Bu aile bütçeleri anketi sayesinde de 
fiyat ve geçim endökslerini ıslah etmek ve da
ha sıhhatli hale getirecek doneler toplamak su-
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retiyle bu yönden alınacak tedbirlere yardımcı 
olunacaktır. 

Ankara, Adana ve İzmir'de yapılan aile büt
çeleri anketinin bütün yurda şâmil yapılmasını 
ve buna göre geçim endeksleri ve fiyat politika
sının çizilmesini temenni etmekteyiz. 

iş ve işçi bakımından hayati önem taşıyan 
sanayi dalları ve yerlerinin tesbiti de işçi mese
lesinin çözüm yollarından biri olarak kabul edi
lebilir. 

Memleketimizin tabiî güzellik ve çeşitli ürün
leri ile turistleri çekebilecek bütün nimetlerini 
üzerinde taşımasına rağmen turistlere karşı olan 
tutum ve muamelelerimiz yüzünden normale ya
kın şöyle dursun ona ümit verecek bir miktarda 
turistleri dahi memleketimize çekemediğimiz bir 
gerçektir. Bunun sebepleri bizce malûm olmakla 
beraber turistlerin ne düşündüklerini Türkiye'
den bir turist olarak nasıl bir muamele ile kar
şılaştıklarını ve bunların gerçek arzu ve istekle
rinin nelerden ibaret olduğuntf bize bildirecek 
istatistik malûmata sahibolamadığımız da mey
dandadır. Memleketimizin her yönü ile dövize 
olan ihtiyaçları meydandadır. Turistler için gü
dülecek yolun ve siyasetim esaslı bir şekilde ele 
alınması ve bunun için de istatistik malûmatın 
bilinmesine ihtiyaç vardır. Enstitünün yapmış 
olduğu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Güm
rük ve Tekel Bakanlığının müşterek işbirliği ne
ticesi hudutta yapmış oldukları yabancı turist 
eğitim anketini yeter bulmamaktayız. Bu anket 
lere ilgililerin gereği kadar önem vermelerini 
ümidetanekle beraber daha yaygın ev daha çok 
sayıda bu anketlere devam edilmesini bilhassa 
tavsiye etmekteyiz. Her şeyden önce ve diğer 
anketlere tercihan bu nevi anketler kıymetlen
dirilmek suretiyle ilgili Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının bu 
konuda da alacakları her türlü tedbirlere mes
net olmalıdır. Turizm anketlerini zamana bırak
mamak suretiyle diğer anketlerden farklı bir 
kıymetlendirmeye geçilmesini bilhassa bekliyor 
ve ilgili Bakanlıkların da dikkatlerine bu duru
mu arz etmeyi faydalı buluyoruz. 

Enstitü merkezde teşkilâtının genişletilmesi
ni en tabiî karşılamakla beraber turizm ve ulaş
tırma istatistikleri şubesinin geniş çapta yaban
cıların bütün duygu ve düşüncelerini tesbite me
dar olacak nitelikte anketlerin yapılmasında 
gayret sarf etmelerini de beklemekteyiz. 

Ayrıca bütün bakanlıklarla işbirliği yapıl 
masını koordine yönünden olumlu karşılamak
tayız. Enstitünün millî gelir tahminleri, sayını, 
anket ve endeks çalışmalarının ve çalışma neti
celerini yerinde bulduğumuzu da burada işarette 
fayda vardır. 

1966 yılında memleketimizin % 75 halkının 
ilgilendiği ziraat sahasında 9 örnek bölgede baş
lamak suretiyle yapılacak olan cari tarım anket
lerinin düzenleneceğine karşı sevinç duymamak 
elde değildir. Memleketimizin kültür bakımın
dan geri kaldığı halkımızın çoğunun eğitim ve 
öğretimden ve bununla ilgili âmme hizmetlerin
den gereği kadar faydalanmadığı acı bir gerçek
tir. Hükümetin bu gerçeklere esaslı tedavi çare
leri bulabilmesi için her şeyden evvel eğitim ve 
öğretim politikasını bu sahada yapacağı anket
lere dayamak mecburiyetinde olduğunu dikkate 
almak lâzımdır. 

Memleketimizde günden güne artan hayat 
sıkıntıları ve suçlu miktarının çokluğu karşısın
da bizi düşündüren en büyük sosyal dâvaların 
çözüm yollarını bulabilmek için Devlet İstatis
tik Enstitüsünün bu konulara eğilerek anketler 
yapmalı ve bu anketler kıymetlendirilmek sure
tiyle tedbirlere ışık tutmalıdır. Sosyal meselele
rin temelinden gelen suçluluk hali ve cemiyet 
düzensizlikleri günden güne gelişmekte ve Hü 
kümetleri düşündürmektedir. Bu bakımdan mem
leketimizdeki suçlular hakkında alınması icabe-
den tedbirlere mesnedolmak üzere Devlet İstatis
tik Enstitüsünün bir anket düşünüp düşünmedi
ğini de açık olarak öğrenmek isterim? Adalet İş
lerine aidolan hususlardan sadece evlenmek ve 
boşanmak hususunu anlamak kâfi olmamak ge 
rektir, Bugün memleketimizde suçlular ve müker-
rirler çoğalmaktadır. Bunların sebeplerini ve ön
leyici tedbirlerini almak için Hükümet ne gibi 
anketleri düşünmektedir? 

Hakikaten bunu da öğrenmek istiyoruz. 
a) Genel veya özel affın çıkarılabilmesi mak-

sadiyle efkârı umumiyenin gerçek duygusunu ve 
hislerini öğrenmek için bu konuda bir anket dü
şünülmekte midir? 

b) Suçluluğun gerçek •ebeplerinin nelerden 
ibaret olduğunu hangi suçların daha çok işlendi
ği ve bunların yani suç işliyenlerin suç işleme sa
hiplerinin gerçek yönünü tesbit hakkında bir an 
ket düşünülmekte midir? 
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c) iSık sık çıkarılan sutluları hiç şüphesiz az 
da olsa teşvik ve tahrik eder nitelikte af kanunla
rının cemiyetçe nasıl karşılandığının tesbiti bakı
mından İstatistik Enstitüsü kendi arşiv hazinesi
ne bu yönde yeni dokümanlar ithalini düşünmek
te midir? 

Bu soruların ele alınması daha geniş bilgi 
temin maksadiyle anketlerin açılmasını Hükü
metler için ileride büyük kolaylık ve hazır bir 
malzeme olarak uygun bulmaktayız. Bu yönden 
enstitünün üzerine aldığı vazifelerin ağırlığını 
yenmesi süratle ve ekonomik olarak yapılabilme
si için her türlü imkânların Devlet istatistik 
Enstitüsünden esirgenmeni esini temenni etmek 
teyiz. Burada ufak bir noktaya da temas etmek 
suretiyle sözlerimi bitireceğim. 

İstatistik Enstitüsü hakikaten elit ve kıymet
li uzmanlara sahip •bulunmaktadır. Enstitünün 
döviz tasarruf gayesi ile Milletlerarası çalışma
lara katılmamalarını uygun bulmak bizce nor
mal bir 'tutum olarak vasıflandırılamaz. Bir ta
raftan döviz tasarrufunu temin düşüncesi ile 
ve bünyesinde çok kıymetli uzmanların bulunma
sına rağmen diğer taraftan kısa ve uzun süreli de 
olsa Yabancı uzmanlar kullanmak gibi bir yol tu
tulmaktadır. Milletlerarası temaslar yeni usul ye
ni görüşlerin ve karşılıklı anlaşmaların her yön
den faydalı olmalarını temin eder, böyle yerlere 
uzmanlarımızın gitmeleri her türlü temaslarda 
bulunmak suretiyle bilgi mübadelesi yapmaları 
Devlet İstatistik Enstitüsünün prensibi olmalı 
dır. Bu yola tasarruf gayesi ile gidilmeme düşü
nülürken yabancı uzmanların getirilmesinde de 
bir mahzur görülmemesini çelişik bir tutum ola
rak görmemek de mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar bir dakikanı:? 
var. Lütfen toparlayın. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HİL
Mİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki efendim. Kal
dı ki, bütün dünya yayınlarını takibedebilecek 
kültür bilgi ve yabancı dillere sahip kendi uz
manlarımız varken bunları Milletlerarası temas
lara göndermemek biraz olsun bu enstitünün 
önemine uygun bulmadığımızı işaret etımek iste
rim. 

Yönetim giderlerindeki fazlalığı Millet Par
tisi Meclis Grupu olarak müessesenin vazife cid
diyeti bakımından zaruri görmekteyiz. 

Elektronik ayırma makinaları ile elektronik 

makina parça bedelleri olarak fazlalık görülen
lerde âmme hizmetlerinin daha iyi görülmesi bu 
ihtiyaçların kapanması maksadına uygun ola
rak konulduğunu da kabul etmekte fayda var
dır. 

Sayın milletvekilleri, öztt olarak söylemek 
icabcderse bütün müessese ve özel sektörlere her 
türlü rakam ve bilgi veren Devlet İstatistik Ens
titüsü üzerine aldığı vazifeyi yerine getirmek 
için mütevazi ve sade olarak bir çalışma içinde 
bulunduğuna Millet Partisi Meclis Grupu olarak 
inanmamaktayız. Plânlı devrede kendilerinden 
çok şeyler beklediğimiz Devlet İstatistik Enstitü
sünün vazife sever mensuplarına başarılar diler; 
bütçenin memleket ve milletimize hayırlı olması 
temennisi ile Millet Partisi Meclis Grupu adına 
hepinizi selâmlarım. Hürmetlerimle. (M. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — T. İşçi Partisi Grupu adına Sa
yın Behice Boran, buyurunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(Urfa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Cumhuriyet devrinde kurulmuş olan, en 
erken kurulmuş olan faydalı teşekküllerimizden 
birisi de eski adiyle Devlet istatistik Umum Mü
dürlüğü, yeni adı ile Devlet İstatistik Enstitüsü
dür. Bu teşekkülümüzün kuruluşundan bu yana 
memnuniyet verici bir gelişme kaydetmiş oldu
ğunu görmekle bahtiyarlık duymaktayız. Kuru
luşundan bu yana, istatistik meselesi sadece bir 
nüfus sayımı olmaktan çıkmış, tarım, endüstri, iş 
hayatına taşmış ve hattâ son yıllarda 1964 ten 
beri aile anketleri gibi daha ziyade araştırma ne
vinden olan çalışmalara da yönelmiştir. Bu ge
lişmelerin hepsi şüphesiz ki, memnuniyet verici
dir. Ama, bu gelişmelerin toplumun ihtiyaçları
na tam cevap verecek nisbette ve çapta olduğu
nu söylemek de mümkün değildir. Hepimizin 
bildiği gibi modern devlet anlayışı ve modern 
Devlet icraatı, eski Devlet olmaktan çok uzaklaş
mıştır. Artık, Devletin esas vazifesi sadece içte 
ve dışta asayişi temin etmek ve bu maksadı ile 
de askerî ve inzibati kuvvetleri bulundurmak, 
bunlar için gerekli sınırlı bayındırlık işlerini 
yapmak ve vergi toplamak olmaktan çıkmıştır. 
Hepinizin bildiği gibi modern Devlet, hem de 
çok şayanı dikkat olan nokta, toplumun ekono
mik, sosyal ve politik rejimi ne olursa olsun, 
gerek sosyalist blokta, gerek kapitalist blokta, 



M. Meclisi B : 48 17 . 2 . 1966 O : 2 

modern Devlet, bu eski Devletin saydığım fonk
siyonlarından ayrı ve onlara ek olarak birtakım 
sosyal, ekonomik, kültürel fonksiyonları da yük
lemiştir. Modern Devlet, gittikçe artan nisbetler-
de toplumun her kesimine el atmakta, toplumun 
her kesiminde düzenleyici bir rol oynamak çabası 
içindedir. Devletin bu fonksiyonlarını lâyikiyle 
görebilmesi için elinde mutlaka güvenilir, daya
nılır birtakım verilere eski tabiriyle mutaların 
olması lâzımgelir. 

Modern Devlet yönetimi, artık masa başında 
oturup kendi görüşümüze göre seçtiğimiz birta
kım politikaları uygulamak olmaktan çıkmış ve
ya çıkmak zorundadır. Modern Devlet yönetimi, 
gittikçe bir ilim işi olmak halindedir. Devletin 
demek ki, bu görevlerini iyi görebilmesi için elin
de güvenilir donelerin olması lâzımdır. Bunu sağ-
lıyacak vasıta da o devletin, o toplumun istatis
tik teşekkülleridir. Bilhassa bizim yeni Anayasa
mız sosyal Devlet anlayışını ve plânlı ekonomiyi 
getirmiş olduğu için, istatistik Enstitüsü daha 
da artan bir önem kazanmıştır. Plânlama Teşki
lâtı ile beraber Devlet İstatistik Enstitüsü bir 
arada toplumumuzun en başta gelen en önemli 
müesseseleri olmaya namzettirler. Ama, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün bu önemli hayati fonk
siyonu görebilmesi için faaliyetlerini çok daha 
büyük mikyasta genişletmesi lâzımdır. Bunu ya
pabilmesi için de hem kadrosunun genişletilmesi, 
teknik elemanların yetiştirilmesi, en modern ci
hazlarla teçhiz edilmesi ve istatistiki araştırmala
rını çok daha başka alanlara da genişletmesi lâ
zımdır. Ayrıca, faaliyetleri muhtelif sahalarda 
anketler yapmak olmaktan da çıkıp toplumun 
kalkınmasında karşılaşılan sosyal ve ekonomik 
problemleri çözmeye yarıyacak olan meseleler et
rafında anketler yapmak yoluna doğru yönelme
lidir. Bu ikisi arasında önemli bir fark vardır. 
İş yeri anketi yapmak, tarım sektörü anketi yap
mak, aile anketi yapmak, yani bu kesimlerde es
ki tabiri ile tasviri descriptik malûmat toplamak 
ayrı şeydir, belirli problemlerin, çözülmesi için 
gerekli malûmatı, istatistiki verileri toplamak ay
rı şeydir. Gerçekten plânlı ve rasyonel usullere 
dayanan bir ekonomide, plân ne kadar bilimsel 
esaslara ve istatistiki donelere dayandırılarak 
yapılırsa yapılsın, mutlaka uygulamada birta
kım pürüzler, engellemeler, plânla tatbikat ara
sında ayrılmalar meydana gelecektir, birtakım 
meseleler meydana çıkacaktır, Devlet İstatistik 

Enstitüsü gibi bir teşekkülün böyle problemler 
etrafında araştırmalar yapması gereklidir. Fa
kat, bu çok önemli olan müessesenin ve onun 
bize temin ettiği verilerin Devletin ve ekonomi
nin yönetiminde gerektiği gibi kullanılabilmesi 
için iki şart vardır. Birisi; bu verilerin, bu ra
kamların güvenilir olması. İkincisi de yapılan 
sayımlardan ve anketlerden neticelerin süratle 
alınmasıdır. Rakamların güvenilir olması istatis
tikte başlıbaşma büyük bir meseledir. Dün Sayın 
Başbakan burada konuşurken «rakamlar konu
şur, rakamlar rakamdır» dediler. Maalesef ki, 
kendisinin bu görüşüne iştirak edenıiyeceğiz. 
Amerika'da istatistik kurslarına ilk başladığım 
zaman Amerikalı profesörün ilk dersi şu sözler
le başlamıştı : Biliyor musunuz demişti, «dünya
da üç türlü yalancılar vardır. Bir alelade her 
gün raslanabilen yalancılar, alelade yalan söyli-
yenler, ikincisi çok yezitçe lanetleme yalan söy-
liyenler, yezitçe yalan söyliyenler, üçüncüsü de 
istatistikçilerdir, dedi. İstatistikle uğraşanlar da 
bilirler ki, aynı rakamları çeşitli surette tasnif 
ederek, çeşitli formüller kullanarak; onlardan 
ayrı neticeler çıkarmak, ayrı yorumlara gitmek 
mümkündür. Rakamların güvenilirliği meselesi 
iki şeye dayanır. Evvelâ, bu rakamların sıhhatli 
bir şekilde toplanması ve toplanırken bunları 
toplıyan elemanların teknik bilgi bakımından ye
tersizliği; bunlar kasten yapılmıyan yanlışlardır. 
Meselâ, en mühimi fişlerin doldurulmasında ya
pılan yanlışlardır. Bu son nüfus sayımında fara
za Devlet İstatistik Enstitüsünün verileri sıh
hatli toplıyabilmesi için ne kadar büyük çaba 
gösterdiğini biliyoruz. Ama, buna rağmen faraza 
benim şahsi tecrübem, Ankara gibi, büyük bir 
merkezde, gelen sayım memuru benim meslek ba
kımından nereye gireceğim hususunda tereddüde 
düşmüştü. Milletvekilliğini meslek mi, sayacaktı, 
eskiden öğretmendim, beni öğretmen mi sayacak
tı? Ama şimdi öğretmen değilim. Yoksa milletve
killiği meslek olmadığına göre, şimdi de öğret
men olmadığıma göre, beni ev kadını mı saya
caktı? Bunun üzerinde dakikalarca düşündü ve 
karşılıklı fikir teati ettik. Demek ki, daha küçük 
merkezlerde ve köylerde neler olabilir. Bu mesele 
tabiî teknik elemanların, bilgili elemanların ye
tiştirilmesi meselesi. Ayrıca; toplanan rakamla
rın işlenmesinde yine kasdi olmıyan yanlışlıklar 
yapılabilir. Hattâ yanlışlıklarda değil; onu ya-
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pan insan yanlış diye yapmaz da birtakım süb
jektif, indî değerlendirmelerle çeşitli sonuçlar 
çıkarabilir ve bu daima olmaktadır. Meselâ; mes
leklerin tasnifinde bu işlerle uğraşan arkadaşla
rımız bilir. Çok zorluk çekilir. Birtakım meslek
lerin tam nereye gireceği, hangi sınıfa gireceği 
ve belirli bir insanın yaptığı işi şu veya bu mes
lek sınıfına koymakla elbetteki o meslek sayısın
daki rakamı kabartıyor veya bu meslek sayısın
daki rakamı indiriyoruz. Binaenaleyh, hüsnüni
yetle dahi hareket edilse, ilk rakamları toplıyan 
elemanların iyi yetişmemiş olan yetersizliğinden 
ve o rakamlar toplandıktan sonra bunların işle
nişinde yapılan, tasniflerinde yapılan, yorumla
malarında yapılan kasdi olmıyan hatalar veya 
sübjektif şahsi yorumlamalarla, değerlendirme
lerle rakamlara yapılan müdahalelerden tama-
miyle yanlış neticeler çıkabilir. Kaldı ki, itiraf 
etmek lâzım, rakamlar siyasi meselelerin çekiş
mesine konu olduğu zaman pekâlâ politik müda
haleler ve manipilâsyonlar da yapılabilir. Ve en 
tehlikeli olan da budur. Biraz evvel istatistiğin 
modern Devlet hayatında, plânlı ekonomide ne 
kadar hayati bir önemi olduğunu belirttim. 

Ama, bu hayati görevi yapabilmesi için siyasi 
makamların bu rakamlara ve bu rakamları top
layan, işleyen müesseselere asla müdahale etme
mesi lâzımgelir. Bizim kendi Parlâmentomuzun 
bu 3 aylık çalışmalarında da bunun çok şayanı 
dikkat bir misali oldu. Dün «rakamlar konuşur, 
efendim, rakam rakamdır» diyen Sayın Başba
kan, Hükümet programında toprak reformu me
selesini tartışırken, maalesef rakamları tam ra
kam olarak kullanmadı. O zaman, bizim parti 
sözcümüze söz verilmiş olsa idi, bu hususu belir
tecektik. Sayın Başbakan tarım reformu yapmak, 
toprak reformu yapmak için yeteri kadar top
rak yoktur derken, verdiği rakam, 17 140 000 
küsur hektar ekilen toprak olduğu idi ve bu ra
kam 1963 senesinde yayınlanan Genel tarım sa
yımı örnekleme sonuçları neşriyatından alın
mıştı. Ama, aynı yıl, 1963 te yine Devlet İstatis
tik Enstitüsünün yayınladığı diğer bir belge de, 
tarıma müsait topraklar zeytinlikler hariç 
25 513 000 küsur hektar olarak veriyordu. Ara
daki rakam fark ederseniz, 8 300 000 hektardan 
fazladır ve çok enteresan tarafı; ben biraz soruş
turdum hu hususu, bana dediklerine göre, eğer 
yanlış ise düzeltsinler, bu ilk yayın yani ekilen 

toprakları 17 000 000 küsur hektar olarak veren 
1963 teki yayın, evvelâ, Ziraat Fakültesine ve 
diğer teşekküllere evvelâ dağıtılmış, Sayın Ür
güplü'nün Başbakanlığı zamanında yanlıştır di
ye geri alınmış, bu enstitülerden ve sonra bu top
rak reformu konuşulacağı sırada yani Adalet 
Partisi iktidarı zamanında bu aynı yayın tekrar
dan dağıtılmıştır. Bir kere dağıtılıyor, yanlıştır 
diye geri almıyor, sonra tekrar dağıtılıyor. Bana 
böyle söylediler. Bu üzerinde durulacak bir me
seledir. Böyle olmamış olsa bile, 17 milyon hek
tarla, 25 milyon hektar arasındaki fark her han
gi teknik hata affedilemiyecek kadar büyük bir 
farktır. 8 milyon hektardan fazla bir fark. De-
mekki bizim istatistik hocasının söylediği doğru 
çıkıyor. Rakamlar kendi kendine konuşmaz. Ra
kamlar daha ziyade konuşturulur. Bir bakımdan 
rakamların nasıl toplandığına, nasıl tefsir edildi
ğine bağlıdır, rakamların konuşması. Diğer taraf
tan da böyle kasdi müdahaleler yapılıp yapılma
dığına bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Hatko bir dakikanız var. 
Ona göre ikmal ediniz, efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BBHİCE HATKO 
(Devamla) — İkincisi, sonuçların süratle alın
ması zorunluğudur. Bunun üzerinde fazla dur
maya lüzum yok. Çünkü, sonuçlar süratle alın
mazsa değerini kaybeder. İstatistik teşekkülü
nün verdiği rakamların sosyal ve ekonomik poli
tikada işe yarıyabilmesi için sonuçların erken 
alınması lâzımdır, zira çok gecikirse o zamana 
kadar hiç durmadan değişmekte olan toplumun 
şartları daha da değişmiş olacaktır ve bu verilen 
sonuçlar bir işe yaramıyacaktır. Bütün bu ba
kımlardan, gerek ehemmiyeti bakımından gerek 
sonuçların süratle alınması ve doğru değerlen
dirilmesi bakımmdaıı, İstatistik Enstitüsünün 
ödenekler artırılmalı, eleman kadrosu artırıl
malı, elemanların yetenekli olabilmesi için daha 
fazla yetiştirme imkânları sağlanmalı mıdır? 

Enstitünün bir eğitim merkezi açtığını, 18 
burslu talebe okuttuğunu memnuniyetle öğreni
yoruz. Fakat, bu kâfi değildir. Rapordan anla
şıldığına göre 1965 yılı yatırımları henüz tamam
lanmamıştır. Bunlar muhakkak tamamlanmalı
dır. Tamamlanmadığından dolayı elektronik ci
hazların yedek parçaları temin edilememiştir. 
Matbaanın ihtiyaçları karşılanamamıştır. Bunlar 
karşılanmalıdır. İlâveten Enstitü, bütün en mo
dern elektronik cihazlarla donatılmalıdır. 

— 284 — 
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Sözlerimi bitirirken bir konuya daha kısaca 
değinmek istiyarum. Yine rapordan öğreniyo
ruz ki, çeşitli konularda dışarıdan uzman geti
rilmiştir. Tarım konusunda, meselâ millî gelir 
konusunda. Bizim kanaatimiz ve tavsiyemiz 
şudur ki ; hariçten yabancı uzman getirmek ye
rine kendi uzmanlarımızı yetiştirelim. Her mem
leketteki bu sahadaki eğitim enstitülerinden fay
dalanarak, eğitim müesseselerinden faydalana
rak ; hem de harice kendi seçtiğimiz çeşitli mem
leketlere talebe göndererek kendi uzmanları
mızı yetiştirelim. Artık hep biliyoruz ki, bu
günkü devrede, uzmanlar, teknik elemanlar, 
hattâ dünya çapında şöhret yapmış bilginler 
dahi politik maksatlarla kullanılabilmektedir. 
Maalesef politika ve bilim ayrılığı ortadan kalk
mıştır. Onun için ne kadar ünlü uzman bilgili 
olursa olsun biz hele millî gelir hesabı gibi çok 
hassas ve mânipülasyona çok müsait konularda 
yabancı uzman getirmekten çekmelim. Mutlaka 
lazımsa, onları ancak müşavir sıfatiyle kulla
nalım. Fakat, doğrudan doğruya işlerin başına 
getirmiyelim. Bu kadar önemli olan konuyu 
kendi teknik elemanlarımızın eline teslim ede
lim. Saygılarımla (T. t. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İsta
tistik Enstitüsü Bütçesi üzerinde grupları adına 
konuşacak arkadaşlarımız konuşmuşlardır. Bu 
arada yeterlik önergesi gelmiştir. Ancak ge
rekli adede ulaşamadığımız için şahısları adına 
söz istiyenlere geçiyoruz. 

Sayın Yaşar Akal, buyurunuz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Devlet ista
tistik Enstitüsünün 1966 yılı câri harcamalar 
bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Her 
şeyden evvel şu hususu sarih olarak anlatmak 
istiyorum ki, bâzı terimlerimizde olduğu gibi 
istatistik terimi de bizde mâna ve ehemmiyeti 
pek anlaşılamamış bir terimdir. Kıymeti pek 
anlaşılamamıştır. Fakat, şunu şükranla kayde
deyim ki; 1960 dan sonra eriştiğimiz merhale
de, bilhassa yepyeni bir şekilde 1962 de 
53 sayılı Kanun ile bir Enstitü kurulmuş ve 
modern metotlarla bu enstitü çalışmaya başla
mıştır. Kıymetli arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın istatistiğin ehemmiyeti

ne değinen sözlerine aynen iştirak ediyorum. 
Hattâ diyorum ki, bir memlekette her şeyin 
yapılabilmesi, millî varlığımızın ne olduğunun 
tesbitine bağlıdır. Tâbiri caizse, aktif veya 
pasifimiz nedir bilmedikçe, ne plânlı kalkmılır, 
ne de plânsız kalkmılır. Her şeyden evvel millî 
varlığımız nedir, neyimiz vardır, neyimiz yok
tur? Bunu bilmemiz zarureti vardır. Ve bun
ları da bize verecek olan yegâne teşekkül, sağ
lam esaslarla bilgi toplıyan, ve bunları değer
lendiren ve bunları yayacak olan istatistikle uğ
raşan Devlet daireleridir. Bugün için, İstatistik 
Enstitümüzün kuruluşunun müdürlükten gelme 
ve bilâhara Enstitüye çevrilen teşekkülümüzün 
kuruluşunun, tâbiri caizse kuruluş hazırlıkların
da bulunması sebebiyle bâzı noksan bilgi topla
ma ve bunları değerlendirip yayınlamalar ola
bilir. Fakat, bu teşekkülün ilerde millî varlığı
mızın tesbitinde büyük rol oynıyacağma ve tes-
bite medar büyük bilgileri vereceğine inanıyo
rum. Biraz evvel bir arkadaşımın da değindiği 
gibi, bilhassa memleketi görülmemiş kalkınma 
edebiyatiyle tâbir caizse avutmaya çalışan bâzı 
siyasiler en fazla İstatistik Enstitüsü gibi mü
esseselerin yardımına, onların bilgilerini kendi
sinin istediği şekilde değerlendirme gayreti içine 
girerler. Mevcut Enstitümüzün bundan böyle 
mevcut siyasi teşekküllerce ve gelecek Hükü
metlerce ve mevcut Hükümetlerce bu türlü si
yasi tesirlerden azade kalarak bilgi toplamaları, 
değerlendirmeleri ve yaymaları en samimi ar
zumdur. Mevcut teşekkülümüzün başındaki şa
hısların bu vasıfta olduklarına inandığım gibi 
gelmiş ve gelecek Hükümetlerin de bu vasıfta 
olduğuna inandığımı da belirtmek isterim. 

Benim üzerinde durmak istediğim bir nokta 
da şudur arkadaşlar. Istatistiki malûmat top-
lıyanlar, veya Devlet nasıl olursa olsun, memur 
şeklinde halkın karşısına gidenler karşısında 
halkta bir ürküntü vardır. Nedense hep sor
muşuz, almışız; hep sormuşuz almışız. Sadece 
istemişiz, vermemişiz, hiçbir şey. Bundan dolayı 
halk tedirgin ve yılgındır. Gidersiniz, halk 
sureti katiyede varlığını doğru söylemez. Kaç. 
koyununuz vardır dersiniz, affedersiniz, beş ta
ne ise muhakkak üç tane der. Acaba birini 
alırlar mı diye korkar. Onun için benim üzerin
de durmak istediğim nokta, meselâ biraz evvel 
bahsedildiği gibi Sayın Altınsoy söyledi. Biraz 
karikatürize etmiş olmasına rağmen, hakikat 
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payı vardır. Yazıyoruz, tarım sayımı yapacağız 
ki, tarım ürünleri millî hasılamızın yüzde 42 
sini teşkil ediyor. Umum müdür, müdürüne, 
müdür müdür muavinine, müdür muavini ora
daki teşekkülündeki artık daha alt kademe
sine; ondan sonra bu toplanan, gelen şeyler is
tatistik oluyor. Olmaz böyle bir şey, ya tah
sildarla vatandaşın karşısına gitmişiz, ya jan
darma ile gitmişiz. Artık bilgi toplarken, bilgi 
almanın usulünü, inceliğini bilen elemanlarla 
vatandaşın karşısına gitmek ve ona doğru ma
lûmat verdiği takdirde katiyen bir zarara du
çar olmıyacağına inandırmak lazımdır. Bu na
sıl yapılır? Biz her işi iyi yapıyoruz da bir işin 
propagandasını yapamıyoruz. Yapacağımız sa
yımı meselâ ağaçları sayacağız, meselâ araziyi 
ölçeceğiz, meselâ ve saire, ve saire... 'Bunları yap
madan evvel bunu niçin yaptığımızı, bunun 
bize, Devlete değil de, daha ziyade sayılan kim
seye faydası olacağının sarih olarak propagan
dalarla önceden belirtilmesi şarttır. Vatandaş 
kendisinden bilgi istemiye gelen şahsın ne mak
satla geldiğini sarih olarak bilmelidir, korkmama
lıdır. Kendisinden bilgi istenen şahıs doğruyu 
söylesin. Sarih istatistikî malûmatlara sahibola-
lım. Bunun için tek şart, biraz evvel söyledi
ğim gibi, sayım yapılmasından evvel niçin ve ne 
maksatla bu sayımın yapıldığının vatandaşa sa
rih olarak bildirilmesi lâzımdır. İstatistik Ens
titüsünün kuruluşunun 50 sayılı Kanunun âmir 
hükümlerinden birisi de bir merkezden ve cid
dî ve ilmî esaslara dayanan gerçekçi istatistikî 
malûmatların verilmesi esasına dayanır. Yalnız 
üzülerek müşahede ediyoruz ki, bâzı Devlet teşek
külleri İstatistik Enstitüsünün verdiği malûmat
lar yanında çok defa da sıhhatli olmıyacak şekil
de bilgiler, istatistikî malûmatlar neşretmektedir
ler. Sayın Hükümetin ve bilhassa ilgili Bakan ar
kadaşımızın İstatistik Enstitüsünün kuruluş Ka
nununun ruhuna, lâfzına uygun şekilde, bir baş
ka makamdan bu türlü malûmatların neşrine ka
nun dairesinde salâhiyetini kullanarak mâni olma
sıdır. Benim şahsi görüşlerim olarak esas itiba
riyle, söylemek istediklerim bunlardır. Fazla 
vaktinizi almak istemem. Kuruluş hazırlıkları 
tamamlanmakta olan Enstitümüzün, beş bölge 
müdürlüğü vardır. Bâzı sayımlarda derhal şahıs
lar alınmakta ve muayyen bir müddet kursa 
tabi tutularak halktan bilgi istemeye yollanmak
tadır. Devamlı bilgi istemede mütehassıs kad

roların yetiştirilmesi de, istatistik malûmatları
nın doğru olması neticesini doğuracağından böy
le tabi mutlaka büyük sayıda bu türlü elemana 
ihtiyaç hissettiren, meselâ nüfus sayımı gibi çok 
sayıda insan kullanılmasını icabettiren mevzular
da muvakkat müddet için alınır ama bu mu
vakkat müddet için alınanları organize eden 
yüzbaşı gibi, binbaşı gibi rütbelerle diye tavsif 
edeyim, o şahısları, küme, küme şahısları orga-. 
nize edecek elemanların çok fazla sayıda olması 
gerekir. 

Burada kıymetli mesailerini müşahede etti
ğim saym enstitü mensuplarına hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ederim. Meselâ, iki senede yayın 
parası olarak ödenen bir miktarla yepyeni ve kıy
metli bir matbaa tesis edilmiştir. Yalnız benim 
düşüncem şu ki, bu sene telâfi edileceğini de bi-
lâhara öğrendim, matbaa tesislerinin genişletil
mesi için bir milyon liralık bir ödenek talebedil-
miştir. Bilâhara, bunun verileceği vaadi ile bu 
ödenek verilmemiştir. Benim anladığım mânada 
bilgi toplamak, değerlendirmek esas olduğu gibi, 
Avrupa'da bu gibi bilgileri neşreden bâzı mer
kezler var. Bakıyorsunuz Türkiye'ye ait bilgiler, 
o bilgiler toplanmış, başka memleketten oraya 
gönderilmiş. Bizim bilgilerimiz iki sene sonra git
miş. Bakıyorsunuz Türkiye'ye ait en ufak ista
tistikî bir malûmatı bulmak imkânı yoktur. Mat
baa bu imkânı çabuk derleyip toplamak ve yay
mak imkânını temin edeceğinden, bu matbaa te
sislerinin genişletilmesine mütedair ödeneğin de 
gecikmeden vadedildiği şekilde verilmesini te
menni ediyorum. Hepinizi Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri olarak saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergesini oya koymadan evvel, Hükümete söz 
vereceğim, Hükümet adına Saym Devlet Bakanı 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALİŞAN 
(Samsun) — Saym Başkan, muhterem arkadaş
lar, İstatistik Enstitüsünün bütçesi dolayısiyle 
gerek parti grupları ve gerekse şahsı adına ko
nuşan arkadaşlarıma kısaca arzı cevabetmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Konuşan arka
daşlarımız, plânlı devrede istatistikî bilgilerin 
önemine ve bu bilgilerin sıhhatine değindiler. Bu 
mevzuda kendileriyle hem fikirim. Fakat şunu 
hemen ilâve etmek gerekir ki, bu bilgilerin sıh-
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hati yalnız enstitü teşkilâtının çalışmasına bağlı 
değil, aynı zamanda bu sıhhat her şeyden önce 
memleketin ve halkımızın da kültür seviyesi ile 
ilgilidir. Bu mevzudaki gayretler semereli ve ne
tice vermektedir. Ve gittikçe de zamanla daha 
iyi neticeler verecektir. Nitekim, Mehmet Altm-
soy arkadaşımızın 1965 nüfus sayımları netice
leri ve bunun sıhhati hakkındaki kanaati bunun 
en iyi işareti ve nişanesi sayılır. 

Halk Partisi Grupu adına konuşan Adnan 
Şenyurt arkadaşın bölge müdürlüklerine değin
di. Bölge müdürlüklerinin tevsii meselesi üzerin
de durdular. Bu arkadaşıma söyliyebilirim, bu 
yıl için üç bölge daha açılması kararlaştırılmış
tır. 

Rakamların sıhhati mevzuundaki gayret ve 
çalışmalarda, başlangıçta işaret ettiğim gibi üze^ 
rinde itina ile durulacak ve devam edecektir. 

İhtisas elemanları yetiştirilmesi mevzuuna ge
lince; bu mevzuda da enstitüde büyük bir faali
yet vardır ve yabancı uzmanlardan da istifade 
edilerek bu faaliyet devam etmektedir. 

C. K. M. P. Grupu adına konuşan Sayın Meh
met Altmsoy arkadaşımız, enstitünün, plânlama
nın istediği bilgileri, rakamları verebilecek bir 
seviye ve çalışma içinde olması gerektiği husu
sunu belirttiler. Arkadaşımızla bu hususta hem
fikiriz. Fakat kendileri de insafla teslim ederler 
ki, üç yıllık bir kuruluş içinde olan enstitünün 
plânlamanın istediği bir çalışma temposu ve se
viyesine ulaşması zaman meselesidir. Bu gayret
le çalışmalar devam edecektir. Plânın istediği bil
giler en kısa zamanda ve sıhhatli bir şekilde ve
rilmeye çalışılacaktır. Tarım istatistikleri mev
zuunda tatlı bir misalle naklettikleri husus, bir 
bakımdan arkadaşımızın haklı olduğu çok nok
talar vardır, bu mevzuda. Fakat, arkadaşımıza 
işaret edelim ki, tarım istatistiklerinin metedo-
lojisi değiştirilmekte ve örnekleme yolu ile objek
tif bir metot ile, tarım anketi yapılması prog
ramlanmıştır. Bu amaçla enstitü tarım istatistik
leri konusunda otorite olan iki yabancı uzman 
da bulunmaktadır. Millet Partisi adına konuşan 
Sayın İşgüzar, turizm konusuna ve bir de suçlu
luğa aidolan istatistiklere değindiler. Turizm ko
nusunda, enstitü, yurda giren ve çıkan yabancı
lara ve vatandaşlara ait aylık bilgileri topladığı 
ve neşrettiği gibi, geçen yıldan itibaren de tu
rizm temayül anketlerine başlamıştır. Esasen, ko
nu ile ilgili olarak bakanlıklararası bir komite 

çalışmaktadır. Bu mevzuun ehemmiyeti aşikâr
dır ve üzerinde durulmaktadır. 

Bu mevzudaki teşkilâtlanma ve çalışmalar 
üzerinde her geçen gün daha büyük bir ehemmi
yetle üzerinde durulacaktır. Çünkü bunun bil
hassa döviz bakımından, bu mevzuun ehemmi
yeti yurdumuz için müstesna bir durum arz eder. 

Suçlar ve suçlularla ilgili istatistiki malûmat
lar Adalet Bakanlığından alınmakta ve yıllık 
bilgiler toplanmakta ve neşredilmektedir. Ada
let mercilerince tanzim edilen kolonlar kulla
nılmak suretiyle toplanan suç ve suçlulara ait 
istatistiklerin geliştirilmesi ve daha yeterli ol
ması için çalışmalar Adalet Bakanlığı ile müş
terek olarak yürütülmektedir. 

İsçi Partisi adına konuşan Sayın Bchicc Hat-
ko arkadaşımızın, Devletin İstatistik Enstitüsüne 
müdahale etmemesi mevzuundaki görüşlerine 
tamamiyle iştirak ediyoruz, hemfikiriz. 1963 Ta
rım İstatistikleri konusunda iki ayrı rakamın 
İstatistik Enstitüsünce neşreclildiği hususundaki 
görüşüne gelince, bu doğrudur. Fakat, bunlar
dan birisi cari istatistiklerden yani, Ziraat. Ve
kâleti teknisyenleri tarafından tanzim edilen 
ve bunlar tarafından yapılan tahmine dayanan 
İstatistiklerdendir; hakikaten bu rakam 24 mil
yon 707 bin hektar olarak çıkmıştır. Fakat, da
ha sonra yapılan tarım sayımı ile hu rakamın 
17 milyon 142 777 hektar olduğu .kesin olarak 
belirtilmiştir. Birincisi tamamen tahminlere 
dayanır. İkincisi, sayımın sonucudur. Fakat, 
hu istatistiklerin toplatılması diye bir şey ba
his mevzuu değildir. Birisi cari istatistik ola
rak meriyettedir ve diğeri de sayım sonucu ola
rak katî istatistik olarak meydandadır. Topla
tılmış değillerdir. Fakat, unutmamak gerekir 
ki, bu sayım sonuçları nüfusun daha ziyade beş 
binden aşağı olan yerlere ait ekili araziyi göste
rir. Bu itibarla, beşbinden yukarı nüfusu olan 
yerlere ait ekili arazi göstermez. Eğer bunu da 
hesaba katarsak ikisi tahminle katî netice olan 
sayım sonucu arasındaki farkın azaldığını kabul 
etmek gerekir. Muhterem arkadaşlarım bura
da sözlerime son verirken hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koy
madan evvel sıradan bir milletvekili arkadaşı
mıza söz vereceğim. 

Sayın Gürer? Yok. Sayın Şinasi Osma? Yok. 
Sayın Mehmet Ali Arsan? Yok. Sayın Halim 
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Araş? Yok. Sayın Balım?. Buyurun Sayın Ba
lım. 

ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri, İstatistik Genel Mü
dürlüğü bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle bu 
kürsüden değerli milletvekili arkadaşlarımız, 
gerçekten değerli fikirler beyan ettiler. İstatis-
tikin memleket gerçeklerini dile getirmesi bakı
mından fevkalâde önemi hepimizce kabul edi
lir. Ancak, bir taraftan istatistikin öneminden 
bahsederken, diğer taraftan da istatistikler yap
mak suretiyle ortaya konulan rakamları büsbü
tün çürütmeye matuf beyanlar da her halde dik
katinizden kaçmamıştır. Güvenilir istatistikler 
elde etmeye çalışmak muhakkak ki, gayedir. 
Ama, İstatistik Enstitüsünün ortaya koyduğu 
her rakam üzerine şüpheler düşürmek, bunları 
şu veya bu şekilde istismar vasıtası yapmak da 
aynı derecede tehlikelidir ve bu suretle devam 
edilirse ortada güvenilir hiçbir rakam, hiçbir 
ölçü, hiçbir mihenk tanımamak gibi gayet garip 
bir neticeye gidilmiş olur. Bu bakımdan, ista
tistik çalışmalarının gerçekten güvenilir ve sıh
hatli olmasını ve istatistik rakamlarına güven
mek zorunda bulunduğumuzu beyan etmekle söz
lerimi ikmal eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Dev
let İstatistik Enstitüsü bütçesinin üzerinde ko
nuşan arkadaşlarımızdan sonra yeterlik önerge
sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde

ki konuşmaların kifayeti hususunda gereğini arz 
ederim. Saygılarımla. 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin bölüm
lerine geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 12 763 565 

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

Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 1 269 950 

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

14.000 Hizmet giderleri 4 716 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 479 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 2 773 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 89 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri ' 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekli ile Devlet 
İstatistik Enstitüsü bütçesi Yüce Mecliste kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Şimdi Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları adına söz 
alan arkadaşlarımıza söz vereceğim. 

Ancak, daha önce Yüce Meclis tarafından ka
bul edilen esasa göre Birleşimin saat 13,00 te öğ
le tatili olarak tatile uğramas.1 gerekmektedir. 
10 dakikalık kısa bir zaman kalmıştır. Grupla
rı adına konuşacak arkadaşlarımızın konuşmala
rını bölmemek için, eğer müsait karşılarsanız 
birleşime şimdi ara verelim, öğleden sonra de
vam edelim. 

Saat 14,30 da, ikinci oturuma devam etmek 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,50 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER — Âdil Kurtel (Kars), önol Sakar (Manisa 

— • + , 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşiminin üçüncü oturumuna başlıyoruz. 

b - Diyanet İşleri Başkanlığı; 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesi üzerinde gruplar adına söz alanlara geçi
yorum. 

Cumhuhiyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Rıza Uzuner, buyurun. 

Daha önee alınan bir karar gereğince grup 
sözcüleri 20 dakika ile kayıtlıdır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz alanların 
listesini okuyun. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Ali Rıza Uzun

er, Y..T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Mehmet Al-
tmsoy, T. 1. P. Grupu Adına Sayın Behice Bo
ran, A. P. Grupu Adına Sayın Hasan Aksay, M. 
P. Grupu adına Sayın Fahri Cumalıoğlu. 

Şahısları adına 36 arkadaş söz almış bulun
maktadır. Buyurun Sayın Uzuner. Grup söz
cülerinin sözlerinin 20 dakika ile kayıtlandırıl
dı ğından haberiniz var. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU
NER (Trabzon) — Saym Baş/kan, Millet Mec
lisinin sayın üyeleri, 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçıe tasarısı üze
rinde C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına gö
rüşlerimizi, bâzı teklif ve temennilerimizi arz 
etmek gayesiyle söız alimış bulunuyorum. 

Milletimizin mânevi temel vasıflarından en 
önemlisi müslümanlığıdır. İslâm kültürü hazi
nesinden feyiz alaralk güç, kazanmış bir mille
tiz. Şunu tarihî bir gerçek olarak itiraf eyle
mek zorundayız ki ; din, zaman içinde sosyal 
ve kültürel hayatımıza, -Devleti yönetenüer 
yanında - mevcut din bilginlerinin ve görevli
lerinin kapasiteleri oranında değişik etkili ol
muştur. Her cephesiyle mücehhez gerçek din 
adamlarının cemiyetimize ne derece faydalı 
unsurlar olduğu tarihimizin aydınlığı içinde 

tes'bit ve müşahede edilen bir realitedir. Yjne 
bir gerçektir ki, din adamlarımız muayyen ka
lıplar içinde dar ve hatalı görüşlerin, politika
nın zebunu olduğıı dönemlerde; cemiyetin ge
lişmesinden uzak kaldığı müddetçe, zarar ge
tirmişlerdir. İslâm tarihi ve Türk tarihinde di
nin politikaya karıştığı Hazreti Ali ile Muıaviye 
arasındaki olaylar, Osmanlı tarihinde ders al
mamız lâzımıgelen birçok Örnekler mevcuttur. 

Yeni Anayasamızda; Cumhuriyetimizin ku
rucusu, devrimlerimizin mimarı, Yüce Atatürk'
ün engin mânevi havasını bulmaktayız. Atatürk 
devrimlerinde, yeni Anayasamızda irticaa asıla 
tâviz yoktur. Mensubu olmakla engin bahtiyar
lık duyduğuımıuz İslâm Dini; ilme, kültür ve 
çalışmaya diğer dinlere nazaran en yüksek de
ğeri veren bir dindir. İlme değer verdiği ka
dar; içte ve dışta güzellik ariyan, taassubu, 
cehaleti, hurafeyi ve irticai şiddetle reddeden, 
insan, toplum ve yurt sevgisini yücelten bir 
dindir. 

Türk inkılâbında lâiklik; Devletin dine kar
şı istiklâli mânasında gerçekleşmiş ve kanun 
vâzıı lâikliği, dinin, Devlet işlerine müdahale 
etmemesi ve dinî esasların dünya işlerinde mü
essir ve âmil olmaması mânasında anlamıştır. 
Diğer taraftan; lâiklik, dinin Devlet, Devletlin 
de din işlerine karışmaması anlamına gelmekle 
beraber; din, toplumsal bir ihtiyaç olduğu için, 
din adamlarının yetiştirilmesi, -bizde müslü-
ıman cemaat teşkilâtı olmadığından - Devletin 
esas görevlerindendir. Kamu düzeninin bozul
ma tehlikesi hâsıl olduğunda, Devletin normal 
nizamı iade maiksadiyle müdahale hakkı tabiî
dir. Anayasamızın 2 nci maddesindeki lâiklik 
ilkesi, Cumhuriyetimizin akış tarihinin ifadesi
ni teşkil eden siyasi nizamını, tam ve berrak 
olarak kapsamı içine almaktadır. Anayasamız
daki lâiklik, onu şu veya bu şekilde kalıplara 
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sokmaya, aldatıcı bir ışık altında göstermek is-
tiyenlerin ileri sürdüğü bir anlamı asıla taşıma
maktadır. 

Osmanlı devrinin batış yıllarında da, hü
kümet edenlerin birçoğu, iktidarda tutunabil
mek iyin cehalet ve irticai okşamayı bir mari
fet saymışlardı. Kudret sahiplerinin taassubu 
okşayan her davranışları, iktidarın dolaylı bir 
manevrası olarak kabul edilen ve toplumdaki 
ekonomik, malî ve siyasi işılerin bozukluğunun, 
bir işareti sayılır. Büyük Atatürk bu gibilere 
«din aktörleri» adını takmıştı. Bu konuda 
«Nutuk» un 228 noi sayfasında; «Din hakkın
daki duygu ve bilgilerimiz, her çeşit hurafeler
den, boş inanlardan soyunup, gerçek ilim ve 
fen nurlariyle duru ve eksiksiz oluncaya ka
dar, din aktörlerine her yerde raslanacaktır.» 
buyurmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, lâiklik anlayışını, 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğundan beri; 
bugünkü iktidar gibi anlayıp uygulayan bir ik
tidar gelmemiştir. Hükümet programının Yüce 
Meclislerde müzakeresi esnasında, C. H. P. Gru-
pu sözcülerinin programda yer alan, «Anaya
samızın lâiklik prensibini, vatandaşın dinî ihti
yaçlarını baskı altında tutan, din ve ibadet 
hürriyetini, din eğitimini kısıtlayan bir çerçe
ve içinde mütalâa etmek mümkün değildir.» 
görüşü üzerindeki tenkidi erinin ne kadar yerin
de ve isabetli olduğunu aradan geçen zaman 
teyideylıeımiştir. Anayasamızdaki lâiklik prensi
bi ile bugünkü iktidarın anlayış ve uygulama
sı farklılık arz etmektedir. Sayın Devlet Ba
lkanının, Hükümet programındaki dinlin istis
mar ve münakaşa konusu yapılmasına paralel, 
Anayasamızın özellikle 19 nou maddesinin sağ
ladığı teminatlardan tegafül edercesine dinî 
inanç, ibadet ve eğitim hürriyetlerini münhası
ran A. P. Hükümeti zamanında işler hale so-
ıkulduğu kanısını uyandırmak gayesini güden 
beyanlarını, C. H. P. Meclis Grupu oılaralk hay
retle ve endişe ile müşahede eylemiş bulun
maktayız. 

Unutulmamalıdır ki ; aydın din adamı ye
tiştirmek, din adamlarımızın refaha kavuştu
rulmasını sağlamak, Diyanet İşleri Teşkilât 
Kanunu ile ilik, orta ve yüksek din eğitim mü
esseseleri C. H. P. hükümetleri zamanında ger-
çekleşnuiş, fakat, meşru nizamlara saygılı ola

rak asla siyasi propaganda konusu yapılma
mışlardır. 

Anayasamızın tanıdığı temel hak ve hürri
yetlere kendi siyasi çıkarları için şekil vermek, 
Hükümet edenlerin sübjektif takdirinde olma
mak lâzıımgelir. Lâikliğe aykırı tutum, her şey
den önce dine zarar verecektir. Dinle hiç ilgi
si olmadığı halde, sırf politik amaçlarla din
dar geçinenlerin politika sahnesinde çok oldu
ğunu düşünürsek; lâiklik, dine bu gibilerin ta
sallutunu önliyen bir teminat teşkil etmekte
dir. Esasen Kuran'm yol gösteren, baskıyı red
deden felsefesine göre lâiklik prensibi yüce di
nimize uygundur. 

İktidarın bugünkü tutum ve davranışı, 
üzüntü ile belirtelim ki, Anayasamızın lâik 
Devlet anlamını tahrip yanında irticai okşayı
cı ve müslümanlığıımıza arız olan nurculuk, sü-
leymancılık gibi zararlı cereyanların gelişme
sine imkân veren bir yön takibcylıemektedir. 
Bunun bariz delillerinden biri; bugünkü ikti
darın yegâne dayanağı A. P. nin Gençlik Teş
kilâtı Yönetim Kurulunun 8 . 2 . 1966 tarihli ve 
ertesi günkü gazetelerde (İktidar organların
dan yalnız Adalet gazetesinde) neşredilen ir
ticai tePin eden bildirisini, hafızalarınızı taze
lemek için özetle arz etmek isterim: «Anayasa
mızın ikinci maddesi, Cumhuriyetimizin nite
liklerini sayarken onun lâik bir hukuk Devleti 
olduğunu da belirtir. Meşruiyetini millî irade
den alan Anayasamızın ileri sürdüğü bir hük
mün dışına hiç kimse çılkmaya cesaret edemez 
ve şayet cesaret edecek olursa, başı Türk Mil
letinin demir yumruğu altında ezilir. Bütün 
müesseseleriyle bunu yapmaya mülktedir bir 
milletin evlâtlarıyız. Asîl Türk Milletine şunu 
bildirmeyi millî bir ödev saymaktayız. 

1. Lâikliğimizi tehlikeye düşürecek, değiıl 
onu yoik etmek ona dokunmak istiyecek her 
türlü hareketin karşısındayız. Türkiye'de hiç 
kimsenin din ile dünya işlerini birbirine karış
tırmak: hak ve. yetkisi yoktur. 

2. İrticaın, geriye dönüşün hortlamasına 
asla izin vormiyeceğiz. Buna izin verenlerin 
baş düşmanı ve mücadelecisi olacağız. Komü
nizm ve faşizm gibi Anayasanın ve kanunları
mızın yasakladığı aşırı akımlar Türk gençliği
nin düşmanlarıdır. Kızıl, kara, yeşil görmek is
temiyoruz. Ayyıldızh bayrağımızın gölgesinde 
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kimsenin erişemiyeceği mutluluğu tadıyoruz.» 
denilmektedir. 

Geç de olsa A. P. Gençlik Teşkilâtının ilk 
defa ve hem de kendi iktidarları döneminde 
yayınladığı bu uyarıcı bildiri vesilesiyle; C. II. 
P. Meclis Grupu olanak takdirlerimizi, tebrik
lerimizi yüce huzurunuzda sunmak isteriz. 10 
Ekim seçimlerinde ve seçimılcrden bu yana yay
gınlaşan din istismarı ve bunun yarattığı teh
likelerin Millî Güvenlik Kurulumuzun gündem
lerinde yer aldığını basında heyecan ve endişe 
ile izletmekteyiz. Ayrıca, üniversite öğretim üye
leri tarafından yayınlanan malûm bildiriler, lâ
ik Devlet anlayışını aşan davranışta olanları 
şiddetle ikaz etmişler ve irticaın memleketimi
zi tehdideder mahiyette bir ciddiyet kazandı
ğını; Anayasamızın 19 ncıı maddesine aykırı 
olarak din ve dinî duyguların siyasi çıkarlar 
için istismar edildiğini kamu oyuna açıklamış
lardır. 

Hukukî, vicdani ve dinî inançlara saygı 
duyarız. Ancak, Anayasanın temel ilkesi lâik
lik olan Türkiye Cumhuriyetinde bir Sayın 
Başbakanın, «Dinî inanç ve kanaat özgürlüğü
ne sahibim.» gerekçesiyle Devletin siyasi, hu
kukî, sosyal ve iktisadi düzenini din temeline 
oturtur bir eda içindeki bayram mesajı Ana
yasayı hiçe saymak değil midir*? 

Muhterem arkadaşlarımı, 
Bu kutsal çatı altında, vatanın öz evlâtla

rı olarak; her türlü dikta idaresine karşı de-
uııokrasiyi kökleştirmek gibi yüce bir gaye uğ
runa mücadele ©derken; şeriatçıların, halife-
cilerin bizi kösteklemek çalışmalarının farkın
da olmıyacak mıyız? Diyanet İşleri Başkanlı
ğı, tarihinin hiçıbir döneminde Nurculuk ve 
Sülcymancılık gibi müslümanlıık asalak cere
yanların etkisiyle bugünlkü kadar sarsılarak 
bu cereyanlara kanat gerer duruma düşmemiş
tir. Pervasızlık o ölçüde ileri gitmiştir ki, Yar
gıtay Genel Kurulu karariyle suç sayılmasına 
rağmen Nurcululk ve Süleymancılığı savunan 
yazılar dergi ve gazetelerde yayınlanmaktadır. 
Bu kabil vahîm davranışlara karşı Hükümetin 
tutumu Cumhuriyet savcılarını da rehavete 
sevk 'etmektedir. Bir Ortaçağ görüşü ve aziz 
yurdumuzu bölmek, halifeliği ihya etmek ga
yesiyle sahte bir peygamber postuna bürünen, 
vatana ihanet suçundan hapsedilerek; sonradan 
tımarhaneye sokulan, karanlık günlerde kuru

lan Kürt Teaılî Cemiyetine girerek en büyük 
lokmayı koparmak istiyen, politikanın maşası 
kökü dışarıda S'aidi Nursi taraftarları şeriat
çıların hortlattıkları nurculukla; Kuran'm in
sanları ilme çağıran isesini duymıyacak kadar 
sağır ve korkunç bir mânevi ağırlık olan Sü-
leymancılıik gittikçe tesirini ve vahşetini ar
tırmak istidadındadır. Acı bir gerçektir 'ki, in
san hak ve hürriyetlerine, Türk halkının çağ
daş medeniyet seviyesine ulaşması için işleme
si gerekli organlara saygılı esas alan demokra
tik rejimimizde; kendi şahsi ve siyasi çıkarla
rı yönünden millî menfaatleri hiçe sayarak rey 
kazanmak için faydalanma yolunu tutmuş bâ
zı milletvekili, senatörler ve mensuboldukları 
siyasi teşekküllerin de; gözleri dönmüş halde 
rejime saldıranlarla bilerek veya biılımiyerek 
müzahir oldukları acı bir vakıadır. 

Millî birliğimizi kemirmekte olan komünizm, 
ümmetçilik ve bâzı gizli cemiyetler gibi birbi
rinden ayrı karakterli ideolojiler millî benli
ğimizi zedelemekte ve millî vahdetimizi parça
lamak gayesinde ittifak halindedirler. Bizde, 
her hangi bir sahada geriye dönme temayülü, 
yani siyasi, sosyal her nevi irticalar hep dinin 
yüoe kavramlarını kötüye kullanmak isterler. 
Aslında, mahiyeti icabı Müslüman Dininin ay
dınlatıcı, gerçekçi bir müessese olarak gericili
ğe hizmet etmemesi, bu gibi menfi güçlerin de
ğil müttefiki, tam panzehiri olması tabiîdir. 
Ancak, çok defa görülmektedir ki, gerici hare
ketler kontrol odilemiyen dinî propagandanın 
arkasına gizlenmekte ve onun kanaliyle dinsel 
duyguları sömürmede başarılıdırlar. Komünist
ler bile, hürriyetlere tahammül edememekte 
kendilerine en yakın dost olarak mürtecilerle, 
birbirini yıkmak için geçici bir devre ittifak 
yapmada mahzur görmemektedirler. Cumhuri
yet gazetesinde neşredilen, Berlin'deki Nurcu
luk Enstitüsünün acı hikâyesini vaktinizi al
mamak için burada belirtecek değilim. 

Türlü tenakuzların, çekişmelerin vıe ihtilâf
ların kısaca ideolojik cereyanların arasında ka
lan Türlk gencinin, Türk aydınının ve Türk 
toplumunun mefkuresi nasıl şuurlu bir yön bu
lacaktır? Bir kanatta kotmünizm, diğer kanatta 
ümmetçilik, ırkçılık, nurculuk ve Süleyımaneı-
hk gibi cereyanların bazan birbirlerinin mas
kesini takarak meşum emellerine ulaşmak is
tediklerini bilen ve gören C. H. P., bu her iki 
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kutbun da daima karşısında mücadele etmiş ve 
bu mücadeleye yine azimle devamda kararlı 
bulunmaktadır. 

Bütün bıı tehlikeler karşısında, bugünkü 
iktidar, arıtan bir müsamaha politikası içinde, 
olup bitenden meımnun gözükmektedir. Millet
çe bu tehlikeler karşısında, Anayasamız ve ce
za kanunlarımızda mevcut maddelerin rehave
ti içine gömülmüş olarak tehlikeleri görmemez-
likten gelemeyiz. Halifeliğin geliştirilemiyeeeği, 
şeriatla dinin idare edilemiyeeeğini mensupları 
pekâlâ bilirler; ancak, bunu savunanların özel 
hesapları ve çıkarılan olduğu aşikârdır. Dev
rim ve reform aleyhtarlarının, dini • sığmak 
yapmasına; devrim ve reformlara karşı düş
manlığı din ^kanaliyle destekleme oyununa kar
şıyız. Türkiye'mizin bugünkü politikasında bu 
oyunu ve tehlikeyi açık bir şekilde görüyoruz. 
Sayın Devlet Bakanı Cumhuriyet Sena/tosunda 
yaptıkları konuşmada; «Nurculuk ve Süley-
ımancTİık vardır. Bu hususta birçok sebepleri 
açıklamayı mahzurlu görmekteyim. Muhtelif 
raporlar gelmektedir.» demek suretiyle bu ka-
ibîl cereyanlardan haberdar olduğunu belirtme
sine rağmen; dine aykırı bu akımlar kol ge
zenken, Diyanet İşleri Başkanlığı tasvifc) mâna
sına yorumlanabilecek bir sükûtla yılkıcıları 
cesaretlendiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımı
zın bugün içinde bulunduğu durum yürekler 
acısıdır. IV ncü Koalisyonun başlamasından bu 
yana, Diyanet İşleri Başkanlığındaki üzücü 
olaylar halen devam etmekte, Süleymancılık ve 
nurculuk gibi .muzır ceneyanlara karşı müca
dele eden, broşür hazırlıyan gerçek müslüman 
din adamı ve dindarların tasfiyesi cihetine gi
dilmiş, A. P. iktidarında, tasfiye muamelesi, sü
ratle tamamlanarak hedefine varmak yolunda
dır. 

Sayın Diyanet İşleri Başkanının her türlü 
ımezkep çatışmasının ayrılığa götüreceği, millî 
birliğe her zamandan çak muhtaç bulunduğu-
ımuz bir anda yaptıkları basın toplantısında; 
alevdlifc konusundaki 'beyanları ile; Anayasa 
ımüessesesi olan TRT'ye karşı iktidar partisinin 
açtığı insafsız kampanyaya yaranımaik gayesiy
le katılmasını tasvtibeylememiz mümkün de
ğildir. Sayın Başkanın bulunduğu yüce ma-
Ikamm icaplarına uyarak; dinimizin birleştiri
ci, uyarıcı ve telif edici vasıflarını bilmemez-

likten g'elmiesi Cumhuriyet tarihimizde görül
memiş bir halta olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanunun uygulanmasında, mezkûr kanu
na açık bir şekilde aykırı tatbikatın yapıldığı
nı da endişe ve üzüntü içinde esefle izlemek
teyiz. Misal olarak; 633 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesi, «Müşavere ve Dinî Eserleri İn
celeme Kurulu tâbirini de Din İşleri Yüksek 
Kurulu olarak adlandırılmıştır.» hükmünü ta
şıdığından orada çalışan dört görevlinin Din 
İşleri Yüksek Kurulu üyeleri olarak kabulleri 
zaruri iken; Dördüncü Koalisyonun Devlet Ba
kanı bunu kabul etmemiş olduğundan; konu, 
istişari karar istihsali için Danıştaya intikal et
mişti. Danıştayın yetkili Üçüncü Dairesinin oy
birliğiyle dört kıymetli din adamı hakkında it
tihaz eylediği karar Danıştay Genel Kurulun
ca da oybirliğiyle onaylanmıştı. A. P. Hüküme
ti döneminde keyfiyet, Sayın Devlet Bakanı 
Sezgin'e intikal ettirildi. Kanunsuz şekilde 
mağdur edilmek istenen şahıslar ayrıca Danış
tay Beşinci Dairesinden de oylbirliğiyle aldık
ları karara rağmen Yüksek Din Kurulunun se
çimine keyfî .bir davranışla iştirak ettirilmiye-
rek nihayet onbir kişilik kurul seçimi yapıldı. 
Kendilerine Başkanlıkça mazeret olarak kara
rın tashihi istendi denilerek; «tashihi kanarın 
icrayı durduramıyacağı» prensibi ihlâl edildi. 
Anayasamızın 132 nci maddesi, hakka ve hu
kuka her müesseseden daha çok saygılı olması 
gereken Diyanet İşleri Başkanlığında da iş
lememiş oluyor arkadaşlar. 

Bu seçim şekli dolayısiyle, Sayın Dinayet 
İşleri Başkanı ve ilgili mesai arkadaşları hak-

• kında arz edeceğimiz yönlerden kovuşturma 
yapılıp yapılmadığını ve safahatını Saym Dev
let Bakanından sormak isteriz. 

1. Yüksek Danıştay kararları gereğince, 
Din İşleri Yüksek Kurulunda dört üyelik açık 
olmadığı halde, acıkmış gibi seçim yaptırmak; 

2. 633 sayılı Kanunun 20 nci maddesine 
göre aday teısbit kurulunu tesbit etmeden ve 
aynı maddenin «e» fıkrası gereğince 67 il tem
silcisinin Başkanlıkça belirtilecek 15 bölgede 
toplanıp her bölge için birer temsilci ki, eem'an 
15 temsilci, seçilmesi gerekirken; 67 il müftü-

I sünün Ankara'ya çağrılıp hepsinin seçime işti-
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nuk ettirilmek suretiyle, secime fesat karıştır
mak; 

3. Kanuni ehliyeti haiz ol mı yanları seçmen 
olarak kabul etmek; 

4. Kanuni ehliyeti haiz olmıyanlan seçtir
mek ; 

5. Kanuna aykırı ve fazla adette temsilci 
celbi neticesi Hazineyi zarara sokmak. 

Bu suçlar clolayısiyle, Sayın Başbakan'ı, 
şayet kovuşturma açılmamışsa; Türk Ceza Ka
nununun 235 nci maddesi gereğince haberdar 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. Mct-
ııiıniiîi ona göre ayarlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU
NER (Devamla) — Diyanet İşleri Bütçelerinin 
«D» cetvellerine konulan bucak ve köy imam -
hatip kadrolarının, 19 . 11 . 1965 tarih ve 
1965/5502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki 
objektif esaslara göre yapılmadığı çok acı bir 
gerçektir. Nüfusu çok olanlardan başlanarak 
köylere kadro verilmesi yerine, nüfusa bakıl
maksızın Adalet Partisinin oy çoğunluğu esas 
alınmakta ve münhasıran A. P. teşkilâtı tara
fından yapılmış talepler is'af edilmektedir. 633 
«ayılı Kanunun 29 ncu maddesi ve belirttiğimiz 
Bakanlar Kurulu Kararma rağmen, Sayın Diya
net İşleri Başkanlığı yalnız iktidar partisi men
suplarını rnı mümin kabul etmektedir1?. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük 
Kurtarıcı Atatürk'ü rahmetle yâdetmediği - ga
zetelerde tekzibediforayen iddiaya göre varit ise -
böyle bir şahsın Diyanet İşleri Başkanlığı gö
revinde bulunmasından eza duyacağımızı arz et-
ııne'k isteriz. Bu konuda da Sayın Bakanın açık
lama yapmalarını istirham eylemekteyiz. (A.P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, vaktiniz hitama 
ermiştir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Böyle ikide 
bir keserlerse elbete bitmez. 

BAŞKAN — Ben hiçbir zaman kesmedim, 
vaktin dolduğunu bildirdim. Buyurun Sayın 
Uzuner. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

Arkadaşlar lütfen sükunetinizi muhafaza 
ediniz. Buyurun sayın hatıip. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA. UZU
NER (Devamla) — 1965 yılı Diyanet İşleri Büt
çesi üzerinde bu kürsüde A. P. Grupu adına ko
nuşan sayın sözcü arkadaşımız aynen şöyle bu

yurmuşlardı. «Üzerinde ciddiyet ve hassasiyet
le eğilmek mecburiyetinde bulunduğumuz bir 
vicdan, bir inanç mihrakı telâkki eylediğiniz 
Diyanet İşleri müessesesinin siyaset dışı kal
ması, bu görünüş ve mânasiyle ele alınarak ze
delenmemesi lâzım geldiği kanaatindeyiz ve A.P. 
Meclis grupu olarak bu kanaatte birleşecek ve 
faydalı olabilecek bir zemin bulabileceğimiz 
inancını taşıyoruz» demişlerdi. 1965 yılı A. P. 
Grupu sözcüsü Sayın Aksoy zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner lütfen son cüm
lenizi söyleyiniz. Bu yolda gidersek, biraz son
raki konuşmaları önlemek mümkün değil. Bağ
layın lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU
NER (Devamla) — Kendi iktidarları döne
mimde bu uyarıcı, inançlı temenninin tesirsiz 
kaldığını görmekten üzgünüz. Bu konuda C.H.P. 
olarak Anayasa zemini üzerinde bu zemini ter-
keden Adalet Partisi iktidarı sayın sözcüleri
nin bu va'dine uyarak sabırla bekliyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU

NER (Devamla) — Grupum adına hepinizi hür
metle selâmlarım. 

Bütçenin aziz milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. Teşekkür ederim arkadaşlar. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi grupu 
adına Sayın Nihat Diler, buyurun efendim. 
(Gürültüler ve Adalet Partisi Burtsa Milletvekili 
Cemal Külâhlı ile C.H.P. Zonguldak Milletve
kili Bülent Ecevit arasında münakaşalar.) 

Muhterem arkadaşlarım, karşılıklı konuşmı-
yalım, çok rica ederim. Sükuneti bozmıyalım. 
İçeride vukubulan münasebetlerinizi dışarıda 
tamamlayın çok rica ederim. Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saym milletvekil
leri, Yeni Türkiye Partisi Meclis grupu adına 
Dinayet İşleri Başkanlığı 1966 yılı Bütçesi üze
rimdeki görüşlerimizi açııklıyacağmı. 

Dinler tarihin başlangıcından bu yana, top
lumların hayatlarında, fertlerin akıl, irade, his 
yönlerinden ilmin ışığının aydınlatamadığı me
seleleri, kendi zaviyelerinden izah ederek insan
ları birbirlerinin şerlerinden masun, hayat mü
cadelesinde, birbirinin yardımcısı olmak suretiy
le, yanyana yaşamalarına, dünya ve ahirette hu-
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zur ve saadete kavuşmalarına dair emir ve ne-
hiyler ihtiva etmişler, etmektedirler. 

Zecrî müeyyideleriyle huikuk, vicdanlar üze
rindeki tesirleriyle, ahlâk gibi rol oynamışlar, 
hukuk ve ahlâka kaynak olmuşlardır. 

İler ne kadar lâik ahlâkçılar tefekküre da
yanan ahlâki prensipleri vaz'etmİKİersc de, bu 
prensipler dinlerin vaz'ettiği umumi külli, sis
temli prensiplerin yanında, dar ve kifayetsiz 
kalmıştır. Tefekkürle tesbit edilen şahsi mükem
meliyet, gayrın saadeti formülü, dinlerin esas
larında vardır. 

Muhterem arkadaşlar; medeniyet yalnız tek
nik terakki değildir. Teknik terakkide ileri git
miş memleketler, mânevi bakımdan da, yük-
selımezlerse; sadece teknik terakki bir felâket 
sebebi olabilir. 

Nitekim, dinsiz cemiyetlerde, cemiyeti yük
seltmeye matuf mânevi kıstaslar kaybolur. Mev-
!k "derinin, menfaatlerinin, cehaletlerinin, ih
tiraslarımın kölesi olanlar, efendilerini korumak 
i cin en/ayı çeşit hile ve desiselere, zulüm ve 
haksızlıklara başvurmaktan çekinmezler. Bu
na mukabil olanlar yeniden mevki ve menfaat 
elde etmek için zulüm ve haksızlık yaparlar, 
gayrimıeşru mücadelede birbirlerinin hayatla
rını yok etmeye çalışırlar. Devlet ve hukuk me
kanizmaları, hak ve adalet tevdi etmekten zi
yade, zulüm ve haksızlık tevzi ederler. Cemiyet 
haksızlık ve anarşinin karanlığında yüzer. İn
sanlar da canavarlardan daha fazla vahşilc-
şirlor. İnsan insanın kurdu olur. İsyanlar, katli
amlar birbirlerini takibcderlcr. Bu durumda 
gadre uğrayınca en zalim olanlar dahi, hakka, 
adalete hasret çekerler. Ahlâkın, hakkın üstün
lüğü bu suretle ortaya çıkar. Dinlerin vaz'ettiği 
yüksek prensiplere inanmak zarureti duyulur. 

Bu vazİ3reıte göre, insanlık ne kadar tekâ
mül ederse etsin, insanın zati vasfı ve toplum 
halinde yaşamasının tabiî bir neticesi istihsal 
ettiği ekonomik kıymette kendi ihtiyaçlarını 
tam karşılayamadığı gibi, İni ekonomik kıymet
lerden istifade etmekte farklı olacaktır. Yani, 
cemiyet halinde yaşamak bahis mevzuu olunca, 
fakirlik, zenginlik olacaktır. Yine, en ilıeri ce
miyetlerde dahi, ekle edilen iktisadi imkânlar, 
ihtiyaçları tam olarak karşı!ayamıyacaktır. Bu 
ekonomi ilminin aksiyon, postalat kadar ispat
tan vareste bir nıûtasıdır. En ileri cemiyetlerde 
var olmuş* var olacak servet noksanlığı servet

ten farklı istifade imkânları içinde insanları ih
tiyaç ve insiyaklarının, tazyikinden kurtarıp, ili -
tinaslarmı frenliyen, cemiyetleri normal nizam 
ve emniyet içinde tekamüle sevk eden dine da
yanan ahlâktır. 

İşte dinler tarih boyunca içtimai bir mües
sese ve realite olarak ahlâkı ve mânevi bakım
dan içtimai nizam üzerinde bu suretle rol oy
namışlardır. Bu hususlar bütün dinlerin müş
terek hususiyetleridir. 

Şimdi de, müntesibi olmakla şeref ve huşu 
duyduğum islâmiyet'in cemiyetimizdeki rolünü 
de arza çalışacağım. 

İslâmiyet, semavi dinler içinde en son nazil 
olan, en tabiî, en aklî, en mükemmel bir dindir. 

Türk Milletinin tarihî zaferleri, büyük mu
vaffakiyetleri, islâm, dininin ulvî heyecanından 
doğmuştur. Bu yönüyle, islâmiyet millî bünye
mize üstün bir ruh ve şekil vermiştir. 

Demokrasi rejimine de, her yönüyle imkân 
verdiği gibi, âlime, ilme, çalışmaya da büyük 
bir yer ayırmıştır. Doğruluk, sabır, cesaret, 
cömertlik gibi insan meziyetlerini vazgeçilmez 
esas hususiyetler olarak kabul etmiştir. Mo
dern cemiyetlerin dinaniznı, dayanışma, sosyal 
adalet ve sosyal emniyet ilkelerine yer vermiş, 
bir ahlâk ve faziletler manzumesidir. Hal böy
le iken, demokrasi rejiminin düşmanları ilk he
def olarak halkımızın dinî inançlarını sarsarak 
yok etmeye çalışmayı dinî bir gericilik vasıtası 
olarak ileri sürmektedir. 

Yukarıda arz ettiğim veçhile, ekonumi ilmi
nin mutasını nazara almadan, eemıiyet halinde 
yaşamanın tabiî bir neticesi, sonsuz ihtiyaçlar 
karşısında mahdut ekonomik imkânlar arasın
daki nıisb etsiz ligi fakrü zaruret ve sefalet ola
rak tavsif etmekte, bu realiteyi fa.his şekilde 
istismar etmektedirler. Yine, cemiyet hallinde 
yaşamanın bir neticesi olarak, umumi gelirden 
farklı istifadeyi sömürücü şeklinde gösıtermi-
ye çalışmaktadırlar. Ekonomi ilmimin açık ha
kikatlerini görmemezlikten gelerek istismar et
mek, gericiliği! ta kendisidir. 

Muhterem arkadaşlarım; hu meyanda yine 
memlektimdzde daimi şekilde söylenen irticadan 
bahsetmek işitiyorum. İrtica ; Türk Devleti Ata
türk inkılâpları üzerinde kurulmuş modern bir 
Devlettir. Atatürk inkılâplan 1926 senesinden 
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itibaren meriyete girmiş; hattâ 1920 den itiba
ren hilâfet ve saltanat ilga edilmek suretiyle 
bir lâik Devlet memleketimizde kurulmuştur. 
O günden bu tarata Atatürk inkılâpları Türk 
Milleti gibi zeki, kabiliyetli bir insan kütlesine 
tatbik edilmektedir. Bugün bir taraftan inkılâp 
elden gidiyor diye sözler işitilmektedir. Yine 
bir taraftan din elden gidiyor diye sözler işi
tilmektedir. Fransız müellifi ilıanriau'nun bir 
fikrini burada ifade etmek isterim. Hanriau 
diyor ki; «cemiyette hamleci kuvvetlerle muha
fazakâr kuvvetler çatışır. Bu iki çatışmanın ne
ticesinde bu muvazene meydana gelir ve netice 
itibariyle cemiyet bu şekilde tekâımülc doğru gi
der» Fakat hiçbir zaman cemiyeti geriye götür
meye imkân yoktur. Cemiyet eğer bir tekâ
mül seviyesine crişmvişse bunu tekrar geriye 
alımaık imkânı hiçbir insanin kudretinin dâhi
limde değildir. «O halde 40 seneden beri Aia-
tftılk inkılâpları bu memlekette tatbik ediliyor. 
Atatürk inkılâpları elden gidiyor dediğimiz 
zaıman ya Türk Milletinin aklı selimine büh
tan etmek lâzımgcliyor veyahut da Atatürk in
kılâplarına bühtan etmek gibi blrşey bahis 
mevzuu oluyor. 

Yeni Türkiye Partisi olarak din istirmıarcıla-
rmm da, inkılâp isLinna.cılarmın da karşıyın-
da buhıumıaktayı/. Çünkü, Türk Milletinin aklı 
selimine inanmaktayız. Muhterorn arkadaşlarım 
ekonuimi ilminin açık hakikatlerini görmemıez-
likıten gelerek bu şekilde dini bir gezicilik va
sıtası olarak istismar edenler, işte dinin bu ah
lâki ve terbiye vi rolünü inkâr' etmekte ve dinin 
vicdanlar üzerimdeki duygusunu silmeye çalış
maktadırlar. Halbuki asıl gericilikte, dinin ah
lâki ve terbiyevi rolü inkâr edilir, vicdanlar
dan din duygusu silinir, cemiyetimizin her bir 
ferdi de, vazife ve mesuliyet şuurundan uzak, 
ımevkii ve menfaatlerine tapan insanlar vaziye
tine gelirlerse, o zaman başlar, kanaatindeyiz. 
Din ve vicdan hürriyeti demokratik nizamı ka
bul eden en modern cemiyetler tarafından be
nimsenmiştir. Bizde de, İnsan Hakları Beyan
namesinin ışığı altında tedvin edilmiş Anayasa
mızın 2, 19, 20 ve 153 ncü maddeleri, din ve 
vicdan hürriyetini tanzim etmiştir. İtikat ve iba
dete geniş bir serbesti tanımıştır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, dinimizin ahlâki 
ve terbiyevi rolünü benimsiyerek bu hususa 
programımızda yer vermiş bulunmaktayız. 

Millet olarak süratli kalkınma hamlesi yap
mak mecburiyetindeyiz. Yeraltı ve yerüstü ser
vetlerimiz muazzam bir yekûn teşkil etmektedir. 
Bu servet ve nimetlerden istifade etmek için 
karşılıklı büyük fedakârlıklara katlanarak va
zife görmemiz lâzımıdır. 

Dinimizde mevcudolan bu mânevi ruhu, top
lumumuza aşılamak vazifesi Diyanet İşlerind>e 
çalışanlara düşmektedir. Bunların yaptıkları 
vazifelerinin ehemımiyotiylc mütenasip maddi 
imkânlara kavuşturulması bir zaruret haline 
gelmiştir. Bunun için Kuruluş Kanunu çıkarıl
mıştır. İstenilen neticenin süratle elde edilmesi 
içiın şu hususları zaruri görmekteyiz : 

1. Kuruluş Kanununun süratle tatbiki, 
Merkezî teşkilâtın kuruluşunun tamamlanması 
ve taşra teşkilâtımın takviyesi, bu arada her yıl 
Huleuıei Hayrat için serbest bırakılan 2 000 
kadronun nüfusça kalabalık köylere tahsisi, 

2. İlahiyat Fakültesinin ehliyetli din adanın 
yetiştirmesi için ge;eken her türlü kolaylık 
ve yardım]n yapılması, 

3. İmam - hatip okullarının keyfiyet bakı
mından geliştirilmesi tedbirinin alınması, 

4. Demokratik düzen içinde din eğitim ve 
öğretimin yapılması, dinin her türlü siyasi cere
yanların üstünde tutulması, din eğitim ve öğte-
tirni yapanların bilgileriyle iman eden, imanlı 
ve inançlı kimseler tarafından yapılmasının te
mimi, 

5. Bu suretle aydın, faziletli din adamları
nın yetişmesinin temini, 

6. Köy kalkınmasında muhtar, imam ve öğ
retmenin müşiterek işbirliği yapmalarının sağ
lanmasını dilemekte- y iz. 

Bu suretle memleketimiz süratle kalkınacak, 
huzur ve saadet güneşi doğacak, bizler de bü
yük Türk Milleti olarak bahtiyar olacağız. 

1966 yılı Diyanet İşleri Bütçesinin aziz (mil
letimize ve Diyanet İşleri muhterem mensupları
na hayırlı ve uğurlu olmasını diller, hepinizi 
grupum adlına saygiyle selâmlarım. (Y.T.P. sı
ralarından al kışı] ar) . 

BAŞKAN — C.K.M.P. Grupıı adına Sayın 
Mehmet Altmsoy buyurun efendim. 

C.K.M.P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Niğde) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarını, Diyanet İşlerinin. 1966 yılı Büt-
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çesi vesilesiyle C.K.M.P. grupunuu görüşlerim 
•açıklamak üzere huzurunuza gelmiş buluuuyo-
nım. Ancak, grupuın adına görüşleri açıklama
dan evvel bir hususa işaret etmek mecburiyetin
deyim. Parlâmıeııto tarihinde, şimdiye kadar 
vâki olrmyan bir husus vardır. Diyanet İşleri 
Bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda görüşüldü
ğü sırada grupu adına söz alan Sayın İbrahim 
Saffet Oımay, tcnkidleri arasında Dördüncü Ko
alisyonda Diyanet İşlerini tedvire memur Devlet 
Bakanlığını deruhde ettiğim zamana ait hareket
lerime dair bâzı tenkicllorde bulunmuştur. Ken
disine benim mevcut bulunmadığım bir yerde 
hakkıımda yapılacak bu türlü ithama cevap ver
mek imkânım bulunmadığı için, bu türlü konuş-
masından vazgeçmesi ihtar edildiği zaman, bu 
zat Büyük Millet Meclismin diğer Meclisinde 
üyedir, orada bu konuşmalarıma cevap verirler 
buyurmuşlardır. 

Sayın Omay'ın konuşmalarını kısmen gaze
telerde okudum. Zabıtlardan tetkik ettim. Bir 
sureti de buradadır. Kendisine mutlaka cevap 
vermek zaruretini hissetmıekteyim. Bunu mat
buat yolu ile yapmayı düşündüm, ancaik Par
lâmento içinde cereyan eden bir hâdisenin mat
buat yolu ile cevabını vermenin isabetli olmı-
yacağı kanaatine vardır. Keza zabıtlara derce-
dilmıiş olan hususa verilecek cevabın da, zabıt
lara dercedilmesinde fayda mülâhaza ediyo
rum. Bu maksatla, ibugüne kadar bekledim. 
Ancak, şu anda Sayın Başkandan ve Yüce 
Heyetinizden bdr istirhamım olacaktır. Grup
ları adına konuşmalar 20 daikilka ile tahdide-
dilmiştir. Bendenize yapılan itham çok ağır
dır. Bunları tekrar huzurunuzda okumak mec
buriyetindeyim, kısmen de olsa. İsnadedilen 
bâzı hâdiselerin vesikalarını huzurunuzda oku
mak mecburiyetindeyim. Bunların tahlillerini 
yapmak mecburiyetindeyim. 20 dakikalık za
manın 'korkarım ki içline sığdırma imkânına sa-
hibolamam. Bu bir üslûp meselesidir. Sayın 
Başkanlıktan istirham ediyorum. Yüce Mecli
simizin almış olduğu karardan bendenizi istis
na etmek üzere reylerinizi istirham edeceğim. 
Sayın Başkan, bunu lütfederse memnun olaca
ğım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Altınsoy'un bu beyanı karşısında Başkanlık 
hususi olarak ıbir partinin grup sözcüsüne ayrı 

bir muamele yapmak imkânından mahrumdur, 
takdir edersiniz. Daha önce grup konuşmala
rı muayyen dakika ile kayıtlanmış bulunduğu 
cihetle, bu mihver üzerinde yürümemiz gereki
yor. Ancak, Yüce Heyetiniz şu yolda bir for
mül bulabilir. Bu gruplar adına yapılan ko
nuşmalarda ikinci defa konuşma hakları arka
daşlarımızın mevcuttur. Şayet Yüce Heyetiniz 
bu şekilde bir şıkkı tercih ederse, o vakit sı
rası geldiğinde ıbu takdir ölçüleri içinde ko
nuşma imkânı sağlanabilir. Bunun dışında 
grup konuşmasını bölüp de 20 dakikasımı grup 
ısözcüleri olarak diğer dakikalarını kendi ce
vabı mahiyetinde telâkki ederek konuşmasına 
Başkanlıkça mümkün olan bir kombinezon bul
mak mevzuubahsolmıyacaktır.. 

Sayın Altmsoy; çok özür dilerim; sözümü 
ikmal edeyim. Grup adına yapılan konuşmaya 
ilâveten yeni bir müddet tâyini İçtüzük hü
kümlerine göre mümkün değildir. Kaldı ki, 
bundan evvel de iki parti grupu adına konu
şan arkadaşlar mevcuttur. Onların da konuş
maları tahtında bu tatbik muamelesi cereyan 
etmiştir. Bu sebeple, bu konuşma sırasında 
20 dakikalık kayıt içinde ilâve ıbir müddet ver
mem mümkün değildir. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
MET ALTINSOY (Devamla) — Sayın Başka
nım, bir hususu bilhassa istirham ederim. Tat
bikini istirham ettiğim husus şimdiye kadar 
Türkiye Parlâmentosunda cereyan etmemiş bir 
mesele karşısındadır. Bugüne kadar böyle bir 
tatbikat olmadığı için, Yüce Başkanlık böyle 
bir tatbikat yapmadığı için, ıbir emsal bulun-
mıyabilir. Ancaik, emsali olmıyan bir hâdise
nin mutlaka cereyan etmiyeceği mânası da 
çıkmaz. Kaldı ki, bendenizin istirhamımı müd
detin uzatılmasına dairdir. Müddetin kısıt
lanmış olması bir İçtüzük hükmü değildir. İç
tüzüğe istinaden Yüce Meclisin bir takrir 
üzerine verdiği bir karardır. Yüce Meclis ay
nı hususu bendenizin talebim üzerine tasvip 
buyurursa bu müddeti uzatabilir. Benim için 
uzatabileceği gibi, henden sonra konuşacak ar
kadaşlar için de uzatabilir. Nitekim bu kararı 
alırken C. H. P. Grupu adına ıSaym Kırca iki 
saat konuşmuşlardı, ondan sonra kalkıp üç 
saat konuşmuşlardı. Ondan sonra takrir veril
di ve Yüce Heyetçe kaibul edildi. Ondan son-
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ra ki, grup sözcüsü arkadaşlar 20 şer dakika 
(konuştu. Mutlaka İçtüzüğün hükmü olarak 
kısıtlanmış değildir 20 dakika. Yine Yüce 
Heyetin kararlyle kalkması mümkündür. Sayın 
Başkanın Yüce Heyetin reyine müracaat için 
kendisini tahdideden ibir İçtüzük hükmü olma
dığı kanaatindeyim. Israr ediyorum ve istirham 
ediyorum. Yüce Heyet takdir buyurur da müd
deti uzatılsa, o müddet içinde konuşmaya ça
lışacağım. Yüce Heyet bu hakkı vermezse bu 
müddet içerisine sığdırmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Riyasetim asli görevi 
hatipleri kürsüden serbestçe ve mümkün ol
duğu ğadar özgürlük içinde konuşturmaktır. 
Takyit muamelesi Riyaset tarafından değil, 
Yüce Heyet tarafından gelmiş ve bir karara 
bağlanmıştır. Bundan evvel konuşan arka
daşlarımızı takiben böyle bir muameleye başvu
rursak birtakım suiistimallere yol açmak isti
dadı göstermesi endişesi karşısında kalırız. 
Bendeniz bu şekilde hareket yerine Umumi 
Heyetin ve Yüce Heyetinizin bu birinci ko
nuşmalardan sonra grupları adına konuşan 
arkadaşlarımıza tekrar bir imkân, fırsat ver
meleri mevzuubahsolduğuna göre, bu şıkkın 
tercih edilmesinin daha adalete uygun olduğu 
kanaatiyle bu fikre vardım. Bu sebeple... 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Yüce 
Heyetim karanını istihsal edeceksiniz, biz de 
aynı haktan istifade etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Gayet 'tabii. Bir haktan bir 
grup istifade eder de, diğer grup istifade et
mez olur mu? 

Şimdi bulduğumuz formül, bu şekilde ikinci 
grup adına, yapılan konuşmada tekrar bir 20 
dakika ile imkân bulunduğu için çok faydalı, 
çok daha mükemmel olacaktır, tahminindeyim. 
Lütfediniz, evvelemirde konuşmanızın birinci 
kısmını icra ediniz, daha sonra tekrar söz al
dığımız zaman yine 20 dakikalık müddet içer
sinde bu kısmı ihatalı bir şekilde anlatırsı
nız. 

C. K. M. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Devamla) — Çok Sayın Başkanım, 
Başkanlar, Yüce Heyetim temayülü istikâ
metinde teamül tesis etmekle mükelleftirler. 
Daha evvel konuşmuş olan C. H. P. sözcüsü 
arkadaşım da böyle bir kararın alınmasına razı 
olduklarını, beyan buyurdular. Ancak, bir şart 
ileri sürüyorlar, böyle bir zamam genişlemesi 

olursa, evvel konuşmuş olmamız dolayısiyle 
biz de mahrum edilmiyelim, bize de, teşmil 
edilsin buyuruyorlar. Bendenizin sözlerimi 
tasvibeden arkadaşlara şahidoldum. Daha ev
vel konuşan arkadaşım da grupu ile beraber 
bu işe iştirak ettiğine göre, Meclisim Heyeti 
Umumiyesinin bu hususta bir karar vermeye 
teşne olduğunu bendeniz müşahede ediyorum. 
Zatıâlimizin de müşahede etmesi lâzımgelir. 
Lütfeder, bunu reye vaz'ederseniz, isabet et
miş olacalksıınız. Ama ısrar ederseniz bu şe
kilde konuşmaya devam edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel işaret 
ettiğim gibi, lütfediniz, 20 dakika içinde gö
rüşlerinizi intikal ettiriniz. Daha sonra ikinci 
konuşma talebiniz tahtında bu görüşmenizi 
20 dakika müddetle tekrar Yüksek Meclise bil
dirirsiniz. Lütfediniz. 

C. K. M. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TİNSOY (Devamla) — Başüstüne Sayın Baş
kan. Karara riayetkar olmak bizim vazifemizdir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

O. K. M. P. BRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
hakikaten Parlâmento tarihinde ilk defa vâki 
olan bir husus mevcuttur. Gerçi hükümetler
de devamlılık esastır. Bir vazifeyi deruhde 
etmiş olan insan vazifeden ayrıldıktan sonra 
mesuliyetten kurtulmuş olamaz. Mesuliyetler 
kanunların tanıdığı müruruzaman müddeti içe
risinde ve vicdanların müruruzaman tanımadı
ğı müddetler içerisinde devam eder. Bendeniz 
de vazifede bulunduğum sekiz ay müddet içe
risindeki her dakikanın, her saniyenin her anı
nın hesabını gerek Yüce Meclisin huzurunda, ge
rek Yüce Divanın ve gerekse Divanı Bâri'nin 
huzurunda vermeye her an hazır ve amadeyim. 
Ancak, Sayın Omay'ın niçin bendenizin geçmiş
teki faaliyetinden bahsederken bu yolu seçmiş 
olduğunu anlamam mümkün olmamıştır. Dör
düncü Koalisyon, Yüksek Meclisin kararı ile ku
rulmuştur. Yüksek Meclisten itimat oyu almış
tır. Yüksek Meclisin murakabesi altında çalış
mıştır. Sayın İbrahim Saffet Omay ile halef, 
selef olmuşuzdur. Kendisi Büyük Millet Mec
lisinin şerefli bir Meclisimizin şerefli bir Üye
sidir. İçtüzüğün ve kanunun bu hareketlerin 
vukubulduğu anda, bendenizi takibetmek, mu
rakabe etmek hakkını verdiği pek çok madde-
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leri vardır. Bunlardan istifade etmesi mümkün
ken, aradan bunca zaman geçtikten sonra, bir 
başka Hükümetin Bakanın mesuliyeti altında 
sevk edilmiş bir bütçe anında ve bendenizin 
müdafaa imkânım bulunmadığı bir yerde benim 
faaliyetimden bahsetmesini izah etme imkânını 
bendeniz bulamadım. -Amma, hesap vermek 
her zaman için benim vicdanî, ahlâki vazifem
dir ve kanunun da emridir. Nerede, hangi 
şartlar altında olursa olsun, hesabımı alnımın 
akı ile vereceğime elhamdülillah kanaatim var
dır. Bundan da çekineceğim yoktur. Onun için 
orada sormuş, burada sormuş farketmez. Ta
hammülünüzü siniştim al etmezsem evvelâ Sa
yın Omay'm bendeniz hakkındaki beyanatını 
kısmen de olsa, çünkü vereceğim cevapların 
müstenidi olması bakımından okumaya çalışa
cağım. Ondan sonra da teker teker arzı cevab-
edeceğim. 

Sayın Oıtıay şöyle buyuruyor : Konuya gi
rerken şu iki cümleyi başa almak istiyorum. 
«İslâm dini birinci plânda her şeyin üstünde 
ahlâkiliğe önem verir ve herhalde eşitlik duy
gusunu esas tutar. Ama, ne yazık ki, bâzı ta
sarruflar ve tatbikat bu ulvî prensipler mu
vacehesinde şaşırtıcı olmuş ve biraz aklı eren
leri kara kara düşündürmek zorunda bırakmış
tır. Üçüncü İnönü Hükümetinin istifasından 
sonra Devlet Bakanlığına gelen zat yani ben
deniz ile o zamanki Diyanet İşleri Başkanı ara
sında başlıyan zihniyet çatışmasının zaman 
içinde Devlet idaresinde emsaline raslanmı-
yacak üzücü bir çekişme halini aldığını görü
yoruz. Arkadaşlar, cemiyetimizde az veya çok 
her sahada her teşekkülde olduğu gibi Diyanet 
İşleri Teşkilâtında da Allaha şükür adedleri çok" 
olmıyan birtakım gerici unsurlar vardır, v. s. 
•dedikten sonra bendenize taallûk eden kısım
ları şunlardır : «Kasdettiğim kimseler Devleti 
kendi çıkarlarına alet etmek istiyen cemi
yetimizi medeniyet yolunda ilerlemekten alıko
yan zihniyetin sahipleridir. İşte İnönü Hükü
metinin istifasından sonra bu cins gerici insan
lar bir anda Diyanet İşleri Müessesesine, ne pa
hasına olursa olsun mutlaka yerleşmek eme-
İmdedirler. Şarktaki aksama şöyle başlar : O 
zamanki Sayın Bakan yani bendeniz tarafın
dan kanunen Diyanet İşleri Başkanının salâhiye
tine mevdu tasarruflar da dâhil olmak üzere tâ
yin ve nakiller uzun süre durdurulmuştur. 

İşte bu arada Sayın Bakan tarafından hare
kete geçirilen tahkik heyetlerine ne gariptir ki, 
daha çok aydın müftülerin bulundukları ma
hallerde görüyoruz. İşte, bu çekişmeyi fırsat 
bilen Saidî Kürdü'nün müritleri Nurcular, 
Süleyman Hocanın Çamlıca'daki karargâhında 
yıllar yılı yetiştirdiği Süleymancılar yani katık
sız gerici Atatürk'e, devrimlere düşman, şeriat 
kanunlarının hasretiyle yanıp tutuşan kimse
ler teşkilâtın kilit noktalarını mutlaka ele geçir
me gayretlerini artırmışlardır. Fakat, o zaman
ki Başkan Sayın Gerçeker bütün gücü ile bun
ların ve ayrıca Bakanca arzu edilen nakil ve 
tâyinlerden ciddî mahzurlara istinaden karşı-
smdadır. Başkanı uzaklaştırmak için bunu fır
sat bilenler, şu, şu faaliyetleri yapmışlardır 
der, kanununun uygulanabilmesi için, o kanun
la ihdas edilen Personel Dairesi Başkanım ev
velemirde bir atama gerekiyordu. Ancak, Sa
yın Bakan ile Başkan her hangi bir kimse üzeri
ne birleşemiyor.lardı. Sayın Bakanın aydın bir 
din adamı olan Beyoğlu müftüsünün Arapkir'e 
nakli Personel Dairesi Başkanlığına bir İmam 
Hatip Okulu müdür yardımcısının tâyini is
teklerini Başkan ciddî sebeplere istinaden yeri
ne getirmeyince, Sayın Bakan emirlerimi yap
mazsanız hakkınızda muamele yapacağım de
meye başlayor. Ve nihayet meydana gelen hak
sızlık sebepleriyle Başbakan olarak Sayın Ür-
güplü'yc intikal ediyor. Bakanın çıkarmak is
tediği kararname geri kalıyor, ama Sayın Ger
çeker de bir müddet içinde izinli olmasının, uy
gun düşeceği telkini yapılıyor. O zaman ki, Sa
yın Bakarı ismi mahfuz olan bir vaizi Teşkilât 
Kanununun ihdas ettiği ilmî Başkan yardımcı
lığına getirmek ister. Oranın yolu da tabiatiy-
le bilâhara başkanlık makamına açılacaktır. 
Sayın Bakan bu zatı bir gün beraberinde İmam 
Hatip Okulunun temel atma töreninde bulun
durmak üzere Bursa'ya götürür. Bu zat, daha 
evvel Kayseri'de vaizlik yapmıştır. Ancak, bu 
bölgede çok sevilen halkın geniş ölçüde te
veccühü ve saygısını kazanmış kelimenin mâna
sı ile Müslüman bir hocaya, ismi malıfuzumuz-
clur, zina isnadettiğinden galeyana gelen 
halkın elinden güçlükle kurtarılmıştır. Diya
net İşleri Başkanlığından meseleyi yeniden tah
kik için gönderilen muhakkik heyetin, sen bu 
noktayı kurtarmaya mı geldin seslerine bir İçere 
daha galeyana gelmesi üzerine muhakkik, hattâ 
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tahkikata başlamadan zabıta himayesinde Kay-
scri'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Bakan 
bulunduğum sırada mensubu oduğum partinin 
bâzı milletvekilleri ve ayrıca C.H.P. ve A.P. men
supları olarak mahallinden gelen karma heyet 
bendenizden bu zatın Bursa müftülüğüne tâyini
ni istedi v.s. den sonra bendenize taallûk eden 
kısmı.» Şimdi yine Bakanın seyahatlerine dönü
yorum. Bursa'ya götürülen bu vaiz okulun te
mel atma töreninde konuşturulmuştur. Anaya
saya hayır denilmesini kasdederek Bursalılara 
Sayın Bakanın da huzuru ile sizin hayır demeni
zin ecrini Allah ahirette verecektir, demek cüret 
ve cesaretini göstermiştir. Bu hâdiseye tö
rende bulunan mil] etavekilleri ve ayrıca Sayın 
Senatör Şeref Kayalar şahittirler. Hatâ Sa
yın Şeref Kayalar, çok üzülmüştür. Sayın 
Kayalar'la bu konuda tek kelime konuşmuş de
ğilim. Şahsiyetlerine inanırım. Mâruzâtımı 
reddedeceklerini zannetmiyorum. İşte o zaman
ki Sayın Bakanın Diyanet İşleri Başkanlığının 
ilmî görevli yani dinsel muavinliğe getirmek is
tedikleri zat budur. Bugün ise, bu zat, vckâleA 

ten Teftiş Kurulu Başkanlığı sandalycsindedir. 
Ye dahası var, geçen Pazar günü kendisine Yük
sek Din Kurulu Üyeliği de açılmıştır. Bu işlerin 
sair ihtilâtları da vardır. Ve konu nihayet Gü
venlik Kuruluna kadar aksetmiştir. Bâzı Nur
cu ve Süleymancı çevrelerin müesseseyi ele ge
çirmek çabasında oldukları üzerinde durulmuş
tur. Ama, o zamanki, Sayın Bakan yine dav
ranışlarından vazgeçememişlerdir. Bütün bu 
hâdiseler sırasında ve Sayın Gerçeker izinle va
zifesinden de ayrılmış olduğu halde, bâzı basın
da aleyhine alabildiğine kampanya açılmıştır. 
Öyle ki, beyanatlar ve bildiriler yayınlanıyor. 
Bu yüzden de camia ister istemez her gün biraz 
daha tedirgin hale getiriliyor, öyle ki, Gerçe
ker Teşkilât Kanununun sabırsızlığı ile itham 
ediliyor. Ve istenilmiyen adam ilân ediliyor. 
Bu cümleden olarak Aralık ayının ilk hafta
sında toplanan Hayrat Hademesi Federasyonu 
Kongresine şöyle bir göz atalım, buyuruyor. 
«Hayrat Hademesi Kongresini tasvir ettikten 
sonra, Kongreye Saym Altınsoy ve Sayın Eefet 
Sezgin'de katılmışlardır. Bâzı delegeler, biz 
bizi idare edenleri istemiyoruz şeklinde ba
ğırmışlardır. Nihayet kürsüde Saym Altmsoy 
vardır. Dileklerin kendi zamanında da mevzu
ları olduğuna işaretten -sonra bendenizin ora

daki konuşmamdan alındığı beyan edilen ve 
tırnak içerisindeki olan sözler «Hakaret değil, 
türlü işkenceler altında da kalacaksınız, hapis
lere gireceksiniz, bu haller sizi hiçbir zaman 
mücadeleden alı koyamaz alı koymasın müca
deleniz maaş aşkına değil, Allah aşkınadır. Siz 
Hükümetten emir beklemeyin siz emri Allahtan 
aldınız. Onu yerine getirin» dedikten sonra 
Nur Risalelerini okuduğu için kendisine Nurcu 
denildiğinden bahsettikten sonra, bir Sayın Kor
generali hedef alan ve en azından nezaket 
kurallariyle bağdasmiyan şu sözleri ilâve eder. ) 
Yani bendeniz ilâve etmişim. «Bakanlığım sı
rasında mücadelelerimin nereye vardığı ve nere
ye çarptığı hakkında size bugüne kadar hiç
bir yerde açıklamadığım hâdiseyi bildirmek is
terim. Bir gün makamımda oturuyordum, halen 
de Millî Güvenlik Genel Sekreteri olan Kor
general Refet Ülgenalp geldi hemen lâfa baş
ladı, siz bizim adamımızdan ne istiyorsunuz, . 
onunla fazla uğraşıyorsunuz dikkatinizi çekerim 
dedi. Kendisini dairemden kovdum. O va
kitten beri de taraflarına sicillendim» diyorlar. 
Bendeniz demiş oluyorum. Bendeniz Saym Al
tmsoy, Saym Korgeneral Ülgenalp'ı makamla
rından kovmak şöyle dursun kendilerine mü
nasip düşecek bir nezaket üslûbu ile karşıla
dıklarına ve öylecek teşyi ettiklerine inanırım. 
Ama her nedense kütle önünde böyle konuşmı-
ya teşebbüs etmişlerdir. Saym Altmsoy'un şüp
hesi daha geniş olarak polis teypinde de olması 
lâzımgelen bu konuşması bugüne kadar taraf
larca tekzibolunmamıştır. İşte bütün bunlar
dan ve tafsilâtı saatlere sığmıyacak, nice nice 
müteferri. hâdiselerden sonra bugünkü Hükümet 
nihayet Sayın Gerçeker'i uzaklaştırmıştır. Ve 
Yeni Hükümete ait bâzı hususları beyan et
tikten sonra, bendenize ait bâzı tasarruflardan 
bahsederler. Altındağ ilçesinin filhhakika ay
dın, uyanık, çalışkan bir müftüsü vardır. Ev
velce Sivas müftülüğü de yapmıştı. Bu zat se
bepsiz nakledilmiştir. Çünkü, radyoda yaptığı 
dinî ve ahlâki sohbetlerle halkımızın yakın
dan tanıdığı neşriyat sahibi din bilgisi herkesçe 
malûm ve müsellem, zamanında en yüksek dinî 
organ olan Müşavere Kurulu üyeliğinde çalış
tırılan ve son çekilmeler sırasında bir aralık 
Personel Dairesi Başkanlığına tâyini de mev-
zuubahsolan Hukuk Fakültesi mezunu, halen 
Başmüfettiş Mehmet Oruç'a bilinmiyen bir se-
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beple izin verilmiş ve Sayın Bakan Refet Sez
gin tarafından kendisine başka bir iş araması 
söylenmiştir. Maraş'm keza aydın, devrimci, 
uyanık, çalışkan müftüsü komünist temayüllü 
olduğu uydurması ile evvelki Bakan zamanında 
merkeze alınmış, idi. Bu zat, bir müddet son
ra Kırşehir müftülüğüne atanmıştır. Bu zat 
hakkında valinin Başkana yazdığı mektuptan 
bir pasaj arz ediyorum : «Mumaileyh, bilgili, 
çalışkan, Atatürkçü milliyetçi ve tertemiz 
bir vatan çocuğudur. Kendisini buradan attır
mak istiyen küçük bir zümre hariç, bütün Ma-
raşlılarm sevgi ve takdirini kazanmışıtır. Bura
dan alınması için birçok şeyler tertiplenmiş ve 
üzülerek ifade edeyim ki, bu nakli sağlamakta 
Nurcu cephe kazanmıştır. Bu da böylesi, der. 

Diyanet müşavere kurulu üyelerinden bah
seder. Geçici birinci madde ile de bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte görev başında olan
ların müktesep hakları saklıdır. Hal böyle iken 
müşavere Dinî Eserleri İnceleme Kurulu üyeleri 
ihdas yeri olan bu hizmetlere atılarak üçü mü
tercimliğe, birisi vaizliğe verilmiştir. Başkan
lıkta bu konuda Devlet Şûrasından mütalâa is
temiştir. Danıştaym üçüncü dairesi işi ince
ledikten sonra, geçici birinci maddenin (a) ben
di mucibince bu zevatın yeni ihdas olunan Din 
İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanmış sayıla
cakları mütalâa eylediğini, oy birliği ile karar 
vermiştir; diyor. Umumi Heyetten böylece 
geçmiştir. Buna rağmen idare, çok dikkate şa
yandır, bu hususu da uzun uzun anlattıktan 
sonra, bu zevatın nurculuk hakkında broşür 
neşrettiğini, çok bilgili kimseler olduğunu âlim, 
kifayetli kimseler olmalarına rağmen kendilerine 
bu işin verilmediğini ama, bu bendenizin zamanı
na ait değil de yoni Hükümet tarafından yapıldı
ğından bahsettikten sonra yine bendenize aido-
lan kısmına geliyorum. Sözün burasını yüksek 
dikkatlerinize önemle arz edeyim ki, bu kurulun 
sonradan getirilen bir üyesi hariç, diğerleri 
nurculuğu dinimiz açısından inceliyerek Bakan
lığım zamanında her birinize takdim olunan nur
culuk broşürünü hazırlıyan zevat, buna muka
bil dinimiz açısından - komünizmle mücadele 
olacak her halde - broşürü hazırlıyan bunlar
dır. Ne buyurdular. Ben bu açıklamamı Sa
yın Bakanın cevabını gerektiren bir konu olarak 
telâkki buyuracaklarını ümidetmek isterim. En

dişeniz varit değilse kanuna ve Devlet Şûrası 
kararlarına rağmen direniş sebebinin ne olabi
leceğini merak ederim.» 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy, Sayın Saffet 
Omay burada yok. Ayrıca muayyen bir zaman
da konuşursunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Devamla) — Sayın Başkan, ben bu
rada bana yapılan, benim hakkımda yapılan 
bâzı beyanlara cevap vereceğim. Bunlar, bu 
Mecliste cereyan etmemiştir. Bunun ne oldu
ğunu arkadaşlarıma okumazsam benim, söyliye-
ceklcrim muallakta kalacak. Ben söylediğim 
şeylerin sıhhat derecesi hakkında arkadaşlarımı 
nasıl inandırayım, Sayın Başkan, nasıl müda
hale edersiniz? 

BAŞKAN — Senatoda bu hususta eğer bir 
yanlışlık yapılmışsa, bunun vebalini Meclis çek
memeli, mesele o. Buyurun. 

G. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Devamla) — Sayın Başkan, 20 da
kikalık müddeti lütfettiniz. Bu müddet içeri
sinde usule ve kanuna aykırı olmamak şartiyle 
konuşma hakkı bana aittir, müdahale edemez
siniz. 

BAŞKAN — Beyefendi, Başkanlığın sadetle 
ilgili mevzuda takdir hakkı vardır. Her şey size 
ait değildir. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Devamla) — Usul ve kanuna ay
kırı olmamak şartiyle konuşma hakkı bana 
aittir, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sadetle ilgili bir mevzu. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-

TINSOY (Devamla) — Buyurduğunuz sadet, 
usul meselesidir. 

BAŞKAN — Usul meselesinin takdiri de Baş
kanlığa aittir. Bir konuda konuşan hatibin sa
det içinde mi olduğu, sadet dışında mı olduğunu , 
takdir yetkisi münhasıran Başkanlığa tevdi edil
miştir Sayın Altmsoy. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Devamla) — Sayın Başkan, ben, ba
na yapılan isnadı kıraat ediyorum, okuyorum. 
Bu, sizin tasvibinizi almak şartiyle okunacak bir 
şey değildir. Bu sadedin içindedir. Usulün için
dedir, nizamın içindedir. Ama, bu zatiâlinizi 
memnun etmese de dinlemek mecburiyetindesi
niz. Çünkü, Başkanlık yapıyorsunuz. Başkan 
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olarak dinliyeceksiniz. Sizin hoşunuza gidecek 
şeyi söylemeye mecbur değilim. 

BAŞKAN — Beyefendi Başkanlığın hoşuna 
giden veya gitmiyen diye bir söz tefriki yapmak 
mümkün değildir. Çok rica ediyorum. Mesele
yi ihatalı bir surette ifade etmek istedim ve 
zatiâlinize mümkün olduğu kadar söz verme im
kânlarını araşıtrıyorum. Ama, bu çerçeve için
de de âdeta işi çok uzatmak suretiyle 20 daki
kalık müddeti Sayın Saffet Omay'm beyanları 
şeklinde burada doldurmak istiyorsunuz. Onun 
için ikaz etmek isterim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Devamla) — Hangi noktaya ehemmi
yet vereceğimi takdir, müsaade edin de hatibe 
aidolsun, bendenize aidolsun, Saym Başkanım. 
(Gürültüler) Bitiyor efendim zaten, istical bu
yurmayınız. 

«Diyanet İşleri Teşkilâtında, üzücü olaylar 
dördüncü Koalisyon Hükümeti başladığı zaman
dan bugüne kadar gittikçe artan bir tempo ile 
hızlanmıştır. Ve neticede bütün bu olaylardan 
ve Hükümetin aşikâr müsamahalı davranışları 
yüzünden sözlerime başlarken temas ettiğim 
mânada olan gericiler cüretle cesaret bulmuş
lar ve bu sebeple bugün memlekette akıllara 
durgunluk verecek mertebede irtica hortlamış
tır» Bitti Sayın Başkan. 

Sayın İbrahim Saffet Omay'm Cumhuriyet 
Senatosunda bendeniz hakkında, beni mevzuu-
bahsederek söylediği sözler hulâseten bunlar
dan ibarettir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu sözler bü
yük ekseriyetiyle hilafı hakikattir, bühtandır. 
İçinde bâzı olaylar doğrudur. Ancak, bu olay
lara şaşı bir müşahade ile, sakat bir mantık yolu 
ile çıkarılan hükümler çarpık olmuştur, çarpık 
ifadeler haline gelmiştir. Hâdiseler, olaylar doğ
ru olmasına rağmen varılan hüküm çarpıktır 
ve terstir. Şimdi burada okumaya çalıştığım 
hususları teker teker vesikalarına istinaden 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Altmsoy. 
Muhterem arkadaşlarım, Saym Altmsoy 

grup adına beyanda bulunmak üzere kürsüye 
saat 15 i 11 geçe gelmiştir. 9 dakikaya yakın 
aranızda bâzı hallerde Yüce Heyetin bâzı üye
leri de olmak üzere tartışma cereyan etmiştir. 
Saat 1.5 i 20 geçe grup adına yapacağı beyana 

başlamış bulunmaktadır. Şu haliyle 20 dakika
lık müddet hitama ermiştir. 

Bu arada iki önerge gelmiştir. Birisi yalnız 
Sayın Altmsoy'a mahsus olmak üzere konuşma 
hakkının bir misli uzatılmasını teklif etmekte
dir. («Olmaz, olmaz» sesleri) 

ALDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Olur, 
olur. 

BAŞKAN — Rica ederim olur veya olmaz, 
sizi ilgilendirmez. 

Bir diğeri, Diyanet Bütçesine aidolmak üze
re konuşmalardaki tahdidin kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim, demiştir. 

Birinci önerge münhasıran bir şahsı istih
daf ettiği için muameleye konmıyacaktır. İkin
ci önerge Diyanet İşleri Bütçesine aidolma'k 
üzere konuşmalardaki tahdidin kaldırılmasını 
teklif etmektedir. Bu önergeyi okutacağım. 
Saym Altmsoy, şayet bu önerge kabul edilirse, 
devam edeceksiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Bütçesine aidolmak üzere 

konuşmalara ait tahdidin kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

BAŞKAN — Bundan böyle konuşmak isti-
yen her grupa şâmil olacaktır. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Verilmiş 
önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Saym 
Altmsoy usulî bir mesele ortaya çıkarmıştır; 
bir dakikanızı rica ediyorum. (C. H. P. sırala
rından «önergeyi geri istiyormuş» sesleri), (A. 
P. sıralarından «önergeyi geri alıyor» sesleri) 

Efendim geri alıyor demekle alınır mı? Ken
disinin ağzı var, dili var. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Ben ta-
kaibbül ediyorum. 

BAŞKAN — Takabbül ediyorlar, efendim. 
Buyurun Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz grupum adına yaptı
ğım konuşmayı 20 dakikaya sığdırabilmek için 
büyük bir süratle okumuş iken, maalesef tek
lif ve temennileri ve bilhassa Hükümete yapıcı 
olabileceğimiz kısımlarını arz etmek imkânlarını 
bulamadık. Şimdi, verilmiş bulunan önerge mün
hasıran değerli Altmsoy arkadaşımızın konuş-
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ması dâhil, bundan sonraki konuşmalara teş
mil edilecek ve daha evvel ben ve benim gibi 
grupu adına (konuşmuş arkadaşlarınız bu hak
tan istifade cdemiyecektir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı gibi bir bütçenin görüşüldüğü sırada 
bu ölçüde bir haksızlığın yapılması mâkul gö
rüleni iyecek bir harekettir. Sayın arkadaşımın 
ıbu önergeyi geri almasını istirham edeceğim 
ve şunu arz edeyim İki, Saym Altmsoy'un bu
radaki konuşmalarına münhasıran cevap ver
mek maksadiyle de söz almış bulunmuyorum. 
Grupumuzun görüşlerini daha etraflı bir şekil
de Yüksdk Heyetinize arz etmek maksadiyle 
bu önergenin bize de teşmil edilmesini istirham 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel de ıbcyan 

ettim, bu önerge elbette bundan evvelki ko
nuşmaya teşmili falan gibi bir geriye dönüş im-
ıkânı yaratmaz. Bundan sonra hangi gruplar 
söz istiycceklerse ki, onlar içerisinde Cumhu
riyet Halk Partisi de ikinci defa söz istiyen 
gruplar meyanmdadır. Bu söbeple gayet tabiî.. 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — Sırayı 
okur musunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sırada C. K. M. P. 
den ısonra, T. İ. P., daha sonra A. P., daha 
sonra M. P., daha sonra tekrar C. K. M. P., 
daha sonra tekrar O. H. P. Bütün gruplar 
adına yapılan konuşmalar bittikten sonra tek
rar ikinci tur grup konuşmasında C. K. M. P. 
birinci, O. H. P. ikinci olarak yazılmıştır hali
hazırda. Önergeyi bu okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. 

Efendim, önerge bundan sonraki konuşma
ların kayıttan azade bir şekilde müddetle tak-
yidedilmemesi şeklindedir. Bundan sonraki ko
nuşmalar bir müddetle kayıtlı olmasın mahiye
tindedir. Önergeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Saym Altmsoy, lütfediniz, C. K. M. P. Gru
pu adına yapacağınız konuşmaya sıra gelirse 
o 20 dakikalık müddet içerisinde görüşlerinizi 
arz edersiniz. 

T. t. P. Grupu adına Sayın Behice Boran, 
[buyurun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(Urfa) — Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
Diyanet İsleri Başkanlığı Teşkilâtı Devlet me

kanizmamızın ve toplum hayatımızın çok önemli 
ve çok hassas bir konu teşkil «den unsurların
dan ve müesseselerinden birisidir. Çok hassas 
ve önemli bir konudur. Çünkü, halkımızın kut
sal hisleri, inançları, bu his ve inançların iba
det ve sair dinî davranışlar şeklinde ifadesiyle 
ilgilidir. Çok önemli ve hassas bir konudur. 
Çünkü Atatürk'ten bu yana Devletimizin da
yandığı temel ilkelerden olan ve teokratik mut-
lakiyetçi idare anlayışına ve rejimine karşı ge
tirilmiş olan lâiklik, lâik Cumhuriyet ilkesinin 
ve rejiminin korunması prensibiyle ilgilidir. 
Hepinizin bildiği gibi Anayasamızın ikinci 
maddesi Cumhuriyetimizin lâik bir Devlet oldu
ğa hükmünü getirir. 19 ncu maddenin son fık
rasında ise lâik Devletin ne demek olduğunu 
açıklar ve lâik Devlete karşı işlenecek suçla
rın kesinlikle cezaya çarptırılacağı hükmünü 
vaz'eder. 154 ncü maddede ise Anayasamız, Di
yanet İşleri Başkanlığının kuruluş ve varlığı
nı öngörür. Bu demektir ki Anayasamız bir 
taraftan lâik Cumhuriyet rejimi ilkesini getir
mekte, lâikliğin ne demek olduğunu tarif et
mekte ve buna o kadar önem vermektedir ki, 
aynı yasada, aynı maddede bu ilkeye karşı 
olan hareketlerin cezalandırılacağını hükme 
bağlamaktadır, ama diğer taraftan 154 ncü 
maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının kuru
luş ve varlığını öngörmektedir. Yani, Anaya
samız bir taraftan dini Devlet işlerinden ayır
makta, Devletin dinî kurallara oturtulmak te
şebbüslerini önlemekte, bu 19 ncu madde de 
dinî kutsal hislerin inançların şahsi ve zümrevi 
maksatlarla, siyasi amaçlarla istismar edilmesini 
önlemektedir. Yani, açıkçası Devleti dinden ayır
maktadır. Ama, 154 ncü maddesinde Devlete 
toplumun dinî hayatını düzenleme görevini ver
mektedir. Şimdi, bâzılarının sandığı ve iddia 
ettiği gibi Anayasamız, bu hükümleriyle bir 
çelişmeye düşmüş değildir ve yine bâzılarının 
iddia ettiği ve sandığı gibi Anayasamız ilk de
fa Atatürk'ün formüle ettiği, koyduğu ve Ana
yasamızın da tekrar hükme bağladığı lâiklik 
görevi ve ilkesi kopyacılık ve taklitçilik yo-
liyle Batıdan aktarılmış boş bir kavram değil
dir. Lâiklik ilkesi bizim tarihî gelişmemizi zo
runlu kıldığı, tamamen bizim özel şartlarımıza 
uygun bir muhteva kazanmıştır. Bilindiği 
gibi Batıda lâiklik Devlet ile dinin tamamen 
biribirinden ayrılması ve her birinin yekdiğe-
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rinden bağımsız kendi başına işlerini yürütmesi 
anlamında anlaşılır. Bizim lâiklik kavramımız 
bu değildir. Biraz evvel Anayasanın hükümle
riyle de tahlil ettiğim gibi, Devletin dinden 
ayrılması, dinin Devlet işlerine müdahale etme
mesidir, ama din hayatının olumlu yollarla ge
lişmesi, memleketin gelişme, ilerleme ç.abala-
riyle ve politik rejimiyle çatışmaması için Dev
letin dinî hayatı düzenlemesi ilkesini de içine 
alır. Bu dediğim gibi, tarihimizin getirdiği zo
runlu şartların neticesidir. Müslümanlık bir aki
deler ve fikirler manzumesi olarak cemiyetin 
gelişmesine, ilerlemesine, bilgiye, ilme çağdaş 
uygarlık seviyesine toplumun ulaşmasına, sos
yal adalete karşı bir din değildir. Hattaâ bugün 
biliyoruz ki, bâzı Orta - Doğu memleketlerinde 
sosyalizm nizamını müslüman dinine oturtmak 
çabaları vardır ve müslüman sosyolizmi diye bir 
düşünce ve cemiyet üstüne çıkmaktadır. 

Anra yine hepimiz biliyoruz ki, maalesef ta
rihimizde zaman zaman halkın dinî inançları, 
samimî hisleri bâzı çıkarcı özel kişiler veya grup
lar tarafından özel maksatlarla istismar edilmiş 
ve gericiliğe, toplumun ilerlemesini önlemeye 
alet olarak kullanılmak istenmiştir. Tarihimizde 
bunların en belirgin en keskin iki örneği var
dır. Hepinizin de bildiği gibi birisi 31 Mart Ha
disesidir. İkincisi de Atatürk; Anadolu'da yurdu 
istilâ edecek düşmanlara karşı millî kuvvetleri 
organize etmeye çalıştığı zaman, o zamanın Şey
hülislâm Dürrüzade Essait Abdullah Efendi ta
rafından Atatürk'e karşı ve onun kahraman or
dusuna karşı onları eşkıyalıkla suelıyan fetvası-
dır. Ama yine hemen işaret edelim ki, o zraıman 
da memlekette yurt sever, ilerici aydın din adam
ları vardı. Ve padişahın Şeyhülislâmının bu fet
vasına karş*, yine biz diyoruz ki, başta Ankara 
Müftüsü Rifat Efendi olmak üzere 153 müftü 
Atatürk'ü ve onun arkadaşlarını ve onun ordu
sunu destek! iyen bir karşı fetva çıkarmışlardı. 
Olayları ve gerçekleri gayet iyi tahlil ve teşhis 
eden Atatürk, dinin iyi ellerde, kendi tabiriyle. 
ehil ellerde nasıl yararlı olabileceğini, yine Ata
türk'ün tabiriyle, nâelıil, cahil ellerde ise nasıl 
zararlı olabileceğini anlamıştı. Atatürk muhte
lif demeçlerinde bu nokta üzerinde ısrarla dur
muştur. Mübarek mihrabı cahil elerden, ehil el
lere vermek zamanı artık gelmiştir diye ifadeleri 
yardır. îşte dinimizin esasta yurdun kalkınma

sına, ilerlemesine ilme karşı bir din mahiyetin
de olmadığı, ama bâzı çevrelerin bâzı kişilerin 
dinle hiç alâkası olmıyan birtakım görüşleri 
inançları dine mal ederek dini siyasete, gericili
ğe alet etmek çabasında bulundukları ve çok kö
tü belirtileri ve davranışları tarihimizde bulun
duğu için Atatürk, lâiklik ilkesini Batı'da anla
şıldığı anlamda takyit yolu ile bize aktarmamış 
benim tahlil ettiğim ve bizim anladığımız muhte
va ile bize getirmiştir. Ve Anayasamız da aynı 
muhteva ile kabul etmiştir. Şimdi, buradan Di
yanet îşleri Başkanlığı teşkilâtı için çıkan çok 
önemli neticeler vardır. Diyanet İşleri Başkanlı
ğı teşkilâtının görevi, sadece halkımızın dinî 
inançlarını, hislerini, ibadet ve kanunlara aykırı 
oknıyan davranışları şeklinde ifade etmeleri im
kânları şartlarını ayarlaması değildir. Diyanet 
işleri Başkanlığının bir diğer -çok önemli vazi
fesi, bu anlattığım anlamda lâiklik ilkesinin lâ
ik Cumıhuriyet Rejimini korumasıdır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı bu ikinci vazifeyi nasıl yapa 
çaktır. Halkın samimî dinî hislerinin, inançla
rının ve davranışlarının bâzı maksatlı kişiler ve 
zümreler tarafından esas tabiî yolundan kanun
lara aykırı, Anayasaya aykırı yollara saptırılma
sını önlemek suretiyle yapacaktır. Toplumun di
nî hayatının toplumun gelişmesi ile paralel 
ahenkdar olarak gelişmesini sağlamak suretiyle 
yapacaktır. 

Atatürk'ün deyimiyle mübarek mihrabı ca
hillerin elinden alıp ehil ellere tevdi etmek sure
tiyle yapacaktır. Toplumumuzda Şeyhülislâm 
Dürrüzade Abdullah Efendi gibi sözde din 
adamlarının sayısını, azaltıp Ankara Müftüsü 
Rifat Efendi gibi, din adamlarının sayısını ço 
ğaltmaya çalışmak suretiyle yapacaktır. Çok şü
kür ki, bugün de memlekette Atatürk ilkelerine 
bağlı bilimden, çağdaş uygarlıktan yana din 
adamları vardır. Yoksul köylünün topraklandı-
rilmasmı savunan, memleketin ekonomik mesele
leriyle ilgilenen ve bunlara vâkıf olan din adam
larımız vardır. Esefle söyliyelim ki, bunların he
nüz sayısı azdır. 

Ama, Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasa 
hükmü uyarınca, bu ikinci çeşit din adamları 
nın sayısını çoğaltmak, diğerlerini nâehil ve ca
hil Olanları, aslında din adamı olmayıp da yobaz
lık yapanların elinden ise dini siyasete alet et
mek, tutuculuğa, gericiliğe alet etmek, birtakım 
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maksatlı çıkarcılara alet etmek imkânlarını onla
rın ellerinden almak olmalıdır. Diyanet İşleri 
Başkanlığının vazifesi. Ve yine Diyanet İşleri 
Başkanlığı vazifelerini görürken, hiç şüphesiz 
Anayasamızın 12 nci ve üçüncü maddelerini de 
göz önünde bulunduracaktır. Yani, 12 nci mad
de mucibince biliyorsunuz ki, «bütün Türk va
tandaşları din ve mezhep ayrılığı gözetilmeden 
eşittir.» Ve üçüncü maddesi gereğince de Ana
yasanın «Vatanın ve milletin bütünlüğüne karşı 
hareketlere cevaz verilemez.» Binaenaleyh, Diya
net İşleri Başkanlığı halkımızın dinî inançlarına 
ibadetine imkân verecek şartları hazırlarken. 
toplumun dinî hayatını düzenlerken, bu husus • 
ta çok hassas davranmak mecburiyetindedir. 
Mezhep ayırımlarına, mezhep kavgalarına, düş-
manLklarma yol açacak olan hareketlerden ken
disinin titizlikle sakınması icabettiği kadar, mem
lekette bu çeşit kavgaları ve ayrılıkları önl'iye-
cek hareketler, teşebbüsler belirdiği zaman bun
ları da kesinlikle önlemek mecburiyetindedir. 
Esefle kaydedelim ki, son zamanlarda gazeteler
de çıkan haberler doğru ise maalesef memleke
tin şurasında, burasında böyle mezhep ayrılıkla
rını, düşmanlıklarını istismar eden davranışlar, 
belirmeye başlamıştır ve yine gazete haberlerin
den ve gazetelerde çıkan Millî Güvenlik Konseyi 
Sekreı erliğinin Hükümet dairelerine yazdığı 
söylenen tezkerenin muhtevasından da anlaşıldı
ğına göre, dinin nâehıl ve cahil ellerde siyasete 
alet edilmesi olayları, vakıaları da çoğalmaktadır. 
Bu hususta da Diyanet İşleri Başkanlığına bü
yük vazife düşmektedir. Bu istikamette, şikâyet 
ler gazetelerde, bilhassa son Şeker Bayramında 
camilerde ve verilmiş olan vaizler konusunda 
ileri sürülmüştür. 

öğrendiğimize göre Şeker Bayramında bu 
çeşit vaızlardan birisi de Antalya'nın Paşa Ca
miinde verilmiştir. Ve oradaki vaizin sözlerini 
nakletmek istiyordu, dünkü arkadaşımız. O vaiz 
demişti ki, öğrendiğimize göre, Paşa Camiinde 
Antalya'da Şeker Bayramında, bundan böyle ya
ni Adalet Partisi iktidara geldikten sonra Baş
bakanlar ve Cumhurbaşkanları Müslüman ola
caktır. Böyle bir ifadenin altında yatan muhalif 
hüküm, yani şimdiye kadat- gelen Başbakanlar 
ve Cumhurbaşkanları Müslüman değildi de bun
dan böyle bu iktidar değişikliğinden sonra Müs
lüman ifadesini taşımaktadır. Bu ifade o vaizin 
ifadeyedir. Ve dün arkadaşımız sözlerine başlar

ken de bugün camilere vaızlar verilmektedir, de
miştir. Buradadır, bende zabıtlar. Ondan sonra, 
iki nokta vardır. İsmini bilmiyorum, yerini söy
lüyorum. Antalya'da Paşa Camiinde Ramazan 
Bayramında verilmiş bir vaiz olarak arkadaşı
mız öğrenmiş. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — öyle şey yok. 
Burada böyle bir konuşma yapılmadı, yalan söy
lüyordun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BBHİCE HATKO 
(Devamla) — Yoksa, memnun oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, öyle birşey var 
mı, yok mu olduğu hakkında siz cevap veremez
siniz. Sayın Bakanın bu hususta istihbaratı var
dır, bilgisi vardır, görgüsü vardır, kendisi cevap 
verir. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(Devamla) — Ve arkadaşımız yine zabıtlarda da 
vardır Zabıtlar da önümdedir. Bırakılmadı ben 
sözümü şuraya getirmek istemiştim, diye tasrih 
etmek istemiştir, ifadesini. Fakat, müdahaleden 
dolayı tasrih edememiştir. Arkadaşımız bu vai
zin bu ithamına cevap verecekti. Ne demektir 
böyle bir ifade? Şimdiye kadar gelen Başbakan
lar ve Cumhurbaşkanları Müslüman değil miy
di? Bu bizim ayırıcı ve doğru olmıyan beyanlar
da nasıl bulunulur? Bu gibi dini siyasete alet 
etme hareketlerine nasıl müsaade edilir, diye 
bağlıvacaktı Fakat, kendisine bu konuda müsa
ade edilmedi. (A. P. sıralaıından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. 

T t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(Devamla) — Zaten başka türlü ifadede buluna
bilmesine de imkân yoktu mantıken. 

Bu konuda sıra gelmişken şunu da ifade 
edeyim, ki; dün arkadaşımıza ve genellikle Tür
kiye İşçi Partisine din konusunda yapılan itham
lar ki, bu ithamlar bu kürsüden de tekrarlan
mıştır. Haksız ve yersiz olduğu kadar da tama
men manasız ithamlardır. Halkımız, çok Müslü
man olmıyan azınlıklar müstesna, Müslüman-
dır. Elbette ki, seçim yolu ile bu halk içinden 
gelen mebuslar, Cumhurbaşkanları ve Başbakan
lar Müslüman olacaklardır. Bunun maddeten im
kânı yoktur. Bunun aksini söylemek mantığın, 
iz'anın olacağı birşey değildir. 

Aynı şekilde partim için yapılan ithamlara 
da kısaca cevap vermem için müsaadenizi diliye-
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ceğim Çünkü, bu ithamlar bu kürsüden yapıldı. 
Türkiye İşçi Partisinin kurucuları bu memleke
tin evlâtları olan işçilerdir. Türkiye îşçi Parti
sinin kurucuları, yöneticileri, üyeleri, bu mem
leketin esnafı, küçük esnafı, köylüsü, işçisi ve 
aydınıdır. Türkiye îşçi Partisine 300 000 kişiye 
yakın insan oy vermiştir. Halkımız dediğim gi
bi küçük bir azınlığı müstesna Müslüman oldu
ğuna göre, bu yüzbinlerce kimseler, oy verenler 
hep dinsiz midirler? Bu memkkette dinsizlik 
bu kadar mı salgın aldı? Bu kadar mantıksız ve 
yersiz bir suçlamada nasıl bulunabilir? 

ikincisi, Türkiye işçi Partisi din hakkındaki 
görüşünü ta 1964 tarihinde Şubat ayında yayın
ladığı matbu programında açık ve seçik belirt 
mistir. Ondan sonra yayınladığı matbu bültenle
rinde tekrardan uzun, uzun izah etmiştir. Rad
yolardan okuduğu seçim beyannamesinde açık 
ve seçik ifade etmiştir. Bunu ben şimdi söyle
miyorum, senelerden beri ifadelerimiz var. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
T. t. P. ADINA BEHlCE HATKO (Devam

la) — Bağlıyorum efendim. 
Sonra, Türkiye işçi Partisi halkın mutlulu

ğunu refahını gelişmesini istiyen bir partidir. 
Biz, o kadar anlayışsız, iz'ansız insanlar mıyız 
ki, frr insanın mutluluğunun sadece maddi re
fah şartlariyle sağlanamıyacağım, bir insanın 
samimî olarak inandığı, doğruluğuna inandığı 
inanışları, fikirleri serbestçe ifade edebilmesi, sa
mimî olarak inandığı ibadetini istediği şekilde 
ifa etmesi imkânına sahibolması gerektiğini an
lamaz mıyız? Bunu yapamazsa, bir insan mutlu 
olur mu? Biz ki, kendi fikirlerimizin inanışları
mızın uğrunda bu kadar samimiyetle mücadele 
ediyoruz, biz ki, halktan yanayız, biz ki, insan 
kişiliğine saygılıyız, nasıl olur da bunun aksine 
bir davranış içinde oluruz. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
T. I. P. GRUPU ADINA BEHlCE HAT

KO (Devamla) — Son bir nokta; bizi dine karşı 
gösterenler şu soruya cevap vermek mecburiye-
tindedirler. Her şeyin bir gerekçesi, aklın man
tığın olacağı bir mucip sebebi olur. Neden Tür
kiye İşçi Partisi dine karşı olsun, bundan ne çıka
rı vardır, bundan ne menfaati vardır? «Efendim 
iktidara gelince camileri kapatacaklar» diye pro-
poganda yapılıyor. Delimiyız biz, ne çıkarımız. 
menfaatimiz ne olacaktır bundan? Buna karşı 

bir menfaat, mucip bir sebep söylemek lâzımdır. 
Ama, işçi Partisine bu yönden saldıranlar, dini 
siyasete alet edenler halkın samimî dinî hislerini 
kendi özel çıkarları için maksatlı olarak kulla
nanların böyle davranmakta elbette ki, çıkarları 
ve menfaatleri vardır ve olması da icabeder. 
(T. I. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Aksay, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY 
(Adana) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Adalet Partisi Meclis Grupu adına 1966 yı
lı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşlerimizi «ırz ediyorum. 

Sözlerime başlamadan önce bir hususu tesbit 
etmek isterim. 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi mevzuubah-
solunca, Başkanlığın bugünkü durumunun tesbit 
edilmesinin, katedilen mesafeye bakmak gerek
tiğinin, mânevi konuların temel meseleleri üze
rine eğilmenin lüzumunu düşünüyoruz. Ancak 
her insan gibi Başvekilin de Allah demesi gayet 
tabiî olmasına rağmen, ne derece mühim bir hâ
dise vapılmak istendiğini görünce böyle suni 
olarak yaratılmak istenen meseleler hakkındaki 
görüşlerimizi de sunmak zaruret halini almıştır. 

Asıl meseleler üzerinde durduktan sonra su
ni meselelere bakacağız. 

Diyanet işleri Başkanlığının 1966 yılı bütçe
sinin özellikleri vardır. Bu bütçe Başkanlığın 
yıllardan beri büyük ihtiyaç hissedilen yeni teş
kilât kanununa kavuştuktan sonraki ilk bütçesi
dir. 

Bugüne kadar Diyanet işleri Başkanlığı bü
yük ölçüde kadro ve teşkilât sıkıntısı çekmiştir. 
Durum bu olunca, Yüce Meclisin sayın üyeleri 
bugüne kadar bütçe müzakerelerinde daha ziya
de bu iki mesele üzerinde durmuşlardır. 

633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kanunu 
üzerinde durulan noktalar ve teşkilâta ait bu sı
kıntılar halledilmiştir. 

Din konusunun gerçek problemlerine geçme
den önce yeni teşkilât kanunu ile nereden nere
ye geldiğimize kısaca bakmakta, Diyanet işleri 
Başkanlığının bugünkü durumunu tesbit etmek, 
karşımızdaki bütçeyi değerlendirmek, katetmek-
te olduğumuz mesafenin hazzını duymak bakı
mından fayda vardır. 

Kadro durumu : 
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Bu konuda, bir tek mukayese durumu fazla 
siyle aydınlatmaya kâfi gelecektir. 

yirmi yıl önce din adamının âzami maaşı 
12 lira idi. Bu durum yüksek seviyedeki on din 
adamının maaş toplamının ancak Başvekâlet şo
förünün maaşına denkliği demekti. 

Diğer taraftan onycdi senedir terfi edeme
miş memurlar yalnız Diyanet işleri teşkilâtında 
'bulunuyordu. 

63.3 sayılı yeni Diyanet işleri Başkanlığı Ka
nunu ile bütün bu meseleler halledilmiş, din hiz
metlileri maaş bakımından diğer Devlet hizmet
lileri seviyesine çıkarılmış, intibaklar için gerek
li hükümler konulmuştur. Ve 1965 bütçesine na
zaran 1966 bütçesi iki katına yakın bir artışla 
huzurlarınıza gelmiştir. 

Teşkilât durumu : 
1924 yılında 429 sayılı Kanunla kurulan Di

yanet işleri Reisliğinin görev ve yetkilerini 1935 
yılında 2800 sayılı Kanunla tâyin edilmişti. Bu 
kanun yetersizdi. Bu kifayetsizlik çoktan beri 
hissedilmekte idi. Meselâ 1949 bütçe müzakere
sinde Sayın ibrahim Avras, Hükümetten şiddet
le ihtiyacı duyulan yeni teşkilât kanununun ne 
zaman getirileceğini sormakta idi. 

Ttşkilât yetersizlik ve sıkıntılarını bir tek 
misal anlatmaya kâfi kuvvettedir. 

Diyanet işleri Başkanlığı bir teftiş kurulun
dan hattâ bir tek müfettişten dahi mahrumdu. 
Çok yaygın bir teşkilâta sahibolan Başkanlığın 
elinde bir tahkik imkânı olmayınca keyfî ölçü
lerle muamelenin teşkilâtı ne hale getireceğini 
tahmin güç değildir. Nitekim bir gazete halberi 
ile vekâlet emrine alınmalar, tezyifler, tahrikler. 
mağduriyetler, teşkilât yetersizliğinden gelen 
huzursuzluklar idi. 

Artık bu huzursuzluklar mazide kalmıştır. 
Yeni Teşkilât Kanunu Diyanet işleri Başkanlı
ğına organları ile, görevlilerin nitelikleri ile 
tam l i r düzen getirmiştir ve bu düzen Hükümet 
tarafından iyi bir şekilde yürütülmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şu kısa mâruzâtımızla, Diyanet işleri Baş

kanlığının kadro ve teşkilâtının tamamlandığı 
görülmektedir. Bu, din konusu şeklî kısmın ta
mamlanması demektir. Artık memnuniyetimizi 
ifadeden başka bir sebeple bu kısım üzerine eğil
meye lüzum kalmamıştır. Bu mânevi konuların 
temel, meselelerine eğilmek imkânının ve zama
nının gelmesi demektir. Katedilen bu nokta Sa-

ı yın T. I. P. sözcüsünün bir sözüne değinmek is
terim. Anayasanın 2 nci ve 19 ncu maddelerin
de mevzuubahsedilen lâiklik meselesinin dinin 
devlete müdahale etmemesi şeklinde anlıyaıı 
154 ncü maddesinde mevzuubahsedilen Diyanet 
işleri Başkanlığının Devlet düzeni içerisinde 
yer alması meselesini ise Devletin dine müdahale 
etmemesi şeklinde izah eden bir anlayış içerisine 
•girilmiştir ki, bu, dine ne kadar methiye ve öv
gü yazılırsa yazılsın, din hayatının bir memle
kette son bulmasıdır demektir. Sayın sözcü di
yor ki, din hayatının olumlu yollarda gelişmesi 
için 154 ncü madde ile din Devlete bağlanmış
tır. Atatürk ve Anayasamızın dinî anlayış muh
tevalı budur. Atatürk'ün de Anayasalınızın da 
dinî anlayıp muhtevası bu değildir. Bu olamaz. 

Çünkü demokratik memleketlerde, hür mem
leketlerde hiçbirinde din dövlcıtteıı verilen emir
le idare edilen, din sanki olumsuz yolda imiş 
gibi onu olumlu bir yola çevirmek için politi
kaya bağlanan bir müessese değildir. Yirmin
ci asır bir ilim ve ihtisas asrıdır. Bir insan ha
yatını değil, dün ıbütün ilimlerle uğraşan insan, 
bugün bir doktorluk sahasında bir insan ha
yatını dahi bütün ömrünce konu olarak seçse 
onu tamaımdyle bilememıektedir. Nitekim bir 
göz mütehassısı, bir kulak mütehassısı gibi 
çeşitli telk organ üzerinde bütün bir ömrünü 
harcamakta ve ancalk o konularda derinliklere 
inebilmektedir. Bütün politikacılara din hak
kında, dini olumlu yola itme, olumlu yola gö
türme yetkisi verilirse, dini bir din ihtisası 
yapmış insan kadar bilmeyen politikacının di
ni yanlış yola götürmesi gayet muMemeldir. 
Nitekim sayın sözcü diyor M; bugün din adam
ları içinde gayet olumlu yolda olanlar vardır. 
Bu olumlu yokla olanlar topnaık reformumu is-
tiyenlerle memleketin ekonomik meseleleri üze
rinde duranlarmış. Politika dine emir verımeye 
kalkarsa, bugün «Toprak reformu yapın» diye 
va'zettirecek, yarın «Toprak reformu yapma
yın» diye vazettirecek. Bu din hangi adamın 
oyuncağı olacaktır. (Soldan «bravo» sesleri.) 
Yine sayın sözcü dinin esasını bu temizlinden 
çökerten prensibe oturttuktan sonra diyor ki; 
«Biz dinin karşısında değiliz. Samimî olarak 
inandığımı serbestçje ifade ödemiyeeek olan in
san elbette huzur içinde değildir.» diyor. Ser
bestçe inandığını sen topnaık reformu istiyece-
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ğraı diye dine emrettikten ve isti'kafmeıt verdik-
ften, onu oluımlu yola çekmek istedikten sonra 
bunu nasıl din adamı ifade eder? Bu memle
kette din hürriyeti nasıl olur, vicdan hürriye
t i nasıl olur, İnsan halkları evrensel Beyanna-
ımesinin ieabettirdiği inanıma, itikadını açılkça 
«söylemek ve istediği şekilde inanma hürriyeti 
ve istediği şekilde inanma hürriyeti, ahlâk v.s. 
yi bozmamak suretiyle nasıl olur, bunu tâyin 
ütmek imkânsızdır. Konaışm'aimızı bitirebilmek 
için bu .meseleler üzerine fazla eğilmeye vakit 
yok. Bu merhaleden öteiye geçen ilk konuşma
yı yapmanın bahtiyarlığını tesbit etmek iste
rim. 

Muhterem ımıilletvekilleri, mâruzatıını en 
mühim telâkki .ettiğim üç mesele üzerinde top-
lıyacağıım: 

1. Mânevi kalkınma ve din aleyhinde mey
dana getirilmek istenen atmosfer, 

2. Din eğitim ve öğrotiımi, 
3. Ahlâki değer ölçülerinin korunması. 
Bu üç konu maddi kalkınmayla beraber, 

ondan da önce» gereken mânevi kalkınma için 
baş mesele olıma ehemmiyetini taşıyan konular
dır. 

Bu meselelere girmeden konuya bakış zavi
yemizi ıtesibit etmek üzere kısıaca lâiklik mese
lelerine, konuyu insanlık ve medeni dünya mu
vacehesinde yerine öturtmaik için de mücerret 
ehemmiyetine ve öarp'talki çalışmalara işaret 
etmek isterim. 

Konuya bakış açımız: Lâiklik: 
Lâiklik iki esas prensiple ifade edilmekte

dir: 
1. Devlet dine müdahale etmiyecektir. Ni

tekim A. B. D. Anayasasında (Parlâmento, bir 
din kurmak veya bir dini ortadan kaldırmak 
için kanun yapamaz.) demekte ve bu prensip 
bütün hür memleketlerin anayasalarında vic
dan ve din hürriyetinin ifadesi olarak bulun
maktadır. 

2. Din Devlete müdahale etmiyeeektir. 
Ederse teokrasi olur. Bu ilki prensibe itina ile 
riayet edeceğiz. Bazan politikacılar, Kuranın 
yazılışı, ezanın okunuşuna karışmakta, bu ko
nularda Devlet otoritesinin müdahalesini iste
mektedirler. Bu müdahale arzusu lâikliğe ay
kırıdır. Sonra bu müdahale arzusu bir defa 
tatmin bulunsa, bu tip arzuların nerelere ka

dar götürüleceğini, nerede duracağını da kimse 
kestiremez. Biz dinin bir ilim ve ihtisas ko
nusu olduğunu kabul edişin bütün gerek
lerine riayet edeceğiz. Biz dinin, içtimai mües
seselerden biri olarak ehemmiyetle üzerinde 
duracağız. Mânevi bünyenin millet hayatın
daki ehemmiyetiyle mütenasibolarak şartları 
müsaitfleştirmek bakımından bize düşen vazi
felere dikkati çekmek istiyeceğiz. 

Dinin önemi : 
Din tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. 

Din, her cemiyetin mânevi hayatında önemli 
yer tutmaktadır. Dün böyle olduğu gibi, bu
gün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. 
Bu, sosyolojik, psikolojik bir gerçektir. İlmin 
sözüdür. 

Alexıs Carrel, bir eserinin adına «İnsan 
bu meçhul» demişti. Bu isim, düşündürücü bir 
isimdir. Fakat, Pascal'm bir makalesine koy
duğu daha çok üzerinde durulmaya değer bir 
başlık vardır. Bu başlık şudur : «İnsanî muam
manın yegâne anahtarı : Din» Bu cümle, in
san için dinin ehemmiyet derecesini büyük öl
çüde belirtecek kuvvete sahiptir. 

Din insan fıtratındaki varlardan biridir. 
Din, ölümle bitmeye yok olmaya asla razı 

olmaz, fıtrattaki insan ruhuna ebedilik vâ'de-
den büyük nida... 

Din, madde ve ruh muvazenesini temin eden 
büyük sistem, iştihalarla sonsuzluk arzusunu 
ahenkleştiren kudret. 

Makrokozmozdan, mikrokozmoza, kâinat dü-
zeniıninden, bir hücredeki, bir atomdaki ahenge 
kadar her düzenin akla ihtar ettiği «tik sebep» 
ve «Son gaye» nin çözüm yolu : Din. 

Yıllar ne kadar değişik şartlar içinde gelirse 
gelsin, insanın insanla münasebeti hangi za-
ziyeden düzenlenirse düzenlensin ve kâinat 
görüşü hangi inancın,, nasıl bir felsefenin 
eseri olursa olsun, insan fıtratı değinmemek
tir. İnsanoğlu iç dünyasını unutup veya ih
mal edip, madde dünyasını düzenlemek ihti
rası, telâşı içinde kaybolduğu devirler boz
duğu madde - mâna, beden - ruh muvazenesinin 
sıkıntısını çekmiştir, çekmektedir, çekecektir. 

Bu küçük çizgiler, din hayatının insan 
için taşıdığı ehemmiyete işaret için kâfidir. 
O insanki, tarih boyunca dinsiz hiçbir cemi
yeti yoktur. 
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Zamanımıza gelince : Yirminci asır mede
niyetini yaşıyan Garp dünyası, din konusun
da gayet ilmî ve yüksek seviyede bir çalışma 
içindedir. Dünya yalnız maddede değil, mâ
nevi sahada da astronomik bir hamle gayreti 
taşımaktadır. 

Bir misal olmak üzere, bugüne kadar dü
şüncede bile bir araya gelmeleri mümkün olmı-
yan kişilerin müşterek bir çalışmaya girmele
rini zikredebiliriz. 

Kato'liklerle Ortodoksların, Ortodokslarla Pro
testanların ve bunlarla yahudilerin bir araya 
gelmeleri düşünülemezken, bu din ve mezhep
lerin en yüksek seviyedeki sözcüleri müşterek bir 
çalışma yapmaktadırlar. Bunlarla beraber, Jeru-
salem Ecole Biblique'i, Paris Protestan llâhi-
yet Fakültesi, Atina llâhiyet Fakültesi ve bu gibi 
gayet ciddî müesseselerin profesörleri, bilgi ve 
fikirlerini müştereken ortaya koymak gayreti 
içindedirler. Bu gayretler sadece teşebbüs ola
rak kalmamaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz 
Heyet büyük ebatlı 3 ciltlik «La Bible'i» neşret-
mişlerdir. 

Bugün dünyadaki dinlerden başlıcaları olan 
dördü hakkında kısa bir istatistik verererek bahsi 
kapıyalım. 

Planete dergisinin 128 nci sayfasında 1850 
ile 1960 yılları arası 110 yıllık bir devredeki, 
muhtelif din mensuplarının dünya nüfusuna 
oranları grafikle gösterilmiştir. 

Bu grafiği değerlendirirken, dünya nüfu
su artışının göz önünde bulundurulacağı ta
biîdir. Hemen söyliyelim ki, yalnız İslâmiyet 
hariç, diğer bütün dinlerin grafik çizgisi bir 
düşüş göstermektedir. 

Rakamlarla zamanınızı fazla işgal etmemek 
için, aynı zamanda sahih sayım ve tahminlerin 
neticesini vermek 1930 ile 1960 tarihlerinin 

grafik üzerindeki rakamlarını arz ediyorum: 
1930 1960 

Hıristiyanlık % 33 '% 28,55 
Buda % 29 % 13 
Yahudi •% 00,06 % 00,04 
İslâmiyet % 10,5 % 14,5 
(Alkışlar.) 
Dünyadaki 133 devletteki müslüman sayısı 

en yakın bir tahminle bugün, 565 043 000 dir. 
İslâm memleketleri dışındaki dağılışa bir mi

sal vermek gerekirse en medeni memleketlerden 

İngiltere'de 1 895 000, Fransa'da 1 045 000, 
Amerika Birleşik Devletlerinde 170 000, Porte-
kizde 1 505 000 Müslüman vardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının bugün vasıl ol
duğu durumu, lâik anlayış içerisinde mevzuu ele 
alış tarzımıza, dinin insan hayatı ve toplum 
düzeni için taşıdığı ehemmiyet ölçüsüne, din 
konusunda Garpteki çalışmalara ve nihayet de
ğerlendirilmesi gereken ve değerlendirilmesinde 
fayda olan birtakım istatistiğe böylece işaret et
tikten sonra, meselelerimize eğilecek durum 
hâsıl olmuştur. 

I. — Din aleyhinde meydana getirilmek iste
nen atmosfer: 

Türkiye'de bir irtica ve gericilik ithamı var
dır. Bu konuların diyalektiği yapılmakta, yer
li yersiz bu konular günün meselesi haline 
getirilmekte, büyük kütlesiyle dindar olan mil
let rencide edilmektedir. Bu diyalektiğin mak
satlı üstatları veya gafil heveskârları, ister bir 
tertibe, ister bir iftiraya, ister bir yalan, is
ter bir yanlış habere istinaden konuşsunlar, 
Allah diyen insana yapılan taaruzda görüldüğü 
gibi ister basit sofizma yapsınlar; ilericilik, 
kurtarıcılık imtiyazlarına sahibolmaktadırlar. 
Bu imtiyazları dağıtanlar, bu atmosferi yaratan
lar kimlerdir. Maksatlariyle beraber bunlar gün 
ışığına çıkarılmalı bu hava dağıtılmalı, bu kâbus 
yırtılmalıdır. Dazkırı olayları hakkındaki sözlü 
sorusuyle Sayın Abdurrahman Şeref Lâç hâdise
nin aydınlığında tahlillerini yaptı, maskeleri ve 
örtüleri açtı, altından çıkan çirkin niyetleri gös
terdi. Ben aynı istikametteki bir tahlili tekrar 
olacağı için yapmıyacak, umumi durumu ortaya 
koymakla yetineceğim : 

BAŞKAN — İki arkadaşımız kaldı. 
A. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY 

(Devamla) — 
1. Bahçe Müftüsünün keçisi çalmıyor, bu 

haber bâzı gazetelerimizde, «Bahçe Müftüsü keçi 
çaldı» diye çıkıyor. 

2. — İmam - hatip okulu, ilkokul üzerine 
7 yıllık tedrisat yapan bir okuldur. Millî Eği
tim Bakanlığına bağlıdır. Bir köy kapasitesi 
içinde böyle yüksek seviyeli bir okulun öğren
ci bulabilmesi mümkün değildir. Bu kadar 
açık imam - hatip okulu varken, gizlisine lüzum 
yoktur. Bütün bunlara rağmen mantık iflâs 
ettiriliyor, akıl olmazlar içine sokuluyor, Akşam 
Gazetesi ihbar ediyor : 
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«Akarca köyünde gizli olarak çalışan yatılı 
bir İmaım - Hatip okulu, dün polis tarafımdan 
meydana çıkarılmıştır. İmam - Hatip okulunun 
yeşil sanıklı müdürü » Evet inandırmak 
için müdürü de konuşturuyor. 

3. «Dazkırı olayları» adı altında efkârı 
umumiyeye sunulmak üzere tertibedilen iftira
lar Babıâlide Sabah Gazetesi tarafından suçüstü 
yakalandı, hâdise bütün çıplaklığı, bütün utan-
dırıcılığı ile teşhir edildi. 

Misaller istenmediği kadar çoğaltılabilir. 
Bu yalan haberleri yayanlar bununla kal

mamaktadır. Bu haberler üzerinde, hummalı bir 
faaliyet başlamakta, bu haberlerin nasıl değer
lendirilmesi gerekiyorsa, o şekilde değerlendiril
mekte, karikatürler çizilmekte, fıkralar yazıl
makta, makaleler kaleme alınmaktadır. Bütün 
bu gayretler suni bir baskı havası meydana 
getirmektedir. 

Bir defa bu hava meydana geldikten, mu
hafazakâr kitle bıı-havanın ağır tazyiki altında 
kaldıktan sonra, gerici, yobaz diye taarruz 
başlamaktadır. 

İnısan evlâdını teşhir eder mi, terzil eder mi, 
hakir olursa, zelil olunsa sevinir mi ? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 
A. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY 

(Devamla) — Bağlıyorum. 
Büyülk bir tarih içinde üç kıtada şehirler 

yapan medeniyet merkezleri kuran Anadohı-
nun çocuklarına bu haksizliktir. Sahte vatanper
ver: «Bu kütle mürtecidir, gericidir, yobazdır, 
onların kafalarını kıracağız, ezeceğiz yok ede
ceğiz» diyor. 

Bir milletten olan, vicdaniyle, mazisiyle, mu-
kaddesatiyle bir milletin çocuğu olan, yine o 
milletin çocukları hakkında böyle bir katil 
kanarı veremez. Kötü olsa bile bir baba evlâdı
nın kötülüğünü, değersizliğini, zevkle, alayla, 
sevinçle, şenlikle, memnuniyetle âleme teşhir ve 
ilân edemez. 

Din konusnun en mühim hususlarından biri
side din eğitim ve öğretim konusudur... 

BAŞKAN — Sayın Aksay bu noktayı 2 nci 
defaki konuşmanızda ikmal ederseniz. Rica ede
rim, bu defaki konuşmanız bitmiştir. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY 
(Devamla) — 1966 yılı Diyanet İşleri Başkan
lığı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını di

ler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Millet Partisi grupu adına Sa
yın Fehmi Cumahoğlu. 

M.P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI-
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem 
ımilletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe
si hakkında, M.P. Grupu adına tenkid ve te
mennilerimizi arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Millet Partiiısi, Anayasamızın ikinci madde
sinde yer alan «Türkiye Cumhuriyeti, demokra
tik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.» Pren
sibine bağlı kalarak Diyanet İşleri Teşkilâtını 
Devletin icra küvetinin keyfî baskı, istismar 
ve tasarurfu dışında bırakmak, dini, politika
cıların çıkarlarına alet olmaktan, istismar ve 
tasallutlarından kurtarmak amacı ile bu sosyal 
teşekküllün müstakil ve muhtar bir müessese 
halinde teş'kilâtlaramasmı uygun görür. 

Lâiklik, batılı mânası ile, dünya ve ahir et 
işlerimin birbirinden ayrılması, başika bir deyim
le Devletin Dünya işleriyle, dinin de vicdan 
ve ruh âlemi ile meşgul olmasıdır. 

Lâik Batı dünyasında laisizm; Devletin hal
kın dinine, o dinin diline, usul ve adabına, ter
tibine, eğitim ve telkinine karışmaması, dinin de 
Devletin otoritesine müesses nizamına müdaha
leden uzak kalması şeklinde açık bir ifade ta
şır. Modern batı ilminde de lâikliğin mânası 
budur. Ve Batı demokrasilerinde, tatbikat bu 
yoldadır. Lâik Hukuk Devletleri din müessese
sini kendi sahasında hür ve serbest bırakmış, 
dine karşı âzami saygı ve toleransı göstermiştir. 
Ayrıca, dinin gelişmesi, ruhi ve içtimai fonksi
yonunu devam ettirmesi için her türlü maddi 
mânevi yardımı ve kanuni teminatı esirgememiş
tir. 

Bizde ise, lâiklik prensibi yakın zamana ka
dar din düşmanlığı şeklinde anlaşılmış, din ve 
dindarlar muhtelif çevrelerin, Hükümetlerin 
politikacıların, materyalist aydınların tasallut 
ve tasarruflarından kurtulamamıştır. (Alkış
lar) o kadar ki, dindar olmak en kötü bir suç 
sayılmış, kuran okuyan ve okutanlar suçlu ola
rak ve yobaz damgası vurularak polis karakol
larına ve kaza mercilerine sevtk edilmiştir. (Al
kışlar). . 
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Ünd^ersitelerimiz lâikliğin batılı mamada izah 
ve tefsirini yaparak politikaya ışı'k tutamadığın
dan, Marksizmin sloganı olan «Din halk yığınları
nı uyuşturan afyondur» sözünü vaktiyle bir Dev
let adamı bile resmen söylemiştir. 

İslâım dinine karşı uyanan bu psiko - sosyal 
allerjinin atmosferi içinde din eğitimi yapan 
okullarla İlahiyat Fakülteleri kapatılmış, okul
larda din dersleri kaldırılmış ve müslüman 
Türk halkı en büyük mânevi desteğinden, ruhi 
enerji gücünden, ahlâJk hazinesinden ve mukad
des dinini öğrenmekten mahrum edilmişti. (Al
kışlar). 

Bu tutum, gerekçesinde İslâmm gericilik, 
ilim ve medeniyet düşimam, hurafe ve tembellik 
dini olduğu iftira ve suçlamaları yer almıştır. 

Bu isnatlar İslâm dininin temel prensipleri, 
inanç umdeleri, emirleri ve esprisi ile asla bağ
daşamaz. 

İslâm ilmî ilerlemeyi, ileri medeniyeti, ahlâk 
ve fazileti teşvik ve emreden, hurafeleri, tem
belliği cehaleti, geriliği ret ve tel'in eden yer 
yüzünde tek semavi dindir. (Alkışlar). Gerçek 
bu olmasına rağmen Hıristiyan Garbın hayranı 
olan birçok aydınlarımız Islâmı taassup, gerici
lik ve hür fikrin köstekleyicisi gibi ithamlarla 
suçlamalardan kendilerini kurtaranı anlaktadır
lar. Halbuki bütün bu suçlamalar Hıristiyan 
dinine kendi çevrelerince yöneltilmiş sözlerdir. 

Hıristiyanlığı överek Papaz Lüter'in reformu
nu İslama tetabuk etmek istiyenler İslâm dinine 
yönelttikleri bu geri fikirleri haikiıkatta Hıris
tiyan dini için söylenmiş sözler olduğunu bile
cek kadar basit tarihî bir bilgiye dahi sahip de
ğildirler. 

18 nci yüz yıla kadar müspet ilme terak
kiye ve medeniyete cephe alan Hıristiyan dini
nin hurafe, taassup ve karanlıkçılığmı İslama 
mal etmek için çaba göstermek en azından bir 
bilgisizliktir, insafsızlıktır. Bu iddiamızın ger
çekçiliğini ilmin ve tarihin ışığı altında değer
lendirelim. 15 - 16 ncı yüzyılda yaşryan Koper-
nik, galiba dünyanın ve güneşin manzumesinin 
döndüğünü söylediğinden dolayı 70 yaşında en
gizisyon mahkemesine verilmiş, Kitabı Mukad
dese mugayir eser yazmak suçuyla işkence gör
müşleridir. 

Kopernilk nazariyesine istinaden kâinatta 
birçok dünyalar bulunduğunu ileri süren JOD-

DANU BRUNO Roma Engizisyon Mahkemesi
nin kararı ile diri diri yakılmıştır. 

İslâm dünyasında ve İslâm tarihinde böyle 
taassup hurafe ve gericiliğe ait tek bir örnek 
gösterilemez. 

Bugünkü müspet ilmin Aritmetik Geometri, 
Astronomi, Kimya, Fizik, Tıp ve tekniğin batı 
rönasamsının kökü ve önderi, kaynağı İslâm 
dini olan İslâm medeniyetidir. (Alkışlar). Bu 
gerçeğin ilmî vesikalarını batı âlemlerinin eser
lerinden kısa paragrafla naklederek anlatmıya 
gayret edeceğim. 

1. Paris İslâm Enstitüsü Profesörü «JAQE 
RİSLER'in LA ÇİVİ LİSALİTİON ARAME» 
isimli 1965 basımlı eserinin 170 - 171 sahifesin-
de: «İslâmm Avrupa'ya getirdiği en hayırlı ni
metlerden biri de kâğıt olduğundan hiç şüphe 
yoktur... Yeni icadın Garba dayanması için 
çok zaman geçti İlk imalâthane milâdî 794 
te Bağdat'ta kuruldu. 176 ncı sayfada: «Müslü
manlar Tababette en yüksek mevkii işgal edip 
5 asırdan fazla dünya tıp ilminin başında bu
lunmuşlardır.» 

161 nci sayfasında: «Milâdın 976 tarihinde 
MUHAMMED İbni AHMED, MEFATİHİLU-
LUM adlı eserinde, eğer «10» 1ar hanesinde hiç
bir sayı mevcut değilse sırayı muhafaza için bir 
daire kullanılmasını ileri süryordu. Bu daire 
Arapçanm boş mânasına gelen (0) kelim esinden 
lâtinceye geçen (ZERO) nun menşeidir... Yu
nanlılar keskin zekâlarına, Romalılar medeni se
viyelerine rağmen bir rakam sistomi keşfede-
meımişlerdir. Bu eskiler hep parmakları ile say
dıkları için batı aleminde hesap ilmî İbni Alı-
ımed'in keşfinden 250 sene sonra sıfır kullanı
lıncaya kadar inkişaf edememiştir.» 

162 nci sayfada: «Algebre kelimesi Arap
çanm Elcebr tabirinden gelir» İslâm astro
nomlarının bizim rönesansımız üzerindeki tesi
ri matematik âlimlerinin tesiri derecesindedir. 

2. Will Durant'm Hestoire de lâ Civili-
sation külliyatının L'age Dela Foi serisinin Fran
sızca nüshasının 1952 de Paris'te basılan birin
ci cildinin 315 - 316 ncı sayfalarında: «İlk dis
panserlerle eczaneleri Müslümanlar tesis ettiler. 
Orta - Çağın ilk eczacı mektebini onlar kurdu
lar. O devirde İslâm âleminde 34 hastane tesis 
edilmişti. Tıp tedrisatı hastanelerde yapılırdı. 
931 de Bağdat'ta 860 hekim vardı.» 
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«Tıp sahasında en büyük yazar İbni Sina, 
en büyük hekim Ebubekir Razi'dir. En büyük 
kimyager Cabir'dir.» 

Bunu ben söylemiyorum. Garp âlimleri söy
lüyor. 

313 neü sayfada: «Binini dünyanın yuvarlak
lığını hiç tereddüt etmeden kabul etmekle bera
ber, her şeyi arzın merkezine çeken yer çekimi
ni (Cazibei Arz) Kanununu tesbit etti.» 

3. Cezayir Üniversitesi Profesörlerinden 
E. P. Gautier'in Moeurs en Coutumes des Mu-
sulmans isimli 1955 Paris basımlı kitabının 
2-19 - 250 nci sayfalarında, tarihten Müslüman
ları silerseniz Garbın ilmi rönesansı asırlarca ge
ri kalmış olur.» diyor. 

Yine 310 ncu sayfada Ebulferdani'nin mi
lâdi 860 ta yazdığı, Heyet Kitabı Avrupa ile 
Batı - Asya'da 700 sene ilme temel oldu. 

4. Müstemleke İlimleri Akademisi Üyesi 
Arthur Pellegrin'in L İslâm dans le Monde 
isimli 1950 Paris basımlı eserinin 92 nci sayfa
sında: «Çünkü, bilindiği üzere (Kelâmullah) in 
mukaddes metni her türlü fikir hamlelerinin il
ham kaynağı idi. İşte bununla da sabittir ki, 
Kur'anı Kerim esas itibariyle insan fikrinin en 
yüksek nazariyelerini beslemeye kâfi gelecek 
fikirlerle hislerden mürekkep bir servet ihtiva 
etmektedir.» 

5.' Ernest Renan'm Islâmizme lâ Science 
isimli 1883 Paris basımlı eserinde: «Islâmın ilim
le bağdaşamıyacağma dair olan fikir üzerinde 
daha fazla durmıyacağım. Çünkü, bu fikir hem 
Islâmi esaslara, hem de tarihî hakikatlere aykı
rıdır. Yalnız Islâmiyete temayül ile ittiham 
edilemiyecek olan Gaubinau'dan aşağıdaki satır
ları nakil etmekle yetineceğim. «İslâm dininin 
fikrî inkişafa engel olduğunu iddia edenlerin 
kanaatlerine iştirak etmek güçtür. Bir din ki, 
«Âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından daha 
kıymetlidir.» der. Bir din ki, «Mahşerde mizan 
başında insan kendisine ihsan edilen akıl ve ze
kâyı ne yolda kullandığından hesap vermeye ça
ğırılacaktır.» der. Bir din ki, 7 nci yüz yıldan 
14 ncü yüzyıla kadar Müslüman milletleri bü
yük maddi bir refaha ve bunu doğuran ilmî ve 
edebî terakkilere kavuşturmuştur. Böyle bir 
din hakkında fikrî mesaiye engeldir demek, ada
letsizce hüküm vermektir. 

C. George Rivoire'm Le Moıs Suisse, No 64 
Temmuz 1944 sayısında VI nci makalesinde : 

«Avrupa'nın bugünkü kullandığı Chiffre Arabe 
denilen rakamların mucidi Müslüman âlimlerdir. 
Hattâ cebir ilminin kâşifi de onlardır. Asit sül
fürik, alkol, asitnitrik, inbiklenmiş su, potas, 
amonyak, nitrat darjan, süblime ve cıva terek-
kübatı Müslüman âlimler tarafından keşfedil
miştir. Kimyanın temeli olan distillation ameli
yesinin keşfi, sublimation, cristalisation, coaju-
lation, coujellation, solution metotlarının ilk 
defa Müslüman âlimler tarafından tatbik edildi
ğini söylersek Islâmm kimya ilmine olan hiz
metleri meydana çıkar. Bizim bildiğimiz en bü
yük kimya âlimi Ebu Musa Caferül Küfî'dir.» 

Islâmın müspet ilme, terakkiye, dünya me
deniyetine yaptığı hizmetleri hakkında Garp 
âlimlerinden paragraflar nakletmek isterdim. 
Fakat zamanım çok mahdut. Yalnız İslâm di
ninin ilme verdiği değeri göstermek için birkaç 
Âyeti Kerime ve Hadisi Şerif meali arz etmekle 
yetineceğim. 

«Ey Habibim de ki: Bilenlerle bilmiyenler bir 
olur mu? (bunu) ancak tam akıllı olanlar an
lar.» - Zümr Suresi : Âyet 9 - «Affa sarıl, iyili
ği emret. Cahillerden yüz çevir.» Araf Suresi: 
Âyet 199 «Deki: Ey Rabbim, ilmini artır. «Ta-
ha suresi : Âyet 114 - «İlim tahsili, bilgi kadın 
erkek her mümine farzdır.» Hadis «Beşikten 
mezara kadar ilme çalışın.» Hadis - «Çin'de bi
le olsa ilmi arayın. Gidin, elde edin. Çünkü ilim 
sahibi olmak her Müslümana farzdır.» -Hâdis-
«Her şeye ulaşmak için bir yol vardır. Cenne
tin yolu da ilimdir.» -Hadis- «İhtiyar gencin 
önüne oturup ders almaktan utanmasın.» -Ha
dis- «Tahsil cihad-ı mukaddestir» «Her gün 
yükselmiyenin vay haline.» -Hadis- bu mealini 
okuduğum âyet ve hadisler ilme verilen kıyme
ti göstermektedir. Istitraten şunu da arz ede
yim ki, Devlet, otoritesini, müdahale ve bas
kısını yalnız vatandaş kütlesinin yüzde dok
san 'beşinin mensup bulunduğu İslâm Dinine 
yöneltmiş, diğer bütün dinler ve o dinlere ait 
ibadethane, okul ve müesseseler tamamiyle 
hür ve muhtar bırakılmıştır. Yani iktidarlar 
lâiklik prensibini bütün espri ve tat'bdkatiyle 
Islâmdan başka dinlere (İsrail ve Hıristiyan 
dinlerine), azınlıkta bulunan küçük bir vatan
daş kütlesine bir hak ve imtiyaz olarak tanın
mıştır. Ahd-i Atikde, İsrail İlâhı Yahovanın, 
İsrail ırkına tanıdığı üstün ve !haş kavim olma 
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telkininin - İsrail dininin emir ve vecibelerini 
havralar ve hahamlar hiçbir baskı ve tahdide 
mâruz kalmaksızın yahudi vatandaşlarımıza 
tebliğ edebilmiştir. Patrikhane ve papaz okul
larına bahşedilen imtiyaz ve haklara temas et
meyi, yurdumuzdaki misyoner kolej ve Hıris
tiyan liselerindeki dinî tedrisin serbestliği hu
susuna değinmeyi fuzulî görmekteyim. 

Heybeliada'daki Papaz okulu, Hükümetle
rin murakabe ve kontrolundan uzak olarak 
dünya hıristiyanlarma açık ve bir Hıristiyan 
teoloji fakültesi halindeki muhtar ve müstakil 
hüviyetini bugün dahi muhafaza etmektedir. 

Bugün içtimai hayatımızda müşahede etti
ğimiz, a'hlâk keşmekeşi, vicdanları Allah kor
kusundan, Allah ve Resulünün sevgisinden, 
mânevi mesuliyet duygusundan yoksun bıra
karak, materyalist felsefenin iç güdüleri çıl-
gmlaştıran, egoizmi şahlandıran, tahrik ve ze
hirli tohumlarının genç dimağlara sere serpe 
ekilmesine Devletin bu yanlış tutumuyla yıllar
ca yardımcı olmasının, bugün bile dinin moral 
kıymetinin anlaşılmamış olmasının eseridir. 
Anayasamızın 35 nci maddesinden, Türk top
lumunun temeli kabul ettiği aile müessesesi 
maalesef içtimai varlığımıza sarsılmaz bir te
mel olma vasfını kaybetmek üzeredir. Zira, 
dinin telkin ve emrettiği namus, haya, saygı 
ve anlayış mefhumları vicdanlarda kılık de
ğiştirdiği için bugün adliye kodridorlarımız 
zina, boşanma, hakaret, geçimsizlik ve evi terk 
iddialariyle aile ocağını yıkan eşlerin teşhir 
salonları haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu zatıaliniz 
beş dakika kala haber vermemi rica etmiştiniz. 
Onun üzerine beş dakika kaldığını hatırlatı
rım. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Devamla) — Bugün içtimai bünyemi
zi kasıp kavuran rüşvet, irtikâp, iltimas, hır
sızlık, sahtekârlık, iftira, yalan, kumar, fu
huş ve çeşitli dolandırıcılık olayları Devletin 
kanuni müeyyidelerde, zabıta teşkilâtiyle önü
ne geçemediği sosyal bir felâket durumuna yük
selmiştir. 

İlâhi adalete inanmıyan, eninde sonunda 
hareketlerinin hesabının görüleceği inancına 
sa'hibolmıyan kişileri, Devletin zabıta kuvvetle
ri ve hukukî mevzuatı suç işlemekten alıkoya
maz ve alıkoyamamaktadır. «Minareyi çalan 

kılıfını hazırlar»' atasözü gereğince bu gibiler 
kanunların açık bıraktığı kapılardan firar et
mek çarelerini bulur. Ve tatbikat da bu yol
dadır. Ahlâk sefaletini ancak İslâm dinî ön
ler. Kişinin vicdanının önüne imanını ve bu 
imanın kubbesinde çmlıyan Allah korkusunu 
diker. (Alkışlar) Ve onu yanlış yola gitmek
ten meneder. Bu noktada Diyanet İşleri Baş
kanlığının önemi ve mânevi bünyedeki rolü bü
yük bir mâna taşır. Islâmm inanç prensipleri 
sosyal adalet, ahlâk ve fazilet ilkelerini iman 
umdesi halinde âmme vicdanında gerçekleşti
recek bir nitelikte ve kuvvettedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığına geniş malî im
kânlar tanınmalıdır. A. P. Hükümeti maale
sef 1966 Bütçesiyle bu lüzuma inanmış görün
memektedir. 

A. P. Hükümeti oyunu alarak iktidara gel
diği Müslüman Türk halkının dinî ihtiyaç ve 
arzularına cevep verecek seçim beyannamesin
de açıkladığı ve halen Hükümet programına 
aldığı din ile ilgili konulardaki maddelerini ta
hakkuk ettirmek yolunda maalesef henüz müs
pet bir gayretin içinde değildir. 

Hükümet basılı programının, 8 nci sayfa
sında: «mânevi inanç ihtiyacını karşılıyacak 
şekilde din eğitimine önem vereceğiz. Kültür 
seviyesi yüksek, vatandaş kütlelerini tatmin 
edecek, iyi eğitim görmüş din adamlarının ye
tişmesine yardım edeceğiz.» diyor. 

Kültür seviyesi yüksek, vatandaş kütlesi
ni tatmin edecek, iyi eğitim görmüş din adam
ları elbetteki din eğitim ve öğretimi yapan 
okul ve müesseselerden yetişecektir. Bugün 
için bunlar da imam - hatip okulları ile, Kuran 
kursları ve Yüksek İslâm enstitüleridir. Büt
çede imam - hatip okulları inşaası için maale
sef, hiçbir ödeneğe rasgelemedik. İmam - ha
tip okullarına atanan idareci ve öğretmenler 
arasında bu okulların kuruluş maksadına ve 
lüzumuna inanmıyan kişilerin bulunduğu, hat
tâ kültür derslerinde Hıristiyanlık ve Allah
sızlık propagandası yapıldığı şayia ve şikâyet
leri Hükümete intikal ettiği halde, bu aksaklı
ğı tashih yolunda ciddî tedbirler alınmadığını 
üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 

Bütçe tasarısında Kuran kurslarının inki
şaf ve takviyesi yolunda cüz'i bir yardım mahi
yetinde olsun bu kurslar için konulmuş bir 
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ödenek görmedik. İslâm dinî Kuran ile kaim
dir. Mânevi inançların temeli olan ve halkın 
en büyük dinî ihtiyacı bulunan Kuran öğreni
mine ve bilimine Hükümetin programındaki 
va,dine uygun şekilde önem vermesini görmek 
isteriz. Yüksek İslâm enstitülerinin birer İs
lâm Teoloji Fakültesi haline getirilmesi için 
izhar edilmiş olan umumi talep be ihtiyaç kar
şısında, Hükümetin bu müesseseleri fakülte 
haline getirmek yolunda en küçük bir gayretin 
içinde görememekteyiz. 

Yeri gelmişken hatırlatalım ki, siyasi par
tilerin muhafelette iken verdikleri söz ve 
vaitler, ciddiyetle ve samimiyet derecesini gös
teren birer hüccettirler. 

1964 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 
görüşülürken Adalet Partisi Grupu Sözcüsü 
Musli'hiddin Gürer'in partisi adma söyledikle
ri temenni ve tenkidlerinden birkaç cümle ala
cağım. «M. M. Tutanak Dergisinin Cilt 27, 1964 
basılı nüshasının 296 ncı sayfasında: «İmam -
hatip okulu mezunlarına yüksek tahsil yapma
ları imkânları verilmesi çareleri araştırılmalı
dır.» denmektedir. Bu dileğe yürekten katıl
maktayız. A. P. sinden bu dileğin yerine geti
rilmesini bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu bir dakika
nız vardır. Ona göre hazırlığınızı ikmal ediniz. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Devamla) — Esas konulara temes ede
medim. Sözlerimi şu temennilerle yitireceğim. 

Anayasamızın 45 ve 154 ncü maddeleri için
de bir Devlet müessesesi olarak yer alan Diya
net İsleri Teşkilâtında bulunan bütün din gö
revlilerinin ücretleri memleket çapında âdil bir 
şekle getirilmelidir. 

Diyanet Başkanlığının ve din adamlarının 
mânevi vakar ve itibarlarını koruyacak tedbir
ler almalıyız. 

Basınımızda yer alan din adamlarını ve 
dindarları kötüliyen maksatlı karikatür, haysi
yet ve şeref kinci yazılara son verecek kanun
ları bu kürsüye getirmeliyiz. (Alkışlar) 

Lâik Batı devletlerinin hiçbirinde, kendi 
milletinin kendi dini ile, din âlimleri ve hizmet-
lileriyle alay eden neşriyata raslanmaz. 

Bes Yıllık Devlet Plânında mânevi kıymet
lere, Diyanet İşleri Başkanlığına ait hizmetle
re yer verilmemiştir. Bir milletin kültürel, ik

tisadi kalkınmasında, mânevi kalkınmanın ro
lü ve değeri büyüktür. Almanya, Danimar
ka, İtalya, Holânda ve Belçika, plânlı kalkın
maları da din adamlarının mânevi hürriyetle
rinden âzami derecede faydalanmışlardır. Ye
niden hazırlanacak 2 nci Beş Yıllık Plânda 
İslâm Dininin, mânevi, dinamik kuvvetine de 
yer verilmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Aziz arkadaşlar, ilme Allah'a ve medeniye
te hizmet etmiş olan İslâm Dinine ve onun şe
refli âlim ve hadislerine irtica ve yobazlık id
dia melekelerini bu kürsüden bir ilim adamı 
sıfatiyle reddediyor, hepinizi hürmet ve muhab
betle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Diya
net İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde şimdiye 
kadar grupları adma altı parti grupu sözcüsü 
söz almış bulunmaktadır. Bu arada ikinci defa 
olarak grupları adına sırasiyle C. K. M. P. 
Grupu, C. H. P. Grupu ve A. P. Grupu sözcü
leri söz almış bulunmaktadırlar. Bu arada da 
iki tane kifayet önergesi gelmiştir. Müsaade 
ederseniz yeterlik önergelerini muameleye koy
madan bu hususta Hükümet adma Bakan be
yanda bulunacak, onu takiben C. K. M. P. 
Grupu adına sırada bulunan arkadaşımız, son 
söz milletvekilinindir hükmüne göre, söz ala
cak ve onu takiben ancak yeterlik önergesini 
oya koyabileceğim. Şayet yeterlik önergesi 
kabul edilmezse, diğer gruplara sırasiyle söz 
hakkı sağlanacaktır. Buyurun Sayın Devlet 
Bakanı. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri; ikibuçuk saat devam eden 
müzakereler sırasında çeşitli istikamette dü
şünce, tenkid ve temennileri imkânlar içeri
sinde tesbit etmiş bulunmaktayım. Bu itibarla, 
mâruzâtımı mütalâalara uygun bir mecrada 
iki noktada teksif etmek istiyorum. 

Birisi lâiklik meselesi, ikincisi vazife me
suliyetini deruhde ettiğimiz tarihten itibaren 
geçirmekte bulunduğumuz tatbikat teşkil ede
cektir. Hemen ilâve etmek isterim ki, Türki
ye'de bugünkü şartlar içerisinde Millet Mec
lisinde 27 Mayıs Anayasasının getirmiş olduğu 
sisteme rağmen lâiklik üzerinde münakaşaların 
devam etmesi hüzün verici bulunmaktadır. 
O itibarla, lâiklikten ne anladığımızı, daha 
doğrusu Anayasamızın 2, 19 ve 20 nci madde-
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lerinde ifadesini bulan lâikliğin, hepimizi bir
leştirmesi lâzımgelen tarifinin ne olduğunu kı
saca tesibit ve işarette fayda vardır. 

Yüksek malûmlarıdır ki,, uzun mücadele
den, teokratik Devlet sistemi safhalarından 
sonra 1789 Fransız İnkılâbının ortaya atmış 
olduğu, getirmiş olduğu lâiklik müessesesi 
memleketimize Tanzimat Fermanından sonra 
bir düşünce olarak, zamanla gelişen bir düşün
ce olarak girmiş, Anayasamıza 1924 te değil, 
1928 senesinde bir umde olarak girmiş bulun
maktadır. 

Çeşitli anayasalarda Devletin vasfı tâyin 
edilirken lâik Devletten bahsedilmekte veya 
Devletin dini ifade edilmektedir. Bir başjka açı
dan da, devletlerin din işlerine, vatandaşın din 
eğitimine, din hizmetine sureti mutlakada mü
dahale değil, onlara karışmıyan, bu hizmetle
ri kanalize etmiyen, onları serbest bırakan, 
yani ne dine bağlı Devlet, ne Devlete bağlı din 
telâkkisinin ötesinde cemaat hayatına imkân 
veren sistemlerde mevcut bulunmaktadır. 

1928 yılından beri Anayasamız en son 
27 Mayıs Anayasası, bunların içinde lâilk Dev
leti hiçbir tereddüde mahal bırakmıyacak su
rette kabul etmiş ve Diyanet İşleri Teşkilâtını 
Anayasanın 154 ncü maddesi içinde bir idare 
teşkilâtı olara'k tesibit etmiş bulunmaktadır. 
Lâikliğin çeşitli tarifleri mevcut bulunmakta
dır. Bizce Anayasamızın nizamladığı 19 ve 
20 nci maddesinde ifadesini bulan ve 154 ncü 
maddedeki Diyanet İşleri Teşkilâtını ve gö
revlerini ifade eden durum muvacehesinde lâ
iklik şöyle tarif edilebilir : Çoğunlukta veya 
azınlıkta olsun bütün din veya mezhep men
supları karşısında taraf tutmadan ve vicdan
lara baskı, yapmadan ve yaptırmadan onların 
din ihtiyaçlarını ikarşılamaya çalışan Devlet 
Lâik Devlet niteliğini muhafaza etmektedir. 
Ve asıl lâik Devlet bizim kanaatimize göre, Ana
yasamızın sistemi muvacehesinde budur. Nite
kim Sayın Hıfzı Veldet de Kurucu Mecliste 19 
ve 20 nci maddenin tedvini sırasında lâikliği 
ıbu mânada anladığını ifade etmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa lâiklik izahı
nın ve öteden beri birtakım anayasalarda yer 
alan sistemin izahını tamamlamadan evvel, Dev
letin din ile münasebetlerini tamamen katleden 

sistemlerine de müsaadenizle kısa bir nazar at
fetmek isterim. 

Bugün Batı demokrasilerinde, vatandaşların 
dinî meseleleri, müstakil, tamamen müstakil ce
miyetler veya cemaatler tarafından idare edil
mekte ve lâiklik münakaşaları bahse konu ol
mamaktadır. Çünkü, o cemiyetler bu seviyeye 
vâsıl olmuş bulunmaktadırlar. Bu bir sistem. 
Bunun karşısında bir sistem daha vardır, o da 
umumiyetle Şimal memleketleri sistemleridir. 
Müsaade ederseniz bu husustaki Kurucu Meclis 
müzakerelerinden kısa bir pasajı okumak sure
tiyle bu bahsi kapatmış olalım. 

Bugün yalnız Bulgaristan'ın, değil, Macaris
tan'ın, Romanya'nın, Ukrayna'nın, Beyaz Rus
ya'nın hattâ Moğolistan'ın anayasalarında vic
dan hürriyeti ve kiliseyle Devletin birbirinden 
tam olarak ayrılması ve istiklâli esası kaydedil
miştir. Kiliseye Devletin hiçbir surette müdahale 
edemiyeceği bu anayasalarda belirtilmiştir. An
cak, bu anayasalarda bu halin belirtilmiş olması, 
kanaatimize göre, hiçbir mâna ifade etmez. Zira, 
bu memleketlerde bir muhalefet yoktur. Tek par
ti ve tek fikir sistemi hâkimdir. Esasen, Anaya
sada her hangi bir hükmün bulunması özel bir 
mâna ifade etmez. Anayasanın üstünlüğü pren
sibi cari olmadığı gibi kanunların Anayasaya 
aykırılığının kontrolü bahis konusu değildir. 
Anayasaya aykırı kanun ve bilhassa tatbikat ha
kiki rejimi yaratmaktadır. Anayasanın gerçek
ten tatbik edildiği ve ciddiye alındığı yer Batı 
âlemidir. Marksiznıin başta gelen sloganlarından 
birisi «bu memleketlerde din milletin afyonu
dur» cümlesidir. 

Muhterem milletvekilleri, bu sistemler içeri
sinde Türkiye'nin mevcut şartları itibariyle 1928 
senesinden beri vâzıı kanun Türkiye'de evvelce 
mevcut yükseliş devri ile onu takibeden devirde
ki genel durumu da nazarı dikkate almak sure
tiyle, müstakil bir cemaat teşkilâtı bir ruhani 
makam, kendi kendine yeter müstakil bir bütçe 
ile idare edilen bir Diyanet İşleri Teşkilâtını 
mülâhaza etmemiştir. Ve kanaatimize göre bu bir 
süre daha böyle devam etmek mecburiyetinde
dir. 

Hükümetimizin lâiklik anlayışı bu suretle 
vâki olmuş ve Hükümet programına bu suretle 
intikal etmiş olmasına rağmen eski arkadaşım 
Sayın Uzuner'in Hükümet programında ifndosi-
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ni bulan lâiklik anlayışı ve tatbikatımızı niçin 
yelmekte bulunduğunu anlamadığımı ifade et
mek istersem, beni mazur göreceğini ümidederim. 

Aziz milletveküleri, vazifeyi devraldığım ta
rihten, itibaren, Diyanet İşleri Teşkilâtında ger
çekten din adamının, aydın din adamının bizi 
mânevi alanda cidden nurlu istikballere götüre
bilmekte yardımcı olacak aydın din adamlarının 
mücadelesini yapmış bir arkadaşınızım. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) 

Bunun tatbik misallerini hangi partiye men-
subolursa olsun, içinizde yakinen müşahede bu
yuran kıymetli arkadaşlarımız mevcuttur. Böyle 
olmasına rağmen bunun aksine bir tatbikatın 
tarafımızdan yapılmış olmasının ithamı gerçek
ten acıdır. Bir taraftan bakarsınız, çıkar bir ar
kadaşım toprak reformunu dahi vatandaşlara 
söyliyebilecek bir seviyedeki kültürlü müftü Fik
ri Tuna'yi Hükümet vazifesine iade etmiştir der, 
öbür taraftan bir başka parti mensubu arkada
şımız çıkar, bizi gericilikle itham eder. Bunları 
tezat olarak tcsbit etmekte fayda vardır. Diğer 
taraftan, yine Diyanet İşleri Başkanlığı teşkila
tındaki tasarruftan bahsederken ismini zikretmi-
yeyim, başmüfettişliğe tarafımızdan getirilmiş 
bulunan ve bir iç mesele olarak tabiatiyle huzu
runuzda sebebini arz etmekte mazurum, bir di
ğer vazifelinin mecburi izinle ayrılmasını bizim 
aydın din adamlarını tasfiye ettiğimiz mânasın
da mülâhaza ve tenkid konusu yaparlar. Bu 
muhterem arkadaşlarımı insafa davet etmek iste
rim. 

Uzuner arkadaşım umumi mülâhazalarından 
sonra, bizim bir mâna içerisinde irticaa tâviz ver
diğimizden ve lâiklik anlayışının bugünkü ikti
dar gibi şimdiye kadar hiçbir iktidar tarafından 
anlaşılmamış olduğunu ifade buyurdular. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Gençlik 
teşkilâtınızın beyanından bahsettim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Müsaade buyurunuz, biz, sizi gayet 
sakin olarak dinledik, siz de bizi dinleyiniz. Bu
na bir misal olarak da Adalet Partisi Gençlik 
Kolunun bu konuda basına intikal eden bir bil
dirisinden bahsettiler. Yüce Parlâmentonun kar
şısında salâhiyetlerini ve mesuliyetlerini müdrik 
T. C. Hükümeti mevcuttur. / 

Adalet Partisi iktidarının fiilleri ve beyan
ları' gençlik teşkilâtının beyanından, bildirisin

den evvel mesul Hükümet şahıslarının bildirile
riyle ortaya konmak icabederdi. Nitekim Cum
huriyet Senatosunda bütçe müzakereleri sıra
sında vâki beyanımız, Cumhuriyet Senatosunda 
vâki konuşmamıza muttali olduğu biraz evvel
ki konuşmasiyle sabit bulunan Sayın Ali Rıza 
Uzuner arkadaşım tarafından bahse konu edil
meli idi. Orada, bendeniz vâki sual üzerine 
Türkiye'de irticaın mevcudolmadığmı, irticaın 
hortlamasının mümkün olmadığını, Atatürk in
kılâplarından dönüşün mümkün olamıyacağını, 
hattâ şöyle bir ifade ile dereleri ters akıtmanın 
kimsenin iktidarında bulunmadığını sarahatle, te
reddüde mahal vermiyecek surette beyan ede
rek, çeşitli yerlerde münferit olarak çıkmış bu
lunan hâdiselerin - bunlar gerici hâdiseler de 
olabilir - derhal tahkikine tevessül olunduğu
nu, olunmakta bulunduğumu ve icabının kaııuaıla-
rımız muvacehesinde yapılacağını ifade etmiş
tim. izin verirseniz, bu konudaki tatbikatı
mızın bir belgesini huzurunuzda okumak iste
rim. 14 . 1 . 1966 tarih ve numarası 156. Çok 
gizli kaydiyle. Diyanet işleri Başkanlığına. 

Maalesef benim seçim bölgemde geçtiği iddia 
olunan bir hâdisenin ismini zikretmiyeceğim, 
tahkiki hakkında yazılan yazının isimlerini oku-
mıyarak ilgili kısımlarını arz edeceğim. Filân, 
filân şahısların ramazan münasebetiyle verdik
leri vaazlarda, aşırı ve yıkıcı mahiyette konuş
ma yaptıkları iddiasını havi, şu yerlerden, 
mercilerden onu da arz etmeye mazurum, havi 
yazı ve iki aded Birlik Gazetesi fotokopisiyle 
gönderilmiş. Bundan birkaç gün evvel mahal
linden ayni şahıslar hakkında Bakanlığa inti
kâl eden bu konuya ait şikayet ve ekli Birlik 
Gazetesi acele tahkik için Başkanlığınıza gön
derildiği cihetle, onunla birlikte dikkate alına
rak çok acele ve gizli bir şekilde mahallinde 
müdebbir bir müfettiş vasıtasiyle tahkikini ve 
tahkikat sonucuna göre kanuni işlemin hakla
rında icrasını meselenin önemi dikkate alına
rak gerekiyorsa, tahkikata başlanılmadan evvel 
bu şahıslar hakkında tedbir mahiyetinde karar 
alınmasını, cereyan edecek işlem ve tatbikat ba
kımından Bakanlığıma sık, sık haber verilmesini 
önemle rica ederim.» Ve bu muamelenin aka
binde de ilgili şahıs bir tedbir olarak tahkikat 
neticesine kadar o mahalden alınmış başka ma
halle nakledilmiştir. 
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Bir bşka misâl; 4 . 2 . 1966 tarihinde Ra
mazan Bayramı münasebetiyle çeşitli yerlerde 
vaizlere matuf hâdiselerin intikali üzerine Ba
kanlığımız meselenin üzerine hassasiyetle eğil
mek suretiyle, 4 . 2 . 1966 tarih ve 412 sayılı 
yazı ile ilgili iddiaları havi beyanları da çıkar
mak suretiyle kanuni gereğine tevessül etmiş 
bulunmaktadır. Metin elimde bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda hassa
siyetimizin misâlleri olarak bir, iki hâdiseyi yük
sek ittılâmıza arz etmek istedim. 

Adalet Partisi gençlik kolunun bildirisi bizim 
aleyhimize istimal edilecek bir delil değildir. Teş
kilâtımızın içinde bir organın bizim iddiaları
mızı müeyyit bir dedili halinde olarak mütalâa 
edilmek ieabederken, Saym Uzuner arkadaşım 
Genel İdare Kurulu veya şu organ, bu organ 
mevzuubahsetmiyor da gençlik kolunu mev-
zuubahsediyor. Gayet tabii edecek, etmiştir. 
Gençlerimiz bu konuda ne kadar hassas olduk
larını ifade etmişlerdir. 

ALİ RİZA UZUNER (Trabzon) — Tehlikeyi 
görüyorlar. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bu memlekette tehlikeyi görecek 
zannediyorum ki, yalnız şu parti, bu parti, filân 
parti değildir; bir tehlike mevcudolduğu tak
dirde sağ duyu sahipleri, insaf sahipleri, bu 
memleketi seven bütün partiler tehlikeyi görür
ler, görmelidirler. Buradan bir meseleye daha 
intikâl etmek istiyorum. 

Saym Behice Boran arkadaşım bayramda 
Antalya'da cereyan eden bir vaizin beyanından 
bahsettiler. Evvelâ bir Milletvekili arkadaşımız 
kendi telâkkisine göre suç olan bir hususa mut
tali bulunmaktadır. Yapacağı vazife şudur; 
muhterem milletvekilleri; kanuni mercilere me
seleyi ihbar etmek. Bu yapılmıyor. Bayramdan 
bu yana çok zaman geçmiş, hiçbir mercie bildiril
memiş; sual takriri mevzuu da yapmamış. Ama 
ne yapmış? Beklemiş, Millet Meclisinde Diyanet 
İşleri Bütçesinin konuşulmasında, meseleyi kür
süye getiriyor, bahis konusu ediyor. Bu bir 
yoldur ama, mesele bu kadar önemli mülâhaza 
edildiğine göre ve bu memlekette memleketi ha
kikaten /temelinden sarsan bir irtica herekti varsa, 
bunu başladığı anda boğmak vazifesi ile hepi
miz mükellef bulunduğumuz cihetle anında 
yetkili mercilere haber vermek ieabederdi. Bir 
mâna içerisinde, izin verirseniz, ters açıdan di

nin siyasete alet edilmesi budur. (A.P. sıraların
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Bahse konu ettiği söz, şu efendim. «Antalya 
Paşa Camiinde bir hâdise cereyan etmiş. Bayram
da bir vaiz «A.P. iktidara gelmekle bundan böy
le Başbakanlar ve Cumhurbaşkanları Müslüman 
olacaktır» demiş. 

Bu suali tevcih buyurdular Yüce Meclisin 
huzurunda şunu arz etmek isterim ki, bu ana ka
dar bu konuda hiçbir şekilde Bakanlığıma ve Di
yanet İşleri Başkanlığına bir haber intikali etme
miş bulunmaktadır. Ancak, Sayın Behice Bo-
ran'm şu iddiasını bir ihbar telâkki etmek su
retiyle tetkik ettireceğim. Aslında kendilerinin de 
ifade ettiği gibi, nüfusunun yüzde 98 inin Müs
lüman olduğu bir memlekette ve sistemimiz içe
risinde Cumhurbaşkanlarının, Başbakanların 
Müslüman olacağı tabiîdir. (Bravo sesleri ve al
kışlar) Bundan başkasını düşünmek mümkün de
ğildir. Ama, lâik Devlet anlayışı şu zatın Müs
lüman' mı, bu zattın hıristiyan mı olduğunu ince
lemeye hiçbirimiz için hak vermez, aziz arkadaş
larım. 

Yine, Uzuner arkadaşım benim beyanlarım
dan bahsetmek suretiyle, dinî meselelere, avdın 
din adamı meselesine sadece Adalet Partisinin 
iktidarı zamanında el atılmış olduğunu ifade 
eden sözümden bahsettiler. Böyle bir davranışım
dan' bahsettiler. Eğer, buna ait belirli bir misâl 
göstermiş olsalardı bu konuda, kendisine daha 
müsnett, daha acık cevap verebilirdim. Şunu arz 
etmek isterim ki; busrün mevcudiyetini memnu
niyetle mı'isabede ettiı&imiz imam - hatip okul
ları, Yüksek İslâm Enstitüsü, îlâhivat Fakül
tesi ki. daha yüksek bir seviyeye ektirmek eme
limizdir, gavretlerimiz bunlara müteveccih ola
caktır. Bunlar bizim iktidarımız zamanında ku
rulmuş müesseseler delildir ve böyle bir beyanı
mız da mevcut değildir. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bu mü
esseselerden bahsetmedim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Yanlış anlamıssam özür dilerim, ama 
ben notlarımda bövle kavdettim. Biz iktidar 
olarak, hangi iktidar tarafından yapılırsa yapıl
sın. bu memleketin nef'ine bulunan, her icraatı 
takdirle karsılarız. Yapanları da hürmetle yâ-
deder, hürmetle anarız ve kendilerine şükranları
mızı sunarız. (Alkışlar) Bu meselede, Uzuner 
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arkadaşımla ve grupu ile birleşmiş dlrnıak bizi 
Adalet Partisi olarak ve iktMar olarak ancak 
memnun eder. 

Yine, Sayın Uzuner arkadaşım, Başbakanın; 
Devlet temelini din esası üzerine oturtmak isti-
yen bir makalesinden bahsettiler. 

Muhterem Milletvekilleri, bir vesile ile dün 
gece Sayın Başbakan, bu konuda, kısa da olsa 
bir izahatta bulundular. Bu gazete makalesi 
yanımda. Uzun bir süre devam eddcek konuşmam 
esnasında bu gazetenin tamamını Yüce Heyetini
ze okumak suretiyle vaktinizi israf etmek istemi
yorum. Ancak, bâzı arkadaşlarımız bu memleket
te hilâfeti savunanlar vardır, diye bir beyanda 
bulunarak, beyanlarının mesnedini de, Bayram 
gazetesinde intişar eden bu makaleyi göstermiş 
olmaları hasebiyle, makalenin ilgili kısmını oku
mak isterim. («Hafızayı ihya etmek gayesiyle» 
sesi) ('Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, kar
şılıklı konuşmayınız; buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; Türkiye'de 
ne hilâfetin ihyasına, ne Evkaf ve Şer'iye Vekâ
letinin ihyasına, ne çarşafın ve peçenin yeniden 
geriye getirilmesine ve ne de eski harflerin iade
sine hiç kimsenin, gücü ve sıfatı, durumu ne 
olursa olsun, yetmez. Aslında Türkiye'de bunu 
kabul edecek bir cemiyet mevcut değildir. (Al
kışlar) B'öyle tbir topluluk yoktur. O itibarla 
cemiyette... 

FUAT ULUÇ (Mardin) — Parlâmentoda 
kravatsız bulunan arkadaşlar da var. 

BAŞKAN — Sayın Uluç rica ederim müda
hale etmeyin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Efendim, anlıyamadım? Parlâmento
da bir arkadaştan bahsediyorlar (C.H.P. sırala
rımdan «kravatı yok» sesleri) 

BAŞKAN — 'Saym Uluç çok rica ederim. 
Müdahale etmeyin. Var, yok; nedir bu hal efen
dim, bu şekilde karşılıklı konuşulmaz ki... 

DEVLET BAKANI R E F E T SEZGİN (De
vamla) — Tabiatiyle biz, şekil meseleleriyle meş
gul değiliz. Basit .meselelerle meşgul değiliz. Ba
sit meselelerle meşgul olmadığımız için Sayın 
Uluç'un kravatsız olan bir arkadaşın kravatının 
(hesabını bir Vekilden sormalını garip telâkki et
tiğimi işaret etmekle yetineceğim. 

OSMAN ZEKİ YÜKSEL (Antalya) — Kra
vatsızım ama, terbiyesiz değilim. 

ÖAŞKAN — Rica ederim, arkadaşlar karşı
lıklı konuşmıyalım. Buyurun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem arkaadşlanm, bu makale 
iki kısımdan ibaretir. Makalenin birinci kısmı, 
«•Bayram vaızlarmda Türkiye'nin muhtelif cami
lerinde vaizlerin neler söylediğini teslbit ettikten 
sonra, bunlar da yine 50 000 e yakın cami ve 
mescitte vatandaşlarımızın semalara yükselen 
dualarıdır. Mübarek Ramazanda bir ay hemen. 
hemen her gün bu dualar ruhları yıkamış, va
tandaşlarımız, tazelenmiş imanlariyle kazandık
ları yeni güc ve dostluk, sevgi ve kardeşlik ha
vası içinde yeniden işlerine koyulmuşlardır. Çe
şitli dert ve meseleleri olan memlektimizde, mil
letimizin en büyük hasletlerinden biri olan ba
rışçılık ve dostluk anlayışının cemiyetimizin en 
küçük topluduğuna inmiş ve yurdumuzun en 
ücra köşesine kadar yayılmış olmasını çok büyük 
bir kuvvet 'addetmekteyim.» 

Yanlış mı ibeyefemdiler? !(ISoldan, bravo sesleri 
alkışlar) 

Her hangi bir partinin, bir siyaısi partinin 
lehinde veya aleyhinde burada bir beyan var mı? 
Hayır. (Altında var, sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin, 
Bakan konuşuyor, dinleyiniz efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Okuyacağım efendim. «Milleti tanımı-
yanlar, millete hürmeti bilmiyenler, ne derlerse 
desinler... (Milleti tanımıyanlar kim? sesleri) 

BAŞKAN — Sual soramazsınız efendim. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Kim kabul öderse onlar (Soldan; bra
vo sesleri alkışlar) 

Burada hiçbir zümreyi itham bahis mevzuu 
değildir, muhterem milletvekilleri. Ama, içi
nizde tenzih ederim... (Adalet Partisi sırala
rından bir ses «yarası olan gocunur») Ben ya
rası olan bilmiyorum ama, gocunursa, öyle te
lâkki etmekte mazurum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Bakan itham etmez, cevap verir. 

BAŞKAN — Saym Hatipoğlu çok rica ede
rim, müdahale etmeyin, tekrarında bulunma
yın efendim. 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — İthama cevap vermemi arzu ediyor
sanız, ben bu yolu ihtiyar etmem Sayın Ilatip-
oğlu. 

«Milleti tanımıyanlar, millete hürmeti bil-
miyenlcr, ne derlerse desinler, ne kadar karan
lık ve bedbin tablolar çizerlerse çizsinler, vaka 
şudur ki, Büyük Türk Milleti, hürriyetinden, 
haysiyetinden, hakkından, maneviyat ve mu
kaddesatına saygı gösterilmesinden emin olarak 
bir bayram daha idrak ediyoruz. Büyük Türk 
Milletinin iyi günlere erişmesi bizzat o tüken
mez hayatiyetinin garantisi altındadır. Bugün
kü netice de yarınki netice de kendi iradesinin 
ve bizzat kendisinindir ve kendisinin olacaktır. 
Fakirliğine rağmen, çaresizliğine rağmen sı
kıntılarına acılarına, dertlerine rağmen yüksel
meden! vasıflarına, yüksek ahlâkî har.lct vo 
vatanperverliği, vefakârlığı, her türlü öğünme-
nin içinde bulunan büyük milletimizin aklı se
limi, idrak ve izam, daima doğruyu, iyiyi, gü
zeli, ileriyi tesbit ve tâyinde emsalsizdir. Bu 
hasletteki Türk Milleti, kendisine yegâne ha
miyi ve yegâne vâsiyi bizzat kendisi olarak tâ
yin etmiştir. Aziz milletimizin gönül huzıırr 
ve ağız tadı ile nice bayramlara erişmesini te
menni ederim. Cenabı Hak milletimizi serden. 
fesat ve nifaktan korusun.» (Soldan brova ses
ler i ) 

Muhterem milletvekilleri; beni mazur görü
nüz, bu makalenin Anayasamızın 19 nen vo 
20 nci maddesinin hükümlerine aykırı, bir si
yasi particin çıkarını temine matuf olarak ya
zıldığı hakkındaki ithamını, biz Hükümet ola
rak an lamamaktayız . (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Soyer, Sayın Dikmen... 
Buyurun Saym Bakan devam edin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Uzuncr'in, mütalâalarını tah
lile devam ediyorum. Cumhuriyet Scnatosundr 
nurculuk ve Süleymancılığm mevcudolduğunn 
dair beyanımdan bahsettiler. Cumhuriyet Se
natosunda vâki bir sual üzerine Nurculuk ve 
Süleymancılık akımlarının mevcudiyeti hakkın
da raporlar gelmekte bulunduğunu arz ve ifa
de ettim. Yüce huzurunuzda da tekrar ederim 
Islâmda, Müslümanlıkta ayırıcılık yoktur, bö 
lürtülük yoktur, tefrik yoktur. Tevhit ve br 
lik vardır, aziz arkadaşlarım. Biz, saf Müslü
manlıkta, sâf müslümanları ve Türkiye'mizde, 

Türkleri bir de din bakımından bölücü her 
türlü cereyanın karşısındayız. (Alkışlar.) ger
çek din adamlarının tasfiye edildiğinden balı--
settiler. Aziz milletvekilleri, gerçek hiçbir din 
adamı tasfiye edilmemiştir. Şunu arz etmek 
isterim ki, vazifeye başladığım zaman hiç kim
seyi tenkid kasdmı taşımadan arz ediyorum, 
Diyanet İşleri Teşkilâtını bir buhran içinde 
buldum. Beni mazur görünüz Uzuner arkada
şım bu meseleleri bilmektedirler sanırım. Gay
retlerim, aydın din adamlarına, din adamları 
istikametinde bu teşkilâta bir yön vermek oldu. 
Ama, yüzde yüz hatadan salim bir icraatın sa
hibi olduğumu iddia etmiyorum, aziz milletve
killeri. Hata olabilir, fakat yüzde 09 büyük 
ölçüde iyi icraat yaptığımın ve Anayasamız 
muvacehesinde arz ettiğim 1 ayıklık düşüncesi 
istikametinde hizmet ettiğimin inancı içindeyim. 
(Soldan bravo sesleri) 

Tasarruflara mevzu şahısların özel durumla-
ım huzurunuzda dile getirmemi hiçbir arkada
şı m elbette bcklemiyeccktir. Ama, imkân ol
saydı bunları teker teker ortaya koyup tahlil 
^debilseydim, ümidediyorum ki, Uzuner arka-
•laşım da benim hakkımda biraz evvel arz et
tiğim fikre iştirak etmiş olacaktır. 

Diyanet işleri Başkanının alcvilik ve sun ilik 
hakkındaki beyanlarını da Cumhuriyet Senato
sunda tetkik ettim; Diyanet İşleri Başkanı 
böyle bir meselenin bahis konusu olma
dığını, matbuatın her nedense yanlış de
ğerlendirdiğini, kendisinin aynen: «Hor zaman
dan ziyade birlik ve beraberlik halinde bu-
hınmaya mecbur olduğumuz bugünlerde Tür
kiye'de sunilik vo alcvilik diye bir mesele yok

tur.» şeklindeki beyanının aleviliğin. gördü
ğü şekilde matbuata intikal etmiş olduğunu 
•ırz etmiştim. Burada aynını huzurunuzda tek
rar ediyorum. 

NAZİF ARSLAN (Sivas) — Niçin tekzib-
edilmiyor. 

BAŞKAN — Soru sormayınız rica ederim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Da
vamla) — Evet bu cidden cevaplandırılması ik
tiza eden bir sorudur. Eğer, Sayın Başkan mü
saade ederlerse bunu izah edeyim. 

BAŞKAN — Sualin bile sorulacak bi1* yen 
vardır rica ederim. Devam edin Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — O kadar çeşitli hâdiselerle karşı 
karşıya bulunmaktayız ki, bunların hepsini 
tekzibetmeye kalkarsak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti içerisinde bir tekzip bakanlığı ku
rulması iktiza edecektir. Bu da bilmiyorum 
mümkün değil herhalde. 

Cumhuriyet Senatosunda vâki açıklama, Yü
ce Meclis huzurunda vâki açıklama herhalde 
basma yapılacak bir tokzip kadar önemlidir. 
Suali soran arkadaşımın bu tavzihe bu kadar 
önem vereceğini ümidederim. 

Yine Diyanet işleri Başkanının iktidarın 
TRT ile olan savaşında bir gayret içinde, ikti
dara yaranma gayreti içinde beyanlarda, dav
ranışlarda bulunduğunu söylediler. 

Mesele Diyanet işleri Teşkilâtının mütalâa
sına inzimam otmiyen ve Diyanet işlerinin yet
kililerinin ifadesine göre, TRT tarafından ya
pılan yanlış dinî neşriyat hakkında Diyanet 
İşleri Reisinin ikazından ibarettir. Eğer dinî 
neşriyat yanlış yapılıyorsa, Diyanet işleri ikaz 
yapmamalı mıdır? Biz bu düşüncede değiliz. 
Yine, Uzun er arkadaşım, G33 sayılı Kanuna 
aykırı tatbikat yaptığımızdan "bahsettiler. Yük-
sok Din Şûrasının keenlemyckûn olduğundan 
bahsettiler. Huzurunuzda bu meseleyi kısaca 
özetlemek isterim. 

Muhterem milletvekilleri; 633 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesi şöyledir: «Aday Tesbit Ku
rulu, Diyanet işleri Başkanının başkanlığında 
Din işleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri...» 
Şimdiye kadar Din İşleri Yüksek Kurulu teş
kil edilmemiştir. Din işleri Yüksek Kurulu teş
kil edilmemiş olduğu cihetle, Aday Tesbit Ku
rulunun 20 nci maddeye istinaden yapılması 
mümkün değildir. O halde, ne yapacağız? Vâzıı 
kanun düşünmüş, geçici madde sevk etmiş. Ge
çici 6 nci maddenin (B), (C) ve (D) fıkrala
rına göre muamele yapılması iktiza eder. Di
yanet işleri Başkanlığı da buna istinaden mua
mele yapmış ve Din İşleri Yüksek Kurulu te
şekkül etmiş'bulunmaktadır. Bu sunetle 633 sa
yılı Kanunun memleketimize getirdiği en mü
him hükümlerden birisini yerine getirmenin 
imkânına kavuşacağız; bunun tedbirleri de 
alınmıştır. Vaiz ve hutbe esaslarının yetkili Din 
İşleri Yüksek Kurulu tarafından tesbiti Tür
kiye'ye tevzii ve bu suretle kararla bir disipli
nin temini vâzıı kanun tarafından öngörüldü

ğü cihetle, bu kurulun teşkilinden sonra Di
yanet işleri Başkanlığına bu konuda derhal 
hazırlık yapılması ve esaslarının tesbit edile
rek tevzii 14 . 2 . 1966 tarih ve 623 sayılı ya
zımızla bildirilmiş bulunmaktadır, imam kad
rolarının değişik ölçüler içinde A. P. ne rey ve
ren köylere tahsis edildiğini ifade ettiler, yan
lış not etmedimse, Sayın Uzuner arkadaşım. 

Muhterem milletvekilleri... (A. P. sırala
rından «tamamen aksine» sesleri.) Şunu arz et
mek istiyorum, Sayın Uzuner'in mensup bulun
duğu partideki arkadaşlarımız beyanumı teyi-
dedebilirler. Şerefli arkadaşlarımız vardır. Hep
si şereflidir. Birkaçı, birçoğu bu konularda mü
racaat etmişlerdir, isimlerini saymak istemem, 
ama arzu edilirse vermeye amadeyim. Diğer 
partilerden de böyle. Vâzıı kanun kadroların 
tevziini Bakanlar Kurulunun tanzim edeceği 
bir kararnameye bırakmıştır. Bu kararname 
vazifeye başladığımız zaman istihsal edilmiş/tir. 
Kararname birtakım kıstaslar tesbit etmiş bu
lunmaktadır. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Bakan bu karar yayınlandı mı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Yayınlandı tabiî, Bakanlar Kurulu 
kararı. 

Şimdi efendim 6/5502 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin suretini okuyorum efen
dim: 

«Bütçelerin (D) cetvellerine her yıl konacak 
iki bin aded bucak ve köy dmam - hatip kad
rolarının sırasiyle uygun görülecek sınır böl
gesi bucak ve köylere, iki pilot bölge olarak 
seçilen bucak ve köylere halen imam kadrosu 
verilmemiş; bucaklara, belediye teşkilâtı bulu
nan yerlere, nüfusu çok olandan başlanarak 
diğer köylere verilmesi Devlet Bakanlığının 
6 . 11 . 1965 tarih ve 707 sayılı yazısı üzerine 
22 . 6 . 1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 
29 ncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1965 tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

Tatbikatımız buna göre cereyan etmiştir. 
Valiliklerden, müftülüklerden bilgi istenmiştir. 
Milletvekili ve senatör arkadaşlarımızın müra
caatları olmuştur, mahallinden müracaatlar 
vâki olmuştur. Bunlar değerlendirilmiştir. Ama 
burada bir hususu dikkatinize arz etmek isti
yorum. Diyorlar ki, «A. P. ne rey veren köylere 
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•tahmis edilmiştir.» (A. P. sıralarından, «tama
men aksine.») Belki bu doğrudur, bir ölçü için
de. Şu mânada doğrudur. Bir haikilkaıt vardır 
ki, Türkiye'de köylerin çoğu A. P. ne rey ver
miştir. (A. P. sıralarımdan alkışlar.) Bunun gü
nahı da bende değil saym milletvekilleri. (Sol
dan alkışlar.) 

Yine Diyanet İşleri Başkanı hakkında 
Atatürkçülük ile ilgili bir beyanda bulundu
lar. Cevap vereyim mi efendim? Onu arz 
ediyorum, Cumhuriyet Senatosunda bu hususu 
da arz ettim. Diyanet İşleri Başkanına sor
dum. Çünkü, delil yok kimsede delil yok, 
bevan var. Sayın Ürgüplü'de bulunduğu iddia 
edilen bir delilden bahsettiler. Geri dönmüş, 
kendisini göreceğim. Ama, hiçbir delil ibraz 
edilmedi. Diyanet İşleri Başkanı bu ithamı 
reddetmiştir. Cumhuriyet Senatosunda açık
ladım. Yüce Hevetinizin huzurunda da açıklı
yorum. Ama, delilleri varsa, bunu ibraz et
sinler. Delilsiz ve mesnetsiz iddia da bulun
mak, şahısların davranışları hakkında müta
lâada bulunmak isabetli delildir. 

Mranteherem milletvekilleri. Sayın Nihat Di-
ler'in ve Millet Partisi sözcüsü arkadaşımızın 
mütalâalarına iştirak ederim. Ancak, şunu 
ilâve etmek isterim. Hükümet olarak pröarra-
mımtza sadık bulunmaktayız. Divorlar ki, prog
ramlarında imam - hatip okullarına yüksek 
tahsil imkânı demiş edildiği halde henüz 
bu gerçekleştirilmemiştir ve proeraml arında 
bu konuda vâ'dettfıkleri hususları henüz derois 
etmemiş bulunmaktadırlar. Henüz bunların 
realize edilmediği hakkındaki mütalâa doğru
dur. Ancak, Hükümet programında ve se
çim beyannamemizde va'dettifrimiz hususları 
yarmuvacaPTOiız hususundaki iddialar da varit 
değildir. Ne taahhüdetmissek onları icra ede
ceğiz. Çalışmalarımız vardır. Yüce Heveti-
nize zamanı gelince takdim etmek imkânını 
bulacağız. Bir hususu daha arz etmek isti
yorum. Türkive'nin bugünkü Dlvanet İsleri
ne taallûk eden bütün meselelerini biz yük
sek sevivede gözden geçirmek üzere Divanet 
İsleri Teşkilât Kanunumun gerektirdiği mer
kez kurulusu ikmal edilmiş olduğu cihetle 
2 - 3 av zarfında tonlıvacağımız Din Sûrasm-
ra ariz ve amik yetkililere müzakere ve müna
kaşa ettireceğiz. Bu gerçekten Müslümanlık 
bölen gerçekten dindar gerçekten aydın Din 

Şûrasının bu konuda vereceği mütalâalar ra
porlar, bizim çalışmalarımıza, Diyanet İşleri 
çalışmalarına mesnet teşkil edecek. Bu su
retle Yüce Parlâmentoyu teşkil eden bütün 
parti sözcülerinin ittifakında bulunan aydın 
din adamı yetiştirmek ve Batı medeniyetini 
kalkınma yolunun yanında mânevi bir yola 
da gerçekleştirme problemini temin etme im
kânlarına kavuşmuş olacağız. 

Muhterem milletvekilleri; uzun mâruzâ
tımla vaktinizi almamdan ötürü, beni ma
zur göreceğinizi umarım. Eğer, mütalâala
rımda bâzı arkadaşları incitmiş isem bunun 
kasda makrun olduğunu kabul etmiyeceğinizi 
ümidederim. Hürmetlerimi takdim ederim. (Sol
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Bakan bir dakika bir 
arkadaşımız sual sormak isterler. Buyurun 
Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başka
nım, soracağım sualin sayın arkadaşım Ali 
Rıza Bey bir tarafını sormuştur. Ben de 
aynı sualim başka bir tarafını soracağım. Sa
yın Bakan arz etti ki, Adalet Partisine kövler 
coyler çok rey verivor, onun için köylere 
imam tâyin edilivor. Simdi camisi olmıvan köy
lere imam tâyin edilmiştir. Bir tarafta 100 
aded köy dururken, 10 aded köye imam tâyin 
edilmiştir. Bize muhtelif mektuplarla bu yol
larda şikâvet gelmektedir. Ve resmen bize 
müracaat edilmiştir, 2 bin imam dağıtılacağı. 
Bunda nüfus esas alınacağı. Bu nüfus esas 
alınması hususivle benim aınl attığım hususları 
nasıl tefsir ediyorlar, Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI REPET SE7CÎN 
(Devamla) — Efendim, camii olmıvan bir köve 
imam verilmiş olduğu hakkında simdive kadar 
bize intikali eden bir bilgi mevcut değildir. 
Ama, olabilir de. («Olmaz» sesleri.') O^mi ol
maz. Ama Müslümanı vardır; talep vâki ol
muştur; evet vâki olmuştur. Evde ibadet et
mektedir, verilmiş olabilir. Bilmiyorum, simdi 
kararnameyi her halde arkadaşım dikkatle 
takibetmemiş bulunmaktadırlar. Kararnamede 
bir tek esas mevcut değildir. Kararnamenin beş 
esası vardır. Sınır bölgesinde pilot bölge ola
rak seçilen bucak ve kövlere halen imam kad
rosu verilmemiş, bucaklara, belediye teşkilâtı 
bulunan yerlere, nüfusu çok olandan başlana-
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rak diğer köylere, şeklinde teslbit edilmiş bu
lunmaktadır. Nitekim... 

RÜHt SOYER (Niğde) — Olmaması lâzım. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Kararname böyle efendim. Bu tevzi
attan memnun olmıyanlar da bulunabilir. Ben 
kıstasları tevzi şeklini arz ettim. Ayrıca 633 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesine bir nazar at
fetmeme müsaadenizi rica ederim. Bucak ve 
köy imam - hatipliklerine 22 nci maddesinin 
(B) bendindeki şartları haiz imam - hatipler 
tâyin edilebilir. Bunlara atanacak imam - ha
tipler için en az aylık üçyüz lira üzerinden büt
çenin (D) cetvelinde Diyanet İşleri Başkanlığı
na konacak kadrolar ihtiyaç kanşılanmcaya ka
dar, her yıl ilkilbin aded konulmak suretiyle 
artırılır. Kadroların dağıtım esasları Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. Buna göre tevzi 
vâki olmuştur. Takdir hakkı istimal edilmiştir. 
Ama arkadaşlarım bilirler ki, Şener arkadaşı
mı işaret ederim. Şimdi isim arz edeceğim, Ka
badayı arkadaşımı işaret ederim, Çilesiz ar
kadaşımı işaret ederim. Diğer partilerden 
şimdi ismini hatırlıyamadığım arkadaşları işa
ret ederim. Bu kadroların dağıtılmasında hiç
bir partizan esas dikkate alınmamıştır. Vazife
de bulunduğumuz müddetçe ne kadroların tev-
ziinde, ne Diyanet İşleri Teşkilâtının hizmet
lerinde politika hiçbir zaman nazarı dikkate 
alınmıyacaktır. Vazifeden ayrılmış bulunan 
Diyanet İşleri Başkanına da ilk görüşmemizde 
ifademiz bu olmuştur muhterem arkadaşlarım. 
Kanunun 25 nci maddesi de budur. Bunun ak
sine bir tatbikat bizden sâdır olmıyacaktır. 

Hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, sual soracaktı
nız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ben de sual soracağım. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, sizden ev
vel sual soranlar vardır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Beyefendi, 
herkes sizin kadar bu usulü bilir. İstirham ede
rim, herkese bağırmaya hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Size gelinceye kadar herkesi 
yazıyorum. Mutlaka, hayhay efendim, kaydet
tim, diye tescil mi ettireceğim? Gördünüz zatı-
âlinizi yazıyorum. 

Sual sorarken lütfen Başkana hitabedin. 
Buyurun Kapısız. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Ayasofya Mü
zesinin cami haline getirilmesi istekleri karşı
sında Hükümetin sarih görüşü nedir? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Efendim, bu hususu da vuzuha ka
vuşturmak istiyorum. Çeşitli gazetelerde, çe
şitli beyanlarda, mecmualarda benim, Ayasofya 
Müzesinin ibadete açılması kampanyasına ka
tıldığımdan bahsediliyor. Bir basın toplantı
sının sonunda, bu konuyu sordular bana. Be
yan ettim, dedim ki, bu Hükümet meselesidir. 
Bu istekler öteden beri tevali etmiştir, etmek
tedir. Bunu yetkili kurullara tetkik ettirece
ğim, dedim. Bana şahsi mütalâamı sordular. 
Nedir, dedider? Beyanda bulundum. Ben şah
san, Ayasofya'nın ibadete açılmasını arzu ede
rim, dedim. (Soldan, alkışlar) Şimdi ben, şa
hıs olarak, evvelâ Bakan olarak mütalâamı 
söyledikten sonra şahsi mütalâamı ifade et
memde bir sakınca mülâhaza etmiyorum. Bâzı 
meseleler, insanların arzusuna rağmenr başka 
istikamette halledilebilir. Bunu nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Ancak, mesele Bakanlar Ku
rulunun torpiline intikal ettirilmiştir. Bu hu
susun şu veya bu istikamette halli, ibadete 
açılması icabeder mi, etmez mi, açılmalı mıdır, 
müze halinde kalmalı mıdır şeklindeki tasar
ruf, Bakanlar Kurulu tarafından zamanında 
kararlaştırılacaktır. Bakanlar Kurulu portfö-
yündedir. Bu hususta daha fazla izahat ver
mem, şu ahval içinde mümkün değildir. An
cak, biraz evvel camisiz bir köye imam veril
mesi meselesini bahseden arkadaşımızın suali
nin üzerine Cumhuriyet Halk Partisine men
sup bir milletvekili arkadaşımın davranışım 
hakkındaki beyanını arz etmek isterim, lüzum 
görülürse isimlerini arz edebilirim, yazılı. «Dev
let Bakam bizim partiden iken Giresun'a bir 
tek imam kadrosu alamadım. Sayın Refet Sez
gin çok anlayışlı, Halk Partisine mensubiye
timi, taleplerimi, düşünmeden is'af etti.» de
miştir. Kimin yanında söylediği de sabittir; bu
nu arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun 
sorunuz. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanımızdan üç küçük sorum 
vardır. Bunlardan birincisi; biraz evvel beyan 
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buyurdular, Müslümanları parçalıyan nurcu
luk cereyanının mevcudolduğuna dair bir ra
por, bildiklerini beyan buyurdular, bu rapora 
katılmakta mıdırlar? 

2. Yüksek Temyiz Mahkemesinin bu cere
yanın suç olduğuna dair hükmüne Sayın Ba
kan katılmakta mıdırlar? 

3. Nurcu olduklarını, nur öğrencisi olduk
larını söyliyenleri, Meclis Lokantasında, Sayın 
Tekin Erer'i şikâyete gelen bir grup nurcu Sa
yın Bakan tarafından kabul edilmişler midir? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Bakan ce
vap verecekler efendim. Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — A r z edeyim efendim. Nurculuğun 
mevcudolup olmadığına dair benim kanaatimi 
sordular. Şimdi ben, nurculuğun mevcudiyetini 
veya ademimevcudiyetini şahsan tahkik edecek 
bir durumda ve mevkide değilim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Hü
kümetsiniz Beyefendi. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGlN (De
vamla) — Arz edeyim, müsaade buyurun. Evet 
Hükümetiz. Rapor gelir, bu rapor doğru olur, 
yanlış olur. Onu merciine göndeririz. Netice
sini aldıktan sonra bu husus tebellür eder. Be
nim kanaatim de bahis mevzuu olamaz, aslın
da. Netice vardır derse, vardır; yoktur derse, 
yoktur. Benim kanaatim bir şey ifade etmez. 
Sonra benim kanaatimi, bir meselede kanaatimi 
açıklamaya zorlamak hakkını sayın arkadaşım 
nereden almaktadır? (Alkışlar) 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Dev
let Bakanı olmanızdan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Devlet Bakanı olarak arzım şudur, 
Cumhuriyet Senatosunda arz ettim : Bu kabil 
akımların mevcudiyetine dair raporlar gelmek
tedir. Mercilerine gönderilmektedir. Arzım bu
dur. 

ikinci sualleri, Temyiz Mahkemesinde dâva 
konusu bulunan bu fiillerin suç olduğuna kaa-
ni midirler? Eğer yanlış anlamadımsa suç oldu
ğuna katılmakta mıdır? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Tem
yiz Mahkemesinde bu cereyanın suç olduğuna 
dair kaziyei muhkemeye katılmakta mısınız? 
(Soldan, ne münasebet, sesleri) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGlN (De
vamla) Abesle iştigal etmiyeceğim. Çünkü, Tem
yiz Mahkemesi suç demişse, benim suç değildir, 
demem mümkün değildir. Suç değil demişse suç 
demem mümkün değildir, bununla ne netice is
tihsal edilecek? (Gürültüler) Hükümet suç ih
das etmez, Hükümet suç da tavsif etmez. Suçu 
adliye tavzif eder, adliye mahkûm eder. Tür
kiye'de mahkemeler vardır. Savcılar vardır. 
Kanuna aykırı fiillerden dolayı muhakeme edi
lirler. Verilen cezalar ne ise onunla tatbik ya
pılmış olur. Hükümetler suç tavzif etmezler. 
Suç hakkında hükümetler bir fiil suç mudur, 
değil midir? Ben hâkim değilim beyefendiler. 
(Soldan, alkışlar) Nurcularla Bakan görüşmüş 
müdür? Muhterem milletvekilleri, vazifeye baş
ladığımız andan itibaren imkânları içerisinde 
kapılarımız bütün vatandaşlara açıktır. Açık 
olmuştur. Hepsi ile görüştük. Görüşmekteyiz. 
Ben kimin nurcu olduğunu, kimin Süleymancı 
olduğunu, kimin ilerici, kimin gerici olduğunu, 
kimin hıristiyan .olduğunu tartan bir alete sa
hip değilim. Ve bunlarla da meşgul değilim. 
Misakı millî hudutları içinde yaşıyan, Türkiye 
Cumhuriyeti tebaası bulunan ve Türk Milletinin 
iyi gününde bizimle beraber gülen, kötü günün
de bizimle ağlıyan hemen her vatandaşa kapı
larımız açıktır. (A. P. sıralarından alkışlar, 
bravo, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kıbç, buyurunuz, lütfen 
sual kısa ve açık olsun. (Gürültüler) Arkadaş
lar, Sayın Kılıç sual soruyor, lütfen dinleyiniz. 
Ne oluyor Allah aşkına. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
1965 yılı bütçesiyle Hükümete tevziatı müsaa
de edilen iki bin kadronun tevziatında aldığı
mız mektuplara göre maalesef her türlü pren
sipten uzak olarak bu kadrolar tevzi edilmiştir. 
Bunun münakaşasını yapmıyoruz. Olmuştur, 
ancak bundan sonrası için verilen bu kadrolar 
vilâyetlere bir nisbet dâhilinde taksim edilip 
evvelâ vilâyetlere, köylere nüfus esasına göre 
tevzi edilmek suretiyle yapılmasını prensip iti
bariyle kabul edecekler midir? (Soldan, gürül
tüler, böyle sual olur mu, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset takdir ede
cektir. Rica ederim Sayın Kılıç onlara cevap 
vermeyiniz. Biraz sakin olunuz. Sual Başkana 
sorulur, rica ederim, siz de suallerinizi katî, ke
sin ve i'zahsız sorunuz. 
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İLYAS KILIÇ (Samsun) — Burada arka
daşlar, başka bir zihniyete sahip değilim. An
cak, birçok mektuplar aldık. Vuzuha kavuşmak 
istiyoruz, kendileri de bizimle beraber mi? 

DEVLET BAKANI REFET'SEZGİN (De
vamla) — Arz edeyim, 67 vilâyetin valilerine 
telgraf keşide edilmiştir. 67 ilin müftülerine 
telgraf keşide edilmiştir. Tahsis yapılması lâ-
zımgelen köylerin, onların da mütalâaları alın
mak suretiyle tesbiti cihetine gidilmiştir. Bun
dan elde edilen bilgiler mevzu kararname hü
kümlerine göre muameleye tabi tutulacaktır. 
Bunun dışında bir tatbikatımız olmıyacaktır. 
Şunu da arz edeyim; biraz evvel arz ettiğim şe
kilde imam kadrosu talebeden arkadaşlarım 
meyanmda Sayın Kılıç arkadaşımız da, hafızam 
beni yanıltmıyorsa, mevcuttur. Onun da dileği 
is'af edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, Sorular Başkana 
müteveccih sorulur. Sizin yaptığınız hareketler 
bizi müşkül duruma sokuyor. İstirham ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanın ismi'mi zikrederek ve Cum
huriyet Halk Partisinden üç milletvekilinin ve
ya dört milletvekilinin ismini zikrederek kendi
sinden Türk Milletinin bakanı olarak muhalif 
ve hangi partiden olursak olalım, ricada bu
lunduk, talepte bulunduk. Kimin adına? Millet 
adına. Ama bunun yanında kendi grupundan 
bu hususta talepte bulunan hiçbir isim zikret 
memektedir. Bir kasıt aradığını, bir kasıtlr 
söylediğini ben zannetmiyorum. Ben şu sözümü 
anlatayım; ben kendi samimiyetlerine değil, ar
kadaş olarak başka bir milletvekilinin talebi 
olarak vatandaş haklarmı ve isteklerini anlat
maktan başka hiçbir istekte bulunmadım. 

«Refet Sezgin, Ankara, 1 1 . 2 .1966 
1966 yılında tevzi edilecek imam kadroları

nın hangi esaslara göre olacağını bilmediğimi, 
ancak, nüfusu çok olan köylerden birkaçı ka
rarnamenize ve prensiplerine nizama uygunsa 
ihtiyaca göre tevziat sırasının nazarı dikkate 
alınmasını saygılarımla rica ederim.» 

İmza : Trabzon Milletvekili, Ahmet Şener. 
İstirham ediyorum, Sayın Bakandan bunu 

talebetmek, burada mebusun isminin zikredil
mesinin gerektirir mi? Buna hakkı var mıdır, 
yok mudur T 

BAŞKAN — Buyurun Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-

vamla) — Sayın Şener'den özür dilerim. Bir 
mesele yanlış anlaşılmış olacak. Evvelâ talepte 
bulunan arkadaşlarımızın adedi 3 değildi. Ben, 
o kadar hatırlıyabildi'm. Çoktur miktarı, kayıt
ları vardır. Ancak ben yapılan bir ithamı ce
vaplandırmak için faziletine inandığım arkada
şımı işaret ettim, o maksatla söyledim. Elbette, 
bütün milletvekilleri kendilerine intikal eden 
vatandaşların ihtiyaçlarını, taleplerini mercile
rine getireceklerdir. Bunu hiçbir başka niyetle, 
hiçbir başka kasıtla ifade etmemiş ol'duğumu 
sadece bir itham mevzuunda bana yardımcı ola
cağı ümidiyle ifade ettim. Başka mânada ifade 
ötmedim, irşadetmck suretiyle kendilerini, ifa
de ettim. Başka hiçbir kasıt yoktur. Böyle an
laşılmışsa özür dilerim. 

BAŞKAN —'Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, imam kadroları tevzi edilmeden evvel, bu 
itirazı yapan gruplar kaç kadar milletvekili 
kadro talebinde bulunmuştur? (Orta sıralardan, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Efendim, bu suali şu anda cevaplan-
lırmam mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Aslan... Vazgeçmişler. 
3aym Külâhlı. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Sayın Sözcüsünün nurculuk mev
zuunda hilâfeti getirmek şeklinde ve onun vah
şet derecesine çıkan faaliyetleri mevzuunda bâzı 
konuşmaları olmuştur. Bunların mücadeleleri 
yeni mi başlamıştır, nurculuk mücadelesi yeni 
midir, yoksa yüzde doksanı Cumhuriyet Halk 
Partisi devrine ait bir faaliyet midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Efendim, bu hususta nurculuk filân 
tarihte başlamıştır, falan tarihte başlamamıştır, 
diye bir beyanda bulunmam mümkün değildir; 
ama bu faaliyet eğer varsa 3 ay içinde başla
madığı muhakkaktır. («Ne zaman başladı» ses
leri) Ne zaman başladığını bilmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan sorunuzu so
run. 
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MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Muh
terem Bakanımızdan bir mevzu hakkmda ay
dınlatılmamızı, bilhassa istirham ederim. Konu 
şu : Efendim, Türkiye'de dinî tedrisat yapan 
yeterli okullarımızın olduğu malûmunuzdur. 
Vaziyet bu şekilde olduğu halde, Güney kasa
balarda bâzı Türk çocuklarının Suriye'ye, Suu
di Arabistan'a din tahsili için kaçırıldıkları 
hakkında kulaklarımıza bâzı söylenitler, haber
ler gelmektedir. Hükümetimizin böyle haber
lerden malûmatı var mıdır1? Bu hususta lütfen. 
aydmlatılma'mızı istirham, ediyorum. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Efendim, muhterem arkadaşımın af
fını istirham ederim, şu ana kadar böyle bir 
bilgiye ben sahip değildim. Ancak, böyle bir ha
lin mevcudomp olmadığını tetkik ederek muh
terem arkadaşıma yazılı olarak arz etmek Me
rim, izin verirlerse. 

BAŞKAN — Buyurun1 Sayın Bakan, tamam
landı. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Hürmetlerimi takdim ederim efen
dim. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy. 
NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Usul 

hakkında konuşacağım, 85 nci maddenin tatbi
katı hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. Çok özür dilerim 
Sayın Altınsoy, usul takaddüm ettiği için söz 
verdim. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın 
arkadaşlarım, defalarca milletvekili arkadaşla
rım burada grup tahakkümünden haklı olarak 
dert yandılar. Hepimizin derdidir. 85 nci mad
denin tatbikatını Sayın Başkanlık yanlış istika
mette değerlendirmektedir. Okuyorum efendim; 
85 nci maddenin 4 ncü fıkrası, «encümen veya 
parti grupu namına söz istediklerinde encümen 
reisine veya mazbata muharrirleriyle grup reisi 
ve vekilleri sıraya bağlı değillerdir. Son söz 
milletvekilinindir.» Bu demektir ki, bundan 
kasdedilen milletvekili, grup adına konuşan 
milletvekili değildir. Bu Heyeti Umumiyeniz 
içinde sıraya göre ilk sözü alan milletvekilidir. 
Bu itibarla, Başkanlığın bu tatbikatından dön
mesini ve buna uygun olarak bu espriye uygun 
olarak sıradaki bir milletvekiline söz vermesini 

istirham ederim. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
konu uzun müddet Yüce Mecliste tartışmalara 
vesile teşkil etmiş ve içtüzüğün bu maddesinin 
hakiki anlamından • dolayı türlü ihtilâflar, tür
lü münakaşalar zuhur etmiştir. Geçen dönem 
bu konuda yapılmış bulunan bilcümle münaka
şalar daha sonra Başkanlık Divanlarına intikal 
etmiş, Başkanlık Divanları bu meseleyi ariz ve 
amik tezekür etmiş ve neticede Yüce Meclise 
intikal eden bu mevzuda tatbik ettiğimiz usul, 
Sayın Arsan'm söylediği gibi değil. Başkanlı
ğın şimdi yapmış olduğu tatbikat gibi halledil
miştir. Eğer, bu dönem bu konuda yeni bir 
karar verilmesini gerektiren bu hal zuhur edip( 

bunun üzerinde yeniden Başkanlık Divanının 
bir karar vermesi lâzımgelirse elbette düşünüle
cektir. Ancak dört yıldan beri yapılan tatbi
kat, son söz milletvekilinindir hükmünden son
ra şayet grup adına söz istenmişse hangi grup 
takdimen konuşacaksa, takdimen sırada bulu
nan grupa söz verilmektedir. Tatbikat bu mer
kezdedir. Bundan böyle değişik bir veçhe arz 
edilmesi istenirse ayrıca bu mevzu Başkanlık Di
vanında ve Yüksek Heyetinizde tartışılabilir. 

NASUH NAZİF ARSAN (Sivas) — Takri
rim var bu hususta, muameleye koymanızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altmsoy. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL

TINSOY (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, 
lütfettiğiniz dar zaman içinde konuşmamın ge
riye kalan kısmını tamamlamaya gayret edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy konuşmanız 15 
dakika ile kaytılıdır. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL
TINSOY (Devamla) — Biliyorum Sayın Reis. 

Biraz evvel benim için çok kıymetli olan, za
manı israf edip uzun uzun başınızı ağrıtıp oku
duğum Sayın Omay'm iddialarına teker teker 
cevap vermeye çalışacağım. 

Eski Başkan Sayın Tevfik Gerçeker'le bir 
zihniyet çatışmasında olduğumuz keyfiyeti doğ
ru değildir. Bir avukatla bir eski hâkimin din 
konusunda bir zihniyet çatışması mevzuubahis 
değildir. Ben, bir din âlimi olduğum iddiasında 
değilim. Onun da böyle bir iddiaya hakkı yok-
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tur. Aramızda bir zihniyet çatışması, bir din 
ihtilâfı, irşat ihtilâfı mevzuubahsolamaz. Ancak, 
Sayın Tevfik Gerçeker'le aramızda bâzı idari, 
hukukî ihtilâflar olmuştur. Eğer, zihniyet ça
tışmasından kasıt bu ise, buna da kısaca değin
mek isterim. Sayın Tevfik Gerçeker'le ihtilâf ko
nusu olan mevzulardan birisi hukukî idi. O da 
4057 sayılı Kanunun beş sene evvel meriyetten 
kalkmış olmasına rağmen Sayın Gerçeker'in me
riyetten beş sene evvel kalkmış olan kanuna is
tinaden talebe olan imam - hatipleri memuriye
te tâyin etmemesinden doğmakta idi. Bunda ih
tilâfımız vardı. Bu ihtilâf hukukî idi. Vesika
ları vardır. Zaman dar olduğu için okumak im
kânına sahip değilim. Eğer tereddüt hâsıl olur
sa ayrıca tereddüdedenler bendenize müracaat 
ederken adreslerine birer suretini gönderirim. 

Tâyinleri durdurduğum hakkındaki beyan 
doğrudur. Doğrudur, çünkü Felahiye'de bulu
nup, Kayseri'de müftülük imtihanına girip im
tihanı kazanan Mustafa Yılmaz'ı müftü tâyin 
ettikleri için bu türlü tâyinleri durdurmuşum-
dur. (A. P. ve C. K. M. P. sıralarından, alkışlar.) 

Tahkikat heyetleri hakkındaki beyan doğru 
değildir. Bu heyet vardır ama, bu bahsedilen 
Demokrat Partinin tahkikat heyeti değildir. Ben 
Vekil olduğum zaman idari tahkikatın, benden 
evvelki Bakan arkadaşımız tarafından idari ma
kamlara gönderilmek suretiyle polislere yaptırıl
dığını tesbit ettim, vesikalar vardır, halihazır 
Diyanet İşleri dosyalarındadır, bende de suret
leri vardır, tereddüt eden olursa emrederler ad
reslerine gönderirim. 

Müftülerin yakalarından tutulup polis kara
koluna götürülmek suretiyle idari tahkikatın ya
pılmasına demokratik nizama, Devlet ciddiyeti
ne aykırı bulduğum için buna iltifat etmedim. 
Onun için, o zamanki Sayın Başkana, içinde 
hukukçuların da bulunabileceği - çünkü Diyanet 
İşlerinde teftiş teşkilâtı yoktu - içinde hukukçu
ların da bulunabileceği merkezden inanabildi
ğim insanlardan müteşekkil bir tahkik heyeti 
kurmasını rica ettim. Bu tahkikat heyetini Re
is kendisi kurdu, imzasiyle. Bu tahkik heyeti
nin içinde Sayın Omay'm çok sitayişle bahsetti
ği Saym Mehmet Oruç da vardı. Bu heyet, şi
kâyet edilen pek çok yerlerde tahkikatlar yap
tı, vesikalar getirdi, evraklar tanzim etti, ona 
göre kanuni prosedür içinde şikâyet ettiği, be
nim tarafımdan mağdur bırakıldığını beyan bu

yurduğu Beyoğlu Müftüsünün hikâyesidir. Be
yoğlu Müftüsü hakkında vâki olan mütevali şi
kâyetleri tahkik etmek üzere Sayın Gerçeker'in 
teşkil ettiği, içinde Sayın Mehmet Oruç'un da 
bulunduğu heyetten bir kısım arkadaşlar İstan
bul'a gitti. Tahkikatını yaptı, geldi, verdikle
ri rapora göre bir inzibat komisyonu toplandı, 
71 yaşında olan bu zatın çeşitli suçlarından do
layı hakkında takibat yapılmasına, kendisinin 
de tekaüde sevk edilmesine karar verdi. Ama 
Saym Gerçeker 8 ay müddetle bu kararı dos
yasında tut tu ve imzalamadı. Ne müspet ve ne 
de menfi bir karar vermedi. Bunun üzerine
dir ki, ifadesine müracaat edilen ve fakat Be
yoğlu Müftüsünün idaresi altında bulunan bâ
zı hademei hayrat bendenize yazılı şikâyette bu
lundular. Bize müftü hakkında ifade sordular, 
aklımızın erdiğini, bildiğimizi, doğrusunu söy
ledik. Şimdi müftü efendi hakkında tekaütlük 
kararı alınmak üzereymiş. Bize, bu işe siz se-
beboldunuz diye müftü efendi bizi sebepsiz yere 
cezalandırıyor, kıstelyevm cezası veriyor, ihtar 
cezası veriyor diye feryadettiler. Reis Beyden 
tekrar rica ettim. 

Şu kararı müspet veya menfi şu dosyayı ne
ticelendir, eğer İnzibat Komisyonunun kara
rını beğenmiyorsan, reddet ona göre icabına 
bakalım, şu tazyiki, şu feryadı görüyorsun, 
dedim, neticelenmedi. Onun üzerine kanunun 
bana tanıdığı, 5439 sayılı Kanunun bana ta
nıdığı hakka müsteniden, kendisini bir başka 
yere nakletmesi için yazı yazdım. Reis efen
di bu yazıya da ret cevabı verdi. Kendisine 
onun benden evvelki bakanlar hakkında bu tip 
tasarrufların yapıldığını, imzasiyle icra edildi
ğini tekrar hatırlattım. Kendisini, hakkında 
muamele yaparım diye tehdit etmedim, hak
kında gerekli kanuni muamele yaparım diye 
ikaz ettim. Buna rağmen bu emrim icra edil
medi, sayın Başbakana şikâyet edildim, sayın 
Başbakanda da şahsiyetini ve hüviyetini çok 
yakından tanıdığım Beyoğlu Müftüsü hakkın
da niçin bu muameleye tevessül ettiğimi ben
denizden sordu. Kendisine Beyoğlu Müftüsü
nün nelerle itham edildiği, nelerin tahakkuk 
ettiği, hakkında hangi kanuni muamele yapıl
dığımda intikâl ettirdim. Ve benim zamanımda 
bu iş Hükümette de halledilmemişti. 

Personel Dairesi Başkanlığına getirilmesini 
arzu ettiğim bir imam - hatip okulu müdür 
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muavininden bahsettiler. Ve şaibe altında bıra
kır bir beyanda bulunuyorlar. Bu arkadaş 1953 
senesinde İlâhiyct Fakültesini bitirmiş, maari
fe intisabetmiş, 1953 senesinden 1965 senesine 
kadar tetkik ettiğim sicillerinde âmirlerinden 
dadına mümtczen terfi edebilir sicilini almış, kay
makamından, valisinden, müdüründen idare 
kabiliyeti vardır. Müdür olabilir dendiği için, 
kendisinden istifade etmek üzere maariften 
istedim ama nurcudur, gericidir diye hali
kında propaganda yapıldığı için, bu arka
daş, böyle menfi propaganda yapılan bir yere 
gelip genç yaşında kendisini şaibe altında 
bırakmamak için bu vazifeyi kabul etmedi. 

İmam ve müezzinlerin, Hademei Hayratın 
bir toplantısında, bir beyanımdan bahis vardır 
ve onun içerisinde bana atfedilen doğruluğu da 
Sayın Omay tarafından söylenenleri tekzibet-
mediğim için bâzı beyan var, onlara işaret et
mek isterim. Hademei Hayratın toplantısında 
bulunduğum ve konuşma yaptığım doğrudur. 
Tıpkı sayın Omay'm ve ondan evvelki vekille
rin de yaptığı gibi. 

Buradaki, beyanım içerisinde sayın Korge
neral Eefet Ülgenalp'ı makamımdan kovdu
ğum hakkında gazetede çıkan beyan doğru 
değildir. Ben makamımdan kimseyi kovacak 
adam değilim, aile terbiyem buna müsait değil
dir. Bu konuşmam zannediyorum 20 yi aşkın 
teyple orada tespit edilmiştir. Sayın Omay'm 
işaret ettiği gibi Millî Emniyetin, belkidc 
Güvenlik Kurulunun teypleri de vardı. Konuş
malarım bu teyplerde mazbuttur. îstiyen, ar
zu eden oradan tahkik eder, suç tevlideden 
tarafı varsa gerekli makama müracaat eder. 

Tekzibetmediğim meselesine gelince; önce 
bana atfen bir muhterem zatı kovduğum beya
nı çıktı. Arkasından bu zatın kovmak ne ke
lime, kovmayı aklından geçirse idi, ödü patlar
dı, benden korkardı gibi beyanı çıktı. Bu iki 
beyanı birden tekzibetmek doğru olmıyacağı 
için bir tekzipte bulunmadım. Ama bu hâdi
senin orada beyan ettiğim bir aslı var. Ondan 
bahsetmek, isterim. Sayın Korgeneral, bende
nize bir iltimas için gelmiştir. Tarafımdan ta
lebi reddedilmiştir. Kovmak meselesi bahis mev
zuu değildir. Kendisine yanıma girerken ve 
çıkarken de çok hürmetkar davrandığımı, kor
kuya atfetmeleri doğru değildir. Ben makamı

ma gelen korgenerale de, ere de, milletveki
line de, vatandaşa da, imama da, müezzine de, 
aynı hürmeti gösterip hepsini ayakta kabul 
ederdim. Bu da benim aile terbiyemin icabıdır. 
Korkudan değildir. Çünkü, kuldan korkmak 
bana has değildir. Ben Allahtan korkarım. İn
sanlar ne kadar kendilerini büyük görürlerse 
görsünler Allahtan küçüktürler. Allahtan kor
kanlar, Allahtan küçüklerden korkmazlar. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar.) 

Orada bahsettiğim beyanımın içerisinden, 
bâzı kısımları bilhassa almışlar. Pek muhterem 
arkadaşlar, bir insanın beyanı başından sonuna 
kadar alınmazsa çok yanlış hükümlere varılması 
mümkündür. Sözler ucundan, ortasından, kena
rından kırpılarak bir mâna çıkarmaya müsait 
değildir. Fikir, itibariyle fikirdir. Başından so
nuna kadar oradaki beyanımı alsalardı, çok daha 
başka neticeler çıkardı. Orada Hükümetten emir 
almıyorsunuz, Allahtan emir alıyorsunuz, dedi
ğim doğrudur. Ancak, başını ve sonunu alsay
dı niçin söylediğim anlaşılırdı. İmamlar, din 
adamları Hükümetin memurudurlar, maaş alır
lar. Fakat, ifa ettikleri vazife Allah'ın emri olan 
dinî vazifedir. O emri Hükümetten değil, Al
lah'tan aldıkları için onu icra edenler. Ben onu 
söylemek istedim. Birtakım aydın din adamla
rını, Atatürkçü müftüleri, ilerici imamları ye
rinden ettiğim beyan edilmekte ve bu arada 
da misaller verilmoktedir. İsmi zikredildiği için 
misallerden birisinin kim olduğunu ortaya koy
mak isterim. Maraş Müftüsü olan zat; bu zat 
ilk aydın müftü denen zat, ilkokul mezunudur. 
Kaçak olarak Mısır'a gitmiştir. Nasır sosyaliz
minin çok koyu propagandası yapıldığı bir de
virde Türkiye'ce mütekabiliyeti tasdik edilme
miş olan eser de okumuştur. Tünkiye'ye gelir 
gelmez evvelâ Maraş'in Türkoğlu 'kazasına 
müftü yapılmış ve oradaki vâki beyanı, o za
manki Hükümetin hoşuna gitmiş olacak ki, 
kısa bir zaman sonra Maraş vilâyetine müftü 
yapılmıştır. Bu zat müftülerin asıl vazifesi va
izlik olmadığı halde, anavâizlik salâhiyetleri 
bulunduğu için büyük camilerde va'zc başla
mıştır. Maraş gibi gericisi ile ilericisi, maraba-
cısı, çeltik ağası, solcusu, sağcısı birbirine gi
rift olan çok karışık problemleri olan bir vi
lâyette, bir problem de müftü efendi olmuştur. 
Gönderdiğim tahkik heyeti üç bine yakın ada-
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mı dinlemiştir. Daha fazlasını dinlemeye im
kân bulamadığı için memleketten kaçmaya 
mecbur kalmıştır. Tahkik heyeti kaçtıktan 
sonra müftü efendinin lehindeki ve aleyhinde
ki iki taraf birbirlerine girmişler ve üç kişi 
yaralanmıştır. Zabıta vakası olarak tesbit edil
miştir. Böyle bir zatın orada bulunması, hem 
kendi şahsı için, hem de memleket için inziba
ti bir tehlike yaratacağından Ankara'ya tara
fımdan alınmıştır. Başka bir muamele de ya
pılmamıştır kendisine. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy bir dakikanız 
var, lütfen toparlayınız. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Çok 
özür dilerim. İthamlar gayet çok ki, hangisini 
cevaplandıracağım? Efendim, sözlerimi bağlar
ken bir noktaya işaret etmok isterim. Bura>da 
çok zamanınızı alarak okuduğum safsatanın 
hepsi bu şekilde mesnetsiz, istinatgahı olmıyan 
uçara atılmış birtakım beyanlardan ibarettir. 

Aslında bu işlerin yönü ve merkezi tama
men başkadır. Zaman zaman din istismarından 
bahsedilir. Beniım kanaatimce Türkiye'de iki 
türlü din istismarı vardır. Birisi dindar görün
mek suretiyle dinî kaidelerle asla ve kafa bağ-
daşmıyan birtakım hurafatı, gericiliği, irticai 
din adına yutturmaya çalışan sahtekârların 
istismarı... (Alkışlar.) (İkincisi, Atatürk ilke
lerini paravana yapmak suretiyle, inkılâpçılı
ğı paravana yapmak suretiyle dinin cevaz ver
mediği istikamette birtakım uydurma içtihatlar 
çıkararak aydın, ilerici, inkılâpçı lâfları, çok 
güzel sıfatları arkasına takmak suretiyle ikin
ci türlü sahtekârlık yapmaktır. (Alkışlar.) 
Cumhuriyet Türkiyesindc 1924 tc doğan insan
lar kırkiki yaşmdadırlar. Büyük ekseriyeti de 
Devlet düzenine hâkimdirler. Medrese tahsili 
görmemiş, eski devrin nam ve nimetinden per-
verde olmamış ihsanlar iş başındadır. Böyle 
bir memlekette ne hilâfet gelebilir,, ne gerici
lik olabilir. Ama böyle insanlar, bu şartlar al
tından yetişmiş insanların içlerinde bir iman 
varsa, bir Allah'a tapıyorlarsa, bir dinin icap
larına riayet ediyorlarsa bunlara gerici demek 
iftiradır, bühtandır. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ben her iki hususu da tasvibetmiyorum. Ne 
geçmiş hükümetlerin, ne de mevcut hükümet
lerin kabahati olmıyan ve fakat burada daima 
politikacıların birbirine atfı cürüm halinde ih

tiyar ettikleri bir hususa işaret etmek istiyo
rum. Her müessesede olduğu gibi adedi pek az 
da olsa din adamlarının içinde çanak yalayıcı
ların bulunacağı muhakkaktır. Çünkü her mü
essesede bunlardan mevcudolur. Bunlar bir kıs
mı C. H. P. iktidara geldiği zaman futbol to
punu koltuğunun altına alıp başlarına sarığı 
geçirip ilerici müftü, aydın imam diye ortaya 
çıkar, çanak yalayıcılık ederler. (Alkışlar.) 

Bir kısmı da vardır, A. P. iktidara geldiği 
zaman, onların muhafazakâr hislerini okşamak 
için, müslüman Başbakan gece evinde sabaha 
kadar niyaz ediyor, dua ediyor, diye yalan 
söylerler. 

Bir insan müslüman olur ama, Başbakanın 
sabaha kadar evinde dua etmeye D-evlet hiz
metleri dolayısuyle vakti müsait değildir. Bu
nu söyliyen de yalancıdır. (Alkışlar.) 

İşte, iki türlü istismar, hükümetlerden ayrı 
olarak kendi çıkarları için birkaç kişi tarafın
dan yapılagelmektedir. Ama, ne hikmetse poli
tikacılarımız bunları büyütmekte, rejim tehli
keye girdi, vatan elden gitti diye feryadetaıek-
todirlcr. Bunlarla rejim elden gitmez, vatan 
tehlikeye düşmez, üç - beş çanak yalayıcının 
gayretiyle bu vatanı elden götürecek kadar 
kudreti yoktur. Bunu kabul etmek demek bu 
milletin kudretine inanmamajk demektir. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Tamam Sayın Altınsoy. 
C.K.M.P. GRUPU ADINA MEHMET AL

TINSOY (Devamla) — Teşekkür ederim. (Al
kışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, görüş
melerin yeterliğine dair verilmiş bulunan iki 
önerge vardır, geliş sırasına göre okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet işleri Başkanlığı üzerindeki görüş

meler kâfidir. Kifayetin oya vaz'ını teklif ede
rim. 

Kırşehir 
Mehmet Güver 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Bugünkü gündemin 

müzakeresine imkân sağlamak üzere kifayet 
takririnin oya arzını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Şevki Yücel 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
beş arkadaşımız söz istemiştir. İlk sözü isti-
yen arkadaşımız Süleyman Arif Emre bulun
duğu için ona söz veriyorum. Buyurunuz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesinin 
aleyhinde bir usul noktasından söz almış bulu
nuyorum. Benden evvel, usul hakkında konuşan 
.arkadaşım, milletvekillerine biç söz verilme
diğini ve İçtüzüğümüzün 85 nci maddesinin 
mütemadiyen milletvekillerine bu hakkın ta
nınmamak suretiyle tatbik edildiğini beyan ey
lediler. Bu yeterlik önergesinin İçtüzüğün 
85 nci maddesinin sarahatine göre oya dahi 
konmaması lâzımdır. Gerçi konu aydınlanmış
tır diye önergelerde bahis konusu edilmiştir. 
Konu aydınlanmıştır, ama, konu sadece parti 
grup sözcülerinin ve partilerin noktai naızarı 
bakımından aydınlanmıştır. Bu mevzuda söz al
mış bulunan muhterem arkadaşlarımızın şahsi 
görüşlerini ifade etmelerine imkân kalmadığı 
için bu yönden konu aydınlanmamıştır. Şuna 
bilhassa dikkatinizi çekmek isteriz ki, milletve
killeri, münhasıran gruplarının emrinde ve bü
tün fikirlerini gruplarının fikirleri çerçevesi 
dairesinde hapsetmeye memur ve mecbur kim
seler değildir. Bu münasebetle İçtüzüğün 
85 ncd madesinin son fıkrası, son söz mebusla
rındır ibaresini havildir. Hukukta kanunlardan 
iki türlü mâna çıkar: Birisi, kanunun doğrudan 
doğruya katî olarak ifade ettiği mâna, diğeri 
tefsir yoluyla dolayısiyle çıkarılan mâna. Şim
di tefsir yoluyla çıkarılan mâna kanunun doğ
rudan doğruya ifade ettiği mânaya takdim 
edilmek, önüne geçirilmek istenmektedir, fcatbi-
katliyle. Bizler milletvekilleri olarak, bu söz hak
kımızı almak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, Se
natoda tatbikat, Meclisimizde yürüyen şekilde 
•değildir. Milletvekillerine söz verilmesi için yeni 
usuller konulmak suretiyle üzerinde durduğu
muz mevzuda haklı olduğumuzu, bir' tatbiki mi
sal ile ortaya koymuş bulunuyorlar. 

Şimdi muhterem Başkanlık Divanları diyor
lar ki, parti grupları namına konuşan kiımsieler-
de milletvekilleridir. Öyle ise, kanunun hükmü 
yerine gelmektedir. Halbuki, parti grupları na
mına konuşan kimseler, bir hükmi şahsiyeti tem-
siil etmekte, başında da arz ettiğim gibi, münha
sıran konuşmalarını partilerinin görüşlerini 

ifade etmek mıaksadiyle bu sınır dâhilinde ter-
tibetmiş bulunmaktadırlar. Milletvekillerinin 
parti görüşlerini aşan, hattâ onlardan çok fay
dalı olan fikirleri de mevcuttur, mevcudiyetine 
inanıyoruz. Bu itibarla, bu tatbikatın değiştiril
mesi maksadiyle dahi olsa bu yeterlik önergesi
ne menfi rey vermenizi istirham edeceğim. Bu 
takdirde, en az şahsı adına söz almış bulunan 
iki milletvekili arkadaşımız konuşmadıkça ye
terlik önergesi kabul edilemez, hattâ oya bile 
konulamaz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
önergesinin oya konulamıyacağı konusuna ce
vap vermek isterim, kısaca. Mevzuu'bahsıolan 
husus, milletvekillerinin mümkün olduğu ka
dar çok nisbette konuşmalarını temindir. Bu
nu sağlamak üzere geçen döneımdc ve bu dönem
de birçok defalar tartışmalar olmuş ve netice 
itibariyle Meclis son söz milletveıkilinindir hük
münde, şayet grup adına söz istenirse, grup 
adına söz istiyeni milletvekiline takaddüm ettir
miştir. Şayet Yüce Meclisiniz bu tatbikatı bun
dan böyle uygun mütalâa etmez, bunun birta
kım mahzurları oluduğunu tesbit ederse, elbet
te Riyaset, verilen bu doneye göre bu şekilde 
intaceder. Ancak, Yüksek Meclisin kararları
na karşı saygımız olduğu cihetle, şimdiye ka
dar vâki tatbikatı şimdide aynen icra etmeye 
mecburi vaziyetteyiz. Bu sebeple, yeterlik öner
gesi hakikaten oylanabilecek bir duruma gel
miştir. Yüce Heyetiniz şayet milletvekillerinin-
de ki, 36 arkadaşımız söz istemiştir, elbette şa
hısları adına her birisi ayrı, ayrı konuşma hak
kına sahiptir. Yeterlik önergesini reddeder, sa
bahlara kadar müzakereyi devam ettirir ve her 
arkadaş ayrı ayrı konuşmak imkânına sahib-
olur. Ama şimdi usule göre yeterlik önergesinin 
oya konabilmesi imkânı mevcuttur. Bu sebeple, 
yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Efendim sayın. 
BAŞKAN — Bir kişinin itirazı kâfi değil sa

yın Saraç 5 kişinin itirazı ile yeniden sayım ya
pılır. (İtiraz ediyoruz sesleri.) 

(Beş milletvekili oylama neticesine itirazda 
bulundu.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tekrar oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... 
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Sayın Saraç zatı âliniz yalnız kenarmızda-
kileri görüyorsunuz, bendeniz bütün Heyeti Umi-
miyeyi görüyorum. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu şekliyle Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe

sinin heyeti umumiyesi üzerindeki müzakereler 
sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 153 843 382 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 539 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 369 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 000 S 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 381 293 

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

36.000 Borç ödemeleri 4 000 I 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle Diyanet 
İşleri Başkanlığı 1966 yılı bütçesi Yüce Meclis-
çede kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Memleket ve millet için hayırlı olsun. (Al
kışlar) 

c — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü : 

BAŞKAN — Şimdi Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmelere geçi
yoruz. Lütfen komisyon yerini alsm. Bakan
lık erkânı1? Burada. 

Grupları adına söz almış olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Hilmi İncesulu. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Ni-

nat Diler. 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Kemal Aytaç. | 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet 
Ziyaeddin İzerdem. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa 
Akalın. '• 

Sayın Hilmi İncesulu buyunurunuz, C. H. P. 
Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCE
SULU (Çorum) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Sayıtı Hükümet ve değerli erkânı, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçesi üzerinde C. H. P. Millet Meclisi 
Grupunun görüşlerini sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, 
Tapu ve kadastro hizmetinin önemini bir 

defa daha belli etmekte fayda görmekteyim. 
Toprak ile üzerindeki yapılar ve bunlardan do
ğan haklar, insan oğlunun bilhassa uğrunda 
sert mücadeleler veregeldiği bir varlıktır. Bu 
sebeple de daima anlaşmazlıklar konusu olmuş
tur. Suç saydığımız birçok fiillerin işlenmesin
de de tahrik edici âmil olmuştur. Toplumların 
huzur ve güvenliğine etkisi de doğrudan doğru
yadır. Bu sebepledir ki, gayrimenkullerin ka
dastrosu ile sicil kütüklerinin kurulması çok 
eski zamanlardan beri toplumun huzuru ve gü
venliği ile ilgili, önde gelen bir Devlet görevi 
sayılmıştır. . Suçların azalmasında bu görevin 
başarılı ifası önemli ve müessir bir âmil olmuş
tur. Mülkiyet ile ona bağlı hukuk düzeninin 
gelişmesine de yardım etmiştir. 

Ayrıca, gayrimenkul mülkiyeti ile alâkalı 
muamelelerin çeşitli şekil ve safhalarında alman 
vergi ve harçlar da Devlet Hazinesi için sağ
lam, değerli bir gelir kaynağı sayılmıştır. Yine 
millî servetin büyük bir bölümünü teşkil eden 
gayrimenkullerin kadastro ile tapuya bağlana
rak tasarruf şekillerinin açıklığa ve güvene ka
vuşturulması, ipotek, ipotekli borç senedi, irat 
senetleri, kat mülkiyeti gibi çeşitli hukuk mu-
ameleleriyle bu büyük serveti tedavüle kavuş
turmuştur. Bilhassa bizim gibi sermaye azlığı 
sıkıntısı çeken az gelişmiş bünyeler bakımından 
tapu ile kadastro ayrıca malî ve iktisadi bir de
ğer de taşımaktadır. Gayrimenkul servet teda
vülünün hızlanmasiyle artacak muamelelerden 
alman vergi ve harçların Hazineye daha çok ge
lir sağlaması yanında, bir nevi sosyal fonksiyon 
yaptığını da hatırda tutmak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
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Tapu ve kadastronun diğer önemli bir tarafı 
da toprak reformu gibi sosyal reformlara karar 
verecek Hükümetlerin, kararlarının icrasında 
sağlıyacağı sıhhat, sürat ve benzeri kolaylık
lardır. Plânlı bir ekonominin gerçekleştirilme
sinde, lüzumlu birçok konularda özellikle baraj, 
hava alanları, demiryolları, türlü erozyon çalış
maları, ormanlar kurulması gibi büyük yatırım 
konusunda zaman alıcı, bazan yılları dolduran 
güçlükleri de çok kolaylaştırıp sürat sağlıyaca
ğı unutulmamalıdır. Özet olarak söylemek, şöy
le anlatmak istiyorum: Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü mütevazi hüviyeti içinde, millet hu-
zuriyle, adalet duygusiyle, mahkcmclerdeki dâ
va adediylc, büyük yatırımların tasarlanan za
manda icra edilebilmesiyle, gayrimenkul serve
tin tedavülünü sağlıyabilmekle, şehirlerimizin 
imarını düzenliyecek kararları ve icraları kolay
laştırmakla, Hazineye küçümsenemiyecek mik
tarda gelirler tahsil etmekle görevli, ciddî 
problemlerle yüklü bir kamu kuruluşudur. Bi
zim görüşümüz kısaca budur. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu kadar önemli bir kamu hizmeti Devleti

mizin devamı süresince lâyik olduğu ilgiyle te
lâkki edilmiştir diyemiyeceğim. 600 yıllık im
paratorluk, kendi bünyesine has bâzı kayıtlar, 
bilhassa arazi kütükleri Kanunî zamaniyle 
Birinci Ahmet devrinde - tesis etmiş ise de, 
bunlar sonradan ciddiyetini kaybetmiştir. Mülk 
kayıt işleri başı boş kalmıştır. TTattâ tasarrufu 
bile böyledir diyebilirim. Genel ıslahat ihtiyacı 
hissedildikten, yani Gülhane Haddi Hümâyûnun
dan 20 sene sonra 1859 da yapılan Tapu Sicil 
Nizamnamcsiylc zeyilleri ve 1913 tarihli Emvali 
Gayrimenkule tasarruf Kanunu ile bunları uy
gulamaya memur idare kurulmuş ve Medeni 
Kanunumuzun koyduğu yeni esaslara kadar böy
le devam cdegelmiştir. Tapu ve kadastronun 
âmme idaresindeki yeri ancak bundan sonra 
takdir edilerek bugünkü inkaşafa vâsıl olmuştur. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü inkişafa vâsıl ol
muştur derken, ihtiyaçlarımıza cevap verecek 
mükemmeliyete ulaşmış, hususiyle kadastro gö
revlerini arzu edilen seviye ve süratte yürütmek
tedir, demek istemiyorum. Şu sebeple ki, bu
gün bile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün yapması gereken esas görevleri özel ihtiyaç
ları için yapmak amacıyla kurulmuş çeşitli Ba
kanlık ve deirelerde paralel teşkilâtlanmalarımız 

vardır. Bunlar 1966 bütçesinde de ödenekle
rini almışlar, çalışmalarına devam edecekler
dir. Bu konuda İmar ve İskân Bakanlığı, Top
rak ve İskân Genel Müdürlüğündeki Toprak 
Dağıtma komisyonlarının arazi tesbit çalışmaları
nı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
Orman Tahdit komisyonlarını, Harita Genel 
Müdürlüğünün bir kısım çalışmalarını, beledi
yeler imar müdürlüklerinin kadastro çalışmaları
nı, I). S. 1, M. T. A., Devlet Karayolları, Top
rak Su Genel Müdürlüğü, Elektrik Etüt İda
resi, İller Bankası gibi kuruluşların ihtiyaçları 
için yaptığı özel çalışmaları sayabilirim. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugüne kadar ancak, 33 il ile 56 ilçe merke

zinin kadastroları bitirilerek tapu sicillerine 
geçirilmiştir. 5 900 köyün toplulaması da ya
pılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğüne verebildiğimiz bu imkânlarla başarılan 
bu işleri karşılaştırdığımız zaman, bu idarenin 
mensuplarına teşekkür etmek kadirşinaslık bor
cumuzdur. Ancak muhterem arkadaşlarım, bu 
tempo ile Türkiye'nin özellikle köy tapulama
larının bitmesi 70 - 75 sene beklememiz gerek
mektedir. Buna bizim neslimiz tahammül etse 
bile, gelecek nesillerin tahammülü olmıyacak-
tır. Milletimizin süratle gelişen kültürü ile sos
yal ve ekonomik hayatının gereği budur. 

Bu sebeple, Sayın Hükümetten rica ederiz ki, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununu gözden geçirerek, sonradan kurulan 
Bakanlık veya dairelerin kuruluş kanunları 
ile diğer kanunlardaki benzeri görev ve yet
kileri de süzerek Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün görevleriyle beklenilen hizmet
lerin tümüne uygun, diğer kuruluşlardaki pa
ralel çalışmalara, en az yer verecek şekilde, yur
dumuzun kadastro problemlerini makûl bir 
süre içinde çözümlüyerek tam, mütekâmil, muk
tedir yeni bir kuruluş haline gelmesini sağlıya-
cak teşkilât kanunu tasarısını Büyük Meclise 
getirsinler. Esasen Sayın Hükümet programın
da; zirai reformun ve toprağa ilişkin her türlü 
teşebbüsüri temel hizmeti ve öteden beri devam 
edegelon ihtilâfların çözüm yolu tapulama ve 
kadastro faaliyetinin en kısa zamanda bitirilme
sine bağlıdır. Bu itibarla, tapulama ve ka
dastro faaliyetleri üzerinde artan bir hassasiyet
le durulacağını söylemektedir. 
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Bu konuda temenni ettiğimiz yeniden kuru
lu-} kanun tasarısını getirdikleri takdirde ken
dilerine yardımcı olacağımızdan şüphe etmeme
lerini rica ederiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Hükümetin programından aldığım gö

rüşünü, tapu ve kadastro çalışmaları üzerinde 
hassasiyetle durulacağı kaydım takdir ediyoruz. 
Ancak, 1966 bütçesine lâyikiyle inikas ettirilme
sini de beklerdik. Gerçekten Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçesinde 1965 büt
çesine göre toplam 7 575 000 liralık artış var
dır. Ancak, bunun 3 820 000 lirası personelin 
üst derece terfileri ile türlü yönetim giderlerini 
karşılıyacak cari masraflara aittir. Arta kalan 
3 750 000 lirası ise makina, teçhizat, taşıt alım
ları ile diğer yatırımlar içindir. Bunu yeter 
görmemekteyiz. Birinci Beş Yıllık Plânda Tür
kiye kadastrosunun 20 yılda tamamlanabileceği 
öngörülmüştür. İlk hedef olarak da randıma
nın şehir kadastrosunda yılda 35 bin parselden 
150 bin parsele, arazi kadastrosunda, tapulama
da ise yılda 5 milyon dekardan 23 milyon deka
ra çıkarılması öngörülerek her yıl bu miktar
ların kademeli artırılması derpiş edilmektedir. 
«Plân sayfa 417 - 418» 

Evvelce de arz ettiğim gibi 70 - 75 sene bek
lemeden bu hedeflere ulaşmak lâzımdır. 1966 
bütçesinde teklif olunan ödeneklerle bu hedefe 
ulaşma gecikecektir. Kaldı ki, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü, vergi ve harçlarda yapı
lan ıslahattan sonra müstehlik bir daire olmak
tan çıkmış, Devlet gelirlerine küçümsenemiye-
cek miktarlar katmaya başlamıştır. Bir gelir 
dairesi haline gelmiştir. Ezcümle, 1965 gelir 
bütçesinde tahmin olunan 170 milyon lira geli
rin yıl sonuna kadar 203 milyon lira olarak tah
sil edileceği anlaşılmaktadır. 

1966 gelir bütçesinde ise, bu miktar Emlâk 
Alım Vergisi 190 milyon, tapu harçları 30 mil
yon ki, 220 milyon lira olarak yer almaktadır. 
Bu miktarların daha inkişaf edeceği de şüphe
sizdir. 

Görülmektedir ki, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçelerine plân hedeflerinin gerek
tirdiği ödeneklerin verilmesinde sadece tapu vo 
kadastro hizmetleri bakımından değil, Devlet 
gelirleri bakımından da fayda ve zaruret var
dır. Bu durum karşısında Sayın Hükümetin 

plânın öngördüğü hususlarla programını ne 
suretle gerçekleştireceğini açıklamasını rica 
ederiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1966 yılı 

bütçesinde yatırımlarla, hizmetler ve cari harca
malar arasında arzu edilen denge kurulamamış
tır. Şöyle ki,' yatırımlarla alınmış ve alınacak 
teknik âlet ve vasıtaların kapasitelerini doldu-
rabilmek için arazi çalışmalarının artırılması, 
daha verimli hale getirilmesi şarttır. Bu da 
plânın öngördüğü gibi arazi üzerinde 200 iş gü
nü çalışma sağlamakla yerine gelebilir. Halbu
ki, 1966 bütçesine konulan ödenekler, gerekçe
lerde de açıklandığı gibi arazi kadastrosunda 
175 iş günü arazi üzerinde çalışma hesabiyle 
5 600 000 lira, kadastro çalışmalarında 160 iş 
günü hesabiyle 1 500 000 lira Hükümet tekli
fidir. Değerli ve gayretli çalışmalar yapan Büt
çe ve Plân Komisyonumuzda da bu ödeneklerin 
200 iş gününe yetecek miktara çıkarılması ko
nusunda bir davranışta bulunulmamıştır. Bize 
dağıtılan bütçe tasarısı bunu teyidetmektedir. 

Kapasiteyi dodurmak için arz ettiğim husus
lara şunu da eklemek istiyorum. Arazi üzerin
de yapılan çalışmaların zorluğu ve çok zaman 
mahrumiyetini takdir edersiniz. Personelin ve
rimini artırmak için bu konuda da tedbirler 
şarttır. 

1966 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesinde bu konu da öngörülmemiştir. Arazi
de çalışacak görevlilere 6245 sayılı Kanunun 
50 nci maddesi uyarınca verilmesi gereken arazi 
tazminatları yine 9 - 1 4 lira olarak hesaplan
mıştır. Bunun bugünkü standartlara yaklaştı-
rılmasmı, hiç olmazsa 20 liraya çıkarılmasını 
arzu ederdik. Şu sebeple ki, benzeri hizmetleri 
yapanlar, meselâ Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğünde 12 ay süre ile tazminatlarını almakta
dır. Hizmetlerde muadelet, yeni Devlet memur
ları Kanunu temel prensiplerinden biridir. Sa
yın Bakanın bu konudaki görüşünü ve alacak
ları tedbirleri öğrenmek isteriz. 

Arazi çalışmalarına işçi ve bilirkişi olarak 
katılacak kimseler için uygulanacak 7 lira gün
celik de aynı sebeplerle yetersizdir. İsçi gün
deliği ortalamasından düşüktür. İdarenin, 
7 lira gündelikle isçi ve bilirkişi bulabildiğini 
sanmıyorum. Nitekim geçen yıl bütçesine 
150 gün hesabiyle konulan ödenek 75 günde bi-
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tirilmiştir. İdarenin de türlü, tedbirlerle 7 lira 
yevmiye yerine daha çok yevmiye ödemeyi sağ-
lıyacak tedbirler almasını temenni etmekte
yim. 

Sayın milletvekilleri, 
Tapu ve kadastro hizmetleri de diğer âmme 

hizmetleri gibidir. Ne sadece personel, ne de 
sadece teknik âlet malzeme manzumesidir. Per
sonelle yetkileri, malzemesiyle icra düzeni ve 
sevk ve idaresiyle bir bütündür. Ancak, Devlet 
Memurları Kanunu hizmete kadro «sabit kad
ro» esasını getirmiştir. Yani, işyeri için kadro 
verilecektir. Bu durum memurları münhal kad
rolara vekâlet etmeyi tahdidetmektedir. Bu 
güçlüğü, hususiyle Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü hissedecektir. Muhafızlık, memurluk 
hizmetinin nitelikleri ve yeterlikleri bilhassa il
çelerde bunu belli edecektir. İdarenin kadro ko
nunu ve tüzükler yapılırken bu durumu göz 
önünde bulundurmasını temenni ederiz. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinin önemine işa
retle Birinci Beş Yıllık Plândaki yerini belli 
etmiştim. Bu sebeple yatırımların hizmetin ge
liştirilmesinin yıllık programlara girdiği de ma
lûmunuzdur. Bütçelere ödeneklerin buna göre 
konulmasında titizlik gösterilmesi isteğimiz de 
bundan doğmaktadır. Fakat, iş bununla bit-
memektedir. Büyük Mecliste kabul edilen öde
nekler amaçlarına uygun olarak zamanında har
canmalı, yatırımlar gerçekleştirilmelidir. 1965 
bütçesine arazi çalışmalarında çok ihtiyacolan 
35 aded motorlu araç satmalmması amaciyle 
konulmuş ödenek Devlet Malzeme Ofisine dev
redildiği halde araçlar bugüne kadar idareye in
tikâl etmemiştir. Bu 35 aracın bugüne kadar 
hizmete girememesi sebebinin açıklanmasını da 
Sayın Bakandan rica ederiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Özet olarak şunu bir defa daha arz ediyo

rum: Tapu ve kadastro temel kamu görevlile
rinden birisidir. Görevli daireye Birinci Beş 
Yıllık Plânın öngördüğü imkânları esirgemeden 
verelim ve hedeflerine ulaşmasını sağlıyalım. 
Genel Müdürlüğün sağlıyacağımız imkânları li
yakatle değerlendireceğinden şüphe etmiyoruz. 

Bu yatırımlar bakımından Devlet varidatı 
bakımından da çok faydalı olacaktır. 

Beni dinlemek lûtfunda bulundunuz. Gru-
pum adına saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok özür dilerim efendim; bâzı 
arkadaşların sözünü kesiyorum. Nihayet Meclis 
karar almıştır. Bu kararı icra ediyoruz. 

Nihat Diler; Y.T.P. Grupu adına buyurun. 
Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER (Er

zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Y.T.P. Meclis grupu adma Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Bütçesi üzerin
de tenkid ve temennilerimizi arz edeceğiz. 

Bu tenkid ve temennilerimi arz etmeden ev
vel benden evvel konuşmuş olan Sayın Hilmi İn
cesulu, Devletin hemen her kademesinde va
zife görmüş bu dâvayı yakından müşahade et
miş bir zat sıfatiyle en güzel şekilde tapu ka
dastro dâvasını ortaya koymuş oldu. Şimdi 
kendilerine teşekkür etmeyi bir vazife telâkki 
ederim. 

Ekonomik ve sosyal hamleler yapmak isti-
yen her toplulukta en başta yapılması lâzıım-
gel'en şey pürüzsüz, sağlam bir toprak hukuku 
tesis etmektir. Topra'k hukukunun temeli ise, 
Tapu Kadastrodur. Toprak hulkuku sağlam, 
değişmez usul ve esaslara bağlanmadığı takdir
de, kalkınmaya matuf her hareket durur, tö
kezlenir ve batar. Aynı zamanda önlemmesi im
kânsız büyük içıtıimai buhranlar yaratır. Bu 
münasebetle kadostro dâvası halledildiği takdir
de, dinmiyen ıstıraplarımızı dinecek, kanayan 
yaralariimızm kanı duracak, halli çok müşkül 
gibi görünen birçok meselelerimiz en kısa bir 
zamanda huzursuzluk yaratmadan emniyetli ve 
süratli bir şekilde kendiliğinden kolayca çö
zümlenmiş olacaktır. 

Toprak Reformu ve zirai reform ancak ka
dastrodan sonra olabilir. Kadastro yapılmadan 
bütün topraklar hazinenin olsa dahi bu suretle 
istimlâk muamelelerine başvurulmaksızın mü
cerret muhtaç çiftçi ailelerine taksim cihetine 
gitmek için evvelâ toprağın geometrik hüviye
tini tesbit etmek mecburiyeti vardır. Toprak
ların geometrik hüviyetlerinin tesbiti ise, ka
dastronun tâ kendisidir. 

Muhterıenı arkadaşlar; Anayasanın 36 ncı 
ve 37 nci maddeleri, toprakların kamu yara
rına kullanılmasını emretmiştir. Bu güne ka
dar gayrimenkullerin büyük bir kısmının huku
kî ve geometrik hüviyetleri açık bir katiyetle 
tesbit edilmediği için çoğu zaman gayrimenkul 
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sahiplerinin tarlalarında çalışmak suretiyle 
geçirilmeleri lâzımgelen zamanlarını ve sarf et
meleri icabeıden enerjilerini gayrimenkulun mül
kiyetinin ellerinden çıkmaması için sarf etmek
tedir. Yalnız, zaman vo enerjilerini değil, aynı 
zamanda en güç şartlar altında elde etmiş ol
dukları çoluk çocuklarının iaşesini satarak el
lerine geçindikleri paraları dâva kazanmak için 
dâva vekillerine vermektedirler. 

Toprakları tevzi ettiğimiz zaman umumun 
menfaati, toplumun menfaati ancak bu şekilde 
olabilir kanaatini yürütmektedirler. Halbuki 
muhterem arkadaşlari'm, umumun menfaatini, 
hazine temsil eder. Hazinenin hakkının tam mâ
nası ile tecelli etmesi için evvelâ toprağın en 
güzel şekilde, en verimli şekilde, en rasyonel şe
kilde işletilmesiyle mümkün olur. 

Eğer verimli, rasyonel mükemmel bir şekil
de bir toprak işletilir ve o toprak sahibi de mo
dern vengi usul ve kaidelerine göre hazineye 
vergi öderse, bu takdirde tam mâııasiyle kamu 
yararı meydana gelir. Binaenaleyh, kamu yara
rından bizim anladığımız mâna budur. Esasen 
topraksızla tokraklı arasındaki, bu iki birbiri
ne zıt gibi görünen grupların menfaatlerinin 
müşterek noktaları da burada başlamaktadır. 
Hazine, eğer toprak sahibinden tam mânasiyle 
vengi alır ve bu almış olduğu vergiyi diğer şey
lerde harcar memleketin diğer sahalarında is
tihdam imkânları yaratırsa, bu takdirde issiz 
kimseler oraya gider, orada çalışır ve mem
leket süratli bir kalkınmaya girer. Yoksa top-
naikları tutup taksim ettiğimiz zaman, umumun 
menfaati tahassül etmez. Bu Anayasanın ruhu
na ve maksadına aykırıdır. 

Bu durumda ^bulunan vatandaşlar için elbet
te ilik enıdişe toprağını modern teknik cihazlar
la verimli şekilde çalıştırmak olmıyacalktır. 

Muhterem arkadaşlarım; kadastro yapılma
dan Toprak Tevzi Komisyonlarının köylere 
gidip faaliyette bulunmaları daha hazin bir 
manzara ortaya çıkarmaktadır. Hukukun daimi-
liğini ve değişmezliğini objektiflimizi tatmam en 
ortadan kaldırmaktadır. 

Bir (mütefekkir hulkuktan şikâyet ediyor di
yor ki; hukuk' nasıl bir şeydir ki; onun hu
dudunu bir dağ, bir dere çiziyor. Pirene dağ
larının bir tarafında bir hukuk, Pirene dağları
nın öbür tarafında başka bir hukuk hüküım sür
mektedir. Bu hukuklar hiçbir zaman için hak

ka ve adalete uygun hukuklar değildir, diyor. 
Fakat biz bunu bir devletin hudutları içinde 
hattâ bir Devletin hudutları içinde değil bir 
vilâyetin, bir kazanın hududu içinde iki köyü 
ele aldığımız zaman iki huduttaş iki köyü bi
rinde başika bir hukuk, diğerinde başka bir hu
kuk hüküm sürmekte. Birinde toprak tevzi ko
misyonları, öbüründe de Tapu Kadastro ekip
leri çalışmakta. Bunların vermiş olduğu karar
lar hukukî mahiyetteki faaliyetler tamamen bir
birine zıt mahiyette. Bu zıt mahiyetteki karar
lardan vatandaşlar şikâyet etmektedir. Ve bu 
nasıl Devlettir ki, bir köyde başka bir adalet 
taikibediyor, öbür köyde başika bir adalet ta'kcbi-
yor demekte bu suretle Hükümete ve Devlete 
karşı olan itimat ve güveni sarsılmaktadır. İşte 
toprak tevzii komisyonlarının da köylere gitme
si neticesinde daha hazin manzaralar ortaya çık
makta ve budan dolayı büyük ve menfi hâdise
ler takaddüs etmektedir. Kendine hâkim, ira
desine sağlam vatandaşlar uzun da olsa normal 
olarak mahkemelerde haklarını aramaktadırlar. 
İradeleri zayıf olanlar bizzat ihkakı hakla fiili 
mücadeleye girmekte, çoğu zaman katil hâdise
lerinin meydana gelmesine sebeholmakta, biri 
hapishaneye diğeri de mezara gitmektedir. İşte 
bu açıiklı duruma süratle nihayet vermek lâzım
dır. Bu ön mesele halledilmeden Türkiye çapın
da topyekûn toprakların sınıflandırılmasına gi
dilmeden, işletime büyüklükleri ve verimli çalış
tırılan işletmeler tesbit edilmeden toprak re
formuna gitmek büyük içtimai buhranların 
meydana gelmesine sebebolabilir. 

Muhterem arkadaşlar, Hulâsa olarak Tapu 
ve Kadastro faaliyetlerinin ikmali şu meseleleri 
suratla halledecektir : 

1. Mülk sahiplerinin mülkiyet ihtilâfları 
halledilecek vatandaşlar arasında husumet de
ğil bir tesanüt meydana getirecektir. 

2. Topraktan en âzami derecede randıman 
elde etmek için mülk sahiplerine im'kân sağlar, 

3. Gayrimenkul sahipleri medeni kanunu
muzda meri fakat kadastrosuzlük yüzünden tat
bik edilmiyenek ölü hale gelen gayrimenkul ipo
teği gayrimenkul mükellefiyeti gibi müessese
lerin işlemesine ve Ziraat Bankasına, Devletin 
yardımına ihtiyaç duymadan kredi almalarına 
imkân verecektir. 
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4. Şehir kaısaba ve köylerin imarının mes
nedi de kadastrodur. İmar hareketlerinin kolay
laşmasını temin eder. 

5. Kredi müesseselerinden kolaylıkla kredi 
sağlanır. 

6. En mühimi hazinenin, ferdin, ormanın 
köy hükmü şahsiyetini ve belediyelerin arazi
lerinin birbirinden ayrılmasına uzayıp giden 
dâvaların ortadan kalkmasını sağlar. 

7. Orman içi köylerin kolayca iskân edil
mesini temin eder, orman tahribatının önüne 
geçilir, Erozyonlaşma önlenir. 

8. Toprak lâsifikaısyonunun yapılması im
kân dâhiline girer. 

9. Gelir Vergisi ve arazıi vergilerinin mat
rahlarının âdil şekilde tevhitleri kolaylaşır. 

10. Zirai envanter mevsuk şekilde teshit 
edilir. 

11. Bu suretle vatandaş, toprağını ilmî kıs
tas ve esaslara göre işletip âzami randıman elde 
eder, millî hâsılada büyük bir gelişmıe ve artış 
olur. Âdil vergi alındığı taikdirdc yeni hamle
ler, yapmak imkânı elde edilir, yurt çapında 
topydkûn bir refah meydana gelir. Artık buğ
dayımızı, yağlımızı hariçten satın almamıza lü
zum hâsıl olmaz. Bilâkis mahsullerimizi ihraç et
memiz ve dış ticaret açığının kapatılması müz-
minleşımiş dış tediye muvazenemizin leyhte te
cellisi kolayca imkân dâhiline girer, Anayasanın 
41 ne i maddesinin öngördüğü herkesin hayjiyet 
ve şerefiyle mütenasip yaşamasına imkân ve
ren nizam bu suretle kurulur. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda 20 nenede 
kadastronun halledileceği bir hedef olarak tes-
bit edilmiştir. Ancak her yıl bu hedeflere ulaş-
malk için gayret sarf edilmiş ise de ulaşılama
mıştır. 509 sayılı Kanunun kadastro faaliyetle
rini süratlendirileceği ifade edilmiştir. Bu ka
nununda 33 ncü maddesi Cumhurbaşkanlığın
ca veto edilmiş bilâhare tokrar Yüce Meclis
ten ikinci defa görüşülerek kanunlaşmış, meri
yete girmiş, bir ımüddet tatbik edildikten sonra 
Anayasaya aykırılığı iddia edilerek usulü yö
nünden Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
Kadostro dâva!arının süratle hallinde, yenli gö
rüşülecek olan 509 sayılı Kanunun 32 nci ve 
33 ncü maddelerinin Medeni Kanunun sistemi 
göz önünde tutularak ve usul Kanununun hü
kümleri göz önüne alınarak tedvini taraftarı
yız. % 70 Nüfusu köylerde ve ziraatle meşgul 

olan memleketimizde köy ve köylü dâvasını bi
rinci plânda tutan ve bu sebepten de sembol ola
rak buğday başağımı seçmiş Yeni Türkiye Par
tisi, Kadostro meselelerinin süratle halline ge
reken ehemımiyeti vermiştir. Bu yolda hareket 
eden Hükümeti desteklemekten şeref duyar. 

Bütün dâva ve meselelerimizin temel mes
nedi adeta bir Anayasası olan bu meselenin sü
ratle halli, ismi sosyal Devlet olan Devletlimizin 
başta gelen vazifesi olmalıdır. • Yeni Türkiye 
Partisi olarak, şu hususların nazara alınmasını 
istcımıekteyiz. 

1. Teşkilâtın modern vasıta ve aletlerle 
teçhiz edilerek gereği kadar genişletilip takvi
yesi, motorize vasıtalarla teçhiz edilmesi, 

2. Teşkilâtta çalışan memurların diğer Dev
let memurlariyle ve emsallerine nazaran bir ve 
beraber mütalâa cıdilerelk terfih ve terfilerinin 
kolaylaştırılm ası, 

3. Teknik elemanların yetiştirilımıcsirıirı sü
ratle temini, kurs, okul, yüksek okullara ve-
rilıeın burs adedinin fazlalaştırılması, 

4. Gerek merkezde gerek kazalarda tapu 
kütükleri ve kıymetli evrakların muhafazala
rına ait başlanmış bina inşaatlarının tamam
lanması ve ihtiyaç nisbeıtinde yeniden bina ya
pılmasının temini, 

5. Tapu kütüklerinin eski yazıdan yemi ya
zıya çevrilmesi, 

6. Arazide çalışan kadastro ekibi mensup
larına verilen arazi tazımıinatlarınm artırılması, 

7. Harita Genel Müdürlüğü, tiler Bankası, 
Onman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 
gibi Kadastro faaliyetleriyle yakından ilgili 
olan dairelerin Tapu Kadastro Umum Müdürlü
ğü ile koordinc olarak çalışılması, 

8. Her türlü toprak tevzi işimin kadastro 
faaliyetimden öncıe yapılmasının temini, 

Muhterem arkadaşlarım dokuzuncu olarak 
da bütün bu faaliyetlerin plân hedeflerine uy
gun şekilde yapılması için Teşkilât Kanunumun 
yeniden gözden geçirilip, o suretle bu anadâva-
yı meımiekt'imizin bütün dert ve dâvasının geç-
mııiş olduğu bu meseleyi süratle halletmesi ge
rekmektedir. Teşkilât kanununun da hazırlanması
nı temenni etmekteyiz. Bu münasebetle 1966 
yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin mıemlektıiımize, Büyük Milletimize ve Tapu 
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ve Kadastro Umum Müdürlüğü sayın mensup
larına hayırlı, uğurlu olmasını 'diler, beni din
lemek lûtfunıda bulunduğunuzdan dolayı hepi
nizle ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C. (K. M. Partisi Grupu adına 
Sayın Kemal Aytaç, buyurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KEMAL 
AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçesi üzerinde C. K. M. P. Grupunun 
görüşlerini belirteceğim. 

Tapu ve kadastro müessesesi, Devlet hayatında 
olduğu kadar, fertlerin sosyal bünyesinde de 
son derece önemli olan bir müesseedir. 

Bu önemi kısaca belirtmek, bu suretle ko
nunun üzerine dikkatinizi çekmek istiyorum. 

1. Anayasa ile teminat altına alınmış mül
kiyet hakkı, ancak tapu ve kadastronun yapıl
ması ile mümkündür. 

2. Mülkiyet hakkı, ancak tapu sicili ile 
korunur. Zedelenmez; bu da ancak tapulama 
ille olur. 

3. Toprak ve tarım reformu, ancak kadast
rosu yapılmış, sağlam ölçülere istinadettiril-
miş arazilerin kamulaştırılması ve dağıtılması 
ile mümkün olur. Elbetteki, kadastrosu ya
pılan yerlerde gerekiyorsa toprak reformunun 
yapılmasına başlanır. 

4. Toprak dâvalarından meydana gelen 
huzursuzluk, asayişsizlik ancak tapu ve ka
dastronun ikmali ile ortadan kalkar; 

5: Daima iki şahidin şahadeti ile madde
ten ve manen güçlü kişiler, mahkemelerde 
haklı çıkmakta ve bu suretle zayıf kişiler, 
arazilerini güçlülere kaptırmaktadırlar. Bu 
halin önlenmesi, ancak tapulamanın ikmali ile 
mümkün olur. 

6. Millî ekonomimizin temeli olan mera ve 
yavlal arımızın türlü yolsuzluklarla iktisa-
bedildiği aşikârdır. Bu yolsuzluğu, ancak 
tapulama önler. 

7. Yılda asgari yaklaşık olarak 2 milyar
lık versri kavbı önlenmiş olur. 

8. Bozuk olan, küçük çiftçi lehine işlemi -
yen kredi müessesesinin düzenli çaılşmasım 
sağlar. 

9. Vatandaşı toprağa bağlamak ve bu 
suretle verimi, artırmak, ancak tapulama ile 
mümkün olur. Bu ve bunun gibi faydaları 
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sayıimıyacak kadar fazla olan teşkilâta gere
ken ehemmiyet maalesef verilmemiştir. Şöy-
teki, Beş Yıllık Plânın öngördüğü 20 yıllık 
zamandan daha evvel tapu ve kadastronun 
ikmali emredici bir hükümdür. Bugüne kadar
la, tatbikat, hiçbir zaman için plânın ön
gördüğü hedefe kavuşulmamıştır. Erken biti
rilmesi şöyle dursun, yirmi yıldan çok daha 
sonra bitirilebilecektir. Bu iddiamızı teyide-
der birkaç misal arz edeceğim. 

1. Plânda , yılda 150 000 parsel olarak ya
pılması . öngörülen şehir kadastrosu, 1963 te 
ancak 45 000 parsel olarak yapılmıştır. Bu 
plân hedefin 3 / l ne tekabül eder. 

2. Birinci Beş Yıllık Plânda arazi kadast
rosunun 1963 te 12 000, 1964 : 20 000 1965 te 
21 000, 1966 da 22 500, 1967 de 23 800 Km. 2 

Hk cem'an 99 500 Km2 sahanın tan ulanması 
öngörülmüştür. 1965 yılına kadar ki, tatbikat 
ile maalesef plân miktarının yarısına ancak 
ulaşılabilmiştir. 

3. Arazide çalışan ekiplerin çalışma sü
relerinin yılda 200 iş gününe çıkarılması ön
görülmüş iken 1966 da ancak bu miktar 
160 - 175 güne çıkarılabilmiştir. 

4. Toprak ve îskân Genel Müdürlüğünce 
yapılam haritaların tapu ve kadastro bakımın
dan kabul edilebilir hale getirilmesi plânda 
derpiş edilmiş iken bu maalesef henüz yapıl
mamıştır. 

Plânlı devreye girdiğimizi her vesile ile 
ifade ederken, biz C. K. M. P. Meclis Grupu 
olarak; tapu ve kadastro konusunda plânın 
önfördücrü hedeflere bir türlü buenine kadar ki, 
tatbikat ile kavuşmadığımızı üzüntü ile belirt
mek isteriz. 

Bugüne kadar bu kürsüden, çeşitli fikir ve 
kanaatlere sahibolan aarkadaslarımızın tapu, 
kadastro mevzuunda kıymetli fikir, tedbir ve 
tavsiyelerde bulunmuşlardır. Yine bu tedbir, 
tavsiye ve temennilere karşılık sorumlu kişile
rin bir takım vâadleri vardır. Bu sözlerden 
hiçbiri fiiliyata intikal etmemiştir. Bir misal 
olarak arz edeyim. 

Geçen yıl bu kürsüden 4753 sayılı Kanun ge
reğince köylerde faaliyette bulunan toprak ko
misyonlarının ancak tapulaması biten köylerde 
faaliyette bulunacağı ilgili Bakan tarafından 
ifade edilmiş olmasına rağmen, bu yılki tat-
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bikat yine eskiden olduğu gibi devam edegel-
miştir. Bu tatbikat ihtilâflar doğurmuştur. 
Asayişsizlik doğurmuştur. Mahkemelerin iş 
hacmini artırmıştır. Mülkiyet mevzuunda ada
letsizlik yaratmıştır. Bu durumu biraz daha 
etraflıca arz edeceğim. Bugüne kadar tatbik 
olunan toprak hukuku politikası, maalesef bir 
faciadır. Bir zamanlar, Medeni Kanunun 639 
ncu maddesine dayanılarak iki şahidin şahadeti 
ile binlerce dönüm Hazine malı, mera ve yay
lalar zorlu kişiler, açıkgözler tarafından ikti-
sabolunmuştur. Bu suretle, geniş topraklar, 
mümbit topraklar elden çıkmış, geriye kalan 
ufak parçalar ki, yekûnu yüz dönümü geçmez 
bunlar da küçük çiftçilerin elinde kalmıştır. 
İşte, asıl felâket bu zavallıların başına kopmuş 
ve 4753 sayılı Kanuna göre kurulan komisyon
lar bu köylere gönderilmiş ellerinde en fazla 
yekûn itibariyle 100 dönümü aşmıyan parça
lar halinde bulunan bu araziler vatandaşın 
elinden alınmış, Hazine adına tescil edilmiştir. 

Ayrıca bir de bunların adına ecrimisil ta
hakkuk ettirilmiştir ki, bu ecrimisil miktarı da 
çok ağırdır. Vatandaşların bu ecrimisili beş yıl
lık tahakkuk ettirilmiştir, ödiyecek durumda 
değillerdir. Maliye Bakanlığına müteaddit de
falar müracaat etmektedirler ve bu müracaat
ların ardı arkası da kesilmemektedir. Bu ko
misyonların faaliyetleri bir acaiplik içinde ha
len de devam etmektedir. 

Bir taraftan elinde hiçbir hukukî vesikası 
olmadığı halde binlerce dönüm tapusuz gayri
menkulu tesahubedenlerin köyüne girmez, 
öbür yandan küçük parsellere bölünmüş ve bir 
ailenin elinde 100 dönümü aşmıyan köylere gir
mekte ve bu köylüleri yukarıda arz ettiğim 
müşkül durumlara düşürmektedir. 

Arkadaşlarım bir misal olarak arz edeyim. 
Bu sene tatbikatını bizzat gördüm. 4753 sayılı 
Kanuna göre kurulan Toprak Komisyonu sa
hipli bulunan ve ellerinde tapusu bulunmıyan 
köylere ihbar yapıldığı halde girmemiş. 
bunun yanında 80 - 100 hane tarafından arazisi 
taksim edilmiş köylere girmiş ve orada parsel 
adedi fazla olduğu için maalesef faaliyette bu
lunmuştur. Biz, şikâyeti yaptığımız zaman bi
ze verdikleri cevap şu: Ne kadar parsel Ha
zine adına arazi çıkarılmışsa, o kadar taltif 
edilirlermiş. Tabiî sahipli köye girdiği zaman, 
bir, üç, beş parça sahipli arazi çıkar abilecek-

lermiş. Bu zihniyete bir türlü maalesef aklı
mız ermedi. Aynı durumda bulunan diğer kö
ye 509 sayılı Kanunu tatbik eden Tapulama 
Komisyonu girmekte ve herkesin elinde bulun
durduğu tapusuz gayrimenkulu zilyedi adına 
tescil eylemektedir. Yani iki zıt çalışma. Bir 
köyde Toprak Tevzi Komisyonu çalışır. O kö
yün tümünü Hazine adına tescil eder ve vatan
daşı şagil durumuna düşürür. Ecrimisil tahak
kuk ettirir. Bitişiğinde bulunan köyde 509 sa
yılı Kanuna göre Tapulama Komisyonu çalışır. 
O da 100 dönümü geçmiyen zilyedli, bulunan 
gayrimenkulleri zilyedleri adına tescil eder. 
tki köy arasında dahi bir hukuk anlayışsızlığı 
bir adaletsizlik mevcuttur. Böyle bir tatbikat
ta elbette ki, adalet olamaz. 

Söz mevzuuna intikal etmişken bir hususa 
dokunmak isterim. 509 sayılı Tapulama Kanu
nuna bâzı çevreler tarafından reaksiyon göste
rilmektedir. Bu reaksiyon bundan 25 yıl evvel 
gösterilse idi, haklı idiler, ama bugün iş işten 
geçmiştir. Yukarda da arz ettiğim gibi büyük 
toprakları güçlerine dayanarak ellerinde bulun
duran kimseler, vergi kaydı dahi istemiyen 
Medeni Kanunun 639 ncu maddesinden veya 
ellerindeki dönüm ve hudutları gayri muayyen 
tapuları 5519, 5520 sayılı kanunlara dayanarak 
mahkemede dönüm ve hudutlarını tashih et
mek suretiyle bu iktisaplarını hukukiliğe bü
rümüşlerdir. Bu geçmiştir arkadaşlar. Bu gi
bilerin ellerinde bulundurdukları gayrimenku
lun maddi değeri böyle bir çaba sarf etmeye, 
para sarf etmeğe müsait idi. 509 sayılı Tapu
lama Kanunu ise, ellerinde bulundurdukları 
gayrimenkulun maddi değeri mahkeme kapıla
rında sürünecek ve para sarf etmeğe değecek 
kadar olmıyan küçük çiftçilerin işine yaramak
tadır. Ellerinde bulundurdukları gayrimenkul 
gidip mahkeme kapılarında sürünmek ve bir 
hayli para sarf etmek kıymetinde olmadığı 
için tapusuz olarak ellerinde kalmıştır. İşte 
509 sayılı Tapulama Kanunu bu gibi fakir çift
çilerin işine yaramaktadır. Bu kanunun çık
masından küçük toprak sahipleri yararlanacak
lardır. O halde 4753 sayılı Kanuna göre çalı
şan toprak komisyonlarının da faaliyetini dur
durmak suretiyle sadece 509 sayılı Kanuna göre 
çalışan tapulama komisyonları marifetiyle 
Türkiye'deki tapu, kadastro dâvasını halletmek 
en salim bir yol olacaktır. 
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Plânın öngördüğü teşkilât kanunu sorum
lu bakanlar tarafından geçen yıl Meclise geti
rilecektir va'dinde bulunulmuştu. Maalesef 
bir sene içerisinde bu teşkilât kanunu halen 
Meclise getirilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müessesenin 
önemini belirttik, Beş Yıllık Plânın öngördüğü 
hedeflerden geri kaldığımızı ifade eyledik. O 
halde, bundan sonraki çalışma tempomuzun 
çok hızlı olması gerekmektedir. Kaybedecek 
zamanımız yoktur. 

Biz, C. K. M. P. Grupu olarak bu hizme
tin yurt sathına başarılı bir şekilde yayılması
nı temenni etmek için birtakım tedbirlerin alın
masını öngörmekteyiz. Bu tedbirler sırasiyle. 

1. 1964 yılında 168 milyon, 1965 yılında 
202 858 100 lira kâr getiren ve buna mukabil 
1965 bütçesi ile 77 619 686 milyon, 1966 yılın
da 95 198 760 milyon lira verdiğimiz Tapu -
Kadastro müessesesinin Devlete kâr getiren bir 
müessese olmaktan çıkarılarak, bir hizmet mü
essesesi haline getirilmesi iktiza eder. O hal
de, bütçesinde biraz daha cömert davranma
mız hizmetin biran evvel tahakkuk etmesi için 
elzemdir. 

2. Arap harflerinin tercümesi için bütçe
ye bırakılan miktar azdır, bunun artırılması, 
gerekir. 

3. Teşkilâtın plânın öngördüğü teknik ele
manlarla takviyesi icabeder. 

4. Teşkilât kanununun biran çıkarılması, 
lâzımdır. 

5. Fotogrometri sistemi ile çalışmaların 
yurt çapında hızlandırılmış olması gerekir. 

6. Teşkilâtın gereği kadar genişletilmesi. 
takviyesi halen faaliyette bulunan 104 tapula
ma komisyonlarının adedinin süratle artırıl
ması icabeder. Yine bu yıl müşahede ettiğim 
bir durumu arz edeceğim. 320 bin lira istenen 
bir köyün tüm mülkiyetinin satış bedeli bu
günkü rayiç üzerinden takriben 180 bin lira
dır. Anadolu halkı bunu önliyecek güçte ma
alesef değildir. Bölgelerarası toprak durumu 
verim kabiliyeti bahis konusudur. İşte, bütün 
bu durumları göz önüne alan Hükümetimizin 
bu tapu harçlarının düzeltilmesi mevzuunda 

bir çalışmanın içinde bulunduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu hareketlerini takdirle karşı
larız. Biran evvel Yüce Meclise getirilmesini 
arzu etmekteyiz. 

7. Bu yıl tatbik edilecek olan Personel 
Kanunu ile yaşlı memurların Devlet hizmetin
den uzaklaştırılmaları ve Arap harfli kayıtla
rın vatandaşa ve çalışmalara ne derece müş
külât gösterdiği göz önüne alınırsa, Arap har
fi kayıtların tercümelerinin biran evvel çabuk
laştırılması icabeder. 

8. İyi muhafaza edilmemesinden ötürü 
Devletin de sorumluluk yüklendiği. tapu ar
şivlerinin muhafazası için yapılan binaların 
ikmali ve yeni binaların yapılması için hemen 
harekete geçilmesi, 

9. Tapu - Kadastro Teşkilâtında çalışan 
ücretlilerle Umum Müdürlük arasmda Teknik 
İş Sendikası marifetiyle toplu sözleşme yapıl
dı. Bunun hiçbir hükmü icra edilmemiştir. Bil
hassa malî külfet tahmil edilen hükümleri için 
857 000 liralık aktarma Kanunu Meclisten çık
mış olmasına rağmen, işçilerin hakları veril
memektedir. Buna sebebolarak Sayıştaym vi
zesi ileri sürülmektedir. Halbuki, bu her şey
den evvel Hükümet tasarrufu meselesidir. 'Ka
rarname ile halledilebilir kanaatindeyiz. Hü
kümetten bunu yerine getirmesini bilhassa is
tirham ediyoruz. 

Bu ve buna mümasil tedbirlerin alınması 
halinde süratli bir çalışmaya başlıyacak teşki
lât mensuplarının başarılı olacaklarına inanı
yoruz. 

Biz, Tapu ve Kadastro Teşkilâtında çalışma 
şevk ve heyecanını müşahede etmekteyiz. Ken
dilerine güveniyoruz. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü büt
çesi üzerinde grupumuz adına görüşlerimizi 
arz ettik, hayırlı olmasını temenni eder, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Meclisinizce daha önce alınan bir karar 
gereğince tâyin edilen müddet hitama ermiş
tir. Bu sebeple, bugünkü Birleşimin ikinci 
oturumunu saat 21 de toplanılmak üzere ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkaııvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN •—• Oturumu açıyorum. Bütçe mü
zakerelerine kaldığımız noktadan devam ediyo
ruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin tümü üzerinde ögrüşülüyordu. Söz sırası 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Zi-
yacddin İzerdem'indir. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ZİYAED-
DİN İZERDEM (Konya) — Muhterem Başkan, 
sayın milletvekili arkadaşlarım; 1966 malî yılı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi mü
nasebetiyle Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
görüşlerimizi arz etmeden evvel bu bütçe mü
nasebetiyle görüşlerini bildirmiş olan C. H. P., 
Y, T. P. ve C. K. M. P. sözcü arkadaşlarımızın müs
pet ve olumlu görüşlerine iştirak ettiğimizi ve 
bu mevzuda birleşmiş olmaktan dolayı memnuni
yet duyduğumuzu arz etmek isterim. Memleketin 
iktisadi, içtimai ve zirai bünyesinde çok ehemmiye
ti haiz olan Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün çalışmaları hakkında kısaca izahat ver
mek istiyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün ifa etmekte olduğu hizmetler tapu iş
leri ve kadastro ve tapulama işleri olmak üzere 
iki grupta mütalâa edilebilir. 

I - Tapu işleri : 
Bütün il ve ilçelerimizde ve ayrıca dört bu

cağımızda tam teşkilâtı olan tapu sicil muhafız
lıkları ve memurlukları günlük tapu muamele
leri olarak alım - satım, bağışlama, intikal, tak
sim, rehin ve irtifak hakları gibi çeşitli muame
leleri ifa etmektedirler. 

Medeni Kanunun kabulünden önce mer'i olan 
eski hukukumuzda kat mülkiyeti mevcut idi. 
Medeni Kanunun meriyeti ile Medeni Kanunda 
yer almıyan kat mülkiyetine ait hükümler kal
dırılmıştı. Memleketimizin nüfusunun artarak 
büyük şehirlerimizde kesafet teşkil etmesi, gü
nün ihtiyaç ve zaruretleri hukukan mer'i olma-
mamasma rağmen, bilhassa İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehir

lerimizde fiilen kat mülkiyeti revaç bulmuş ve 
işler hale gelmiştir. 

23 . 6 . 1965 tarihinde kabul edilmiş ve 
2 . 1 . 1966 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, fiiliyatta mevcu-
dolan kat mülkiyeti tasarruflarını hukuki]eştir
miş ve bunları bir düzene sokmuştur. Bu ka
nunun aynı zamanda Medeni Kanun yönünden 
memleketimize bir yenilik getirmiştir. 634 sa-

. yılı Kanunun uygulanmasiyle ilgili olarak öngö
rülen kat mülkiyet kütükleriyle zabıt defterle
rinin süresinde hazırlanarak tatbikatı kolaylaş
tırıcı ve aydınlatıcı izahnamelerle birlikte bütün 
teşkilâta vaktinde gönderilmiş olduğu örğenil-
mekle memnuniyetimizi mucibolmuştur. 

II - Kadastro ve tapulama işleri : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu 

konudaki muameleleri, kadastro çalışmaları ve 
tapulama çalışmaları olarak gözden geçirilebi
lir. 

A) Kadastro çalışmaları : 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanu

nu gereğince bugüne kadar 33 il ve 56 ilçenin 
kadastrosu yapılarak tapu sicilleri tesis edil
mişti. Halen 23 il ve 20 ilçede olmak üzere 43 
bölgede 90 aded tahdit ve 155 aded ölçü posta
sı halinde çalışmalara devam edilmektedir. 

B) Tapulama işleri : 
5602 sayılı Tapulama Kanunu köylerdeki ta

pulu gayrimenkul]erin tapu kayıtlarını yenile
mek ve tapusuz tasarruf edilen gayrimenkulle-
rin de kayıtlarını tesis ve plâna raptetmeyi he
def tutmuştur. 

Bu kanunu tadil eden 509 sayılı Tapulama 
Kanununun birbuçuk yıla yakın uygulanmasın
da son derece müspet neticeler alınmıştır. 

104 bölgede alman istatistiki malûmata göre, 
275 523 aded itirazlı ve ihtilaflı parselden 
126 892 adedinin idari kademedeki komisyonlar 
tarafından neticelendirildiği ve mütebaki 148 631 
parselle alâkalı itirazlarının tetkikine devanı 
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edildiği görülmüştür. Diğer taraftan tapulama
nın devam ettiği 104 bölgeden 66 smda faaliyet 
sahasına giren 267 köyde yüz ölçümü yüz dönüm
den fazla tapusuz gayrimenkul tesbit edilmemiş
tir. 35 bölgede ve 197 köyde ise ortalama 100 -
150 dönüm arasında 795 parsel tesbit edilmiş 
olup bunun 204 parselde 177 980 dönümü Ha
zineye, 22 parselde 13 473 dönümü köy tüzel 
kişiliği adına ve 569 parselde 107 277 dönümü 
şahıslar adına tesbiti yapılmıştır. Bu izahatı
mıza göre 509 sayılı Tapulama Kanununun işle
re hız kazandırdığı ve ihtilâfları azaltarak mah
kemelerin yükünü hafiflettiği bir gerçek olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Anayasa Mahkemesince Cumhuriyet Senato
sunun oylama nisabı noktasından usul yönün
den iptal etmiş olduğu bu kanunun Meclislerce 
görüşülerek terkar meriyete konulmasında katî 
bir zaruret mevcuttur. 

Mevzu, 509 sayılı Kanuna gelmiş iken şu ci
heti de belirtmekte fayda mülâhaza etmekte
yiz. 509 sayılı Kanunun getirdiği yenilikler, ken
di mevzuu içine giren uygulamalara ve hukukî 
ihtilâflara münhasırdır. Halbuki muhtaç çift
çileri topraklandırma Kanununun tatbik edil
diği gayrimenkullere ait ve ihtilâflarda bu ka
nun hükmü cari olmadığından hukukî yönden 
mümasil hâdiselerde farklı tatbikata tesadüf 
edilmiştir. Bu farklı tatbikatın doğurduğu ada
letsizlik bilhassa köylü vatandaşlar arasında en
dişe ve huzursuzluklara sebebiyet vermiştir. 
509 sayılı Kanunun Meclislerce tekrar görüşül
mesinde, bu kanun hükmünün Muhtaç Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun uygulandığı gay-
rimenkullere de teşmili hakkında . kanuna bir 
hüküm fıkrası ilâve edilmesi veya Muhtaç Çift
çiyi Topraklandırma Kanununda 509 sayılı Ka
nun hükümlerine mütenazır değişiklik yapılmak 
suretiyle değişik tatbikatı önliyerek adaleti sağ
lamanın mutlak bir zaruret olduğu kanaatinde
yiz. 

Halen 44 bölgede klâsik metotla (şerit, pu
sula ve takeometre gibi âletlerle) yerden yapı
lan ölçülerle ve 60 bölgede fotoğrametrik ol
mak üzere 104 bölgede 430 ekip halinde tapu
lama çalışmalarına devam edilmektedir. Bugü
ne kadar 5 900 köyün tapulaması yapılmış 
6 197 260 parselde 64 175 360 dönümlük yerin 
tahdit ve tesbiti ikmal edilerek plânları yapıl
mış ve tapu krokileri tanzim edilmiştir. Bu ça

lışmaların artırılması ve hızlandırılması sure
tiyle biran evvel köylerin kadastrosunun yapıl
masına gayret edilmelidir. 

III - Hizmetin gelişme seyri : 
a) Tapu işleri : 1954 yılında yapılan 

•836 722 tapu muamelesine karşılık, 37 217 934 
lira hare alınmış olmasına mukabil, 1965 yılının 
sene sonu muamele adedi 1 000 000 ve elde edi
len Emlâk alım Vergisiyle kadastro ve tapula
ma harçları 203 010 000 lira olduğu anlaşılmış
tır. Bu suretle tapu muamelelerinde büyük bir 
gelişme kaydedildiği görülmüştür. 

b) Kadastro işleri : Bu hizmette devamlı 
bir gelişme müşahede edilmiştir. 1965 yılında 
en az 40 000 parsele ait kadastral işin bitirile
rek tapuya devredileceği anlaşılmaktadır. 

c) Tapulama işleri : Fotoğrametrik meto
dun uygulanması ile hizmetin kalitesinde devam
lı bir gelişme vardır. 1965 yılında 303 273 par
selin arazide tahdit ve tesbiti yapılmış ve ayrı
ca yüzölçümü 3 713 024 dönümlük bir araziyi 
teşkil eden 316 844 parselin tapuya devredildi
ği anlaşılmıştır. 

IV - Yatırımlar : 
Kalkınma plânı 1 nci 5 yılı (1963 - 1967) 

yılma kadar olan harita, tapu - kadastro sek
törünün amaçlarına ulaşması için 1965 malî yılı 
programı ile ilgili olarak ödeneği konan yatırım
lardan : 

a) Çeşitli fennî malzeme ve elektrolik maki-
nası gerçekleştirilmiştir. 

Alınması öngörülen 35 aded motorlu arazi 
arabası Devlet Malzeme Ofisinden henüz teslim 
edilmemiştir. 

Takeometre âletleri ve uçak alınması için ge
rekli muamele yapılmaktadır. 

1966 malî yılı programı ile ilgili olarak bu yıl 
bütçesine teklif edilen yatırımlar harita, tapu -
kadastro sektörü ile ilgili hizmetlerin görülmesin
de kullanılacak makina teçhizat ve taşıt alımları
na taallûk eden yatırımlar hizmetin yapılmasın
da sürat temin edecek evsaftadır. * 

V - Geçmiş yıl bütçe tatbikatı : 
Âzami tasarufa riayet edildiği ek ödenek ta-

lebedilmediği görülmüştür. 

VI - Yeni yıl bütçe teklifi : 
Genel Müdürlüğün 1966 bütçe teklifi geçen 

yıl bütçesinden 7 570 074 lira fazlasiyle 95 198 760 
liradır. Bu artışın 3 555 334 lirası personel gi-
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derleriyle ilgili olup, terfi edecek memurların ma
aş farkını ve tapulama - kadastro kursu ile tapu 
ve kadastro meslek liselerinden mezun olup hiz
mete tâyin edilecek personelin kadrolarını karşı
lamak amacına matuftur. Diğer mühim bir ar
tış da malrina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona
rımları bölümüne taallûk edip bu bölümdeki ar
tış da 3 750 000 liradır. 

VII - Temennilerimiz : 
1. Beş Yıllık Kalkınma Plânının, yıllık uy

gulama programlarında öngördüğü kadastro ve 
tapulama işlerinin tesbit edilen süre içinde biti
rilebilmesi, bu teşkilâtın hizmet ihtiyacına cevap 
verecek personel kadro imkânlarını sağlamayı he
def tutan yeni bir kuruluş kanununun çıkarılma
sına lüzum ve zaruret vardır. 

2. Alet, teknik personel bakımından yeterli 
bir kuruluş içinde bulunan fotoğrametri meto
dundan istenen neticeyi alabilmek için arazi ça
lışmalarının yılda 200 güne çıkaracak tahsisatın 
verilmesi ve arazi tazminatlariyle işçi ve bilirkişi 
gündeliklerinin günün icaplarına göre tatmin edi
ci bir seviyeye çıkarılması lâzımdır. 

3. Hizmetin süratle görülmesinde şiddetle 
ihtiyaç hissedilen ve yatırımlar bölümünde öngö
rülen taşıtlardan henüz Devlet Malzeme Ofisin
den teslim edilmemiş olan 35 taşıtın hizmete ko
nulmasında öncelik tanınması ve önümüzdeki yıl 
bütçesinde yatırımlar bölümüne konulan 93 taşı
tın sağlanması muvafık olacaktır. 

4. Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa za
manda çözülmesi için tapulama mahkemelerinin 
adedinin artırılması gerekmektedir. 

5. Tapu dairelerinin ve tapu sicil muhafız
lıklarının muhafazası ile mükellef oldukları ka
yıt ve evraklarının korunmasını garanti edecek 
ve kendilerinin huzur içinde çalışmalarına imkân 
verecek binaya kavuşturulmaları lüzumludur. 

6. Odacısı bulunmıyan 225 tapu dairesine 
mutlaka odacı kadrosu verilmelidir. 

7. Görevlilerin arazi üzerinde çalıştıkları 
günler için verilecek yevmiyenin mahrumiyet ve 
•meşakketleriyle mütenasip bir hale getirilmesi 
ve 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (H) 
cetvelinin bu görüşe uygun olarak değiştirilmesi 
uygun olacaktır. 

8. Tapu sicillerine itimat sağlamak ve suiisti
malle t'i önlemekte büyük fayda sağlıyacak olan es
ki harflerle tesis edilmiş kütüklerin yeni harflere 

tercüme ve tebdilinin biran evvel gerçekleştiril
mesi zaruridir. 

9. Yukarıda arz edildiği üzere uygulanmasın
da müspet netice alındığına işaret ettiğimiz ve 
usul yönünden Anayasa Mahkemesinde iptal edil
miş olan 509 sayılı Tapulama Kanununun usulü 
eksikliklerinin ikmali ve Muhtaç Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununun uygulandığı gayrimen-
kullere de şâmil olacak tarzda yürürlükte kal
masının sağlanmasında mutlak bir ihtiyaç ve za
ruret vardır. 

10. Genel Müdürlüğe hizmet sağlıyan bir mü
essese olduğu kadar Hazineye gelir getiren bir 
teşkilât vasfında olduğu yukarıda arz edilmiştir. 
Binaenaleyh köylerimizin ve kasabalarımızın 
biran evvel kadastrosunun yapılması gerekli oldu
ğu münakaşa götürmez bir hakikattir. Genel 
Müdürlüğün istenilen şekilde ve süratte hizmet 
edebilmesini sağlamak amaciyle tapu muamele
lerinden alman vergi ve resim ve harçların gelir 
kaynağı olarak Genel Müdürlük bütçesine devre
dilmesi en pratik çare olduğu kanaatindeyiz. 

Bütçe hakkında görüşlerimizi arz ettikten 
sonra bütçenin memleketimize, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını Tanrı'dan niyaz eder. Hepinize hür
metlerimi sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Mustafa Akalın. 

M.P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünün 1966 yılı Bütçesi üzerindeki Millet 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü için bütçeye kon
muş (bulunan 95 198 760 lira gibi bir meblâğın 
Türkiye çapında faaliyet gösteren bir müessese 
için yeterli olup olmadığı üzerinde şimdiTi'k du
racak değilim. 

Tapu ve Kadastro hizmetleri, Türkiye nüfu
sunun % 75 inin köylü olması, toprağa bağlı bu
lunan insanları ilgilendirmesi bakımından üze
rinde önemle durulması gereken bir mevzu oldu
ğunu takdir edersiniz. Benim kanaatim odur 
iki, Tapu ve Kadastro hizmetleri Türfriyemiz için 
toprağa bağlı insanlar için, Devlet hizmetlerinin 
anası temeli ve bütün hizmetlerle ilgili bir bö
lüm olarak kabul edilmesi zarureti varadır. Bu 
mesele anamelselelerimiziden biri haline gelmiş-
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tir. Biliyorsunuz ki, ıtoprak köylünün canıdır. ; 
öyle zamanlar olmuştur ki, bir karışlık toprak ; 
için cinayetler çıkmış, hâdiseler işlenmiştir. Köy
lü toprağa böylece bağlıdır. O itibarla, köylü 
ile yakından ilgili bir mevzuu ele almış bulunan 
teşkilâtın işleri ile yakından ilgilenmemiz gayet 
zaruridir. Zaman, zaman birçok kanunlar çıka
rılmıştır ki, bunları tekrar etmeye lüzum görmü
yorum. 1965 senesinde çıkarılan 509 sayılı Ka
nunla da dalha evvel 5602, 6091, 6383 sayılı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmış, ne gariptir M, 
509 sayılı Kanun da Anayasa Mahkemesince bu 
sene iptal edilmiştir. 

Söze başlarken de arz ettiğim gibi, Tapu ve 
Kadastro meselesi anameselelerimizden biridir. 
Ben meslek hayatımda gördüm ki, bütün hukuk 
dâvalarının yarısından1 çoğu toprak mülkiyetin
den sınır ihtilâflarından çıkmaktadır. Ve cina
yetlerin de çoğu, keza bu toprak meselesinden 
Olmaktadır. Bu itibarla, Türkiye'de toprak mev-
zuunun mutlaka kesin olarak halletmek zarure-
tindeyiz. Bu ihtilafların biran evvel sona erdi
rilmesi için de tapulama birliklerinin çoğaltılması 
gerektiği hususunda birleşmemizi ieabetmefctedir. 

'Heyhat ki, yapılan hesaplara göre böyle de
niliyor. Daha evvel de aynı şeyler söylenmiş; bu 
tempo ile, ayrılan bu para ile daha yıllar yılı 
bu işin bitirileceğine kaani değiliz. Ve öyle zan
nediyorum ki, biz geçip gideceğiz buralardan, 
bizim çocuklarımız gelecek. Bu Meclis sıralarını 
işgal edecekler. Onlar da aynı şekilde bu kür
süye çıkacak ve bu tapulama mevzuunu ele alıp 
aman bunu biran evvel bitirelim diyecekler. 
Yani bu tempo ve bu para ile, bu 95 milyon lira 
ile bizim çocuklarımız da bu mevzu ile meşgul 
olacak, öyle gibi geliyor bana. Hepiniz biliyor
sunuz. 

Bir zatı muhterem karşıda bakıyor diyor ki. 
siz topraktan anlıyorsunuz da biz anlamıyor mu
yuz? Evet idareciler de anlar, içinde bulundular. 
Hepimiz hizmetleri yakından biliyoruz. Köylü 
toprağına bağlıdır. Toprağı da köylüye sımsıkı 
şöyle şüpheden âri nikâhla bağlamak gerekir. 
Bunun için de, ancak tapulama işlerini bitirmek 
yürütmek lâzımgelir. 

Ben bu mevzu üzerinde çok duruyorum. 
Çünkü çok acılarını gördük. Şimdi, burada a-
yıp dökmeye lüzum görmüyorum. İçinde bulun
muş bir insan olarak gördük. Hâlâ da görmekte

yiz. Bir de müsaadenizle §u mevzua ftemaö et
mek isterim. Yıllardan beri bilhassa son birkaç 
yıldan beri, daha evvel mümkün oluyordu, 
birkaç yıldan beri topraksız köylüye toprak da
ğıtmak üzere, yeni toprak tevzi komisyonu de
diğimiz komisyonların Hazineye .ait arazileri tes-
bit yaptığı ve Hazine namına tesbit yaptıktan 
sonra o mmtakayı terk edip gittiği, köylüler de 
ağzını açıp acaba bugün mü acaba yarın mı kaç 
ay sonra bize verilecek diye beklediklerini acı, 
acı iç üzüntüsü ile beklediklerini görüyoruz. Biz 
diyoruz ki; toprak tevzi komisyonları ile tapula
ma komisyonları koordone bir halde çalışmalıdır. 
Ya bunu bir kanun mevzuu olarak ele almalıyız 
veyahut da toprak tevzi komisyonları tesbit yap
tıktan sonra arkasından hemen tapulama komis
yonları gitmeli Hazineye ait tesbiti yapılmış bu
lunan ve hattâ normları bile tesbit edilmiş bulu
nan arazileri muhtaç çiftçiye, topraksız çiftçiye 
dağıtmalı, hiç olmazsa bu suretle yapılan, mil-
milyonlarm sarfiyle yapılan işki, Toprak Tev
zi Komisyonunun bugünkü yaptığı iş bence ha
vadır; toprak, köylünün eline geçmedikçe ikisi-
sini birlikte yürütmelidir. Bu suretle, ancak 
bundan bir fayda gelir kanaatindeyim. Çünkü, 
düşünüyorum ki, köylü, topraksız köylü toprak 
bekliyor. Tesbiti yapılan arazi de bomboş bekli
yor, bu halleri Hükümet de görüyor, o da bekli
yor. Haydi öbürü toprak alamadığı için bekli
yor, arazi işletilmediği için bekliyor, ama Hükü
met ne bekliyor, bunu bilmiyorum. 

Hülâsa edersek, bu, birkaç zamandan beri dil
lere destan edilmiş bulunan toprak reformu, zi
raat reformu meseleleri de bizim kanaatimizce 
tapulama işlerinin bitmiş olmasından sonra ele 
alınması zaruri olan meselelerden birisidir. Bu 
itibarla dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorum. Ta
pulama işleri biran evvel bitirilmeli köylü huzu
ra kavuşturulmalı, ihtilâflar giderilmelidir. 

Bunun başka bir faydası daha olduğuna ka-
laniim, hepinizce malûm ki, köylünün ipotek et
mek suretiyle Ziraat Bankasından para alması 
gerektiği hallerde, evvelce şu veya bu düşünce 
ile vergiyi az vermek v. s. düşüncelerle hepini
zin başında dert bu. Toprak kıymeti az olarak 
yazılmış. Bu itibarla, tapulu araziye sahibolan 
insanlar dahi arazisinin kıymeti nisbetinde ban
kadan kredi alamamakta, halbuki bu tapulama 
işi tamamlanmış bulunması halinde toprağın ha-

— 341 — 



M. Meclisi B : 48 17 . 2 . 1966 O : 4 

kiki kıymeti tesbit edilmiş olacağı cihetle, köylü
ye fazla kredi alması imkânı sağlanacak ve bu 
fazla aldığı kredi ile de iş hacmi, gücü daha çok 
artacaktır. Bu bakımdan da faydalı bir hare
kettir, bu. 

Bir de bu tapulama birliklerinden söz açmak 
istiyorum. 

Tapulama birlikleri, 509 sayılı Kanunun ta
rif ettiğine göre, müdür, kontrol mühendisi, tek
nisyen, teknisyen yardımcısı, tasarruf memurları 
ve saire diye bir teşekkül kuruluyor. Tatbikatta 
gördük ki, ekseri ahvalde bilhassa bu bakımdan, 
Bakanlığın ve ilgili umum müdürlüğün dikkati
ni çekmek isterim. Ekseri ahvalde, müdürler, nıa-
hiyetlerindeki tasarruf memurlarına ve teknisyen
lere tahakküm etmektedirler. Müdürle diğer ma
iyetindeki memurlar arasında ihtilâf çıktığı za
man nedense bir otorite temin zihniyetinden ol
sa gerek, umum müdürlük daima müdürü haklı 
bulmakta, teknisyenle diğer tasarruf memurları 
ne kadar haklı olurlarsa olsunlar onları o müdü
rün şikâyeti üzerine hemen başka yere kaldırmak
tadırlar. Bunun birçok acı misalleri görülmüş
tür. İstiyoruz ki, böyle bir şikâyet halinde, umum 
müdürlük, memurların da haklı olabileceğine lüt
fen eğilsin. Lütfen hemen müdürün sözlerini bir 
nas olarak kabul etmesin, tahkik etsin ve haki
katen müdür haksız ise memura kıymasın. 

Bir de yine yürekler acısı olarak vasıflandı
racağım, il ve ilçelerdeki tapu sicil müdürlük
leri tapu memurlarının durumuna yeni tâbirle 
değinmek istiyorum; yani işaret etmek istiyo
rum ve en çok kızdığım şeydir, bu. Böyle memur 
kadrosu mcvzuubahsoldu mu, hemen Ankara ak
lıma geliyor, müthiş canım sıkılıyor. Ankara'da 
yığın yığın memur var. Bakanlıklarda, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde, umum müdürlüklerde, 
her dairede beş, on, dört ne ise memur var. Bir 
yumurta 10 kişiye kırdırtılmakta. 11 ve ilçeler
deki tapu, sicil memurlukları ve tapu memurluk
larını da zavallı koca milyonlarca meşgul bir 
yer, bir vilâyette bir müdür yahut da tapu sicil 
muhafızı, birkaç memur, bir teknisyen, bir ilçede 
de bir memurla, lütfen bir kâtip odacı da çoğu 
zaman yoktur. Demin arkadaşımız da temas etti
ler. Bu şekilde iş görüyorlar. Ben diyorum ki, 
bizim düşüncemiz budur, daha doğrusu böyle ifa
de etmem gerekir. Merkez teşkilâtında bulunan, 
ister Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilâ
tında olsun, yalnız bunları kasdetmiyorum, diğer 

Devlet teşekküllerinde ve Bakanlıklardaki me
murları çıkarıp atmak belki mümkün değil. On
ların da evlâdı ayali vardır. Çoluk çocuğu var, 
ekmeğini almıyalım diye düşünülebilir ama boşu 
boşuna da onlara maaş vermeye, ücret vermeye 
bence lüzum yok. Bu kadroları taşraya da dök
mek suretiyle pekâlâ kazalardaki ve illerdeki ta
pu sicil muhafızlıkları ve memurluklarını nok
san memur kadrosu ve noksan kâtip kadrosu ta
mamlanabilir. Ve işlerde güzelce yürütülebilir. 
Niçin bakanlıklar ve umum müdürlükler daima 
bu merkez teşkilâtını ele alırlar da taşra teş
kilâtını unuturlar. Buna akıl erdiremiyoruz. 

Bir de temas ederek geçtim demin; tapu 
memurluklarında lâzım olan bir teknisyen ki, 
aylarca tapu muamelesi yapılamamış yerler 
var. Gidersiniz tapu memuruna, efendim tek
nisyen yok, gidip ölçmek lâzım, yok. İstedik 
der, Umum Müdürlükten; kadro yok, yer yok, 
memur yok bulamadık diye aylarca işiniz kal
mıştır. Halbuki, daha evvelden bir sözlü so
ru münasebetiyle temas etmiştim. Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünde emekli subay
lardan teknik eleman olarak kullanılan insan
lar var. Eğer, bu insanlar hakikaten - antipa-
rentez ifade edeyim - bâzıları umum müdürlük 
için lüzumlu elemanla rmış, yevmiye 80 - 100 
lira alıyorlar ve bunlar Türkiye çapında tek
nik elemanmış, bunlara dokunmıyalım, memle
ket için lüzumlu. Ama bâzıları da faydasız. 
Yani bu muhakkak. Burada eğer fazla ise, 
faydasız ise vazifeleri nihayet bulsun, yok, eğer 
bunların çalışma gücü varsa hâlâ, illerin ve il
çelerin teknik elemana ihtiyaçları olduğu ci
hetle bunlar taşraya gönderilsin ve bu suretle 
'hiç olmazsa onlar da boş kalmak ıstırabından 
kurtulsunlar bir iş yapmanın sevinci içerisinde 
aldıkları maaşı da helâlından yesinler. Bun
lara da umum müdürlüğün ve ilgili bakanlığın 
dikkat nazarını çekmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın 4 dakikanız kal- -
di hatırlatırım. Ona göre ayarlayınız. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Çok te
şekkür ederim Başkanım, yoksa daldırmıştım. 

Efendim, öyle ise biraz süratli olarak anlat
mak zaruretindeyim. Bir de, söz bu tapu sicil 
muhafızlıklarına gelmişken büyük -şehirlerdeki 
tapu işlerinin niçin aksamış olduğu üzerinde 
durmak gerekir. Hepiniz muhakkak benimle 
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ittifak halinde olacaksınız. Çünkü, hepinize 
her gün 5 - 10 şikâyet gelmiştir. Büyük şe
hirlerde tapu muamelesi yaptırmak bir ıstırap 
halindedir. Bunun sebebini ben anlatmak iste
miyorum, teferruatiyle. Her halde bunu he
piniz çok iyi bilirsiniz. Ben diyorum ki, bu 
büyük şehirlerdeki vâki şikâyetleri alâkalı 
umum müdürlük ve bakanlık muhakkak ciddî 
olarak telâkki etmeli ve şikâyet edilen memu
ru hemen oradan uzaklaştırman, hakkında ta
kibat yapmalı. Ama, diyeceksiniz ki; bu ara
da iftira olmaz mı? OlaJbilir. Ama, bizim ka
naatimiz odur ki, iftira nisbeti şikâyet nisbe-
tine göre çok azdır. Yani şikâyetler muhak
kak ki, daha doğrudur. Çünkü; biz insan ola
rak hakikaten kötülük yapmamış, hareketle
rinde kötülük yapmamış bir insana durduğu 
yerde iftira etmeye kalkmayız. O bakımdan 
şikâyeti doğrudur diye kabul etmek lâzımdır, 
kanaatindeyiz. 

Bir de efendim; 509 sayılı Kanunun 70 nei 
maddesine temas etmek istiyorum. Bu, 70 nei 
madde de tapulu arazilerden üç lira, tapusuz 
arazilerden altı lira hare almıyor. Bu ise, köy
lüyü inletmekte. Bütün şikâyetler de bu 70 nei 
maddedeki hükümden ileri gelmektedir. 

Bir de 70 nei maddenin son fıkrasında bir 
hüküm vardır. Ona temas etmek istiyorum 
- ki bunda Ölçüler Kanunu yapılırken de hata 
edilmiş - arazi bir dönümü 919 metre ve bir 
dekar bin metre olarak hesabedilmiş. Her üye
nin de tapusu var. Bunu dekara çevirirken 
tapu miktarına göre, 1 000 metre üzerinder» 
yeni ölçüye tahvil ediyor. 

Halbuki 40 X 40 adım. Bir adım 75 cm der 

'hesabedilirse 919 filân gelir. 1 000 metre ka
bul edilmiş bir dekar. Halbuki bâzı bölgeler
de biliyorsunuz dönüm 60 X 60 adımdır, bâz1 

yerlerde 80 X 80 adımdır. Şu vaziyete göre 
dönüm her yerde 40 X 40 adım değildir. Br 
itibarla, ölçüde bir dönümün 1 000 metre ola
rak kabul edilmiş olması haksızlıklara yol acı
yor. Bâzı yerlerde hakikaten 1 000 metreka
re ama bâzı yerlerde 2 500 metrekare, bâz-
yerde 3 600 metrekaredir. Bunları Ölçüler Ka 
nununa bir madde eklemek ve 70 nei maddi
nin de son fıkrasının buna göre ayar edilmes" 
lâzımgelir kanaatindeyim. 

72 nei maddede de bir hata var. Tahsil edik 
me bakımından. Onu da doğru bulmuyoruz. 
Keza 509 sayılı Kanunun 18 nei maddesinde 
hudutlar meselesi var. Hudutlar ki, bu da çok 
ehemmiyetli bir mevzudur. Tapulama birlik
leri bir hudut tâyin ediyor, tapulama hududu 
diyor. Ve diyor ki, bunun idari sınırlarla ilgisi 
yoktur. Ama bizim köylümüz tapulama hudu
dunu idari hudutlardan daha çok ehemmiyetli 
karşılıyor. Ve tapulama hududu şuradan geçi
yorsa, idari hudut nereden geçerse geçsin o 
köy tapulama hududunu esas kabul ediyor ve 
ihtilâfların yeniden tohumu atılmış bulunuyor. 
Bu itibarla, tapulama Jıudutlarmm idari hu
dutlar olarak kabul edilmesi zarureti vardır. 
18 nei maddede bu hudutlar evvelâ teknisyen
ler tarafından tesbit edilir, itiraz olursa mü
dür tarafından bir karara bağlanır. Buna da 
itiraz olursa hâkim bir karar verir, der. Ama, 
hâkim evrak üzerinde karar verdiği için ara
zinin nasıl olduğunu yani tabiî arızaları bilme
diği cihetle evrak üzerinden bakıyor. Harita 
da okumasını bilmiyorsa ki, çoğu bilmez; bil
mediği için bir karar veriyor. Bakıyorsunuz 
idari sınır başka, tapulama sınırı başka. Tabiî 
arızaya göre idari sınırların esas olması gerek
tiği cihetle, köyler arasında ihtilâf zuhur edi
yor. Bunun da önlenmesi, eğer hâkime mutla
ka tetkik ettirmek icabediyorsa, bu kanun 
tekrar 'belki mutlaka huzurunuza gelecektir 
eğer, hâkime mutlaka son ka,rarı verdirmek 
icabediyorsa, hâkim evrak üzerinde değil, git
sin arazinin başına görsün ve ona göre tapula
ma hududuna karar versin. Aksi halde bu 
hükmü kaldırmak doğrudan doğruya tapu mü
dürlüğünün verdiği ve daha ziyade ki, umum 
müdürlüğün kanaati bu merkezdedir. İdari 
sınırların, tapulama sınırları olarak kabul edil
mesi lâzımdır. Aksi halde yeniden ihtilâf to
humu atmış oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Akalın zamanınız dol
muştur, lütfen bir iki cümle ile bağlayınız. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Bir iki 
cümle ile bitireceğim, efendim; kısa kesece
ğim. Bir sualim vardır, Bakanlıktan son za
manlarda birtakım havadisler çıkıyor. Deniyor 
ki, Partikhane 900 parça araziyi kendi namına 
tapulamış ve milyonlarca kıymetli arazi Pat
rikhanenin mülkiyetine geçmiş diye sözler du
yulmaktadır. Biz 509 sayılı Kanunun böyle; 

\ 
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bir imkân verdiği kanaatinde değiliz. Ama, bu 
hususta da Bakanlığın ne düşündüğünü nasıl 
olduğunu izah etmesini beklemekteyiz. 

Kısaca maruzatta bulundum, bu mesele 
yukardan beri arz ve beyan ettim ki, Türki
ye için, toprağa bağlı Türk köylüsü için çok 
ehemmiyetli olan tapulama işlerinin biran ev
vel bitirilmesi, bunun bitirilmesi için de tahsi
satın biraz daha artırılması, birliklerin daha 
çoğaltılması, tapulama işleriyle muvazi ola
rak tevzi işlerinin beraber yürütülmesi husu
sunda kanunlar çıkarılması gerektiğini arz ede
rim. Bu vesile ile bütçenin umum müdürlüğe 
ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni 
eder partim adına cümlenizi saygı ile selâmla
rım. (Millet Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupn 
adına Sayın Yunus Koçak. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Tapu ve Kadastro bütçesi üzerinde görüş
lerimizi arz ederken, hemen söyliyelim ki, Tür
kiye'nin senelerden beri, hattâ asırlardan beri 
süren ve bir türlü bitmiyen bir kadastro der
di vardır. Tapu ve kadastro işleri memleke
timizde en karışık Devlet muamelelerinin ba
şında gelir. Modern usullerden henüz yarar
lanmaya başlıyan bu teşkilât, gerek vatandaş
ların gerek Devlet yöneticilerinin sık sık şikâ
yetlerini mucibolur, fakat bu şikâyetler bir 
türlü halledilemez, her işimizde olduğu gibi, bu 
işte de kültür seviyemizin düşüklüğü vatandaş
lar arasında okur - yazar nispetinin az oluşu 
ve gayrimenkul mevzuatımızın karışıklığı ta
pu ve kadastro işlerimizin düzeleceğine daha 
da karışmasını mucibolmaktadır. (A. P. sıra
larından gürültüler) Okur - yazar nisbeti bey
efendiler. Onu demek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak müdaha
lelere cevap vermek mecburiyetinde değilsiniz 
Bir usulsüzlüğü siz de devam ettirmeyiniz. İs
tirham ediyorum. Konuşmanıza devam ediniz. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Lütfen siz de müdahale edenle
re mâni olunuz. 

BAŞKAN — Efendim söz atana söz atıldığı 
anda mâni olamam. Ama, ihtar vazifemizi ya
pıyoruz. Siz konuşmanıza devam edin istirham 
ediyorum. 
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T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Bugün hangi arazi Devletin, 
hangi arazi fertlerin ve fertlerin olduğu söyle
nen arazinin bu fertlerden hangisinin olduğu 
bir türlü içinden çıkılmıyan meselelerimizdir. 

Bu karışıklık arasında Hükümetin yeni bir 
tapulama kanunu tasarısı getirerek Karma Ko
misyona biran evvel bunun sevk edilmiş olması 
da işlerimizin büsbütün karışmasına ve bu iş
lerin bir zaman spnra daha içinden çıkılmaz 
bir hale gelmesine mucibolmaktadır. 

Hele Tapulama Kanununun, her hangi bir 
yazılı belge, bilirkişi veya iki şahitle yüzer dö
nümlük parçalar halinde Hazine arazisini veya 
sahibi tarafından kullanılmıyan veya sahibinin 
başında bulunmadığı araziyi birtakım kimse
lerin uhdesine tesciline imkân veren hükümle
ri büsbütün işleri karıştıracak ve yeni ihtilâf
lar ve sosyal karışıklıklar yaratacak nitelikte
dir. 

Anayasanın 37 nci maddesiyle topraksız 
veya yeter toprağı olmıyan çiftçi ailelerini top
rağa kavuşturmak bahis konusu olduğundan, 
henüz arazi kadastrosunun tamamlanmadığı ve 
ancak 25 senede ve hattâ yüz senede bunun ya
pılacağının söylenmesi ve bu engel öne sürüle
rek toprak reformunun daima bîlinmiyen bir 
geleceğe talik edilmesi Anayasa hükümlerinin 
yerine- getirilmesine engel olmaktadır. 

Tapulama konusunun sağlam esaslara bağ
lanmamış olması, kadastronun biran evvel ik
mal edilmemesi, mahkemeleri işgal eden en 
bellibaşlı konulardan birisidir. 

Bu meseleler halledildiği takdirde mahke
melerin bu işlerden kurtarılması mümkün ol
duğu gibi vatandaşlar arasında kanlı ihtilâf
lara sebebolan hâdiselerin de önlenmesi sağlan
mış olacaktır. 

İlgililer kadastronun yapılmamış olması
nın tonrak reformunun yapılmasını engrelh'ven 
en mühim unsur olduğunu öne sürmektedir
ler. Ve bunun ikmalinin uzun yıllara bağlı ol
duğunu söylemektedirler. 

Modern usullerle bu kadastro işinin çok kı
sa zamanda yapılmasının mümkün olmasından 
başka bizzat toprak reformunun kadastro ha
reketiyle bir arada yürütülmesi de mümkün
dür. Toprak mülkiyeti hakkında köylülerimiz 
sağlam bilgilere malik oldukları gibi, toprak 
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reformu ile birlikte kadastro işlerinin yürütül
mesi bu işlerin karışmasından ziyade daha ko
laylıkla ve halkın bir bayram sevinci ile bu 
işlere karışmasına ve Hükümetin işlerini kolay-
latıracağma yürekten inanmış bulunuyoruz. 
Kadastro işleri, tapulama işleri göz önüne geti
rildiği zaman, Devletin yalnız toprak sahiple
rinin toprak mülkü olan insanların arazisini 
yazmaktan ibaret bir görev içinde olmadığın? 
her zaman düşünmeye mecburuz. Beri yan
dan kadastro işlerinin biraz önce bahsetmiş ol
duğumun gibi, yeni tekniklerle çok kısa süre
de başarılabileceği kanısındayız. 

Ezcümle toprak konularında dünyaca tanın
mış bir bilim adamı olan Rene Du Monde'in bu 
konudaki mütalâaları da bizim yukardaki gö
rüşlerimizi teyideder niteliktedir. 

Türkiye ile ilgili olarak kendisiyle bundan 
bir iki sene önce yapılmış olan bir röportajda 
Türkiye'de kadastro işlerinin çok kısa bir sü
rede ikmal edilebileceğini ifade etmiştir. 

Binaenaleyh, toprak reformunun yapılma
sını daha önce kadastro işlerinin tamamlanma
sına bağlamak ve kadastro işlerinin .de tamam
lanmasını uzun bir zamana mütevakkıf say
mak aslında toprak reformunun yapma niyeti
nin yokluğunu gösteren bir ol avdır. Yoksa 
ilmî bir imkânsızlığın ifadesi değildir. Bu ni
yet yokluğunun diğer bir elle tutulur delili de 
bu konunun yani toprak reformunun bugüne 
kadar gelen hükümetlerce ele alınmamış olma-. 
sında ve daha geçenlerde Toprak Reformu Ka
nununun ivedilikle görüşülmesi ve bir Karma 
Komisyona şevki talebi Meclisçe reddedilirken 
buna gerekçe olarak, toprak reformu gibi çok 
önemli bir meselenin enine boyuna görüşülme
si, tartışılması incelenmesi lüzumundan söz 
açılırken, Tapulama Kanununun Anayasa Mah
kemesince iptali üzerine yeniden Meclisçe ka
nunlaştırılması için ivedilikle, öncelikle görüşü
lerek, hemen bir Karma Komisyona şevki ve 
kanunlaşmasının sağlanmak istenmesi, yine 
tapu ve kadastro işlerimizi karıştıran ve karış
tıracak olan sebeplerden birisidir. Bu gibi mi
salleri çoğaltmak mümkündür. Aslında bu
günkü Hükümetin de esefle müşahede ediyoruz 
ki, toprak reformu yapmıya niyeti yoktur. 

Esasen Başbakan da bu memlekette damı
tılacak toprak olmadığını söylemek suretiyle 
Adalet Partisine oy veren yoksul köylü vatan

daşlarımızın toprağa kavuşma hasretinin daha 
uzun yıllar yerine getirilemiyeceğini Ve köylü
nün bu özlem içinde yaşayıp, gideceğini ifade 
etmiş bulunmaktadır. Bizim özlemimiz toprak
sız köylünün, toprağı yetişmiyen köylünün bir
an önce toprak mülkiyetine kavuşturulması
dır. Bu özlemi her konuda dile getirmekteyiz. 
Ve bundan sonra da her konuda dile getire
ceğiz. Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 
37 nci maddesini bir kere daha okuyalım. 
«Devlet toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan ve yeter top
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlariyle gereken tedbirleri alır. Kanun 
bu amaçlarla değişik tarım bölgelerine ve çe
şitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. 
Devlet çiftçinin işletme araçlarına sahibolma-
sını kolaylaştırır. Toprak dağıtımı, ormanla
rın küçülmesini veya diğer toprak servetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz.» 

Muhterem arkadaşlar, her meseleyi çözüm
lerken asıl amacımız bu halkın mutluluğu ol
duğuna göre, her meselede bu halkı mutlu 
kılmak, bu halka bir yarar sağlamak, yoksul 
köylüyü toprağa kavuşturmak amacımızı her 
an göz önünde tutmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, her ne düşünce ile 
olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun, bu 
memlekette bir Anayasa hâkimiyeti ve Hu
kuk Devleti mevcudolduğuna göre, tapu ve 
kadastro işlerimiz de Anayasamızın amaçlarına 
uygun şekilde yürütülmeli ve bu tapulama ve 
kadastro işleri yürütülürken de vatandaşların 
durumu göz önüne alınmalıdır. Yoksa Devle
tin bu yapacağı işlerde yaptığı, harcadığı para
lar birtakım insanların arazi kâtipliğinden ileri 
gidemez. Devlet hiçbir zaman şahısları arazi 
kâtibi durumuna düşüremez. Devletin yapa
cağı, her işte toplumsal fayda önplânda tutul
malıdır.' Muhterem arkadaşlar, bu amaçla Ta
pu ve Kadastro Bütçesini görüşürken bu büt
çenin amaçlarını , bu bütçede sarf edilen pa
raların yerini göstermek için toprak reformun
dan, topraksız köylünün durumundan bahset
meye de mecburuz ve T. I. P. si olarak her za
man bu dertleri, yoksul köyün derdini her za
man buraya getireceğiz. Ve her konuda bu 
derdi ileri sürerek bu derdin biran önce sağ
lanması çarelerinin bulunmasını dilimizin dön-
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düğü, aklımızın erdiği kadar ve Anayasamızın 
çerçevesi içinde ileri sürmekten geri durmıya-
cağız. 

Hepinizin de bizim bu görevimizde bize yar
dımcı olmanızı dileriz. Saygılarla selâmlarım. 
(T. İ. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına ikin
ci defa söz istemiştir Sayın Aldülbâri Akdoğan. 

Sayın Akdoğan, grup adına ikinci defa ko
nuştuğunuza göre müddetiniz 15 dakikadır. 

G. K. M. P. GRUPU ADINA ABDÜL-
BARİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, C. K. M. P. Meclis Grupu 
adına objetkif olarak bütçesini görüşmekte ol
duğumuz Tapu ve Kadastro Bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi arz edeceğim. 

En önemli konu, bu hizmeti yürütmekle gö
revli kamu kuruluşlarının modern prensip
lere göre yeniden teşkilâtlandırılmalarıdır. Bir 
de 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 
sağladığı imkânlardan yararlanarak idarenin 
yeniden düzenleneceğini ümidetmekteyiz. Hiz
metin gerektirdiği paranın verilmemesi, bu 
çok önemli Devlet sektörünü müşkül vaziyette 
bırakmakta ve hizmeti aksatmaktadır. Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı iş 
hazır bir rakamla ortaya çıkmaktır. Maliye 
Bakanlığıma gidilir. Farzımuhal 150 milyon 
lira istenir. Bu 150 milyon çok fazladır de
yimle 100 milyon lira yapalım şeklinde pazar
lıkla, Maliye Vekâletinin dediği olur. Böy
lece Maliye Bakanlığının görüşü % 100 deyimle 
Bütçe komisyonlarına gelir. Orada tartışılır, 
icabederse 5 - 10 bin lira da orada azaltılır. 
işi yapacak bakanlığın, umum müdürlükten ge
len direnmeyi çeşitli sebeplerle arzu etme
diği, . değiştirme yoluna gidildiği ve olağan
üstü hâdiselerdendir. Bütçeyi kabullenirken 
neticede yapılması gereken işler noksan hattâ 
lıiç yapılamaz. Üstelik noksan ayrılan tah
sisat çarçur olur, ve diğer bölümlere idarei 
maslahat düşüncesiyle aktarıldığını, 13 sene
lik iktisadi Devlet Teşekkülünde çalışan bi
risi . olarak gördük. Çok -acıdır. Teşkilâtları 
yürütenleri zorluklara ve istismara sürükle
mekteyiz. işlerin her bölümünü durumlarına 
göre tesbit edelim. Sonra bir diğerine bağ
lıyalım. ikinci anamesele de; ayni işi yapan 
çeşitli kurumlara aynı vazifeler verilmekte, 
lüzumsuz teşkilâtlar çoğaltılmaktadır. Bu ba

kımdan, teşkilâtların hizmetleri nelerdir, bu 
kurumlar birleşmelidir. 203 sayılı 1961 de 
çıkan Kanunla Harita Genel Müdürlüğü ile 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çeşitli ka
mu kuruluşlarının harita isteklerinin bir prog
ram dâhilinde yürütmemektedirler. Kadastro 
hizmeti yalınız Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü tarafından yapılmakla beraber Toprak 
ve iskân işleri Genel Müdürlüğü aynı ma
hiyette çalışma yapmak suretiyle mükerrer 

.çalışma olmaktadır. Bu 2 Genel Müdürlüğün 
yaptıkları hizmetlerden en iyi şekilde yarar
lanmak için çalışmalar arasında bir kombine
zon kurulması gerekmektedir. Bu konuda de
neme mahiyetinde Konya'da yapılan çalışma
ların neticesini öğrenmek isteriz. (Bu konu
da hazırlanan raporun bugüne kadar Devlet 
Plânlama Teşkilâtına intikal etmediği anla
şılmaktadır. Elindeki alet, uçak ve ekipmanı 
ile işgücü Harita Genel Müdürlüğü şu durum
dadır. 

1. Kıymetlendirme : Dâvası : 
15 000 Km, 1/25 000 haritalar 
4 000 » 1/15 000 lik 

250 » Baraj rezervuarları ve mevzi 
haritaları 

800 ,» Yol güzergâhı haritaları 
200 » 1/1 000 şehir ve kasaba ha

ritaları. 
2. Fotoğraf alımı : 
15 000 Km2 1/25 000 Harita için fotoğ. 

alımı. 
5 000 Km2 1/25 000 için ilâve fotoğraf alımı 
5 000 Km2 1/215 000 için ilâve fotoğraf alımı 

15 000 Km2 diğer -müesseseler için muhtelif öl
çekli fotoğraf alımı. 

3. Nirengi işleri : 
4 000 Km2 1/5 000 nirengi teksifi ve diğer 

Millî Savunma hizmetleri 
Millî Savunma için (1/25 000 Km2) için lü

zum ıbu harita nirengi için. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün iş 

gücü için elindeki alet, uçak ve ekipman ile şu 
işleri yapaicak durumdadır. 

Arazi kadastrosu : 
12 000 Km2 1/5 000 kıymetlendirme olanak 
10 000 Km2 1/5 000 harita için teksif ri-

nengisi 
25 000 Km2 1/5 000 harita için fotoğraf 

alımı (ıx) 
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Arazide kadastro tesbitleri yapabilecek 876 
eleman vardı. Bu elemanlar ile fotoğrametrik ça
lışmalar (îdendifikasyon) için 150 ve klâsik ça
lışmalar için 210 ekip ayrılmakta ve bu ekip
lerle senede fotoğrametrik 2 500 Km2 ve 'klâsik 
1 450 Km2 sahanın gerekli makina, teçhizat, mal
zeme ve taşıtlariyle donatılırsa bugünkü verimin 
% 100 artması beklenir. 

Elemanların sosyal ve maddi staltüleri günün 
icaplarına uygun olarak düzenlendiği takdirde, 
bugün ekip başına 10 Km2 olan kadastrol randı
man en az 20 Km2 ye yükseltilebilir. 

HizMetin istenilen zamanda istenilen saatte ve 
ekonomik olarak yürütülebilmesi için gerekli 
yüksek nitelikteki iş gücünün yetiştirilmesine 
önem vermek gerekirken uygulama sonuçlan in
celendiğinde tersine bir gidiş olduğunu aşağıdaki 
rakamlar göstermektedir. 

1963 senesinde 400 000 lira burS verilirken 
1964 senesinde 340 000 lira, 
1965 senesinde 300 000 lira, 
1966 senesinde 215 000 lira burs verilerek bu 

vazifenin gayeye ulaştırılmaması neticesine varıl
maktadır. Havadan alman fotoğraflar üzerinde 
veya kıymetlendirilmiş paftalarda taşınamaz mal
ların ısınırlarını ve hukukî durumlarını belirtmek 
amaciyle yapılan idendifikasiyon çalışmaları sonu
cunda yılda ortaia'ma olarak 2 500 Km2 nin ka
dastrol işlemleri tamamlattırılmaktadır. 

Çeşitli kamu kuruluşlarının yatırım projele
rine temel olan bu topoğrafik kadastrol haritalar 
miktar bakımından ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzaktır. Bu konu, dikkat buyurmanızı istirham 
ederim, Keban Barajı ile ilgili projenin gerçekleş-
me-'inde, bir dar boğaz olarak görülmektedir. 
Yani bu hizmet vaktinde yapılamadığı takdirde 
Keban projesi (ki, 2 700 Km2 lik alanı kapla
maktadır) vaktinde gerçekl eştiril emiyecektir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile yapılan 14.2.1966 
da icra ve koordinasyon toplantısında bu hizmet
te 8 aylık gecikme tesbit edilmiştir. v 

Bunun dışında yılda klâsik metotla 1 500 
'Km2 ye yakın bir alanın tapulaması yapılmakta
dır. Tapulama dışında hiçbir ihtiyaca cevap ver-
miyen bu çalışmanın bırakılması ve bunun yeri
ne fotoğrametrik metotla çalışma yapılması ge
rekmektedir. Yetkililerle yaptığım tema's sonun
da ook sik ağaçlıklı yerler dışında kalan bütün 
bölgelerde fotoğrametrik metodun uygulanabile
ceği konusunda mutabakata vardık. 

Şehir kadastrosu : 
Bugün için 45 000 parselin kadastrosu yapı

labilmektedir. Bu hizmette çalışan ekipler ge
rekli taşıtlarla donatılırsa ve sık meskûn olmıyan 
yerlerde fotoğrametrik metot uygulanırsa bu ve
rimin en az 70 000 parsele yükseleceği bir ger
çektir. Hizmette çalışan personelin Hizmet için
de eğitilmesi ve maddi bakımdan da tatmin edil
meleriyle bu miktar 100 000 parselin üstüne çı
karılabilir. 

Memleketimizde harita ve kadastro talepleri 
senelere göre şöyledir. Yalnız kadastrol haritala
rın yani 1/5 000 lik haritalar için; yuvarlak ola
rak arz ediyorum. 

1963 : 22 878 Km2 

1964 : 19 133 Km2 

1965 : 21 364 Km2 

1966 : 24 378 Km2 

1967 : 25 863 Km2 olması gerekir. 
Ayrıca senede takriben : 
15 000 - 215 000 Km2 lik bir sahanın hava 

fotoğrametrisi, 
35 000 - 60 000 Km2 1/25 000 lik haritanın, 

1/10 000 lige göre bü
yütülmüş haritalar. 

Bütün bu izahatlardan anlaşılıyor ki, memle
ketin senelik 1/5 000 lik kadastrol topoğrafik 
harita ihtiyacı 23 000 Km2 dir. Bunun yarısı bile 
yapılamamaktadır, kapasiteyi ihtiyaca cevap ve
recek duruma getirebilmek için : 

1. îdendifikasyon imkânlarının artırılması, 
2. Kıymetlendirme kapasitesinin yükseltil

mesi gerekmektedir. 
Diğer isteklere; 1-2 uçak ile bâzı âletlerin 

ekipmana eklenmesi ile temin edilebilir. 
Şimdi Resmî gazetede yayınlanan işin tatbi

katına geçerek işlerin yürütülmesindeki % 80-90 
noksanlıklarını görelim : 

1/5 000 lik ölçekli harita kıymetlendirme 
idendifikasyonu plân hedefleri olarak 1963-1964 
senesinde 12 000 Km. kare olması lâzım. 1964 
senesinde 22 şer bin her ikisi de. Gerçekleşme 
olarak, bunların ancak % 42 siyle 15 nîsbetinde 
tahakkuk etirilmiştir. Dikkat buyurursanız 
1/5 000 İlk ölçekli harita kıymetlendirmesinin 
oranı gerçekleşme oranı % 42 olduğu halde iden-
difikasyon % 15 nisbetindedir. Bu iki rakamın 
hiç olmazsa yarı nisbetlerinden ayarlanması el
zemdir. Bu sonuçların istenilen hedeflerden çok 
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uzakta oluşunun sebeplerinden en önemlileri de 
kalkınma plânlarında, icra plânlarında belirti
len tedbirlerin vaktinde gerçekleştirilememesi ve 
gerçekleştirme için gerekli çaibanm gösterilme
mesi örnek olarak icra planındaki durumları arz 
ediyorum. 1963 programı, harita kadastro ve 
imar plânları, 446 ncı maddede bahsedilen ka
dastro haritalarının yapılmasında uygulama 
klâsik usul bırakılarak bu maalesef dalha fazla 
tatbik edilmiştir. 

Bunun bırakılması istendiği halde tatbik edil
miştir. Bunda bâzı siyasi mülâhazlar düşünül
mektedir. Farzımuhal bir köyün kadastrosunun 
yapılması için gelen her hangi bir Milletvekili 
veyahut Senatör arkadaşın Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne uğrıyarak köyünde kadastro 
ölçümünün yapılması cihetine düşülmesi ile bu 
memleket hâlâ en uygun olan metodun yerine 
(tatbik edilmektedir. Kaldırılması elzemdir. İs
terseniz misâl de verebilirim. Ağrı'nın Şoveren 
köyünde yapılmaktadır. Genel Müdürden sora^ 
bilirsiniz. Arzu ettiğiniz zaman malûmat arz ede
rim. (Adalet Partisinden gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Akdoğan üç dakikanız kal
dı, lütfen ona göre konuşunuz. 

C.K.M.P. GRUPU ADINA ABDÜLBÂRİ 
AKDOĞAN (Devamla) — Bu memleketi bu gibi 
çarçur cümlelerle uçuruma sürüklemenin âlemi 
yok. Biraz dikkat buyurun. 

Resmî gazeteden pasaj ve rakamlar : 
Bugün İstanbul'da yapılmış olan kadastro] 

plânlar şehir imar haritasına uymadığından 
imar plânının uygulanması imkânsızlaşmaktadır 
Bugün vatandaşa sahibolduğu yer gösterileme-
mekted'ir. Bu Devletin otoritesini sarsan sosyal 
bir huzursuzluktur, önlenmesi için gerekli çaba
nın gösterilmesi ve kadastro yenileme kanunu
nun biran evvel Melîse sevk edilmesi bir zaruret 
olarak görülmektedir. 

'Bu sonuçların istenilen hedeflerden çok uzak
ta oluşunun sebeplerinden en önemlileri de kal
kınma ve icra plânlarında denetilen tedbirlerin 
vaktinde gerçekleştirilmemesi veya gerçekleştir
mek için gerekli çabanın gösterilmemesidir. Dü 
şüncelerimizi yukarda arz ettik Bu konuda alı
nacak her türlü tedbirleri, hizmetler için fav-
dalı olacağını inandığımız bu konudaki teklifleri 
samîm'iyetlö destekliyeceğimizi belirtmeyi bir va
zife sayarız. Ayrı, ayrı kanunlarla çalışmakta 
olan toprak tevzi komisyonu ile tapu ve kadastro 

işlerinin yaptığı işler aynı olması icaJbederken' 
birbirlerine uymamaktadır. Bunlardan toprak 
tevzi komisyonlarının yaptığı haritaların hiçbir 
sihhati yoktur. Haritalar yapıldıktan sonra ze
minde aplikesi şarttır. Ancak haritanın kıymeti 
böyle meydana çıkar. İkinci meslede tapulardan 
alınan harçları bu teşkilâtlara ayrılan para ile 
mukayese edersek yürekler acısıdır. Azdır. 

(Sözlerimi burada tamamlarken 1966 bütçesinin 
memleketimize ve Türk Milletine hayırlı olmasını 
Cenabı Allalhtan diler hepinizi hürmetlerimle se-

i lamlarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki tane 

1 yeterlik önergesi gelmiştir. Evvelâ Hükümete ve 
ondan sonra bir Milletvekili arkadaşımıza söz 
verdikten sonra önergeleri oyunuza sunacağım. 

| Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-

' nakale) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

; Bütçesi vesilesiyle burada çok kıymetli, cidden 
istifade edilmeye şayan, dikkatle takibettiğimiz 
düşünceler, tenkidler ve temenniler ileri sürül
dü. ÖBu istifadeli düşünceleri ileri süren C.H.P. 
sinin .Savın Sözcüsü Hilmi İncesulu'ya, Sayın 
Nihat Diler'e, Sayın Kemal Avtaç'a, Savın Zi-
vaeddin îzerdem'e huzurunuzda teşekkürü bir 
vazife bilirim. Aslında hizmetleri ifa ederken, 
noksanları, yapılması lâzım'sreleril eri dile getir
mek elbette ki, demokratik Parlömanter rejim 
ilerisinde mesulivet deruhde> eden şıahısilarm ve 
teşekküllerin vazifesi olmak iktiza eder. Bunun 
ojüzel bir misalimi müşahede etmenin huzuru içe
risinde bulunmaktayım. 

Mulhterem milletvekilleri; umumi mülâhaza-
lammı arz ettikten sonra, sayın grup sözcüleri
nin müşterek olarak ileri sürdükleri hususa ait 
mütalâamı ve bilhassa İşçi Partisi Sözcüsünün 
görüşlerini ikinci safhada cevaplandırmaya gay
ret edeceğim. 

İl ve ilçelerin belediye hudutları dışındaki 
gayrimenkul malların tapulama işlerine 5602 sa
yılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında başlanıl
mış bulunmaktadır. 509 sayılı Tapulama Kanu
niyle bu faaliyet devam etmektedir. Bugüne ka-
dar 5 900 köyün tapulaması ikmal edilmiştir. 
Bu köylerde tapulaması yapılan gayrimenkuller 
6 197 262 parseldir. Yüzölüçümü 64 175 360 
dönümdür. 
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'Bize tevcih edilen ve müşterek nitelik taşıyan . 
bir sual var; Türkiye'nin kadastrosu ne zaıman 
bitecek? Bilindiği gifbi Kalkınma Plânımız Tür
kiye'de kadastro ve tapulamanın 20 yılda biti
rilmesini ideal bîr hedef olarak tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi 
plânın öngördüğü imkânların sağlaramasiyle 
mümkündür, ihtiyaçların başında ıbütçe, vasıta, 
malzeme ve -eleman gelmektedir. Tapulaması ya
pılan köy adedleriyle yapılacakların mukayesesi 
bize endişe vermemektedir. Zira uzun bir ku
ruluş ve hazırlık devresi geçirilmiştir. Kadrolar, 
bu hizmetin aradığı teknik nitelikteki eleman
lara sahibolmak yolundadır. Malî gücümüz bu 
elemanları tatmine ve bilhassa arazi çalışmala
rındaki büyük zorlukları gidermeye müsait hale 
getirildiği nisbette mesaimiz artacaktır. Tapula
manın çabuklaştırılması için klâsik metottan sü
ratle fotoğraımetrik metoda geçilmesi tavsiye edi
liyor. Hattâ (Siyasi mülâhazalarla klâsik metodun 
devam ettiği ifade edilmektedir. Buna bir de 
Ağrı'nın Şoldere köyünden misal gösterilmekte
dir. Huzurunuzda derhal ifade edeyim ki, Ağ
rı'nın Şoldere köyünde siyasi mülâhazalarla ve
ya başka bir 'surette tapulamanın icrası hususun
da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafın
dan bir emir verilmiş değildir. Bu iddiayı serd 
eden arkadaşımızdan iddiasını ispat edici mahi
yette delil istemek ve beklemek hakkımızdır. 

Bunu yerine getirdiği takdirde, bu sabit 
olduğu takdirde gereğine tevessül olunacağı 
tabiîdir. Fotogrametrik metodu, şüphesiz ki, 
daha ileri bir harita alma metodudur. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu bakımdan 
kuvvetli bir kuruluşa sahiptir. Bugün, 104 
bölgede faaliyette bulunan müdürlüklerimiz
den 66 sı fotogrametrik metodu ile çalışmakta
dır. Dünyanın hiçbir yerinde klâsik metot ta
mamen terk edilmemiştir. Çünkü, metotların 
en uygunu memleketin şartlarına ve arazinin 
teşekkülüne göre seçilir. Beynelmilel bir foto-
grametri kongresinden sonra Belçika'da Foto-
grametri Birliğinin Haziran 1960 tarihli ve 
60 sayılı bülteninde dünya otoriteleri bunu 
münakaşa etmişler ve neticede hukukî kadastro 
yapan ve arazi hudutları belli olmıyan memle
ketlerde fotogrametri metodunun yanında klâ
sik metodun şart olduğunu kabul etmişlerdir. 
Biz de memleketimizde yerine göre en uygun 

olan metodu uyguluyoruz. Tapulama ve ka
dastro işlerindeki güçlüğümüz metotdan ve 
daha doğrusu harita alımından değildir. Hiz
metin ağır tarafı, kadastro ve tapulama işleri
mizin çok ağır hukukî şartlarmdandır. Mem
leketimizin çok karışık olan arazi hukukî re
jimi müktesep haklariyle Medeni Kanuna uy
gun tapu sicili kurmaktaki . güçlüklerimiz diğer 
memleketlerle mukayese edilemiyecek kadar 
çoktur. Hukukî kadastro yapan memleketler 
aynı zorluğun içerisinde bulunmaktadırlar. 
Misal olarak İsviçre'yi ele alalım. Kadastro 
faaliyetlerine 1917 senesinde başlarken, 60 yıl
lık bir program yapan bu memleketin kadas
troyu 1980 yılında bitirebileceği anlaşılmakta
dır. Bu misal bizi kötümserliğe de düşürme
melidir. Kendilerine imkân sağlanırsa bizim 
görevlerimizin yakın bir zaman içerisinde bu 
işi başaracakları şüpheden vareste bulunmak
tadır. 

Bu hususa temas ettikten sonra müsaade 
ederseniz 509 sayılı Tapulama Kanunu hak
kında Muhterem Heyetinize kısaca arzı malû
mat edeyim. Bilindiği üzere, 509 sayılı Ta
pulama Kanunu talihsiz bir Tapulama Kanunu 
ama, bizim noktai nazarımıza göre çok fay
dalı Tapulama Kanunudur. Bir şekil noksanı 
sebebiyle Yüce Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmiş bulunmaktadır. Bu kanun 12 Ma
yıs 1966 tarihine kadar da yürrülükte kalacak
tır. Anayasa Mahkemesinin kararma göre. 
Kanunun iptalinden ve Resmî Gazete ile bu ka
rarın ilânından sonra Hükümet tarafından ka
nun Yüce Meclise sevk edilmiş ve tarafımdan 
takdim edilen bir takrirle bir geçici komis
yonda kanunun müzakeresinin icrası talebedil-
miştir. Bir talihsizlik olarak bu takririn gö
rüşülmesi sırasında vazife seyahatinde bulun
duğum cihetle bulunamadım. O müzakerelerde 
sanırım ki, bilgi noksanı sebebiyle tatbikatın 
hangi neticeyi verdiğini bilmiyen muhterem 
milletvekilleri, yanlış mütalâalarda bulundu
lar. 

Şimdi, 509 sayılı Kanunun meriyette bu
lunduğu süre içerisinde ne gibi bir tatbikata 
mevzu olduğunu, hangi neticelerin istihsal edil
miş olduğunu ve 509 sayılı Kanunun ağaları 
toprak sahibi yapmak maksadına matuf bir 
kanun olup olmadığını, bu kanunun bizim, ha
raretle üzerinde durduğumuz, bizden evvel sa-
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ninni İkinci Koalisyon devrinde Yüce Mec- I 
lise sevk edilmiş bulunan bu kanunun fakir 
köylülerden yana mı, yoksa toprak ağaların
dan yana mı bir kanun olduğunu arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 509 sayılı Ka
nun 4 . 8 . 1964 tarihinden bu yana 104 bölge
de uygulanmış bulunmaktadır. Tapusuz olup 
da münakaşa konusu olan 33 ncü maddeye gö
re, zilyedlik hükümleri uyarınca yapılan tes-
bitler hakkında bu bölgelerin kesin neticeleri, 
resmî neticeleri elimizde bulunmaktadır. Buna 
göre, 66 bölgede yüzölçümü yüz dönümü ge
çen arazi tesbit edilmemiştir. Demekki, 66 böl
gede tatbikat yapılmış, bunların içinden yüz
ölçümü 100 dönümü geçen arazi mevcut değil
dir. Şu halde ağalar toprak sahibi yapılma
mıştır. Hazine arazisi bu kanunla kimseye 
tescil edilmemiştir. 38 bölgede 100 dönümden 
fazla 850 parsel tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Bu 850 parselin tamamı 326 288 dönüm olup 
ıbunlardan 223 parselde yani, 182 388 dönüm 
Hazine adına, ağa adına değil, 35 parselde 
19 bin 26 dönüm köy tüzel kişiliği adına, yine 
şahıs adına değil, 592 parselde 124 870 dönüm 
de şahıslar adına tescil edilmiş bulunmaktadır. 
Bu kesin neticeye göre 100 dönümden fazla 
çıkan gayrimenkullerden yüzölçümü itibariyle 
Hazine ve köy adına tesbit edilenler, dikkati
nize tekrar arz etmek isterim, Hazine ve köy 
adına tesbit edilenler, yüzde 5 ve şahıslar adı
na tesbit edilenler ise yüzde 3 oranındadır. 
Bu nisbetin parsel olarak ifadesi binde ikidir. 
Binde ikiyi bir emsal alınmak suretiyle 33 ncü 
maddeye istinaden Hazineye aidolması iktiza 
eden araziler ağalara tescil edilmektedir, hük
müne varmak bilmem ki ne dereceye kadar in
safla, hakikatle kabili teliftir. 

Muhterem milletvekilleri, yine bir arkada
şımız 509 sayılı Kanuna göre Patrikhanenin 
900 dâvayı adına . tescile kıyamettiği yolunda 
basında intişar eden bir haber üzerine bende
nize bir sual tevcih ettiler. Müsaade ederseniz, 
bu hususu da izaha çalışayım. Muhterem millet
vekilleri, Patrikhanenin 509 sayılı Kanuna 
dayanarak 900 dâva açtığı hakkındaki haber I 
üzerine derhal keyfiyet tarafımızdan tetkik 
edilmiş ve şu netice tesbit edilmiştir. 509 sa
yılı Kanuna istinaden Patrikhanenin açmış ol
duğu bir tek dâva mevcut değildir, yoktur. Bâzı 
'ekalliyet vakıflarının İstanbul Asliye Hukuk | 

I Mahkemesine açmış oldukları 9 dâva 1960 sene
sinde açılmıştır. Bu dâvalar tesbit edilmiştir. 
Ama bu kanuna istinaden değil. Bu dâvaların 

I dosya numaraları ve tarafları dosyamda mev
cuttur, arzu edilirse okumaya amadeyim. Söz 
konusu dâvalar, 1328 tarihli Eşhası hükmiye-
nin gayrimenkule tasarrufu hakkındaki Kanu
na dayanan namı müstear dâvalardır ki, açı
lışları Tapulama Kanunundan çok önceki ta
rihlere tesadüf etmektedir. İstanbul'un kadas
trosunun 2613 sayılı ve 1934 tarihli Kadastro 
ve tapu tahriri Kanununa göre yapılmış bulun
maktadır. Binaenaleyh, İstanbul Belediyesi 
hudutları içerisinde 509 sayılı Kanunun uygu-

I lama konusu hiçlbir veçhile ileriye sürülemez, 
bu iddia da yanlıştır. Bu iddialar karşısında 
önemli bir diğer noktanın da açıklanmasında 
fayda mülâhaza etmekteyim, Patrikhane tüzel 
kişiliği sıfatiyle gayrimenkul iktisabedemez. 
Bu Lozan Ahitnamesine bağlı lahikanın ince
lenmesiyle de anlaşılabilir. Onun içindir ki, 
bizzat Patrikhane ve içindeki Ayayorgi Kilisesi 
namiyle mâruf kilise ve hademe odaları dahi 
Patrikhane adına tescil edilmemiştir. Bu par
sel 2262 ada ve 45 numaralı parsel kadastroca 
hudutlandırılmış olan bu gayrimenkulun maliki 
tapuda da boş bırakılmış bulunmaktadır. Ümi-
dederim ki, Patrikhanenin hukukî durumunu 
dikkate almıyarak hiçbir tetkike istinadetmek-
sizin, maksadı mahsusa müsteniden bir beyan
la matbuata intikal etmiş bulunan bu haberin 
yanlışlığı bu suretle Yüce Meclis huzurunda 
tereddüde mahal vermdyecek bir açıklıik içe
risinde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bir muhterem arkadaşım Genel Müdürlü
ğün 1960 ta alınması lâzımgelen 35 aracın he
nüz alınmamış olduğunu ifade buyurdular. 
Bu bilgi biraz noksandır. 35 araçtan 10 tanesi 
peşin alınmış bulunmaktadır. Bakiyesi yakın 
zamanda alınacaktır. 200 aded tekemetre ihale 
edilmiştir. Transfer muamelesi ikmal edilmiş
tir. İsviçre'den yüklenmek üzeredir. Ümidedi-
yoruz ki, Mart ayında Genel Müdürlüğün 
hizmetinde olacaktır. 

Hiçbir Bakanlık Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün burs verdiği adedde talebeye 
burs vermeme/ktedir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün burs verdiği öğrenci sayısı 

| 500 ün üstündedir. Cidden isabetle tatbik edil-
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raesi lâzımgelen bir hususa saym grup sözcü
leri işaret buyurdular. Bu 4753 sayılı Kanu
nun tatbik şeklidir. Hakikaten bir ıstırap ko
nusudur. Bilhassa bu noktada arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunarım. Köy İşleri Bakanlığına 
taallûk etmekle beralber kadastro ile ilgili ol
ması hasebiyle bunu ciddî surette takibedip 
4753 sayılı Kanunun tatbikatının yapılacağı 
köyde evvelâ kadastro muamelesinin ikmalini 
temin etmeye gayret edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, müsaade ederse
niz Sayın Yunus Koçak'm mütalâalarına cevap
larımı arz edeyim. Sayın Yunus Koçak, ka
dastronun ehemmiyetine değindikten sonra 
«hangi. arazi ferdindir, hangi arazi Devletin
dir, bu bilinmemektedir. Halen hükümetin ge
tirmiş bulunduğu 509 sayılı Kanun bu meseleyi 
biraz daha muğlâk hale sokacaktır. İktidar top
rak reformunu bir mâna içerisinde savsakla
mak bakımından kadastronun ikmaline talik 
etmektedir. Halbuki bu tempo ile kadastro, 
yüz senede ancak ikmal edilebilir, şu geçecek 
süre içerisinde de bizim topraksız köylü vatan
daşlarımız topraktan mahrum kalacaklardır. 
Biz her vesile ile, her münasebetle bunu dile 
getireceğiz» didiler. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Progra
mına ve ona takaddüm eden, ona temel teşkil 
eden seçim beyannamesine almış bulunduğu, 
evvelâ millete, bilâhara Yüce Heyetinize karşı 
taahhüdettiği ve onunla güvenoyu aldığı bü
tün meseleleri imkânlar ve zaman içerisinde ve 
ve sırasiyle ele alacaktır. Toprak reformu da 
bu cümledendir. Sayın Başbakan ve ondan ayrı 
olarak grup sözcülerimiz toprak reformu hak
kındaki kesin mütalâamızı ifade buyurdular. 
Tekrar etmekte fayda vardır. Biz zirai reform
la beraber, bunun içinde toprak reformunu ve 
bunu tazammun eden kanun kanun tasarısını 
Yüce Meclise takdim edeceğiz. Çalışmalarımız 
vardır. Ancak, bu toprak reformu kanun tasa-
risi, bizim düşüncelerimize muvazi bir surette 
hazırlanacaktır. («Nasıl» sesleri) Nasıl olduğu
nu Toprak Reformu kanun tasarısı Yüce Mecli
se geldiği zaman göreceksiniz. Münakaşasını 
da o zaman yapacağız. 509 sayılı Kanun hak
kındaki mütalâam da böyle olacaktır. (C. H. 
P. sıralarından «ne zaman» sesleri) 

BAŞKAN — Sual, bakanın konuşmasından 
sonra sorulabilir. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Hazırlıklarımız ikmal edildiği zaman 
gelecektir. 

Kadastro meselelerinin bu kadar ehemmiyeti 
üzerinde ısrarla duran, bir mâna içerisinde 
haklı olarak duran Yunus Koçak arkadaşım, 
toprak reformu hakkında neden bizi yanlış yol
lara sevk etmek suretiyle bir istical içinde bu
nu getirmeyi arzu ediyorlar? Yok böyle me. 
sele. Bunu gayet iyi şekilde tetkik etmekteyiz, 
hazırlamaktayız, Yüce Meclise takdim edece
ğiz. Şimdi, ben beyanda bulunsam, bir ay son
ra getireceğiz, bir ay üç gün geçtikten sonra, 
efendim söylediler ama getirmediler mahsus 
getirmiyorlar. Köylünün hali böyle. Bunlar 
köylüye toprak vermek istemiyorlar, diyecek
lerdir. O itibarla biz hazırlığımızı ikmal edip 
bunu takdim edeceğiz. Ayrıca, bir hususu da 
arz etmek isterim. Bölgelerde teksifi suretle 
toprak reformu yapmak mümkündür. Kadastro
su ikmal edilen bölgelerde yapmak mümkün
dür. Toprak reformunu yapmak mutlaka Tür
kiye'deki bütün kadastro hareketinin bitmesi
ne vabeste değildir. Evvelâ bu düşünceyi de 
tashih etmeleri icabeder. Türkiye'nin hangi 
bölgesinde toprak reformu yapmak lâzım? Ne 
miktarda arazi vardır? Bunları tesbit etmeden 
nazari olarak bir kanun hazırlamak ve bugün 
şikâyetçisi olduğumuz 1945 senesinde çıkmış 
bulunan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun şikâyetlerini bir mâna içinde devam 
ettirmek demektir. Biz bu yola gitmiyeceğiz. 
(Soldan bravo sesleri) 

Sayın Koçak, çok kısa zamanda kadastro bi-
tirilebilir, dediler. Röne Dümond'un entrasan 
fikirlerinden bahsettiler ve dediler ki, Röne 
Dümond Türkiye'de çok kısa zamanda kadast
ro işlerinin bitirilebileceğini söylüyor. Hangi 
yolla bitirilebileceğini söylemiyor. Bitirilecek 
ama hangi yolla, hangi vasıtalarla ve hangi 
imkânlarla? Bunu da ortaya koymak lâzımdır. 
Toprak reformu kanun tasarısının geçici bir 
komisyonda ivedilikle görüşülmesi reddedilmiş
tir. 509 sayılı Kanunun ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. Bu yanlıştır. Fakir köylüye 
toprak verilmesi maksadına aykırı bir davra
nış diye serzenişte bulundular. Bu beyanları, 
bu mütalâaları bizim katılamıyacağımız müta
lâalardır. 509 sayılı Kanunun tatbikatında 
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verdiği misallerle, bu kanunun 33 ncü madde
sinin tatbiki bizim beyanımızı doğrular mahi
yette. Fakir köylünün zilyedi bulunduğu, ancak 
tapusuna sahibolmadığı, köylünün bu imkân
larını temin eden bir maddedir. Bir mâna içe
risinde değiştirmek icabederse, çeşitli ithamla
rına bir cevbolmak üzere arz ediyorum. Söy-
lemeselerdi şu mâruzâtta bulunmıyacaktım. As
lında bu kanunun karşısında olmak, köylüden 
yana, fakirden yana olan topraksızdan yana 
olduğunu beyan edenlerin gerçekten onların 
karşısında olduğunun açık bir misalidir. (A. 
Partisi sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, maruzatımı bitir
meden evvel Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün günün konusu olabilen personel mese
lesi ve bina durumu hakkında da kısaca ma
lûmat arz etmek isterim: Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 1936 tarihli ve 2097 sayılı 
Kuruluş Kamunu ile vazife gömmektedir. O gü
nün ihtiyaçlarına göre alman kadroların iş 
haçmı on misli artmış olan bu teşkilât için 
asla yeterli olmadığı açıktır. Bu sebep ile ye
tiştirilen elemanları da bünyede tutmak maale
sef güç olmaktadır. İhtiyaca uygun olarak ha
zırlanmış bulunan Teşkilât kanunu tasarıları, 
Devlet Memurları Kanununun beklenmesi zo
runluluğu ile tehir edilmiş bulunmakta idi. 
Devlet.Memurları Kanununa göre hazırlanacak 
olan kadro kanununda bu idarenin ihtiyaçları 
göz önünde tutulacaktır. Ayrıca Devlet Memur
ları Kanununa göre hazırlanacak, tüzüklerin
de ve kadro kanunlarının da tapu kadastro 
işlerinin özel ihtisas ve bilgiye ihtiyaç göste
ren bir meslek grupu olarak ele alınmasına 
ehliyete, ihtisasa ve müktesep haklara, mesle
kin özelliği ve hizmet şartları yönünden yer 
verilmesi için gereikli çalışmalarımız mıevcut 
•bulunmaktadır. Bu hizmetin seyyaliyeti ve 
muameleleri hukukî neticeler tesir eden key
filikleri de önem dikkate alınacaktır. Bir ar
kadaşımız Konya'daki Toprak İskân Genel Mü
dürlüğü ile vâki müşterek çalışmanın netice
sini sordular arz edeyim; Konya'da yapılan 
müşterek çalışma müspet bir netice vermemiş 
bulunmaktadır. Hizmetlerin mâhiyetleri farklı 
bulunduğu cihetle bu netice hâsıl olmuştur. 
Harita Genel Müdürlüğü ile 203 sayılı Kanun 
icabı bir koordinasyon mevcuttur. Ancak dik-
'kate alması lâzıımgelen husus, Harita Genel 

- Müdürlüğünün münhasıran esfcerî noktadan 
ı harita alımı ile iştigal Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün ise hukukî bir kadastro faali
yetinde bulunduğudur. 

Muhterem milletvekilleri, vaktinizi biraz 
fazla aldığımı tahmin ediyorum. Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü 'bütçesi vesilesi ile 
muhterem parti sözcülerinin alâkalarına tek
rar teşekkür eder saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak şahısları adına 
söz almış arkadaşlardan sıranın başında bulu
nan bir arkadaşa söz verecektim. Fakat Tür

kiye İşçi Partisi Grupu adına tekrar söz istenmiştir. 
Grupların takaddüm hakkı olduğu için grup 
adına Sayın Koçak size söz veriyorum, buyu
run. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Bakanın Tapu Kadastro büt
çesi üzerinde yaptığımız tenikidlere verdiği ce
vaplar bizi kâfi miktarda aydmlatamamış ve 
tatmin 'edememiş olmakla beraber gerçeklerin 
meydana çıkmasına vesile vereceği için kendi
sine teşekkür ederim. 

Şimdi Sayın Bakan, bizim ,509 sayılı Tapu
lama Kanununun ivedilikle Geçici Komisyona 
verilmesi işleminin Toprak Reformu yapılması 
fikrini geciktireceği ve güçleştireceği yolunda 
yaptığımız tenkidlere cevap verirlerken, toprak 
reformu gibi önemli bir konunun enine boyuna 
incelendikten sonra ancak Meclise sunulabilece
ğini söylediler. Kendilerinin bu fikrine katıl
mamaya imkân yoktur. Her konu Türk halkının 
yararına olmalıdır. Türk halkına fayda geti
recek her konunun enine boyuna incelendikten 
sonra Meclise getirilmesi elbetteki doğru bir dü
şüncedir. Yalnız, bu temel ilkeye iktidarın her 
konuda riayetkar olup olmadığını gözden geçi
rince, bu konuda ileri sürülen mazeretin ikti
darın diğer tutumlarında aynı şekilde tezahür 
etmediğini belirtmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakan bu
yurdular ki, Tapulama Kanunu toprak sahip
lerine, toprak ağalarına, Hazine arazisini peş
keş çekmek için getirilmemiştir. Biz de böyle 
olmasını temenni ederdik. Ve gerçeklerin de böy
le tecelli etmesini isterdik. Ama bizzat sayın 
Bakanın verdiği izahat gerçeklerin hiç de ken
disinin bize telkin ettiği gibi cerayan etmediği
ni göstermiş bulunmaktadır. 
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Sayın Bakan buyurdular ki; Tapulama Ka
nununun bir buçuk senelik tatbikatı sırasında 
şahıslara ancak 124 870 dönüm arazi tescil edil
miştir. Şahıslara 124 870 dönüm arazi tescil 
edildiğine göre, acaba bu şahısların ne miktar 
toprak sahibi olduklarını sayın Bakan bize söy-
liyebilir mi? Bu 124 870 dönümü, namına tes
cil edilmiş olan kimsler kaç kişidir? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — 592 kişiye. 

T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — 592 kişiye 124 870 dönüm arazi 
tescil edilmiş. Peki 1,5 sene içinde ve bu kanu
nun daha duyulmadığı tatbikatına alışılmadı
ğı bir süre içinde 124 870 dönüm arazi gitmiş. 
Acaba 5 senelik, 10 senelik devre içinde bunun 
20 misli, 100 mislinin şahıslar namına tescil 
edilemiyeceğini Sayın Bakan nasıl temin edebi
lirler? Bunun cevabını öğrenmek istiyorum. 

Yine bizim bildiğimize göre, 1948 yılından 
beri meralarda 100 000 000 dönüm nisbetinde 
bir azalma olmuştur. Acaba, meralar kimlerin 
namına tescil edilmiştir.? Arkadaşlar, burada 
konuşurken bir temel ilkeden hareket ediyoruz. 
Yoksa, günlük geçici ve oyalıyıcı tedbirler üze
rinde durmuyoruz. Ve böyle tedbirlerin hiç 
bir zaman bu halka sürekli olarak faydalı ola
cağına kaani değiliz. Seçmen vatandaşa veya 

-şunun bunun yararına, memnun etmek için 
arazinin şu, bu şahsa tescil etmesini mümkün gö
ren hükümler getirebilir. Tapulama Kanunu 
ne derlerse desinler, 33 ncü madde baki kaldık
ça bir şahsın, yüz dönüm araziyi zilyedlik bel
gesi ile bilirkişi şahadeti ile, namına tescili 
mümkün oldukça ve bu şahsın toprak mülkiyeti 
durumu, kaç dönüm toprağa sahibolduğu aran
madıkça, Hazine topraklarının, sahipsiz top
rakların birtakım şahısların uhdesine girmesi
ne ve bilhassa o bölgede nüfuslu şahısların uhde
sine girmesine hiç bir suretle engel olamayız. 
Tenkidlerimizin temeli budur ve bu tenkidle-
rimizin bu yönüne cevap verilmiş değildir. 

SABAHATTİN BAYBORA (Adana) Ka
nun mevzuudur. 

BAŞKAN — Sayın Baybora, müdahale et
meyiniz rica ederim. 

Lütfen görüşmenize devam edin. 
T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Evet efendim, kanun mevzuu... 

Kanun mevzuu idi. İşte kanun mevzuu olduğu 
için söylüyorum. Sizin aklınız o kadarına erer. 

BAŞKAN — Sayın Koçak karşılıklı konuş
mayın lütfen. Sayın Koçak size ihtar ediyorum, 
lütfen karşılıklı konuşmayın. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Reis bey, mütemadiyen 
sözümü kesiyorlar. Onlara niçin müdahale et
miyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim ona da ihtarda bulun
dum. Bir usulsüzlük yapıyorlar; siz de bunu 
kürsüde devam ettirmeyin, istirham ediyorum. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Yine sayın Bakan verdiği izahatta 
bizim seçim beyannamemizde taahhüdettiğimiz 
her şeyi yapacağız ve bu arada toprak refor
munu tarım reformu içinde gerçekleştirece
ğiz, dediler. Ama bir zaman vermediler. Muh
terem arkadaşlarım Seçim Kanunu gibi rejimim 
temeline taallûk eden bir meselede şak diye 
bir kanun karşımıza geliyor Karma Komisyon 
kuruluyor ve o komisyonlardan süratle bu 
kanun geçirilip Meclise getirilmeye çalışılı
yor. Bu kanun mevzuubahsolduğu zaman ni
çin istical göstermiyorlar. Af Kanunu mevzuu
bahsolduğu zaman derhal komisyonlardan ge
çiriliyor ve buraya getirilmeye çalışılıyor. Mil
letvekilleri bütçe müzakerelerini dahi takibet-
mek imkânımdan mahrum ediliyor. Oradaki 
çalışmalar, yani Karma Komisyondaki çalışma
lar Meclis çalışmalarına tekaddüm eder. Bu
rada çalışmalıyız, burada sizi bırakamayız di
yorlar. Niçin 100 binlerce köylünün toprak derdi 
bahis konusu olduğu zaman ve bu köylünün ümitle 
bu partiye rey verdiği herkesin bildiği bir gerçek 
olduğu halde, niçin bu konuda acele davran
mıyorlar? Niçin Karma komisyonlar teklif et
miyorlar? Niçin elimize belki beğenmıVeceği-
miz bir kanun dahi getirmediler? Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Bakan diyor ki, Sayın Ba
kan buyurdular ki, biz bir toprak reformu ta
sarısı getireceğiz. Ama, bu tasarı kendile
rinin istediği şekilde olmıyacaktır. Ha... ar
kadaşlar burada durmak lâzım. Burada dur
mak lâzım arkadaşlar. Hangi zihniyette ola
caktır, bu tasarı? Bizim istediğimiz tasan 
Anayasa zihniyetinde olmalıdır. Anayasa zih
niyetinde. Yani mülkiyetin kamu zararına kul
lanılmasını önliyecek nitelikte olmalıdır, bu 
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tasarı. Yoksul köylüyü, az topraklı köylüyü 
toprağa kavuşturacak nitelikte olmalıdır. 
Milyonlarca vatandaş bir karış toprağa hasret 
yaşarken, birkaç bin kişinin. Devlet toprak
ları kadar, vilâyetler kadar büyük topraklara 
sahibolduğu Türkiye'nin gerçeklerinden biri
dir. Niçin bu gerçekleri göz önüme alarak, 
niçin bu konuda Anayasanın emrettiği şekil
de bir toprak reformu kanununu süratle ge
tirmediler? 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) 
— Anayasanın emrettiği şekilde gelecektir, bu 
kanun. 

BAŞKAN —^Sayın arkadaşlarım, lütfen mü
dahale etmeyin. Hatip kendi görüşünü ifade 
ediyor. Müdahale etmeyin, arkadaşlar. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım Ana-
yasını n emrettiği sistemde gelecek bu kanu
na katılırız ve bu kanunu alkışlarız. Ama 
şimdiye kadar böyle bir hareket görmediğimiz 
için sizin temennilerinize katılmakta mazu
ruz. (Adalet Parti sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KO

ÇAK (Devamla) — Arkadaşlar, zamanı gel
diği zaman, buradan Sayın Adalet Par
tili arkadaşlarımız, kısmen haklıdır, «millî 
irade bizi seçti, biz böyle istiyoruz, böyle 
yapacağız» diyorlar. Millî irade kendilerini 
seçti. Millî iradeye hürmetkarız, ama millî 
irade Anayasanın çerçevesi içinde muhterem
dir. Anayasanın sınırlarını zorladığı zaman 
millî irade değil, rejimin kaderi mevzuu-
bahsolur. Anayasa mevzuubahsolur. O zaman, 
herkes Anayasayla sınırlıdır. («Soldan sana 
ne değiştiririz» sesleri.) Elbette onu da değiş
tirmek niyetiniz olduğu anlaşılıvor, zaten. 
Muhterem arkadaşlarım, toprak reformu bahis 
konusu olduğu zaman görüyorum ki, birtakım 
Adalet Partili arkadaşlarımız çok hassastır
lar, çok alıngandırlar. Niçin almıyorlar bu ar
kadaşlar? Bu topraksız köylüye nutuklar çe
kerek oy aldılar. 

BAŞKAN — Sayın Koçak 3 dakikanız kal
dığını hatırlatırım. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Onların arzusiyle buraya geldiler. 
Fakat, hâlâ toprak reformu gelmedi. Bakın Af 

Kanunu, Seçim Kamunu geldi. Demek ki, istenil
diği zaman karma komisyonlar kuruluyor, is
tenildiği zaman acele etmesini biliyorlar. Ve 
komisyonlar yıldırım hızıyla çalışabiliyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sorularımı 
tekrar ediyorum. Bu 124 870 dönüm arazinin şa
hıslara verildiğini Sayın Bakan söylediler. Kaç 
sahsa verildiğini sorduğum zaman da bir rakam 
söylediler. Ben şunu istirham ediyorum. Namına 
bu kadar arazi tesoil ettiren şahısların bu topraklar 
dışında, yani namlarına tescil ettirdikleri top
raklar dışında kaç dönüm arazileri vardır? Ve 
33 ncü maddeye göre toprak sahibi olanların, nü
fus sahibi olanların bu kanuna dayanarak yüzer 
parçalık dönümler halinde Hazine arazisini veya 
sahipsiz araziyi namlarına tescil ettirmek imkânı 
var mıdır? Eğer varsa, bu kanunun tatbikatı top
rak reformunu zaten önliyecek ve imkânsız hale 
getirecek bir teklif ve kanundur. Bu bakımdan 
bu kanunun Anayasaya uygunluğu bu kanunun 
sosyal adalet ilkelerine uygunluğu hiçbir suret
le iddia edilemez. Muhterem arkadaşlarım şunu 
da söyliyeyim. Bizim arzu ettiğimiz toprak re
formu kanunu, Anayasanın emrettiği şekilde ya
pılacak toprak reformudur. Saygılarımı sunarım. 
(T. 1. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Bakan buyurun, 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale) —• Sayın Başkan muhterem milletvekil
leri, ikinci defa tekrar huzurunuzu işgal etmiş 
olmaktan dolayı üzüntülerimi arz etmek isterim. 
Ama mecburiyet hâsıl oldu. Sayın Koçak konuş
malarında 509 sayılı Kanunun meriyetinden bu 
yana geçen kısa süre içinde tatbikatının duyul
mamış olmasına rağmen, kanunlaşmasının duyul
mamış olmasına rağmen, ilk konuşmamdaki geniş 
ölçüde tescillerin yapılmış olduğunu; ya bu ka
nunun meriyete girdiği duyulmuş olsa idi ve 
uzun seneler aradan geçse idi, ne kadar arazinin 
tescil edilmiş olduğunu ifade buyurdular, sor
dular. Evvelâ burada bir hata var. Kanuni bir 
hata var. O şu: Kanunların Resmî Gazetede ne
şir suretiyle ilânı hakkında bir kanun var. Her 
kanun ilân edilir. Muhtelif vasıtalarla ilân edi
lir. Mahallerinde ilân edilir. O itibarla, 1964 se
nesinde kanunlaşan 509 sayılı Kanunun Türki
ye'de duyulmamış olduğu iddiası varit olmamak 
icabeder. Bu bir. 

Ve dediler ki; bu kanuna göre meralar, yüz 
milyonca dönüm meralar da tescil edilecektir. 
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Sayın Yunus Koçak, zannediyorum biraz mazur- I 
dur. Çünkü; 509 sayılı Kanunu tetkik etmemiş 
bulunmaktadır. Eğer, tetkik etmiş olsaydı mera
ların 509 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
istisna edilmiş olduğunu tesbit etmiş olacaktı. 
Ayrıca meraların tescilinde zilyedliğe itibar edil
mediği, yalnız zilyedliğe itibar edilmediği de ka
nun hükmü iktizasındandır. Bunu da dikkate 
almadılar. 509 sayılı Kanun bir köyde tatbik 
edilmediği takdirde hukukî durum nedir? 

Aziz milletvekilleri, Medeni Kanunun 639 ncu 
maddesine istinaden tescil dâvaları cereyan eder. 
Medeni Kanunun 639 ncu maddesine istinaden 
Türkiye'de belki milyonlarca gayrimenkul tescil 
edilmiş bulunmaktadır. Beyanlarımızı, toprak re
formu kanun tasarısının getirilmiyeceğine bir 
delil addettiler. Ben şimdi kendilerine sormak is
terim. Bir milletvekili bir kanun teklif yapamaz 
mı? Yapar. İçtüzük bu salâhiyeti, bu hakkı ver
miştir. Kabul edelim ki, beyanları doğrudur. 
Biz Toprak reformu kanun tasarısını getirmek
te mütemerrit bulunuyoruz. Çünkü, biz, fakir 
köylüden yana değiliz. Ama onlar fakir köylüden 
yana oluyorlar, bilinçlidirler.. O ahvalde kanun 
teklifini, toprak reformu kanun teklifini kendi
lerinin getirmeleri iktiza eder. Böyle bir faaliyet
leri de yok. Efendim, Seçim Kanununu neden 
getirmişiz, Af kanununu neden getirilmişiz? Aziz 
milletvekilleri, biz burada Seçim kanununun, Af 
kanununun münakaşasını yapmıyoruz. O kanun
lar buraya geldiği zaman münakaşasını yapaca
ğız. Ariz amik yapacağız. 509 sayılı Kanunun 
münakaşasını da yapacağız, burada. Ne alâkası 
var, Seçim kanunu ile, Af kanununun toprak re
formuyla? Hattâ Toprak reformu kanun tasarı
sının Meclise sevk edilip edilmemesinin, Hükümet 
tarafından getirilip getirilmemesinin bizatihi Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesiyle de 
alâkası yoktur. Sordular, dediler ki; 592 şahıs 
adına tescil edilmiş bulunan 124 870 dönüm ara
zi olduğu beyan ediliyor. Bu şahıslar adına acaba 
arazi var mıdır? Demek istiyorlar ki; bu şahıs
ların birçok başka arazileri var. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Olabilir. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Olabilir. Anayasamızın 37 nci mad
desi mülkiyet hakkını sınırlamış mı? Hayır. Mül
kiyet hakkı var. Başka arazileri olabilir. Ama, 
592 şahsın adına hangi gayrimenkullerin kayıtlı 
olduğunu, maalesef böyle bir sualin mülkiyet | 

I hakkını kısıtlayıcı bir rejimimiz olmadığı cihet
le ve bunu bu suretle bilmediğimiz cihetle tesbit 
etmedik. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 
Efendim, buna cevap verecek durumda değilim. 
Bu zaviyeden. Eğer, 592 şahsın tescili 124 875 
dönüm haricinde adlarına kayıtlı arazisi varsa 
ve biliniyorsa burada açıklarlarsa biz de tenev
vür eder, istifade ederiz. Türkiye'de arazinin iki 
bin ailenin elinde olduğundan ve saireden bahis 
ettiler, bunu esaslı surette takibedemediğimi de 
ifade etmek isterim. Ancak, bu konunun Hükü
met programının müzakereleri sırasında uzun 
boylu münakaşa mevzuu olduğu yüksek malum
larınızdır. İzin verirseniz konuşmama son ver
meden evvel bu kısma ait zabıtlardan bir pasaj 
okumak istiyorum. 

I Sayın Başbakan, diyor ki, Millet Meclisinde 
yaptığı konuşmada; «Dün benim Cumhuriyet 
Senatosunda Türkiye'de 500 bin topraksız aile 
olduğunu» iddia ettiğimi söylediler. Ben, aynen 
bu kanundaki, daha doğrusu tasarıdaki rakam
ları kullandım. Senatoda okuduğum. Bakınız 
ne diyor. «1950 ziraat sayımından elde edilen 
neticeler» devam ediyor, «Bununla beraber aynı 
sayımın neticelerinden o tarihte memleketimiz-

I de mevcut bulunan 2 322 000 çiftçi ailesinden 
48 000 ailenin ziraat arazisine sahip bulunma-

I dığı, benim, dediğim de bu ve sadece hayvan
cılıkla geçindiği', 1 686 000 çiftçinin üzerinde 
çalıştığı araziye tamamen sahip bulunduğu 499 
bin çiftçi ailesinin işlediği arazinin ancak bir 

I kısmına sahip bulunduğu, benîm dediğim da 
avn'en bu ve geri kalan kısmım kiracılık, ortak
çılık ve sair şeklinde elinde tuttuğu 89 bininin 
ise hiç arazisi olmadığı» işte beyan budur. Buni-

I dan anlaşılıyor ki, Türkiye'de toprak sahibi 
bulunmıyan vatandaşların adedi 89 binin üze-
rinde değildir, aile olarak. Ve Türkiye'de arazi, 
o-ene bundan anlaşılmaktadır ki, Savın Kocak'm 
ifade ettiği üzere, 2 bin kişinin elinde değil
dir. Bu suretle, Sayın Koçak'ın ikinci konuş
masını da cevaplandırmış oluyorum. İşgal etti
ğini için özür diler, saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan tekrar söz aldı
ğına göre milletvekilleri i'çin de bir söz hakkı 
doğmuş bulunuyor. Ancak, bu arada Adalet 
Partisi adına söz istemişlerdir... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Biz da-
I ha önce söz istemiştik efendim... 
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BAŞKAN — Evet istediniz ama grup daha 
evvel yazılı olarak müracaat etmiştir. Bu iti
barla, takaddüm hakkı onların. Daha evvel Di
vana vermişler, üzerinde saati de tesbit edilmiş 
bulunuyor. Bu bakımdan Adalet Partisi Grupu 
admıa Sayın. İsmail Boyacıoğlu'na söz veriyo
rum. Konuşma süresinin de 15 dakika olduğunu 
tekrar hatırlatırım. 

A. P. GKUPU ADINA İSMAİL BOYACI-
OĞLU (Burdur) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri, Tapu Kadastro Bütçesi müna
sebetiyle muhtelif hatiplerini konuşmalarına 
Muhterem Bakamımız gayet vukufla ve yerinde 
kullandığı kelime ve cümlelerle sarih olarak 
cevap vermişlerdir. Bu hususta şu kürsüden 
kendilerini grupumuz adına saygı ile selâmla
rım, çok, çok teşekkür ederim. Yalnız, şurası
na iki kelime olarak ben de değinmek istiyo
rum. Bir zamanlar, 1964 senesinde bütçe müza
kereleri esnasında Cumhuriyet Senatosunda, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsü şu şekilde 
konuşmuştu : «Toprak reformu, bir yerin ka
dastrosu yapılmadan getirilemez.» Gayet sarih 
olarak ifade ettiği bu cümlelerle toprak refor
munun ancak kadastro ile mümkün olduğunu 
yani bir arazinin, bir toprağm, tarlanın kimin 
olduğu belirtilmeden reforma gidilemiyeceğini 
ifade etmişti. Kapalı yerde bu konuşmanın 
açık yerde başka, başka ifade tarzlarını bul
maktayız. (C. H. P. sıralarından, Senatoda 
hangi zamanda söylenmiş, sesleri) 1964 senesi
nin Senato müzakerelerinde Kâmil Bey söyle
miştir. Zabıtlarda aynen vardır. 

İkinci hususa değinmek istiyorum : Bizde 
arazi kadastrosu 1955 senesinde başlamıştır. 
10 senelik devre zarfında 6 bin köyün kadas 
trosu yapılmıştır. 36 bin köy bulunduğuna gö
re, bu kadastronun bu tempo ile giderse niha
yet 50 - 60 senede yapılması mukadderdir. Fa
kat Plânlama Dairesi maalesef 20 senede yapı
lacağını ifade etmektedir. Plânlı bir devreye 
girdiğimize göre, plânların masa üzerinde değil 
memleket gerçeklerine uygun olarak hazırlan
masını bilhassa o daireden istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarımız, bütçemiz kadas
tro personeline ve milletimize hayırlı, uğurlu 
olsun, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Görüşmenin, yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
İsmail Hakkı Yıldırım 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1966 

yılı bütçe müzakerelerinin yeterliğinin oylan
masını saygıyla arz ederim. 

Kırşehir 
Mehmet Güver 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bir 
arkadaşımıza söz vereceğim. Saym Erdemir, 
buyurun. 

MEMDUH EKDEMİR (Kırşehir) — Saym 
Başkan, saym milletvekilleri, Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğünün bütçesi, bütçeler için
de en önemli bütçelerden bir tanesidir. Bilhas
sa toprak mevzuunun, yurdumuzda alabildiği
ne konuşulduğu ve bu meselenin varlıklılarla 
varlıksızlar arasında bir ihtilâf yaratmaya doğ
ru itildiği bir merhalede, Yüksek Meclisin me
seleyi enine boyuna görüşmesinde fayda mülâ
haza ediyorum. O itibarla, bir süre daha görüş
melere imkân vermek için1, nasıl olsa tahditlidir 
konuşmalar, yeterliğin kabul edilmemesini is
tirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmelerin yeterliğini kabul edenler lütfen işa
ret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri1 okutuyorum : 

(A / l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 73 831 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 841 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 597 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
15.000 Ktirum giderleri 459 000 

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

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 10 300 000 
BA.ŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 50 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Bütçesinin görüşülmesini bitirmiş bulunu
yoruz. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/7, 
Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 34; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 717) 
(1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesinin tümü üzerinde grupları adına 
söz istem% olan arkadaşların isimlerini okuyo
rum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın İbrahim Aysoy, 
Y. T. P, Grupu adına Sayın Misbah On'gan, C. 
K. M. P. Grupu adına Sayın Rifat Baykal, 
T. 1. P. Grupu adına Sayın Muzaffer Karan, 
A. P. Grupu adına Sayın Şinasi Osma, C. H. P. 
Grupu adına ikinci defa Bülent Eeevi't. M. P. 
sinden kinişe yok efendini bu listede. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Ek listede var efendim. 

(1) 34 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Burada yok. Sayın Akdoğan. 
Şimdi müracaat ederseniz sıraya yazarız. Kini 
konuşacaksa söyleyin, yazalım. 

Buyurun Sayın İbrahim Aysoy, C. H. P. 
adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHÎM AY
SOY (Mardin) — Sayın Başkan, Millet Mecli
sinin saygı değer üyeleri. C. H. Partisinin Grupu 
adına Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinde görüş ve temennilerimizi1 arz et
meden önce sizleri hürmetle selâmlarım. 

Türkiye'nin plânlı devresinde doğru dürüst 
plânlanmamış bir husus üzerinde, spor mevzu
unda görüşlerimizi belîrtmek isterim. Teknik ve 
ekonomik alanda ilerlemiş ülkeler tetkik edil
diğinde görülür ki, o ülkeler spora gerekli öne
mi vermişlerdir. Aksi halde, kalkınmalarının te
mel gücünü bulamazlar. Buna mukabil (Geri1 

kalmış ülkeler) diye adlandırılan grupa bakı
nız, spor mutlaka geri plân'a itilmiştir. Bizde de 
böyle olagelmiştir. Geçmiş bütçe tenkidlerini 
tetkik ederseniz, görürsünüz ki, bütün partiler 
âdeta ittifak halinde sporun ehemmiyetine, 
mevcut faaliyet ve teşkilâtın kifayetsizliğine 
inanmışlardır. Fakat, bu sadece lâfta kalmakta, 
gözle görülür, elle tutulur müspet bir adını atı
lamamaktadır. 

Sayın! arkadaşlar, 
Her şeye rağmen kalkınma azminde olan 

Türkiye'nin, sağlam kaıfah, sağlam vücutlu in
sanlara her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. 
Evet, bugün sportmen gençlere muhtacız. Spo
ru sadece iki rakibin yahut rakiplerin mücadele 
ettiği bir yarışma mevzuu olarak kabul etmek 
hatadır. Spor, her şahıs için bir ihtiyaçtır. Spo
run her bünyeye bir ilâç kadar lüzumlu oldu
ğu hakikatini küçük yaştan itibaren her Türk'
ün kafasına yerleştirmeliyiz. İşte bu sebeple, 
ilkokuldan itibaren bütün okullarda spora ge
rekli önem verilmelidir. Bu suretle de yüksek 
okul ve üniversitelerimiz birer sporcu yatağı 
haline de gelir. Bugün için bu işi Millî Eğitim 
Bakanlığı güya yapmaya çalışmaktadır. Diğer 
ilgili teşkilâtla hiçbir koordinasyonu olmıyan 
bu çalışmanın ne dereceye kadar verimli oldu
ğu sporumuzun bugünkü durumundan gayet iyi 
anlaşılır. 

Okul dışı faaliyetlerin sevk ve idare edildi
ği yer ise, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
dür. 28 yıl öncesinin imkân ve icaplarına göre 
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düzenlenen 3530 numaralı, 28 maddelik bir Ka
nunla ve katma bütçe ile idare edilen bu Genel 
Müdürlüğün faaliyetleri maalesef Türkiye'nin 
bugünkü gerçekleri! muvacehesinde kifayetsiz 
ve gayeden uzaktır. 18 federasyonlu bu Genel 
Müdürlük, gücünün büyük bir kısmını futbol 
işlerin tevcih etmiştir. Bu husus üzüntü verici
dir. 

Fakat, hakikaten Genel Müdürlük bu haliyle 
bizim arzuladığımız mânada sadece bir fede
rasyonun sahibol'ması icabeden imkânlara sa
hiptir. Ya diğer federasyonlar? Mühim bir kıs
mı fahrî olarak idare edilen diğer federasyon
lar da gayet cılız imkânlarla varlıklarını idame 
etirmeye çalışmaktadırlar. 

Muhtere'm milletvekilleri, 
Beden terbiyesi, imkânlarının çoğu ile fut

bolu tutuyor da Türkiye bu branşta büyük iler
lemeler mi kaydediyor? Hayır arkadaşlar, aksi
ne Türk futbolunda son senelerde fevrî bir düş
me mevcuttur. Transferin astronomik rakamla
rına rağmen, Türk futbolu gerilemektedir. Büt
çeleri Genel Müdürlüğün bütçesine yakın olan 
büyük kulüpler bile, zaman zaman futbolcuları
nın maaşını ödiyemiyecek derecede malî kri'z 
geçirmektedirler. Transfer rakamlarının alabil
diğine yükselmesi, küçük kulüpler başta olmak 
üzere bütün kulüpleri ve Türk futbolunu çık
maza sürüklemektedir. 

Büyük şehirler dışında kalan, adı spor ku
lübü, hakikatte % 90 ı sadece futbol kulübü 
olan teşekküllere gelince : 

Büyük maddi imkânsızlıklar içinde çalışan 
amatör ruhlu bu hakiki sportmenlerin faaliye
tini her şeye rağmen takdirle anmak gerek. Bü
tün çabalarına rağmen modern futbolun çok 
ötesinde olan bu fedakâr kulüplere bütçeden 
sadece 10 milyon lira tahsisat ayrılmıştır. Per
sonel masrafı için ayrılan bu paranın ne derece 
yetersiz olacağını takdirlerinize bırakıyorum. 
Kaldı ki, Temmuz 1965 te meriyete giren 655 
sayılı Kanun ile bu kulüplerin büyük bir gelir 
kaynağı kapatılmıştır. Malûm olduğu üzere, 
daha evvel özel idare ve belediyelerin gelirleri
nin % 2 ve % 4 hisse olarak bu kulüplere veri
lirdi ki, bu 35 milyon Tl. sına yakın bir meblâğ 
teşkil ediyordu. Adı geçen kanunile bu imkân
dan mahrum bırakîlmi'şlardır. Bu duruma göre 
bu kulüplerin, eskisinden daha mefluç hale ge
lecekleri aşikârdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün bu imkânsızlıklar içerisinde Türk fut

bolu kendi sahasında misli görülmemiş hezime
te uğramıştır. Akabinde rakibin bozuk oyunu 
ve gafleti sayesinde elde edilen Romanya gali
biyeti futbolumuzdaki bu düşüşü kamufle et
mek için kullanılmak istenmiştir. Hakikat şu
dur ki, Türk futbolu gerilemektedir ve radikal 
tedbirler alınmadığı takdirde bu gerileme de
vam edecektir. 

Millete'rin uluslararası propaganda hususun
da alabildiğine istifade ettiği spor ve bilhassa 
futbol bizim için tersine, çalışan bir unsur halini' 
almıştır. Millî takımın hezimeti, Fenerbahçe ve 
Galatasaray takımlarının aynı skorla beynelmi
lel şampiyonalarda silinmeleri, arkasından Göz
tepe'nin Alman gazetelerinde alay mevzuu ola
cak derecedeki kötü oyun ve mağlubiyeti pro
paganda bakımından hakikaten hayal kırıcı ol
muştur. 

Buna rağmen futbolumuzun inkişafında ha
ricî temasların önemi izahtan varestedir. Durum 
böyle iken, Futbol Federasyonu Başkanı birkaç 
gün evvel bütçe kifayetsizliği sebebiyle, bir sü
rü millî maçın iptal edildiğini açıklamıştır. Du
rum üzüntü vericidir. Burasına dikkatinizi bil
hassa çekmek isterim. 

Futbolumuzun kalkınması için, boş vakitle
rini langırt salonlarında geçiren gençler için 
idman yapabileceği sahaların temini her şeyden 
önce gelir. Birkaç tanesi müstesna tarladan 
farksız olan sahalarda futbol ilerliyemez. Çamur 
sahada oynamak o derece tabiî hale gelmiştir ki, 
çim saha mağlubiyet sebebi olarak ilân ediliyor. 
Korkunç, olan budur. 

Bütün dünyada âdeta bir ilim haline gelen 
futbolun, bizde de ilmî metotlar ile ve zamanı
mızın teknik imkânları ile modern bir tarzda 
yerleşmesi iVjin ilgililerin gerekli tedbirleri en 
kısa zamanda almasını temenni ederiz. 

Yukarda izahıma çalıştığım hususlar içinde 
çalışan Futbol Federasyonu, kulüplerin profes
yonel kulüplerin aralarında yaptıkları maçlar
dan elde edilen hasılatta Beden Terbiyesi büt
çesi, saha masrafı v. s, gibi maisraflar çıktıktan 
sonra kulüplerin kendi hisselerinden ve kendi 
rızalariyle % 5 bir pay verilirdi. Bugün, üzüle
rek müşahede etmekteyiz ki, bu miktar bütçeye 
ithal edilmiştir. Bu Futbol Federasyonunun bu-
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günkü imkânlarım daha da baltahyacaktır. 
C. H. P. Grupu ol'arak bunun bütçeden çıkarıl
masında fayda mülâhaza ediyoruz. Bunu teklif 
ediyoruz. Alâkanızı da rica ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Aziz arkadaşlar, bu hususta bir maddeye 

dikkatinizi çekmek isterim. 
Ata sporumuz güreşin bugünkü durumu yü

rekler acı'sıdiT : Milletlerarası müsabaka ve 
olimpiyatlarda şeref kürsüsünden inmiyen gü
reşçilerimiz finale giremez hale geldiler. Gir
diği her müsabakada şampiyonluğun gedikli fa
vorisi olan Türk takımı artık ilk üç dereceye 
giremiyecek hale gelmiştir. Daha bir müddet 
evvelime kadar (Türk kadar kuvvetli) sözünü 
Avrupa'da ve dünyada, tekrar meşhur eden gü
reşçilerimiz neden bu hale geldiler? Bugün da
hi bizi eski kudretimize götürecek elemanları
mız mevcut iken, neden onlardan istifade edil
miyor? Bir memlekette şampiyonlar geçim sı
kıntısı çekerse, bir memlekette dünya şampi
yonları formunu, nasıl muhafaza edeceğini dü
şüneceği yerde, çoluk çocuğunun ekmek para
sına. düşünürse, o memlekette kimse şampiyon 
olmaya heves etmez. 

Daha düne kadar dünya güreş piyasasında 
adından hiç bahsedilmiyen Amerika Birleşik 
Devletleri, sistemli, akıllı'] bir çalışma neticesi 
bugün klasmana girecek, meşhur tabiriyle (ba
şa güreşecek) hale gelmiştir. Biz ise, sistemsiz, 
babadan kalma usuller ile çalışır ve mütemadi
yen puvan kaybeder haldeyiz. Antrenörlerimiz 
başka milletleri yükseltirken, biz onlara tanı
nan imkânın yarısını bile tanımıyoruz. 

Türk güreşini eski kudretime eriştirmek is
tiyorsak, işe köylerden sistemli bir şekilde baş
lamalı ve Türk güreşinin tekâmül yeri olan 
Kırkpınar'ı da küçük hesaplardan kurtarıp ca
zip hale getirmeliyiz. 

Muhterem üyeler, 
Basketbolcularımız küçümsenmıiyecek başa

rılar elde ettiler. 
Uygar milletlerin mahalle takımlarının oy--

mamıyacakl'arı sahalarda başarı için didinen 
gençlere imkân sağlanmalı, bu güzel spor mem
leketin her tarafına yayıl'malıdır. 

Türk atletizmi maalesef bir varlık olmaktan 
çıkmıştır. Her türlü imkândan mahrum olan at
letlerimiz bütün çabalarına rağmen beynelmilel 
sahalarda başarı sağlayamıyorlar. Sebep yine 

malûm dert : imkânsızlık. Yabancılar atletleri
mizin antrenman yaptıkları sahaları gördüğün
de hayret içinde kalıyorlar. Zira onlara göre, 
böyle yerlerde atletizm yapılmaz, yapılamaz. 

Bisikletçilerimizi tebrik etmek isterim. Ama
tör bir ruhla ve kendi imkânları ile başarı sağ
ladılar. Memleket için güzel bir propaganda 
vesilesi oldular. Binicilik mevzuundaki muvaf
fakiyetler ferdî olmaktan ileri gidememiştir. 
Uluslararası sahalarda Türk bayrağını devamlı 
surette şeref direğinde tutan ekibimiz bugün 
yoktur. Bu branişta eski gücümüzü elde etmek 
için gerekli tedbirlerin alınmasını şart görmek
teyiz. 

Diğer branşl'ardaki faaliyetler, burada üze
rinde dururmıyaicak derecede önemsizdir. Bu 
gerçek hakikaten üzüntü vericidir. 

Değerli arkadaşlar, 
Bütün bu saydığımız hakikatler muvacehe

sinde, Türk sporunun, topyekûn kalkınması için 
imkânları ve teşkilâtı şimdikinden çok daha ge
niş olan bir spor bakanlığıniım kurulmasını 
C. H. P. olarak lüzumlu görmekteyiz. Ancak, 
bu şekilde okul içi ve okul dışı faaliyetler koor-
dine edilecek, bütün spor branşları sistemli, 
plânlı bir çalışma ile arzulanan seviyeye çıkarı
lacaktır. Dar imkânlı bir Genel Müdürlük ile 
Türk sporunun kalkınacağına inanmıyoruz. Bu 
sözlerimizle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün kıymetli etemanılarının çalışmalarını inkâr 
etmek istemiyoruz. Ancak, yukarda arz ettiği
miz gibi bu bir imkân ve teşkilât meselesidir. 28 
yıl öncesinin şart ve imkânlarına göre kurulmuş 
bir Genel Müdürlük yapabileceğinin âzamisini 
yapsa dahi, bugün için bu gayet kifayetsiz ola
caktır. 

Sayın milletvekileri, 
Sözlerimi bitirmeden evvel, Spor - Totonun 

Türk sporuna sağladığı imkânı şükranla kay
detmek isterini. Geçen beş yıl zarfında adı ge
çen teşekkül, Beden Terbiyesine 185 milyon Tl. 
ma yakın bir gelir sağlamıştır. Bumun 124 mil
yon lirası spor tesisi inşaatlarıma, geriye kalanı 
malzeme ve teknik personel ücret ve yollukları 
ile imtimlâklere sarf edilmiş ve Genel Müdür
lük bu sayede spor tesisi inşaatı için Hazineden 
her hangi bir talepte bulunmamıştır. Bu arada 

I aksıyan yatırımlardan söz etmeden geçemiyece-
| ğiz. Şimdiye kadar ikmal edilmesi lâzımgelen 
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birçok tesis, şu veya bu sebepler ile ikmal edi
lememiştir. Yukarda belirttiğimiz gibi, spor te
sislerine çok ihtiyaç duyulduğu bu anda böyle 
bir durum üzüntü vericidir. Temennimiz odur 
ki, kurulmasını şart gördüğümüz Spor Bakan
lığında, Spor - Toto Teşkilâtı daha müstakil bir 
hale getirilsin ve toto gelirleri bundan önce ol
duğu gibi, bundan sonra da spordan maada sa
halarda sarf edilmeye heves edilmesin. 

Dâvaya inanmış muhterem üyeleri daha faz
la teferruatla taciz etmek istemem. Ancak, şu
nu bir kere daha belirtmek icabeder ki, Yücr 
Meclis, Türk sporuna arzu edilen yönü vermek 
için gerekli tedbirler üzerinde hassasiyetle dur
malıdır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin memleket için hayırlı olması temennisiyle 
Grupum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Misbah Ongan. 

Y. T. P. GHUPU ADINA MİSBAH ON-
GAN (Sürt) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri, 

Huzurunuza tetkike amade bulunan 1966 
yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 
için Yeni Türkiye Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere ıgeldim. 

Yaşadığımız çağın icaplarına uygun olarak 
mükemmel bir fizilki yapıya sahibolma keyfi
yeti ve bu yapının gelişme sebebi olan beden 
eğitimine duyulan ihtiyacın kuvveti, her za
mankinden daha büyük bir ölçüdür. Fezaya gi
den veya gidecek insanın, aylar hatta yıllar 
süren disiplinli bir eğitim sistemi içinde geliş
tirilmesine artık kati zaruret olduğu aşikâr
dır. 

Konuyu bu açıdan değerlendirirken elimiz
deki bütçenin yok imesabehesinde kısırlığı ken
diliğinden gözükür. 

Dikkat ettik eğitici ve hazırlayıcı (nitelikte 
bir hususa taalluk eden bir harcama yofk, büt
çede. Giderin büyük yekûnu büro işlerine, pek 
cüz'i bir rakamı da, müsabakalara tahsis edil
miştir. Halbulki, spor anlayışı; yalnız mevcut 
takımları karşıkarşıya getirerek temaşa zevki
ni tatminden ibaret değildir. Esas; bütün va
tan sathını kapsıyacak genişlikte bir hazırla
ma, bir geliştirme kampanyası demektir. Bu
nun için de, meselâ Millî Eğitim Bakanlığı ka
nalı ile okullara Millî Savunana Bakanlığı ilıe 

de Türk Silâhlı Küvetlerine şâmil ve federas
yonlar vasıtasiyle ve spor çağındaki bütün va
tan çocuklarına yetişieek genişlikte bir hare
ket bütünlüğünü, değişmez hedef olarak seç
mek lâzımdır. Halbulki aslî görevi bu olmak ge
reken Beden Terbiyesi Gen/el Müdürlüğü, büt
çesine, bu koordineye müteallik tek bir kuruş 
dahi koymuş değildir. 

Toplumun ruhen, ahlâkan ve bedenen gelişme
sini intaç edecek bir organizasyonun âdemi 
mevcudiyeti, başarısızlığın en büyük nedeni
dir. Büntçede yine tek kuruş ödeneğin mevcud-
olmadığı önemli bir koınu daha vardır. Bir 
sporcu için en büyük şeref, Ayyıldızlı formayı 
giymektir. Bunun için sporcunun gösteremiye-
ceği çaba ve feragat çeşidi yoktur. O kadar ki, bâzı 
/aman bu uygurda, ayağını, kafasını hattâ ha
yatını dâhi verir. Buna rağmen, yani bu fera
gate rağmen yine bâzı zaman sürünme denen 
âfet sporcunun alın yazısı olur. Çünkü, Genel 
Müdürlük, sakatlıkları için bir tahsisata sahip 
değildir. 

Bu sebeple, 18 federasyonla idare edilen 
sporumuzun 25 dalında, vaktinde müdahale 
edilmediği için husule gelen sakatlıklar yüzün
den, bir ailler sınıfı türemiştir. Ve hiçbir iş 
kolunda bu çoklukta bir tahribata Taslamak 
mümkün değildir. Binaenaleyh, tahriki gere
ken merhamet hisleri olmayıp, haktır. Hak 
mefhumudur. Yani Genel Müdürlük, önemine 
binaen konuyu bütçesinde yer vermeli idi. 

Muhterem milletvekilleri, 
Nedeni meçhul kalan, fakat neticesi Beden 

Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ımaddî alanda 
yük, mânevi alanda haksızlık izafe eden bir 
bölümün ısrarla üzerinde durmak istiyoruz. 
Mesele şudur : 

Şimdiye kadar, profesyonel futbol takımla
rının maç hasılatından ayrılan yüzde 5 nisbe-
tinde bir miktar para, bir fonda toplanır ve 
futbol federasyonu emrinde bulunan bu fon, 
betahsis profesyonel futbol takımları hizmet
leri için harcanırdı. Çünkü; yıllarca önce gü
nün şartlarına göre ısrar edilen 3530 sayılı Be
den Terbiyesi Teşkilât Kanunu, gaye olarak 
amatör kuruluşları istihdaf etmiş olup, profes
yonel kuruluşlara atfı dahi ihtiva eden 
bir hükme sahip değildir. Binaenaleyh, aidiyeti 
tamamen profesyonel futbol takımları ile il
gili bu fona, Genel Müdürlüğün, bütçede yer 
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vermek suretiyle sahip çıkması, görüşümüze 
göre haksız iktisabın açık bir ifadesidir. Kaldıki 
Personel Kanunu sebebiyle futbol federasyonu 
bünyesinde ihdas edilecek kadrolar muvacehesin
de Genel Müdürlük, ayrıca, malî bir yük altına 
da girecektir. Binaenaleyh; 1966 Bütçesinde yer 
alan 14.572 nci bölümün bütçeden tamamen çı
kartılmasına kati zaruret bulunduğu inancında
yız. 

Fakat bütün bunlara rağmen mevcut olumlu bir 
durumu intaç ettiği refahlıktan memnunluk duy
duğumuzu da belirtmek isteriz. Bu fırsatı ve dola-
yısiyle zevkli görevi ifasını intaceden vakıa. Ge
nel Müdürlüğün istihsal üniteleri işletmeciliğine 
başlamış bulunmasıdır.Meselâ, rapordan öğrendiği
mize nazaran, teleski tesisleri Genel Müdürlükçe 
işletilmektedir. Devlet Demiryollarından satın-
almmış bulunan Selim Sırrı Tercan spor salonu 
da işletmeye açılacaktır. Gelir sağlayıcı bu tutu
mum büyük faydaları olacağı muhakkaktır. An
cak, beden eğitimi sisteminde gider bölümünün 
en çok kesafet gösterdiği tesis masrafları bakı
mından da tasarruf yoliyle, gelir sağlayıcı is
tikamete girmek gerektiği inancına varmak lâ
zımdır. 

Çünkü B. T. Genel Müdürlüğü 1961 -. 1965 
yılları arasında, inşaatlar, yani tesisler için 171 
milyon liralık, bir iş plânlamış ve bu miktarın 
123 873 836 lirasını yatırımlara sarf etmiştir. 
Bu rakam yaklaşık bir oranla yüzde 72 ye te
kabül etmektedir ki, bu büyük yutucudan; ken
di kendine yetme prensibi ile, yani tesislerini 
kendisi inşa etmek suretiyle kurtulmalı ve böy
lece istihsal üniteleri işletmeciliğine paralel bir 
anlayışla daha geniş imkânlara kavuşma yolla
rını aramalıdır. 

Miktar olarak pek az farklarla her yıl faali
yete amade kılınan bütçelerin yetersizliği; yıl 
sonu neticeleriyle belli olmaktadır. Madem ki, 
spor dünyasında, sıradan sonuncuyuz veya o ci
varlarda dolaşıyoruz, bunun yani bu durumun 
bellibaşlı nedenleri olmak gerekir. Bize göre çe
şitli nedenler arasında en önemlileri şunlardır. 

1. Hukukî dağınıklık : 
Hukuk, bir tarife göre; toplum hayatını dü-

zenliyen kaideler bütünüdür. Binaenaleyh, B. 
T. Genel Müdürlüğünün, bir saat intizamı ile ça
lışabilmesi için her şeyden önce, bir hukuk dü
zenine ihtiyacı vardır. Oysa: B. T. Genel Mü
dürlüğü 3530 sayılı Kanun ile teçhiz edilmiştir. 

Bu kanun, yukarıda da arz edildiği üzere sade
ce amatör kuruluşları gaye edinmiş olup, yöne
tici kadrosu, Cemiyetler Kanununda olduğu gi
bi fahrî çalışır. Öte yanda ise kulüp ile fut
bolcu arasında Borçlar Kanunu hükümleri dai
resinde mukavele yapılmaktadır. Ve daha gari
bi, tarafları, yine amatör bir teşkilât olan Fut
bol Federasyonu idare eder. Bu idare ediş sı
rasında da, mukavele serbestisini yok edici ka
rarlar alarak Anayasaya aykırı bir tutum içine 
girer. Bundan maada yönetim ve denetlemele
ri fahrî ve amatör olan profesyonel futbol ta
kımları, vergi ve sigorta primi ödemek suretiyle 
de yeni bir hukukî çelişmenin içine daha girer
ler. 

2. Spor Bakanlığı ihdası : 
Başarı için iyi niyet yanında maddeye, yani 

maddi imkâna da ihtiyaç vardır. Çünkü spor
cu; bir elmasın traşlanması gibi, mevcut fıtri 
kabiliyetini geliştirmek durumundadır. Bunu 
da ancak tesisler yoliyle yapar, yapabilir. Me
selâ; futbolcu iyi bir sahada oynarsa gelişir. 
İyi saha, fazla faaliyete mâruz kalarak yıpran-
mamış olan sahadır. Binaenaleyh, anastatlarm 
yükünü azaltmak için İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyük merkezlerde 10 - 15 bin kişilik semt 
statları yapmak lâzımdır. Ve bunun kaçınıl
maz bir zaruret olduğuna inanmak gerekir. 

Üç tarafı su ile çevrili memleketimizin yüz
me sporunda, bu derece isimsiz kalmasının açık 
sebebi, tesis olmayışıdır. 

Dünyaya ün salan ata sporu güreşte de ge-
rileyişimizin belli başlı nedeni budur. Atleti-
zim ve sair bütün spor dallarındaki başarı
sızlığa, yine tesis kifayetsizliği sebebolmak-
tadır. Binaenaleyh, tesis eksikliğini, ancak 
geniş bütçe imkânına sahibolan spor Bakanlı
ğı ihdas etmek suretiyle, yerine getirmek müm
kündür. 

Bugün için sporu yönetenler fahrî çalış
makta ve esas görevleri yanında hizmet anlayış
ları, ister istemez tali kalmaktadır. Binaenaleyh, 
meselenin mesuliyet tevlideden külfetleri ile de
ğil, sadece nimetleri ile iştigal ederler. Meselâ ha
rici seyahatler, konferans ve seminer ba
haneleriyle çeşitli turistik gezilerde olduğu 
gibi. Bu hastalığın da bize göre tek tedavi ça
resi yine spor Bakanlığı ihdasıdır. Çünkü, 
bakanlık kurulursa, Amatör ve profesyonel 
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ayrımı olacak ve her kısım kendi bünyesi için
de şartlarının gerektirdiği nitelikte örgütlene
cektir. Meselâ; amatör kuruluşlar için tali gö
rev kabul eden, bugünün yönetici kadrosu
nun yerini, bütün saatlerini vazifesine bağ
lamaya mecbur olan ve bilhassa işten anlı-
yan bir kadro alacaktır. Profesyonel kuruluş
lara gelince, bunlar için anonim şirketler te
şekkül edecek ve bunlara ait meseleler, T. Ti
caret Kanunu ile T. Borçlar Kanunu hüküm
leri dairesinde çözüm yolu bulacaklardır. 

Profesyonel ve amatör ayrımı, mevcut ik
tisadi görüş bakımından da mahzuru bulun-
mıyan, hattâ riayeti şart olan bir çare hüvi
yetindedir. Çünkü; gerçekten bir doktrin par
tisi olan Türkiye işçi Partisi dışında, diğer 
bütün partiler; kamu sektörü ile özel sektö
rü bir arada tutan, yani karma ekonomiyi' 
nüans farklariyle benimsiyen bir anlayış içinde
dirler. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sözlerimi bitirmeden önce temenni mahiye

tinde bir iki hususa da işaret etmek istiyorum. 

1. Vergi muafiyeti mevcudolduğu için 
lokal adı altında ve istanbul gibi büyük mer
kezlerin her semtinde ve bâzı taşra vilâyet
lerinde açılmış olan spor kulüpleri, gençliği 
ahlaken ifsadeden birer kumarhane halin
dedirler. Bu feci duruma bir çare bulunması. 

2. ikinci millî liğ ile amatör karşılaşmala
rında gerekli emniyetin sağlanması. 

o. Futbolculara, aylarca futbolden mahrum 
bırakma gibi form düşürücü müeyyide yerine, 
para ceazsı verilmesi, 

4. İdarecilere malî mesuliyet tahmili, 
5. Transfer ücretlerinin baraj sistemi tesisi 

suretiyle tediye edilmesi, 

6. Profesyonel olacak bir takımın bir yıllık 
giderini karşılıyacak nisbette bir meblâğın blo
ke edilmesi, kanaatimizce sporumuzun geleceği 
için üzerinde önemle durulması gereken mesele
lerdir. 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Rifat Baykal. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA RIFAT BAY
KAL (Mardin) — Muhterem milletvekilleri, C. 
K. M. P. Grupu adına Yüce Meclisi selâmlarım. 

17 . 2 . 1966 O : 4 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu, 1938 de çıkarılmış olup, çok eski hü
kümleri ihtiva etmektedir. Bugünün ihtiyaç
larına cevap verecek nitelikte değildir. 

Kanunun 1 nci maddesinde Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün vazife ve gayeleri gayet 
şümullüdür. Mezkûr 1 nci madde, «Yurttaşın 
fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâp
çı amaçlara göre gelişimini sağlıyan oyun, jim
nastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare et
mek.» şeklindedir. 

Görülüyor ki, tarif gayet geniştir. Bugüne 
kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü bu 
vazifeleri yapacak bir hareket serbestisi içinde 
göremedik. 

Halkımız spor - toto oynamak ve futbol maç
larına gitmenin dışında sporla meşgul olmaz. 
Tabiî bu faaliyetlere de spor denemez. 

Henüz Batı anlamında bir spor terbiyesi Tür
kiye'mizde mevcut değildir. Biz hâlâ yapılan 
bütün resmî spor temaslarındaki kazançlarımı
zı millî bir zafer, kayıplarımızı da millî bir he
zimet olarak kıymetlendiriyoruz. Yetkililer böy
le zamanlarda kolay yolu tercih ederek sadece 
tenkid ederler. Fakat, alınacak tedbirleri gös
termez ve almazlar. 

Bütün medeni âlemde spor, devlet kontrolü 
altındadır. Devlet, sporu hem teşvik, hem kon
trol ve hem de murakabe ederse randıman alı
nır. Spor faaliyetleri okul içinde ve dışında ol
mak üzere iki kısımda mütalâa edildiğine göre; 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Beden Eği
timi ve izcilik Müdürlüğü artık plânlı bir ça
lışma devresine girmelidir. Okullarımızda haf
tada bir saat sembolik olarak beden eğitimi var
dır. Öğretmen yokluğundan çoğu zaman bu 
dersler boş geçer, Millî Eğitim Bakanlığı sporu 
sadece 19 Mayısa hasretmiştir, öğrenci okuldan 
spor kültürünü ve ruhunu almadan çıkar. Yap
tığımız incelemelere göre, okul saflarında spor
la ilgilenen öğrenci sayısı 1 000 de 2 dir. Okul 
dışında da durum aynıdır. Çocuklarımız spor 
ve milliyetçilik şuuru ile meşgul edilmedikle
rinden, zamanlarını oyun salonlarında, pastaha-
ne ve diskoteklerde boşuna harcamaktadırlar. 

Mazisi çok kısa olan israil'de bile spora çok 
önem verilir. Amatör sporculuk teşvik edilir. 
Çocuk, kreşten itibaren artık ilim haline gelen 
sporla meşgul olur. Sporla Yahudi milliyetçili-
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ği mezcedilir. Tevratta yazılan (Yahudi en üs- I 
tün ırktır.) sözünü doğruya çıkarmak için, din 
ve devlet adamları el ele çalışırlar. Senenin mu
ayyen bir gününde İsrail'in muhtelif yerlerinde 
Kudüs'e yürüyüşler tertibedilir. Bu yürüyüş
lere 70 - 80 yaşındaki ihtiyarlar dahi katılır. Bu
rada gaye yalnız yürüyüş değildir. 

Bilirsiniz, Kudüs'ün yarısı İsrail'de yarısı Ür
dün'dedir. Bir kısım Yahudiler, Peygamberlerin 
metfun bulunduğu Arap tarafı alınmadıkça İs
rail Devletinin kurulmuş olduğunu kabul et
mezler. İşte yüzlerce kilometre yol kat eden ka
labalık bu enerjik yürüyüşüne millî ve dinî bir 
ülkü katar. Sinemalar, basın ve sanat hayatı bu 
yürüyüşe büyük önem verir. Efkârı umumiye-
yi günlerce meşgul eder. Çalışmaları. ile bu 
dâvaya destek olurlar. 

İsrail'in her köyünde ve kollektif çiftliğinde 
millî şarkı ve marşlarla beden eğitimi yaptıran 
bir öğretmen bulunur. Okul mezunu olan bu 
spor öğretmeni, tatil devresinde de çocuklardan 
ayrılmaz. Onları topluca kamplara, gezilere gö
türür. Ayrıca bütün köy ve çiftliklerde muhtar
lara yardım eden spor komisyonları vardır. Bun
lar, köyün spor işlerini tedvir ederler. 

Bizim Fenerbahçe - Galatasaray gibi büyük 
basket takımlarımız bu köylerde yaptıkları maç
ları çoğu zaman kaybetmişlerdir. 

Tatillerde bilaistisna bütün öğrenciler za
manlarını çiftliklerde veya yurt kalkınmasında 
toplu olarak geçirirler. Açık havada hem spor 
yaparlar, hem de memleket kalkınmasına hizmet 
ederler. Aynı zamanda eğlenirler de ve her gün I 
devamlı olarak Yahudi milliyetçiliği ile bilene- . 
rek tatil sonu okullarına dönerler. 

Alman toplama kamplarından dönen hasta 
ve sakat bir topluluk bugün bu sistemli çalışma 
sayesinde sağlam, sıhhatli bir nesle sahibolmuş-
tur. Bize gelelim. Bizde: I 

İzcilik mevzuu oldum olasıya bir lüks ve I 
özentiden ileriye gidememiştir. Çocuklarımızı 
sadece süslü elbiselerle resmi geçitlere sokmuş, I 
hiçbir zaman onlara izcilik ruhunu, spor sevgi- I 
sini aşılıyamamışızdır. I 

Okul dışı sporla ilgilenmesi icabeden Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne gelince: Komis- I 
yon raporunda da belirtildiği gibi, başta Millî 
Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıklarının yar
dımları olmaksızın muvaffak olmaları imkânsız- 1 

dır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile mez
kûr bakanlıklar arasında kesiksiz bir irtibatın 
kurulup muayyen plân ve program dâhilinde ça
lışmaları zaruridir. 

Hemen, hemen fahrî olarak çalışan 18 Fede
rasyonu ihtiva eden Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü statüsünü, yeniden gözden geçirmeli, 
çağımızın icaplarına göre içinde gerekli hüküm
ler bulunan, bir kanun hazırlamalıdır. 

Sırası gelmişken ifade edeyim: Futbol Fe
derasyonumuzun fahrî olarak çalıştığını söyle
miştim. Profesyonel maçları tertip ve tanzim 
eden makam, Futbol Federasyonudur. Tabiî bu 
faaliyetlerini yürütebilmek için yeteri kadar ele
man yetiştirmek zorundadır. Ayrıca, kendi hu
susi durumuna göre masrafları da vardır. 

Klüpler, bu maksatla hizmet gören federas
yonun masraflarını karşılayabilmesi için maç 
hasılaj;larmdaki kendi haklarından, rızaları ile 
'% 5 nisbetinde yardım etmektedirler. 

Şimdi, bu meblâğın Devlet Genel ve Katma 
Bütçesine dâhil edilerek, Federasyon emrinden 
alındığını görüyoruz. Bu kadarcık bir tahsisa
tı dahi olmıyan Federasyon normal fonksiyonu
nu icra edemez. 

İlgililerden'% 5 leri eskiden olduğu gibi Fut
bol Federasyonuna bırakması istikametinde ha
reket etmelerini rica ve tavsiye ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, spor ilme ve kültüre 
dayandığına göre, spor okulları, sağlık ve kon-
düsyon merkezleri kurulmalıdır. 

Bugün Batı'da üniversite siteleri kurulurken 
gerekli spor tesisleri de düşünülerek plânlanıp 
yapılıyor. Memnuniyetle haber aldığımıza göre; 
Eskişehir, Ege ve Orta - Doğudaki yüksek okul
lar çevrelerindeki spor sahalarını Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğüne temlik etmeye karar al
mışlar ki, bu sporun üniversiteye girmesi de
mektir. Yerinde olan bu güzel teşebbüsü bütün 
gücümüzle desteklemeliyiz. 1966 da başlıyan bu 
teşebbüsün 1967 de bitirilmesini ilgililerden rica 
ederiz. 

Yine Anadolu Hisarı'nda 70 000 m2 İlk bir 
sahaya kurulacak Spor Okulunun projesinin ha
zırlanmakta olduğunu, tahsisatın 1966 bütçesine 
konduğunu da memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. Ayrıca, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü ile yaptığım temasta, orman spor kamp
larının kurulacağını söylediler. Bu tahakkuk 
ettiği takdirde sporcular rahat bir kamp devre-
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sine girecekler, sözde kamp diye kaldıkları izbe 
otel köşelerinden kurtulacaklardır. 

Son birkaç senedir Spor - Totodan elde edi
len kârla bâzı tesisler yapılmıştır. Spor faali
yetlerini aksatmamak, tesisleri bozmamak şartı 
ve ekonomik maksatla bu tesislerde kültürel fa
aliyetlere de müsaade edilmelidir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Spor -
Totodan elde ettiği kârlarla, il ve ilçelerde de 
bir plân dâhilinde amatör sporu, bilhassa atle
tizmi teşvik maksadiyle tesisler kurmalıdır. Ta
biî sadece bina yaptırmak kâfi değildir. Bah
settiğim spor okulu için lüzumlu öğretmen ve 
personel yetiştirilmesi de şarttır. Batı - Alman
ya'nın bu maksatla 17 elemanımıza vereceği 3 
sömestirlik burstan istifade etmeli, Bon'daki 
spor okuluna talebe göndermeliyiz. Okul inşa
atı bittiğinde yetişmiş elemanlar da spor okul
larındaki vazifelerini alırlar. Bu hususların ger
çekleştirilmesini de ilgililerden önemle rica ede
riz. 

Memleketimizde her sene yapılması mûtado-
lan tarihî Kırkpmar güreşlerini, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü kontrolü altında organize et
meli, bu sporumuzu da dejenere ettirmemelidir. 

Ayrıca Başbakanlığa intikal ettirilen 8 suiis
timal dâva dosyası ele alınmalı biran evvel ne-
ticelendirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu görüş ve di
leklerimizi belirttikten sonra Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinin memleket ve Türk 
gençliğine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, he
pinizi saygı ile selâmları. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi grupu 
adına Sayın Muzaffer Karan. 

T. 1. P. GRUPU ADINA MUZAFFER KA
RAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün değerli üyeleri Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına 1966 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklamak, 
tenkidlerde bulunmak üzere huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. Grupum adına say
gılarımı sunarım. 

Sayın arkadaşlar, açıklamalarımıza geçme
den evvel kısaca bizce çok önemli olan bir 
konu üzerinde durmak istiyorum. 

Türkiye İşçi Partisi, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bünyesindeki bütün sportif fa
aliyetleri mutlaka ve mutlaka partiler üstü bir 

zihniyetle, bir görüşle, objektif olarak ele alın
masını ve böyle bir görüşle çözümlenmesini ön
görmektedir. Türkiye İşçi Partisi Grupu, şu
na inanmaktadır ki, bu dâva, bizce çok önemli 
olan bu dâva, ne şu partinin, ne bu partinin, 
ne geçmiş hükümetlerin, ne şimdiki Hükümetin 
ve ne de gelecek hükümetlerin ayrı ayrı dâva
ları değildir. Bu dâva görüşleri, zihniyetleri, 
tutumları ne olursa olsun bütün partilerin, do-
layısiyle bütün hükümetlerin müşterek bir dâ
vası olmalıdır. Çünkü bu, topluma malolacak 
en önemli millî dâvalardan bir tanesidir. 

Sayın milletvekilleri, o halde dâvanın bu 
görüş açısından ele alınması gerekir. Bu dâ
vayı topluma indirebilmek için her şeyden ev
vel sizin yardımlarınız, sizin bu dâvayı gerek
tiği gibi benimsemeniz önplânda gelir. Hattâ, 
hattâ Parlâmentodaki bütün üye arkadaşların, 
bu dâvayı teker, teker kendi dâvalarıymış gi
bi benimsemeleriyle ancak bu dâva Parlâmen
toya mal olur ve ancak böyle bir görüşle halka 
mal olur ve yine ancak böyle bir tutumla Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü hüsnüniyet gö
rür, destek görür, yardım görür. Ve elbette 
bu yardımlarınızı değerlendirerek kendisine 
yüklenmiş olan vazifeleri hakkiyle yapabilir. 

Sayın milletvekilleri, o halde biz bu dâva
yı bir parti dâvası değil, partilerin dâvası ola
rak ele aldığımıza göre, bundan sonraki açık
lamalarımızda da gelip geçmiş kişilere değil, 
partilere değil, dâvanın tümüne değinmek isti
yoruz. Ancak böyle bir görüşle iyi çözüm yo
lu bulabileceğimize inanmaktayız. Sayın üye
ler, konuşmalarımızda teknik bütçe hesapları
nla değinmekten ziyade, bizce çok önemli olan 
bu organizasyon hakkındaki görüşlerimizi açık
lamak istiyoruz. 

Gerçekten de, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü, halkımızın fizik ve moral güçlerini, 
millî, devrimci amaçlara ve topyekım yurt 
savunmasına yararlı olacak şekilde geliştir
mekle yükümlü olan bir kurumdur. 

Genel Müdürlük, spor, jimnastik ve spor
tif oyunları yurt çapında organize etmek, hal
ka • indirmek, halk içinde yönetmek ve yürüt
mek gibi çok önemli görevlere karşı sorumlu 
'hu binin aVf.adı r. 

Bu derece önemli görevleri ifa edecek olan 
bu organizasyon, maalesef 27 sene evvel çıka-
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rılmış 3530 sayılı eski bir Kanunla yönetil
mektedir. Faaliyetleri, okul içinde ve dışında 
olmak üzere genel olarak ikiye ayrılmış bulun
maktadır. Okul içi faaliyetlerini hepinizin bil
diği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı yürütmekte
dir. Oysa, bu Bakanlık ile Genel Müdürlük 
arasında iyi bir işbirliği yoktur. Ayrı ayrı 
alanlarda, başka başka metotlarla, başka başka 
yönlerde çalışmaktadırlar. Bundan başka Mil
lî Savunma ve diğer bakanlıklarla da özlenilen 
bir koordinasyon yoktur. 

25 çeşitli spor kolu ve 18 federasyon ha
linde çalışan Genel Müdürlüğe, 14,5 milyon ka
dar devede kulak kabilinden bir ödenek tah
sis edilmiştir. Bu da şayanı şükrandır. G"n-
kü, bundan evvelki Hükümet, bildiğime göre 
beş milyon tahsisat koymuştur. Adalet Parti
si Hükümeti iyi bir görüşle, iyi bir sezişle hüs
nüniyetle bunu 14,5 milyona çıkarabilmistir. 
Ama azdır. Bu bütçe ile halka yararlı olmak 
şöyle dursun, millî maçları bile yürütmek im
kânsızdır. Diğer taraftan, 1. Martta yürürlüğe 
girecek olan Personel Kanunu ile de yüze ya
kın yetişkin teknik elemanın işlerine son veri
leceği öğrenil mektedir. Yine burada bir temen
nide bulunmak isteriz. 440 sayılı Kanuna ekle
nen bir madde ile bir Marttan itibaren Personel 
Kanununun yürürlüğe girmesiyle mağdur ola
cak bu arkadaşların ek vazifelerine atanmaları 
işlejni Sayın Hükümet tarafından biran evvel 
ele alınmalıdır. Zira Mart yaklaşmaktadır. 
Türk sporunun kriz geçirdiği şu sıralarda Ge
nel Müdürlük böyle bir kadro noksaniyle ken
dini boşlukta bulacaktır. 

Bundan evvelki, yıllarda olduğu gibi, bu 
yıl da beden eğitimi ve spor faaliyetlerimizin 
kendi mukadderatlariyle başbaşa bırakılmış ol
malarını üzüntü ve esefle karşılamamak müm
kün değildir. 

Gonf'îio'Mi sa^'bğı ve yurt savunması ile ilgi
li olan hattâ onları çok yakından etkiliyen, 
böylesine önemli bir organizasyonun ilgisiz, bil
gisiz ve görgüsüz iktidarların elinde daima kü
çümsenmiş olmasını görmek, yurtsever ve spor
sever vatandaşlarımızı üzüntü ve ümitsizlikle
re boğmaktadır. 

Beden Terbiyesi ve spor faaliyetlerimiz, se
nelerden beri durmadan değişen Devlet bakan
ları elinde artık bir tecrübe tahtasına döndü

rülmüştür. Bu sebepten, fazla bir başarı bek-
. lemek de her halde insafsızlık olur. Eğer, bu 

organizasyon hâlâ çalışma dinamizmi ve inisi
yatifine sahip bulunuyorsa, bu başarıları per
sonelin kişisel çabalarında aramak lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, 
B'eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, çeşitli 

spor kollariyle halka mal olmuş ve kısır poli
tika çekişmelerinden uzak, partiler üstü bir ka
rakter taşımaktadır. Kanımıza göre, bu orga
nizasyonun tek. politikası vardır. O da; en ya
rarlı hizmetleri halkın ayağına götürebilmek ve 
geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak sağ
lam kafalı, sağlam vücutlu vatan evlâtlarını 
yetiştirmektir. 

Ne var ki, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü, bugünkü yetersiz organizasyon ve malî im
kânsızlık! ariyle bu derece ağır bir yükün altın
dan kalkabilecek bir nicelik ve niteliğe sahip 
bulun m amaktadır. 

Nüfusumuz arttıkça, sosyal ihtiyaçlarımız 
da çoğaldıkça bu organizasyon ilerliyeceğine 
nedense senelerden beri olduğu yerde saymak
tadır. 

Başarısızlıkların temelinde ekonomik, sos
yal ve teknik faktörleri görmek lâzımdır. Bun
ları teşhis etmesini bilmek gerekir. Bunları 
bilmiyen, görmiyen sorumlu Devlet bakanları 
durmadan genel müdürleri ve federasyon baş
kanlarını değiştirmek suretiyle çalışmaları da
ha büyük çıkmazlara soktuklarının farkında 
değillerdir. 

Millî varlığımızla bu derece yakından il
gili ve şerefli bir görevde Balkan devletlerin
den de daha geride oluşumuzun nedenlerini, 
gelmiş geçmiş Devlet bakanlarının kısır parti 
politikalarından ziyade, bu alandaki bilgisizlik 
ve görgüsüzlüklerine bağlamak zorun'luğunda-
yız. 

Yıllardan beri Atatürk gençliği, beden eği
timi ve spora susamış bulunmaktadır. Ama, su 
verecek bir idare yoktur. 

Halklardan kopmuş hükümetler, özellikle1 

sosyal hizmetleri bir kenara itmişlerdir. Tek 
düşünce, iktidarda kalabilmek, daha çok ka
labilmek, daha çok kalabilmek. 

Bu seheple, iki camia arasında kalmış bey
namaza benziyen bir Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü bulunmaktadır. Hükümetten yar-
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dım ister, alamaz. Derdini söyler, derman bu
lamaz. Üstelik dizginleri de daima Devlet ba
kanlarının elindedir. Oysa, halka hizmet ge
rekir, ama imkânları müsait değildir. Sonuç 
olarak halk, hiçbir zaman bu organizasyondan 
hoşnut olmaz. Bu suretle Genel Müdürlük. 
hem üst makamlardan, hem de halktan gelen 
tenkidler arasında bocalar durur, ne Hükümete 
ve ne de halka bir türlü yararlanma yollarını 
bulamaz. 

Bu durumu ile Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü halkla Devlet arasında boşlukta yer 
almaktadır. Kime nasıl yaranacağını ve ne 
yolda çalışacağını çoğu zaman kestiremiyecek 
'bir duruma düşürülmüş bulunmaktadır. 

Hükümet programında, halkamızın bütün 
ekonomik ve sosyal sorunlarının ve en iyi çö
züm yollarının getirileceği vaadlerini dinlemiş
tik. Oysa, beden eğitimi ve spor gibi toplumun 
beden ve ruh sağlığı ile, topyekûn savunma 
gücü ve kalkınma ça'balariyle çok yakından 
ilgili bulunan bu en önemli sosyal 'hizmetin de 
henüz yeteri derecede ele alınmamış olduğunu 
görmekteyiz. Bundan evvelki devrelerde ol
duğu gibi, bu devrede de beden eğitim ve spor 
işlerimiz kencti kaderine ve kuruluşundaki per
sonelin kişisel çabalarına terk edilmiş bir du
rumdadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda 

belden terbiyesi ve spor faaliyetlerimizin için
de bulunduğu duruma değindik. Bundan son
raki açıklamalarımızda bu organizasyonun sü
ratle kalkınabilmesi ve kendisinden beklenen 
yurt vazifesini yapabilmesi için dileklerimizi 
arz ediyoruz. 

Beden terbiyesi ve spor faaliyetlerini yürü
tecek organizasyonun büyüklüğü ve küçüklü
ğü ne olursa olsun, mutlaka bağımsız ve ken
di inisiyatifi ile hareket edebilecek niteliklere 
saihilbolması gerekmektedir. Çeşitli partilere 
mensup, politik temayülleri başka başka olan 
ve spor anlayışları birbirini tutmıyan Devlet 
bakanları, ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsun
lar, bu dâvaya yararlı olamazlar. Ve şimdi
ye kadar olamadıkları da acı bir gerçektir. 
Bugüne kadar bunların biri gelmiş, biri gitmiş 
ve Hükümetçe benimsenmiş bir beden eğitimi 
ve spor politikası olmadığı için, baki kalan bu 
kubbede hoç bir seda olmuştur. 
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O halde bağımsızlık şarttır. Böyle bir ba
ğımsız kuruluşun çapı ne olmalıdır? 

Sayın milletvekilleri, 
Konuşmamızın başında, beden eğitimi ve 

sporun yurt savunması açısından önemini be
lirttik. Gerektiği zaman kurtuluş savaşlarına 
katılabilecek sağlam kafalara ve sağlam be
denlere milletçe ihtiyacımız vardır. En iyiyi, en 
doğruyu düşünecek aydın kafalar ve saldırgan 
kuvvetlere karşı durabilecek güçlü bedenler 
yetiştirmek zorunluğundayız. 

Vazifenin bu ağırlığına karşılık, nüfusumuz 
yılda % 3 artmakta Ve sosyal ihtiyaçlarımız 
çığ gibi büyümektedir. Bütün bu gelişmeler 
göz önüne alındığı takdirde, toplumun ihtiyacı
na cevap verebilecek bir beden eğitimi ve spor 
işleri organizasyonunun büyüklüğü kendiliğin
den ortaya çıkar. 

Bu şerefli ve o derece çetin vazifeyi ancak 
bir bakanlık başarabilir. O halde, her şeyden 
evvel Beden Eğitimi ve Spor Bakanlığına şid
detle ihtiyaç vardır. Bu bakanlığın politikası, 
her türlü beden eğitimi ve spor faaliyetlerini 
bütün üniversite ve okullara, gençlik kuruluş
larına ve halka indirebilecek bilimsel ve plân
lı bir çalışmaya dayanmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığının ilkokullara kadar 
uyguladığı beden eğitimi ve spor faaliyetle
rinden olumlu bir sonuç alınamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Karan üç dakikanız 
vardır. 

T. î. P. GRUPU ADINA MUZAFFER KA
RAN (Devamla) — Bakanlık şarttır. Çünkü, 
gayesi halka hizmet olan yurt çapında bir faa
liyet hiçbir zaman uygulanamamaktadır. Ge
nel Müdürlüğün buna gücü kâfi değildir. Ye
tiştirilmiş teknik elemanı yoktur. Hiçbir spor 
kolunda olumlu bir başarı sağlanamamaktadır. 
Çeşitli imkânsızlıklardan dolayı futboldan gay
rı spor kolları ihmal edilmektedir. Buna rağ
men futbolde bile bir başarı yoktur. 

Sporun her kolunda geriye gidişler mev
cuttur. Ata yadigârı millî sporumuz olan gü
reş, bu yüzden ağlanacak haldedir. Yurda ge
len yabancı spor otoriteleri spor alanlarımızı 
gördükleri zaman bu memlekette spor inkişaf 
edemez diyorlar. Türkiye'nin coğrafî durumu 
'her türlü spora çok elverişli olduğu halde, bi
limsel ve plânlı çalışmaları bir türlü benimsi-
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yemediğimiz için, spor kollarının en uygun ve 
olumlu faaliyet bölgelerini değerlendirememek-
teyiz. 

Organizasyonun eli ve gücü her tarafa ula
şamadığı için, yönetimde bir başıbozukluk 
vardır. Bu- sebeple disiplin yoktur. Büyük 
kulüplerin tek elçilikleri vardır. Bölge baş
kanlıkları bulundukları illerin valilerine göre 
ayak uydururlar. 

25 çeşitli spor koluna ait stadyum, kapalı 
salonlar, yüzme havuzları ve sair tesisler çok 
kifayetsizdir. Genel olarak bakımsızdırlar. 

Sayın milletvekilleri, 
Spor Talimatnamesindeki aksaklıklardan. 

hakemlere atılan dayaklardan, stadyumlardaki 
başıbozukluklardan, çeşitli düzensizlik ve di
siplinsizliklerden bahsederek yetersiz çalışma
ları ve kötü örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
Bütün bu bozuklukların ve'balini Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü çekmektedir. Ama, 
taşıma su ile çalışan bu değirmen ancak bu ka
dar döner. 

Bütün bu gerçekler bizi, bir Beden Eğitimi 
ve Spor Bakanlığının şart olduğu kanısına gö
türmektedir. Şarttır, çünkü, çağımızda beden 
eğitimi ve sporun değerini takdir eden devlet
ler, milyarları gözden çıkarmaktadırlar. 

Beden eğitimi ve spor artık bir bilim dalı 
haline gelmiş bulunmaktadır. Bu amaçla çe
şitli spor okulları ve akademileri kurulmuştur. 
Dünya milletleri birbirlerine bu yolla bağlan
maktadırlar. Millî propagandanın en güçlü 
kaynağı bu yolla sağlanmaktadır. 

Uygar devletlerde şehir plânları yapılırken 
evvelâ hastane ve spor sitelerinin yerleri tes-
bit edilmektedir. 

Bu memleketlerde orduya alınacak gençler, 
çeşitli iş kollarında çalışacak işçiler, küçük 
yaşlarından itibaren plânlı bir beden eğitimi 
ve spor çalışmasına tâbi tutulmuş oldukları 
için, moral bakımından yüksek karaktere sa
hip, güçlü, kuvvetli ve sağlam vücutlu kişiler 
olarak vazifelerinin başlarına gidebilmektedir
ler. 

O devletlerin kalkınma çabaları da, böyle
sine bir beden eğitimi ve spor politikasından 
hız almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugünkü sakat müdahaleci zihniyet, yeter

siz organizaisyon, dağınık, bakımsız ve noksan 

spor tesisleri ve kısır bütçe imkânları ile bu 
işler ancak bu kadar yürütülür. Hiç kimse
de kusur aramamak lâzımdır. Kusur hepimi
zindir. Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümet
ler ve sayın üye arkadaşlar bu işin önemini 
anlamamış, değerlendirmesini bilememiş ve 
politika çatışmaları içinde beden terbiyesi ve 
spor faaliyetleriyle ilgilenecek zamanı maale
sef bulamamışlardır. 

Bu selbeple, adı geçen orzanizasyon, önem
senmeden bir kenara itilmiş bulunmaktadır. 

Artık zararın neresinden dönülürse kârdır. 
Beden eğitimi ve spor işlerini süratle ele al
mak, bütün organizasyonu bir bakanlık içinde 
toplıyarak genel müdürlükler halinde yurt sat
hına yaymak ve halka mal etmek gerekmekte
dir. 

Böyle bir bakanlığı yürütecek yetişkin oto
ritelerimiz vardır. 

Bu bakanlık yurt savunması için kafa ve 
bedence sağlam kuşaklar yetiştirecektir. 

Milletlerarası propaganda ve dayanışmayı 
devamlı olarak sağlıyacaktır. Turizme hizmet 
edecektir. Yurt kalkınmasına yardımcı ola
caktır. Ve toplumumuza uygarlığın kapıları
nı açacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerime son verirken, bu derece önemli 

bir bakanlık için gerekli malî yardımın Sayın 
Hükümet tarafından esirgenmemesini ve hor 
çareye başvurularak mutlaka sağlanmasını di
leriz. Grupumuzun, partiler üstü bir zihniyet 
ve anlayışla, beden eğitimi ve spor faaliyetle
rini daima destekliyeceğini arz eder, bütçenin 
hayırlı olmasını diler, saygılarımızı sunarız. 
(T. t. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Şinasi Osma. 

A. P. GRUPU ADINA SİNASİ OSMA (iz
mir) — Sayın Başkan ve sayın Milletvekilleri; 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1966 yılı büt
çe tenkidini yapmak için huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel konuşmamızın 
ve tenkidlerimizin kolay anlaşılmasını sağlamak 
maksadiyle, maruzatımızı; 

1. — Beden eğitimi ve sporun ehemmiyeti, 
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2. — Beden eğitimi ve sporun sevk ve idaresi 
hakkındaki görüşümüz, 

3. — Memleketimizde sporla meşgul bâzı kim
selerin düşünceleri, 

4. — Sporumuzun yükselmesinde her şeyden 
evvel zihniyet değişikliğinin önemi, 

5. — Spor - Toto ve Loto hakkındaki görüşü
müz. 

6. — Futbol Federasyonunun % 5 leri, 
7. — Spor Bakanlığı hakkındaki noktai na

zarımız, 
8. — Spor politikamızın ana hedefleri olmak 

üzere 8 bölüm üzerinde toplıyacağımızı arz et
mek isteriz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bugün yalnız memleketimizde değil, bütün 

dünyada, gençliği olduğu kadar, her çağdaki 
insanları ilgilendiren, siyasi ve içtimai mevzu
lar kadar büyük bir önem taşıyan beden eğitimi 
ve sporun ilmî hüviyeti üzerinde bir parça dur
mayı faydalı mütalâa etmekteyiz. 

Çeşitli yön ve nitelikleri bulunan sporun ge
niş anlamda bir tarifini yapmak lâzımgclirsc, 
«beden eğitimi ve spor, insanın ruh terbiy esidir.» 
diyebiliriz. İnsanlığın geçmişi kadar eski bir 
maziye sahibolan beden eğitimi ve spor, medeni
yetin bugün ulaşmış olduğu seviyenin sağlanma
sında, muhakkak ki, büyük bir rol oynamıştır. 

«Sağlam vücutta sağlam kafa da bulunur» 
Atasözündeki gerçek, bu sebeple her gün bi
raz daha kıymet ve ehemmiyet kazanmaktadır. 

Bu gün memleketimizde beden eğitimi ve 
sporun ilmî hüviyeti lâyikı ile bilinip tak
dir edilemediğinden, bu ilim dalı ile diğer 
ilim dalları arasında lüzumlu bir irtibat kuru
lamadığından, sporumuz yeter derecede inki-
şaf edememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Beden terbiyesi ve sporun ehemmiyeti üze

rinde bu suretle kısaca maruzatta bulunduk
tan sonra beden eğitimi ve sporun sevk ve ida
resi hakkındaki düşüncemizi arza çalışaca
ğım. 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi memleketi
mizde herkes aklına gelen bir formülü ileri' 
sürerek sporumuzun ıslahı için fikir beyan 
etmektedirler. 

Halbuki, yalnız gençlik çağında bir veya 
birkaç spor kolunda çalışmış olmak, fırsat 

buldukça sahalara gidip futbol maçı, atle-
tizim yarışması, boks ve güreş müsabakası sey
retmek, bazan da gönlünü eğlendirmek, İs
panya'da kurduğu şatoların tahakkuk edip et
mediği, spor totosuna, işaretlemek için stad-
lara koşmak veya kalemi eline alarak o 
mevzularda yazı yazmakla, istenilen evsafta bir 
spor idarecisi olmak mümkün değildir. 

Düşüncelerimize göre iyi bir spor idare
cisi, zamanla, tecrübe ile, çeşitli merhalelerden 
geçmek suretiyle yetişir, bilhasa aldığı vazi
felerde başarıya ulaşmak ve ilmî esaslara göre 
çalışarak muvaffakiyet sağlamak şarttır. 

Binaenaleyh, memleketmizde, sporun kal
kınması ve gelişmesi için şart, bugünün modern 
anlayışına göre yeni bir teşkilât kanunu ile be
raber bir ilim bu mevzua lâyik olduğu ehemmi
yetin verilmesi, ihtisasa hürmet edilmesi ve en 
yüksek kademeden en küçük kademeye kadar spor 
işlerinde mesuliyet taşıyan insanların spordan 
anlar, sporun hususiyetlerini bilir ve sever in
sanlar olmasiyle kaimdir. 

Halbuki memleketimizde, mintarafillah her
kes spordan anlamakta, herkes bu mevzuda ileri 
geri konuşma yetkisini kendisinde görmekte, ak
lına gelen formülleri ileri sürerek sporumuzun ıs
lahı için fikir beyan etmektedir. 

Bnulardan kimisi vaktiyle parlak bir sporcu 
olduğundan dem vurmakta, kimsi başıma geçti
ği kulübün kendisine birşey ilham ettiğini zan
netmekte, kimi eline aldığı kalemle sığındığı bir 
gazetenin sütunlarından cesaret alarak aklına ge
leni yazmakta, leVhâsıl herkes kendini allâmeici-
han sanmaktadır. 

Kanaatimiz odur ki, memleket sporuna fayda
lı olmak istiyenler her türlü tesirden ve taz-
yikden azade, bilhassa Türk sporunu inhisarına 
almak istiyen bâzı kulüplerin kaprislerinden 
uzak, meleke t meselelerine vukufla ve cesaretle 
eğilmesini bilmelidirler. 

Bugün Anadaolu'nun temyiz ve kabiliyetli 
ve sportmen çocukları memleket sporunun kal
kınması için kendilerine el uzatılmasını bekle
mektedirler. 

îşte bu sebepledir ki, bunu bilmek ve buna 
göre kararlar almak spor adamının birinci vasıf 
ve vezifesidir. 
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Kıymetli arkadaşlarım. 
Yine son zamanlarda, 3530 sayılı Kanunun 

değiştirilmesi lüzumu sebebiyle memlektimizde 
spor işlerimizin yürütülmesi, memleket gençliği
ne faydalı bir istikamet yönetilmesi için, spor 
otoritesi gençler çeşitli fikirleri ortaya atmakta
dırlar. Bunlardan bâzıları; profesyonellikle, ama
törlüğün ayrılmasını mevcut teşkilâtın yalnız 
amatörlerle meşgul olunmasını, 

Bâzıları, Devletin spora tam müdahalesinin 
faydalı olmıyacağını, Devletin spor işlerinden eli
ni eteğini çekmesini, 

Bâzıları, okul sporuna büyük önem verilme
sini, üniversitelerimizin gücünden ve kuvvetin
den faydalanılmasını; 

Bâzıları, yılda bir defa Bakanlar Kurulu ile 
birlikte bir Spor Şûrasının toplanmasını ve spor 
işlerimize bir veçhe verilmesini; 

, Bâzıları, teşkilâtımızı yeniden düzenlerken, 
dünyanın bu sahada ileri olan memleketlerden 
örnekler alınmasının bir zaruret olduğunu, 

Bâzıları, ikinci Cihan Harbinden sonra, 
totaliter rejimlere uyularak hazırlanan 3530 sa
yılı Kanunun tatbikatında hatalara düşüldüğü
nü, çok kısa bir zaman geçmeden kütlelerin 
ihmal edilerek mahdut üyesi bulunan klüplerin 
idaresiyle meşgul olduğunu, binaenaleyh ama
tör sporun ikinci plâna itildiğini, profesyonel 
takım kurmuş kulüplere âzami tâviz verildiğini, 

Bâzıları, fcdarasyonların teknik ve idari yön
den muhtariyete kavuşturulmasını, profesyo
nel takım kurmuş kulüplerin özel fedarasyon-
larla sevk ve idare edilmelerinin daha doğru ol
duğunu, 

Basılan ordu ve okullarla sıkr bir işbirliği
nin bir zaruret olduğunu, bir Spor Bakanlığı
nın muhakkak kurulmasının icabettiğini, bâzı
ları, 1948 den bu yana çeşitli zamanlarda Be
den Eğitimi Kanununun ıslâhı için teşebbüslere 
geçildiğini, spor şûraları toplandığını, fakat 
gençlik için hayati ehemmiyeti haiz olan bu 
mevzua bu dâvaya el atılmadığını, aktüel me
selelerle vakit geçirildiğini ileri sürmekte ve 
yakınmaktadır. 

Fakat, hemen herkes, 
— Bir Spor Bakanlığının kurulmasında, 
—,Amatör sporun üzerinde durulmasında, 
— Üniversite, okul ve ordu ile işbirliği ya

pılmasında ittifak halindedir. 
Sayın arkadaşlar, 

Bugün bu tavsiyelerden faydalanmak müm
kündür. Ancak, taklitçilikten kaçınılarak, bu
güne kadar elde edilen derslerden ve tecrübeler
den faydalanılarak, memleketimizin şartlarına 
ve bünyesine uygun bir teşkilât kurmak zaru
ridir. 

Hiçbir zaman bir Amerika, bir İngiltere ola-
mıyacağımızı, hiçbir zaman geri kalmış Asya ve 
Afrika memleketleri içinde yaşayamıyacağımızı, 
daha doğrusu kalamıyacağımızı hesap etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım. 
Mâruzâtımızın bu kısmında bâzı, yanlış dü

şünüşe sahip kimseler tarafından kumar diye 
vasıflandırılmak istenilen memleket gençliğine 
ve sporuna büyük ölçüde yardımda bulunan, 
faydalar sağlıyan spor - toto ve lotodan da bir 
parça bahsetmek istiyoruz. 

Yek nazarda basit bir bahsi müşterek mües
sesesi gibi görünen ve 1959 senesinde o zamanın 
Hükümeti tarafından ileri bir görüşle Büyük 
Millet Meclisinden geçirilen 7258 sayılı Kanu
nun Türk gençliğine ve Türk gençlik teşekkül
lerine sağladığı faydalar sayılamıyacak 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 teşmil etmeden 
spor - totodan elde edilen paralarla meydana 
getirilmeye çalışılan saha ve tesislerin miktarla
rının artması, bugün bir memlekete şâmil genç
lik hizmetine tahsis olunması, bunların plân dâ
hilinde geliştirilmesi en büyük temennimizdir. 
Saniyen, her hafta adedleri milyonlan aşan va
tandaşlarımızın alâka ve heyecanla takibettik-
leri spor - toto, fertleri eğlendirmekle kalmıya-
rak, gençlerimizi kahve köşelerinden, kurtar
ması, açık havaya kavuşturması bakımından 
ileri bir kıymet ve ehemmiyet taşımaktadır. 

Salisen, maddi muzayiha içinde bulunan ku
lüplerimize yapılan yardımlar az dahi olsa bir 
faydadır. Ancak, bunun artırılması düşünül
melidir. 

Alman mütehassısları tarafından meydana 
getirilen bu müessese bilhassa 1965 Şubat'ından 
bu yana öğünülecek bir hale gelmiştir. Bu 
müessesenin Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğüne ve dolayısiyle memleket gençliğine yap-
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tığı hizmetler sayılamıyacak kadar çoktur. Me
selâ, bugüne kadar Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne, altı sene zarfında 216 181 622 lira 
pa ra verilmiştir. 

Bu paranın 146 milyon lirası memleketimizin 
çeşitli bölgelerinde yapılan tesislere harcanmış
tır. Bu arada, genç kuşakların tahsillerine yar
dım için verilen para da ayrıdır. 27 777 706 li
ra tutan bu para mütaakıp senelerde verilecek
lerle hayıra harcanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Bu mevzua temas etmişken bir parça da bü

tün dünya memleketlerinin oynamakta olduğu 
spor - lotodan bahsetmek isteriz. 

Halen kulüp isimlerine göre hazırlanmış bu
lunan bir Loto Kanunu Hükümet tarafından 
Büyük Meclise sunulmuştur. Her bakımdan lü
zumlu ve faydalı olan bu kanunun kısa zamanda 
çıkarılmasını arzu ve temenni etmekteyiz. 

Ancak, bu kanun çıkarken, Spor - Toto Teş
kilâtının bünyesinin bozulmamasını, bir hataya 
düşülerek Maliye Bakanlığına bağlanmamasına 
dikkatinizi çekmek istiriz. Bu meyanda, mâru
zâtımızın sonunda arz edeceğimiz gibi Spor - To
to Teşkilâtının müstakil bir Umum Müdürlük 
haline getirilmesi kurulacak Spor Bakanlığına 
bağlanması da bir zarurettir. 

Fazla bir masrafı ihtiyar etmeden bir isim 
değişikliği ile meydana gelecek bu Umum Mü
dürlük memlekete büyük hizmetler yapacak
tır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Maliyecilerimizin, maliyecilik zihniyeti ile 

her tarafa el atma arzularından söz etmiş iken, 
Futbol Federasyonunun da mühim bir derdi ha
line gelen % 5 lere temas etmek istiyoruz. 

Hepinizin çok iyi bildiği gibi memleketimiz
de profesyonel futbol takımı kurmuş olan kulüp
lerimizin bu faaliyetleri de futbol Federasyonu 
tarafından idare edilmektedir. 

Futbol Federasyonu bu çeşit faaliyetleri yü
rütmek için yeteri kadar elemana sahip değil
dir. Binaenaleyh, bunlar için masrafa ihtiyar 
etmek mecburiyetindedir. 

Bu masrafları karşılamak üzere kulüpler, 
yapmakta oldukları maçların hasılatından % 5 
kadar bir parayı kendi hisselerinden, Futbol 
Federasyonu adına bir fona yatırmakta ve bu 
para ile kendi profesyonel takımlarının işlerini 
gördürmektedirler. 

Bu hal bir profesyonel takım kurma prensi
bini kabul edildiği günden itibaren talimatname
ye konulan bir madde ile aksaksız yürütülmüş
tür. 

Münhasıran profesyonel futbol faaliyetleri
nin yürütülmesi gayesiyle kulüplerin hakkı olan 
maç hasılatından alman bu paranın Devlet Gc 
nel ve katma bütçesine konulmak suretiyle Fut
bol Federasyonunun elinden alınmak istenilmesi, 
bu parayı yalnız bu maksat için Federasyon 
emrine terk eden kulüpleri haklı olarak endişe-

' lendirmektedir. 
Profesyonelliğin kabulünden bu yana, on 

seneden fazla bir zaman, bu suretle, kullanılan 
bu para, ne yazık ki, bu işi lâyıki ile bilmiyen-
lerin işbaşına geldiği bir devrede, Beden Ter
biyesi bütçesine ithal edilmek suretiyle, işler 
ilân edilmiştir. 

Hiçbir hakları olmadığı halde, Maliye Vekâ
letinin memleketlerinin ellerine geçen bu parayı 
bütçeden çıkarmak istememeleri, profesyonel 
takım kurmuş kulüpleri hem üzmekte ve hem de 
profesyonellere ait işlerin yürütülmesini engel
lemektedir. 

Kaldı ki, bir vergi veya bir Devlet geliri ol-
mıyan bu parayı, isterlerse kulüpler vermiyebi-
lirler. Eğer, kulüpler bu anlayış içine girerler
se, pek tabiî ki, hem bütçede bir açık husule 
gelecek ve hem de profesyonel takım kurmuş 
olan kulüplerin işleri sürüncemede kalacaktır. 
Bu hal, alayışsızlığın, lüzumsuz; müşkilât çı
karmanın tipik bir örneğidir. 

Biz, Adalet Partisi Meclis Grupu olarak, pro
fesyonel takım kurmuş kulüplerin kendi rıza-
lariyle, kendi işlerinin görülmesi için kendi his
selerinden ayırarak bir fonda topladıkları ve 
Federasyon emrine verdikleri bu paranın 
1966 yılı bütçesinden çıkarılmasını istiyoruz ve 
lüzumlu görüyoruz. (Alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım. 
Maruzatımıza başlarken, konuşmamızı bâzı 

başlıklar a l toda toplıyarak bunlar üzerinde du
racağımızı, görüş ve temennilerimizi Yüce Mec
lise arza çalışacağımızı belirtmiştik, 

Binaenaleyh şimdi, günün konusu ve belki 
de en ehemmiyetlisi olan Spor Bakanlığı hak
kındaki görüşlerimizi yüksek ıttılaınıza arz ede
ceğiz. 

BAŞKAN —Say ın Osma 4 dakikanız kaldı 
hatırlatırım. 
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A. P. GRUPU ADINA ŞÎNASÎ OSMA (De
vamla) — Sayın arkadaşlar, 

Maruzatımızın başında da söylediğimiz gibi 
ne üzücüdür ki, iktisadi bir mevzu kadar ehem
miyetli olan ırk, din, mezhep ve kültür ayrılık
ları gösteren sulh sever milletleri biribirine bağ-
hyan gençliğimizi muasır medeniyet seviyesine 
ulaştırmamız için üzerine eğilmemiz farz olan 
sporumuzun bir Bakanlığı yoktur. 

Bugüne kadar (Bilhassa bundan evvelki 
devrede) bu vazifeyi takabbül eden Devlet Ba
kanları ekseriya bu mevzuu lâyikı ile bilmedik
lerinden, bu mevzuatın politikasını kavrayama
dıklarından kendilerine «Spor Bakanı» dedirt
mekten daima kaçınmışlar ve hoşlanmamalar
dır. 

Halbuki, vatandaş kütlelerinin büyük bir 
çoğunluğunu alâkalandıran bu önemli mevzua 
parmak basarken, sporcu ve spor severlerin 
«bizim de bir Bakanımız var» diyebilmeleri, ra
hat ve huzur içinde olabilmeleri, sporumuzun 
istikbaline daha emin bir gözle bakabilmeleri 
için bir Spor Bakanlığı ve onun başında adı 
Spor Bakanı olan bir şahsın bulunması şarttır. 
(Alkışlar) Bu asırda bütün Batı1 memleketleri 
biribirinden az farklı birer Spor Bakanlığı veya 
müsteşarlığı kurarken, bizim hâlâ 1938 de, o gü
nün ihtiyaçlarına göre çıkarılan bir kanunla bu 
işi yürütmeye çalışmamız cidden üzüntü veri
cidir. 

Düşüncemize göre, bugünkü Türk sporu ko
caman bir gövdenin küçücük bir baş tarafından 
idare edilmesi neticesidir ki, milletlerarası alan
da bir başarıya ulaşamamaktadır. Bu hal, teş
kilât kademelerinde çalışan arkadaşların bilgisiz
liğinden ve tedbirsizliğinden değil, teşkilâtın 
zafiyetinden ileri gelmektedir. 

Bu sebeple, bu teşkilâta bir veçhe vermek 
yeni bir kanunla ve hattâ bir kararname ile bu 
küçücük başı gövdeye uygun bir hale getirmek, 
gençliğimizin varlığı ile mütenasip müstakil ve 
işler bir teşkilât haline koymak memlekete ve 
gençliğe büyük bir hizmet olur. 

Yek jaazarda bütçeye tahmil edeceği birkaç 
milyonluk yük ve kurulacak yeni Bakanlığa 
lüzumlu personelin temini bir külfet gibi müta
lâa edilmekte ise de, teşkilâtın sağlıyacağı mad
di ve mânevi faydalar bu külfete katlanmayı za
ruri kılar. 

Aynı zamanda, bu suretle memlekette ve 
milletlerarası alanda genişliğine ve derinliğine 
artan spor faaliyetlerimizi küçük bir baş «Bir 
Umum Müdürlük» yerine büyük bir baş «Bir 
Spor Bakanlığı» daha plânlı, düzenli ve prog
ramlı olarak sevk ve idare eder. 

Bu hal, bir külfet olsa bile, memlekete ve 
Türk gençliğine sağlıyacağı faydalarla mukaye
se edilince katlanılmasını zaruri kılar. 

Nitekim, Sayın Başbakanın seçim arifesinde 
olduğu gibi, geçenlerde de yaptığı bir basın top
lantısında da Spor Bakanlığının kurulacağını 
müjdelemesi bütün spor severleri olduğu gibi 
senelerden beri bu dâvanın tahakkuku için ça
lışan ve bu kürsüden millete vadeden A. P. Gru-
punun da büyük ölçüde memnuniyetini mucibol-
muştur. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken, 
geçen dönemde, muhalefette bulunduğumuz sıra
da, buradan bu kürsüden söylediğimiz sözlerle, 
tahakkukuna çalışacağımızı vadettiğimiz hu
susları çok iyi hatırlamaktayız. Binaenaleyh, 
bu sebeple, sporumuzun kalkınması ile alâkalı 
spor politikamızın anahedefleri ne olmalıdır, 
sorusu üzerinde bir parça durmayı ve bu husus
taki görüşlerimizi açıklamayı lüzumlu ve fay
dalı görmekteyiz. 

Bunlardan birincisi ve bilhassa en muham
minin tahakkuk etmek üzere ele alındığını Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Hükümete yazdığı bir tez
kere ile Spor Bakanlığının kurulması yolundaki 
teklifini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Buna paralel olarak Sayın Başbakanımızın 
biraz evvel arz ettiğim bu Bakanlığın kurulması 
hususundaki görüşleri bütün sporseverler gibi 
bizleri de cidden çok sevindirmiştir. Şu halde, 
sporumuzun kalkınması ve yükselmesi için spor 
politikamızın hedeflerini şöyle tesbit etmek ve 
sıralamak mümkündür. 

1. Derhal bir Spor Bakanlığı kurulmalıdır. 
«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 

Köy İşleri Bakanlığının kurulmasında olduğu 
gibi.» 

2. 3530 sayılı Kanun değiştirilmelidir. 26 se
ne evvel, o günün ihtiyaçları göz önünde tutu
larak, çıkarılan bir kanunla bu günün modern 
anlayışına göre bir Beden Eğitimi ve Spor Teş
kilâtını yürütmek mümkün değildir. 

3. Bir plân dâhilinde saha ve tesislerin ik
maline devam olunmalıdır. 
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Bilhassa İstanbul'un zaruri ihtiyacı olan yüz 
bin kişilik stad ile Ankara ve İzmir'in beynel
milel müsabakalar için ihtiyaçları bulunan stad 
ve tesisler önplânda tutulmak kaydiyle, 

4. Bir Spor Akademcsi hemen kurulmalı
dır. İlmî bir çalışma yoluna girmek ve müspet 
çalışmalara başlamak için. 

5. Futbol okulları açılmalıdır. 
Fulbolumuzun kalkınması, lüzumlu öğret

men, antrenör, montör ve sair teknik elemanla
rın yetiştirilmesi için. 

6. Güreşimizin kalkındırılma çareleri aran
malıdır. Millî sporumuz güreşin eski şerefli 
halini alabilmesi için köy meydanlarından itiba
ren ele alınarak, bucak, ilçe ve il merkezlerine 
şâmil müsabakalarla hakiki kıymetlerin meyda
na çıkarılması ve ilmî bir metotla çalıştırılmala
rını sağlamak için, 

7. Federasyonların seçim ile işbaşına geti
rilmesi ve istiklâllerine kavuşturulması yolunda 
ilk adım atılmalıdır. 

Çeşitli müdahalelerle çalışma gücünü ve kuv
vetini kaybeden federasyonların bu hal ve 
şartlar içinde memlekete yeter derecede faydalı 
olamadıkları göz önünde tutulduğu için, 

8. Profesyonel kulüplerin şirket haline ge
tirilme mevzuu tetkik edilerek kuvveden fiile 
çıkarılmalıdır. 

Bugün dünya yüzünde büyük bir endüstri 
olarak kabul edilen futbolun, daha düzenli daha 
disiplinli ve daha verimli bir hale getirilmesi 
için, 

9. Üniversitelerde okullarda sporun gelişti
rilmesine çalışılmalıdır. 

Birer ilim yuvası olan üniversitelerimizle bi
rer eğitim merkezi olan okullarımızda spor, bir sis
tem ile ele alınmadıkça dünyada bu vadide hamle 
yapmış milletlerle boy ölçüşmemiz kabil değil
dir. Binaenaleyh, bu mevzua lâyik olduğu ehem
miyet. verilmelidir ve faaliyete başlanmalıdır. 

10. Amatör spora önem verilmeli ve lüzum
lu alâka esirgenmemelidir. 

Her türlü amatör sporla, amatör sporcu ve 
idareciler teşvik edilmeli, bu şekilde çalışan 
hakiki sporculara ve teşekküllere gereken de
ğer verilmeli ve maddi yardımlardan da kaçın
mamalıdır. 

...11. Bir yüksek spor konseyi kurulmalıdır. 
Bugünkü merkez istişare kurulu çeşitli tesir

lerle, tam mânasiyle, müstakil ve işler bîr du

rumda değildir. Binaenaleyh, spor işlerimizi 
lâyıkı ile tanzim ve murakabe etmek, kararla
rını hiçbir makam ve kulübün tesiri altında kal
madan, memleket menfaatlerine en uygun bir 
istikamette yürütmek için, çoğunluğu seçimle 
işbaşına gelecek bir yüksek spor konseyinin ku
rulması şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Mâruzâtımızı burada sonuçlandırmış bulun

maktayız. Bütün tenkid ve temennilerimizin, 
bugün iş başında bulunan, hüsnüniyet ve değer
lerini yakinen bildiğimiz Sayın Devlet Bakanı 
ile Beden Terbiyesi Teşkilâtının başında bulu
nan sayın arkadaşlar tarafından yerine getirile
ceğini düşünerek müteselliyiz. 

Bu vesile ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1966 yılı bütçesinin memleketimize ve 
asîl Türk gençliğine hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Nizamoğlu arka
daşımız görüşmelerin yeterliğini teklif ediyor. 
Henüz altı arkadaş görüşmediği için oylıyamı-
yacağım. 

Söz sırası M. P. Grupu adına Sayın Bahat-
tin Uzunoğlu'nun. Buyurun Sayın Uzunoğlu. 

M. P. GRUPU ADINA BAHATTİN UZUN
OĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; grupum adına söze başlama
dan evvel bir ciheti belirtmeden geçemiyece-
ğim. Maalesef bugüne kadar hiçbir iktidar 
ve parti, partim de dâhil olmak üzere, genç
liği ilgilendiren bu kadar mühim bir mesele ile 
lâyikı veçhile alâkadar olmamışlardır. Temen
nim bugünkü iktidar partisinin bu işe lâyık 
olduğu ehemmiyeti verip gereğini yapmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bu mâruzâtımdan 
«sonra Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe
si hakkında M. P. Grupu adına tenkid, temen
ni ve görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 3530 sa
yılı Kanun hükümleri gereğince faaliyet gös
terir. Bu kanun «Yurttaşın fizik ve moral ka
biliyetlerinin beden eğitimi yoliyle geliştirilme
sini» hedef tutmaktadır. Yani, beden terbiye
siyle insan varlığına şekil veren, ruh veren; 
ifade ve ahlâk terbiyesiyle fikrî terbiyeyi mu-
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vazeneyc sokmak işi bu Genel Müdürlüğün 
anafaaliyetleri cümlesindendir. 

Hepimiz biliyoruz ki, insan maddi ve mâ
nevi unsur ve kuvvetlerden meydana gelmiş ter
kibi bir bütündür. Bu bütünün toplum yararı
na, insanlık yararına en elverişli yolda hazır
lanması, ancafc maddi ve mânevi unsurları pa
ralel olarak geliştirmek ve eğitmekle mümkün
dür. Bu iş büyük gayret ve çaba istiyen komp
le çalışmayı gerektiren bir iştir. Sağlam kafa, 
sağlam vücutta bulunur, düsturunu doğrula
mayı hedef tutan bir iştir. Bu önemli konu üzes 

rinde faaliyet gösteren bir Genel Müdürlüğün 
durumu ve bugünkü çalışması ne yoldadır? Ve 
hangi istikamettedir? Vaktimizin müsaadesi nis-
betinde durumu arz etmeye çalışacağız. 

Bir teşekkül faaliyetini, her şeyden önce, ka
nun ve mevzuatın kendisine çizmiş olduğu yolda 
yürütür. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün faaliyetini kapsıyan kanun eskidir. Hem 
de, bir hayli eskidir. Bugünün ihtayaçlarına 
cevap verecek nitelikte değildir. Bu hakikat, 
beş yıldan beri sorumlu Bakanlar tarafından 
da teslim edilmekte ve her yıl bütçe konuşmala
rında en kısa zamanda değiştirileceği beyan 
olunmaktadır. Ama nedense, beyan olunan-bu 
kısa süre her halde dolmamış olacak ki, kanun 
tasarısından henüz ortada eser yoktur. 

Bizim bu konuda görüşümüz şudur ki; 
memleket ölçüsünde yaygın ve önemli bir faa
liyeti yönetmek durumunda ve sorumluluğun
da bulunan bir kuruluşun, bir Genel Müdür
lüğün bugünkü haliyle değil, «Gençlik ve Syor 
Bakanlığı» adiyle bir Bakanlık bünyesinde top
lanması ve ona göre teşkilâtlanması, gayenin 
tahakkuku bakımından zaruri ve elzemdir. Ni
tekim bugünkü çalışma böyle bir Bakanlığın 
kurulması lüzumunun gün geçtikçe doğrulıya-
ca'k istikamette gelişmektedir. 

İnsan varlığını bedenen ve ruhen eğitme işi, 
iki istikamette kendisini göstermektedir. Bun
lardan birincisi, okul içi çalışmaları, ikincisi 
okul dışı çalışmaları. 

Okul içi çalışmaları doğrudan doğruya Millî 
Eğitim Bakanlığının uhdesinde bulunmaktadır. 
Bakanlığın bu işle ilgilenmek üzere merkez 
teşkilâtına bağlı bir Beden Eğitimi ve İzcilik 
Müdürlüğü vardır. Bu Müdürlüğün bugünkü 
hali ve mevcudiyeti de kadro kifayetsizliği, 

çalışma metotlarının (30) sene evvelki bir an
layış içinde bulunması bu Müdürlüğü âtıl bir 
durumda bırakmış, diyebiliriz. Buna mukabil 
beden eğitimi faaliyetlerinin büyük gelişme yü
kü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
omuzları üzerindedir: Yukarda da belirttiğimiz 
üzere yurt ölçüsünde çalışma yapan bu Genel 
Müdürlüğün 19G5 ve 1966 seneleri faaliyet büt
çeleri üzerinde yaptığımız tetkikata nazaran : 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 
19 ııcu maddesinin (B) ve (C) bendleri gere
ğince, bölge bütçelerinin malî kaynağını teşkil 
©den özel idare ve belediye hisselerinin 655 
sayılı Kanunla kaldırılması dolayısiyle bölge
lerin yalnız personel ücretlerini karşılıyabilmek 
üzere 10 milyon liralık bir yardım teklif edil
miştir. Türkiye'nin 67 vilâyeti mevcudolduğu-
na göre, teşkilâta bağlı ve murakabesi Umum 
Müdürlükçe yapılmakta olan 67 bölge mevcut 
demektir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, huzuru
nuza getirmiş bulunduğu bu bütçe tasarısı ile 
demek istiyor ki ; .1966 senesi içerisinde 67 böl
gede spor faaliyeti olmıyacaktır, yani olamı-
yacaktır. Çünkü, bu yapılan yardım ancak böl
gelerde çalışan memur ve hizmetlilerin ücret 
ve maaşlarını karşılıyaJbileeek nisbettedir. Hal
buki, 655 sayılı Kanundan evvel bölgeler, özel 
idareden 4 168 436 ve belediyelerden ise 
30 764 575 lira ki, cem'an 34 933 011 lira gibi 
büyük bir gelirle spor faaliyetlerini yürütebil
mekte iken, bugün 655 sayılı Kanunun yürür
lüğe girmesi dolayısiyle gelirler kesilmiş ve böl
gelerdeki faaliyetler tamamen durmuştur. Ha
len, Genel Müdürlüğün bütçeden aldığı 10 mil
yon lira yardımın 67 bölgeye taksim edilmesi 
halinde her bölgeye düşecek para ile ne ya
pılacağını ve neler yapılabileceğinin takdirini 
sizlere bırakıyorum. 

Eğer, imkânlarınız yoksa, bu bölgeleri kapa
talım ve her türlü spor faaliyetlerini durdura
lım. Şayet imkânlarınız varsa, bunlara bir hal 
çaresi arayjp bölgelerimizi bu feci durumdan 
kurtaralım. 655 sayılı Kanunun müzakeresi sı
rasında bu kürsüde konudan Milletvekili arka
daşlarımın görüş ve düşüncelerini dikkatle ve 
büyük bir alâka ile okudak. Arkadaşlarımızın 
sözleri hafızamda canlanıyor. Evet, mahallî ida
relerin ve belediyelerimizin hakikaten .yardıma 
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mulhtaoolan -bütçelerini düşünmek ve onları hi
maye etmek lâzım. Lâzım ama, bir taraftan be
lediye ve özel idare bütçelerini takviye eder
ken, diğer taraftan da; bölge faaliyetlerinin 
aksamadan yürütülebilmesi için başkaca gelir 
membalarının araştırılması icabederdi. Bugüne 
kadar bu durum halledilmemiş olduğuna göre, 
Hükümetin bu mevzuda ne düşündüğünü ve 
(bölgelerdeki spor faaliyetlerimin yapılabilmesi 
için ne gibi tedbirler alındığını, hangi kaynak
lardan ve ne suretle 'bölgelere maddi yardımda 
'bulunabileceğinin hiçbir tereddüde mahal kal-
mıyacak bir şekilde açıklanmasını rica edece
ğiz. 

Bunun yanında her gün gazete sütunlarına 
aksetmiş bulunan spor, faaliyetlerinden müte
vellit 'bâzı bölgelerde üzücü hâdiselerin vuku- * 
bulduğu görülmektedir. Spor anlayışı ve centil
menliği ile kabili telif olmıyan ve olamıyacak 
olan hu hâdiselerin önlenebilmesi için teşkilât 
ne düşünüyor ve ne gibi tedibirlerin alınmasının 
zaru».'iliğine inanıyor? Muhterem milletvekille
ri, bunlara bazen halk ve bazen de hakemler 
sebeboluyorlar, kanaatindeyiz. Bu hususun dik
kate alınmasını rica edeceğiz. 7258 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan Spor - Toto hasılatından 
elde edilen varidatın % 40 ı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçesine varidat kaydolu
nacaktır. Kanunun metnindeki bu tâbir, tatbi-
katiyle hiç de birbirine uymamaktadır. Spor -
Toto Müdürlüğünün fuzuli masrafları yüz ün
den Umum Müdürlük bütçesine aktarılacak 
varidat, masrafların fazla oluşu dolayısiyle 
azalmaktadır. Bu azalma sebebiyle de yatırım
lara sarf edilecek paralar da o nisbette eksil
mektedir. Bununla beraber Beden Terbiyesi 
umum Müdürlüğünün bugüne kadar yapmış ve 
yaptırmakta olduğu hiçlbir tesis yoktur ki, ek
sik, münakaşalı ve ihtilaflı bir durum arz etme
miş olsun. Avuç dolusu paralar sarf edilmek 
suretiyle yapılan tesisler hep yarıda kalmış ve
yahut her türlü idari ve hukukî sebeplerle ih
tilâfa düşülmüştür. Merkezi Hükümette yapı
lan tesislerin henüz neticelenmemiş olması ver
diğimiz delillere en büyük misal teşkil edebi
lir. Misal : 

1. — 1961 senesinde inşası ihale edilmiş olan 
Cebeci Üniversite stadyomunun bugüne kadar 
yapılmaması ve mütaaıhhidö istihkakından faz- | 

la öçleme yapılmış olduğu halde durumun Ad
liyeye intikal etmesi ve ne zaman inşaatın ya
pılacağı ve bitirileceği de malûm bulunmaması 
ki, biraz sonra bâzı suiistimallerden bahsede
ceğim. Soru mahiyetinde alâkalılardan cevap 
da istiyeceğiz. 

Misal : 2. — Ankara'deki 7 5ÖD kişilik ka
palı salon hikâyesi': 

Bu salonun yapılması hususu birkaç muta-
ahhidin el değiştirmesi suretiyle devam ettiril
miş ve son mütaahlhit tarafından inşaat yürü
tülürken Umum Müdürlüğün müteahhitliğe 
gönderdiği müteaddit yazılarla durdurulmuş
tur. Sebebi mütaahhitlikçe Umum Müdürlüğe 
soruluuğunda : 

Yapılan elektronik ve kronik kaynakların 
istenilen vasıfta olmadığı ve bunun için Alman
ya'dan getirtilecek aletler vasıtasiyle kontrol 
edileceği söylenmiş olmasına rağmen, ne bu 
aletler getirtilmiş ve ne de mihaniki kontrol öl
çüler yapılabilmiştir. Bu iş de bu şekilde sürün
cemede kalmış, ne zaman bitirileceğini de bil
mek mümkün olamamıştır. 

Misal : 3 — Ankara'da yapılmış bulunan ve 
su sporları faaliyetlerini temin edecek olan 
yüzme havuzu bir seneden beri susuz olarak 
yatmaktadır. Söylentilere göre Baibjçelievlerden 
gelen trafiğin seyyaliyetini temin etmek için 
Akköprüye bağlanacak yolun istikameti bu 
yüzme havuzunun ortasından geçecekmiş. Bu 
temizleme cihazı da henüz bağlanmamış bulun
duğuna göre havuzun bugünkü durum iyi e bir 
spor tesisi olarak kabul edilmesi mümkün gö
rülememektedir. 

Sayın Milletvekilleri profesyonel takını 
maçlarından elde edilen % 5 gelirlere gelince : 

Profesyonel takımlar arasındaki faaliyetler 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzen
lenmektedir. Futbol Federasyonu bu nevi spor
tif faaliyetleri yürütmek için yeteri kadar ele
man istilhd.'im etmek ve gerektiği kadar masraf 
yapmak zorunluğundadrr. Bu masrafların kar
şılanması için yapılmakta olan maçların brüt 
hasılatından % 5 Federasyon hissesi kesilmesi 
kulüplerce yönetmelik icabı kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Halbuki : Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçesi tetkik edildiği 'zaman bütçenih 
14,572 bölümünde gösterilmiş bulunan 100 000' 

— 374 — 
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lira bütçede bir varidat gibi gösterilmekte ise de 
haddizatında bu bir varidat olmayıp tamamen 
•kulüplerin şahsi parasıdır. Profesyonel takım
lar gerek kendi bölgelerinde ve gerekse deplas
man maçlarında birbirleriyle karşılaştıklarım!;) 
elde edilen hasılattan belediye vergisi, bölgo 
hissesi, stat hissesi, kapu ve gişe masrafları 
çıkarıldıktan sonra geriye kalan paranın bu 
takımlara ödenmesi ve profesyonel takımlar da 
kendi rızalariyle bu hasılattan % 5 nisbetinde 
federasyona bıraktıkları bir vakıadır. 

BAŞKAN — Sayın Uzumoğlu üç dakikanız 
kaldı. 

M. P. GRUPU ADINA BAHATTlN UZUN-
OĞLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

Federasyon fonunda toplanan bu paraların 
profesyonel hizmetlerin tedviri için kullanılması 
iktiza ederken bütçeye varidat olarak geçirilme
sinin gerek idari ve gerekse hukukî sakıncaları 
mevcuttur. Bu itibarla, bütçede profesyonel ta
kımlar hâsılatı olarak gösterilen % 5 gelirlerin 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesinden 
çıkartılmasının muvafık ve uygun olacağını dü
şünmekteyiz. -

Sayın milletvekilleri; 
Bizi mazur görsünler. Şu hususa da değin

meden geçemiyeceğiz. Spor - Totoyu her iktidar 
maalesef kendi çiftliği gibi kullanmıştır. Matbu
ata intikal eden Spor - Toto Müdürlüğünde 
büyük suiistimaller olduğu da söylenmektedir. 

Bu doğru mudur? Cebeci Stadyom inşaatında-
ki suiistimallerden de bahsedilmektedir. Bunun 
da doğru olup olmadığının açıklanmasını istiyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, Hazineye 50, 100 
milyon gelir temin eden spor - totonun sahaları 
esaslı bir şekilde murakabeye tabi tutmadığına 
da inanmaktayız ve gene ayrıca; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vilâyetlere 
hangi konuda ve ne miktar yatırım yaptığını ve 
her sene bu yatırımların yüzde kaçının gerçek
leştiğini ve yukardaki sorularımızın kesin ve sa
rih cevaplarla cevaplandırılmasını istirham eder 
Yüksek Heyetinizi bu anlayış içerisinde M. P. 
Grupu adına hürmetle ve saygı ile selâmlarım. 
(M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi geldi, önce 
Hükümete söz veriyorum. Devlet Bakanı Sayın 
Kâmil Ocak, "buyurun. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri; 
Beden Terbiyesi Teşkilâtımızın, 1966 Bütçesinin 
Millet Meclisinde müzakeresi sırasında değerli 
arkadaşlarımın çok yerinde tenkid, temenni ve 
tavsiyelerini dikkat ve alâka ile dinledim. Hemen 
şunu arz etmek isterim ki, dermeyan ettikleri müs
pet fikirleri samimiyetle nazarı itibara alacak ve 
mümkün olanları tatbik edeceğim. Türkiye'de spo
run inkişafı hususunda muhterem milletvekili 
arkadaşlarımla daima teşriki mesai etmeye ve fi
kirlerinden istifadeye amade olduğumu büyük bir 
memnuniyetle ifade eder, kendilerine teşekkür 
ederim. Bütçe müzakerelerinde üzerinde ittifaka 
varılan yegâne mevzu spor olmuştur. Bu bakım
dan da arkadaşlarıma müteşekkirim, ittifak ha
linde bulunduğumuz bu mevzuda cevaplarım da 
toptan olacaktır. Muhterem milletvekilleri, şurası 
bir hakikattir ki, bugün Türkiye'mizde spor ge
niş halk kütlelerini alâkadar etmekte ve günden 
güne gelişmektedir. Nitekim, 1940 yılında on spor 
branşı ve on federasyona malik olan Beden Ter
biyesi Teşkilâtı bugün 25 çeşit spor branşına ve 
onsekiz federasyona sahiptir. Binaenaleyh, gün
den güne inkişaf etmekte olan spor hayatımıza 
muvazi olarak, günün şart ve ehemmiyetine göre 
bir çalışma ve teşkilâtlanma temposu içerisine gir
mek artık kaçınılmaz bir hakikat haline gelmiş
tir. Bunun için 1938 yılında çıkarılan 3530 sa
yılı Kanun bâzı iyi hükümleri ihtiva etmesine 
rağmen, gerçekten büyük bir gelişme gösteren 
sportif faaliyetlerimizin istek ve ihtiyaçlarını kar
şılamaktan uzak bulunmaktadır. 1963 ve 1964 
yıllarında yapılan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü adını 
taşıyan kanunlar yeniden büyük teşkilâtların ku
rulması yeni kadroların ihdası ve netice olarak 
malî problemlerin ortaya çıkması sebebiyle ger
çekleştirilememiştir. Üzerinde çalışmakta oldu
ğumuz yeni Teşkilât kanunumuzu demokratik 
bir anlayış içinde ve günün sportif icaplarına 
cevap verebilecek şekilde ve Hazinemize de büyük 
bir yük teşkil etmiyecek zihniyetle hazırlamaya 
gayret etmekteyiz. Yeni Teşkilât kanunumuzun 
muasır memleketlerde tatbik edilen ve millî bün
yemize en uygun vasıfta olmasını sağlamak için 
itina göstermekteyiz. Bu kanun tasarısının mec
lislerimizce tasvip görmesini ve uzun ömürlü ol
masını arzu ettiğimizden ümtirttte fazla has-
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siyet göstermeyi ve spor mütehassıslarımızın da 
fikirlerinden istifadeyi lüzumlu telâkki etmekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 655 sayılı Kanunun 
meriyete girmesiyle belediyeler % 4 ve özel ida
relerden % 2 bölge payları kaldırılmış ve ortala
ma olarak bölgelerimiz 35 milyon lira kadar ge
lirden mahrum kılınmıştır. Maliyemiz 20 milyon
luk tavize karşı, ancak on milyon lira personel 
ve yönetim masraflarına karşılık olmak üzere bir 
tahsisat kabul etmiştir. Diğer taraftan 67 ilin 
amatör spor faaliyetlerinin idamesinde büyük 
güçlüklerle karşılaşacağı bir gerçektir. 655 sayılı 
Kanunun tatbik mevkiine konmasiyle bölgelerce 
yapılmakta bulunup, fakat gelirlerinin kesilme
siyle yarıda kalan 3 milyon tutarındaki tesisler 
Genel Müdürlük 1966 yatırım plânına alınması 
zarureti hâsıl olmuştur. Muhterem arkadaşlar 
spor teşkilâtımız, ordumuz ve eğitim müessesele
rimizle spor alanında sıkı işbirliğinin çok faydalı 
olduğuna inanmış bulunmaktadır. Bu sebeple, 
gerek Silâhlı Kuvvetlerimiz Spor Teşkilâtı ve 
gerekse üniversite ve okull arımızda karşılıklı iş
birliği halinde çalışılmaktadır. Bu maksatla, 1966 
yılı bütçe ve faaliyet programımızda yüksek tah
sil gençliğinin spor faaliyetlerini sağlayıcı malî 
imkânlar temin edilmiştir. Bu faaliyet program
larını müştereken gözden geçirmek üzere üniver
site ve yüksek okul spor teşkilâtlarının salahiyetli 
mümessillerinin iştiraki ile 25 Şubat 1966 günü 
Ankara'da bir toplantı yapılacaktır. Her türlü 
spor faaliyetlerinin yapılması ve memleket sat
hında sporun geliştirilmesi her şeyden evvel yur
dumuzda modern anlayış içinde yapılacak ucuz, 
kullanışlı lüksten uzak ve çok sayıda tesislerin 
mevcudiyetine bağlıdır. Spor - Toto gelirlerinin 
sağladığı 1960 yılından bu yana inşasına girişil
miş bulunan spor tesislerimizin çoğu icraat öncesi 
noksanlıkları, teknik hatalar, kontrol yetersizliği 
mütaahhit ihtilâfları ve nihayet düzensiz ve isa
betsiz bir yatırım politikasının uygulanmasından 
dolayı verimli olamadığı bir gerçektir. Çeşitli se
beplerle yarıda kalmış spor tesislerimin ikmali 
hususunda bir sorumlu heyet teşkil ettirilmiş ve 
dosyalar inceden inceye tetkik ettirilerek işleri
nin icaplarına tevessül edilmiştir. Bunlardan bir 
çokları karara bağlanmış ve icraatların devamı
nın sağlanması için lüzumlu tedbir ve kararlar 
alınmıştır. 1966 yatırım programımız 41 milyon 
lira olup bunun 28 milyon lirası gecen seneler

den müdevver inşaatların tamamlanmasına 13 
milyon lirası ise 1966 yılında programa alman 
yeni işlere aittir. 1966 yatırım programımızın 
çok mühim bir kısmını bu yıl zarfında itmam 
edecek ve gençliğin hizmetine arz edeceğiz. Muh
terem milletvekilleri sportif tesislerden bahsedil
miş iken şurasını da bilhassa izah etmek isterim 
ki, şimdiye kadar girişilen bu işte bir prensip ve 
kaide vaz'edilemediği için birçok aksaklıklar zu
hur etmş netice olarak arzu edilen hedefe vâsıl 
olunamamıştır. Bundan sonra sportif tesislerin in-
şaasmda dikkatle riayet ve tatbik edeceğimiz 
prensipler şunlar olacaktır. 

1. Tesisin yapılacağı yerdeki nüfus kesafeti, 
2. Okulların sayısı ve bu okullardaki öğren

ci adedi, 
3. Kulüplerde kayıtlı bulunan sporcuların 

ve kayıtlı olmıyan aktif sporcuların sayılariyle 
iştigal branşları, 

4. Gerçek ihtiyaçlar, beynelmilel temas yer
leri, 

5. Mahallî hususiyetler ve mahallin örf ve 
adetleri, 

6. İklim şartları, 
Yukardaki prensiplere riayetkar olduğumuz 

müddetçe sportif tesislerden istifademiz büyük 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Türkiye'de haki
katen enkaz halinde bulunacak kadar fecî bir su
rette yatan tesisler vardır. Ama bunların me
sulleri biz değiliz. Biz, bunları bugünkü haliyle 
teslim aldık. Bütün gayretimiz bunları ihya et
mek, bunları biran evvel memleket sporuna, 
memleket hizmetine arz eylemektir. 

Arkadaşım yüzme havuzundan bahsettiler. 
Bu yalnız Ankara'da değil, Türkiye'nin birkaç. 
yerinde vardır. Ankara'da bir yüzme havuzu ya
pılması düşünülmüş, fakat bunun suyunun ne
reden temin edileceği düşünülmediği için Anka-
ra'daki yüzme havuzu bugün susuz bir halde-' 
dir. 119 metreye kadar yaptırdığımız sondajdan 
da bir fayda temin edilmemiştir. 1962 yılında 
ihalesi yapılmış olup, bugün hâlâ çok kötü vazi
yette olan 6 vilâyette kapalı spor salonlarımız 
vardır. Bunlar takipsizlik, tedbirsizlik, işe ehem
miyet verilin ey iş yüzünden bugünkü hale gel
mişler ve bir ihtilâf mevzuu olmuşlardır. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Mesulleri ne 
yapılmış? 
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DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, mesulleri 
hakkında dosyalar tanzim edilmiş ve 8 dosya 
Şûrayı Devlete havale edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bir memlekette sporun in
kişafı ancak, _ o memlekette yapılacak spor tesis
lerine bağlıdır. Bunun haricinde, o memlekette 
sporu ihya etye, sporu kalkındırmaya kati su
rette imkân ve ihtimal yoktur. 

Biz sporcularımızdan beklediğimiz muvaffa
kiyeti istihsal edenıiyorsak, bunun kusurunu ve 
kabahatini sporculara veya antrenörlere veya 
İdeden Terbiyesi Teşkilâtına bulmakta haklı ola
mayız. Koskoca İstanbul'u ele alırsanız, İstan
bul'da Türkiye'nin en büyük şehrinde, hakikaten 
bizi tatmin edecek spor tesisleri yoktur. Biz bu
gün İstanbul'u yine ele almış bulunmaktayız. 

İstanbul'da Fenerbahçe stajdı yapılacaktır. 
İstanbul'da Fulya tarlası, yani Beşiktaş Stadı 

olarak vasıflandırdığımız Fulya tarlası yapıla
caktır. 57 bin metre karelik yeri istimlâk edilmiş
tir, geri kalan yeri de istimlâk edilecek ve yapı
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, kapalı salon spor 
faaliyetlerinin iyi bir şekilde yürümediğinden 
bahsettiler. Elbette yürümez. Kapalı salon yap
mazsanız, kapalı salonlar açmazsanız, kapalı sa
lon spor faaliyetinde inkişafı bekliyemezsiniz. 
Koca İstanbul'da bu hizmeti görecek bir Spor ve 
Sergi Sarayından başka bir şey yoktur. O da be
lediyenin malıdır. İstediğine icara verir, içine 
sirk getirir, bilmem ne getirir, spor faaliyetleri
nin eline zorla geçer. İşte bunlar temin edildik
ten sonra ancak Türkiye'de sporu arzuladığımız 
yola koyma imkânlarını bulmak ve temin etmek 
mümkün olacaktır. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Yapacak misi
ni ? 

BAŞKAN — Sayın Tünay bu suali sormak 
sonra hakkınızdır. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De-
'vamla) -— Muhterem arkadaşlarım, yapacak mı
sınız diye bir sual sordunuz. Biz yapacağız, öyle 
ki, yapılnııyanları da yapacağız, bize harabe ha
linde devredilenleri ihya edeceğiz. (Soldan al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
ifade ettim. Yegâne üzerinde ittifak hâsıl ettiği
miz spor mevzuu olmuştur dedim. Ben, bunu 

bozmak istemiyorum. Arkadaşlarınım bir sualleri 
varsa konuşmamı bitirdikten sonra emirlerine 
amadeyim, sorarlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın sözcüsü ar
kadaşım İbrahim Aysoy, sahaların çimlendiril-
ınesinden bahsettiler. Muhterem arkadaşlarım, 
sahaların çimlendiril mesi bir fen işidir, bir bilgi 
işidir, bir zaman işidir. Biz bunun üzerinde de 
durduk. Temaslarımız vardır. Ziraat Fakültesin
deki profesörlerle temaslarımız vardır. Tecrübe
lerimiz vardır. 7 bölgede futbol sahalarını çim
lendirmek üzere karar almış bulunmaktayız. 

Kulüplerden alman yüzde 5 1er fikrine ben 
de iştirak ediyorum ve bunu desteklemenizi bil
hassa istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ecdat sporu olarak 
vasıflandırılan güreşten bahsettiler. Hakikaten 
bilhassa 1961 den sonra güreşimiz bir sarsıntı ge
çirmiştir. Sarsıntı geçirmesi bizi müteessir etme
melidir. Her insan hayatında olduğu gibi, spor 
hayatında da sarsıntılar olabilir. Biz, bugün bun
ları önleyici tedbirleri almaktayız. Güreş sporu
muzun tekrar eski muzaffer günlerine erişmesi 
için âzami gayret sarf etmekteyiz. 

Federasyonlarımız bütçelerini ve faaliyet 
programlarını dün itmam etmişlerdir. Çok, yük
lü bir seneye girdik ve bu sene zarfında güreşi
miz İzmir'de kuracağımız kamplardan sonra 
muhtelif yerlerde yapacağımız müsabakalardan 
sonra inşallah tekrar yüzümüzü ağartacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, güreşçilere para veril
mediğinden bahsettiler. Amatör sporculara para 
verilmez. Verildiği takdirde amatörcülük ihlâl 
edilmiş olur. 

Tesislerin ikmal edilmeyişinin sebeplerini arz 
ettim. Bunlar ikmal edilecektir. İkmal edilmesi 
için bütün tedbirler alınmaktadır ve yine tekrar 
ediyorum, bunları ikmal etmezsek bu memlekette 
sporu istediğimiz şekilde yürütmenin imkânları
nı da bulamayız. 

Muhterem arkadaşlarımı; Y. T. P. Sözcüsü 
arkadaşım, federasyonlara yapılan yardımlar 
hakkında konuştular. Demin de arz ettim, fe
derasyonlarımızın bütçeleri tanzim edilmiştir. 
18 federasyonun 15 725 883 liraya baliğ olan 
bütçesi vardır. Bunları ayrı ayrı olkuyup siz
leri izaeetımek istemem. Diğer arkadaşlarınım 
ifade ettik! erimi umumi mâruızaıtım meyanında 
arz etmiş bulunımalktayım. Yalnız, M. P. Söz-
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cüsü arkadaşımın birkaç sualine cevap ver
mek istiyorum. 

67 vilâyette spor hareketlerimiz asla dur-
mıyacaktır. Gerçi 655 sayılı Kamunun çıkması 
ile bir sarsıntı olmuştur. Fakat, bunun için 
tedbirlerimiz vardır. Federasyonlari'mızm büt-' 
çelerine bu faaliyeti idame ettirecek tahsisat
ları koymuş bulunmaktayız. Onun için faali
yetlerimiz biraz müşkül olmasına rağmen aynı 
şekilde devam edecektir. Eğer, bu faaliyetler 
için daha fazla para iktiza ederse bunu Spor 
Toto gelinimizden de karşılamak imkânlarımı 
arıyacağız. Spor Toto masraflarınım günden 
güne arttığımdan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, Spor Toto masraf-
ıları hiçbir Kaman şimdiye kadar yüzde altıyı 
tecavüz etmemiştir, ve bumdan sonra da etmi-
yecektir. 

Ankara'mda yapılmakta olan 7 500 kişilik 
kapalı spor salonu inşaatı devam etmektedir. 
Dunun için İstanbul'daki teknik heyetten ra
por alınmıştır ve bu kapalı salonun inşaatı bu
gün dahi devam etmektedir, devam edecektir. 
Onda bir ihtilâfımız yoktur. 

Ankara'daki havuzdan bahsettiler, kendile
riyle hemfikirdim, suyu olmadan bir yere havuz 
yapmamın eczasını çekmıek bugün maalesef bi
ze düşmektedir. 

Spor Totonun bir çiftlik gibi idare edildiği
mi ifade buyurdular. Muhterem arkadaşlarım, 
hu yanlış bir fikirdir. Spor Toto da muraka
beye tabi bir nıüessesemizdir. Divanı Muhase
batın murakaJbesimdedir ve bugünlerde Divanı 
Muhasebat Spor Totoyu tekrar teftiş etmekte
dir. Onun için bu gibi endişeleri olmasın. 

Aziz arkadaşlarımı, gecenin bu saatinde kıy-
'metli zamanlarnnızı aldım, sizleri işıgal ettim. 
Fakat, memnuniyetimi tekrar arz edeyim; bü-
ftün partiler bu meselemin partilerüstü telâkki 
edilmesinde hemfikir okluğuna göre, inşallah 
Büyük Meclisin ve üyelerinin yardımiylc bu iş
te muvaffak olacağız ve arzu ettiğimiz merha
leleri katederak Türk sporunu istenilen sevi
yeye çıkarmak imkânlarını bulacağız. Teşek
kür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz C. H. P. Grupu adına 
Sayım Bülent Ecevit'indir. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Zonguldak) — Sayım milletvekillera, Be-
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d̂ en Eğitimi Bütçesi vesilesiyle Grupumuz adı
na bir husus üzeninde duracağım. Gazetelere 
verilen resmî demeçlerden öğrendiğimize göne, 
Spor Toto teşkilâtı yurt dışındaki işçilerimizin 
de Türkiye'deki Spor Totoyu oynıyabilmcleri-
ni sağlamak için ve işçileri buna teşvik etmek 
içim teşebbüse geçmiş bulunmaktadır. 12 Ocak 
günlü Milliyet ve 24 Ocak günlü İstanbul Bay
ram gazetesinde verilen bilgiye göre, Alman-
ya'daki Spor Toto Başbâyiliğd de eski Demok
rat Parti bakan ve milletvekillerinden Osman 
Kapaııi'ye verilmiştir ve kendisi, bu konudaki 
hazırlıkları tamamlamak için Almanya'ya git
miştir. Yurt dışındaki işçilerin Spor Totodan 
kazanacakları paralar, bildirildiğime göre, Tür
kiye'de Türk parası olarak ödenecektir. 

Spor Toto Teşkilâtı yine gazetelere verilen 
demeçlerden öğrendiğimize göre, bu yoldan, 
memlekete yılda 2 milyon 760 bin Alman Mar
kı tutarında döviz geleceğini ummaktadır. Bu 
kararın yurt dışındaki işçilerimizin Spor Toto 
oynamalarını temin etme kararının bâzı sakın
calarına Yüce Meclisin ve Hükümetin dikkatini 
çekmek, üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Şunu belirtmek isterim ki, itirazımız Alm.au-
ya'daki bayiliğin verildiği kimsenin kişiliği ile 
ilgili değildir. Netekim evvelce de 3 ncü İnönü 
Hükümeti iş başında iken Spor Toto Teşki
lâtı yurt dışındaki işçilerimiz için Almanya'da 
bayilikler kurmak teklifini Hükümete getir
miş idi. Fakat, Çalışma Bakanlığının itirazı 
üzerine o zamanki yetkili Devlet Bakanı arka
daşımız bu teklifinden vazgeçmiş idi. Hangi ge
rekçe ile Çalışma Bakanlığının buna, o zaman 
itiraz etmiş olduğunu izin verirseniz, o zaman 
mevkide bulunan arkadaşınız olarak Hükü
mete yurt dışındaki işçilerimizle ilgili vermiş 
olduğumuz rapordan bu husustaki parçayı oku
mak suretiyle göstermeye çalışacağım. 22 Ara
lık 1964 tarihiyle o zamanki Hükümete veril
miş olan raporda bu konuda şöyle denmekte 
idi : «Yabancı ülkelerdeki işçilerimizin dikka
tini çeken en olumlu davranışlarından biri bir
birleri üzerindeki toplu denetlemeleridir. Özel
likle parasını israf eden kumarda harcayan işçi
lerimiz üzerinde arkadaşlarımın çok olumlu bir 
baskısı vardır. Hattâ Belçika'da bir maden 
ocağındaki işçi yurdunu ziyaretimde, işçilerimiz 
benden Belçika makamlarının kumar oynı-
yan işçilerimize karşı daha sıkı tedbir almaları 

http://Alm.au-
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Şimdi arkadaşların, Spor Totoya kumar 
denmese bile; Spor Totonun çok faydalı yön
leri olduğu kabul edilmektedir, şüphesiz; bu 
masum bir talih oyunu sayılsa bile. Bir defa bu 
gibi talih oyunlarına alışacak kimselerin, ister 
istemez bu tasarruf eğilimlerinden veya ku
mardan kaçınma eğilimlerinde sebat edememe
lerinden de endişe edilebilir. 

için tavassut etmemi istediler. Yurt dışındaki 
işçilerimizden büyük çoğunluğunun tasarruf ko
nusu ve kumara karşı böylesine olumlu ve sıh
hatli bir davranışı varken Devletimizin yurt dı
şındaki işçilerimiz arasında Spor Totoyu teşki
lâtlandırması bence hiç doğru olmıyacaktır. 
Onun için, Spor Totoyu yabancı ülkelerdeki iş
çilerimizin ayağına götürme yolundaki teşeb
büsten vazgeçilmesinin uygun olacağı kanısında
yım. İşçilerimiz tasarruflarını yeni sağlanan im
kânlarla döviz olarak yurda göndermeye veya 
sağlamayı tasarladığımız imkânla ortaklaşa 
sınai yatırımlara yöneltmeye istekli ve hazır
dırlar. Spor Toto gibi nisbeten zararsız bir şek
liyle de olsa, talih oyunlarına alışmaları onlar
daki tasarruf eğilim ve alışkanlığı da değiştire
bileceğinden, sonuç memleketimiz aleyhine ola
caktır. Kaldı ki, bir defa Spor Totoya alışan 
işçinin parasını daha çok bulunduğu mem
leketin Spor Totosuna veya Spor Lotosuna kap-
tırmıyacağını kimse temin edemez.» 

Şimdi arkadaşlarım, şüphesiz Spor Toto 
teşkilâtı bu teklifi iyi niyetle yapmıştı. Fakat, 
bu teklif yapıldıktan sonra 1964 te alman ka
nuni bir tedbirle işçilerimizin yurda döviz gön
dermelerini, tasarruflarını döviz olarak gönder
melerini cazip hale getiren bir mekanizma 
işlemiye başlamıştı. Artık ondan sonra işlile
rimizin paralarını döviz olarak yurda getir
mek için Spor Totomu, Spor Loto mu, ne ted
bir alsak ki diye düşünmeye ihtiyaç kalmamış
tı. O zamanki Hükümet de bu gerekçe ile bu 
teklifi reddetmişti. İşçilerimiz, yurt dışına her 
şeyden evvel para kazanmak ve kazandıkları 
paralardan jnümkün olduğu kadar çok tasar
rufta bulunup, Türkiye'deki durumlarını düzelt
mek veya Türkiye'de kendileri için, aileleri için 
iş alanları almak amacı ile gidiyorlar. Gazete
lere umumiyetle kötü haberler akseder. İşçile
rimiz hakkındaki bu kötü haberler aslında istis
na niteliğindedir. Yurt dışındaki işçilerimizle 
yakından ilgilenecek her gözlemcinin göreceği 
gibi; yurt dışındaki işçilerimiz arasında övünü
lecek bir kendi kendini kontrol, bir otokontrol 
sistemi âdeta kendiliğinden meydana gelmiştir. 
O zaman, Hükkmete vermiş olduğum raporda da 
belirttiğim gibi, işçiler her türlü kumardan 
veya talih oyunundan arkadaşlarını, alıkoymıya 
çalışmaktadırlar. 

Kaldı ki, Ibir defa Spor - Toto oynamaya alı
şırlarsa kabul etmek gerekir ki, yurt dışında bu
lunan işçilerimiz evvelâ oradaki iSpor - Totoyu 
oynarlar. (Oynuyorlar (sesleri) Bâzı arkadaşları
mız oynuyorlar ıdiyorlar. Ben uzun uzadıya o za
manki vazifem icabı işçilreimiz arasında inceleme
lerde bulunmuş 'bir arkadaşınızım. Spor - Toto 
olsun başka talih oyunları olsun işçilerimi'z-
len büyük çoğunluğu bu gibi şeylere paralarını 
kaptırmamaktadırlar. Şimdi, bir defa buna alış
kanlık işçilerimiz arasında yerleşirse, Türkiye'
deki değil Almanya'daki Spor - Totoyu ve lotoyu . 
oynıyacaklardır. Takdir buyurulur iki, insan 
bu talih oyununu vatanına hizmet için, vatanı
na yararlı olmak için oynamaz, zevki için oynar 
ve elbette 'bulunduğu yerde neiticeisini takıb-
edebileceği bir Spor - Toto veya Spor - Loto onu 
daha yakından ilgilendirir. Onun için hazır, 
memleketiımize normal yollardan işçi tasarruf
ları döviz olarak gelmeye başlıadığma göre, 
şimdi bunu bir küçük ölçüde de olsa tehlikeye 
düşürecek bir kapının açılmasını son derecede 
sakıncalı sayarım. 1964 güzünden, sonbaharın
dan itibaren uygulanmaya başlıyan tedbirlerle 
yurt dışından işçilerimizin göndermekte ol
duğu döviz, süratle artmakta/lir. Meselâ 1965 
içinde işçilerimizin yurda gönderdikleri dö
viz miktarı, 70 milyon doları bulmuştur ki, bu 
Devlet Plânlama Teşkilâtının en iyimser tah
minlerinin iki katı oranındadır. Zamanla bu 
miktarın dalha da yükseleceğine inanmaktayım. 
Bunu her şeyden evvel işçinin orada talbiî ço
ğunluğundan bahsediyorum. İşçilerimizin, her 
türlü eğlencelerinden de kısmak pahasına ta-
sarul' yapmalarına borçluyuz. 

•Birçok Milletvekili arkadaşlarımız, bu arada 
özellikle Adalet Partili arkadaşlarımız sık, sık 
yurt dışındaki işçilerimizin' mânevi ihtiyaçla
rı ile ilgi'lenilmösi lüzumundan bahsederlerdi. 
Her halde, oraya Spor - Toto hizmetini gönder
mek yurt dışıridaki işçilerimizin mânevi ihta-
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yaçları ile ilgilenmenin bir yolu olmasa ge
rektir. 'Bunu samimiyetle ara ediyorum. Ka
tiyen Hükümeti de, Adalelt Partili arkadaşlarımı 
da suçlamak, terikid etmek için söylemiyorum. Sa-. 
deee, kendilerini uyanmak için bu konuşmayı 
yapıyorum. Arz eftiğiım gibi. maddi bakımdan 
da, mânevi bakımdan da bunun oradaki işçile
rimize de, Türkiye'ye de hiçbir faydası o'lmıya-
caıktır... 

BAŞKAN — Sayın Eıcevit zamanınız dolmak 
üzeredir. 

BÜLENT EÖEVlT (Devaımla) — Üstelik 2 
milyon 760 bin mark 'tutarında olacağı tahmin 
edilen gelirin ki, bu zamanla daha da artabilir. 
Yüzde 7 si olan bayi hissesi, 193 000 yan'i 200 000 
-manin bulacaktır. Bu da yurt dışında kalmış 
olacaktır. Halbuki Ibizim için mesele, oradaki iş
çilerimizin 'dövizlerini mümkün olduğu kadar 
geniş ölçüde Türkiye 'ye çekebilmek ve burada en 
verimli alanlarda değerlendirebilmektir. Eğer 
beden eğitimi teşkilâtımız, yurt dışındaki işçi
lerimize gerçekten yararlı olmak istiyorsa on
ların, oradaki spor ihtiyaçlarmı karşılamak 
ve örgütlemek yolu il o bunu yapabilir. Bu 
konuda büyük 'boşluklar vardır. Sadece Polon
yumla 1964 te gittiğim zaıman Türk işçilerinin 
kendi aralarında sekiz spor kulübü kuılmuş ol
duklarını öğrendim. Ayrıca güreş kulüpleri 
teşkili yolunda teşebbüsleri var. Fakat, birçok 
yerlerde (bilgili bir önderlikten yoksun oldukları 
iein bu yoldaki faaliyetlerini diledikleri gibi 
gel iştir emiyor] ar. Onun için, Sayın ^Bakandan 
rica erlerim, memleketin ve işçilerin yararına 
olmadığına yürekten inandığım bu Almanya'da 
Spor - Toto bayiliği fikrinden lütfen vazgeçsin
ler, yurt, dışındaki İşçilerimize onların spor 
ihtiyaçlarını karşılama yolunda hlzmıet etsin
ler. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önerige'sini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1966 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt

çesi üzerinde yapılan müzakerelerin kifayetinin 
oylanmasını saygıyla, arz ederim. 

Yozıgat 
'Turigüt Nizamoğlu 

BAŞKAN — Kifayeti -kabul edenler... Etmi-
' yeni er... Kabul edilmişltir. Beden Terbiyesi Gre
ne! Müdürlüğü bütçelinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci umdeyi okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

MADÜE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 4 205 352 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli oeltvelde 
gösterildiği üzere 10 220 443 lira ki, toplam ola
rak 14 425 >804 lira ödenek verilmişitir. 

BAŞKAN — Maddeye ekli (A/ l ) sayılı cet
veli okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 2 778 848 

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

13.000 Yönetim giderleri 554 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 13 504 
BAŞKAN — Efendim bir tadil önergesi var

dır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuru

luş ve gayesine hizmet maksadı tamamen amatör 
sporun gelişme ve ilerlemesi istikametine matuf
tur. Bu kanunda proifsyonel hizmetler ve faali
yetler için bir hüküm mevcut değildir. Profes
yonel futbol takımlarının yaptıkları müsabakalar
dan elde edilen haisılâtltan Belediye Vergisi, Be
den Terbiyesi bölge ve stat hisseleri çıkarıldıktan 
sonra geriye kalan tamamen kendilerine aidolan 
paralardan kendi rıza ve muvafakaıtlariyle % 5 
gibi bir Ih'isse ke'silerek bir fonda toplanmaktadır. 
Bu paralar profesyonel hizmetlerin yapılması 
ve 'Sporcuların kulüpleriyle vâki ihtilâflarındaıı 
ücrrtıten ödenmesi ve buna mütedair profesyonel 
ihtiyaçların yapılmasını teminen sarf edilmek
tedir. özel bir yönetmelik ve murakabe sistemi 
içerisinde devam eden bu fonun bütçenin içeri-
sine alınarak sarfı bir müddet/ten beri devam 
etmekte ve bu yüzden tatbikatta çeşitli zorluklar 

— 380 — 



M. Meclisi B : 48 17 . 2 . 1966 O : 4 

doğurduğu anlaşılmaktadır. Devlet gelirleriyle 
hiçbir ilgisi oknıyan ve tamamen kulüplerin 
Mart hasılatı olarak kabul edilen ve Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin yedinci mad
desindeki profesyonel takımların yapacakları 
yarışmalardan elde 'edilecek gelirlerken 1966 büt
çesinin 61.270 ve 14.572 nci bölümlerinde yer al
mış olan bu gelir ve giderin bütçeden tamamen 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Konya 
Sadretitin Çanga ismet Kapısız 

Balıkesir Van 
Adnan Akın Muslin Görentaş 

İstanbul 
Ahmet Tahtakılıç. 

BAŞKAN •— Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, memnuniyetle müşahede ediyoruz, sporun 
birleştirici ve kaynaştırıcı vasfının güzel bir ör
neğinin Beden Terbiyesi Büteesi münasebetiyle 
6 partiye mensup arkadaşlarımız bu konu üze
rinde ittifakla durmuşlardır. Biz de önergenin 
yerinde olduğuna kaaniiz. Katılıyoruz. 

'BAŞKAN — Filhal katılıyorsunuz. Hükümet 
katılrvor mu? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan tadil önerge
sini oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

'Şimdi holümü bu tadil edilmiş sekliyle tek
rar oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 
15.000 Kunım öderleri 27 500 

BAŞKAN — Kabul edeler... 
Etm i veriler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli gederler 831 000 
BAŞKAN — Kabul edeler... 
Etmi veriler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 

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

22.000 Yanı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 

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

34.000 Malî transferler 10 005 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 140 441 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

75 000 

Muhterem arkadaşlar, şimdi birinci maddeyi 
yapılan tadil ve cetvelle birlikte tekrar oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 14 525 804 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

Bölüm 

B - CETVELÎ 

Gelirin çeşidi Lira 

61.000 Kurumları hasılatı ve paylan 2 500 002 
BAŞKAN — Biraz önce kalbul buvurduğunuz 

önerge gereğince bu bölümde 'bir değişiklik ya
pılması gerekiyor, ona ait kısmı okutuyorum. 

«Devlet gelirleri ile hiçbir ilgisi olmıyan ve 
tamamen kulüplerin Mart hasılatı olarak kabul 
edilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin yedinci maddesindeki profesyonel takımla
rın yakacakları yarışmalardan elde edilecek gelir
lerden 1966 büSteesinıin 61.270 ve 14.572 nci bö
lümlerinde yer almış olan bu gelir ve giderin 
bütçeden tamamen çıkarılmasını arz, ve teklif 
ederiz.» 

BAŞKAN — Efendim, tashih edilmiş şeklini 
okuyorum : 2 400 002. 
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Bu setliyle kalbul edenler... Etımiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Bölüm Gelirin çeşidi Lira 

62 000 Beden Terbiyesi malları ge
lirleri 290 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler , 10 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 11 725 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi biraz evvel okunan ve tas
hih kabul buyurduğumuz bu bölümü tashihine 
ıgöne yeniden okutuyorum. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün gelirleri bağılı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 14 425 804 lira olarak 
tahmin 'edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1966 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok... Olmadığına göre maddeyi cetveliylıe bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler içim Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
ıkadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istdyen? 
Yak. Olmadığına göre maddeyi cetveliylıe bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 
tarihli ve 4047 sayılı Kamuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1966 Bütçe yılında kul
lanılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aid-
olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
ve karşılıklar yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere 
dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz olmadığı
na göre, maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-

,bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyo
nel takımlarım yapacakları yarışmalardan elde 
edilecek gelirlerden federasyon payı, futbolda 
müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir, 
spor tesisleri işletmelerinden ve spor faaliyetle
rinden elde edilecek gelirler, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 
nci bölümlerine gelir, diğer taraftan bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin 12.911, 12.912, 14.571, 
14.572, 14.573 ve 15.921 nci, (A/2) işaretli cet
velin ilgili, (A/3) işaretli cetvelin 32.100 ve 
34.720 nci maddelerine ödenek kaydına, Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğince bölge
ler paylarından ve bölge spor faaliyetlerinden 
elde edilecek bağlı (B) işaretli cetvele gelir 
ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260 nci maddesine 
ödenek kaydına Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan 
kısım, ertesi yıla devir ve birimci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek: kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
var mı? Biraz evvel kabul buyurduğunuz ta-
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dil edilen maddeye göre bu maddede de bir fıkra
nın çıkması icabediyor. Ona göre yapılan ta
dilâtı tekrar okutuyorum : 

MADDE 7. — Basımevi gelirleri, profesyo
nel takımların yapacakları yarışmalardan elde 
edilecek gelirlerden federasyon payı, futbolda 
ımüşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir, 
spor tesisleri işletmelerinden ve spor faaliyetle
rinden elde edilecek gelirler, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 ncü 

bölümlerine gelir, dliğer taraftan bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin 12.871, 12.911, 12.912, 14.571, 
14.573, 15.921, 15.923, 15.926 ve 16.116 ncı, 
(A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) işaretli 
cetvelin 32.100 ve 34.720 nci maddelerine öde
nek kaydına, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğince böl
geler paylarından ve bölge spor faaliyetlerin-
den elde edilecek gelirin bağlı (B) işaretli 
cetvele gelir ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260 
ncı maddesine ödenek kaydına Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanımıyan 
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fılkra esasla
rı dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan ve tadil edi
len şekliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir tadil tek
lifi vardır, onu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bundan evvel kabul buyurulan takrir ile 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçesinin 14 ncü bölümündeki 14.572 nci pro
fesyonel takımlar giderleri maddesinin kaldırıl
ması kabul buyuruiduğundan (R) işaretli cet
veldeki mezkûr maddeye ait formülün de cet
velden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Karma Bütçe ve Plân K. Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi

antep) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu tadil önergesiyle öne sürü

len şekilde madde ve cetveli oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün büt
çesinin tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. 
Açılk oyunuza sunulacaktır. 

Bütçe görüşmesi ile ilgili programın diğer 
maddesine geçiyoruz. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/18; Cumhuriyet Sena
tosu 1/620) (Millet Meclisi S. Sayısı : 33, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 718) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinin tümü üzerinde gruplar adına söz is-
tiyenlerin isimlerini okuyorum. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Fakih Özfakih, Y. T. P. 
Grupu adına Sayın Nihat Doğan, C. K. M. P. 
Grupu adına Sayın Mehmet Altınsoy, A. P. 
Grupu adına Sayın Abbas Çetin, M. P. Grupu 
adına Sayın Mustafa Akalım, ayrıca şahsı adına 
Tabir Akman. 

Efendim, söz sırası, C. H. P. Grupu adına 
Sayın Fakih ö'zfakih 'indir. 

Buyurun, Sayın Özfakih. 
C. H. P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZFA

KİH (Konya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1966 malî yılı Bütçesi içinde Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde C. H. P. 
nin görüşlerini arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Sıkıntınıza kesafet katma
dan kısa birkaç noktaya temas edip inmek ar
zusundayım. 

(1) 33 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar Bütçesi 
üzerindeki düşüncelerimizi arz etmeden önce, 
vakfın ne olduğunu, bugün hangi noktada bu
lunduğunu ve istikbal hakkında neler düşündü
ğümüzü kısa kısa işaret etmek istiyorum. Vakıf 
dar mânasiyle; bir mülkün âmmenin menfaati
ne ebedî surette tahsisidir, diye düşünebiliriz. 
Biraz daha geniş tarif etmek istersek, vakıf; 
fertlerin menkûl ve gayrimenkul mülkiyetlerini 
kendi rıza ve reyleriyle hiçbir mükellefiyet ve 
ce'bir altında kalmadan kendi tâyin ettikleri 
şartların ifası için âmmenin menfaatine tahsis 
eylemeleridir, şeklinde de tarif mümkündür. 
Bu hale göre, vakıflarda dört anaunsura te
mas etımek mümkündür. 

1. Muayyen hizmetin ifası; bu hizmetlin ta
hakkuku için muayyen bir gelirin tahsisi ve bu 
vakfın idaresi, idare şekli bir de murakabe 
mevzuu.. Bu gün Vakıflar Genel Müdürlüğü Me
deni Kanunumuzdan önce yıllarca evvel insan 
oğlunun kısmen ahret sualine karşı aradığı bir 
teseliyi ruhunda duyduğu, insanî ve asîl duygu
ların gerçekleştirilmesini temin için birtakım ça
reler aramış ve servetlerinden bir kısımmı bu 
asîl duygular uğruna tahsis etmiştir. Bu ne fi
lan dinin inhıisarındadır, nede filân ırkın inhi-
sıarındadır. Buda dinine mensup uygurlarda 
valkıfa tesadüf etmekteyiz. Bugün İstanbul'da 
Arkeoloji müzesinde tabletler üzerinde Hititler 
devrine dair bâzı vakıf metinlere de rastlamak 
mümkündür. O halde, beşerî hayatın, ilk anlarında 
duyulan bu ihtiyaç, tekâmül etmiş ve bugünkü Va
kıflar Genel Müdürlüğünün idaresine geçen 4 
anaunsuru bünyesinde tekemmül ettinmiş, kül
türel sahada, ulaştırma sahasında, millî savun
una sahasında birtakım -müesseseler ortaya çık
mıştır. Meselâ çarşı ve pazarlarda vatandaşla
rın, fertlerin aldatılmaması için ölçek ve kan
tarların konulması için vakfiyeler vardır. Kim
sesiz ve yoksul kızların evlenmelerinde aranan 
çeyizi temin edebilmek için vakfiyeler vardır. 
Bayram günlerinde çocukların eğlenebâlmesi 
için tüfek atılmasını temin eden vakfiyeler 
vardır ve nihayet hasta leyleklerin tedavisi için 

' dahi vakfiyeler mevcuttur. Çok şeçitli istika
metlerde, fakat müşterek bir nokta sıayabile-
ceğimiz insan şahsiyetinin ve haysiyetinin ko
runması istikametinde teessüs etmiş vakıflar bu
gün Türkiycde yirmi bin aded içindedir. Bu, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Medeni Ka

nundan evvel teessüs etmiş vakıfların, yirmi 
bin aded civarında olan vakıfların 1963 yılında 
rayiçlerine göre yapılan sayımında kıymeti bir 
milyar lirayı bulduğunu tesbit etmekteyiz. 

Tüıkiyede vakıflar müessesesi bir milyar lira 
üzerinden atalarımızdan kalma muazzam bir ha
zine olmasına rağmen ve her yıl burada bu va
kıfların inkişafı, geliştirilmesi, teşvik edilmesi 
için temennilerde bulunulmuş olmasına rağmen, 
bugüne kadar büyük bir mesafe kat etmiş de
ğiliz. Vakıfların üzerine itiraf etmek lâzrmge-
lir ki, Hükümetlerimiz büyük bir himaye kana
dı getirmiş değillerdir. 

Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünü salâhi
yetle teçhiz eden Vakıflar Kanunu 1935 de çık
mış ve Medeni Kanundan evvelki teessüs eden 
vakıfları içine alan inkişafından daha çek idari 
bir hüviyet alan bir kanun mahiyetinde kalmış
tır. Bugün elimizde büyük bir hazine olduğunu 
arz etmiştim. Mühim olan bu hazineyi nasıl dile 
getirelim. Bugünkü cemiyetin sosyal ihtiyaçları 
sahasında nasıl kıymetlendirelim? İşte elimiz
deki Vakıflar Kanunu bunu temin edecek bir 
kanun olmaktan uzaktır. Şükranla anmak lâ-
zımgelirki, geçen dönemde Ahmet Aydın Bu
lak arkadaşıımız tarafından Meclise getirilmiş 
olan Vakıflar Kanunu bugünlerde Meclislerde 
müzakere edilmekte, Senatoda müzakere edil
mektedir. Bugünkü Vakıflar Kanununa nis-
betle biraz daha kıymetli faydalar getirecek hü
kümleri sinesinde taşımaktadır. Asıl mühimini 
beş senelik plânın içine girmiş olan ve gelecek 
beş senelik plânın içine de girmesi lâzımgelen 
turizm dâvamızda mühim bir yer işgal edecek 
olan ve memleket turizmine büyük faydalar sağ-
lıyacağını ümidottiğimiz bu müessesenin biran 
evvel ele alınması ve inkişafının temin edilmesi 
elzemdir. Bugün beş senelik plân, her sene Va
kıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesine yirmi 
milyondan az olmamak üzere, periyodik bir mik
tarın konmasını âmirdir. Yine itiraf edelim ve 
teslim edelim ki, yılda yirmi milyon liralık bir 
yardımla bu tasavvur ettiğimiz, temenni ettiği
miz kıymetlerin ve faydaların istihsali mümkün 
değildir. Bugün vakıfların elinde bulunan Va
kıflar Genel Müdürlüğünün bizzat idare ettiği, 
murakabesini yaptığı değil, bizzat kendisinin 
idare ettiği mazbut vakıfların yalnız tamiri dü
şünülecek olursa, insaflı mütehassısların kale
minden çıkan rakam 600 milyon Türk liralık bir 
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miktarı bulmaktadır. Bu yalnızca mevcudu ko
rumak içindir. Bugün vakıfların iktisadi haya
tımızla daha iyi istikametlerde inkişaf edebil-
\mesi sosyal hizmetlerde daha faydalı olabilmesi 
için hazineden ayrılan bu senelik 20 milyon 
liranın biraz daha üstüne çıkma mecburiyeti 
mevcuttur. Hükümet bu sene Hazine yardımımı 
bir mtiktar kısarak getirmişse de, komisyonda 
bu yine plânın esprisi içinde 20 milyon liraya 
çıkmıştır. Bunu şükranla kaydetmek mümkün
dür. 

Şimdi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün elin
de ve Vakıflar İdaresini âmir olan Vakıflar 
Kanunu birtakım barajların önünde hakiki 
fonksiyonu da ifa edememiştir. Devlet İhale Ka
nunu var, Vakıfların idaresiyle mesul olan in
sanlar, meşgul olan insanlar Devlet İhale Ka
nununun barajı yüzünden bu müesseseyi, bu 
kıymetli müesseseyi daha ranıtabl bir bale geti
rememişlerdir. Bu vakıflar esasen üç istika
mette kıymetlendirilmektedir. Bir kısmı kiraya 
verilir, kirasından faydalanılır; bir kısmı zirai 
işletmeler halinde devam etmektedir ve bir kıs
mında da meselâ Vakıflar Bankasında olduğu 
gibi, temettü almaktadır. Fakat, Devlet İhale 
Kanunu hem zirai işletmelerin idaresinde, hem 
de restore işlerinde ve iktisadi hayata bâzı bü
yük şehirlerimizde büyük iskanları yapma hu
susunda Devlet İhale Kanunu bâzı mâniler koy
muştur. Bunun biran evvel vakfiyelerin men
faati uğruna kaldırılması ve bu kanunun ele 
alınması elzemdir. Bundan bir müddet evvel 
Mehtap Projesi denilen bir projeyi tetkik eder
sek orada Vakıflar Genel Müdürlüğünün Baş
bakanlıktan ayrılmasını tavsiye ettiğini görü
rüz. Mehtap projesinde asıl aranılan hedef, Baş
bakanlığı birtakım mütefrrik işlerden kurtara
bilmek maksadiyle bünyesi tetkik edilmiş ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün ayrı bir müessese 
olarak kurulması temenni edilmiş. Başbakanlık
tan da ayrılmasını tabiî bir netice olarak bu su
retle ortaya koymuştur. Fakat, görüşümüz odur 
ki, biz henüz mevcut vakfiyelere 40 seneden beri 
bir yenisini daha ekliyememiş olmamıza rağmen, 
ancak eski vakıfların durumuyla meşgul olıma-
ımıza rağmen, henüz imtihanı vermemiş, müs
takil bir hüviyete getirdiğimiz takdirde ve bu 
müstakil hüviyetinde çeşitli müesseselerden bir 
şûra, bir organ kurup bunun murakabesine bı-
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raktığıımız takdirde, bu ecdat yadigarı büyük 
hazineyi bir macerada heder etmemiz ihtimali 
her zaman mevcuttur. Müessese henüz kendi
sini yetiştirmiş ve müessese unsurlarına henüz 
kavuşmuş da değildir. Anaprensibolarak müs
takil bir müessese müstakil bir şûraya bağlı bir 
müessese olmasını kabul etmekle beraber şim
dilik Başbakanlık bünyesinde kalmasını vakfi
yelerin hem maksatları, hem fonksiyonları, hem 
de bu günkü durumları bakımından faydalı gör
mekteyiz. Bir maceraya atmanın zamanı değil 
mütalâasmdayız. Bu yirmi bin civarında arz 
ettiğim vakıf malların bir kısmı vakıfların mak
satlarının dışına çıkacak derecede kendilerini 
tüketime bırakmışlardır. 

Tamamen mahvına meydan vermeden tasfi
ye edilmeleri bazan lüzumludur; ama hem bâzı 
mevzuat, ayrıca mevzuat hem de vakıfların 
elinde bulunan Vakıflar Kanunu buna da mâ
nidir. Vakıfların idaresiyle meşgul olan insan
lara bu türlü bir seyyaliyetin, bu türlü bir sa
lâhiyetin verilmesinde vakıf külliyatı menfaa
tine faydalar ummaktayız. 

Kira Kanunu, hepimizin bildiği gibi kirala
rı dondurmuştu. Son serbestiden sonra vakıf
lar eski yıllara nisbetle biraz daha kiradan se
mere elde etmişlerdir. Fakat, buna rağmen ki
radan aldığı miktarı mukayese ettiğimiz zaman, 
asıl kıymetiyle kiradan aldığımız miktarı mu
kayese ettiğimiz zaman yüzde bir civarında, ki
ra asıl servetin yüzde biri civarında kalmakta
dır. Bu kadar cüce ve bu kadar küçük bir ra
kamın içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü kira 
alıyor diyebilmek güçtür. Bunun başlıca sebe
bi de Kira Kanunudur. Anadolu'da vakfa faz
la yer vermiş olan vilâyetlerin çarşılarına bir 
göz attığımız zaman bugün İmar Kanunu ile 
karşı karşıya kalmış ve şehirleüûn imarına, şe
hirlerin güzelleşmesine mâni olmuş bir durum 
arz etmektedir. Belediye mevzuatı mânidir. Mis
tik telâkkileri de hesaba koyarsak vakıfların 
elindeki servet, üzeri bir şalla örtülmüş, üzeri 
sisle örtülmüş, uyuyan bir dev gibi yerde yat
maktadır. Bunu dile getirmek için buna bir 
iktisadi kıymet getirebilmek için belediye mev
zuatındaki mâni hükümleri, Kira Kanununda
ki mâni hükümleri ve 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye Kanunundaki mâni hükümleri kal
dırmak lüzumuna inanmaktayız. 
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Muhterem arkadaşlar, asıl (mesele bütün 
gayretlerimizi şu ana kadar mevcut vakıfların 
idaresiyle iktifa etmiş oluyoruz. Asıl bu mev
cut büyük külliyatı yarınlarda nasıl kıymetlen
direlim, memleketin her istikamette karşımıza 
çıkacak birtakım menfaat sahalarında nasıl di
le getirelim? Bunun için henüz ne Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün bir görüşü vardır, ne de 
ilmî bir heyet bunun maksadını, bunun fonk
siyonunu, yarına göre ayarlanmış bir fonksi
yonunu ortaya atmış değildir. Onun için ilmî 
'bir heyetin kurulması ve gelecek için Vakıfların 
nasıl daha kıymetli bir hale gelebilir, işletme 
sahasında rantabl hale gelir, bunu tesbit etme-
ısi ve bir raporla Hükümetin ve Parlâmentonun 
önüne gelmesi faydalı olur kanaatindeyim. 

Bir noktaya daha temas ederek huzurları
nızdan ayrılacağım. Vakıflar, zaman zaman 
hükümetlerin istismar sahası haline gelmiştir. 
Cami yaptırma derneklerine yardum ve bâzı 
köy hükmi şahsiyetlerine yardım edebilmek 
iğin' hesapsız, plânsız, hattâ yalnız istismar esa
sına dayanan bir çarçur politikası içinden kur
tulmuş, birkaç sene süren idaresine baktığımız 
zaman bugünkü rantabl, akıllı ve basiretli ida
renin düne riisbetle bugün bize ancak bir te
şekkür hatırlatmaktadır ve yarınları için de 
ümidimizi kuvvetlendirmektedir. 

Bu vesile ile bugünkü idarecilerin zirai iş
letmeler sahasında özel teşebbüsün çalışmasiy-
le mukayese ettiğimiz zaman büyük başarı sağ
ladığını anlıyoruz. 340 bin civarındaki zeytin 
ağacını işleten Vakıflar Genel Müdürlüğü özel 
teşebbüs sahasında özel sektörün her zeytin 
ağacından 8 - 9 lira gibi bir kazanç sağlaması 
yanında Vakıflar Genel Müdürlüğü 10,5 lira 
kadar her zeytin ağacından gelir temin etmiş 
olması, buranın rantaM bir müessese olarak 
çalışmakta olduğunu ifade etmektedir ve yarın
ları hakkında da ümidimizi kuvvetlendirmekte
dir. Bu müessesenin Türk Milletine hayırlı ol
masını dilerken, 1966 yılı Bütçesinin de hem 
bu müesseseye, hem de memlekete hayırlı ol
masını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Doğan, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DOĞAN 
(Sivas) — Y. T. P. Grupu adına Sayın Baş

kan ve muhterem milletvekillerini hürmetle se
lâmlarım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerin
de görüşler ve düşünceler dile gelirken, yırtı
lan bir tarihin lime lime olmuş yaprakları göz
ler önüne seriliyor. Bu elîım tablo karşısında 
duygulanmamak için taşlaşmak lâzımdır. Tari
hi ile kıvanç duyan bir milletin çocukları ola
rak, tarihine sırt çevirmek iyi niyetin, yürekli 
kişiliğin ifadesi değildir. Garbın bizden aldığı 
vakıf müessesesi, bugün oralarda âbideleşmiş-
tir. Yıllarca Devlete yardım etmiş olan bu mü
essesemiz, görünürde bir yardum müessesesi ise 
do, gerçek yüzüyle Devlete avuç açmış, onun 
himayesiyle filizlenecek kuru bir dal halinde
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; geçmişin derinle
rine inerek uzun vakitlerinizi almak istemiyo
rum. Kısaca çizdiğim tablo her şeyi önünüze 
seriyor. Bizim yapacağımız iş, bu müesseseyi 
kurtarmak olacaktır. Bunun için de, her şey
den önce Vakıfların Devletle mutlak surette 
ilgisinin kesilmesi gerekmektedir. Bu, belki he
men mümkün olmıyabilir. Plânlamanın da gö
rüşleri alınmak suretiyle, Hükümet en kısa 
zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğünü müsta
kil bir idareye kavuşturmak zorundadır. Bu 
harekete Vakıfları engelliyen kanunları değiş
tirmekle girişmek "yerinde olur kanısındayız. 

Bu haliyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
çok şeyler istemek, haksizlik ölür. Gelir kay
naklarını artırabilmek için gösterilen çabaları 
takdirde izlemekteyiz. Yeni yatırımlar gele
cek için iyimserlik kaynağıdır. 

Kira meselesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
için büyük bir problemdir. Milyarlık servetin 
vârisi, müessesenin aldığı kira esef vericidir. 
Değişen kanun kira miktarlarını artırmayı ön
görmüşse de Vakıflar bunu lâyıkı veçhile de
ğerlendirmemiştir.. Bugün Vakıfların kira kar
şılıkları emsallerinden en az % 50 aşağı du
rumdadır. Müessesenin bu durumu tekrar göz
den geçirmesini temenni ediyoruz. 

Tarihî eserlerin restorası için 600 milyon 
liraya ihtiyaç gösteren müessesenin bunu kar
şılaması uzun yıllar istemektedir. Her geçen yı
lın bir taşını aşındırdığı bu kıymetlerin elden 
çıkmaması için müessesenin Turizm ve Millî 
Eğitim Bakanlığı ile müşterek çalışma orta-
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mma girmesi gerekir. Zira, her iki Bakanlık
ta da bununla ilgili daireler mevcuttur. 

Esas görevi olmadığı halde, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü eliyle dağıtılmak üzere cami ona
rımı yahut yeniden yaptırılması iğin dernekler 
veya köy ihtiyar heyetlerine 4 milyon 250 bin 
lira yardım ayrılmıştır. Esasında 120 milyon 
liraya ihtiyaç gösterilen bu fonun azlığına 
inanmaktayız. Ancak, şunu söylemek isteriz ki, 
camisi olan çoik köylerde okul olmadığını üzü
lerek müşahede etmekteyiz. Yollarda, otobüs
lerde ve trenlerde karşımıza çıkan iyi niyetli 
insanların ellerindeki makbuzlar, mutlaka filân 
köye cami yapılması için yardım istiyen mak
buzlardır. Bunlara her fert güçleri kadar yar
dım yapmaktadır. Bu makbuz başlıklarında 
filân köye okul yaptırma derneği yardım mak
buzudur, başlığını görmek mümkün değildir. 
Bu balkımdan okulu olmıyan köyün, yaptıra
cağı camiine yardım yapmamak prensibini 
benimsemek, vatandaşı okul yaptırmaya da teş
vik etmiş ve bu iki kuvvetin köylere birlikte 
girmesini sağlamış oluruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bugüne kadar 
yardım ışıklarını Garp'ta yakmış bulunmakta
dır. İmkânları geliştikçe bu ışıkları artık Ana
dolu'ya, Doğu - Anadolu'ya götürmesi en bü
yük temennilerimiz arasındadır. Yardım eli 
uzatılan kör ve muhtaç kimselerin miktarı çok 
mahduttur. Halbuki, viranelerde ellerini açıp 
yardım bekliyen pek çok biçarenin mevcudiye
ti insanlık için utanç verici bir haldir. Bu 
'miktarın en kısa zamanda ve ilk imkânlarla 
çoğaltılması da, yine temennilerimiz arasın
dadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar müessese
sinin en büyüık desteği olan Vakıflar Bankası
na temas etmek istiyorum. Büyük hissesi Va
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından karşılanan 
bu banka, 59 şubesiyle 1965 yılı sonunda 8 
milyon 110 bin lira safi kâr sağlamıştır. 1965 
yılındaki tevdiat miktarı 386 milyon liradır. 
Tevdiat artışı % 28 dir. Başta Bankanın Sayın 
Genel Müdürü ve ilgilileri tebrik etmek hak
severliktir. Bu Banıkaoıın daha verimli hale 
gelmesi için bâzı temennilerimiz olacaktır. İs
tanbul'da birbuçuk senedir şube açmak müsaa
desi verilmemektedir. Birçok bankaların 30 -

40 şubesi bulunan bu büyük sanayi şehrimiz
de, Vakıflar Bankasının sadece 8 şubesi var
dır. Bu miktarın çoğaltılmasının temini gere
kir. Sermayeden ziyade ihtiyatlarının artırıl
ması, bankacılıkta esas olduğundan, kârdan 
% 15 alınan ihtiyat riisbetinin % 20 ye çıkarıl
ması lâzımdır. İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
ve diğer bütün bankalarda memurlara verilen 
temettü miktarı % 10 dur. Ayrıca, bunlara se
nede iki maaş ikramiye verilmektedir. Halbuki 
Vakıflar Bankasında temettü miktarı % 5, ik
ramiye ise yarım maaş nisıbetindedir. Her yıl 
büyük emekler ve büyük masraflar sarf etmek 
suretiyle memurların kurs açıp iyi eleman ye
tiştirme çabaları gösteren Genel Müdürlüğün 
elemanlarını elden kaçırmaması için İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve diğer bankalarda tat
bik edilen yukarıda izah ettiğimiz hususların, 
Vakıflar Bankası mensuplarına da aynen uy
gulanması hem elemanları daha arzulu çalış
maya sevk eder, hem de âdil. bir hareket olur. 

İstanbul'da Taksim Belediye Gazinosunun 
bulunduğu mahalde 47,5 milyon liraya inşa 
edilecek otelin biran önce inşaata başlatılma
sının sağlanması, Hükümetimizden dileklerimiz 
arasındadır. Bu yatırımın yarısından fazlası 
Vakıflara aittir. 

Bankacılıkta ticari görüş esastır. Bankanın 
büyük sermayesi Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
aidolduğuna göre, Vakıflar Bankasının şubesi 
bulunan vilâyetlerde vakıflara ait işlerin ta
kibi banka şubeleri yoluyla yapılması büyük 
masrafları önliyecektir. Açıkta kalan Vakıflar 
mıntaka müdürlüklerinde çalışan memurları 
yeni tesislerdeki kadrolara yerleştirmek güç bir 
iş olmıyacaktır. 

Son bir temennimiz de, Vakıflar Bankası 
şubesinin bulunmadığı yerlerde Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne ait mevcut paraların en ya
kın Vakıflar Bankası şubesi vasıtasiyle gerek
li muamelelerin yapılmasının teminidir. 

1966 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesinin memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını dileriz. (Alikışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu için 
oy kullanmamış arkadaşımız varsa lütfen oy
larını versinler. Kupa Başkanlık Divanının 
önündeki kürsü üzerindedir. 
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Söz sırası C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
M'ehımıöt Altınısoy'uodur. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MEHMET AL-
TINSOY (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, 
milletlerin tarihî zenginliğinin nişanesi olan 
vakıflar, her şeyden öncıe bir sosyal müesse
sedir. Türkiye'de büyük Türk Milletinin sos
yal sahada ne derece ileri gitmiş olduğunun 
ımüşahedesıi sadece eski vakıfların envanterini 
tetkik etmekle ortaya çılkar. Ancak, çıoik zen
gin olan, maddî gücü çak yüksek olan vakıfla
rımız Mlâhara mahiyet ve hüviyetini değiştir
dikten sonra bugün hemen hemen fonksiyonu
nu kaybetmiş müessıese halline girmiştir. Evvel
de bir muavenet müessesesi olan bu yer, şim
di muhtacı muavenet haldedir. Vakıfların bu 
halden kurtulması için muhterem arkadaşla
rım bâzı tedbirlerden bahsettiler. Hususiyle 
bâzı kanunılarm tadil edilmesini, vakıfların 
Devlet bünyesinden çıkartılıp müstakil bir hal 
almasını söylediler. Yalnız burada dikkate alın
ması lâzımgelen bir husus vardır. Vakıflar, ev-
veloe Şeriyei Evkaf Nezaretine bağlı müessese
ler idi ve Türkiye'deki vakıflar yüzde yüzü ile 
dinî vakıflardı. Şimdi lâik bir Devletin bünye
sine bir umum müdürlük olarak girmiş olan va
kıfların müstakil hüviyetle ayrılması zamanı
nın gelip gelmediğinin iyi tartışılması lüzumu 
olduğu kanaatindeyim. Yalnız vakıflarımıza 
da bir istikamet vermek mecburiyeti vardır. 
Bugünkü haliyle devam edemez. Devam ede
mez demek doğru değil, daha doğrusu ortada 
kalmıyacak namevcut hale gelecektir. Eğer 
'bendenizin işittiğim doğru ise, ki, tahkik ede
medim, 1953 ten bu yana 170 bin parça civarın
da gayrimenkul vakfın satıldığından bahse
derler. Bu rakam bana çok mübalâğalı geliyor. 
Böyle çok kabarık bir rakamsa hakikaten bu, 
üzerinde durulmaya değer bir iştir. 

Mevcutlar ise, 100 milyonlara varan mad
di gücüne rağmen bir gelir temin etmemektedir. 
Benden evvel konuşan arkadaşlar, gerek işlet
me gerek icar yolu ile gelir temin edilememe
sinin çeşitli kanuni ve idari mahzurlarından 
(bahsettiler. Ben bunlara işaret edecek değilim. 
Elbette ki, bu tenkidlerimiz vakıfları halen 
sevk ve idare eden kıymetli arkadaşlarımın 
üzerine yüklenecek bir vebal değildir. Bunlar 
şüphesiz kanuni ve idari zaruretlerden doğmak 

tadır. Ancak, bu müessesenin hüviyetinin de 
üzerinde durmak lâzımgeliyor. Vakıf olan tari
hî âbidelerin arkasında bir gelir kaynağı bu
lunmadığı için mahdut bütçe imkânlarındp:ı 
da kendilerine pek fazla birşey verilemediği 
için harabolmaktadır. 600 milyon lira sadece 
idamesi için, ihyası için değil, mevcutları bü
tün, bütün yok olmaması için harcanacak meb
lâğdır. 

Bir de bunları eski haline ifrağını düşünür
seniz bu astronomik rakamlara varmaktadır. 
Hüviyeti Yüce Heyetinizce malûm olan bütçe 
imkânları içerisinde böyle bir vazifenin ifası 
mümkün değildir. O halde her halükârda va
kıflara yeniden bir istikamet verilmesi lâzım-
gelir. Ancak, bu istikametin ne olması, vakıf
ların yeni hüviyetinin ne olması üzerinde çok 
dikkatli ve çok hassasiyetle durmamız lâzım
dır. 

Bir de Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle 
köylerde cami yaptıran derneklere vâki yardı
mın artık bu müessese eliyle dağıtılmasına lü
zum olmadığı kanaatindeyim,' bendeniz. Der
neklere yardım fasılları Hükümet içinde, Dev
let düzeni içerisinde çeşitli vekâletlere ve hu
susiyle Maliye Vekâletine ayrıca fonlar ayrıl-
mak suretiyle bütçelerden harcama yapılmak
tadır, Hâlâ köylerde cami yaptıran derneklerin 
vakıflar kanalı ile Devlet Hazinesinden para 
almasının mânası biraz anlaşılamamaktadır. Bu 
çok eskiden kalma bir alışkanlık olsa gerektir. 
Vakıfların çok zengin olduğu zamanda ibadet 
haneye yaptıranlara muvanette bulunulması 
alışkanlığıdır. Bugün hem cami yaptırma şekli 
değişmiştir, dernekler halindedir, hem do der
neklere sosyal müesseselere yardım şekli değiş
miştir 

Buraya konan üç - dört milyon lira bu kü
çücük bütçe içinde büyük görünmektedir. Ama, 
aslında bu hususta memleketin, cemiyetin ihti
yacı karşısında bu rakamlar çok küçük kal
maktadır. Bunu foaşka bütçelerde başka ölçü 
içinde mütalâa etmek lâzımgelir. Onun için her 
halükârda önümüzdeki senelerde Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü eliyle verilmemelidir. Bu yar
dımlar muhtacı muavenet olan bir müesseseye 

Devletin yardım edip onun da başkasına yar
dım etmesini temin etmek için biraz garip ve 
albestir. Vakıflar hüviyetini kaybetmiştir. Git-
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tikçe mevcudiyetini de kaybedecektir. Sadece 
tarihî âbidelerin iskeletleri veya bakiyeleri ka
lacaktır, kanaatimce. 

Ancak, Senatoda görüşülmesine baş'.anmış 
olan Medeni Kanunun bâzı hükümlerini değiş
tirmeye matuf kanunun yeni vakıflar tesisi «m 
retiyle bu müesseseye bir canlılık verileceği ih
timali üzerinde durulabilir. Yalnız, ben bu hu
susta da pek iyimser değilim. Cemiyetin deği
şen iktisadi ve sosyal şartları muvacehesinde 
yeniden vakıf tesis edecek ne miktar insnnn 
çıkacağını ve bu tesis edilecek vakıfların bizini 
şimdiye kadar bildiğimiz hüviyetteki vakıflar
la münaselb etinin ne dereceye kadar olacağı da 
şüphelidir, kabili telif münakaşadır. Günün er
ken saatinde demek lâzım, geçmiş değil, başı
nızı ağrıtmak istemiyorum. Bu biraz uzu.ı uzun 
'münakaşa edilmesi lâzırnigelen teknik ve ilmî 
m evz olardır. 

Bu bütçe görüşımeleri içine sığacak şeyler 
değildir. Sadece bir iki başlık olarak işaret et
mek istedim. ? 

Vaktinizi aldığım için özür dilerim. (Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi Kanun tasarısı için va 
pılan oylama işlemi bitmiştir. 

Kupaları vazifeli arkadaşlar kaldırsın! ir. 
Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Abbas 

Ali Çetirı'in, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETtN 

(Kars) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Gra-
punun görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. İslâmiyet'ten evvel 
yaşamış cemiyetlerde ruhunda, hayatından son
ra, da ölümünden sonra da hem cinslerine yar
dım. etmek, hayır işleri işlemiş olmak için ma
lının bir kısmını bu gayeye tahsis etmiş insan
lar mevcuttur. Tarihlerde buna raslıyoru.'. r ıs-
lamak da mümkündür. Ancak, bizim üzerinde 
durduğumuz vakıflar tamamiyle îslâmî, dinî 
ve hayrî vakıflardır. Bu itibarla, biz görüşleri
mizi Islâmi olan ve İslâm Türk Milletinin tesis 
etmiş olduğu vakıflara hasredeceğiz. 

Islâmi vakıflar, yani bizim vakıflarımız ej-
dadımızın tesis etmiş olduğu vakıflar esas iti
bariyle dinî ve hayrî müesseselerdir. Ancak, 
Türk dinî ve hayrî vasfını tamamiyle mahfaz 

tutmakla beraber sosyal sahalara hattâ bayın
dırlık sahalarına aksettirmiş, inkişaf ettirmiş
tir. İnsanın aklına ilk gelen şey; madem ki va
kıf müesseseler, vakıflar Islânıi müesseselerdir, 
şu halde, İslâm hukukunda veya İslâm dinin
de bunun mesnedi nedir, neden kuvvet almış
tır, kaynaği nedir? Suali geliyor. Araştırdım 
ve bilenlerden sahih olduğunu da tesibir ~ t fi
ğim bir hadisi şerif buldum. Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed, bulduğum bu hadisi şeri
finde aynen şöyle diyor: «ölüm, her şeyi dur
durur. Ancak, devamlı sadaka veren bir inülk, 
insanlığa faydalı bir ilmî eser ve hayırlı evlât 
bırakıp ölen kimsenin defteri âmeline devanın 
olarak sevap yazılır.» 

Muhterem arkadaşlarıim, Türk İslâm Mille
tinin tesis etmiş olduğu ve bütün ecnebilerin 
de takdirlerini ifade etmiş bulundukları tslâ-
mî, dinî, hayrî vakıfların dinî mesnedi bu Ha
disi Şeriftir. Buradaki devamlı sadaka getiren 
mülk bırakma kaydıdır. İmanlı, inanmış Müslü
manlar ölümlerinden sonra da defteri amelleri
ne sevap yazdırmak için vakıflar teslis etmiş
lerdir. Vakıf tesisinin yine bu dinî mân^'i içe
risinde kalınmak suretiyle 'başka bir sebebi de 
şudur. Biraz sonra vakfın tarifini arz ede<*e-
ğim. Bu tarife göre vakfedilen mülk ismi üze
rinde mevkufdan, mahfuzdan, alımdan ve sa
tımdan memnudur, müsadere edilemez, parça
lanamaz. Bugün İngiltere'de mevcut gayrimen
kulun ekiberi evlâda intikali gayretine müşa
bih ve 'ona mukaddem bir fayda olarak bir kı
sım kimselere aile vakfı tesis etmek suretiyle 
kendilerinden sonra mülklerinin mirasçılar 
arasında parçalanmasına ve çeşitli yönlerden 
satılmasına, haczedilmesine, gasbedilmeasine 
mâni olmuşlardır. Vakıf tesisisinin bir sebebi 
de 'budur. 

Vakıf Islâmi ve dinî bir müessese olduğuna 
göre bunun menşeindeki, aslındaki tarifi ne
dir? Vakıf deyince vakıf İslâm Hukukunda 
çok geniş bir yer işgal etmiş bulunmaktadır. 
Hakkında eserler vardır. Kelimelerinin 'arifle
rinin üzerinde durulmuştur. Her birinin derin 
mânaları vardır. Nedir diye akla geliyoı*. Bu
nu tetkik ettim, bulduğum imkân nislbetinde; 
şöyle bir tarif buldum. Vakfa ait eserleri alıkv 
mül evkaf adı ile toplamış bulunan Ömer Hil
mi Efendi vakfı şöyle tarif ediyor: «Menfaati 
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ibedullaha aidolmak veçhile bir âyini Cenabı 
Hakkın mülkü olmak üzere temlik ve temellük
ten mahfuz ve memnu kılmaktır.» Demek olu
yor ki, bir mülk, bir mal vakfedildiği anda 
onun mülkiyeti Allah'a aittir. Kulların onun 
üzerinde mülkiyet hakkı yoktur. Allah'ın mül
küdür, menfaati kimedir? ibadullahadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu «İbadullah» tâ
biri üzerinde ciddiyetle durulmaya değer ve 
Müslüman olarak, Türk olarak göğsümüzü if
tiharla kabartacak derecede mühim bir tâbir
dir. Menfaati İbadullaha aittir demek, yalnız 
Müslümanlara ait değildir. Kitabi dört dine sa-
lik olan herkese aittir. Selçukîler Devrini dü
şünün Osmanlılar devrini düşünün, o tarihlerde 
dünyanın diğer milletlerin insanları birbirlerine 
insan muamelesi dahıi yapmayı düşünemez hal
de iken, Müslüman Türk yalnız müsülmanlara 
değil, yalnız Türklere değil, kitabî 4 dinin sa-
liki bütün insanlara hayır işliyor. Bütün in
sanların menfaatine vakıf tesis ediyor. Ecdadı
mızın bu ulvi, bu insani hasletiyle, icraatiyle 
onların ahfadı olarak ne kadar . övünsek azdır 
ve haklıyız. 

Konya'da bir Karatay vakfı vardır. Onun va
kıfnamesinde aynen şöyle yazılıdır : «Bu vakfi
yede müslim, gayrimüslim kim misafir olursa, 
üç gün bedeva yer, içer ve yatar. Eğer misafir 
yetim ise, öksüz ise ona bir de ayakkabı verilir.» 
Yukarda arz etmeye çalıştığım insani davranışın, 
düşünüşün ve gayenin maddi bir delilini arz et
miş olmak için söylüyorum. Bunun dışında vak
fın mahiyeti müsaidolduğu ölçüde yine dini ne 
olursa olsun, Osmanlı hudutları içinde Türk 
Milleti, içinde yaşıyan veya seyyah olarak gelip 
giden her insan bundan elbette ki faydalanmış
tır. Vakıf bir köprüden herkes geçmiştir, vakıf 
bir çeşmeden herkes su içmiştir, vakıf bir ker
vansaraydan herkes faydalanmıştır. Yani vakıf, 
bugünkü dünya insanlarının sağlamaya çalıştığı, 
bizim de Anayasa hükmü ile teminine gayret et
tiğimiz sosyal adaleti, devrinde tamamiyle ger
çekleştirmiş bir müessesedir. Vakıf müesseseler 
yolu ile fakirler, düşkünler yedirilmiş, giydiril- ' 
mistir, Fakir kızlara cihaz verilerek evlendiril-
miştir. Hastalar tedavi edilmiştir. İstanbul'daki 
Gureba Hastanesinin vakfa aidolduğunu elbet-
teki içinizde bilenler çoktur. İsmi üzerinde Gu

reba Hastanesi. Bunun vakfiyesinde, asli Gure-
bayı Müslimîn Hastanesidir. Gariplerin, garip 
müslümanlarm hastanesi. İşte zamanında Anado
lu'dan birçok kimseler İstanbul'a gelir, orada 
hasta olurlarsa, garip odur. Memleketinin dışın
da, vatanının dışında, bunların tedavi edilmesi 
için tesis edilmiş bir müessese. Hastalar tedavi 
edilmiştir. Okumak istidadında olan ve kabiliye
tinde olan çocuklar okutulmuştur. Okumuşlar, 
himaye görmüşler; yollar, hanlar, apartmanlar 
gibi âbidevi eserler yükselmiştir. Bugün Anado
lu'nun üzerinden tayyare ile uçarsanız, bir seya
hat yaparsanız, bu memleketin bir Türk ve Müs
lüman memleketi olduğunu semaya doğru yük
selen minarelerden hissedersiniz. Bütün bunların 
hepsi bu vatanın bir Türk ve Müslüman medeni
yetinin tam olduğunu mevsuk bir şekilde herke
se ifade eden eserler, hep vakıf yolu ile yapılmış 
eserlerdir. Bu itibarladır ki, Vakıf müessesesi, 
İslâm - Türk hukukunun vakıf müessesesi dedi
ğimiz vakit, tarihteki genişliği, derinliği ve ifa 
etmiş olduğu hizmet bakımından böyle 20 daki
kalık bir bütçe konuşmasına sığmıyacak kadar 
geniştir. Ve o genişliğe indikçe, o derinliğe in
dikçe Türk olduğumuza, müslüman olduğumuza 
ii'tihar ediyoruz. Ecdadımızın bugün, bizim Ana
yasa hükmü ile biraz zorla temine çalıştığımız 
içtimai adaleti, vakıf yolu ile ne kadar geniş öl
çüde, ne kadar insani ve ulvi gayelerle sağlamış 
olduğunu tarihin sayfaları arasında seyahat 
edince sevinçle ve iftiharla insanın gözünü yaşar
tacak kadar tatmin ediyor. Vakıf bir yönüyle bu
dur. Ama, başka bir yönüyle yaşamış ve 1926 da 
c]müş, yurdun her tarafında kırıntı halinde eser
leri kalmış ve kendi kendisini idare edemez, Ha
zineden yardım almaya muhtaç bir müessese şek
linde görülür. Ben, vakfı bu cephesiyle görmü
yorum. Ben vakfı bir medeniyet, bir Türk - İs
lâm medeniyeti tarihin derinliği içinde insanlara 
hizmet etmiş ve bugün Devletin, devletlerin ifa 
edemediği hizmetleri cemiyetlere ifa etmiş bir 
müessese olarak görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetin vaktiniz dolmak 
üzere üç dakikanız var. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; muhte
rem Reis, vaktimin dolmak üzere olduğunu ifade 
buyurdular. Arz ettim. Ben vakıf müessesesini 
çok derin görüyorum. Vaktim dolmak üzere ol-
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duğuna göre, kısa keseceğim. Vakıf müesseselere 
19 ncu yüzyılın sonlarına kadar arza çalıştığım, 
tecessüm ettirmeye çalıştığım mahiyet ve hüvi
yetiyle devam etmiştir. O tarihlerde, Osmanlı 
Devletinin inhitat devirlerinde bozulmuştur. Bu 
bozukluğu düzene kavuşturmak, disipline etmek 
için 1823 tarihinde Evkaf Nezareti kurulmuş, 
fakat bu da ıslah edememiş. 1908 İkinci Meşru
tiyetin ilânı ile beraber bu nezarete biraz daha 
çeki düzen verilmiş ve gelirleri, giderlerini idare 
edemiyen vakıflar bir elde toplanmış, nezaretin 
idaresine terk edilmiş, bunlara da mazbut vakıf
lar demişlerdi. Bu haliyle Cumhuriyetin ilânına 
kadar devam etmiş, Cumhuriyetin ilânından son
ra Evkaf, Seriye Vekâleti bir müddet idare 
etmiş, ondan sonra bugünkü Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün emrine verilmiştir. Bugün vakıflar 
Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyetindeki vakıflar 
3 grupta toplanmaktadır. Bunlardan birinci 
grup mazbut vakıflardır. Bunların neler olduğu 
Vakıflar Kanununun 1 nci maddesinde yazılıdır. 
Mazbut vakıfların idaresi, doğrudan doğruya 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. 2 nci grup 
mülhak vakıflardır. Her mülhak vakfın da ayrı 
bir hükmi şahsiyeti vardır. Bu mülhak vakıfların 
idaresi mütevellilerine aittir. Murakabesi Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne aittir. Bu iki kategoride, 
yürüyüş müspettir, mazbuttur. Bir üçüncü grup 
vakıflar daha vardır. Bu da esnafa ve cemaatlere 
ait vakıflardır. Bu kategoride gayrimüslimlerin 
vakıfları mevcuttur. Patrikhane buna dâhildir. 
Şimdi, bu üçüncü kategori vakıflar, Vakıflar Ka
nununa göre, ilgili makamlar tarafından ye Va
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlene
cektir. Bu ilgili makamlar hangi makamlardır? 
Bu ilgili makamların murakabe sahası ile Va
kıflar Genel Müdürlüğünün murakabe sahası 
nedir? Bunlar bizzat kanunda müphemdir. Va
kıflar Genel Müdürlüğündeki vazifelilerle temas 
ettim, onlardan aldığım bilgiye göre bizim bu 
vakıflar üzerinde müessir murakabemiz yoktur. 
Bunlar kayıtlarını Türkçe tutmazlar, gelirleri 
Türk makamlarınca bilinmemektedir; bu ge
lirlerin nereye sarf edildiği de keza bilinme
mektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve onun 
bağlı olduğu Bakanlıkta bu hususun üzerinde du
rulmasını ehemmiyetle temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Vakıfların gelirle
ri, benden evvel konuşan arkadaşlarımızın ifa

de buyurdukları gibi, zeytinliklerden, Vakıflar 
Bankasından temin ettiği temettülerden ve 
akarlarından aldığı icarlardan terekkübeder. 

Kira Kanunun iptalinden sonra icarlar % 2 
civarında yükselmiştir. Vakıflar Genel Müdür
lüğü ile yaptığım temasta ve bir avukat ola
rak, hukukçu olarak yaptığım tetkikte, önü
müzdeki yıllarda bu gelirlerin daha çok yükse
leceğini ve % 4 - 5 i bulacağını aşağı - yukarı 
tahmin etmekteyim. Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün Başbakanlığa bağlı kalmasını biz de 
arzu ediyoruz. Bu hususta fikir beyan eden 
C. H. Partisi sözcüsü arkadaşıma iştirak ediyo
rum. 

Senatoda bulunan Vakıflar Kanununun Hü
kümetçe de benimsenmiş olduğunu bildiğim, 
Vakıflar Kanununun biran evvel kanuniyet 
keşfetmesini ve bu kanunla bugün de vakıf yap
ma imkânının sağlanmasını bilhassa temenni 
etmekteyim. Bugün de vakıf yapacak imanlı 
ve inanmış Müslümanlar vardır. Medeni Ka
nundaki tesisle, vakıflar birbirinin aynı değil
dir. Valkıf, Medeni Kanundaki tesis kavra
mını kapsamaktadır, içine almaktadır. Fakat, 
tesis vakfı içine almamaktadır. Yeniden vakıf 
müesseseler tesisine imkân verecek bir kanuni 
statüye kavuşturulması lâzımdır. 

Sözümü bitirirken şahsi inancım olarak 
şunu da arz etmek istiyorum ki, ecdat yadi
gârı bu müesseseyi ecdadımızın zamanındaki 
ulvî gayesine ve sosyal mahiyetine kavuşturur-
sak, şu kürsüden matbuatta, sokakta, otobüs 
durağında, mektepte, üniversitede münakaşası 
yapılmakta bulunan rejim münakaşaları da zail 
olur, böylece büyük bir hizmeti de ifa etmiş 
oluruz. Başkanımı izin verirse, iki cümle daha 
arz edeceğim. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
aş evleri, yurtlar ve İlahiyat Fakültesinde oku
makta bulunan talebelere yardımı yanında çok 
ulvî kabul ettiğim ve genişlemesini temenni et
tiğim bir yardımı vardır, llkmektep çocukları
na, fakir ilkmektep çocuklarına yazın kamplar 
tesis ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, insan idrak yaşma 
kavuştuktan sonra, servetini, varlık durumu
nu idrak eder, yorganına göre ayağını uzatır. 
Ve bundan da teessür duymaz, ama ilkmek
tep çağındaki çocuk bunu düşünemez. Arka
daşı gider kampa, döndükten sonra hâtıraları-
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m anlatır. O, eğer bir tarafa gidememişse ru
hunda büyük çöküntüler husule gelir ve bu 
büyük çöküntüler onda aşağılık duygusu mey
dana getirir. Büyüdükten sonra da o aşağılık 
duygusundan uzak, müteşebbis, mütecasir, de
ğerli vatandaş olamaz. O itibarla, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün hiç değilse bu çeşit çocukla
rın, büyük şehirlerdeki bu çeşit çocukların bir 
kısmını aşağılık duygusundan kurtarmaya ve 
onları daha sıhhatli olarak ertesi senenin der
sine kavuşturmaya matuf olarak bu faaliyetini 
şükranla, takdirle anıyorum. Genişlemesini de 
temenni ediyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına hepinizi hürmet
le selâmlar, 1966 yılı bütçesinin Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ve milletimize hayırlı olmasını 
Cenalbı Haktan temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Akalın. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA
LIN (Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan 
ve gecenin geç saatlerine kadar beklemiş bu
lunan çok muhterem milletvekilleri, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Bütçesinin 
müzakeresinde Millet Partisi Grupunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Bütçe vesilesiyle, Yüce Meclisinize, Sayın Adalet 
Partisi Grup Sözcüsü gibi vakıflar üzerinde hu
kukî ders vermeye kalkacak değilim. İçinizden 
birçoklarınız vakıflar hakkında az çok malûma
ta sahiptir. Zaten bu geç vakitte de böyle bir 
ders vermeye kalkmam yersiz olur, kanaatinde
yim. Hepiniz bilirsiniz, kaç çeşit vakıf vardır. 
Bunların hukukî durumları nedir, nasıl idare 
edilir? Bilirsiniz, eski senelerde de bunlar bir
çok sözcüler tarafından izah edilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla, bu meselelere girmek istemi
yorum. Vakfın tarifini söylemiyecektim ama be
ni mecbur etti, muhterem arkadaşım. Vakfın ta
rifini yaptılar. Vakfın tarifini, vakfın koyduğu 
şartların değişmez kanun hükümleri gibi oluşu, 
yani eski tâbirle, şartülvakıfül tenasiş - şarii düs
turu, islâmî vakıfların değişmez vakıf olduğu ka
bul edilirse, bugünkü vakıfların idari şekli yani 
Devlet eliyle idaresi keyfiyeti hatalı olur. Biraz 
da uymaz, yani bugünkü şekliyle idareye vakıf 
idaresi denmez. Vakıfların şartı vakfa göre 
idare olunması gerekir. Bunun hukukî münaka
şalarına girmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü aksi 

halde yaptığımız bu müzakerelerin hepsi bâtıl ol
mak gibi bir neticeye varırız ki, bu noktada du
ruyorum. Muhterem arkadaşlar Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 1966 bütçesini tetkik ettim, gör
düm ki, lüksten uzak en mütevazi bir teşkilât 
Türk hayır işleri sosyal hizmetler gören Vakıf
lar Umum Müdürlüğünün 47 533 300 liralık 
mütevazi bütçesinin, 23 746 114 lirası memur, 
müstahdemlerinin aylık ve ücretlerine verilen 
cari masraflardır. 4 037 187 liralık kısmı da kır
tasiye, elektrik gibi müteferrik masraflara har-
canılmaktadır. (Soldan, ne alâkası var, sesi) Ra
kam verişimin sebebi şu: Bütçesinin aslı 47 mil
yon lira, sarf edilen hemen hemen 27 milyon li
ra geri kalan nedir? Devlet babadan aldığı yar
dımlar, yani, eski birçok vakıfnameleri tetkik et
miş ve üzerinde fikir yürütmüş bir arkadaşınız 
olarak, vakıfları hepiniz biliyorsunuz. Vakıf, va
kıfnamede öyle şartlar koymuş ki, her hangi bir 
yere cami, çeşme, medrese, imarethane ve saire 
gibi şeyler yaparken, bunlara akaarlar koymuş, 
yani öyle akaarlar ki, onları idare edecek kimse
lerin dahi geçimlerini temin edecek akaarlar koy
muş. O zamanın parasiyle hesabetmiş ki, para* 
nın değeri arttığı, kıymeti azaldığı, ne olursa ol
sun her devirde, o mülk, o akaarlar, o vakfı ida
re edebilecek durumda ama; şimdi idare edemez 
hale gelmiş ve Devlete muhtaç duruma düşmüş. 
Her zaman temas ediyorum, pahalı bir idare için
deyiz. Ama ben Vakıflar İdaresindeki bu gelirle 
gider arasındaki cari masrafların böyle çok olma
sını kınamıyorum: Sebebi, zaten vakıf idaresi, 
vakıflar bizatihi hayır müessesesi. Bu itibarla, 
cari masraflar çokmuş diye üzerinde durmak is
temiyorum. Asırlar ötesinden beri devam edege-
len vakıf müessesesi insanlara hattâ hayvanlara 
yardım maksadı ile kurulmuş hayır müessesesi
dir. Muhterem arkadaşlarım, şimdi asıl temas et
mek istediğim konulara geçiyorum. Cumhuriyet 
idaresinin getirdiği, muhterem arkadaşımız te
mas etti, ben ta eskiden beri bu fikirdeyim, za
ten. 

Cumhuriyet idaresinin getirdiği Kanunu 
Medeninin derpiş ettiği tesis müessesesi vak
fın ehemmiyetini kaybeder bir hale getirmiş
tir. Demin arkadaşımız daha güzel ifade etti
ler. Tesis bir vakıf değildir. Arkadaşımın bu
yurduğu gi'bi vakfın içinde mütalâa edilebilir 
ama tesis o vakfın bizim vakıftan anladığımız 
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şeyi kapsıyamıyor ve bu itibarla da Cumhuri
yetten bu tarafa vakfeden insanların azaldığı
nı görüyoruz. Daha evvel hayırseverlerin çok 
oluşundan mı yoksa vakfın tarifinde geçtiği 
gibi el uzatılamaz. Allah'ın mülkü olarak ka
bul edilişinden mi ilerü geldiği dikkate değer. 
Medeni Kanundaki bu tesis müessesesi vazedil
dikten sonra, vakıflara karşı bir istihfaf belir
diği görülüyor. Bu istihfaf, çok düşünmüşüm
dür, ta talebeliğimden bu yana, acaba vakfın 
bir İslâm müessesi oluşundan mı ileri gelir, di
ye düşünmüşümdür. Ama sonraları tetkik et
tim ki, vakıf Romalılar devrinden bu yana de
vam edegelmiş bir müessese. Bugün yine bir
çok arkadaşlarımız temas ettiler, Hıristîyan-
larda da, yani Avrupa ülkelerinde, hattâ daha 
geniş çapta Amerika'da dalhi var. Ama, biz 
psikoz içinde İslâm hukuku, İslâm müessesesi 
olduğu cihetle âdeta vakfa doğru yöneteme
mekteyiz. Ve bu suretle de eskiden ecdadı
mızdan kalmış olan vakıf eserler ihmale uğra
ya, uğraya yıkılıp harabolmak üzere bulun
maktadırlar. Ben sözü şöyle bağlamak istiyo
rum, bu mevzuda, bu paragrafta, Medeni 
Kanundaki tesis müessesesi kaldırılmalıdır. Es
kiden olduğu gibi, hayırsever insanları malım 
kaybolmıyacaktır kanaatine vardıracak eski 
vakıflar Sistemlinde o mânayı tam mânasiyle kap
sayıcı mahiyette bir güzel vakıf mevzuatı ge
tirmek zarureti olduğuna kaaniim. Vakıa bu 
yolda bir kanun hazırlanmış ve Senatoda da 
konuşulmuş; galiba kadük olmuş, diye duy
dum. Tetkik imkânını bulamadım. Böyle bir 
şey varsa, bunun çıkmasına çalışmak Yüce 
Meclisin bir vazifesi olmalı ve bu öyle zanne
diyorum ki, şerefli bir hizmet olur. 

BAŞKAN — Sayın Akalın üç dakikanız 
kaldı, efendim. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA
LIN (Devamla) — Efendim daha çoktur. Muh
terem arkadaşıma gösterdiğiniz müsamahayı 
bizden de esirgememinizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evet üç dakikanız kaldı. De
vam edin eğer arzu buyurulursa Yüce Heye
tin tasvibine müracaat ederim. Siz devam edin 
efendim. 

M. P. GRUPU ADTNA MUSTAFA AKA
LIN (Devamla) — Eksik olmayın. Efendim 
öyle ise hemen üçüncü vitesle acele, acele oku
maya devam edeyim. 

Asırlar ötesinden zamanımıza kadar gelen, 
bize ecdadımızın hayırseverliklerini hatırlattı
ğı gibi mazimiz1! dile getiren, arza çakılmış 
azametli ecdat nidaları halinde duran tarihî ve 
turistik değeri olan vakıf âbidelerimizi saldırı
lardan koruyacak ciddî tedbirler almalıyız. 
Kaybolmalarına meydan vermemeliyiz. Muh
terem arkadaşlarım, birçok yerlerde belediye
lerin eski vakıf eserlere karşı giriştikleri te
cavüzlere temas etmek istiyorum. Belediye
ler meydan, park, yol yapma bahanesiyle va
kıf binalarını mailiinhidam raporları alarak 
yıktırmak yarışındadırlar, âdeta, öyle ki, 
Temyizden 24 saat sonra yıkılacağı Vakıf İda
resine bildirilip, tebliği Cumartesiye getirip 
tedbir almaya vakit kalmadan yıktırılan tari
hî vakıf binalar çok görülmüştür. Bu saldırı
yı önlemek için Başbakanlığın, Devlet Bakan
lığının ve İçişleri Bakanlığının valiliklere sıkı 
tamimler gönderdiklerini gördük ve bu zaru
reti duyduklarını da anladık. Bu vesile ile 
Üçüncü Koalisyon Hükümetinin bu alâkasını 
takdirle karşıladığımızı beyan etmek isteriz. 
Bu kanunlarda Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
mütalâasının alınması, eski eser olduğu tesbit 
edilmiş bulunan binanın yıktırılmaması, gay
rimenkul, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku
rulunun müsaadesi haricinde harap, eski eser
lere karşı vâki hareketlere müsamaha olunma
ması bildirilmiş ve bunların da az-çok müspet te
sirleri görülmüştür. Tarihî eser malhiyetindeki 
olan vakıf binaların onarılması meselesinde de 
belediyelerin dar görüşlerle onarım müsaadesi 
vermedikleri veya zorluk çıkardıkları hattâ 
hare istedikleri ve bu şekilde birçok vakıf bi
naların tamirine engel oldukları da görülmek
tedir. Bir de bâzı mahallerde güzelleştirme 
dernekleri adiyle kurulan mahallî derneklerin 
iyilik yapmak fikriyle hareket ederek vakıf 
binaların güzelliğini, sanat eserlerini boyama, 
sıvama, tamir etme şekilleriyle kaybettikleri 
görülüyor ki, burada buna Umum Müdürlüğün 
mâni olması gerektiğine kaaniiz ve diyoruz ki, 
bu binaların korunması için gerekirse tarihî 
eserleri korumaya matuf çıkarılmış bulunan 
kanuni mevzuat kâfi gelmiyorsa, daha ağır 
müeyyideler ihtiva eden kanunlar çıkarmak 
yerinde olur kanaatindeyiz. 
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Efendim, bu esas onarım için ayrılmış bu
lunan 19 milyon 750 bin liranın azlığına temas 
eitmelk istiyorum, şahsan. Birçok arkadaşlar 
da temas ettiler, bilhassa Ankara'da gördüm, 
Bakanlıklar, umum müdürlü'kler ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurlarının öğle yemek
lerine Devletin yaptığı yardımların yekûnu mil
yonları aşarken ecdat yadigârı eserlerin tami
ri için 19 milyon 750 bin lira gibi cüz'i bir pa
ranın ayrılmış olması keyfiyetini üzüntüyle 
'karşılıyoruz. Ve bu paranın böyle az olması
nın sebebini araştırdığım zaman, gördüm ki. 
Devlet Plânlama Dairesi bu kadar lütfetmiş
ler. Ve bir arkadaş daha evvel söylemiş, çok 
hoşuma gitti; modern fetva eminliği, modern 
fetva eminliği bu işte hassas davranmış veya
hut da kısır davranmış bunu hoş görmüyorum. 
ama diğer yerlerdeki kısıntılarını burada da 
takdirle karşılamak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın vaktiniz doldu 
M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA

LIN (Devamla) — Daha epeyce mâruzâtım 
var. Fakat bir noktaya daha temias ederek lo
şa kesmek istiyorum. Bizim partimizin ve şah
sımın fikri şu merkezdedir ki, Vakıflar Gene1 

Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığını bir 
bakanlık altında toplamak gerekiyor. Çünkü 
birbirine o kadar irtibatları, girdileri, çıktılar 
var ki, akıllarına bâzı arkadaşların gelebilir . 
Evkaf Nezareti gibi falan ama, bugünkü şek 
line uyar. Ama, mu'hakkak ikisini bir aradp 
yürütecek bir bakanlığa iki ayrı umum müdür
lük veva bir umum müdürlük, bir bakanlık 
şeklinde, reislik, başkanlık şeklinde bir ba 
kanlık altında toplanması ve bunu temin için 
de Yüce Meclisin kanun halinde ortaya çıkar
ması gerekeceği kanaatindeyiz ve faydalı ola
cağını ümüdediyoruz. 

Efendim, şuna da temas ederek bitireyim 
lütfederseniz ve müsaade ederseniz. Vakıflar 
İdaresinin bir hastanesi var; Gureba Hastane
si. Buradaki çalışan doktorlar diğer hastane
lerde çalışan doktorlara nİsbetle az ücret alı
yorlar. Bunun da, bu aradaki farkın düzeltil
mesi gerektiğine kaaniiz. Ve bir de temenni
miz olacak. Umum Müdürlük, fakir ve kim
sesiz öğrencilere birçok yerlerde sıcak yemek 
veriyorlar. Allah razı olsun. Bunların çoğal
tılması, aşhanelerin ve bilhassa fakirlere ye

mek veren imarethanelerin çoğaltılması fayda
lı olur. Bunun bâzı vilâyetlerde çok iyi neti
celer verdiğini ve hayırlı iş olarak herkes ta
rafından takdir edildiğini müşahede etmiş bu
lunuyoruz. Bu yolda daha geniş mikyasta 
yardımda bulunulmasını aşhane ve imaretha
nelerin açılmasını temenni ediyoruz. Efendim, 
bir kelime daha söyliyeceğim özür dilerim, şu
nu hemen söyliyeyim ve sözümü bitirmek isti
yorum. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü arşivinde ancak 
ihtisas erbabının okuyabileceği yazılarla yazıl
mış vakıfnamelerin kadîm kayıt defterlerinin 
aynı sağlamlıktaki kayıt ve defterlerin yeni ya
zı ile geçirilmesinin ele alınmasını temenni edi
yoruz. Bu vesile ile Ayasofya Camimin ibade
te açılmasının zamanının çoktan geldiğini ha
tırlatmak istiyoruz. Ve son olarak da bol gö
nüllü, hayırsever insansever, iyiliksever vakıf
lara, başta geniş çapta vakıf bırakmış Fatih 
Sultan Melhmet olmak üzere cümlesine Allah'
tan rahmet diler hâtıralarını tazeler, bu hiz
meti devam ettirenlere partim namına şükran
larımı arz eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kaya Özdemir, yeterlik 
önergesi vermişsiniz. Fakat, henüz beş arka
daş konuştu. Altı arkadaş konuştuktan son-
T*a oylanacaktır. Ggruplar adına görüşmeler 
bitmiştir. Şahıslar adına Sayın T'ahir Ak
man? Vazgeçtiniz. 

Sayın Binay? Vazgeçtiler... 
Sayın Özoğul? Buradalar, buyurun efendim. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu geç- saatte kıymetli zamanınızı 
ılmıyacağım. Yalnız zabıtlara bir, iki noktanın 
geçmesi için söz almış bulunuyorum. Vakıflar 
bütçesinde bilhassa yeni yapılan camilere yar
dım faslı var. Şimdi bilhassa demirperde ile hu
dudumuz olan köylerimizde çok kıymetli cami
ler köylü tarafından, vatandaş tarafından hali
hazırda yapılmaktadır. Trakya'nın tapusu Edir
ne'nin Selimiye Camii olarak kıymetlendirebili-
riz. Bugün Bulgar hududunda bir köy ismi 
vereceğim, Kemal Köyü, beşyüz metre Bulgar 
hududuna yakındır. Burada da birçok kazaları
mızda, vilâyetlerimizde bu derece kıymetli bir 
camiin yapılmadığım müşahede etmiş bulunuyo
rum. Şimdi, bu fasıl Umum Müdürlükçe tahsis 
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edilmektedir. Kanaatime göre, demirperde hu
dudunda bulunan köylerimizde yapılacak böyle 
eserlere bu paranın öncelikle tahsis edilmesini bil
hassa istirham ederim. 

Bulgar hududu, Rus hududu mmtakasmda 
bulunan bu köylerimize öncelikle bu tahsisin 
yapılması çok faydalı ve çok kıymetlidir. 

Bir noktaya daha temas edip sözümü bağlı
yacağım. Vakıf olarak ayrıca arazi mevcut
tur. Edirne'de 16 000 dönüm Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne aidolan arazi 40 000 dönüm idi, 
son zamanlarda 16 000 dönüm olduğunu ifade 
ettiler. Bu 27 Mayıstan sonra, Ağustos ve Ey
lül ablarında çok zengin bir vatandaşa dönümü 
bir liradan Vakıflar Umum Müdürlüğünün Edir
ne'deki Müdürlüğü tarafından kira ile ve dört 
sene müddetle kullanılmak üzere kira ile veril
miş. Bilâhara mmtakamızı iyice gezdim, tetkik 
ettim; bu zat Adalet Partili değildir, işaret et
mek isterim. Bu aldığı 40 bin dönümlük bu ara
ziyi oradaki fakir vatandaşa parsellemek suretiyle 
40 liraya, 50 liraya dönümünü vermek suretiyle 
senede takriben bir milyon liraya yakın oturdu
ğu yerden gelir temin etmiştir. Ayağında ayak
kabısı olmıyan bu fakir çiftçimizi Muhterem 
Başvekilimiz kapısını açmış ve kendisini dinle
miştir. Muhterem Vekilimiz de dinlemiştir. Ve 
Sayın Vekilimiz ilgili mmtakaya kadar da git
miştir. Bu sene, bu 40 bin dönümlük arazinin 
aynı mütegallibeye verilmemesi için bizim par
timizin fakir vatandaşa, fakir çiftçiye karşı kal
bini açan Başvekilimiz ve Muhterem Vekilimiz 
bu hususta aynen şu cümleyi kullanmışlardır. 
Vekildir, bir devlet adamıdır ve bir devlet ada
mı ancak böyle emir verebilir. Umum Müdür 
ve Umum Müdür kanalı ile mahallindeki o Va
kıflar Müdürüne, değeri olmak üzere, oradaki 
fakir çiftçiye verilmesi emredilmiştir. Ama, ma
halline gittik, tetkik ettik. Şimdi 4 sene evvel 
bir liraya veriliyor bir mütegallibeye. Milyon
larca lira kazanıyor bu zat. Elimizde vesikalar 
var. Bu kürsünün de 4 senedir ne demek oldu
ğunu bilen bir insanım. Vesikalar var. Noter
likten 40 - 50 liraya kiraya verilmiştir, o müte
gallibeye. Şimdi değeri olarak verilmesi em
rediliyor, Muhterem Vekilimizce. Değeri 20 li
raya çıkıyor. Tabiî Muhterem Vekilimiz hukuk
çudur ve bir Devlet adamı olarak bu talimatı 
vermiştir. Benim burada belirtmek istediğim 
nokta şudur : Biz Adalet Partisi olarak fakir 

çiftçinin kalkınması için köy, köy gezmek sure
tiyle onlara gereken her türlü kolaylığı, Başve
kil dâhil, vekili dâhil göstermekteyiz. Ama, il
gili masada çalışan o zat hakkında Sayın Veki
lin bir müfettiş göndererek teftiş ettirmesini is
tiyorum. Evet, o zat diyecektir ki, değeri yirmi 
lira idi, hattâ 30 - 40 lira idi. Bu fakir çiftçi 
derhal parsellere bölünmek suretiyle kiraya tu
tamıyor. Çare aradık İpsala'nın o fakir çiftçi
si olan Karpuzlu köyünde köy orta malını orta
ya koymak suretiyle, bunun bu çiftçiye köy or
ta malını, parsellemek suretiyle versin. O fakir 
çiftçi de bir mütegallibeden 40 lira, 50 lira kira 
almasın. Muhterem Başvekilimize şöyle ifade et
mişti, o fakir çiftçi: «Sayın Başvekilim, bana 
bir liraya kiraya vermeyin. Bu para bir şahsın 
cebine değil, bu para devletin kasasına girsin. 
Kalkınmaya biz de yardım edelim. Ama bakıyo
ruz ki, Sayın Başvekilimiz hüsnüniyetle hareket 
ediyor. Sayın Bakan hüsnüniyetle hareket edi
yor. Fakat, oradaki o zat eskiden nasıl oluyor da 
bir liraya beş sene evvelki değeri bugün düş
müş değildir. O zaman da değeri aynı idi. Ben 
çiftçiyim, o araziyi karış, karış gezmiş bir insa
nım. Değerini bilen bir insanım. Bugün de isbat 
etmeye hazırım. Benim Bakandan ricam ora
ya bir müfettiş göndersinler ve o Vakıf Müdü
rü hakkında gereken tahkikatı yaptırsınlar.» 
Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
Bakanı buyurun. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; sabahın ileri saatlerinde ve tahsisan kıy
metli grup sözcülerinin vakıflar hakkındaki 
gayet müfit izahat vermelerinden sonra o isti
kamette maruzatta bulunmıyacağım. 

Ancak muhterem arkadaşlarımın izahları sı
rasında temas ettikleri mühim bâzı noktalara 
arzı cevabetmek isterim. 

Sayın Fakih özfakih arkadaşım Mehtap Pro
jesinden bahsettiler. Plânlama Müsteşarlığının 
bir etüdü şeklinde ortaya çıkan bu projedeki dü
şünceye Hükümet kaltılmamaktadır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlı bu
günkü halinin muhafazası düşüncesi içerisinde
dir. Bu noktada hemen şunu da ilâve etmek iste
rim ki, Mustafa Akalın arkadaşım Diyanet İşleri 
Teşkilâtı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir 
Bakanlığın müstakil bir Bakanlığın bünyesinde 
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planlanmasını ifade buyurdular. Diyanet işleri 
Bütçesi vesilesiyle vâki maruzatımda da açıkça 
ifade ettim ki, Diyanet İşleri Başkanlığının ve 
teşkilâtının bir müstakil Bakanlık halinde mülâ
hazası bir mâna içerisinde Anayasaya aykırı dü
şer. Bu itibarla, esaslı bir tetkik yapılmamış ol
makla beraber bu halin, yani Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
siyasi teşkilât içerisinde bir Bakanlığa bağlan
ması Anayasamız çerçevesinde mümkün bulun
madığını da arz etmek isterim. Vakıf gayrimen-
kullerin kira durumu 6570 sayılı Kanunun me
riyette bulunduğu sırada cidden yürekler acısı 
bir halde bulunmakta idi. 1963 senesinde ikmal 
edilmiş bulunan envanterine göre bir milyar lira
dan daha fazla değerli gayrimenkule sahip bu
lunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu gayri-
menkullerden elde etmekte bulunduğu icar be
deli 0,98 civarında bulunmakta idi. Anayasa 
Mahkemesinin 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerini ilga etmesi üzerine; bütün kiraya ve
rilmiş bulunan vakıf gayrimenkullere şâmil ol
mak üzere kira takdiri cihetine gidilmiş, müste-
cirlerden bu tesbit ve takdirlere mutavaat etmi-
miyenler hakkında mercilerinde dâva ikame edil
miş bulunmaktadır. Bu tedbirle, vakıf gayrimen-
kullerin kiraları bir hayli artmış bulunmaktadır. 

Vakıfların tesisi kadar, vakıfların idame et
tirilmesi mühim bulunmaktadır. Bu itibarla, bir-, 
çok seneden beri vakıf gayrimenkullerin resto
rasyonu ele alınmıştır. Bu cümleden olarak, 1961 
ilâ 1965 yılları arasında eski eserlerin onarımı 
için 55 milyon liranın sarf edilmiş bulunduğunu 
ve bununla 550 eserin de elden geçirilmiş bulun
duğunu arz etmek isterim. Sayın Altmsoy arka
daşım 1953 ten beri 170 bin gayrimenkulun sa
tılmış olduğundan bahsettiler. Bu bilgiyi nasıl 
elde ettiklerinin hayreti içindeyiz. Zira 1926 dan 
bugüne kadar 5 000 gayrimenkul satılmış ve bu 
satışlardan 116 milyon lira elde edilmiştir. Satı
lan yerlerin hemen hepsi harap, gelir getirmiyen 
ufak ve perakende parçalardan ibarettir. Elde 
edilen paralarla, yurdun muhtelif merkezlerinde 
hem vakfa iyi gelir sağlamak ve hem de yurt kal
kınmasına yardım etmek gayesiyle iş hanı, çarşı 
gibi rantabl tesisler yapılmış ve halen de yapıl
maktadır. Aslında hayrat arsalarla beraber en
vanteri 20 bini bulan bu gayrimenkullerin 170 
bininin satışı mümkün bulunmamaktadır. 

Cami yardımlarının Vakıflar Genel Müdür
lüğü tarafından dağıtılmasının isabetli olma
dığını ifade ederken, kendisi muhtacı himmet 
'bir teşkilâtın hayır işlerine matuf bu işi yap
masının da isabetli olmadığını mütalâa ettiler 
ve Vakıfların içerisinde bulunduğu manzara
yı çok karamsar bir şekilde ifade buyurdular. 
Ben Altmsoy arkadaşımın bu düşüncelerine iş
tirak etmiyorum. Bilhassa, vazife sırasında 
'birçok vakıf gayrimenkulleri gezip restore iş
lerini mahallinde görmüş arkadaşınız sıfatiyle, 
Vakıflar Teşkilâtının kendi imkânları içerisin
de yapmakta bulunduğu restore faaliyetleriyle 
va'kıfları artan bir alâka içerisinde ecdadımı
zın tesis gayelerine uygun bir halde hayatları
nı idame ettirmesinin imkânı olduğu kanaati 
içerisindeyim. Vakıflar Bankasının durumu 
bakımından da kısa bir malûmat arz etmek is
tenim. Malûmunuz olduğu veçhile Vakıflar Ban
kasının sermayesinin % 55 i Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından temin edilerek kurulmuş 
bir bankadır. 1965 senesinde Bankanın safi 
kârı sekiz milyon 11 bin liradır. Bankaya 
yapılan tevdiat da artan bir seyirle 386 milyon 
liraya baliğ olmuştur. Arkadaşım bu bankada 
çalışan memurlar ile personele verilen maaş, 
prim ve ikramiye hakkında bir mütalâada bu
lundular. Filvaki bu seneye kadar yarım maaş 
nisbetinde ikramiye verilmekte iken, 1966 dan 
itibaren bu bir maaşa iblâğ edilen bir karara 
vâsıl olmuş bulunmaktadır. Banka memurları
nın terfi, hissedarlara verilecek temettü mik
tarları azaltılmadan sağlanacaktır. Vakıflar 
Bankasının bugün ihraz ettiği kıymetli du
rumdan daha ötede bir mevkie kavuşması bakı
mından bir kanun tasarısı hazırlanmış, Başba
kanlığa sevk edilmiş, halen iki Vekâletin mü
talâasına intizar etmektedir. Pek vaktinizi al
mamak için sadece Nazmi Özoğul Beyin işa
ret etmiş olduğu gayet mühim bir hususa işa
retle mâruzâtımı ikmal etmiş olacağım. Hu
dut köyü camilerine yardımda öncelik tanın
ması mütalâa tevziat sırasında dikkate alına
caktır, tetkik edilecektir. İmkân varsa bu yola 

• gidilecektir. Vazifeye başladığımız zaman İp
sala'nın, hafızam beni aldatmıyorsa, Paşaköy 
Çiftliğinde bir arazinin varlığından ve bunun 
muhtaç köylülere, topraksız köylülere ucuz fi
yatla verilmesi için bana bahsettiler. Bu me-
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seleyi tetkik ettim. Tetkikimiz neticesinde va
kıf gayrimenkullerin ancak 2490 sayılı Kanun 
gereğince muameleye tabi tutulmasının bir za
ruret olduğu neticesi ortaya çıktı. Halen 17 bin 
dönüm miktarında bulunan ve kadastrosu an
cak yalkm zamanda ikmal edilmiş olambu gay
rimenkulun bundan 4 - 5 sene kadar evvel dö
nümünün 1 liradan dört sene müddetle kira
ya verilmiş olduğu doğrudur. Ancak, bu mua
mele gayrikaımni şekilde değil, 2490 sayılı Ka
nuna tevfikan yapılan bir muameledir, kanu
nidir, bugüne kadar bu muamelenin gayrika-
nuni şekilde ifade edildiğine dair her hangi 
bir şikâyet ve ihbar vâikı olmamıştır. Biz muh
taç köylülere bunu bir formül içerisinde intikal 
ettirmenin yollarını Genel Müdürlükle aradık. 
Nihayet o mıntıkada Hazine arazilerinin kira 
bedeli nisbetinde bir rayiç bedeli ile köy hük
mî şahsiyetine kiralanması hususunu 2490 sa
yılı Kanun muvacehesinde mümkün gördüğü
müz cihetle bu yolla kiralanması hususunda 
mahalline talimat verdik. Şunu arz etmek iste
rim, bugün dönümü elli liraya kiraya veril
mekte bulunan bu gayrimenkuller bulduğumuz 
ve tatbik ettiğimiz formülle, o mahaldeki muh
taç köylülere verilmek üzere mensulboldukları 
köy hükmî şahsiyetine yirmi lira, hafızam be
ni aldatmıyorsa, bir rayiç bedeli üzerinden ki
ralanacaktır. Cereyan eden muamele budur. 
Onun evvelinde yapılmış gayrikanuni bir işle
me tesadüf edilmemiştir. Hürmetlerimle arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde 
(başka söz istiyen? Yoktur. Bu itibarla, mad
delere geçilmesi hususunu oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasansı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 23 746 114 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 19 750 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları içkude (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 7 187 187 li
ra ki, toplam olarak 50 683 301 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Olmadığına göre ekli cetvelleri ve 
onlar içinde yer alan bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Oari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 13 689 860 

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

13.000 Yönetim giderleri 611 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 579 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 290 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırını harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 

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

22.000 Yapı ve tesis ve büyük ona
rım giderleri 19 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Tadi1 önergesi vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) 

yatırım harcamaları, 22.000 nci bölüm 22 621 
numaralı «Âbidöler ile 7044 sayılı Kanunla 
devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait 
âbMevi eslki eserler onarımı» maddesinden 
1 750 000 liranın alınarak, (A/3) sermaye teş
kili ve transfer harcamaları bölümü, 35.000 nci 
bölüm 35 720 numaralı, «Dernekler ve köyler 
tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata 
yardmı» maddesine eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Rize Bursa 
öevat Yalçın Nilüfer Gürısoy 

Ordu Samısun 
Ata Bodur Melahat Gedik 

Ankara Adana 
Kemal Bağcıoğlu Sabahattin Baybura 
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Antalya 
Uman Ataöv 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

İzmir 
Şinasi Osma 
İstanbul 

Kaya Özdeımir 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN' (Aydın) •— Efendim, (A/2) bölümün
deki bu âbideler için 13 500 000 liralık bir öde
nek konmuştur. Hükümet 10 350 000 lira bir 
ödenekle gelmiştir. Bütçe Karma Komisyonu bu 
ödeneği 13 500 000 liraya çıkarmış yani, 
3 150 000 liralık bir miktar artırma yapmıştır. 
Te'klif, bunun 1 750 000 lirasının alınarak cami 
yaptıran derneklere yardım maddesine eklen
mesini öngörüyor. Biz komisyon olaraık takdiri 
Yüce Heyete bırakıyoruz, arz ederdim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak siz katılıyor 
musunuz, katılmıyor musunuz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yüce Heyetin tak
dirlerine bırakıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu, efen
dim, önergeye? 

DEVLET BAKANI RBFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Efendim, komisyon sözcüsü Hükü
met teklifini izah etmiş bulunmaktadır. Bütçe 
•komisyonunda vâki değişiklik de bu suretle izah 
edilmiştir. Bu durum muvacehesinde Hükümet 
teklifinin komisyondaki değişikliği de dikkate 
almıımatk suretiyle bizler de keyfiyeti Yüce Mec
lisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin takdirine bı
rakıyorlar efendim. Şu halde önergeyi oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi bölümü vâki değişiklikle 
yani 17 750 000 lira olarak oyunuza arz ediyo
rum, efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

23.000 Mafcina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 619 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler S 087 907 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi kabul edilen önerge 
mucibince yapılması zaruri tashih ile okutuyo
rum. 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 23 746 114 lira, yatırum har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 18 000 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 8 937 187 lira İd, top
lam olarak 50 683 301 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu şekliyle maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci nnaddeye geçiyoruz. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 50 683 301 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı efendiım ? Yok. 

Ekli cetveli ve bölümleri okutuyorum : 

B - CETVELİ 

Bölüm Lira 
62.000 Vakıf malları gelirleri 25 894 110 

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

72.000 Özel gelirler 24 789 19.1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 yi bölüm ve ekli eetvelleriyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Ka;bul edilmiştir. 
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Üçüncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1966 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rimden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 Bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı, 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim? Ol
madığına göre, 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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 gös
terilenler 1966 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı, efendim? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 
yılı bütçesinin • ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetveller dâhil ödenek
lerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yök. Olma
dığına göre, maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

17 . 2 . 1966 O : 4 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işa-

- retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı, efendim? 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddo hakkında söz istiyen 
var mı? Ydk. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-
ti<r. 

MADDE 9. — 1966 Bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 lira
ya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1966 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre tümünü açık oylarınıza sunuyo
rum. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, oy verme işlemi de
vam ediyor. Oy vermiyen arkadaşlarımız lütfet
sinler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi kanunu 
tasarısı üzerinde oy vermiyen arkadaşımız kal
madı. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı için 
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yapılan oylamanın sonucunu arz ediyorum. Oy-
vermeye 119 üye iştirak etmiştir. 105 kabul, 14 
ret oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edilme
diğinden bugün yapılacak 49 ncu Birleşimde açık 
oylama tekrarlanacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı için yapılan açık oylama neticesi

ni arz ediyorum. Oylamaya 74 üye* katılmış, 68 
kabul, 6 ret oy verilmiştir. Gerekli çoğunluk elde 
edilememiştir. Açık oylama tekrarlanacaktır. 

Bugün saat 10,00 da tekrar toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 03,47 

...>— *rs»>o*< . . . < . - . 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 ytfı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 105 
Eeddedenler : 14 
Çekinserler : " —<• . 

Oya katılmıyanlar : 330 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Tahir Yücekök 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKAEA 
Kemal Bağeıoğlu 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Yüksel Menderesi 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
İbrahim Aytaç, 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİTLİ3 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ö. Doğan öztürfcmen 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Befet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Nazmı özoğui 

ELÂZIO 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçtek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

ÎÇEÜ 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdağan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıg 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
Mehmet Yardımcı 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Ko§ 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğ&nlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Bahri Dağda§ 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
t Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 

Nahit Yenişehirlioğlu 
MARDİN 

Rifat Baykal 
MUŞ 

Kâmil özsanyıldız 
NEVŞEHİR 

İbrahim Boz 
NİĞDE 

Mehmet Altjnsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğiu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

S İ N O P 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nihat Doğan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
|M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Sarag 
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TRABZON 
A. İhsan Binncioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 

Cemal Güven 
YOZGAT 

îsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 

ADANA 
Ali Karcı 

ANKARA 
Rıza Kuas 
tlyas Seçkin 

BURSAİ 
Bahri Yazıp 

HATAY . 
Yahya Kanboİat 

İSTANBUL 

Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Yunus Koçak 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura (1.) 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat - Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusöy 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı. Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (î. Ü.) 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Özansü 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BlTLîa 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Felthi Çelikbaa. 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadretitin Çanga (I. Ü.) 

ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
îhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet" Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
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Recai tskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNI3 
Ahmet Bildin (Bşk V.) 
îlhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başaı« 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs, 
Hüseyin İneioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alil Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
AJi İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Abdullah Cüli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

• İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çatal.oğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun 4 ren 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Îlhami Sanear 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naüd Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 

Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
Hasaaı Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 

Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysd Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
H. Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat' Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıhaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

-r- 403 — 



M. Meclisi B : 48 17 . 2 . 1966 O : 4 

ÖRDÜ 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şenööy 

RIZU 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal -

SAMMJN "* 
Yaşar Akal 
Kanaran Evliyaoğlu 

îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattiın Uzünoğlu 

SÎÎRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Kârahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
îrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

ÜRF^ 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkogİu 
Orhan Dengiz 
M. Ftohri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muhlis Görenta§ (î. Ü.) 
Kimyaa Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sunıgur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekntel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Kemal Doğan Sumgun 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk jroktur) 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

0ya katılmıyanlar : 
Açık üyeliler : 

74 
68 

375 
1 

(Kabul ^deriler] 

ADANA 
Tahir Yücekök 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANÇA$A 
Kemal Bçğcıoğlu 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Akçalıpğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Ayta<> 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİTLİS 
Cevdet Gebploğlu 

BJJR8A 
Nilüfer Gürsoy 
Uemal Külâhlı 
ö. Doğan öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet ûüldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 

5AKKİBİ 
Ali Karahau 

H4f A? 
Talât Köseoğlu 

İSTANBUL 
Kaya özdemir 
Mehmet Yardımcı 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 

Cengiz Ekinci 
KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskjn, 
Osman Ze^i 0^t§^ 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Haeıj>agao$# 
Feyyaz fEöksal 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Bahri Dağdaj 

KÜŞAJJYA 
Ahmet Can Ş ijgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı YıJdırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Muammer Dirifc 
Mithat Dülge 

MUŞ 
Kâmil Gzsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

Ata Bo4uı? 

İsmail Sarıgöz 
SAMgP? 

Mel|hat Gedik 
Osman Şahinpğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyyş Uluşay 
Şevki Yücel 

SİVA8 
Nihat l}pğan 

Halil BaşoJ. 
llyas Dendir 

TpKAT 
Osman ^acjbalpğlu 
Osman Saraç 

A. İhsan Bjrjnçio|}u -
Selâhattin Güven 

URFA 
Cemal Güven 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğiu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 

ADANA 
Ali Karcı 

ANKARA 
Rıza Kuas 

[Reddedenler] 

DENfZLt 
Muzaffer Karan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

TEKİRDAÖ 
Kemal Neb|oğlu ( 

YOZGAT 
Yusuf Ziya BahadınU 
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[Oya katıl 

ADANA" : i 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
A'i Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligü 
Kasım Gülck 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADİYAMAN 
M. Arif Atâlay 
Nazım Bayılhoğlu 
Süleyman Arif Emre 
A'i Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman A^ttila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi ı 

AĞRİ , ..'-
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Dem i ray 
Kâzım Uluşoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Osm#n Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Er güder 
1. Sıtkı Hatipoğlu ; 

Emin Paksüt r-r 

Zühtü Pehlivanlı ( t Ü.) 
llyas Seçkin 
Hasan Türkay 

Hasan Tez 
Alparslan Tüıkeş : 

Ahmet Üstün . 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Refet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Ronn 

AYDIN 
S'nan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya özlürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihad Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Sç'çuk Çakıroğln 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcrn 

I Hami Tezkan 
BURDUR 

t. H.akkı Boyacıoğlu 
Fathi Çclikbag 
Fail: Kırbaşh 

BURSA 
Sadrettin Çanga (î. Ü.j 
Bari as Küntay 
İbrahim öktem 
Flaşım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

| ÇANAKKALE 
j Ahmet Nihaıt Akay 

Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdıırrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

I Nejdet Yücer 

I DENlZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih BaydU 
Hüdai O rai 

I Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

I Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Mio'in Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagü 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Ilhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
ömcı* Eken 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafin Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Cıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (1.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
TTü«:pvin tncioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmam 

GİRESUN 
Kudriet Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
t. Efem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Aka gün 
Ali İhsan Çelikkan 
Rabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

- - 406 - -
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Reşat Mıı rsal oğlu 
Hüsnü Özkan 

ISKARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
A'i İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan .Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat BaşgU 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı l^kinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

Aydın Yalçın 
İZM IH 

Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet A'i Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
Settar iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm", 
Cemal Hakkı Selek 
Înveı* Turgut 

Mushaf". Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göl o 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A.dü Aydın 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin izerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlr 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Baya zıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esajt Kemal Aybar 
tbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Rifat Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivan oğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
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Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşı 

SÎNOP 
Hilmi îşgüaar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karaha» 
Niyazi özgüç 

SÎVAŞ 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

M. Kemal Palaeğl^, 
Gül t ekiı» Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKlRDAÖ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fetişi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karacrkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behico Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlü 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdnç 

Muhlis Gösentaş (1. Ü.) 
Kinyas Katta! 
M. Salih Yıldız 

YOZQAT 
ismail Hakkı A.kdoğan 
Nuri Kodamanoglu 
Celâl Sumigur 
Neşat Tanndag 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülont Eceyit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğhı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelik] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

•l»-.. **&>?« 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48. BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1966 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA tVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe, Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma, Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/7, Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 34; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 717) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/18; Cumhuriyet Sena
tosu 1/620) (Millet Meclisi S. Sayısı: 33; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 718) [Dağıtma ta
rihi: 9 . 2 . 1966] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa

rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/6, Cum
huriyet Senatosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sa
yısı 46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cum
huriyet Senatosu: 1/626) (Millet Meclisi S. Sa
yısı: 35; Cumhuriyet Senatous S. Sayısı: 720) 
[Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 6. — istanbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkerelçri 
(Mil1 '! Meclisi: 1/13; Cumhuriyet Senatosu: 
1/T«>7) (Mi^et Malısı S. Sayısı: 37; Cumhuri-
u f f-Vtatosu S. Siy s, : 721) {Dağıtma tarihi: 
9 . 2 . J 960 j 

X 7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi: 1/14; Cumhuriyet Se
natosu: 1/624) (Millet Meclisi S. Sayısı: 37; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 722) [Dağıt
ma tarihi: 9 . 2 . 1966] 

X 8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkerleri (Millet Meclisi 1/9, Cumhuriyet 
Senatosu 1/628) (Millet Meclisi S. Sayısı: 38; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 723) Dağıt
ma tarihi: 9 . 2 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü^ 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 

(Devamı arkada) 



— 2 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/15; Cumhuriyet Senatosu 1/629) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 39; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 724) [Dağıtma tarihi :11 . 2 . 1966] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/12, 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 40, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 725) 
[Dağıtma tarihi: 9 . 2 . 1966] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Sena
tosu 1/630) (Millet Meclisi S. Sayısı: 41, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 726) [Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1966] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlık tezkereleri. (Millet Meclisi 1/10, 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 727) 
[Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Se
natosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı: 43; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 728) [Dağıtma 
tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/8, Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 44, Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 729) [Dağıtma tarihi: 11 . 2 . 1966] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (Millet Meclisi 1/19, Cumhuriyet Se
natosu 1/636) (Millet Meclisi S Sayısı: Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi: 11 . 2 . 1966] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 Q O 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : û û 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/18; 

Cumhuriyet Senatosu 1/620) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 718) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.2. 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5817 - 1/620 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 29 . 12 . 1965 gün ve 1/18 - 6 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1966 tarihli 40 ncı Birleşiminde aynen kabul 

olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fikret Turhangil 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

^ot : Açık oy neticesi : 
Kabul : 
Bet : 
Çekinser : 

(95 
76 
17 

3 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 7.2. 1966 
Esas No. : 1/18, C. S. : 1/620 

No. : 16 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2. 1966 tarihli 40 ncı Birleşiminde aynen kabul olu
nan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe (kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 34 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/7; Cumhuriyet Senatosu 1/619) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 717) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5818 -1/619 

4.2. 1966 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 29.12.1965 gün ve 1/7-7 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4.2.1966 tarihli 40 ncı Birleşiminde değişerek kabul 

olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
tbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : Açık oy neticesi (96) 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

72 
23 
1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/7 C. S. : 1/619 
Karar No. : 5 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

11 . 2.. 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek 4 . 2 .1966 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 
(1966 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı) nda yapılan değişiklikler 
tekrar incelendi ve görüşüldü. 

Cumhuriyet Senatosunda, ilişik cetvelde gösterildiği üzere yapılan değişiklikler, Komisyonu
muzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 



— 2 — 
Adıyaman 

M. A. Atalay 

Bolu 
H. 1. Cop 

Erzincan 
H. Atabeyli 

Niğde 
Muhalifim 

M. Altınsoy 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 

Bursa 
/ . Öktem 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal A. 

Yozgat 
Muhalifim. 

N. Kodamanoğl 

Aydın 
8. Bosna 

Denizli 
C. Akyar 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Trabzon 
/. Birincioğlu 

u 

Balıkesir 
Muhalifim 

F. tslimyeli 

Edirne 
/ . Ertem 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Van 
F. Melen 

M. Meclisi (S. Sayısı : 34) 



S. No. Madde Satır 
Bütçe Karma Komisyo

nunun kabul ettiği 
C. Senatosunun 

kabul et 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

19 

38 34.260 

(Bütçe Kanunu) 
Diğer taraftan bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin 12.911, 
12.912, 14.571, 14.572, 
14.573 ve 15.921 nci, 
(A/2) işaretli cetvelin il
gili, 

(R) cetveli 

iller bölge müdürlükleri
ne yapılacak yardımlar: 
Bölgelerin personel ücret 
ve aylıkları ile sosyal yar
dımlar kesimine dâhil gi
derleri, kırtasiye, yaka
cak, aydınlatma, su, temiz
lik ve kira giderleri 34.260 
ncı maddeden yapılacak 
yardımlarla karşılanır. 

Diğer taraftan 
işaretli cetvel 
12.911, 12.91 
14.572, 14.57 
15.923, 15.926 
ncı (A/2) işar 
ilgili. 

İller bölge mü 
ne yapılacak 
Bölgelerin pers 
ve aylıkları ile 
dımlar kesimin 
derleri, spor 
giderleri, kırta 
cak, aydınlatma 
lik ve kira 
milyon lira dâ 
lınmak üzere b 
karşılanır. 




