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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Arazi Vergisi Kanununa ek kanun tasarısı 

ile 
Tuz Kanununun 4 ncü maddesinin değişti

rilmesine dair olan kanun tasarısı, Başbakanlı
ğın talebi üzerine geri verildi. 

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'm, Korun
maya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 5387 sayılı 
Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddesine birer fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve 

îzmir Milletvekili Pertev Arat'in, İçtüzü
ğün 22 ve 85 nci maddelerine dair yorum is
temi, istekleri üzerine, geri verildi. 

1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere 
geçildi. 

Büyük Millet Meclisi Bütçesinin dört bö
lümü kabul edildi. 202 nci bölümün 12 nci 
maddesi, dikkate alman önerge ile birlikte, 
Bütçe Komisyonuna verildi. 

Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili 
Manisa Milletvekili 

M. Tümay 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

Ö. Mart 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

İkinci Oturum 
Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 202 nci 

bölümünün 12 nci maddesi ile 302 nci bölümü, 
dikkate alman önergelerle birlikte komisyona 
verildi. Diğer bölümleri kabul edildi. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi, kabul olundu. 
Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde de bir 

müddet görüşüldükten sonra 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin bir kısım bö

lümleri kabul edildi. 
23 . I I . 1952 Cumartesi günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Ağrı Milletvekili Çorum Milletvekili 
G: Yardımm S. Baran 

Kayseri Milletvekili 
/. Kirazoğlu 

Somlar 
Sözlü sorular 

Kütahya Milletvekili Mecdet Alkin'in, Güm
rük Tarifesinde yapılması düşünülen değişik
likler hakkındaki çalışmaların ne safhada ol
duğuna ve ne gibi teknik esaslara dayandığının 
açıklanmasına dair sözlü soru önergesi. Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir (6/594). 

Kütahya Milletvekili Mecdet Alkiri^in,;husu
si şahıslar tarafından şehir ve kasabalar ara

sında işletilen kamyon ve otobüslerin sebebiyet 
verdikleri kazaların önlenmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair sözlü soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir (6/595). 

İzmir Milletvekili Muhiddin Erener'in, Gala
tasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'in ce
naze merasimi sırasında mektebin önünde vu
kua gelen müessif hâdisenin mahiyetine dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/596). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında 
(1/342) (Bütçe Komisyonuna). 

kanun tasarısı 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

«3»S» 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. 

4, — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. -— îstanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'm, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
(2/270, 4/228) 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Komisyonunda bulunan 2/270 esas 

sayılı «İhtiyarlık Sigortası Kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi» mi geri aldım. Gereken işlemin ya
pılmasına müsaade buyurulmasını saygı ile rica 
ederim. 

îstanbul Milletvekili 
Andre Vahram Bayar 

BAŞKAN -— Geri veriyorum 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (İ/269) 

A — Sayıştay Başkanlığı bütçesi: 

Sayıştay Bütçesinde 477 nci bölümde eski se
neler hesaplarının tasfiye işlerinin gerektirdiği 
giderler için 480 bin liralık tahsisat için görüş
me yapıldı, önergeler verildi. Verilen önerge
lerden en aykırı teklif, konan 480 bin liranın 
bölümden çıkarılarak bölümün tayyından iba-
retair. Bu itibarla verilen 15 imzalı takrir gere
ğince bu bölümü açık oyunuza arzedeceğim: 
Reyler verilirken dikkat buyurulmasını rica 
edeceğimiz husus şudur: Aykırı teklif, 480 bin 
liranın bölümden çıkarılması suretiyle vukubui-
duğuna göre ve önerge de reyinize arzedildiğinc 

nazaran önergeyi kabul buyuranlar lütfen beyaz 
reylerini istimal buyuracaklar, önergenin red
dini istiyenler kırmızı oy kullanacaklardır, öner
genin reddi yani beyaz oyun istimali, 480 bin 
liranın çıkarılmasını tazammun edecektir. İkin
ci defa Sayıştay Başkanlığı Bütçesindeki 477 
nci bölümü açık oyunuza arzediyorum. 

(Tokad seçim bölgesinden başlanılarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN -r~ Oylarını kullanmıyanlar lüt
fen istimal buyursunlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Sayıştay Bütçesinin 477 nci bölümünün kal

dırılması hakkındaki önerge dölayısiyle yapılan 
oylama neticesinde (264) oy istimal edilmiş
tir. (179) kabul, (80) ret, (5) Çekinserdir, 

— 551— 
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Bu suretle 477 bölümdeki 480 bin liranın 

tayyı (179) oyla kabul edilmiş, 477 nci bölüm 
bütçeden çıkarılmıştır. (Alkışlar) 

B. 
501 

502 

503 

701 

Lira 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN• — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1950 yılı karşılıksız borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarması 
BAŞKAN,-- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

288 

11 991 

Efendim bugün öğleden sonra ve yarın, ta
til olduğu için, mesai yapabilmek üzere reyi âli
nize müracaat etmek zarureti hâsıl olmuştur. Bu 
itibarla bugünden itibaren mesai tarzının sabah
leyin saat 10 dan 13, öğleden sonra 15 ten 19 ve 
21 den 24 e kadar olmasını tensibinize arzediyo-
rum. (Yarın var mı sesleri),: evet. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ii —— Başbakanlık bütçesi : 

Başbakanlık bütçesinin görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. (Var yar seş-
lari) 
: ABDÜREAHMAN BOYACIGİLLER (Zon

guldak)" •— Tümü- üzerinde konuşmaktan: vazgeç
tim. Bölümlerde konuşacağım; • 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
B-
101 

201 

_'. 
202 

ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — kabul' edenler;.. 
Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler^ Kabul edilmiştir. 

Lira 
20 400 

431 401 

135 780 

B. 
203 

204 

206 

209 

210 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri, 
BAŞKAN — Kabul edenler».'' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu için kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları : 

(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyerıler... 'Kabul edilmiştir, 

Lira 
95 000 

7 000 

18 200 

30 930 

3 000 

Ş2 000 

1 700 

50 800 

8 000 

9 800 

56 500 

2 000 



309 

401 

403 

406 

421 

422 

451 

501 

502 

711 

751 

23.2 
Lira 
25 000 

306 650 

12 000 
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Taşıt giderleri" ' ' , :-
BAŞKAN ^ Kabul edenler.:.: 
Etmiyenleri.. Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Konuk ağırlama giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Örtülü ödenek 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Arşivler genel giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
gereğince verilecek İnönü Ar
mağanı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiyenler.:. Kabul• edilmiştir. 
Millî Savunma Yüksek Kuru
lu yayın giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basımvedinde mevcut makina, 
alet ve "gereçler onarımı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi için alınacak makina, 
alât ve gereçleri 3 500 
BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C — Milletlerarası İktisadi İş Birliği teş
kilâtı bütçesi: 

BAŞKAN — Milletlerarası iktisadi îş Bir
liği Teşkilâtı Bütçesine geçiyoruz. Tümü üze
rinde söz istiyen yok. Bölümlere geçilmesini ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. '•••':"••• 

.1952 
B. 
201 

O : 1 

202 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince öödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 vo 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
verilecek ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;,. Kabul edilmiştir. 

Lira 
455 760 

92 340 

5 000 

15 670 

9 502 

11 000 

1 000 

54 000 

10 001 

1 100 

88 000 

— 553 -
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B. 

308 

23.2.1952 
T/ıra 
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1 200 

14 000 

10 999 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

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

403 Ziyafet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

453? Yayın giderleri 
BAŞKAN -~̂  Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN -~ Kafbul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN -~Kaibul edenler... 
Etmiyenler^.. İvafbül edilmiış!tiı\ 

1) — Danıştay Ba§tianlığı: 

BAŞKAN —~ Danıştay Başkanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. Tümü üzerinde, söz istiyen var mı? 
Yoktur. Bölümlere. geçilmesini kabul edenler.... 
Kabul etmiyenler.... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. , 

201 Aylıklar > 
BAŞKAN ~ Kaibul edenler;.. 
•Etmiy enler...Kaibul edilmiştir; 

202 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 .,-4178 ve 4598 .sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam vo 
yardımlar 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 

.•,..,». Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa

yılı Kanunun 5 nçi maddesi 
gereğince ödenecek para mü-

; ' feâfatı. 
BAŞKAN --Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 -5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (t)) fıkrası ile 34, 
38 ve 39: ncu maddeleri gere-

V'- ığince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN ^ Kaibul edenler... 

Lira 
816 826 

43 500 

22 140 

47 321 

B. Lira 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 3 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştiır. 

301 Büro giderleri 10 900 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul e'dilmiştİT. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 300 
BAŞKAN. — Kaibul edenler... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri . 1 2 100 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

306 Giyecekler 2 700 
BAŞKAN — Kaibul' edenler... 
(Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 250 
. BAŞKAN — Kaibul edenler... 

Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

'ödenecek tedavi giderleri ve1 

yollukları 1 400 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kalbu'l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 3 800 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler^.. Kaibul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Esiri: yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kaibul edenler.., . 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

E — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü JBütçesi : 

BAŞKAN — Basın Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Bütçesine geçiyoruz. 

Söz alanların isimlerini okuyorum; Âvni 
Doğan,' Natık Pöyrazoğlu, Ethem Vassaf Akan, 
Kemal özçoban, Abdürrahman Böyacıgiller/ 
Kâzım Arar. . ' 
_" Söz Avni Doğan arkadaşımızındır. Grup na

mına değil mi Beyefendi? .••: .••; 

554 
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AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Evet efendim. 
BAŞKAN—i Buyurun efendim. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arka

daşlar, Başbakanlığa bağlı Basın ve Yayın Ge
nel müdürlüğünün 1952 Bütçesinin müzakeresine 
başlarken bu resmî müessesenin kendisinden 
beklenen vazifeyi yapacağı yerde tarafgirlikle 
malûl bir yol tuttuğunu teessürle belirtmemek 
kabil 'Oİmıyor. 

Devlet teşkilâtı arasında yer alan bu Genel 
Müdürlüğün - zaman zaman şahit olduğumuz -
radyo neşriyatı arasında politik mülâhazalarla 
Hükümet icraatı diye iktidar partisinin propa
gandasının yaptığını görmekteyiz. Bu hali, çok 
partili demokratik bir idare sistemi kabul etti
ğimiz bu zamanda, müsamaha ile karşılamak 
mümkün değildir. Bakanların seyahatleri, girip 
çıktıkları yerlerle refakatle rindeki zevatın 
listesi üzerinde hususi maksatlar gözetilerek 
yapılan yayınlardan tutunuz da Meclis Saati 
diye ayrılan seanslarda Bakanlara tahsis olu
nan zamana, iktidara mensup olmıyan milletvekil
lerinin beyanatına ayrılan müddetleri muka
yese eden iz'an sahipleri bu zaman arasındaki 
bariz müsavatsızlığı teessürle görmektedirler. 

Arkadaşlar, demokratik anlayşı benimsemek 
ve partiler arasında eşit haklara sahip olmak 
fikrinden mülhem olarak Hükümetten dileğimiz 
şudur. Bu Genel Müdürlük iktidarın borusunu 
çalmasın, emrini oradan almaşın.. (Ne yapsın 
kimden alsın sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun.. 
Devam buyurun.... 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Demokratik 

prensiplere sadık olduğunu iddia eden bir Hü
kümetin ilk yapacağı şeylerden birisi, muhale
fetin her türlü neşir vasıtalarından istifadesine 
imkân vermektir. Bugün dünyada matbuat ka
dar hatta belki de ondan daha mühim bir neşir, 
telkin ve propaganda vasıtası olan radyoyu 
kendi inhisarında tutan ve muhalefetin ondan 
faydalanmasına imkân bırakmıyaıı bir Hükü
metin, hattâ şeklen olsun kendisinin demokra
tik prensiplere taraftar olduğunu iddia etme
sine imkân yoktur. Eadyonun bugün yaptığı gibi 
Hükümet partisi lehine propagandada bulun
masının dinliyenleri memnun etmediği, bir ha
kikat değil midir? 

BEFET AKSOY (Ordu) — Szin taraftan... 
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I AVNÎ DOĞAN (Devamla) -— Devlet Badyor 

sunun Hükümet partisine çığırtkanlık yapması 
ve buna mukabil muhalefet partilerine burar 
dan sesini duyurmak imkânını yermemesi, doğ
ru mudur ? Tek taraflı propagandacılık, demok
ratik esaslara asla uymıyan, çirkin bir hareket
tir. Bu dar ve mutaassıp zihniyetin demokratik 

I zihniyete uyup uymadığım öğrenmek isterdik, 
Muhterem arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımın 

bu sözlerden müteessir olduklarını gördüm. Sö
ze başladığım ilk andan şu son cümlelere kadar 
naklettiğim bütün sözler, Demokrat Parti mu-

• 'halefette iken parti ileri gelenlerinden bugünkü 
| Meclis Başkanvekilimiz sayın Fikri Apaydın, bu-
I günkü Dışişleri Bakanı Prof. Fuad Köprülü ile 

bugünkü Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu 
I arkadaşlarımızın fikir ve kanaatlerini belirten 

ifadelerdir. Vaziyet bugünkü durumla tam bir 
mutabakat arzettiği için bu fikirleri benimsiye-
rek huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Bu mu
tabakat ve benzeyişteki isabeti tesbit için Dev
let radyosunda gazete başmakaleleri ve mühim 
havadisler için yapılan yayınları dinlemiş olmak 
kâfidir. Bu yayınlarda büyük bir tehalük ile 
tercih olunan makaleler, muhalefete karşı ağır 
isnat ve küfürlerle bezenmiş olan yazılardır. 
Hele hafta arası musahabeleri yapan bâzılarının 
savurdukları palavraları, isimlerini zikretmek 
suretiyle tasrih etmeye bilmem lüzum var mı
dır? (Var, var sesleri, Ulus mu? sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; sık sık Ulus'tan ba
his buyuruyorsunuz. Müsaade buyurursanız, mu
kabil tarafa geçerek biraz da Zafer'den bahse
deyim. Haricî politikada, memleketin, tam bir 
vahdet içinde bulunduğunu Hariciye Vekilimiz 
sayın Köprülü, tekrar ederek, bir tek kalb gibi 
muhalif ve muvafık bütün milletçe tasvip reyi 
almış, büyük milleti temsil ediyorum diye hak-
kiyle övündüğü halde Zafer aynı günkü başma
kalesinde «millî birlikte sizinle teşriki mesai 
yapmakta hiçbir zevk duymuyoruz ve böyle bir 
şey beklemiyoruz» diyor. Bilmem gördünüz,mü? 
(Ulus her zaman yapıyor ya, Zafer bütçesini 
görüşmüyoruz sesleri). 

BAŞKAN ••— Müsaade buyurun, hatibin şö-
ı zünü kesmeyiniz. 
I AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Bu acı duru

ma iktidarın ilâve ettiği başka bir adaletsizlik 
daha var : 

I Demokrasimizin normal gelişmesi ve İleçliş 
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murakabesinin bütün kemaliyle ;ibelirmesij efkâ
rı umümiyenin temsilcisi olan Türk matbuatının 
her türlü maddi ve mânevi baskıdan masun kal
masına: bağlı bulunduğu, açık bir hakikattir. 
Demokratik idarelerde hür bir basının vatan
daşlar için sosuz bir güven kaynağı olduğunda 
şüphe yoktur. Türk basınının en gayrimüsait 
şartlar açiride"•'- meselâ düşman işgali altında bi
le r çok yüksek bir seciye ve engin bir vatanper
verlik örneği verdiğini unutmak mümkün mü
dür? Demokratik gelişmemiz için basınımızın 
son yıllarda sarf ettiği büyük gayreti göz önün
de tutmak ve buna lâyık olduğu şekilde mukabe
lede bulunmak, bugünkü ve yarmki iktidarın en 
başta gelen bir vecibesi olduğuna inanmak ica-
bedeiv Hal böyle iken Demokrat Parti iktidarı
nın' resmî ilânların tevziinde tatbik ettiği me
tot, hiç de iftihar edilecek bir mahiyette değil
dir; Resmî ilânlara tahsis olunan millet parasın
dan en büyük payı, iktidara yaranmak istiyen 
sürümsüz varakparelere bahş ve iktidarı. tenkid 
eden muhalefet gazetelerine ya hiç ilân verme
menin, yahutta zevahiri kurtarmak em eliyle 
(gösteriş kabilinden küçük parçalar tahsis eyle
menin, meşru bir izaha bağlanması, mümkün 
değildir. Hükümetin tatbik ettiği bu metot, 
hür Türk basmina yöneltilmiş açık ve ağır bir 
haksızlıktır. Bu usullere son verilmeli ve sizin 
de- dâvanız olan bu talebimizin is 'af mı görme
ye imkâri hazırlanmalıdır. Bu böyle olduğ-u tak
dirde demokratik rejime karşı duyulduğu söy
lenen hürmetin samimiyetine inanmış bulunaca
ğız;^' ••• 

Mâruzâtımızın hüsnü telâkkiye m azh ar olaca
ğına ve bu Mecliste iyi akis bırakacağına inan
maktayız arkadaşlar. (Sağdan alkışlar). 
; BAŞKAN — Nâtık Poyrazoğlu (Yok sesleri), 
Ethem Vassaf Akan (yok sesleri) Kemal özço-
ban. 

KEMAL ÜZÇOBAN (Afyon Karahisar) ' — 
Efendim, bendeniz bu mevzuda iki üç noktaya 
temas etmek istiyorum. Birisi, radyo neşriya
tında verilen temsil bahsidir. 

Haftada bir veya iki gün yapılmakta olan 
temsiller,! bazan cidden iyi, fakat bazan Türk 
ananesine, ailelerimizin görgüsüne, ahlâki telâk
kilerimize müsait olmıyacak şekilde fenadır. 
Bizim evlerimizde genç kızlarımız yanında ev
lenme bahsi bile yapılmazken af buyurun şapür 
şupurlar olduğunu duyuyoruz. Kızlarımız uta

nıyor kaçıyor, bizler de utancımızdan radyoyu; 
kapatmak mecburiyetinde kalıyoruz. (Gülüş-; 
meler) Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğün
de bu temsiller hangi ellerden geçiyorsa kon-
trolda biraz daha titiz davransınlar. Radyo, yal
nız umumi yerlerde değil, evlerde, hususi .yer
lerde ;de. dinlenmektedir. Biz bu temsillerin Türk 
ailelerinin ekseriyetinin âdet, anane ve; ahlâki 
telâkkilerine uygun olmasını istiyoruz. • 

İkinci olarak Hükümetten rica edeceğim bir 
husus da ilân işidir. Artık şu ilân meselesi üze
rinde biraz titizlikle durmak ve bu ilân işini bir 
an evvel iyi bir neticeye bağlamak zamanı gel
miştir. Ve ben "şu kanaatteyim ki, şahsi menfa
atler uğruna şak şak ve müdahane suretiyle ilân 
almak için yeni yeni gazeteler çıkarmak ve şahsi 
•menfaat uğruna gayri ahlâki yollara sapmak 
gibi hareketlere müsaade etmek, bizim yolumuz 
değildir. Elbette Hükümet bunu şak şak ve mü
dahane toplıyayım diye yapmamaktadır. Buna ka
ni olmakla' beraber bu milyonlara varan ilân pa
halarının resmî olarak kurulacak bir gazeteye 
verilmek suretiyle dedikoduların önünün alın
ması zamanının geldiğine kaniim. 

Bir de gazeteci arkadaşların vâki şikâyetle
rini burada tebarüz ettirmek zorundayım. O da 
şudur : Demokrat iktidardan evvel kendilerine 
gösterilmekte olan birtakım kolaylıkların artık 
gösterilmemekte olduğudur. Buna bir misal ve
reyim; B. M. Meclisine girip-çıkmak evvelce 
serbestken şimdi menediliyormuş. Bunu, Yüksek 
Başkanlıktan rica ediyorum; iyi bir şekle bağ
lasınlar. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; benden ev
vel konuşan arkadaşlarımın temas ettikleri ve 
benim de temastan kendimi alamadığım bir nok
tayı, belirtmek istiyorum. 

Muhterem " arkadaşlar; demokrasilerde en 
büyük kuvvet, efkârı umumiyedir. Efkârı umü
miyenin mümessili ve onun naşiri efkârı mat
buattır. Hür, tarafsız' matbuatın bir memleket
te mevcut olması, en ağır tenkidlerin matbuatta 
yer alması, o cemiyetin demokratik gelişmede 
ne kadar ileri gittiğini gösterir. 

Şimdi görüyoruz ki, memlekette, bilhassa 
dün içinde bulunduğum Demokrat Partinin 
umdelerini bir tarafa bırakarak, dünkü iktidar
dan şikâyet ettiği konuları bizzat kendisinin 

m 
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ele akrak onları tatbik etmekte olduğunu hüzün
le ve teessürle görüyorum. Arkadaşlar Hükü
met tenki.dden korlqnasm. : Tenkid o Hükümete 
yol gösterir. Vatandaşların arzularını inikas,. 
ettirir. Matbuat hürriyeti;, üzerine İsviçre'
de çıkan bir makalede (deniyor İd, Hükümetin 
matbuata teşekkür etmesi vlâzınıdır. Çünlcü, ic
ra makamında olanlar, halk efkârını matbuat 
vasıt'asiyle öğrenir. Demokrasinin esası, demok
ratik hürriyetler olduğuna ve bunların başın
da da basm hürriyeti' geldiğine göre, Demok
rat Parti iktidarının basın hürriyetine geniş 
imkân-vcrmesi, ona geniş bir müsamaha ile bak
ması lâzımgelir. Fakat ne görüyoruz? Bugün 
resmî ilânların tevzi işinde bile,.' Demokrat Par
ti politikasını yürüten Hükümet,' demokratik 
hürriyetlere taban tabana zıt bir politika takip 
etmektedir. Hükümetin buna kulak vermesi lâ
zımdır; bütün basin bundan bizardır. Çünkü 
Türk Milletini teşkil ederi insanlar, partiler ha
linde muayyen fikirlerin etraf nida toplanmışlar
dır. Devlet bütçesinden verdiğimiz her santi
min millet hizmetinde olan matbuat arasında 
müsavi nispetlerde tevzi edilmesi, iktidarı elin
de tutan hükümetlerin vazifesinin esasını teş
kil eder. "' . - i . - ' 

Bölükbaşı arkadaşım rahatsız oldukları için 
altı aydır gazetelere verilen resmî ilân ücretle
rinin ^ımumi heyetinize arzı mecburiyetiyle 
bendeniz karşı karşıya bulunuyorum. 

Son altı ay zarfında Demokrat Pdrtinin his
sesinin % 80 ine sahip bulunduğu Zafer Gaze
tesine -276 901-lira küsur -kuruş, Milliyet Ga
zetesine - ki bu gazetenin satışı gayet azdır, bu 
na rağmen • Demokrat Parti ve Hükümetinin . 
müdafiliğini yaptığından - 128 bin küsur lira; 
Sonposta aynı durumda olduğu halde 119 709 
lira; Sonsaat, - muhterem Bahadır Dülger ve Ci-
had Baban arkadaşlarımızın daima destekledi
ği bir gazetedir. - 118 795 lira, Hürses 92 453 
lira, Ulus 69 374 lira (Ooo sesleri, çok sesleri) 
Ulus için çok olabilir arkadaşlar, (Çok verilmiş 
sesleri, kazandığım yesin sesleri) .- .••• 

BAŞKAN —• Hatibin sözünü kesmeyin efen
dim. . . . • ' • 

ABDÜRRAHMAN.'. BOYACIGİLLER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz siz
leri kemali sükûnetle dinliyorum, sizin de din
lemeniz lâzımdır. 

Arkadaşlar,• Ulus için şöyliyecegim şu; ken-
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I dileri şu kürsüden defaatle söylediler, biz; bir 

hata işledik, Demokrat Parti de aynı hatayı mı 
i işlesin. Arkadaşlar, bunun manâsı şu, yarın 
i Millet Partisi, başka bir parti iktidara geçtiği 

zaman . . . (Gürültüler, gelmez sesleri) 
; <: MURADÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Siz de 

Başbakan olursunuz . . . 
% ı ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De

vamla) — Belli olmaz; . . Size de bir bakanlık 
veririm. Belli olmaz arkadaşlar, demokratik; 
bir idaredir, seçimle iş başına gelinmektedir. 
Demokrat Parti de iktidara aynı şekilde gel
miştir. 1954, 1958, 1962, 1966 da yani 4 senede 
bir. 

Muhterem arkadaşlar, Ulus için söyliyece-
ğim sözler şunlardır: Kendi iktidarları zamanın
da bugünkü akıbetini düşünememişler, göreme
mişler, hatalı bir yolda yürümüşlerdir. Dâva, 
hatayı tashih etmektir, doğru yola girmektir. 
Demokrat Parti bunu yaparsa, demokrasimize 
en büyük hizmeti yapmış olur. Prensipler üze
rinde konuşuyoruz. Dâva, partilerin menfaatle
ri ve mukadderatları üzerinde değildir. 

Muhterem arkadaşlar; yeni çıkan «İstanbul 
Ekspres» adı altında demokrat bir arkadaşımız, 
gazete çıkarıyor. Bir de «Akın» gazetesi. 
. MÜKERREM SAROL (İstanbul) T- Demok
rat Partili bir arkadaş değil. , . . , 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) —Kimin gaze-" 
tesidir, bu «İstanbul Ekspres»! 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — Sahibi sizce malûm. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Kimdir Eks
pres gazetesinin sahibi? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) —' Sahibi malûmdur, bilhassa Mükerrem 
SaroT-bilir..-

MÜKERREM SAROL (İstanbul).— Kimdir 
Ekspresr'in sahibi söyleyiniz? 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla) — 52 836 lira, Akın gazetesine 51 032 
lira, Cumhuriyet gazetesi, 43 340 lira - bu ba
ğımsız gazetedir - Hürriyet gazetesi en çok sa
tış yapan gazete 41 340, (o zengin gazete-sesle
ri,; gürültüler) 

Arkadaşlar; bir gazetenin zengin olması kâ
fi değildir mevzuubahis olan ilânın müsavat 
üzerine taksimidir. • Hiçbir gazete ilândan müs
tağni olamaz, 

— 557 - , 
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Muhterem arkadaşlar; Yeni İstanbul, 38 920, 

Akşam gazetesi 37 742, Vatan gazetesi 37 420, 
Yenisabah. 36 922, Vakit 35 595, Son Haber 
34 900, Haber 29 012, Demokrat Ankara gaze
tesi (200 aded satar), 18 935, (Mahmut.Güçbil-
mez'in Başyazar olduğu gazetedir.) Zaman-ga
zetesi 1 898 lira. Kudret üzerinde durmuyorum, 
bizim naşiri, efkârımızdır. Katiyen ağzıma ala
cak değilim. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz ki hür
riyet fikrinin müdafiliğini yapan Demokrat Par
ti, hürriyetsizlik prensibi ile karşı karşıya bu
lunmaktadır. Bunu tashih etmemiz'lâzım arka
daşlar. Çünki, demokratik gelişmemiz, engellen
miş olur; tenkid ortadan kalkar ve bir arkada
şımızın, Kemal özçoban'm. dediği gibi, birçok 
yeni yeni gazeteler yalnız ilân kaynağından ge
çinerek yaşamak için neşriyat sahasına dökülür
ler; Hükümeti yanlış yola sevkederlcr; tenkid-
leri aksettirmezler. Tenkidleri aksettirmemek, 
memleket için iyi olmaz. 

İkinci nokta, radyo neşriyatının aynı zihni
yet içinde idare edilmesidir. Dâvamız, şikâyet 
değildir, iyi bir yola yönelmektir. , 

Radyo neşriyatı; C. H. Partisi zamanında, 
aynı şikâyetle dolu idi. Bugün de aynıdır. Ar
kadaşlar, hattâ Demokrat Parti içinde bulunup 
da kanunlar veya sorular vesilesiyle Hükümeti 
tenkid eden milletvekillerine ait olup Hükümeti 
tenkid eden hususlar verilmemek suretiyle; fa
lan adam konuştu, şu şekilde konuştu, Hükümet 
buna cevap verdi deniyor ye mufassalan malû
mat veriyor. Halbuki ona muhalif olan fikrin 
vatandaşlara ulaşmasına mâni olacak şekilde neş
riyat yapılıyor. Vatandaşlar, bütün fikirleri öğ
renmek hakkını haizdirler. Hangi fikir daha doğ
rudur, bunu nasıl öğrenecek? Neşriyatı organize 
ederken muvafık ye muhalif bütün fikirlerin 
ayni eşitlik içinde verilmesi lâzım ki vatandaş 
hakikati görebilsin, hakikati öğrenebilsin. Bun
dan mesul olan, bu neşriyatı organize sevk ve 
idare ile mükellef olan, zannediyorum Samct 
Ağaoğlu arkadaşımdır. 

Arkadaşlar, arkadaşım olan, senelerce bera
ber mücadele ettiğimiz bu zat, Hüseyin Balık 'm 
haksız ve yolsuz bir muameleye mâruz kalma
sından dolayı Ankara 'dan koşa koşa gelen ve 
hürriyetin tahakkukunu gerçekleştirmek için 
canla başla çalışan bu arkadaş, iş başına geçtik
ten sonra, görüyoruz k| dünkü çektiklerini unut-
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j muş, matbuatı baskı altına almak, radyoyu ken

di maksatlarına göre idare etmek arzusuna düş-
; ınüştür. (Şahsiyat yapma sesleri Şahsı için de

ğil, hususi izahat içiiı^söylüyorum) Kendisine 
hürmetim vardır, takdir ederim. Benim üzerin
de durduğum husus, radyo neşriyatının tarafsız 
bir şekilde idare edilmesidir. Başka memleketler 
radyolarına bakınız arkadaşlar; başka memle
ketlerde, bütün;; muhalif ye muvafık fikirler, 
matbuat sütunlarında olduğu kadar, radyo neş
riyatında da görülmektedir. Hatırlarsınız; B. B. 
C. radyosu, sayın Kasım. Gülek'in Avrupadaki 
neşriyatını dahi verdi. (Soldan vermedi sesleri) 
Verdi, yalnız Hükümet aleyhindeki kısmim çı
kardı. (Vermedi sesleri). 

B A Ş K A N — Vakitleri az kaldı, müsaade 
buyurun da ikmal etsinler. 

ÂBDÜRRAHMAN BOYACIÖİLLER (De
vamla) -T- Muhterem arkadaşlar; üzerinde dur
duğum zihniyet, Basın, Yayın İdaresinin eşit
likle, bütün partilere eşitlikle muamele etmesi
dir. Basm, Yayın Umum Müdürlüğü, Demokrat 
Parti Büyük Kongresini, filıiıe almıştır ve dün
ya kadar masraf yapmıştır. Aynı muameleyi di
ğer partilere de yapacak mıdır? Ben bunu filme 
çeksin, demiyorum. Elbette çekecektir, günün 
aktüalitesidir ye misallerini dünyanın her tara
fında görmekteyiz bizim vazifemiz radyo neşri
yatını bütün partilere karşı eşitlik içinde yap
maya başladıkları gün, Basın Yayın Umum Mü
dürlüğüne teşekkür etmek olacaktır. 

Muhterem, arakdaşlar, bir noktadan daha bah-
' setmek istiyorum. Mühim bir mevzudur. Türk 

köylüsünün radyo sahibi kılınması, bu memle-
. kette diğer memleketlerden daha çok lâzımdır. 

Amerikalılar köylülerimiz için 500 kadar köy 
tipi radyo göndermişlerdi. Bunlardan bir tanesi 
Ziraat Bakanlığında bulunmaktadır. Bunlar bil-

j m em bugüne kadar neden (köylülere tevzi edil
medi? Köylerimizi radyo ile teçhiz etmek lâzım
dır. Çünkü Türk köylüsü, bilindiği üzere memle
ketin efendisidir ve ekseriyetini teşkil eder. Güıı-

. Kik hâdiselerden Türk köylüsünden daha çok kim 
; istifade edebilecektir? Memlekette mevcut üç rad

yodan birisinin, yalnız köylü neşriyatı' yapması-
1 '."mi tahsis edilmesi çok yerinde olur. Çünkü neş

riyatın merkezi sikletini şehir ve kasabalar hal
kı teşkil ediyor. Ağız gazetesi günde seksen yer 
değiştirir. Tahsildarlar köylerde gazetecilik ya-

I parlar /uydurma havadisler verirler, Ulaştırma 



vasıtalarımızın noksanlığı hasebiyle bir köy-rad* I 
yosu tesis., etmek mecburiyetindeyiz. Hattâ bu 
işte çok geç kaldık bile arkadaşlar,. 

BAŞKAN.— Kâzım Arar, 
KÂZIM;ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, muhalefet adına konuşan Avni Doğan 
arkadaşımızı radyo konuşmalarım da Demokrat 
Parti milletvekillerine ayrılan saatin... 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Milletvekilleri
nin değil, bakan dedim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Milletvekili [ 

tâbirini kullandınız hattâ arkadaşlarımız Hükü
met diye tashiİı ettiler. 

Halk Partisi milletvekillerinddoı, yahut da ; 
muhalefet partilerinden daha çok zaman ayrıl
dığını beyan buyurdular. Her akşam saat 22 de 
Meclis saatini dinlerken görüyoruz ki, Demok
rat Parti milletvekillerinin bir ekspres süra
tiyle, yalnız isimleri söylenmek suretiyle geçili- ; 
yor muhalefetin konuşmasını sanki büyük bir ; 
nimetmiş gibi, sanki lüzumlu imiş gibi motamo, 
aynen söyledikleri halde yetinmemek gibi bir 
hareket tarzı göstermelerine hayret ettim. 

FERİT MELEN (Van) — Tenkid edenleri 
bu tarzda geçiyorlar. Demek ki, siz de memnun 
değilsiniz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) —- Bu noktaya te
mas etmişken Basın Yayın U. Müdürlüğünden Bü
yük Millet Meclisi saatini idare eden zevatın ha
kikaten; muhalefete, komisyon: sözcülerine ve 
Hükümete ayrılan saatin bir nispet ve adalet da
iresinde tevzi ve taksim edilmediği kanaatinde 
olduğumu da bu münasebetle izhar etmek, iste
rim. Neden bir milletvekilinin konuşmasından 
birkaç kelime alınsın da, diğer bir milletvekilinin 
konuşmasından/uzun uzadıya bahsedilsin? Bunu 
kim tertip ediyor, ne tarzda düşünülüyor. Bunu 
öğrenmek isterim. Bu münasebetle muhalefetin 
de sesini kısmak için ayrılan saati konuşan mil
letvekillerine taksim edip, nispet dairesinde ko
nuşmak lâzımdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN— Bu türlü görüşmelere devam 
edemeyiz. . 

KÂZIM ARAR (Devamla) —Muhterem ar
kadaşlar, bizim radyolardan beklediğimiz bir
çok istekler arasında en mühimlerinden birisi j 
de müzik neşriyatıdır. 

'-. Radyomuz birken, alafranga müziği ihmal 
etmiyelim <Hye geniş -ölçüde yer ayrılmıştı. | 
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Sonra radyomuz iki oldu, istasyonumuz üç ol
du; hâlâ biz alaturka müziği doya doya dinli-
yemiyoruz. 

ATIF TOPALOĞLU; (Ordu) — Mümtaz Fa
ik'i dinliyorsun ya. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bunun için de 
yapacağım teklif; alaturka müziğin devamını 
sağlamak için, İstanbul alafranga çalarken An
kara alaturka çalsin ve Ankara alafranga ça
larken de İstanbul alaturka çalsın. Maalesef 
çok defa alaturka müziğin ihmal edilerek alaf
rangaya yer verildiğini görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Basın - Yayın Umum 
Müdürlüğünün Bütçesinde gördüğüm aksaklık
lar ' arasında; bilhassa tahsisat artışını gördüm. 
Hükümetin teklifi hilâfına olarak Bütçe Komis
yonunun yalnız Basın - Yayın Umum Müdürlü
ğü Bütçesinde 340 801 lira bir artış kaydetmesi, 
dikkatimi çekti, bunları tetkik ettim, elbet 
bir lüzuma binaen artırılmış olacaktır, dedim. 
Fakat sadece artışın ibeni tatmin etmemiş oldu
ğunu ifade için birkaç misal vermekle iktifa 
ede'ceğim. 

iller ve yabancı memleketlerdeki hizmet üc
retleri. Eh; bu hizmet ücretleri Hükümet tara* 
fından daha esaslı ve kolay tesbit edilebilir. Fa
kat komisyon bu miktara 19 386 lira ilâve et
miştir. Diğer taraftan posta, telgraf ve telefon 
giderleri; Hükümetin nihayet geçmiş senelerde 
sarf ettiği bu masrafları daha iyi bilmek lâzım
ken bizim Bütçe Komisyonu sağ olsun, bu mik
tara yedi bin lira daha ilâve etmiştir. Bu su
retle Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesine 
340 bin 801 lira zam yapılmış oluyor. Bu mev
zulara bölümlerinde daha geniş ölçüde temas 
etmek üzere sözlerime nihayet veriyorum. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ÂDINA BEHZAT 
BİLGİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, ben
deniz bu mevzuda komisyon raportörü sıfatiyle 
konuşmakla beraber, benden evvel konuşan ha
tiplerin bâzı konuşmaları yer yer siyasi mevzu
lara temas ettiği için ben de siyasi mevzulara 
temas edersem onları, şahsi mütalâam olarak 
kabul etmenizi rica edeceğim. 

Efendim, ilk mevzu olarak Avni Doğan ar
kadaşımız Halk Partisi Sözcüsü sıfatiyle rad
yolarımızda tarafgirlikten, Demokrat Parti ida
resinin basınla olan münasebetlerindeki taraJ;-
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giıiî'kten vç Türlüye basınını 'baskı -altırida tut- 1 
tuğundan ibahsettiler. 

Halkifcaten Halk Partili arkadaşlarımızın .14 
Mayıstan beri1 fikirlerinde hâsıl olan inkılâbı, 
çok hızlı İnkılâbı tafcdir etmemeye imkân yok
tur, Eğeir bu fikirlerini iktidarda bulundukları 
zaman bir nebze hatırlamış olsaydılardı mem
leket işlerinin çok kolaylaşmış olacağını hepi
miz takdir ederiz. ('Bravo sesleri). Bir parti, 
bizim anlayışımıza göre, muhasebesini iktidar- I 
daki icraatiyle yapar. Her hangi bir partinin, I 
iktidarda iken §öyle düşündüm fakat muhale
fette iken fikrimi değiştirdim* demesi parlaman- I 
ter memleketlerde görülmüş ananelerden de- I 
ğildir. (Bravo sesleri) Eğer bir parti iktidarda 
ilçen basın üzerinde baskı yapar, iktidardan 
çekildikten sonra basın hürriyetinin taraftarı o-
lursa, iktidardeyken gazetelere verilecek ilâ- I 
nı bir tek gazetesine inhisar ettirir, iktidar- j 
dan çekildikten sonra §u gazeteye, bu gazete
ye tevzi edilmelidir iddiasını ileri sürerse, ik- I 
ticlardeyken gazetecilerin askerî mahkemeler- I 
de muhakeme edilmeleri için kanuna hükümler 
koyar, çekildikten sonra bunun tam aksi iddia- I 
siyle ortaya çıkar, bu bir zulümdür derse . . . 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bir tek ki
şinin mahkemeye verildiğini gösteremezsiniz. 
(Şiddetli gürültüler) (Misalleri pek çok ses
leri) 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Tatbik et
tiği bütün fikirlerin aleyhine döner ve buna 
da, demokrasinin icabıdır, elerse, milletin reyle
rini bildiğiniz şekilde kullanır, fakat çekildik
ten sonra hemen hürriyet şampiyonu kesilir
se. . . (Bravo sesleri, yaşa sesleri) Arkadaşlar, 
böyle bir siyasi partiye dünyanın neresinde te
sadüf edilmiştir?. Bir parti için şeref, arkadaş
lar, iktidarda iken müdafaa ettiği prensipleri 
muhalefette iken de savunmasıdır. Yoksa kendi: 

• menfaatlerine kullandıkları vasıtaları, belki 
ilâhi adaletin tecellisi olarak kendi aleyhine 
döndüğü zaman haksizliktir, zulümdür, diye: 
teşhir etmeye kalkışan bir partinin her şeyden 
"evvel samimiyetinden şüphe edilir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Demögojiye 
sapmıyalım. . . 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) —Basın - ya- I 
-'yından konuş . . . ! 

•;. BEHZAT BİLGİN (Devamla);-* Bu mukad- ! 
- işemeden sonra. . . 
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ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Geçmişte 

Halk Partisi Başkanlığını yaptınız, r . 
CAIIİD MMANGİL (Trabzon) — Değiş

tirdiğiniz şeyleri söyleyin. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bizim de

ğiştirmeye muvaffak olduğumuz şeylerdir on
lar. . . Fakat dünden bugüne, Halk Partisinin 
yaptığını inkâr ederek, ve bütün onları bize 
isnat ederek kendisinin değişmiş olduğunu söy
lemesi şaşılacak şeydir.. . Bir parti ananesi; ik
tidarda , iken yaptığı şeyleri muhalefette de 
müdafat etmekle tecelli eder. Biz iktidarda da 
yaptığımızı her an müdafaa edeceğiz. Evet, ik
tidarda yaptığımızı her an müdafaa ..edeceğiz. 
Yoksa iktidarda tecelli eden İıakikatları muha
lefete düşünce; «Biz hata ettik, biz ettik, siz et
meyin» derse böyle bir partiden şüphe etmeye 
hakkımız vardır. (Soldan bravo sesleri) 

Şimdi, müsaade buyurursanız radyo mesele
sine • geçiyorum. Bu radyo meselesinde,- bütün 
dünyada. tecelli eden fiilî bir hakikat vardır. 
Radyo, dünyanın bütün memleketlerinde, Ame
rika hariç, bir Devlet inhisarı şeklindedir. Ya
hut Devlet inhisarı yanında hususi'radyo te
şekküllerine de müsaade edilir. Fakat ister ser
best olsun, ister Devlet inhisarında olsun, bü
tün kütleye hitabeden bir vasıta olarak radyo 
hiçbir zaman basın hürriyeti ile hemayar ola
rak yürümemiştir. .Radyo meselesi bir basın me
selesi gibi telâkki edilmemiştir. Radyo daha sı
kı bir nizama ve kontrola tâbi tutulan bir mües
sesedir. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; Hükümet rad
yoyu kendi hesabına kullanıyor, muhalefeti ko
nuşturmuyor. Yani istiyorlar ki, muhalefet rad
yoya gelecek, gazetelerinde yaptığı isnatları, 
iftiraları, polemikleri Devletin radyosuna çıka
racak.ve vatandaşlar arasında her gün, afj buyur
sunlar, bir fesat ve nifak havası estireceklerdir. 
(Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN ~~* Rica ederim, müdahale • etme
yiniz. ' •""' ' ,;•• 

BEHZAT BİLGİN (Devamla);—Bu şekilde 
bir iddiada bulundukları zamanda bize Avrupa'
da bu şekilde işliyen bir tek. radyonun cismini 

j versinler. Dünyanın hiçbir yerinde , devlet rad-
| yosuna muhalefetin polemik yapmak Jçin çık-
j tığı vâki değildir. 
I Şimdi arkadaşlar, bunu böylece tesbit ettik-
| ten sonra şunu kemali samimiyetle, kabul edir 
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yorüz ki, radyonun bitaraf bir müessese olması J 
lâzımdır. İktidarın idaresinde bulunan radyo
nun iktidar lehine bir propaganda vasıtası olma
ması lâzımdır.-Hükümet de bunu böyle kabul et
miştir. Bütçe Komisyonundaki müzakerelerde 
bu mesele mevzuubahis edildiği zaman Başbakan 
•Yardımcısı''arkadaşımız, uzun uzadıya izahat I 
verdiler, rakamlar gösterdiler. Radyoda siyasi 1 
haberlere tahsis edilmiş olan saatler, dakikalar, 1 
demin bir arkadaşımızın da söylediği gibi, muha- I 
lef etle iktidar arasında âdilâne bir nispette tev
zi edilmiştir.! Bir adaletsizlik varsa muhalefetin 

• lehine olmaktadır. Ama bu böyle olunca, Hükü
metin görüşlerini radyoda aksettirmeyin, Hükümet 
beyanatı radyoda yeı almasın, şeklinde bir ifadenin 
aklı selime ne derece uyacağını takdirinize bıra
kıyorum. Esasen komisyondaki arkadaşları böy- I 
le bir iddiada bulunmadılar. Hükümetin beya
natını ve siyasetini radyoda en geniş ölçüde ak
settirmenin, millete hesap vermek bakımın
dan bir zaruret olduğunu arkadaşları bizzat ko
misyonda kabul ettiler. Burada Başbakanın söy- I 
fiyeceği bir nutuk, Hükümetin siyasetini teşrih I 
etmesi bakımından vatandaşlara memleket işle
rinin hangi istikamette olduğunu göstermesi ba- I 
kınımdan her hangi birimizin söyliyeceği bir I 
nutuktan elbet daha fazla yer alacaktır. I 

FERİD MELEN (Van) — Yalnız Hüküme
tin'icraatün...-' 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) —,Çünkü mes
uliyeti taşıyan, icra salâhiyetlerini ellerine ver-, I 
eliğimiz adamların görüşlerini, dolayısiyle mera- I 
leket siyasetine verilecek olan istikameti tâyin 
edecek nutuklar, beyanlardır. Bunları halkımız 
her şeyden'evvel öğrenmek ister. Bunları söylemi-

- yecek olursak, bir zaman yapılmış olduğu gibi, Hü-
• kümet icraatının mucip sebeplerini, gittiği istika
meti, halktan gizliyecek olursak işte o zaman 
radyo nahak yere kullanılmiş, milletimize karşı 

. Hükümetin vecibesi ve muhterem Meclisinizin 
vecibesi, yerine getirilmemiş olur arkadaşlar. 
(Soldan bravo sesleri) 

Efendim, radyo meselesinde Hükümetin ta-
kibettiği hattı hareket budur. İktidarımızdan, 
yani 14 Mayıstan bu yana hakikaten radyoda 
ilk anlara ait birtakım taşkınlıklar olmuş olma-
sr melhuzdur. Fakat bizim burada memnuniyet
le tesbit edeceğimiz bir husus şudur ki, tarafsız
lık mevzuunda radyomuz , daimî bir tekâmül 

. halindedir ve bu tekâmülü de saym muhalefet ı 
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partimizin Bütçe Komisyonundaki temsilcileri 
memnuniyetle kabul etmişlerdir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhalefet partisi bir tane değil, iki 
tanedir. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — M u h a 
lefete geçtiğinizin mürekkebi bile kurumadı. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla).— Halk Par
tisinden sayın Avni doğan arkadaşımızın ağzı 
ile konuşurken burada bu hakikati aynı der-
cengi evvel belirtmek hakşinaslığı beklenirdi. 

Efendim, şimdi müsaade buyurulursa şu res
mî ilân meselesinden de bir nebze bahsedece
ğim: Bundan bahsetmek için bendeniz müşiri! ât 
çekerim, bir gazeteci olarak. Fakat bitaraf ve 
objektif olarak konuşabileceğime de eminim. 
Resmî ilânların Halk Partisi zamanında cümlc-
nizce malûm olan bir gidişi vardı. Ankara'da,' 
devletin bütün.resmî ilânları bir gazetenin in
hisarı allında idi. Buna karşılık başka gazete 
çıkmıyordu, denilebilir. Fakat başka gazeteler 
çıktıktan sonra dahi bu resmî ilânlar yine tek 
bir gazetenin inhisarında kaldı. Bu gazeteye ve
rilen resmî ilânların yekûnu milyonları aşmış
tır. Şunu da matbuatımızın fazileti adına kayıt 
ve işaret etmek isterim ki ; bizim muhalefet dev
rimizde hiçbir muhalefet gazetesi, yani bizim 
mensup olduğumuz partiye ait hiçbir gazete, 
çıkıp da bu resmî ilânlar meselesini günlük bir 
polemik mevzuu yapmamışlardır. 

Arkadaşlar, biz ' memleket işleri üze
rinde hürriyet ve huzurunuz pahasına, 
her türlü baskıya göğüs gererek ve 
hâpislero sürüklenerek muhalefetimizi ya
parken yalnız memleket işleri üzerinde dur
duk ve bize niçin resmî ilân vermiyorsunuz diye 

' hiçbir itiraz yükselmedi. Çünkü bizim gazetele
rimiz, şahsi menfaatlerini, memleket menfaati ile 
karıştırmamak lüzumunu duymuşlar ve bunu 
takdir etmişlerdi. Bu meyanda koleksiyonları 
gösterebilirim, açınız dört senelik koleksiyonları: 
Biz memlekette her türlü tenkidleri memleket 
işleri üzerinde yaparken gazetelerimiz niçin ba
na resmî ilân vermiyorsunuz dememişlerdir, bir 
istikada bulunmamışlardır? Ama 14 Mayıstan 
sonra gördük bu resmî ilân işi bütün mesele
lerin âdeta başına geçti: Buna ver, şuna verme 
şeklinde âdeta memleketin en büyük siyasi işleri 
kadar mühim bir mevzu halinde' ele alındı. Mu
halefet gazetelerinin bundan başka mühim bir 
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hıevzulari: yoktu. Yine bir mevzuda; Hükümet ' I 
hata ediyor diye hâlâ konuşuluyor. Bütün, bun
lara mukabil ben bu resmî ilân işinde her keşi '• 
tatmin edebilecek mahiyette bir ölçünün bulun
muş olduğuna kaani. değilim. Bütçe Komisyo-. 
nundada arzettiğim gibi, şunu tebarüz ettirmek 
mümkündür ki, bu resmî ilân hikâyesi daha zi-, 
yade Ankara'da Ulus'la Zafer arasında cereyan 
eden bir mesele şeklinde tecelli ediyor. 

Şimdi Halk Partisi diyor ki: hatadasınız, tas
hih ediniz. AbdüiTahman Boyacıgiller arkadaşı- \ 
mız, yeni intisap ettiği partinin kanaati olarak > 
o da hatadasınız, tashih ediniz diyorlar. Güzel, 
peki tashih edelim, ama nasıl tashih edelim? : 

Kimse çıkıpta bize; öyle yapmayınız böyle yapı
nız diyemiyor. Acaba Sayın Avni Doğan arka
daşımız, hata ediyorsunuz dediği zaman: evvelce 
bizim yaptığımız gibi yapınız mı demek istiyor
lar? O zaman Ulus'a bir santim ilân vermemek, : 
bütün ilânları Zafer'e vermek lâzımdır. Ne ya-' 
palım? En çok satış yapan gazetelere verilsin. 
Bu mu adalet olur? Yani bunu bir sübvansiyon 
telâkki edecek olursak, Devletin kasasından çıka
cak bir parayı tiraji en çok olan, dolayısiyle 
böyle bir varidat kaynağından en müstağni olan 
gazetelere veriniz, diğerlerine vermeyiniz, böyle 
bir ölçü mü teklif ediyorlar? Başka hangi ölçüyü 
teklif ediyorlar, bunu bir türlü anlıyamadım. 
Çünkü Ulus, zaman zaman tiraj meselesini ileri 
sürer, diğerleri başka bir meseleyi ileri sürer. 

Arkadaşlar, şunu arzetmek istiyorum ki ha
kikaten bu ilân meselesinde müşterek bir görüşe 
varmak güçtür. Bir defa bizim müessese gazetele
rimizin hemen hepsi bunu katiyen bir sübvansi
yon olarak değil, yaptıkları bir hizmetin muka-, 
bili olarak kabul ederler. Başka türlü kabulü 
şerefsizlik addederler. Hizmet mukabili yapılan 
bir işin şuna verilecektir, buna verilecektir, böy- I 
le yapılacaktır, şöyle yapılacaktır diye bir ölçü- 1 
sünü hangi kıstasa göre kabul edebiliriz? Bu 
meseleyi aynı zamanda matbuat üzerinde baskı 
meselesi olarak ileri . sürdüler. Hail?: Partisinin 
matbuat üzerindeki baskısının ne çeşit olduğunu 
hepimiz en; acı hâtıralariyle biliriz. Şimdiki mat
buat üzerinde böyle bir baskıdan eser yoktur. 
Bunu bizim iktidarımız olduğu için değil, bü
tün tarafsız basını işhat ederek, realiteler mu
vacehesinde söyliyobilirmi ki! Türkiye'de mat
buat hiçbir zaman, hiçbir devirde bugün oldu- | 
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ğu kadar hür ve baskıdan azade kalmamıştır. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

."Radyo hakkında diğer arkadaşlarımızın da 
bâzı beyanları oldu. Bunları da Bütçe Komis
yonu Sözcüsü olarak kısaca cevaplandıracağım. 

Radyoda, köylere yapılan yayınlardan bahse
dildi. biliyorsunuz ki; bir köy saati ihdas edil
miştir. Bu saat çok alâka ile takip edilmektedir. 
Ankara "Radyosu Müdürlüğünde, bu münase
betle köylerden gelmiş, tomar tomar mektupları 
görmek fırsatını buldum. Hakikaten köylü vatan
daşların çok yakından alâkadar oldukları ve is
tifade . ettikleri bir yayın olduğu anlaşılmıştır. 
Hiçbir veçhile radyo bu gibi faydalı yayınlar
dan vareste bulunmamaktadır. 

Kâzım Arar arkadaşımız, müzik yayınların
da istanbul radyosu ile Ankara radyosu arasın
da bir münavebe sisteminden bahsettiler. Bu 
usul, zaten tesis edilmiştir, istanbul radyosu 
alaturka çalarken Ankara radyosu alafranga 
çalar, keza, Ankara radyosu alaturka neşriyat 
yaparken istanbul radyosu alafıranga neşriyat 
yapar. Yani aynı saatte iki radyo aynı çeşit/neş
riyat yapmaz. 

Yine Kâzım Arar arkadaşımız, Basın Yayın 
Genel Müdürlüğü bütçesindeki bir gelişmeden şi
kâyet ettiler. Eğer kendileri komisyon müzakere
lerinde hazır bulunmuş olsalardı, zannederim bu 
gelişmeyi takdirle karşılamak fırsatını bulmuş 
olacaklardı. Hâdise şudur; Basın - Yayının en 
ziyade iftihar ettiği teşekküllerden biri, New -
York'taki haberler bürosudur. Bu büro Türki
ye'ye ait olan haberleri, hâdiseleri her çeşit vâ
sıtalarla, neşriyatla, filim,ile, televizyon ile, rad
yo ile Amerika halkına yaymaktadır. Fakat 
kadrosu son derece mahduttur. Elindeki imkân
lar azdır. Bununla beraber çok çeşitli neşriyatı 
vardır. Bu cılız vasıtalarla Amerika'da hakilrf 
bir tesir yaratmıştır. Bunu bizim (kavli mücer
redimiz olarak kabul etmemenizi rica edeceğini. 
Bu hususta Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı 
Sunımer Velsin bir kitabı intişar eltmi'ş ve ge
çen: sene Amerika'ya giden Feridun Erkin ar-

• kadaşımız tarafından Bütçe Komisyonunda itti-
lâımıza vaz'edilmiştir. Bu kitapta: diyor ki; 
'Türk - Amerika'n dostluk binasının kurulması 
için Türkler tarafından da New-Yorfc Haber
ler Bürosu vasıtasiyle bir gayret sarf edilmekte
dir. Ama diyor,, bu gayı̂ et muazzam bir duya
ra birkaç tuğla (koymaktan ibaret kalmaktadır. 
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Bununla beraber NeYv-York Bürosunun Türk- I 
Amerikan Dostluğuna yaptığı hi'zmeft büyük ol
muştur, diyor. Misaller .zikrediyor: «Amerika'
da diyor, Tü'rkl'er hakkmda ne biliyorduk? Bil
diğimiz şudur : Türkler Avrupa'dan kovulma-

' sı lâzımgelen bir millettir, e'skiden yerleşmiş 
olan fikirlerden bahsediyor,' Asya'da şu vazi
yette yaşıyain bir millettir. Bilmem Ermenileri 
şu muameleye inanız bırakmışlardır, bilmem 
Rumları tehcir'' etmişlerdir, bildiğimiz hundan 
ibarettir. Şimdi genç elemanların himmetiyle 
Nevyork Haberler Bürosu, 'Türkiye'yi Amerika
lılara tanıtmaya çalışnıa'kta. Ama elindeki va
sıtaların imkânlariyle yapalbilmekte olduğu için 
bu, Türlüye - Amerika (karşılıklı dostluk müna
sebetleri içinde (küçük mikyasta kalma:ktadır.>> 
Bu vaziyeti Feridun Erkin arkadaşımız çok iyi 
açıklamış ve hiç olmazsa Şikago, Sanfransis-
ko'da da 'birer, (büronun kurul'm-ası fikrini mü
dafaa etmiştir. Bütçemiz imkân göstermiş ol
saydı da hakikaten (bunları (birden bire kura-
bilsoydik bu, Amerika'da daha süratle tanın
mamız içiıı büyük 'bir fayda ve hizmet sağlamış 
olacaktık. Bugün Amerika'da daha iyi tanın
mış olmanın ehemmiyetini tak'dir etmiyen arka
daşımız yoktur. Amerika ile nıiüımsebetlerimiz 
malî, iktisadi, kültürel sahalarda, İki milletin 
müşterek ide'al içindeki hayatları1 Iba'kımıudan, 
çok mühimdir. Bunun gelişmesi, kurulacak ye
ni bürolarla elde edilecek şeylerdir. Tabiî bir
den yeni bürolar kurmalk imkânı hâsıl olmadı.-
Ama Nevyorh Haberler Bürosunun imkânlarını 
geliştirmek lüzumu üzerinde komisyon müttefi-
kan mutaibık kaldı. 

İşte Basın - Yayın Umum Müdürlüğü Büt
çesinde görülmekte olalı tahsisat artışının en 
mühim sebebi, 'budur. Maddesi geldiği zaman 
daha fazla izahat vermek de'mümkündür. Emi
nim ki, Muhterem Meclis bu tahsisatı seve seve 
kabul edecektir ve hattâ belki kafbul ederken, 
bu bütçeden daha fazla tahsisat ayıramadığın
dan dolayı müteessir olacaktır. 

Efendim, konuşan kıymetli hatip]erin kıy
metli ımütalâaİarınıa karşı bendenizin arzedece-
ğim bundan ibarettir. Umumi olarafk şunu söy-
Hyebilirim ki, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, 
daima inkişafa müşteki bir dairemizdir. Bugün
kü1 halde hu hütçenin kısmı âzami, radyoya 
tahsis' edilmiştir.•' Eğer •' Türkiye kendisini dı
şarıda ve içeride daha iyi tanıtmak zaruretini j 
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hissediyorsa ki hissetmektedir, bu Umuim Mü
dürlüğün gittikçe inkişaf etmesi zarureti aşi
kârdır. Bu seneki'bütçe ile bu hadanna imkân 
bulunmuştur. İleride daha inkişaf edeceği şüp
hesizdir., 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN—Buyurun. . -
| ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
I Bütçe Komisyonunda, Tnlgilizce fbilmiyen ataşe 

muavininin gittiğini ve (bunun ne zaman gele
ceğini sormuştum. Yetkili makam emir verdi; 
iki ay içerisinde gelecektir, dediler. İki ay geç
ti, geldi mi, gelme di mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BİLGİN (Devamla) — Bu hususta o vafkit ve
rilmiş olan cevaha ilâve edilecek hir şeyim yok
tur. Gelip gelmediğini Hükümet ıbildirclbilir. 

ABDULLAH ıGEDİKOÖLU (Devamla) — . 
Sözcü cevap veremiyeceğim dedi, Hükümetten 
hir sual soracağım. • 

BAŞKAN — Cahid Bey, sualinizi sorun! 
CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — Hükümet 

takdiriyle gazetelere ilân tevzii sistemini, yani 
Hükümetin lüzumlu, faydalı veya uygun görme
sine nazaran şu veya bu gazeteye daha az veya 
daha çok ilân ve .para tevziine salahiyetli oldu
ğu yolundaki bir sistemi, samimiyetle, demok
ratik rejimle kabili telif görürmüsünüz ve bu
nun müdafaasını üzerinize alır mısınız?. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Arzede-
yim: Hükümet ya gazetelere ilân verir veya
hut vermez. Verirse bunun muayyen bir ölçüye 
göre tâyin edilmesi lâzımdır. Halk Partisi za
manında olduğu gibi der ki ; ya Ankara'da tek 
bir gazeteye ilân vereceğim, İzmir'de kendi ga
zeteme % 60 vereceğim, diğer gazetelere müte
baki % 40 mı tevzi edeceğim, filân yerde şöy
le yapacağım der. Artık buna taraftar olacak 
kimse yoktur. Pek tabiîdir ki, bir para mua
melesine, münasebetine taallûk eden bir işde 
bir ölçü bulmak lâzımdır. Şuna ehemmiyet ver
mek lâzımgelir ki, Hükümetimiz hiçbir yer
de muhalefete ilân vermiyeeeğiın demedi. Bu
rada okunmuş olan rakamlar, yine muhalefet 
gazetelerine külliyetli miktarda ilân verildiğini 
göstermektedir. Binaenaleyh daha âdilâne bir 
ölçü varsa her arkadaşımızın bunu teklif etme-

[ si, imkânları dlâhilindedir. Daha âdilâne, bir öl-

— 563 — 



B ; 45 23.2 
çü bulursak tâtbikmâ geçeriz. Fakat bu dâlıi I 
muayyen bir sistem dahilinde cereyan edecektir. 
' 'T.FERİ^JMELEN (Yan.) — Bir sual soraca-

BAŞKAN''— Sual soracaklar efendim. 
FERİD MELEN (Van) —Son bir yıl içinde 

Devlet ve katma bütçelerin ilân parası olarak 
Ödedikleri miktar hakkında bir bilgileri var mı
dır efendim?. 

BEHİ5AT BİLGİN (izmir) — Şüphesiz efen
dim. Yalnız şunu da unutmamak' lâzımgeîir ki, 
bu ilân parası, Devlet bütçesine kısmı âzami iti
bariyle, Devlete yük olan bir para değildir. Ya
ni ekseriyeti satış yahut satmalına, hulâsa Ar
tırma ve Eksiltme Kanunu mucibince yapılan 
ilânlardır ki, doğrudan doğruya -bunların mas
rafı, mütaahlıitlere nakledilir. Bunların miktar
ları evvelce ne suretle tâyin edilmekte ise bugün 
de aynı şekilde tâyin edilmektedir. Yani ilân 
edilmesi zaruri olan artırma, eksiltme ve sair 
hususlar ilân ediliyor. Bunların miktarının ba
liğini önceden tesbit etmeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Ben söz iste

miştim.. 
BAŞKAN — Komisyon namına konuştukları 

için söz hakkiniz mahfuz. Ahmet Bey sual hak
larını istimal edecekler. Bittikten sonra grup na
mına sözü size yereceğim; 

BAŞKAN— Ahmet Bey, sual tevcih edecek
siniz değil m i l : 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Sual de
ğil konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde buyurun Avni Doğan! 
' AVNİDOĞAN (Yozgad) —Muhterem arka

daşlar, sevdiğim Behzat Bilgin arkadaşım, bizim 
tenkidlerimize kısmen şahsi, kısmen de encü
men adına cevap yerdiler. Bu tenkidlerinin ba
şında bizim çok kısa bir zamanda zihniyet de
ğiştirdiğimizden de alaylı bir şekilde bahsetti
ler, (Soldan doğru doğru sesleri) Bu, bir is
tidat meselesidir. (Alkışlar, gülüşmeler) 
Fikir ve ruh haleti değiştirme yalnız bizde ol
mamıştır. Bugün sizin içinizde en. büyük.mevkii 
alan ve sizin de iftihar ettiğiniz in sanların ruh de
ğiştirmeleri ile bizim aramızdaki mesafe günlerle 
ölçülebilir. Bu itibarla bunu ayıp diye telâkki et-
miyelim. Şimdi içinizde oturan 200 arkadaş vak
tiyle bizde idiler.' Bir partinin tek parti olarak 
yaşaması devri başkadır. Bizim demokrasi siste- :| 
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I mine girdikken sonra mütaaddit par tiler halinde 

yaşaması, devri ;yine; başkadır. Osmanlı İmpara
torluğu devrinden, İttihat ve Terakki idaresin
den 1950 demokratik tekâmülüne bir mucize ile 
ve bir göz.bbyacılıkla: gelinmemiştir. Binaenaleh 
tek bir parti olarak;bulunma bir merhale idi 
ve bütün kusuruna rağmen birçok büyük hiz
metler de yapılmıştır. Bu itibarla arkadaşların, 
bunu bir kusur diye telâkki etmelerini garip 
bulurum. 

Arkadaşlar; gazetecilerin askerî mahkemele
re, Halk Partisi devrinde şevke karar verildi
ğini ifade buyurmak suretiyle bizim tenkit ve 
tarizlerimizi hafifletmek ve tenkidimizi küçült
mek hedefini güttüler. Bjı meselenin artık de
şilmesi zamanı gelmiştir: Halk Partisi, Atatürk'
ün ölümüne tekaddüm eden günlerde bütün 
memleket münevverleri ve hattâ o zaman Hü
kümeti idare eden Sayın Başbakan Oelâl Bayar'-
da dahil olduğu halde Ata 'nın ölümünden son
ra büyük inkılâbın mahfuz tutulması endişe
siyle böyle bir karara- varmışlardı. O zaman 
memleketin münevver çocukları, Atatürk'ün 

' ölmesiyle memlekette bir gerileme ve bir rica^ 
i olıırmu endişesini duymuştur. Dünyanın en ileri, 

en demokratik memleketlerinde bile inkılâp
ları mahfuz tutmak için bu böyle tedbirlere mü
racaat etmiştir, ve her zaman eder: Ben böyle 

i bir kararı aldığı için Sayın Celâl Bayar'ı o gün
kü Başbakan olarak takdir ederim. Kaldı ki, 
bunun asla tatbik edildiği de görülmemiştir. Bu 
itibarla bunu ikide bir bu dâvanın ortaya konul-

[ masında hiçbir mâna ve sebep yoktur. 
Arkadaşlar, Devlet radyosundan, millet para-

I siyle kurulmuş bir âmme müessesesi olan bu te
şekkülden, muhalefetin Hükümet aleyhine kü
für savurmasını, taarruz etmesini istemek gibi 
bir şey aklımızdan bile geçmedi. Gerek Başba
kan Adnan Menderes arkacımız,•, gerek Sanıct 
Bey, bunu birkaç defa tekrarlamışlardır; Biz, 
muhalefete radyoda konuşma hakkını veriniz, 
her gün Hükümete küfredelim diye bir şey söy
lemiyoruz. Fakat biz, Hükümetin muhalefete 
küfretme,, hakkını inkâr ediyor ve bunu iddia edi
yoruz. Her ne kadar Hükümet bir şey yapmaz 
görünüyor fakat muayyen maksatlarla yazılmış 
gazete makalelerinin hulâsası olarak en geniş 
mahiyette muhalefet aleyhine radyo yayınları 
yaptırıyor. Şikâyetimiz bu dur. Hükümet olarak 
kendi icraatını millete duyurmak kadar meşru 

— 564 — 



B : 45 23 . 
bir şey yoktur. ' (Onları yapıyoruz sesleri) Fa
kat yapılan bu değildir.. İnşallah öyle ya
pılacak. Sayın Başbakan Yardımcısı .dün kori
dorda bana tebşiratta bulundular. ; Radyonun 
Devlet radyosu halinde kalacağım söylediler. 
Bunun fiilî tatbikatını gördüğümüz anda sizin 
kadar biz de seviniriz. 

Arkadaşlar; bu rejim tahammül rejimidir. 
Mademki bu yola girildi, büyük dâvalarla giril
di ; elin ağzı torba değildir, büzülemez. Hükü
metler tenkid edileceklerdir. Eğer tenkid meş
ru hududunu geçerse, millî vahdeti bozarsa, ha
kareti mutazammın yola girerse, Devletin ka
nunları vardır; mahkemeleri vardır; tecziye 
edilir. Basım ilân yoliyle tecziye etmek, bu hak
kı takdiri, siyasi zümrelerin takdirine bırak
mak büyük bir hatadır. Bunu tensip buyurmı-
yacağıîuzı tahmin ediyorum. 

Ankara'da Ulus'a ilânların inhisar etmesi 
meselesi, Halk Partisinin tek parti devrine rast-
lar. İstanbul'da ilân meselesine Halk Partisi, 
asla müdahale etmemiştir. Ankara'da tatbik 
saikaları, kayda rağmen diğer muhalif matbua
ta ilân vermeyi mümkün kılmıştır. 

(Ne zaman sesleri) 
AVNİ, DOĞAN, (Devamla)>— Koleksiyonla

rı tetkik buyurursanız, görürsünüz. 
Sayın Behzat Bey arkadaşımız; bizim, gö

rüş ve kanaatlerimiz üzerinde, ya benim ifade 
kudretimin, kifayetsizliğinden, yahut kendileri 
öyle arzu buyurdukları için anlamamış görün-
düler. 

Tekrar ediyorum; Hükümete radyoda.muha
lefete sövme hakkı verilmez. Hükümetin muha
lefete resmî radyo vesıtasiyle hücum etmesi hak
sızlıktır. 

Matbuata ilân verilme meselesinde takdir 
hakkının siyasi ölçülerle yapılmamasını ve 
memlekette hakikaten bu memlekete lâyık mat
buatın teşekkülüne mâni olacak olan bu sakat 
metoda son verilmelidir. 

BİR S E S — Ulus'a da verilsin. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Ulus'a hiç ilân 

vermezseniz ben şahsan memnun olurum. Çünki 
Ulus memlekette karii ile yaşar. Ulus'tan ilân 
parasını kesmek her zaman, her dakika eliniz
dedir. İş böyle olunca Ulus'a ilân vermek bir dâ
va olmaktan çıkar. Komisyonda vâdedilen ısla
hatı bu işlerin tatbikat safhaları dürüst tabak-
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I kuk ettikçe sizinle beraber sevinmekten asla 

çekinmiyeceğiz. (Sağdan alkışlar) 
.DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI- SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz ki, bir 
dosya ile huzurunuza çıkıyorum. 

Bizi tenkid eden muhalif arkadaşlarımızın 
sözlerine Hükümetinizin mûtat olan; üslubuyla, 
yani rakamlarla vo vakıalarla cevap vermek 
kararı ile mâruzâtta bulunacağım. 

Avni Doğan arkadaşımız diyorlar k i ; Baş
bakan Yardımcısı dün bana tebşiratta bulundu
lar, artık şikâyetiniz kalmıyacaıktır, dediler. 
Ben halbuki şikâyetiniz kalmadı, diye tebşir et
tim. Bilhassa yedi aydan beri her şeyin düzel
miş olduğunu arzettim.' Bu sabah için de ken
dilerine izahat vermek üzere de bir randevu ri
ca ettim. Fakat işlerim dolayısiyle şitabah ola
madım, aflarını dilerim. Bu mümkün, olsaydı, 
belki şimdiki izah ve kanaatlerini hiç olmazsa 
biraz değiştirecek bâzı vesaiki de arzetmiş ola
caktım. 

Arkadaşlar, Avni Doğan Bey arkadaşımız 
14 Mayıstan sonra, hemen: o tarihten pek kısa 
bir müddet sonra, belki bir parti politikası, 
belki bir muhalefet metodu şeklinde havaya 
atılmış bulunan dövizlerden zerre kadar inhi
raf etmeden, ayrılmadan, onları tekrar etmek 
için buraya çıkmışlardır. Halbuki realite böy
le değildir arkadaşlar. 

Şimdi kendilerinin söylediklerini hülâsa edi
yorum; evvelâ dediler ki, Basın - Yayın Genel 
Müdürlüğü tarafgirlik yapıyor. Topyekûn bir 
hüküm! Delil yok. Bir delil zikretmediler. 

FERİD MELEN (Van) —- Radyoyu dirile. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Radyoyu siz de dinleyiniz. Ben size bültenleri 
gösteriyorum. Ama Ferid Melen arkadaşımızın 
bu mesele üzerinde çok evvelden verilmiş, ilâhi' 
bir hüküm gibi değişmez bir şekilde verilmiş bir 
kararı var. Bu kararında o kadar azimlidir ki, 
Bütçe Komisyonunda; radyo tahsisatının top
yekûn kaldırılmasını bile teklif etti. 

Şimdi müsaade ederseniz yine Avni Doğan 
Beyin sözlerini tahlil edeyim; diyor ki, radyo 
neşriyatında politik mülâhazalarla, Hükümet ic
raatı diye parti politikasını yapıyorlar. Çok 
şükür muhalefet bir merhale almış. Çünkü Büt-
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çe Komisyonunda muhalif arkadaşlarımız söz
lerine, Devlet' radyosu Demokrat Partinin rad
yosu haline gelmiştir, diye başladılar. Halbu
ki şimdi Avni Doğan Bey «Hükümet icraatı na
mı altında» demek suretiyle hiç olmazsa manza
rasının değişmiş olduğunu kabul etmişlerdir. 
Bu manzaranın altında particilik olduğu iddia
sı ise delile dayanmamaktadır. Delil olsaydı 
böyle bi'r hali Biz de kendileri grhi müsamaha 
ile karşılamayız. 

Yine Avni Bey diyor ki, ibakanların seyahat
leri ve onlara^ refakat eden zevatın isimleri: neş
rediliyor, Meclis saatlerinde bakanlara tahsis 
olunan saatler fazladır, muhalefet mensuplarına 
ayrılanlar; azdır, .genel: müdürlük:. • iktidardan 
emir almasın. İşte Avni Beyin söyledikleri aşa
ğı yukarı... Resmî iTân'l'ar kısmı müstesna, bun
dan ibarettir. 

Bütçe Komisyonunun 'Muhteremi Sözcüsü 
Behzat' Bilgin muhalefet sözcüsünün iddialarını 
o kadar vâkıfane bir şekilde cevaplandırdı ki, 
"ben huzurunuzda yalınız bir teknisiyen olarak 
kalacağım ve size radyonun hesabını vereceğim. 

Arkadaşlar; radyomuz partici değildir. Onu 
size kolaylıkla ispat edebilirim. 24 saata İO'saat
lik bir programa bağlı olan radyoda müzik sa
atleri, ilmî konferanslar, meteoroloji işleri, dış 
politika meseleleri, Kore saati, çocuk saati ve bu 
gibi diğer neşriyatın saatlerini ayırdığımız tak
dirde politika sahasına tahsis edilecek zaman 
bir günün bir saatini geçmez! O halde Türk rad
yosu particidir, yani sabahtan akşama kadar 
particilik mi yapıyor? Eğer maksadınız bu ise 
Demokrat1 Partinin mensubu olanların istedikleri 
şarkıları çalıyor da Halk Partisi mensuplarının 
istedikleri şarkıları çalmıyor derseniz.o vakit si
zinle beraberim. (Gülüşmeler; bravo sesleri; al
kışlar). Şimdi bir de haftada üç defa Meclis 
saati vardır ve bu da muhalefet için dâva mev
zuudur! Vaktinizi' alıyorum. Bundan bahsedece
ğim.; Yalnız Avni Bey Bakanların seyahatlarine 
de temas ettiler. Ona. cevap vereyim. Dünyanın 
her yerinde mesul Devlet adamlarının bulun
dukları yerleri vatandaşların bilmesi; zâmin bir 
keyfiyettir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar Devlet radyosu mesul Devlet 
adamlarının nerelerde bulunduklarını vatandaş
lara daima bildirecektir. 

FERÎD MELEN (Van)' — Saati saatine. 

.1952 O •:•!.-
I DEVLET BAKANI VE BAŞBAKANiYAR-

DIMGİSI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) ~ Söy
lemek istediğinizi-sizden evvel ben söyliyeeeğim. 

Arkadaşlar, dillerine doladıkları, bütçe mü
zakerelerine takaddüm' eden günlerde Manisa se
yahatim esnasında Kula'ya gidip gelmemin rad
yoda neşri olmuştur. Bütçe Komisyonunda'bunu 
ben•'anlattım.. Fakat muhalif arkadaşlarımızın 
bir âdetleri vardır. Tekzip edersiniz, tashih eder
siniz, tekzip edilmemiş, tashih edilmemiş gibi 
ınakalo döşenirler! ; 

FERÎD MELEN (Van) — Doğrudur. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Bunu. komisyonda bizzat ben açtim. (Hatibin 
sözlerini kesmeyin sesleri). (Soldan müdahale 
otmeyinia sesleri). 

Arkadaşlar bol bol görüşüyorlar. Bana yo
rulmayın, diyorlar, .teşekkür ederim; Hastalıktan 
yeni kalktığımı biliyorlar. (Geçmiş olsun sesleri). 

Kula'dan avdet ederken otomobilde radyoyu 
açtık, şimdi gelen bir haber diyerek mühim bir 
habermiş gibi benim Kula'ya gittiğimi bildiri
yordu. Bunun üzerine arkadaşlarıma dedim ki, 
şahittirler, partili, resmî memur arkadaşlarıma 
dedim ki, bakınız küçücük, bir hata! Fakat emi
nim ki yarm Meclise gider gitmez muhajefet bu
nu ağzına alacaktır... 

Ama Arkadaşlarımın böyle bana atfı 
katiyen mümkün olmıyan bir hatayı ele alıp da 
Bakanların şahsi hayatları, hususi hayatları 
radyodan bildiriliyor demeleri insafsızlığın ta 
kendisidir. Bundan başka cife. bir tek misal bulu
namaz. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) ~~ Söyliyen ben 
değilim, sizden aldım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Umumidir. Şimdi prensibimizi vaz'edelim. Ken-
dileridc kabul ediyorlar, Devlet radyosundan 
Devlete küfür edilemez, beraberiz, teşekkür ede
rim. 

Diyorlar ki, * radyodan muhalefetin de istif a-
.' desini temin edelim. Bizim prensibimiz ise, par-
; tileri; iktidar olsun, muhalefet olsun radyodan 
: tamamiyle çıkartmaktır. (Sağdan güzel sesleri) 

Mademki, devlet radyosudur, mademki, dev-
; lef inhisarı altındadır, o halde ne iktidarın, ne 

de muhalefet partisinin propagandası radyoda 
I yapılamaz. 
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MüRAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Fakat Hü- I 

kümetin icraatı verilir. 
SAMET AÖAOÖLU (Devamla) — Devlet 

radyosu vatandaşları tenvir eden bir radyo ol
mak itibariyle vatandaşlara Devletin icraatı 
hakkında malûmat vermekle mükelleftir. Çünkü 
prensipsiz Devlet icraatı radyodan bütün va
tandaşlara, efkârı umumiyeye bildirilecektir, 
Devlet icraatını Devleti temsil eden insanlar bil
dirir. Başbakan bildirir, bakanlar bildirir, mesul 
adamlar bildirir! 

Binaenaleyh Devlet radyosunda mesul devlet 
adamları konuşacaklardır. Ama diyorlar ki, mes
ul devlet adamları muayyen bir partiye mensup
tur, iktidarda bulunan bir parti bu suretle bilvası
ta-kendi iktidarının propagandasını yapmaktadır. 
E, böyle ise böyledir. Buna karşı söyliyecek sö
zümüz yoktur. Her hangi bir parti iktidara ge
lirse, mesıü bir iktidar olarak Devlete ait icraa
tının radyoda söylenmesine, propaganda mahi
yetinde dahi olsa, devam olunmalıdır. Aksi hal
de vatandaşlara karşı Devletin ağzı kapanmış , 
olur arkadaşlar. (Doğru sesleri). ; 

Şimdi, bu prensipleri arzettikten sonra, ne ; 
dereceye kadar tatbik edildiğini söyliyeceğim: i 

Aziz arkadaşlar; 7 - 8 aydan beri yani demin 
Behzat Bilgin arkadaşımızın dediği gibi, muay
yen bir itiyat içinde devraldığımız radyoyu, yeni ; 
prensiplere intibak ettirmek için zaman geçirdik ! 
arkdaşlar. Bütçe Komisyonunda da dediğim gibi, ; 
radyoyu gittikçe mütekâmil bir Devlet radyosu j 
haline getirmek için lâzım gelen tedbirleri aldık. 1 
Nedir bunlar? Birincisi; Büyük Millet Meclisi 
âzalarının İstanbul ve Ankara radyolarında muh- \ 
telif'vesilelerle mütemadiyen nutuk vermelerini, 
beyanatta bulunmalarını, konferans vermelerini ; 
en asgari haddine indirdik. . i 

7 - 8 aydan beri İstanbul ve • Ankara rad- \ 
yolarında, konuşan milletvekillerinin 3 te biri 
aşağı yukarı Halk Partilidir. Bu suretle 10-12 ; 
milletvekili konuşmuştur ve bu konuşmalar, tem- ; 
sil ettikleri dairei intihabiyelerinin millî günle- ! 
rini yâdetmek ve Kızılay için yapılan konuş
malar'gibi konferanslardan ibarettir. Tekrar 
ediyorum, muhalif ve muvafık, milletvekili .tef
riki yoktur. Ama deseler ki, biz neden üçte iki 
konuşuyoruz da ;siz daha fazla konuşuyorsu
nuz? Çünkü arkadaşlar^ siz 40-50 milletvekili 
olarak bulunuyorsunuz, bizim 400 milletvekili- | 
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miz Mecliste hazır bulunuyor. Yani ekseriyet 
bu taraftadır da ondan! 

Şimdi aziz arkadaşlarım; muhterem Avni Do
ğan'm,, haftalık konuşmalarda savrulan palav
ralar şeklinde bir vasıfla kasdettikleri konuş
maların yanıbaşmda günlük matbuat hulâsa
ları yani Öğle Gazetesi isimli neşriyat da var
dır. Gündelik matbuat hulâsaları vardır. Bakı
nız yine 7 aydan beri, bu gündelik matbuat hü
lâsaları, öğle gazetesi diye arzedeyim, ne şekil
de tevzi edilmektedir; sizi çok yormıyacağım 1-2 
misal vereceğim : Eylül 1950 den itibaren tam 
metin halinde Zaferden 8, Milliyetten 5, Vatan
dan 3 başmakale öğle gazetesinde yayınlan
mıştır. Zaferden yayınlanan tam metin 8 ya
zının dördü, hattâ beşi dış politikaya taallâk et
mektedir : Atlantik Paktı ve Türkiye, Bulga
ristan'dan göçmenlerin tehciri, italya'dan ge
len dost bir ses gibi yazılar. Diğer yazılar : 
Anıt - kabir, yeni Menderes Kabinesi gibi yazı
lardan ibarettir. Millet Gazetesinden olanları 
arzediyorum. (Cumhurbaşkaniyle bir mülaka
tın intibaları, belediye seçimleri, Başbakanla mü
lakat) Vatan Gazetesinden; (İnönü'den bekle
diklerimiz, ve iki defa Başbakanla mülakat) 

Şimdi arkadaşlar, şu rakamlar karşısında 
muhalefetin kalkıp bize siz iktidarın propagan
dasını yapıyorsunuz, lehinize olan başmakale
leri radyoda okutuyorsunuz, demeleri reva mı
dır? ; 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Ulustan var 
mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET A G A O Ğ L U (Devamla) — 
Bunların dışında Ulus ve Hürses ile diğer ga
zetelerin her biri iki, iki buçuk sahifeyi tutan dış 
politikaya ait sayıları da vardır. Açtınız diye 
söylüyorum. Maalesef Ulusun . ekseri başmaka
leleri iktidara küfürden ibarettir. (Makalele
rinde çeteci iktidar diyor, sesleri) 

,Şimdi arkadaşlar Meclis saatlerine geliyo
rum. Bu Meclis saatleri bir aralık hakikaten 
başımızın derdi oldu. Nihayet şu karara vardık: 
Hükümet, muhalefet ve komisyon sözcülerinin 
konuşmaları biri birine yakın hacımda - şimdi si
ze satır hesaplarını da okuyacağım - olmak üze
re mümkün olduğu kadar geniş olarak hülâsa 
edilecek, milletvekillerinin konuşmaları, aleyh
te bulunanlar şunlar, şunlar, şunlardır; leh
te olanlar şunlar şunlardır, demek suretiyle 
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hülâsa olarak verilecektir. Bunu yaparken şim
di bir kısım arkadaşlarımız diyebilirler ki, bu 
hülâsaları nasıl yapacaksınız?. Burada üç yol
dan birisini takip' mecburiyeti vardır. j-. 

Birisi; hiç, vermemek! Türk milletini, kendi 
B. M. Meclisinin müzakerelerinden haberdar 
kılmamak mümkün değildir. (Tabiî, tabiî sesleri) 
Bu ihtimal ortadan kalkınca bütün konuşmala
rı aynen vermek! Bunun için bir'değil, 20 rad
yo olsa bu konuşmalar yine sığmaz. O halde 
üçüncü yol kalır. Yani falanlar lehte, falanlar 
aleyhte. Aleyhte olan fikirler, lehte olan fikir
ler diye tasnif ederek vermek! Konuşmaları bu 
şekilde tasnif edince mesele kalmaz. Bugün bu
nu tatbik ediyoruz. 

ATIP TOPALOĞLU (Ordu) — Radyo bu 
akşam hepsini yerdi. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Müsa
ade buyurun. Dün siz konuşmadınız, Fethi Çe-
likbaş arkadaşımız konuştu. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak)— Emin Kalafat'm sözleri çıkmadı.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Sonra 
arkadaşlar: Cemal Eyüboğlu arkadaşımız kendi 
eliyle yazdığı hülâsayı verdi. Bundan bir tek 
kelime çıkartılmadı., Aynen neşredildi. (Soldan, 
ne istiyorlar daha sesleri). 

Yüksek Meclisin vicdanından Devlet radyo
sunu Hükümetinizin parti mülâhazası ile suiis
timal ettiği hakkında en ufak bir tereddüdün 
kalmaması için mâruzâtta bulunuyorum, arzet-
tiğim bu sözler, vesikalara bağlıdır. Her arka
daşımız gelip bunları görebilirler. 

Şimdi, bir misal daha vereceğim : Gene Bü
yük Millet Meclisi saatinden alıyorum. Ümit 
ederim ki, bu mâruzâtımdan sonra radyonun 
partici olduğu yolundaki iddialarını, bırakır
lar. (Soldan; bırakmazlar sesleri) 

Arkadaşlar, 2 . IV. 1951 günlü Meclis saati
ne 1164 satır tahsis edilmiş bulunmaktadır. 318 
satır Faik Ahmed Barutçu, 48 satır Ali Fuad 
Cebesoy, 45 satır Sinan Tekelioğlu, 86 satır D. 
P. Grupu adına îzmir Milletvekili Muhiddin 
Erener, 25 satır, Millet Partisi adına Kırşehir 
Milletvekili Osman Bölükbaşı, 16 satır Mardin 
Milletvekili Kemal Türkoğlu. Bakın o gün en 
fazla Faik Ahmed Barutçunun sesi Türk mille
tine işittirilmiştir. 
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I Sonra arkadaşlar; Demin dedim ki; kararı

mız parti sesini îkanunun tâyin ettiği za
man dışında radyodan tamamen kaldırmaktır. 
Bir muhalif arkadaşımız birkaç gün evvel bana 
Demokrat Parti Genel İdare Kurulunun toplan
dığını radyo yayınladı- diye şikâyet etti. Bir 
daha olmıyacaktır dedim ve olınıyacaktııv (Sağ
dan, kongreler sesleri) Onun da cevabım arze-
deceğim. 

Müsaade ederseniz Millet Partisinden başlı-
yalım; Millet Partisi kongresinden 1 . VI . 1951, 
31 . V .1951 de 80 , V . 1951 de ve 80 . V . 1951 
de olmak üzere dört defa radyoda bahsedilmiş 
ve içtimalarının hulâsası verilmiştir. , 

Ondan sonra vaziyet Cumhuriyet Halk Par
tisi için de aynıdır, sizin partiniz için de aynı
dır yalnız sizin partinize tahsis edilen zaman 
daha fazladır. Zira iktidarda bulnan bir parti
nin en yüksek organına, Bşbakan memleket ve 
Devlet işleri hakkında mâruzâtta bulunuyor ki, 
zamanın en büyük kısmını, işgal eden budur. 
Size şimdiden arzediyorum günün birinde tekrar 
iktidara gelirseniz... (Allah göstermesin sesleri) 

I Kongrenize bu hakkı tanıdığımıza,emin olun! 
Aziz arkadaşlar, bu bahiste son olarak şunu 

söyliyeyim: Devlet inhisarında bulunan Türle 
Radyosunun münhasıran Devlet işlerinde kulla
nıldığını, parti politikasına alet edilmediğini 
her yerde cesaretle ilân edebilirsiniz. 

Burada Abdürra-hman Boyacıgiller arkada
şımızın bir sözüne temas etmeden geçmiyeceğim. 
Hakkımda iyi kelimeler kullandılar, teşekkür 
ederim. Muhalefet zamanındaki azim ve feda
kârlık hissi aynen devam etmekte olduğuna 
emin olsunlar. Yalnız Hukuku Esasiye okumuş 
olan insanın kabine âzasından birini parmağı 
ile göstererek, bu işlerin mesulü budur demesi
ne aklım ermedi! 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Niye? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — • 
Bu işlerin mesulü Hükümettir. Karşınızda Samet 
Ağaoğlu değil, Hükümet bulunmaktadır. Hü
kümet adına konuşuyorum, Samet Ağaoğlu ola
rak değil. (Soldan alkışlar) 

Şimdi ilânlar meselesine de bir nebze temas 
edeceğim: Müsaade ederseniz, sizi yormazsam 

j yine bir kısım vesikalar ile konuşacağım. ' 
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: Aziz • arkadaşlar muhalefet, matbuatıh resmî I 

ilânlar vasıtasiylc tazyik ve tehdit altında tu
tulduğu iddiasındadır. 

Arkadaşlar, böyle bir sözün ' doğruluğunu 
kabul edebilmek için şu ilânlar vasıtasiyle fi-: 
kirlerini değiştirmiş olan bir iki gazete ismi ver- . 
melerini rien ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) —• Çıkan gazeteler kâfi. Son Telgraf 
gazetesini gösterebilirim. 

BAŞKAN —« Hatibe müdahale etmeyiniz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI. • SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
A.vni Doğan Bey bir kısım gazetelerimizi va-
rakpare diye adlandırdılar. Kendilerine bu söz
leri yakıştıramadım. İşte resmî bir muamele için 
hazırlanmış, kâğıt tevzii dolayısiyle hazırlan
mış gazetelerin.tiraj adetlerini gösteren cetvel! ' 
Meselâ Milliyet gazetesi mi varakparedir? Tira
jı 21.270 dir. Akın -gazetesi mi .varakparedir? 
21.050 dir tiraji. 

ABDÜRRAHMANBOYACIGİLLER, (Zon
guldak) —. 600 adcd satılıyor. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — insaf 
edin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) ~ 
Hükümetin kâğıt tevzii dolayısiyle elinde bulu
nan resmî rakamlara istinaden konuşuyorum. 
Bunlar yapmış bulunduğumuz.resmî tahkikatın 
neticeleridir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) —• Kilo kilo satılıyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Böyle münakaşa olmaz. Arkadaşlar ben resmî 
rakamlarla konuşuyorum. Bana cevap da Öyle 
'verilmelidir. 

Aziz arkadaşlar, matbuata tazyik yaptığı
mız ileri sürülüyor. Bakınız tiraj adedine göre 
en fazla Devlet kâğıdını alan gazeteler partimi
ze mensup olmıyan kimselerin gazeteleridir. 
Tazyik yapmaya karar vermiş olan bir Hükü
met işi burada-ele alırdı, ilânda değil! Çünki 
bir kâğıt-buhranı var! Fakat ilân buhranı yok
tur. İyi bilirsiniz ki resmî ilânların yanında bir 
de hususi ilânlar vardır. İçinizde bulunan gaze
teci arkadaşlar bu hususi ilân membaının ger- | 

İ95& Ö : İ 
ğinliğfcri iyi bilirler. İlânlar müsavi dağıtılmak 
diyorlar. Fakat resmî ilânlar niçin verilir? 

Aziz arkadaşlarım, resmî ilânlar matbua/ti
miz a bir hizmet, bir yardım, matbuatımızın ge
lişmesini temin eden bir vasıtadır. Gelişmiş; ro
tatifini getirmiş, yerleştirmiş, her şeyini temin 
etmiş gazetelerin yanı başında aynı derecei te
kâmüle varmaya muhtaç olan gazetelerimiz var
dır. Elbette ki evvelâ, bu ikincileri resmî ilân
lardan istifade ettirmelidir. (ıSoldan 'bravo ses
lileri). 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Bunlardan mu
halif var mı Samet Bey? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ederseniz bir şey söyliyeyrm. Ulus ga
zetesini alıyorsunuz. Hürsesi alsanıza.,. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak)— Kudreti al.... 

BASILAN — Müdahale ötmiyelim. -
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Ben münakaşaya girmiyorum. Ben bir ithama 
karşı en müspet cevapları veriyorum. Niçin 
almıyorsunuz Hürses gazetesini? İşte Halik Par
tisinin gazetesi... (Sağdan Halk Partisinin de
ğil sesleri). Partinin değil.. Halk Partisi Genel 
İdare Kurulu azalarından Muhterem Cavid 
Oral'm... (Soldan ağız aynı ağız sesleri). Hür-
ses gazetesi 90 bin almış! Çünkü bu gazete ye
ni kurulmuş bir müessese olmak bakımından hi
mayeye lâyıktır. Onun için veriyoruz. (Soldan 
bravo sesleri). . 

Muhterem arkadaşlar, mutlaüı adalet mef
humu içerisinde bir an için kalacağımızı tasavvur 
edersek elbette İri bir arkadaşımız ta,m bir vicdani 
kanaatle huzurunuzda diyebilir ki, mutlak ada
let, mutlak bir adaletsizlikle temin edilmiş bu
lunan bir servetin tamamen iadesinden sonra 
ve ancak bu suretle tecelli edebilir. (Soldan 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Biz mutlak veya izafi adalet prensibi (üzerin
de durmayacağız; 'buna mukabil matbuatımıza 
bir hizmet prensibi, matbuatımızı geliştirmek 
prensübi üzerindeyiz. Diyorlar İd, gelişmiş, mu
azzam masraflarla muazzam tesisler yapmaya 
muktedir hale gelmiş gazetelerimizin yanında 
Türk efkârı umtımiyesinin beklediği yeni mü
esseseler do vardır. Bunları inkişaf ettirmek 
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algin yapılan yardımı politik mülâhazalara bağ
lamak doğru değildir.' 

Aziz.-arkadaşlar, maruzatıma 'burada nihayet 
Erirken muhalif partilere mensup arkadaşl'arı-
ımızdan, Devletimizin vasıfları üzerinde haksız 
yere,, birtakım şaibeler, tereddütler uyandırabi-
ıl'eee!k olan ithamları yapmadan evvel, 14 Mayısı 
yapmış 'bir milletin 'başına getirdiği Hükümetin 
tekrar bir iştipdat ırejimi kurduğunu iddia et
meden evvel, ki bu iddia bu millete karşı bir 
haksızlık olur, vesikaları, verilmiş kararları ve I 
tatbikatı tetkik etmelerini rica ederim. Ben 
(birçoklarını mütaaddi't defalar (mütevazı odama I 
•davet ettim, geliniz görüşelim, izahat vereyim, ; 
dedim. Fakat gelmediler. 'Türkiye 'de Hükü- } 
fltnet, mensup ıbulunduğu parti lehiner bir âmme 
müessesesi olan radyoyu kullanmıyor ve kullan- \ 
mıyacaktır. Türkiye'de HÖükütmeıt, kendisine ve- '< 
ri'lmîş bulunan resmî ilânlar üzerindeki salâhi
yetini siyasi mülâhazalara dayanarak kullanmı-
yor ve kullanmıyacaktır. 

Benim son sözüm Obunıdan ibarettir arka
daşlar. 

BAŞKAN — .Samelt 'Bey, sual var! 
ZİHNİ BETİL (Tokad) — Demokratik mem

leketlerde radyoların nasıl idare ve istimal o-
lunduğu hakkında Hükümet bir etüd yapmış 
mıdır, yapmamış mıdır? 

BAŞBAKAN TAKDİMCİSİ SAMET AĞA-
OÖLU (Manisa) — Çok sevgili Zihni BetiUden 
ben do bir ricada bulunacağım, bir milletveki
li olarak bu etüdü kendileri yapsınlar, hattâ bir 
kanun teklifi ile karşımıza gelsinler. 

Aziz arkadaşlarım, müsaade ederseniz bir 
şey söyliyoyim; Devlet radyoları, muayyen bir 

. kanunla, Devletin inhisarında olarak tesis edil
mişlerdir. Türkiye realitesi budur. Bunu be-
ğenmiyen, bir milletvekili ve bu meyanda sa
yın Zihni Betil yeni bir rejim tasavvur eder j 
ve huzurunuza getirirler, müzakere ve kabul e-
dilir, Ama ışaksi bîr fikir olarak derhal şunu 
arzedeyim ki; ne kadar muhtar ne kadar serbest 
bir idare, düşünülürse düşünülsün dünyanın 
her yerinde kabul edilmiş olan bir prensip var
dır radyo, Devlet kontrolü altındadır! 

ZİHNİ BETİL .(Tokad) — Bu • sualime ce-
va,p alamamış bulunuyorum, bunu tasrih etmek 
isterim. Müsaade ederseniz diğer suallerime 
geçmeden evvel şunu arzedeyim; bir milletveki
li sıfatiyle uhdeme düşen işlerin icaplarını ya-
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parak ve bu uğurda elimden gelen gayreti sarf-
etmek benim için mukaddes bir vazifedir. T Bu 
itibarla ikazlarına lüzum yoktur. İkinci sualime 
geçiyorum. 

Bizim radyolarımızın idare ve istimalinin 
demokratik memleketlerden hangilerininkine 
idare ve istimale benzediği hakkında bir şey 
söylerler mi? 

BALKAN — Cevaplarını verdiler efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AÖAOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ederseniz, Zihni Betü'e bir kolaylık 
olmak üzere kendilerinden çok rica ediyorum, 
bu bütçe müzakerelerinden sonra, bir gün Mat
buat Umum Müdürlüğünü ziyaret etsinler, da
irenin bu husustaki bütün etüdlerini kendi e-
mirlorine âmado tutacağım ve şimdi emrini ve
receğim. 

ZİHNİ BETİL (Tokad) —Teşekkür ede
rim, bir sualim daha var. 

BAŞKAN — Beyefendi, bunlar hakkında 
söz alın, size söz vereyim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Hükümet rad
yolarımızın bugünkü idare ve istimal tarzını de
ğiştirmek bakımından bir şey düşünmekte mi
dirler? (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Cevabını aldınız. 
ZİHNİ BETİL (Devamla) — Sualim cevap

sız bırakılmıştır. 
ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 

Bundan sekiz dokuz ay evvel, gazeteler, İngilizce 
bilmiyen bir memurun İngiltere'ye ateşep-
res olarak tâyin edildiğini yazmışlardır. Bunu 
Bütçe Komisyonunda Başbakan yardımcısından 
sordum. İki ay sonra geleceğini söylemişti. Gel
di mi, gelmedi mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Anladım efendim. Bir Marttan itibaren ya bu
radaki işine gelecektir. Veya maaş. alamıyacak-
tır. Gelmesi için kendisine tebligat yapılmıştır. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşımdan bir sual rica edeceğim. Ev
velâ peşinen arzedeyim ki, sualim... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, sükû
neti muhafaza edelim, sual teycih ediyorlar. 

CAHİD ZAMANGİL (Devamla) — Sualim 
dolayısiyle maziden ve halden misal vererek ce
vap verilmemesi prensibi üzerinde kalmanızı 
rica edeceğim. 
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ÖEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN TAK

DİMCİSİ SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — İs
tikbalden mi misal vereyim.1. 

CAHlD ZAMANGİL (Devamla) — Gazete
lere ilân tevziinde Hükümet takdiri sistemi için
deyiz. Hükümet eliyle gazetelere menfaat tevzii 
sistemini ben demokratik rejimle kabili telif gör
müyorum. Hükümet takdiri sisteminden- başka 
bir sisteme gitmeyi düşünüyor musunuz?. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, Cahid Zamangil Bey arkada
şım demin Belızat Bilgin arkadaşımıza sordukla
rı şekilde bir sual sordular. Bir rejim tatbik et
mekteyiz. Hükümetin kararlarını, tatbikat neti
cesinde husule gelecek yeni zaruretler değiştirir. 
Hükümet olarak zaruret duyulursa zaten vazife
miz sistemi değiştirmek olur. Fakat kendileri 
Hükümetin tabtik ettiği rejimi temin etmiş bu
lunan kanunun değiştirilmesinde zaruret görülü
yorsa teklif yaparlar. Biz bu zarureti görmüyo
ruz. 

Şimdi arkadaşlar; müsaade ederseniz, bu ko
nuşmalardan sonra üç satırla size Matbuat 
Umum Müdürlüğünün bir senelik icraatı hak
kında kısaca mârzatta bulunayım. 

Turizm Teşvik Kanunu B. M. Meclisine gel
miştir. Basm mensuplarının menfaatlerini hima
ye edecek tedbirleri hâvi olan Kanun B. M. Mec
lisine gelmiş bulunmaktadır. 

Memleketteki radyo adedlerini artırıyoruz. 
İstanbul'da Üniversite, bir yeni radyo Irarmuş 
bulunuyor. Kanun mucibince Devlet idaresi al
tına alınarak işlemeye başlıyacaktır. Noksan ol
makla beraber izmir Radyosu, faaliyet halinde
dir. . 

Şark vilâyetlerimizin ihtiyaçlarına bir karşı
lık olmak üzere ve aynı zamanda memlekette rad
yo istasyonlarını çoğaltmak bakımından Erzu
rum'da bir dördüncü radyo istasyonu tesisi için 
etüdlerimiz ilerlemektedir. (Soldan, alkışlar). 

Turizm çalışmaları hakkında demin Belızat 
Bilgin arkadaşımızın bu vesile ile söylediği ted
birleri almaya doğru gidiyoruz. Bu arada bil
hassa memleketi içerde ve dışarda tanımak için 
broşür neşri faaliyetimiz, hakikaten size lâyık 
bir hadde gelmek üzeredir. İmkân bulduğumuz 
nispette dış bürolarımızı takviye edeceğiz. Bu 
sene almış olduğumuz küçük bir tahsisatla iki 
büromuzu takviye etmek ümidindeyiz. Gelecek 
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I sene bütçe tahsisatları imkân verirse dış' propa

ganda mevzuunu daha ehemmiyetle ele almak 
j kararındayız. 

Boyacıgiller arkadaşımız bir filim, meselesine 
temas etmiştir, 

Aziz arkadaşlar, aktüaliteyi tesbit etmek ba-
I kımmdan kendilerine söz veriyorum, partilerinin 
I büyük kongrelerinin filimi erini aldıracağım. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Teşekkür ederim. , 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Allahaısmarladık. (Soldan; şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Söz almış arkadaşlarımız sıra-
siyle şunlardır: Burhanettin Onat, Atıf Topal-
oğlu, Celâl Yardımcı, Cezmi Türk, Avni Tan, 
Muammer Aalakant, Ali Fahri İşeri, Hamdi Ör-
hon ve daha birçok arkadaşımız vardır. Bu arada 

I yeterlik önergesi de vardır. (Gürültüler). 
Hükümetten sonra söz milletvekilinin olctu-

I ğuna göre arkadaşlara söz veriyorum. Buyurun. 
I Burhanettin Onat. 

. BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, taliim icabı söz söylemem sıra
sı yine son dakikaya düştü. Ne yapalım. Ben de 
bir miktar, radyo hakkında konuşmak istiyorum. 
Fakat radyonun... (Gürültüler) (Yemekten sonra 
sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, gürültüden sözler zap
ta yanlış geçer... 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — D e 
diğim gibi, talihsizlik oldu, konuşmam son daki
kaya düştü. (Ekseriyet yok sesleri) 

Efendim, ekseriyet de yok, müsaade ederseniz 
öğleden sonra konuşayım... 

BAŞKAN — Rica ederim, daha evvel söz al
mış olmalı idiniz. Bir önerge var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Basın - Yayın Bütçesinde kâfi miktar konu

şuldu. Müzakerenin kif ayetiyle maddelere geçilme
sinin oya konulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Aydın Denizli 
| Şevki Hasırcı Eyüp Şahin 

(Ekseriyet yok sesleri) 
BAŞKAN — Saat bire kadar müzakereye de

vam edilmesi kararınıza iktiran etmiştir. Arka
daşlar, şimdi gazinoya çıkmışlardır. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Aleyhinde konu-
I saçağım. 
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Arkadaşlar, mazide bu müesseseyi, bize çok 

ıstırap verici şekilde idare etmiş olan bugünün 
muhalefetine mukabele etmek kâfi değildir. 

BAŞKAN — Cezmi Bey önergesinin aleyhin
de konuşacaksınız. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Kifayeti müza
kere hakkındaki önerge üzerinde konuşuyorum. 

Bugünkü iktidar bâtıl usullerle memleketi
mizin ihtiyaçlarına ve milletimizin bugünkü rcal i 
tolcrine uymıyacak şekilde aykırıdır, sakat usul-

' 1er ve radyo ve basın üzerinde söyliyeceğimiz ob
jektif, delaile müstenit beyânlar vardır. Buna 
imkân vermek için kifayeti müzakereyi kabul et
memenizi arzederim. Eğer ciddî, objektif ve 
her iki idareyi de delâil ile tenkid edecek, doğru 
yolları gösterecek sözleri dinlemek istiyorsanız, 
kifayeti kabul etmezsiniz, yok eğer vaziyetten 
memnun iseniz ve sizleri Sayın Başbakan yardım
cısı tatmin etmiş ise, kifayeti kabul edersiniz. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 
HAMDI ORHON (Trabzon) — Ekseriyet 

yoktur. îşte beş kişi yoklama yapılmasını istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Yoklama yaparız, ekseriyetin 
takdiri bize aittir, iki dakika olmadı, iki dakika 
arkadaşlar. Meclisten eıkıhadılar. önergeyi kabul 
edenler, lütfen işaret etsinler... Kabul ctmiyen
ler... önerge kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 
201 

202 

204 

200 

207 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve lıizmetli-
lerlo bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa-

Lira 
801 457 

999 720 

24 000 

25 300 

1982 
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209 

301 

302 

303 

304 

305 

300 

307 

308 
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yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiylo 34, 
38 ve' 39 neu maddeleri gere
ğince T O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 

• Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN" 
Etmiyenlei'. 
Giyecekler 
BAŞKAN 
Etmiyenler. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi . giderleri vo. 
v'ollukları 

1 

86 240 

19 000 

83 000 

1 000 

51 000 

65 500 

15 000 

42 000 

(Antalya) 

5 000 

- Söz 

- - Ar-

BURHANETTÎN ONArı 
istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) 

ka'da'glar; bu vaziyette görüyorsunuz" bit bütçe 
çıkarmak değil, gümrükten mal kaçırmaya ben
zer. Kaç kişi var, ekseriyet yoktur, yoklama 
yapılmasını rica ediyorum. " 

BAŞKAN —' Arkadaşımızın sözlerini ve te
lâkkilerini tashih etmelerini rica ederim." iki de-
kika evvel müzakere' ekseriyetle deVam ediyordu. 
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Kendileri söz aldıktan sonra, bâzı arkadaşlar 
istirahat • için gazinoya çıktılar. Bundan müh-
fail olarak böyle söylüyorlar. O an zaafında 
ekseriyetin Meclis kapısından dışarı çıkmaları 
kadar muhal bir şey oiaımaz. Bunu -siz de tak
dir edersiniz^ kendileri de. «Gümrükten mal 
kayırmıyoruz» İki saaüten beri tümü üzerinde 
müzakerelere devam ediyoruz. Kendilerine hâ
kim olmalarını -arkadaşımızdan rica ediyoraz. 

BAŞKAN-- 308 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 'Taşıt 'giderleri 
Lira 
14 000 

, AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) - - Söz is-
tiyoram. 

BAŞKAN — Buyurun, 
AHMET BAŞIBÜYÜK ^(Çorum) — Efen-

dini,- 3827 sayılı Kanunun birinci maddesi, kim
lere otomobil verileceğini madde halinde tasrih 
etmiş bulunuyor. Burada anlamak istediğim 
şudur: Bu taşıt, genel müdürlüğün şu veya bu 
hizmetini görmesi için emrine verilen bir ara
ba mıdır, yoksa haber toplamak için diğer me
murların da tamamiıyle istifade edelbileceği bir 
taşıt vasıtası mıdır? Bunun komisyon sözcüsü 
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tarafından tasrih edilmesini rica ediyorum. Çün
kü bu araba lüks bir arabadır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BİLGİN (izmir) — Efendim, Basın - Yayın ve 
Turizm Umum Müdürünün şahsına tahsis edil
miş bir iaraba yoktur. Bu, servis arabasıdır ve 
birkaç tanedir. Bunlar, radyo istasyonları uzak 
olduğu için, radyo memuriaıınnı vazifeleri ba
şına gelebilmelerini temin maksadiyle kullanıl
maktadır. İki tane merkezde kullanılan servis 
arabası vardır. Muhtelif zamanlarda yabancı 
misafirler ıgelmektedir, Ibunlann ziyaretlerinde' 
kullanılır. Burada makama ve şahsa tahsis 
edilmiş bir araba yoktur, helpsi servis arabala
rıdır. 

BAŞKAN — Bir ciheti arzetmek . mecburi
yetindeyim. 

• Beş kişinin ekseriyet, yok diye ayağa kalk
ması İçtüzüğe göre oturumun açılmasını müta1-
akıp dermeyan edilmek lâzımdır. Görüşmeler 
devam ettikten sonra beş kişinin ayağa kalk
ması Riyasetin takdirini takyide tâbi tutamaz. • 

Saat 15 te toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati: 12,55 

Î K Î N C Î OTU&TJM 
Açılma saati : 15,13 

BAŞKAN — Eaşkanvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER: Said Bilgiç (îparta), Muzaffet Önal (Tokacl) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Tüzüğün tat

bikatına ait söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tüzüğün tatbikatına ait. Buyu

run. 
HAMDİ ORHON (Trobzon) — Muhterem ar

kadaşlar , sabahki celsede Büyük Meclisin iç 
müzakeratma ,, taallûk eden, usulsüz bir mua
melenin yapıldığına kaani olarak Yüksek Hu
zurunuzda mâruzâtta bulunmak istiyorum. Hâ

dise şu: Biliyorsunuz, mühim bir mevzu üzerin
de konuşmalar devam ederken ve birkaç ar
kadaş konuştuktan sonra muhterem bir milletve
kili veya birkaç milletvekili arkadaş, kifayeti 
müzakere önergesi veriyor. Bu arada Tüzüğün 
yermiş olduğu hakka dayanarak beş arkadaşı-
mızHi, «Ekseriyet yoktur, yoklama talep ederiz, 
önergeyi ekseriyet bulunduğu bir zamana bıra
kınız» talebi karşısında Riyaset, şu muameleyi 
yapıyor, bir gulgule ile... (Ne demek gulgule 
sesleri) Yani kelimeleri ağzında yuvarlıyarak 
önergeyi reye koyuyor ve kabul ediliyor. Celse 
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tatil edilerken şu tebliği yapıyor. Diyor ki ^yap
mış olduğumuz muamele usulidir^ çünkü yokla
ma talebi celse ilk açıldığı zaman yapılabilir, 
talep edilebilir. Burada bitiyor. 

Şimdi arkadaşlar; mesele Tüzüğümüzün 81 
nci maddesine taallûk eder. Burada iki şık tes-
bit edilmiştir. Birisi, doğrudan doğruya Makamı 
Riyasetin işidir. Makamı Riyaset, demin Muh
terem Başkanın yaptığı gibi celse açılırken 
içinde ekseriyet hakkında bir şüphe uyanırsa 
yoklama yapar, ekseriyeti arar. 

İkinci safha; müzakeratm hangi safhasında 
olursa olsun, Divanı Riyaset yoklama lüzumunu 
hisseder, yoklama yapar ve ekseriyet- arar ve 
tesbit eder. Bu tamamen Divanı Riyasetin ve 
Makamı Riyasetin cümlei vezaifindendir. 

Biz milletvekili olarak Muhterem Makamı 
riyasetin vazifesini kolaylaştırmak ne kadar va
zifemiz ise, Makamı Riyasetin de Büyük Mecli
sin üyelerinin hukukuna o kadar hassasiyetle 
riyaset etmesi lâzımdır, kanaatindeyim. 

İkinci şık. şudur: Bu tamamen milletvekille
rinin hukukuna taallûk eder. Tüzük der ki; ek
seriyetin kaybolduğuna beş arkadaş kani olur
larsa, yoklama talep ederler. Binaenaleyh, bu
nun üzerinde Makamı Riyasetin derhal yokla
ma yapması ve ekseriyeti arıyarak beş arkada
şın tüzükle .ıtemin edilen hukukunu mahfuz tut
ması icabeder. Şimdi tüzüğü okuyacağım ve şu
nu da arzedeyim ki, tüzüğün arkasında bir not 
kısmı vardır. Bu not kısmında Meclisteki tea
mül halindeki hususlara riayet göstermek sure
tiyle müzakeratm kolaylaştırılması temin edil
miştir. Bu 81 nci maddenin, demin arzettiğim 
hususata taallûk eden tek bir istisnai hüküm, 
yoktur. Hükmün mahiyeti sarihtir. Buna muha
lif bugüne kadar tek bir hâdise geçmiş ve bir 
netice elde edilmiş değildir. Şimdi biz bu usuli 
muameleyi tashih etmezsek ne olur? Şu olur: 
Aylar, yıllar sonra bir gün aramızdan beş ar
kadaşımız böyle bir teklifte bulunduğu .vakit 
derhal notun arkası çevrilir ve denir ki; Büyük 
Millet Meclisinin falan toplantısında bu iş şu 
şekilde halledilmiştir, binaenaleyh böyle bir ta
lepte bulunmaya hakkınız yoktur, denir. Onun 
için bu usulî muamelenin burada mutlaka hal
ledilerek Büyük Meclisin kendi iç mesaisinin 
bu hususta yanlış bir istikamete götürülmesine 
mâni olmak lâzımdır. Şimdi tüzüğün 81 nci 
maddesini okuyorum: 
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«Tam tiye sayısının yarısından bir fazlası 

hazır bulunmadıkça görüşmeye başlanamaz. • 
Yeter sayı olup olmadığında Başkanlık Di

vanı duruksar, veya üyelerden beşi, sözle veya 
yazılı olarak yeter sayı olmadığım ileri sürerse, 
yoklama yapılır.» (Soldan, başlangıçta diyor 
sesleri) 

Müsaade buyurun ben sözümü şöyle bitire
ceğim; rica ediyorum bu Mecliste uzun yıllar 
bu tüzüğün tatbikatiyle meşgul olmuş usulcü 
arkadaşları bu Millet kürsüsüne davet ediyo
rum. Gelsinler, görüşlerini söylesinler. Celse ba
şında milletvekillerinin yoklama talep etmeleri 
gibi garip bir vaziyet olmaz. Bu, Makamı Riya
setin doğrudan doğruya kendi hukukuna taal
lûk eden vazifedir. Farzedelim ki o demin ar-

î zettiğim hâdisenin başında^ muhterem 15 arkada-
I simiz çıksaydı, açık oy talep etseydi vaziyet ne 

olurdu? Mesele, Meclisin ekseriyeti, millî îrade-
j nin varlığı davasıdır. Onun için bu iş üzerinde 

durmamız ve bu işi, çok hassas olarak düşün
memiz lâzımdır. Bunu, Yüksek Meclisin hukuki 
hükümraniyesine taallûk ettiği için, arzediyo-
rum ve bütün usulcü arkadaşları davet ediyo
rum.." • • • • . - • , • '! 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Hain
di Orhon arkadaşımızın beyanatı zaptı sabık 

L. hakkındadır. Yani sabah oturumunda cereyan 
etmiş olan bir muameleye taallûk- ediyor ve 
binnetice tüzüğün mahsus hükümleri dairesin
de ekseriyete taallûk eden bir itirazdır, öğle
den sonra vazifesine başlayan Divanınızın gerek 
riyaset ve gerekse kâtipler kısmında değişiklik 
vardır. Ekseriyete taallûk eden bir itirazın ce
vaplandırılması, nizamname hükmünü ifa ile 
mükellef o Divana taallûk etmesi itibariyle, 
Divanın bu ekseriyet itirazını halletmesi, an
cak o sırada hâdiseye hâkim bulunan Divanın 
vazifesi eümlesindcndir. Şahadetle de ekseriyet 
meselesi halledilemiyeceğine göre, vazifeye baş
layan Divanınızın, her hangi bir yoklama veya 
müşahede ile o zamanki ekseriyeti tesbit etme
sine imkân yoktur. Bunun için arkadaşımızın 
bu itirazı hakkında halen hiçbir muamele yapıl
masına imkân ve mahal yoktur. 

Gündeme devam ediyoruz. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Usul hakkında bir arkadaşa da
ha söz verilebilir. Buyurun. : . ' • 
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' HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Hamdi Orhon I 
arkadaşımızın beyanatı gayet vazıhtır. Kendile
ri tüzük hükümlerini izah ettikten sonra sabah
leyin yapılan bir muamelenin, ekseriyet nok
tasından, doğru olmadığını ve bu muamelenin 
iptalini, yüksek Meclisin hukuku hükümranisi 
namına sizlerden talep etmişti. Bunu tevsik | 
etmemiz lâzımgelir.' Makamı ' Riyasetten ricam | 
şu; Hamdi Orhon'un, teklifini reye koysun ve 
sabahki muamelenin doğru olup olmadığı hak
kında Meclisin noktai nazarını istimzaç etsin. 
Burada yapılacak muamele yoktur, denilemez. 
BAŞKAN -— Efendim; o oturumda Riyaset 

Makamını işgal eden Fikri Apaydın'a taallûku 
sebebiyle kendisine söz veriyorum. Buyurun. 

FİKRÎ APAYDIN .(Kayseri) — Efendim; 
henüz geldim, Hamdi Orhon arkadaşımızın böy
le bir itirazda bulunduğuna muttali oldum. Key
fiyet şudur : 

Mecliste ekseriyet olmadan, oturumu açma 
imkânsızlığı karşısında, Makamı Riyasetin böy
le' bir .arzu izhar ederek oturumu açacağına ve 
açmasına imkân olmadığımı ve böyle bir şeyi 
tasvip etmiyeceğini takdirlerinize arzederim; 

Hamdi Orhon arkadaşımız beş arkadaşla be
raber ayağa kalkarak, Mecliste ekseriyet yok
tur, bu itibarla yoklama yapılmasını istiyoruz, 
dediler. Beş kişinin ayağa kalkıp, ekseriyet yok
tur talebinde bulunması, görüşmelere başlama
dan evvel Riyasetin oturumu açtığı anda vuku-

• bulması, ic ab öder. Onun haricinde görüşmeler 
devamı 'ederken Makamı Riyaset, hiçbir [millet
vekilini sırasında nihayete .kadar oturtmak sa
lâhiyetini haiz değildir. Giterler, çıkarlar, te
neffüs ^derler .Müzakereleri taıkip ederler. Ta-

.mamii serbestiye sahiptirler. . Ekseriyet olma
dan. Riyasetin oturumu açıyorum, gündeme de
vam ediyoruz demesi anında beş arkadaş kalkar 
ekseriyet yoktur, tiüzük hükümlerine göre gö
rüşmelere başlıyamayız derse o zaman tüzük 
hükümlerine. uyarak Riyaset de yofelama ya-' 
..par. Sabahleyin cereyan, eden hâdise böyle de
ğildir, Ham'di Orhon arkadaşınız, tamamiyle 
Riyasetin takdirine taallûk eden ve arzettiğim 
şekilde olmıyaüi bh* talepte bulunmuştur, 

Beş arkadaşın hor istediği anda ayağa kal- j 
••kapak -ekseriyet yok deyip de yeniden yoklama 
telebinde toünmaşını, teamül haline getirecek 
.olursak ö zaman hiçbir: Mecliste müzakerelerin 
.muntazaman cetreyari etmesi imkânı olamaz. Bu j 
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itibarla Halûk Şaman arkadaşımızın noktai na
zarına iltihak etmiyorum. Vukubulmıyan bir iş 
hakkında reyi âlinize müracaat suretiyle mese
lle halledilemez. Tekrar ediyorum, müzakereler 
elkseriyete dayanarak devam etmiştir. Tüzüğe 
münafi olarak vukubulmıyan bir iş için reyi âli
nize müracaat olunması, doğru değildir. (Alkış
lar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biraz 
' evvel de arzettiğim gibi mesele, öğleden evvelki 
ou turuma taallûk etmekte olduğundan yapıla-
ea'k bir muamele yoktur, müzakereye devam 
ediyoruz. (Gürültüler). 

HAMDİ ORHON (Ordu) — Usulün halle
dilmesi lâzım.... 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Her şe
yi siz bilirdiniz;.. (Gürültüler). 

BAŞKAN •— Lütfen, müsaade buyurun, ri
ca ederim, müzakereye devam ediyoruz efen
dim. 309 ncu böl'ümü tekrar okutuyorum : 

B. ' Lira 
309 Taşıt giderleri 14 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediTmiştk. 

• 310 Basın ataşelikleri ve haberler 
bürosu giderleri 444 500 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar, Bütçenin tümü üzerinde konuşurken 
temas ettim... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çok rica ederim, 
Divan müzakereyi takip edemiyor, sükûnet is
tirham. ediyorum. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bütçenin tü
mü hakkında konuştuğum zaman bölümünde 
konuşacağımı söylediğim hususlardan birisi de 
buydu: 1951 yılında 80 bin lira olan propagan
da giderleri 1952 yılında da Hükümetçe aynı 
miktar teklif edilmiş olmasına mukabil komis
yonca buna tam 253 500 lira ilâvesiyle 333 Ö90 
liraya iblâğ edilmiştir. Her ne kadar propaganda 
gibi çok mühim bir mevzuun taşıdığı mâna 
yanında bu miktar çok sönük kalır. Ancak Ba
sın - Yayın Umum Müdürlüğü, bilmiyorum pro
pagandayı ne sahade yapacak, nasıl yapacak? 
Benim bildiğim bir hakikat varsa o da, bu ida
renin öteden beri propaganda kelimesini pek 
dar mânada alışılır. Bu cümleden olarak bir 
zamanlar ( La Türki Kemalist) adlı bir mec
mua, fotoğrafla Türkiye ve şimdi de buna ben-



•..*.. B : 4 5 2 3 . i 
zer bâzı broşür ve. saire, neşretmektedir. Ayrıca 
bir de filimciliğe son zamanlarda yer vermiş
tir. Daha buna benzer bâzı faaliyetleri de ola
bilir. Ancak, bir memlekette henüz okulsuz köy, 
öğretmensiz okulu, doktorsuz hastanesi, ecza-
nesiz doktoru, yolu, suyu, asırlar boyu ihmal edil
dikten sonra bir iki yıllık bir faaliyet manzumesi 
içinde en ehemmiyetli ve hayati mahiyetteki iş
lere para ay-ramıyoruz. Bütün bu mahrumiyet
ler içinde kıvranan ülkemizi, Meclis Kürsüsün
den cihan efkârı umumiyesine avaz avaz duyu
rurken ..,• bizim basın ve yayın işine, biı henüz 
ele alınmış ülkemizi yabancı memleketlere ol
duğundan başka bir şekilde tanıtmak için yüz 
binlerimizi harcamak istiyorsa, buna müsa
ade edemeyiz. 

Hükümet bu mevzuu işte böyle mütalâa et
miş olacak ki, memleketin iktisadi ve içtimai du
rumunu ön plâna almak suretiyle az da olsa 
propaganda mevzuuna, bütün idrakine ve öne
mine rağmen, 80 bin liradan fazla bir şey ayı-
ramamıştır, • 

Bu itibarla bu miktarın 80 bin lira olarak 
Hükümetin teklifi veçhile kabulünü açık bütçe
mizin selâmeti ve memleketimizin imarı na
mına Yüksek Meclisten ehemmiyetle rica edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, her ne kadar sayın ar
kadaşım Belızat Bilgin'in biraz evvel bütçenin 
tümü hakkında yaptığım konuşmaya verdikleri 
cevap tatminkâr ise de Bütçe Komisyonu henüz 
propaganda mevzuu üzerinde geniş bir tetkike 
kendisini tâbi tutmamış, sadece dairei aidesince 
verilen kısır malûmata istinat etmiştir. Propa
ganda bir sanattır. Basın - Yayın Genel Müdür
lüğünde hangi mütehassısın bunu ne şekilde ya
pacağı ve hangi sahalara bunu imale edeceği 
noktası ehemmiyetlidir. Garbın, Amerika'nın 
artık demode oldu diye bıraktığı propaganda 
sistemleri bizim yeni baştan ele alıp 100 binleri
mizi buna vermenin sırası değildir. 6 bin lira 
gibi bir tahsisatı vermediği için sayın Hüküme
tin, hastaneleri doktorsuz bıraktığımız bir çüt-
çeden naehiller eline 100 binleri teslim etmek 
bir hatadır, hem. de büyük bir hatadır. (Gürül
tüler). 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Han
gi naehillerden bahsediyorsun? 

KÂZIM AR^R (Devamla) — ihtisas sahibi 
insanlara naehil denemez. Fakat ehiller varsa 
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Hükümet olarak; komisyon olarak göstersinler. 
Propaganda bir sanattır, böyle bir sanatı istis
mara kalkışmak doğru olamaz. Hakftaten varsa, 
mütehassıs, göstersinler, bilelim. Ve bu işleri 
ehillere teslim ettiğimizi anlıyalım. Tenevvür 
etmemiş .bir milletvekili naehil tâbirini elbette 
kullanabilir. Bu hususta bir de önerge takdim 
ediyorum. Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN —• Abdürrahman Boyacığiller bu-
j yurun. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIĞİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, •'•• basm ataşe
likleri ve Haberler bürosu ile, Amerika'da bulu
nan Türkiye Haberler Bürosunun çalışmasını, 
memnuniyetle müşahede etmekteyim. Bu kere 
Bütçe Komisyonunun, dış propaganda üzerin
de gösterdiği hassasiyete de huzurunuzda alenen 
teşekkürü bir vazife bilmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, dâva, Türkiyo'yi bü
tün varlığı ile dış âleme tanıtmaktır. Bu hususta 
harcadığımız paralar yerinde sarf edilmiş olmak
tadır. Çünkü dünya bizi henüz tanımıyor. Arka
daşlar, dünyanın Türkiye'yi tanıması, Kore'de 
kahraman askerlerimizin gösterdiği büyük feda
kârlıktan sonra başlamaktadır. 

35 den fazla imparatorluk kurmuş olan Tür
kiye 'nin bugünkü haliyle dış âlemde tanıtılması, 
memleketimizin bugünkü durumu "muvacehesinde, 
bir zarurettir. 

Arkadaşlar ayrılan ödenekler, kâfi değildir. 
Başka memleketlerden misal olarak:;Yunanistan'ı 
alıyorum, israil'i Habeşistan'ı alıyorum! Pro
pagandave turizm için bizim paramızla ••milyon
larca. ..lira sarf etmektedirler. Dış memleketlere 
resmî bir vazife ile giden veya enternasyonal 
kongrelere giden arkadaşlarımız, bunu daha gü
zel şekilde görmüşlerdir; Amerıkada mevcut' 
olan haberler büromuzun muvaffakiyetini,, baş
ka yerlerde çalışan ataşelik ve basın büroları
mızda da görmek istiyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin yalnız Amerika'da 
tanıtılması kâfi değildir, ingiltere'de, Fransa'
da, Almanya'da, hulâsa Orta Avrupa'da ve Şi
malî vo Cenubi Amerika'da Türkiye'yi her ba
kımdan tanıtmaya, memleketimize turist celbet-
meyc mecburuz. 

j^İuhterem arkadaşlar, Mısır, Fransa/ îialya, 
Yunanistan turizme verdikleri ehemmiyet •döla-
yısiyle memleketlerine milyonlarca dolar celbet-

I inektedirler. Fransa'nın 1949 senesinde eelbet-
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miş olduğu turistlerden elde ettiği hasıla 200 1 
milyon dolardır. Mone plânında turizm dâvası 
programlaştirılmış olduğu için, bunun tahakku
ku'halinde 1952 senesinde (yani içinde bulun
duğumuz senede) 400 milyon dolara çıkarmak 
için Fransa 'da 18 bin yataklı otel inşa edilmek
tedir 

Muhterem arkadaşlar, memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğüne gelen Halim Alyot arkadaşı
mız, bilhassa dış turizm üzerinde muvaffakiyet
li bir yoldadır. Kendisini burada teşekkürle kar
şılamayı, parti vazifesi olarak değil, şahsan ar-
zetmekle mübahiyim arkadaşlar. 

BAŞKAN"' — Bürhanettin Onat. 
BÜMIANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, biraz evvel bir milletvekili 
arkadaşım memlekette su yokken, hastanelerde 
hekim yokken, ilâç yokken turizm mevzuunda, 
propaganda mevzuunda 400 bin lira, paranın 
verilmesinin doğru olamıyaeağı hakkında bir 
noktai nazar serdetmemiş olmasaydı belki de 
bu mevzuda çıkıp, konuşmayı zait addedecek
tim. 

Arkadaşım memleketin birinci derecede 
muhtaç olduğu hususlardan bahsettiler: Hekim, 
ilâç, su, yol ve saire.. Evet arkadaşlar, bunlar 
ne ile yapılır, bunlar ne ile vücuda gelir? El
bette bütün bu tesisler, paraya mütevakkıftır. 
Parayı nereden bulacağız1? Arkadaşlar nereden 
temin edeceğiz? Yeraltı servetimizi, ziraatimizi 
işleteceğiz, filân, falan. Ama bugün iktisaden 

. kalkınmayı sağlıyacak âmillerin başında, turizm 
endüstrisi gelmektedir arkadaşlar. Bunu Hükü
met olarak, Meclis olarak geçen seneden bu se- | 
neye daha iyi anlamış duruma vardığımızı gör- | 
mekle büyük bir bahtiyarlık duymaktayım. 
Bâzı arkadaşlarımız bu hakikati idrak etmemiş 
olabilirler. Fakat onların bu hakikata varama
maları ile hakikat ortadan kalkmaz. Biraz evvel 
Boyâcıgiller arkadaşım 1947 senesine ait bâzı ra
kamlar verdiler. Bendeniz yenisini arzedeyim: 
1951 senesinde Fransa'nın turistlerden sağladığı 
miktar 1 milyar 300 milyon liradır, yani heyeti 
umumiyesiyle bizim bütçemiz demektir. Halbuki 
turistik laymet olarak Fransa'da, sade bâzı me
deni tesisler, tabiat güzellikleri ve saire vardır. 
Turistik kısmetler bakımından arkadaşlar, bizim 
memleketimiz, dünyanın hiçbir yeri ile kıyas ka
bul etmiyecek derecede yüksek kıymetleri, hazi- I 
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I neleri ihtiva etmektedir. Binaenaleyh biz elimiz

deki bu kıymetleri işletecek olursak o zaman Kâ
zını Arar arkadaşımızın arzu ettiği hekimi de, 
hâkimi de, suyu da, yolu da, temin edecek, para
yı da serbestçe elde etmiş olacağız. Bu, benim 
kavli mücerredim değildir arkadaşlar. 

Türkiye'yi kısa zamanda iktisaden yükselte
bilecek âmilleri tetkik edebilmek için birçok ec
nebi mütehassıslar geldi. Bunlardan bir tanesi, 
birkaç sene evvel Türkiye'ye gelmiş ve mufassal 
bir rapor hazırlamıştı. Yirminci asır Vakıflar 
İdaresi Müdürü Ornbarug ismindeki Amerikalı 
diyor ki; bu memleketin iktisaden yükselmesi 
için, birinci derecede ele alınması lâzımgelen ted
birlerin başında, turizm sanayii gelir. Keza 
Charles White, verdiği raporda aynı şeyi söy
lüyor. Binaenaleyh memleketimiz, turistik kıy
metleri işletebilmek için evvelâ bütün bu kıymet
leri harice tanıtması ve sevdirmesi lâzımdır. 

Geçende de bilmünasebe arzetmiştim, Balkan 
Harbinden sonra Piyer Loti, yazdığı La Turquie 
agonisante isimli kitabında: Türkiye bizim için 
kürrei kamer kadar meçhul bir iklimdir, diyor. 
Hakikaten öyle. Bugün dünya, hâlâ bizi tanımı
yor, mecburuz tanıtmıya. Tanıtmak için de pro
paganda yapmaya mecburuz. Propaganda yap
mak için de böyle birkaç yüz bin lirayı, hattâ bir
kaç milyon lirayı gözden çıkarmamız lâzımdır. Tu
rist, zengin bir adamdır, ama peygamber değildir, 
gözü kapalı nereden bilsin Türkiye'nin kıyme
tini? Bunu bildirmek, tanıtmak, göstermek, sev
dirmek lâzımdır. Kaldı ki, bu parayı kullana
cak, bu işi idare edecek insanların ehil olup ol
madıkları keyfiyeti... Arkadaşım bir söz sarfet-
tiler, itiraf edeyim ait olduğu şahıslardan ziyade; 
yerine hedefine tevcih edilmiyen bu tariz oku, 
evvelâ beni yaraladı. 

Ben bu işim aşığı (bir insan sıf atiyle teşriî ha
yatımın başlamasiyle beralber ıbıı müessese ile 
çok sıkı temas halindeyim. Hiçbiri ile akraba
lığım ve dostluğum yoktur. Bir milletvekili, 
bir memleket evladı sıf atiyle size tabedebilirim 
ki, orada çalışan insanlar, ımeslelklerinin, işleri
nin ehli, namuskâr, dürüst ve haittâ boğazı tok
luğuna ve hattâ evlerindeki eşyayı satarak: ay 
nihayetini bulmaya çalışan feragatli, vefakâr 
ve akıncı ruhlu insanlardır. Bunu buradan söy
lemeyi bir vicdan 'borcu tei'âkki ediyorum. Ge
çen seneye nazaran bu sene konan fazla mik
tar, Amerikalıların irşadı, taielbi üzerine niçin 
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kendinizi tanımıyorsunuz, demesi üzerine Bütçe 
Komisyonunda çok değerli tur milletvekili ar
kadaşımızın yaptığı talepten sonra konmuş bir 
meblâğdır. Bu para ile Amerika'da bürolar 
açılacaktır. 

Arkadaşlar; su yollarımız yapılıncaya kadar, 
.köprülerimiz, yollarımız yapılıncaya kadar biz, 
propaganda yapmıyaicak mıyız ? (Binaenaleyh 
bu para, yerindedir, kullananı insanlar ehildir, 
iben hattâ bu para ile yapı'lamıyacak kadar iş
ler başaracaklarına kaıaniiim. Bu iftiharla bu 
tahsisatın aynen kalbull'ünü ve Kâzım Bey arka
daşımın verdiği takririn reddini alep eder, heı-
pini'zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN - - Komisyon adına Belhzat Bilgin. 
"""HBÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BİLGİN (Izımir) — Muhterem arkadaşlar; bu 
mevzu üzerinde, salba'hki oturumda1 arzı malû
mat etmiştim. Hattâ Kâzım Arar arkadaşımız 
burada bu izahatı dinlediğini ve tatminkâr bul
duğunu ifade ettiği halde, yine tatmin edici 
'bulmamış, gibi, neden bu önergeyi sundular, an
lamak müşküldür. 

Arkadaşım buyurdular ki; Bütçe Komisyo
nu işi tetkik etmeden, bu işin ehil ellerde olup 
'olmadığına ehemmiyet vermeden gelişi güzel, 
seksen bin liralık tahsisatı, 330 biri liraya' iblâğ 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun 
mesaisi, cümlenizin malûmudur. Tahsisat mev
zuunda tek santime kadar ne kadar tiltiz dav
randığını hepiniz, reyülâyn, görmüşsünüzdür. 
Eğer Kâzım Arar 'arkadaşımız bu müzakereler
de hazır bulunmuş olsalardı, bu artışın ne kâ -
dar mücbir 'sebeplere dayandığını, takdir buyu
rurlardı. 

Sabahki celsede de arzettiğim ıgibi; bizim 
'hariçte Türkiye'yi' tanıtmak için, daha ziyade 
ilki memlekette teşkilâtımız vardır, şimdi üçe 
iblâğ edildi. Birisi Amerika'da Nevyork'ta di
ğeri Vaşington 'da Ibir Haberler büromuz, ataşe
liğimiz vardır. Londra'da da teşkilâtımız var
dır. Buna son zamanlarda Paris'te de bir 'ata
şelik inzimam etmiştir. 

Neyyork Haberler Bürosu, hakikaten memle
ketimiz için son derece takdire değer bir faali
yet sarf etmektedir. Neler yapıyor lYalnız Kâ
zım Arar arkadaşımı tenvir etmek için dahi ol
sa, bunu arzetmeye mecburum. Bu haberler 
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î : bürosu, haftalık bir, bülten neşreder. Bu bülten

lerden on binlercesi her, tarafa .dağıtılır. Bu ha
berler bürosu, Amerika'da, muntazaman konfe
ranslar verir. Radyolarda da Türkiye hakkında 
konferanslar verir ve yerdirir. Türkiye'den ge
len propaganda f ilimlerini; Amerika'da, mil
yonlarca insana göstertir. Türkiye'ye ait fotoğ
rafları fotofilm haline kalbederek, gene milyon
larca insanın tetkikma sunar. Ayrıca propagan
da broşürleri neşreder. (Kadrosu kaç kişidir 
sesleri) 3 - 4 memurdan ibarettir. Son derece 
mahdut bir kadrosu vardır. Propaganda yani 
hakiki mânasiyle tanıtma broşürleri neşreder. 
Son sene neşredilen, 15 - 16 kadardır, son dere
cede güzel ve bilgili bir şekilde hazırlanmıştır. 
Bunlar yüz binlerce nüsha olarak Amerikalılara 
dağıtılır. Ayrıca burası, Türkiye hakkında bil
gi edinmek istiyen her,insanın müracaat edeceği 
bir yerdir. Bu büronun, senelik ve telefonla vâ
ki olan müracaatlara verdiği cevaplar, on.bini 
aşmaktadır. Aldığı mektuplar ise, bu- rakamın 
daha çok üstündedir. Yapılan iş,, öyle üç> beş 
kişinin yapacağı bir hizmet olmayıp, muazzam 
bir iştir. 

I Sabahki celsede arzetmiştim, Amerika Hari
ciye Nazırının şahadeti... Amerika 'lılar Türki
ye'yi tanımaz. Mister Vels, şöyle hulâsa etmiş, 
biz Amerikalı'lar, Türkleri Avrupa'dan kovul
ması lâzımgelen barbar bir millet, rum ve erme-
nileri tehcir eden bir millet olarak tanıyoruz. 
Halbuki bu millet, o değildir, Türk'ler medeni 
bir millettir, medeniyetleri öğrenilmeye değer. 
Bu medeniyetleri demokrasi sahasında kültür 
sahasındaki ilerlemeleri bize Nevyork Haberler 
Bürosu tanıtmaya çalışıyor. .Fakat onun yapa
bildiği işi, muazzam bir binaya her sene bir 
tuğla ilâve etmek şeklinde, çalışmaktan ibaret 
görüyor. Bu vaziyet Bütçe Komisyonunuzda ar-
zolundu, büronun bütün faaliyetleri, neşriyatı, 
istatistikleri ortaya kondu. Feridun Ergin ar
kadaşım Amerika 'dan, seyahatten dönmüş bu
lunuyordu. Türkiye'nin Amerika'da tanınması 
için hiç olmazsa daha üç şehirde New - orleans, 
San Fransisko ve Şikago 'da büro açılması tekli
finde bıüundu. Amerika'nın u/ç büyük merkezin
de, büro açmak mümkün olmadığı için bu sene 
yalnız Nevyork Haberler Bürosunun faaliyetini 

I genişletmek ve mümkünse San Fransisko'da bir 
büro açılmak üzere ve mevzuun ehemmiyetine 

| göre küçük bir tahsisat ilâvesi yapılmıştır. 
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Arkadaşlar, mütemadiyen şikâyet eder duru

ruz. Şu M^rshall Yardımından en fazla isti
fadeye' hikkı olan millet, Türkiye olduğu hal
de, bunu en verimli'-olarak kullanacak millet, 
Türkiye 'olduğu halde neden Türkiye'ye az yar
dım yapılıyor! Çünkü Amerikalılar Türkiye'yi 
tanımazlar. "Eğer tanımaya başlamışlarda bu, 
Kore'deki şehitlerimizin kanı pahasmadır. Her 
zaman bu propaganda yoluna gidemeyiz. Bun
dan daha salim, daha mâkul tanıtma, orada bi
zi tanıtmaya çalışacak ımüessesclere vücut ver
mektir. Bunun neticesinde Amerika'dan daha 
fazla yardım sağlamak, kendimizi daha çok sev
dirmek mümkün olacaktır. Bu bahiste Bütçe 
Komisyonu istenilen .2 milyon lira tahsisatı 
tamamen verememekten müteessir oldu. Fakat 
80 bin lirayı,'330 bin liraya çıkarabildi. 

Arkadaşımız Kâzım Arar, diğer bir mevzıı-
dan, neşriyattan bahsettiler. Zannediyorum ki, 
kendileri bu iki meseleyi birbirine karıştırdı
lar. Burada bahis mevzuu olan tahsisat, Nev-
york Bürosunun tahsisatıdır. Basın ve Yayına 
ait diğer neşriyat tahsisatı, yayın ve turizm 
giderleri faslmdadır, 38 bin liradır. Bu da yi
ne maalesef 38 bin lira olarak muhafaza edil
miştir. Sırf bu hâdise dahi Kâzım Arar gibi bir 
milletvekili arkadaşımızın dışarıda ne yaptığı
mızı tanımadığını, bu cepheden bizi tanımadı
ğını göstermeye kâfidir. Propagandanın ehem
miyetine bundan daha iyi işaret olamaz. Bu 
noksanı gidermeye bu suretle imkân hâsıl ola
caktır. Yersiz olan takrirlerinin reddini rica e-
derim. 

ABDULLAH ÖEDİKOÖLU (Ankara) — 
Para nasıl sarf edilecektir? 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bu para 
ile oradaki kadro yeni elemanlarla takviye edi
lecektir. Bu suretle Büronun muhtelif masraf
larını karşılamak imkânı hâsıl olacaktır. Şunu 
daarzedeyimki; Nevyork Bürosunun yalnız bül
tenlerini tevzi etmek'için mecbur olduğu mas
raf, geçen seneye nazaran bir misli artmıştır. 
Çünkü Amerika'da posta ücretleri artmıştır. 
Bu büronun takip ettiği gaye, yeni elemanlar
la bu büroyu' takviye etmek, mümkün olduğu 
takdirde yeni bir büro açmak ve bunların mas
raflarını karşılamaktır. • ; ' 

BAŞKAN — Nazlı Tlabar. 
NAZLI TLABAR (İstanbul) --Efendim 

geçen sene huzurunuza clört defa çıkmış ve bu 
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I suretle sizleri kâfi derecede yormuştum. Yal

nız Amerika'dan yeni gelmiş olmam dolayısiy-
le mevzu, benim için o kadar canlı ki, duyduk
larımı ve düşüncelerimi kısaca ifade etmeden 
huzuranuzdan ayrılmıyacağım. 

Haberler Bürosunun hakikaten ne kadar gü
zel çalıştığına şahsan şahit oldum. Orada büyük 
devletler 200, bâzaıı da 220 kişi ile çalışırken 
bizim üç arkadaşımız mesaisiyle onlara yetişme
ye çalışmaktadırlar. 

ikincisi, Amerika'da bir haleti ruhiye var. 
Diyorlar ki; askerlerinizin muvaffakiyeti çok 
büyüktür. «Doğrudur: muhakkak ki, bize propa
ganda bakımından 20 - 30 sene kazandırmışlar
dır buna katiyetle kaniim.» Ancak,"diyorlar'ki: 
Sizi bir parça da insan olarak tanımak istiyo
ruz. Fikirleriniz nedir, ne yersiniz, nasıl giyinir
siniz? Sizin pazu kuvvetinizi biliyoruz; güreşçi
lerinizi, hattâ Koca Yusuf'u biliyoruz, tarihi
nizde askerinizi de biliyoruz; fakat sizi kâfi de
recede insan olarak tanımıyoruz. Şahsi temas zi-
yadeleştirilmelir. 

Binaenaleyh propagandanın ne derece ehem
miyetli olduğu temasın her yerde ne kadar fay
dalı olduğu anlaşılıyor. Televizyona çıktığını' 
zaman yüzlerce mektup aldım, erkekleriniz si
zin bu faaliyetinize nasıl müsaade ediyor, diyor
lardı. senin annen peçe takıyor muydu, siz kaç 

I yaşına kadar peçe taktınız? Mecliste erkek ar
kadaşlar, ara sıra alay ederler mi, gibi suller 
sorarlardı. 

Şimdi bunları anlattıktan sonra propaganda 
bakımından noktai nazarımı anlatmak, bâzı ri
calarda bulunmak istiyorum. 

Benim kanaatimce artık broşür usulü, bir 
propaganda da çok fazla müessir değildir. Bu 
da lâzım fakat kâfi değil. Nevyork'taki arkadaş
ların ellerinde daha fazla imkân yoktur. Bir de 
sinema gösteriyor, konferanslar veriyorlar. 
Türkiye ile alâkası olan broşürü daha ziyade 
okuyorlar. Meselâ orada birçok milletler; bi
zim İstiklâl Caddesi gibi bir beşinci cadde var
dır, bürolarını orada açmışlardır. Büyük vitrin
leri vardır/İşte bizim de öyle merkezî bir yerde 
vitrinimiz olmalıdır. Bir gün orada bir maden 
parçasını teşhir ederiz, madenimiz olduğu an
laşılır. Ertesi gün güzel bir tatlı koruz, bizim 
Bolu alıcılarımızın nefis yemeklerinden bahse
deriz. Tütün, üzüm, fıstık koruz ve bu suretle 

I daha canlı bir. propaganda yaparız. Teferruat 
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üzerinde durmıyacağım fakat canlı propaganda 
zamanı gelmiştir, oradan memlekete turist- cel
bi böyte olnv. Bu çalışkan arkadaşlara bunları 
varabilmek imkânını vermeliyiz. 

Binaenaleyh, kanaatimce bu tahsisat çok de
ğil, hattâ çok azdır, daha fazla verilmelidir-
ki; ufak üç metre karelik dahi olsun, bir vit-
ıinli yeriniz olsun, zarar yok, bürosu arkada 
olabilir böyle bir yer turist eeîbi bakımından 
çok faydalı olacaktır. Bir Amerikalı dediki, 
Los Ancelos'ta; askerleriniz buraya geldiği 
zaman bir Türk Bayrağı bulamadık. Niçin? 
Orada ticaret odasına kayıtlı değiliz, orada 
bir bayrağmıız niçin bulunmasın? Orada da bir 
büro açılması faydalıdır. Sade Los Ancelos 3 
milyonluk bir şehirdir. Orada da behemehal 
temsil edilmemiz lâzımdır. Bu paranın az ol
duğuna kaniim. 

Arkadaşlar, oralarda şahsi temas p kadar 
mühim bir rol oynuyor ki, memlekete neler ka
zandırabilir tarif edemem. Bir Amerikalı sizi 
severse memleketimizi de sever. Meselâ bir-
gün Bahriye Nazırı Yardımcısı dedi ki; seni 
tanıdıktan sonra Türkiye'yi de fazla sevmeye 
başladım. Her sabah büroya gittiğim zaman 
ilk olarak, haritanın başına gidiyor ve acaba 
Türk Ordusu bugün nerededir diyorum. , Ufak 
birşey ama, (Gülüşmeler). Bunu ben kendim 
için söylemiyorum. Her arkadaş da bunu yap
malıdır. Onların kalbine ufak bir sıcaklık aşı
larsanız, artık onların bizi unutmasına imkân 
yoktur. Şahsi temas muazzam rol oynıyabilir. 

Waşington Pres Ateşemizin yanma behe
mehal bir Kâtip vermek lâzımdır. Bugün Nüz-
het Baba Amerika'da çok sevilen bir zattır. 
Bâzı gazeteciler bizden bir şey istemiyor. Onun 
için biz istemediği halde kendisine yardım et
mek istiyoruz diyorlar. Bu arkadaşın yanma 
mutlak bir kâtip kadrosu vermek lâzımdır. Ben 
Buraya geleli daha iki gün olduğu için iyice 
Bütçeyi tetkik edemedim. Bu para ne şekilde 
tahsis edildi, bilmiyorum. Eğer ilâve 28 000 
lira ise bununla hiçbir şey yapılamaz 

İki ricam var : Bundan sonra'kabilse Nev-
york Basın Bürosunun göz önünde bir yere 
alınması için tahsisat, Los Anjelos 'ta veya San-
fransisko 'da temsil edilmekliğimiz ve Basın 
Atesemize bir yardımcı verilmesi. 

KAZIM ARAR (Çankırı) —• Muhterem ar
kadaşlar, bir suitali neticesi ohrnık sözlerim ge-
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rek Bıırhanettin Onat arkadaşımız gerekse ko-

j misyon sözcüsü tarafından yanlış anlaşıldı. Ben 
bu ödeneği 310 ucu bölümde mütalâa ederek 
yalnız propaganda mevzuu üzerinde düşüncemi 
arzettim. Ve önergemi ona .göre verdim. Halbu
ki Bıırhanettin Onat arkadaşım turizm mevzuu
nu da buna karıştırdılar. Ben bunları ayrı ayrı 
mütalâa, ettiğim için turizm dâvasının ehemmi
yetini propaganda mevzuunun ehemmiyetinden 
ayırmaya imkân olmadığı için ayrı ayrı müta
lâa ettim. Arkadaşım bunu anlamadılar dediler 
ki, bana atfettikleri tariz okunun evvelâ kendi
lerini yaraladığını söylediler. Eğer kendilerini 
rencide etmişsem. özür dilerim. Bu tariz kendile
rine vâki olmamıştır, hattâ arkadanım bu tarizi 
güya Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü teşki
lâtı için naeJıil tâbirini kullandığım mânasına 
alıyorlar. Haksızlık ediyorlar. Ben propaganda 
servisinde çalışan arkadaşlarımızın ehil olup 
olmadığını söylemekle iktifa ettim. Bunu mv-

| inak da elbette vazifemdir. Bu itibarla bütün 
Basın Yayın Umum Müdürlüğü teşkilâtım kas-. 
detmek gibi bir mâna taşıyan ifadelerini yersi?: 
bulurum. 

Behzat Bilgin arkadaşıma göre, sözlerinle 
başlarken tatmin edildiğimi söylemişim de sonra 
tatmin edilmemişim görünmüşüm. Konuşmala
rımda propaganda mevzuu için bu ayrılan para
nın çok sönük olduğunu iddia edişim propagan
danın ehemmiyetine işaret ettiğini gösterir, 

Ama Basın Yayın Umum Müdürlüğü teşkilâ
tında bu propagandayı sevk ve idare edecek ze
vatın, mevcut olup olmadığını sormuştum. Beni 
tatmin edecek kısım vardı, Onları söylerken tat
min edilmediğim kısmı da ifade etmiş ve cevap
landırılmasını rica etmiştim. Fakat . bunu ben
den esirgediler. Âdeta" ben, propagandanın ehem
miyet ve kıymetini nazik bir lisanla takdir et-

I miyormuşum gibi bir vaziyet ihdas ettiler. Pro
pagandanın ; ehemmiyetini en.az Sayın Bahzat 
Bilgin arkadaşım kadar müdrik olduğumu bun
dan evvelki konuşmamın başında, gayet kesin 
olarak arzetmiştim. Şimdi propaganda servisin
de ehil zevat bulunduğu hakkında beni tatmin 
etsinler, önergemi geri alacağım. (Al, al sesleri, 
alkışlar)'. 

O halde tatmin buyursunlar, alıyorum. 
(BAŞKAN — Ali' Fahri'.işeri. 
ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Mutfıte-

! rem arkadaşlar; bu memlekete en: büyük Jıiz-
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meti yapan, demokrasi dâvasında en büyük pa
yı olan, şüphesiz, matbuattır. Bunu takdir ede
riz, Türk Milleti bunu her zaman takdir etmek
tedir. 

Fakat içlerinde bâzıları var ki, insanın en 
büyük adamı, Allahm insan arslanı diye paye 
verdiği Hazreti Ali'nin şu sözü nurdan bir tab
lo olarak daima kalmalı ve kalb gözü ondan bir 
an gafil olmamalıdır. Elhayaü-katretün i'za ka-
tare kutile. 

insanı sair mahlûktan ayıran ve mümtaz kı-
. l'an.... (Maddeye, maddeye sesleri.) haya, o de^ 

rece insaniyeti tezyin eden yüz suyu bir damla
dır ki, damladı mı derhal ölür. / ' 

Arkadaşlar, memleketimizde güzellik musa-
Ibakası diye bir neşriyat vardır. Avrupa ve 
Amerika'da bilhassa turistik ve eğlence merke
zi olan şehirlerde kâr gayesiyle ve 'güzellik mü
sabakası adı altında bu gibi müsabakalar tertip 
edilmektedir. (Gürültüler)., 

BAŞKAN —, Ali Fahri Bey, yalnız bölüm 
üzerinde konuşunuz. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (DevamHa) — Benden 
evvel konuşan arkadaşlar da umumi olarak ko
nuştular. Ben Amerika'ya gitmedim. Fakat 
Türkiye'de gördüklerimden bahsetmek hakkım
dır. Birkaç söz söylememe müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Yalnız sadetten çıkmaymız. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Ddvıamla) — Arkadaş

lar, bu gibi güzellik 'müsabakaları, turistik ve 
öğlence yerlerinde, sırf kâr gayesiyle yapılmak
tadır. Bunlar bir müsabaka olmaktan ziyade 
vücutlarının en mıaihrem yerlerini' teşhir eden 
kızların.... (Gürültüler). 

•BAŞKAN — Sadet haricinde konuşuyorsu
nuz, onun için sözünüzü kesiyorum. 

ETHEM VASSAF AKAN (Kocaeli) — De
ğerli arkadaşlarım, propaganda mevzuu üzerin
de konuşan! Sayın Burhanettin Onat ve Nazlı 
Tlabar arkadaşlarımın közlerine ve fikirlerine 
iştirak ejderim. (Alkışlar). Türk Milletinin ha
kiki mümessilleri olan Türk askerlerinin Kore'
de çalışmaları esnasında yaptıkları propaganda, 
Türk çocuklarının, talebelerinin, Türk hekim
lerimin, Hükümet namına1 veyahut kendi namı
na gidip gelen vatandaşlarımızın yaptıkları pro-
pagandallar memleketimiz için bir iftihar mev
zuu teşjkit etmektedir. (Alkışlar). 

- Müsaade ederseniz, on iki sene Ameıiıka'lılar 

. 1952 O : 2 
i içinde yaşamış, bir arkadaşınız sıfatiyle, onlar 

arasında çalışmış tur hekim sıfatiyle Türklerin 
Amerikalılar tarafından ne kadar çok sevildi
ğini ve sade bizim onlar için değil, onların da 
bizim için nasıl birlik yapmak i'çin çalıştıkları
nı Söylemek istiyorum. (Alkışlar). Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğü için ayrılan para, kâfi 
değildir. Buna, daha ilâve etmek imkânı varsa 
ilâve etmeliyiz arkadaşlar. 

Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Tekrar 
ediyorum arkadaşlarımın fikirlerine iştirak edi
yorum ve bu tahsisatın kabulünü rica ediyorum. 
(Soldan alkışlar) • . 

. BAŞKAN — Başka söz alan yok. Takrir var 
okutuyorum. Takririn mealine dikkat buyurma
nızı rica ediyorum. 

. 2 3 ' . n . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Bütçesinde (310 B. 99 M) Hükümetin talebi 
veçhile (80 000) lira olarak ipkasını ve Bütçe 
Komisyonunun ilâve ettiği (253 500) lira zam
mın bütçe açığını çoğalttığı cihetle reddini tek
lif ederim. 

Afyon 
Ali îhsari Sâbis 

BAŞKAN — Takririn meali Hükümet tekli
finin kabulü şeklindedir. Takririn dikkate alın
masını kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. . 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. (Soldan 
alkışlar) 

B. Lira 
403 Temsil giderleri 7 600 

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

417 Ankara, İstanbul ve îzmir rad
yo istasyon ve stüdyoları yö
netim ve işletme giderleri 1 220 000 

BAŞKAN — Ahmet Basıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efendim, 

komisyondan bir noktanın tavzihini rica edece
ği111-

Bu bahiste radyofonik temsiller ve münfe
rit konuşmalar yer almaktadır. 190 bin lira bir 
para vereceğiz. Şunu öğrenmek istiyorum. Piyes
leri kimler tetkik ve kabul etmektedir1? Piyes-
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ler için verilen para,, maktu mudur, saat hesa- I 
biylo midir, yoksa sahife bakımından mı tediye 
edilmektedir? Bundan başka münferit konuşma
larda hangi esas ve kıstas dâhilinde konuşanla
ra para ödenmektedir ? Bunun bilhassa tavzihi
ni rica ediyorum; 

BAŞKAN—- Burhanettm Onat; 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; radyo meselesi mevzuubahis 
olurken bu konu üzerinde bir iki kelime söyle-
mejno müsaadenizi rica edeceğim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) -— Sabaha kadar dinleriz. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) L Te
şekkür ederim. Arkadaşlar; ben radyonun poli
tik cephesinden değil de sanat cephesinden bah
setmek istiyorum.. Bu mevzuda maalesef itiraf 
etmek mecburiyetindeyim ki, radyonun sanata, 
bilhassa Türk musikisine taallûk eden kısmı, 
gittikçe inhitata uğramaktadır. Realite bakımın
dan her gün biraz daha aşağılamaktadır. Bunun 
başlıca iki sebebi vardır, kanaatindeyim. Birin
ci sebep olarak şunu görüyorum; radyonun te
şekkülü zamanında geçirdiği istihaleyi biliyor 
ruz. Fakat memleketin yüksek istidatlarını sak-
fı altına toplayıp yetiştirmiştir. Bir taraftan 
bu yüksek kabiliyetleri, büyük istidatları neşre
den radyo, memlekette bir sanat seviyesi yüksek
liğine yardım ederken, bir taraftan da idare ba
kımından, eleman bakımından kendi kuyusunu 
kazmıştır. 

Arkadaşlar nice emeklerle yetiştirilip neşriyat 
vasıtasiyle memlekete tanıtılan sanatkârlar, mâ
ruz kaldıkları tekliflere uyarak, müesseseyi ter-
ketmişlerdir. Ve bu hal, alettevali, devam edip 
durmuştur. 

İkinci âmil olarak da, bugün elinde bulunan 
yetişkin sanatkârları tutacak derecede tahsisat I 
bulunmamasıdır. 

Arkadaşlar, bir sanatkârı, istidadı, radyo ida- I 
rasi alıyor, yetiştiriyor, öğretiyor tam ele alma- I 
cak hale geldi,mi,; dışardan birisi yüksek bir fi
yat teklif edince, onu kaybediyor. Esasen sanat- I 
kârların, radyodan; aldıkları nedir? Ancak ka- I 
zancı karnını doyurmaya, üstünü yenilemeye kâ-
fj değildir. 

• Bilhassa bu iki sebep dplayışiyle: radyomuzda I 
alaturka ınusiki, maalesef günden güne inhitata I 
düşüyor, öyle bir hale geliyor ki, basit bir gar- I 
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lada bile bâzaniki, üç falsonun, yapıldığını işiti
yor ve müteessir oluyorum, 

Bu radyo mevzuunda konuşurken arkadaşlar, 
bâzı düşüncelerimi ve temennilerimi Umumi He
yetinize arzetmeden geri kalamıyacağım. Dünya
nın başka memleketlerinde radyo, yalnız Devlet 
elinde değildir. Amerika 'da yüzlerce verici rad
yo istasyonu vardır. Böyle bütün serbestisiyle 
radyo verici istasyonu bulundurmak, belki mah
zurlu olabilir. Fakat radyoculuğun, radyo neş
riyatının inkişafı bakımından, tekâmülü bakımın
dan ve yalnız müzik neşriyatına münhasır olmak 
üzere bâzı amatör neşriyatına müsaade etme-" 
nin doğru ve yerinde olacağı kanaatindeyim. Bu
nun için de sağdan, soldan birçok müracaat ve 
teşebbüslere muhatap olmaktayız. Yine bu arada 
arkadaşlar, radyonun köye kadar, köylüye kadar 
neşrini, tamimini düşünmek ve bunu temin etmek 
zorundayız, zannediyorum. Çünkü arkadaşlar, 
köylümüze bugüne kadar medeni ihtiyaç olan hiç
bir şey vermiş değiliz. Tiyatrosu yoktur, sine
ması yoktur, müziği yoktur. Şu bir iki sene zar
fında sağladığı refah sayesinde köye radyo • gh> ' 
meye başlamıştır, artık. Fakat bunu eğer ister
sek, daha ucuza, daha eyi şekilde temin etmeye 
muvaffak olabiliriz, kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, radyo deyip geçmeyin. Bugün 
medeni dünyanın ağzı ve ve kulağı radyo, gözü 
sinemadır. Hattâ bütün hükümetler, milletler 
doğru yanlış idiolojilerini, fikirlerini, kanaatle
rini bu radyo ve sinema vasıtasiyle telkine çalı
şıyorlar. Bizde köylümüzün biraz müzik dinle
meye insanca bir iki saat geçirmeye hakkı yok 
mudur? Kaldı ki, arkadaşlar, Hükümetimizin al
dığı teşebbüsle televizyonu da temin etmek duru^ 
mundayız. Eğer bu da temin edilirse, yalnız sesi 
şarkıyı, musikiyi değil, tiyatroyu, Devlet Tiyat
rosunu, Devlet Operasını da köye kadar sokmuş 
olacağız. Binaenaleyh arkadaşlar, biz de köylü
nün alabileceği derecede, ucuza temin edebileceği 
derece bir radyo - endüstrisi: kurmak zarur e tin
deyiz; Bunun için, bendeniz, lâzıni. gelenlerle te-
mas'da bulunduni. Bâzı mevadı iptidaiyeyi dı
şardan tedarik etmek şar,tiyle, bunu pek âlâ 
memleketimizde yapmak ve temin etmek müm
kündür. Nitekim, Teknik Sanat Okulu, muhte
lif ebadda halk tipi, 7 - 8 lâmbalı radyolar ya
pıyor. Birçok arkadaşlarım gibi ben de bu rad
yoları gördüm. Hakikaten göğsüm iftiharla ka
bardı. Hükümetten istirham ediyorum, bu rad-
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yo endüstrisini memlekette teşvik ve bunun için I 
lâzımgelen yardımları esirgememesini istirham 
ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BİLGİN (izmir) — Efendim, Başıbüyük arka
daşımızın bir sualine cevap vermek için huzuru
nuza çıktım. Radyofonik temsiller için verilen üc
reti sordular. Radyofonik temsiller ve diğer söz
lü yayınlar, iki nevi ücrete tâbidir. Radyofonik 
temsiller için birisi telif hakkı, diğeri de sanat 
kârların ücretidir. Telif hakkı, temsilin kalitesi
ne ve uzunluğuna göre ayarlanmıştır. Dakikası 
için 1 liradan 6 liraya kadar tehalüf eden bir ba
remi vardır. Tabiî, daha ziyade düşük barem üze
rinden ödenmektedir. Artislerin aldıkları ise, yi
ne Heyeti Vekilede hazırlanmış bir ücret baremi
ne göre ödenir. Bu, 15 liraya kadar çıkıyor. 
Umumiyetle radyo artistlerinin çok az para al
makta olduklarını ve bütçe zaruretleri dolayısiy-
le maalesef bunu artırmaya imkân bulunmadı
ğını arkadaşlarımıza arzetmek isterim. Artisler 
için böyle olduğu gibi spikerler için de bu böy
ledir. Birkaç dil bilen spikerlerin günde beş al
tı lira ücretle çalıştırıldıkları, vâkidir. Son dere
cede mütevazidir.. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Münfe
rit veya ilmî konuşmalar için ne verilmektedir! 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA BEHZAT 
BİLGİN (Devamla) — Değişiyor. Buyurduğu
nuz münferit konuşmaları için tesbit edilen üc
ret, radyonun kendi elemanları mevzuubahis ise.. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Ko
nuşmak üzere hariçten gelenlere?.. 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA BEHZAT 
BİLGİN (Devamla) — Onlara da on iki buçuk 
lira verilmektedir... 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Kim 
takdir ediyor?... 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA BEHZAT 
BİLGİN (Devamla) — Heyeti Vekileden çüunış 
bir karar vardır, o kararda radyoda konuşacakla
rın ücretleri tesbit edilmiştir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Saat 
11 de pazar sohbeti saatinde öksürüklerle karı
şık birisi konuşmaktadır, oha ne veriyorsunuz?. 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA BEHZAT 
BİLGİN (Devamla) — Yegân yegân tesbit et
memize imkân yoktur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — İki | 
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radyomuzun neşriyatında muhtelif aksakİıkİar 
vardır, olabilir, olacaktır. Kıymetli arkadaşlarımı
zın bu müzakereler esnasında tesbit ederek ifa
de buyurmuş oldukları bütün bu aksaklıklar 
üzerinde dikkatle, ehemmiyetle duracağız, tas
hihe çalışacağız. Bu ikazlara teşekkür ederim. 
Ancak şunu arzetmeye mecburum ki; en mü
kemmel bir hale geldiğimiz zaman dahi bir 
elektrik arızası, bir öksürüklü hatip, bir bozuk 
sesli bayan bulunabilir ve bu biraz da teknik ve 
işletmenin icabıdır. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim; rad-

yolarımızdaki müzik ve söz yayınları üzerinde 
bâzı tenkidlerde ve bâzı temennilerde bulunmak 
istiyorum. 

Bilhassa sayın Samet Ağaoğlu ile sayın Millî 
Eğitim Bakanımızın yan yana bulunmaları, ba
na bu ilhamı telkin etmiştir. 

Radyo neşriyatında da Millî Eğitim ile Dev
let Bakanlığının birlikte çalışması ve radyonun 
her şeyden önce bizim memleketimiz ve milleti
miz için millî kültür vasıtası olduğunu, millî 
harsin yayın vasıtası olduğunu arzetmek isti
yorum. Onun için her şeyden önce politikadan, 
propagandadan önce hattâ ajans ve haberden 
önce milletimizi sesle, sözle, resimle kısa za
manda daha çok aydınlatmaya, geliştirmeye ve 
bilhassa daha çok yükselmeye yarayan en mü
him organ olan radyolarımız üzerinde durmak 
istiyorum. 

Aziz arkadaşlar, radyomuz, geçmiş devir
de çok hatalı idi. Hattâ hepimizi elîm düşün
celere sevkedecek kadar feci bir şekilde idare 
edildiği zamanlar olmuştur. Şahıslara göre sa
natkârlar söyletilmiş ve şahısları kötülemek için 
propagandalar yapılmıştır. Nitekim Sadri Mak-
sudi üstadımız bir gece bunun kurbanı olmuş
tu. Eski iktidarml4 Mayısta düştüğü vaziyet
ten radyo kâfi derecede hissesini almıştır. Ma
alesef yeni iktidar devrinde de radyo, eskiler 
kadar olmamakla beraber, bunu açıkça söylemem 
lâzımdır, gene politik zihniyetle kötü kullanıl
maktadır. Evvelâ müzik neşriyatı üzerinde dur
mak istiyorum : 

Sayın Samet Ağaoğlu müsaade buyursunlar, 
Burada yalnız Samet bey diyeceğim. Çünkü 
eminim ki, mübarek, merhum Ahmet Ağaoğlu 
sağ olsaydı, radyoyu böyle işletmezdi. (Gü
lüşmeler) Demokratik maksatla kullanırdı. 
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Say m Şamet bey; burada muhalefete karşı 

küçük bir nükte yaptı, şarkılarda da mı politi
ka? Evet,, maalesef bu memlekette bunu öğren
dik. Şarkılarda da politika oluyor. Şu kadarı
nı arzedeyim; radyonun şarkı bültenleri var, 
on, on beş senelik bültenleri tetkik etmek müm
kün. . . (İndim yarin bahçesine) den (Bu imtida-
dı çevre) ye kadar muhtelif devirlerin şarkı
ları . . Ve güzel bir hüsnü tesadüf eseri olarak 
da sayın Devlet Bakanımızın çok sevdikleri 
Azerî havalarını da sık sık işitmekteyiz. (Gü
lüşmeler) 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Cezmi.bey, 
çok ayıp. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Ama Türk 
kültürünü yayma vasıtası olarak, yayma orga
nı olarak ben Taşkent havalarını da dinlemek 
isterim, Kaşgar havalarını da dinlemek iste
rim, Kırım ve Kazan havalarını da dinlemek 
isterim. Arkadaşlar. Ve bunları, bugün dinle
ten radyolar vardır. Amerika'nın sesi radyosu 
Türkiye için olduğu kadar bütün Türklük için 
de neşriyat yapmakta ve kızılların kanlı esare
ti altında inleyen kardeşlerimize bizim radyo
muzdan daha çok hitap etmektedir, arkadaşlar. 

Şarkılarla Bulgar radyosu, Türkçe neşriyat 
yapmaktadır, arkadaşlar. Yugoslav radyosu, 
Türkçe neşriyat yapmaktadır arkdaşlar, Macar 
radyosu, Türkçe neşriyat yapmaktadır arka
daşlar. İtalya, Fransa ilâh. . . Demek ki, bi
zim kültürü radyo yoliyle yaymaktadır. Şar
kıları, sadece muayyen şarkı artistlerinin ve 
kompozitörlerin takdirino bırakmak olmaz. Baş
ta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere gerek iç 
bölgelerimizin muhtelif şarkıları', gerek dış 
Türklerin muhtelif motif ve melodilerini bir
birimize dinletmemiz lâzımdır arkadaşlar. 

Biz bu radyonun ses, şarkı işlerini organize 
etmeliyiz. Bunu her şeyden evvel organize et
memiz lâzımdır. Bugün ben Tuna kıyılarının 
melodilerini yalnız Yugoslav radyolarında değil 
benim kendi radyomdan da dinlemeliyim arka
daşlar. Benim Cenup'taki Şimal'deki havaları
mı, Garp'teki zeybeğimi, Şark'taki halaylarımı 
radyomdan dinlemeliyim ve onları bilhassa ya
bancı radyoların neşriyat yaptıkları saatlere tek
sif ederek dinletmeliyiz arkadaşlar. 

Bunu dış yayınların yapıldığı 16, 19, 31 met
reden yapılan yayımlarımızı etüd ve iç yayım-
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I larımızı etüd ettikten sonra arzediyprum ki, 

müzik kolunda radyomuz, milliyetçi Türk Dev
letinin kültür yayım organı olarak çalışmamak
tadır. Sadece eğlence ve hoşça vakit geçirmek 
saatlerini tatmine gayret etmektedir. Bugünkü 
radyoda, yirminci asrın ikinci yarısında ko
nuşmakta olduğumuza göre, bugünkü radyonun 
ses telâkkisi, bu değildir. Hiç değilse Ameri
ka'lılar kadar Türklük âlemini ses, müzik çalgı 
âleminde de, sahasında da düşünmemiz lâzımdır. 
Yapıcı olmak için Hükümetten istirham edi
yorum ; bu daha çok millî kültür işidir. Beynel
milel neşriyat da vardır. Memleketimizde de bu 

ı işin yayımını organize edecek Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde büyük insanlar vardır. Bu bü
yük insanlarla Bakanlık teşriki mesai ederse 
merhum Gökalp'm tabiriyle; «Millî harsımızı, 
ses sahasında yaymanın yollarını bulacaklardır». 

Bu arada şunu da arzedeyim; bilhassa İzmir 
Radyosunun müzik neşriyatı pek iptidai ve ba
yağıdır. 

Söz neşriyatına gelince; söz neşriyatında da 
politikadan önce düşüuülecek çok şey vardır. 
Maalesef muhalefet de yalnız politika üzerinde 
duruyor. Bizim hayatımız, millî hayatımız yal
nız politikadan mı ibarettir? Bizi yetiştirecek, 
halkımızı yetiştirecek ve geliştirecek yâlnız poli
tika mıdır? Yarınımızı temin edecek, evlâtla
rımızı yetiştirecek, mekteplerimizdeki çocukla
rımızı tenvir edecek, halkımızı geliştirecek yal
nız politika mıdır? 

BAŞKA — Bir dakikanız kaldı. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Bu söz yayınlan 

maalesef politik maksatlarla istismar edilmek
tedir. özür diliyerek söyliyorum, misaller vere
bilirim, seçim kampanyasının birinci gününde 
sayın raportörümüz Belızat Bilgin izmir Radyo
sunda sözlerine Ayet-i Kerime ile başlamışı-
lardır. Aynı günde Zühtü Velibeşe Ankara Rad
yosunda «Biz dini siyasete alet etmiyeceğiz» de^ 
mislerdir. Yani partici propagandayı dahi or
ganize edememişlerdir. 

Söz neşriyatında propaganda olarak çok 
dikkat etmek lâzımdır. Oda bir ilim, sanat, hü
ner ve marifet işidir. 

Bu hususlarda daha söyliyeceklerim var. Vak
tim bittiği için gidiyorum, eğer isterseniz devam 
ederim arkadaşlar. 

I BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 

—m 
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ÜEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR- ı 

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ar
kadaşlar, şunu arzedeyim ki, Cezmi Türk'ün o 
sözü manai, mahsusla söylemediğine kaani ola
rak buraya çıktım. Şunu düşündüm: Ben şim
di huzurunuza çıkıp bir şey söylemesem, emi
nim ve siz de kabul edersiniz ki yarın bir kısım 
matbuatımız Samet Ağaoğlu'nun radyoyu ken
disine ve ailesine tahsis ettiğini1 Cezmi Türk 
ilân etti diye yazacaklardır. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Öyle bir şey 
yok.. I 

[DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR- | 
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — 
Arkadaşlar, işe başladığımız zaman, bilhassa 
Şark vilâyetlerindeki arkadaşlarımız, teşkilâ
tımız, milletvekili arkadaşlarımız ve birçok va
tandaşlarımız, alaturka musikinin, bildiğimiz 
şeklinden hoşlanmadıklarını, biraz kendileri
nin hoşlandıkları şarkıları 'da çaldırmamızı is
tediler. Bunlar Azerî şarkısı değildir. Muay
yen bir vatan sathından daha ötelerde söylenen 
şarkılardır. Meselâ Ibunlardan birisi üzerinde 
sanatkârlar arasında bu şarkı şu makamdan 
mı okunur, bu makamdan mı söylenir diye mü
nakaşası cereyan etmişti, biliyorsunuz. 

Erzurum'da bir radyo kurmaya muvaffak 
olduğumuz gün şarkı kısmının ekseriyetini bel
ki bunlar teşkil edecektir. Çünkü oradaki ekse
riyetimiz bunları istemektedir. (Soldan alkış
lar). 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BEHZAT BÎLGİN (İzmir) — Efendini, ko

misyon sözcüsü olarak değil, Cezmi Türk arka
daşımın.... 

BAŞKAN — O halde efendim sıranıza lüt
fen.. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Affmızı 
rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; ben iki temennide bulunaca
ğım. Cezmi Türk arkadaşımız, yalnız dinî pro
pagandalarla, dedi. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Parti için ayet 
okunmaz Fahri Bey. 

BAŞKAN — Cezmi Bey, kimse sizin sözünü
zü kesmedi, lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 

ALI FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Arkadaş- | 
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lar, radyoda her çeşit şarkılar, her çeşit sözler söy
lenirken din hakkında, ahlâk hakkında niçin gü
zel, faziletli sözlerle nasihatler yapılmasın? Türk 
Milleti bunu istiyor. Hangi parti olursa olsun, 
hangi iktidar olursa olsun eğer bu milletin dini
ne, ananesine riayet edilmezse yıkıldığı gündür. 
Halk Partisini yıkan da budur. Bu milletin ah
lâkı, mekteplerden ziyade, radyolarla telkin 
edilebilir. Radyo gazetesinden evvel veya son
ra 'bu neşriyatı yayarsak, Diyanet İşleri Reisli
ğine bu vazifeyi verirsek, 'hattâ, haftada en az 
üç defa bunun yapılmasını temenni ediyorum. 
Bütün milletin bizden istediği budur. Hattâ bu 
ihdas edildiği takdirde, bütün dünya müslüman-
ları için esaslı bir reklâm da olur ve onlar bize 
bu yüzden daüıa fazla sevgi ve muhabbet bağ
larlar. 

ÛBir de Ziraat Bakanlığı Bütçesinde söylemek 
isterdim, fakat şimdi radyodan bahsedildiğine 
göre, pamukçuluğumuzun inkişafı için ben bu
nu bütün gezilerimde, bilhassa Trakya'da gör
düm. Bu gilbi mümbit mın'tafcalarda Manyas ve 
Gönen'de pamuk yetiştiriliyor. Bunların bilgim 
ilerini genişletmek için radyoda haftada bir, iki 
ve ihattâ üç saat ayırmalıdır. Bunları rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Abbas Çetin. 
ABBAS ÇETİN (Kars)' Arkadaşlar; ruhu

mun derinliğinde duyduğum bir ıstırabın şev
kiyle kürsüye gelmiş bulunmaktayım. Samet 
Ağaoğlu, Devlet hayatında mesul vazife aldık
tan beri onun şahsında benim memleketimin, 
benim kazamın, benim ilimin bütün kültürü, 
muhalif, muvafık siyasi sıfatı olan, olmıyan bir 
çok kimseler tarafından tezyif edilmektedir. 
(öyle bir.şey yok sesleri). Radyoda, biraz ev
vel Cezmi Türk arkadaşımın Azarbaycan şar
kıları diye tavsif ettiği şey, Azerbaycan'la ilgili 
değildir; İğdır'ın, Arpaçay'ın, Tuzluçam'm 
ve Kars'ındır. Orada vazife görenler bilirler. 
Bu şarkılar, Karabağ menşeli bulunan Samet 
Ağaoğlu şarkısı değildir, İğdır'ın çocuğu; .olan 
Abbas Çetin'in sarkışıdır. Bir kitlenin havası
dır ve bu şarkılar, Samet Ağaoğlu'ndan ev
vel Türkiye'nin dört bucağına çıkartılıp halk 
türküleri derliyen heyetler tarafından toplan
mıştır. Ondan evvel ve sonra da söylenmekte
dir. Bu söylenen şarkıların bir an için Azer
baycan şarkısı olduğunu kabul edelim. O Türk 
vatandaşlarımızın ruhundan gelen şarkıyı din-. 
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lemeyi arzu etmiyor musunuz? Bu yüksek kür- I 
süden seçmenlerim ve şahsım adına rica ediyo
rum, Samet Ağaoğlu ile; Azerbaycan kültürü
nün birbirinden ayrı mütalâa edilmesi lâzım
dır. Bu kültür yalnız onun değildir, hepimi
zindir. 

CEZMI TÜRK (Seyhan) — Arkadaşım ta
rafından fikirlerim yanlış anlaşılmıştır. Derhal 
mukabele edeceğim. 

BAŞKAN — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGÎN (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, Cezmi Türk arkadaşım ... (Konuş
malar, münakaşalar) .. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözüne de
vamına imkân verelim 

BEHZAT BiLGİN (Devamla) — Arkadaş
larım; Cezmi Türk arkadaşım elemin burada, 
hiç lüzumu yokken, çok defa itiyat edindiği 
gibi, bir şahsi tariz vesilesi aradı ve benim ara 
seçimlerinde yaptığım bir konuşmada ayetler
le dolu bir konuşma yaptığımı, yani dini parti 
menfaatine bir alet olarak kullandığımı ifade 
etmek istediler. 

Arkadaşlar; ben ayetler ve hadislerle konu
şacak kadar (maalesef din âlimi değilim. Ama, 
dinimizin kudsiyetini tanıyacak ve, ilân edecek 
derecede, dine bağlı, bir Türk müslümanım. 
(Bravo sesleri, •alkışlar').' Radyodaki konuşmam 
da bu hakikati ifade etmekten ibaret kalır. De
mokrat Partinin geçmiş devrelerde olduğu gibi 
din bahsinde haktan ayrılmadığını ve bilâkis 
hakla beraber olduğunu ve din meselesinin Tür
kiye'deki ehemmiyetini takdir ettiğini ilân et
mekten ibarettir.' Ayet olarak hatırımda kaldı
ğına göre yalnız Leküm dinüküm veliyedin sö
zü geçmiştir. Hakikaten herkesin dini kendisi-
nedir, biz kimsenin dinine müdahale etmiyoruz. 
Dine bağlı olmıyanlarm telâkkilerine de hürmet 
ediyoruz. Dine bağlı olan Türk milletinin din 
telâkkilerine de. hürmet ettiğimizi ilân etmekle 
iktifa ediyoruz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Reis Bey; şah

sım mevzuubahis oldu. İçtüzük mucibince, ceyab 
vermek üzere söü istiyorum. 

BAŞKAN — Cezmi Bey, şahsınıza yapılmış 
bir sataşma yoktur. Direniyor müsünüz: efendim. 

CEZMlTÜRK (Seyhan) — Direniyorum . 
Söz Miyörum. ! 

İ9Ö2 0 : 2 
BAŞKAN — Israrda bulunduklarına gorö 

Cezmi Türk'e söz verilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Cezmi Bey. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, evvelâ 

yüksek müsaadenizden dolayı teşekkür ederim. 
Sayın Başkana arzetmek isterim ki, iç tüzü

ğün maddesi sarihtir. Yalnız şahsa sataşılması 
halinde değil, fikirlerin ters anlaşılmasında da 
derhal mukabil söz verilir. 

Efendim, evvelâ Ali Fahri işeri arkadaşımız 
benim, bir arkadaşımızın ara seçimlerde İzmir 
radyosunun parti propagandasını ilk açılış nut
kunda bâzı âyetler okuduğu hakkındaki sözlerime 
temas ederek radyoda dinî yayınları arzu etme
diğime dair beyanda bulundular. Bunu şiddetle 
reddederek tashih etmek isterim. Radyo ile din 
yayınları da yapılır fakat onun da ilmî metodu 
ve teknik usulü vardır. Bugün radyomuzda ya
pılan dinî neşriyat dahi, ilme tekniğe uygun 
değildir. Muvakkat ve günlük politikalara göre 
idare edilmektedir. 

İkinci olarak, kürsiye çıkan Sayın Kars Mil
letvekili arkadaşıma arzederim ki, zannediyorum 
kendilerinden yaşlıyım, Azerbaycan idealini, 
Azerbaycan ıstırabını, edebiyatını, Azerbaycan 
müziğini, merhum ve mağfur Hüseyin zade Ali 
Bey üstadımdan dinlemiş bir talebesiyim. Memle
ketimize ilk geldikleri zaman yurdumuzda otu
ran, sonradan maalesef yurdumuzdan tehcir edi
lir gibi teb'id edilen muhterem Resülzade Meh
met Emin Beyin, istanbul'da bulundukları müd
detçe rahlei tedrisinde yetiştirdiği gençler arası
na ara sıra iştirak edenlerdenim. Azerîliği, Azerî 
edebiyatının, Azerî müziğinin Azerî Türklüğü
nün ıstırabının ne olduğunu, kendileri kadar bi
lirim. Bu arada arzedeyim : Beyanımı burada 
yanlış aksettirdiler. Ben Azerbaycan şarkıları 
demedim, dikkat buyuruldu ise Azeri havaları 
dedim. Azeri havaları; bizde zaten opera komi;. 
ğin ilk eserleri de Azeri havalariyle başlamış
tır. Onun yanında leblebici horhoru çok seve
riz. Niçin? Motif ve melodilerini İstanbul'da 
merhum bir ermeni vatandaş yapmış olmasına 
rağmen; Azeri motif ve melodileri olduğu için 
çok ruhumuza uygun, yakın ve sıcak gelir. Aze
ri havaları Sivas'tan geçtiniz mi, melodileri ve 
motifleri itibariyle eh karakteristikleri Kemah'
ta ve Erzincan'dadır. Bugün burada ohl&rm 
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güftelerini telâffuz etsem hepiniz seversiniz, on- < 
larm içinde Azeri motiflerin parçaları vardır. 
Nihayet, daha uzaklara doğru gittikçe, bu işin 
Kars'ta ve maalesef şimdi elimizde olmıyan hu
dutlar içine girince, Tiflis'e kadar devam eden 
yerlerin içerisinde en munis, en uygun gelen
ler yine Kemah ve Erzincan havalarıdır. Bunu 
söylemekten maksadım, Kars havalarının fena 
olduğunu söylemek değildir, yalnız onların ha
vaları daha çeşitli ve daha mahallîdir, Erzincan 
ve Kemah havaları daha memleket şümul bir 
safhaya gelmiştir. Fakat opera komik parçala
rı olabilecek Karadeniz havaları da memleket 
şümul sevilen motifleri ve melodileri hâvidir. 
Benden; mahallî, iptidai fikirleri, hele hele 
Türklüğü parçalıyacak bir zihniyeti bu zat ben
den beklememelidir. 

Üçüncü noktaya geçiyorum; sayın Behzat 
Bilgin üstadımızın dindarlıklarını teyiden bu
yurduklarına bir kelime ilâve edeceğim. Lütfet
sinler kabul etsinler benim de hiç değilse ken
dileri kadar eski bir müslüman olduğumu bil
sinler. Din neşriyatı başkadır, din tenviratı yi
ne başkadır. Partilerin siyasi mücadele için rad
yo saatini açarken ayetle söze başlamak başka 
bir şeydir. Bunu burada misal olarak beyan ve 
tekrar ettiler. Yine de doğru bulmuyor ve ka
bul etmiyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN —-. Başka söz istiyen yoktur. Ki
fayeti müzakere takriri var... 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Söz istiyorum. 
(Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Tavzih ede
cek. Fi'kMerine aykırı bir isnatta bulunulduğu
na dair düşüncesi varsa1 söz milletvekilinindir. 
Şimdi Başkanlık bu hususta da'Abbas Çetin'e 
son konuşmada fikirlerine aykırı bir isnat ya- I 
pıldığı kanaatinde değildir. 

ABBAS ÇETlN (Kars) — Ben bu kanaat
teyim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz? 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Abba's Çetin'in. konuşmasını 

kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. I 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, yeri
me oturduktan, sonra bir kısım arkadaşlar şunu I 
fısıldadılar : Şimdi Cezmi Türk" Azeri havala- I 
rından bahsetti. Bunda Samet Beyin kabahati 
nedir? Ben böyle bir kasıt ile söylemedim. | 

.1952 0 : 2 
/ Tersine olarak politika mevzuunda," Sam et ?e;ça-

tılaeaksa o da ilerisinde bulunduğu ve içerisin
den uzanarak geldiği bir Azeri havası, bir 
Azerbaycanlılığı veya bir Azerbaycanlılık men
şei mevzuunu ele alarak değil, onun şahsını 
ve onun işlerini ele alarak söylemek Jâzımgelir. 
Cezmi Türk'ün Azeri havalarını bu şekilde ifa
de etmiş olmasından duyduğum ıstırabı söyle
mek i'ç.in geldim. Fakat kendisinin Azeri hava
larını ifade etmesinden gurur ve zevk de duy-

I dum, teşekkür ederim .Eğer sözlerim yanlış.an
laşıldı ise özür dilerim. (Bravo sesleri). İstir
ham ederim, bundan sonra bu işleri1, Türk Mil
leti olarak, tarihin derinliğine ve arzın genişli
ğine yayılmış bir büyük millet olarak inceler
ken bu kadar küçjülmiyelim. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN —- Efendim, başka söz istiyen yok. 
417 ııei bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
451 Yayın, turizm ve propaganda 

[giderleri 467 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tmiyenler... Kabul edi'lmişti'r. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 38 295 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 «Geçen yıl borçları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tmiy enler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 4 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Ajans ödeneği ve ajans dış 
muhabirler inin her tlürlü ücret 
ve giderleri 570 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edil'mişti'r. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, bilhassa gaze
teci arkadaşların şikâyet ettikleri bir mevzu 
da Anadolu Ajansıdır. Geçen yılkı temenniler
de ajansın modern, ajanslar seviyesine gelmesi, 
birçok hatip arkadaşlar tarafından temenni e-
dilmişti. Ajans, Devletin ajansı olduğuna göre, 
bilhassa siyasi hayatta önemi haiz olan birçok 

| haberler, birçok ahvalde dış ajanslardan gazete-
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lerimize intikal etmektedir. Bizim temennimiz; 
Anadolu Ajansının Hükümetle sıkı münasebe
ti olduğuna göre ve Hükümetle sıkı teşriki me
sai yaptığına göre bu kabil havadislerin başka 
ajanslardan evvel kendi ajansımız tarafından 
matbuata verilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar; üzerinde durmak iste
diğim diğer bir mevzu da; m emleketimizde de
mokratik hayatın başlamasından beri foto ve 
haber ajanslarımızın da çoğalmakta olmasını 
memnuniyetle karşılamaktayım. Sabahleyin Sa
yın Ağaoğlu arkadaşımız, resmî ilânların tevzi 
sebeplerini, matbuatın takviyesi ve birçok gaze
telerin . tutunması bakımından izah ettiler. Bu 
kendilerinin görüşleridir. Bu.mütalâaya iştirak 
etmemekle beraber, bunu bir mütalâa olarak ka
bul ettiğimiz takdirde Hükümetimizin yeni fo
to ve haberler ajanslarına yardımda bulunması
nı da temenni ediyorum. Bu foto ve haber ajans
ları da memlekette binlerce gazete ve mecmu
alara birçok haber ve fotoğraf göndermek su
retiyle büyük hizmetlerde bulunmaktadırlar. 
Yani Anadolu Ajansının yapamadığını bunlar 
yapmaktadırlar. Bendenizin bu itibarla temen
nim, 570 OOO liradan ibaret olan bir ödeneğin 
tenkisine imkân yoktur. Bir teklifle gelmek 
durumunda değilim. Bu hususi ajanlara da Hü
kümetin yardımını, onların tekâmüle ulaşması 
bakımından bendeniz temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bölümü 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler. . . Ka
bul etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
711 Radyo istasyonlarında mevcut 

makina, alet ve gereçler ona
rımı , 200 000 
BAŞKAN. — Kabul edenler. 
Kabul etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

761 Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve mevcut istasyonla
rın esaslı surette genişletilmesi 
ve düzenlenmesi giderleri 104 401 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, bu' bölümde 
söyliyeceğhn söz şu: Memleketimizde yeni bir 
radyo istasyonunun Erzurum'da kurulmasını 
büyük bir memnuniyetle karşıladım. Her zaman 
arzetmişimdir. Muhterem' arkadaşlar,' Türkiye 
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| halkı köylü karakterini haizdir. Nüfusumuzun 

ekserisini teşkil eden köylüler, her sahada rad
yo neşriyama muhtaçtırlar. Bendeniz şu temen
nide bulunuyorum : Kurulacak yeni radyo is
tasyonunun köylümüzün' zirai\ iktisadi ve kül
türel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tama-
miyle köylü neşriyatına tahsis edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci bir temennim 
şudur ': Demokratik hayata "intibak tarihinden 
beri, memleketimizde, gazete .'ve dergilerin ne
şir sahasındaki imkânları, çok genişlemiştir. 
•Anadolu'da her gün yeni bir gazete çıkmakta
dır. Bunun yanında radyo istasyonlarımızın 
da, Devlet radyoları yanında, hususi teşebbüs 
eliyle tesis ve işletmeye açılmasını görmek is
teriz. Devlet murakabesi baki kalmak kayıt 
ve şartiyle Telsiz Kanunumuzun demokratik 
gelişmelerimize muvazi olarak yeniden ele alın
masına ihtiyaç vardır. Bâzı memleketlerde hu
susi teşebbüsler vâsıtasiyle radyo televizyon 
istasyonları ; kurulmaktadır. Memleketimizde 
bu işlerle meşgul olan müesseseler vardır. Ga
zetelerde okuduğuma göre birçok televizyon 
istasyonları kurulacaktır.' Buna çok sevindik. 
Bütçemizde bunun için bir ödenekle karşılaş
mış bulunmuyoruz. ' Belki de bir münakale ya
pılacaktır. Bu da memleketimizin ileriye doğ
ru gittiğini gösterir. •. '•• ' . • 

Muhterem arkadaşlar; benim bu mevzu üze
rindeki tekrar söz alışımın bir sebebi de, arzet-
tiğim gibi, bir an evvel köylümüzün radyo is-
tasyonlariyle ihtiyaçlarının karşılanması ya
nında köylünün radyo ihtiyacının memleket 
içinden temini mevzuudur. Bu bir" bakıma, 
Millî Eğitim Bakanlığını, bir bakıma, Radyo 
idaresini, bir bakımda da, memleketimizde rad
yo yapılmakta olduğuna göre, alâkadar olan 
bakanlıkları ilgilendirir. 

Memleketimizde radyo imali için bütün im-
I kânlar vardır. Hattâ Ankara'da Yüksek Tek-
I nik öğretmen Okulu çok ucuz bir fiyatla radyo 
I yapmıştır, istanbul Teknik Üniversitesinin 

elektrik branşı dahi seri halinde radyo yapa-
I <cak bir haldedir. Memleketimizde radyo tekni

ği inkişaf eder ve köy tipi radyolar yapılırsa 
I bundan, hem memleketimiz sanayii bakımından, 

hem de köylüye ucuz radyo temini' bakımından 
müstefit olacağız. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 

I BlLGİN (İzmir) •— Efendim, yanlış anlaşılma-
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ya mahal vermemek üzere kısaca maruzatta bu
lunacağım. 

Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımız bu 
bölüm münasebetiyle, yeniden kurulacak radyo 
istasyonları hakkında temennilerde bulundular. 
Bu bölüm yeni kurulacak radyo istasyonları için 
değildir. B,u bölüm, inşa' edilmiş kısa dalgalı 
radyo istasyonu personelinin ikametine kifayet 
edecek şekilde mevcut lojmanların tevsiine ait
tir. Bunu tavzih etmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, bölümü oyunuza ar-
zediyoriım. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi bit
miştir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesine ge
çiyoruz. 

F — İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

Heyeti ıımumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. 
201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

-Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 net maddesi "ge
reğince ödenecek -para mü
kâfatı 

.BAŞKAN^ Kabul. edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
;5 43 4 sayılı Kanunun 14 neü 

Lira 
661 052 

295 800 

100 000 

70 000 

19 100 

5 000 

B. ljiıa 
maddesinin (D) fikrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 52 623 

" . BAŞKAN — Kabul edenleri.. 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 39 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 200 
BAŞKAN---Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf: ve telefon ücret 
ve giderleri 15 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli . 26 000 
' BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
306 Giyecekler 6 000 

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

307 Yolluklar 66 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Sayım ve anket, giderleri 150 001 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Makine fişi satmalriıa giderleri 175 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler..: Kabul edilmiştir. ' 

451 Yayın giderleri 103 000 
BAŞKAN--Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
; gerektirdiği giderler 9 000 

. BAŞKAN — Kabul edenler... 
., Etmiyenler... Kabul edilin iştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
502 Eski yıllar borçları 2 

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

711 Makine, alet ve gereçler ona
rımı 30 000 

... . e, 

ABDÜREAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, heyeti umumi-
yesi üzerinde söz alacaktım, alamadım. İstatistik 
Umum Müdürlüğümüzün bu bölümünde bilhas
sa zikretmek istediğim husus, bu müessesede 
tasarruflar yapılmış olmasına rağmen memleke
timizin bütün branşlarına taallûk eden istatistik 
teşkilâtının kurulmasını temin etmekten ibaret
tir. Tür]?: ekonomisi üzerinde tetkikler yapan 
Milletler arası İmar ve Kalkınma Heyeti, yani 
Barker Heyetinin bu mevzu üzerinde hazırla
dığı veyahut yaptığı temenniler arasında ... 

BAŞKAN — Bölüm, makine alet ve gereçler 
onarımı hakkındadır. Bunun üzerinde konuşun. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (De-
vamla) — Arkadaşlar, makinelerinin temin edil
miş olmasma, teknik yardımdan geniş imkânlar 
sağlanmış olmasına rağmen İstatistik Genel Mü
dürlüğünün tekâmüle olan ihtiyacı büyüktür. 
Birçok yeni makinelerle teçhizi lâzımdır. Bende
nizin temennim budur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümü oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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751 Satın alınacak makina alet ve 

gereçler .. 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -~ İstatistik Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin müzakeresi bitmiştir. 

G — Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Bütçesi. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?... 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar, Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinde iki hususa temas ede
ceğim. Bunlardan bir tanesi, bu müessesenin de 
memleketimiz için en lüzumlu müesseselerden bi
ri olduğunu belirtmek isterim. 

Arkadaşlar; Meteoroloji Umum Müdürlüğü, 
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tekâmül halindedir. Ancak Türkiye bir ziraat 
memleketi olduğuna göre; hava şartları ile bera
ber toprak rutubetini tesbit etmek ihtiyacı var
dır. Toprak rutubetini tesbit etmek için Mete
oroloji Genel Müdürlüğü, toprak higrometrele-
ri aletleri ile teçhiz etmek lâzımdır. 

Bu müessesenin başına gelen arkadaş, her 
• halde pek yakın bir zamanda bu ihtiyacı gidere
cektir. •' '•, 

Muhterem arkadaşlar; temas etmek istedi
ğim ikinci nokta şudur : 

Bu, aşağı yukarı bütün umum müdürlükler
de görülmektedir. Meteoroloji Umum Müdür
lüğünde bir arkadaşımız vardır; Fuat Adalı. 
Bu; malûm olmıyaıı bir sebepten Orman Genel 
Müdürlüğünıdlen . alınarak bu müessesenin başı
na verilmiştir. Kabul buyurmuş olduğumuz bir 
kanunla bu müesseseye tâyin edilecek olan 
umum müdürün, meteoroloji bilgisiyle müceh
hez olması ve yüksek tahsil görmesi şarttı. Bu 
arkadaşımız meteoroloji ile alâkalı ise de bu 
müessesenin bünyesinde senelerden beri terfi 
bekliyen, doktorasını yapmış bir arkadaşımız ol
duğu halde dışardan umum müdür yapılması 
suretiyle bu arkadaşımız şube müdürlüğüne in
dirildi. 
• Arkadaşlar, bir teknik elemanı bir. müesse
seye bağlıyan sebep onun terfii göze alması ve 
yükselmesidir. Bu arkadaş bugün şube müdür
lüğüne getirilmesinden dolayı müteessirdir. 

Arkadaşlar, meteoroloji ilmi çok uzun ihti
sas istiyen bir ilimdir. Böyle uzman derecesine 
yükselmiş arkadaşlarımızın terfiini nazarı itiba
ra almamak ve umum müdürlüğe lâyık olduğu 
halde bu arkadaşı o mevkie terfi ettirmemek 
suretiyle kaçırırsak teknik müesseselere eleman 
nereden bulacağız! Aynı hal Ziraat Vekâletin
de de mevcuttur. Bütçesi görüşülürken arzede-
ceğim. . 

Bendeniz şu temennide bulunuyorum. Bu ka
bil teknik müesseselerin umum müdürlüklerine 
getireceğimiz arkadaşları o müessesenin, içinde 
yetişmiş olan elemanlardan seçmeliyiz. Hariçten 
adam getirilmesi ve siyasi, icaplara göre bunla
ra yer bulmak endişesiyle, bu kabîl arkadaşları 
darıltırsak müessesenin istikbali tehlikeye dü
şer arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ekrem Ali Can. , 
EKREM Alil. CAN .(Kocaeli) — Efendim, 

ben kısaca bu Meteoroloji Genel Müdürlüğün-. 
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de vulm bulduğunu duyduğum bir suiistimal 
hâdisesinden bahsetmek ve Hükümetten bu hu
sus doğru mudur, yanlış mıdır diye malûmat is
temek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Bu vesile ile bütçenin tümü üzerinde tenkidler 
yaptığım zaman, Sayın Maliye Vekilinin suiisti
mal mevzuundaki sözlerimi yanlış anlamasını da 
izah etmek istiyorum. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 1950 yılı
nın; zannederim Nisan ayında teknik lüzuma 
binaen, «Radiosonde ve sondaj balonları ısıtma 
makinesi» diye bir makine alınmış, zannederim 
bin otuz liraya. O zaman teknik lüzuma binaen 
alman bu makine idarenin deposuna atılmış, 
bir buçuk sene sonra galiba 1952 yılında bir ih
bar dolayısiyle malûmat peyda olunmuş. îhbar 
tahkik edilmiş, meğer. «Radiosonde ve sondaj 
balonları İsıtma makinesi», âdi bir çamaşır ma
kinesi imiş. Bin otuz liraya maliyeti olan bu 
.makinenin, 200 - 300 liraya piyasadan temin edi
leceği de muhakkakmış. İhbar üzerine ve tah
kikatta hâdise bu şekilde tevsik olunmuş. Hattâ 
içerisinde mevcut çamaşırların ne şekilde yıka
nacağına dair tarif name de meydana çıkarılmış. 
;•••• Şimdi bendeniz suiistimallerin meydana çı
karılması babında yeni idarenin yeni birtakım 
tedbirler almamış olduğunu ifade ederken, bu 
çeşit hâdiselerin idare sistemimiz içerisinde ken
diliğinden meydana çıkarılması babında yenilik 
getirmemiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Hâ
dise bir muhbir vasıtasiyle bizim ıttılaımıza 
vaz 'edilmemiş olsa, bundan haberdar olmıyacak-
tık. Bu hâdise idareden niçin çıkmıyor? Teknik 
zaruretle alınarak depoya atılmış ve geçen müd
det zarfında bu makinenin kullanılmasına bir 
kere dahi lüzum hissolunmamış. Madem ki buna 
lüzum yoktu, neden alındı ve bugüne kadar bu
na lüzum hissedilmemiş olması ciheti tahkik 
edilmiş midir? Tahkikat neticelendirilmişse me
suller kimlerdir? Ve bu idarede bu makinaya 
lüzum gösterenler hakkında her hangi bir tah
kikat yapılmış mıdır? Bu hususu Sayın Hükü
metin izah buyurmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Ekrem Alican'm söylediği husus bir ihbar mev
zuudur. Tahkikat Maliye müfettişlerine veril
miştir. Başbakanlık adına Maliye müfettişleri 
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tahkikat yapmaktadırlar, ihbar yoliyle, müşahe-
do yoliyle, senelik teftişler yoliyle suiistimalle
re, yolsuzluklara muttali olduğumuz ananelere 
en şiddetli bir tarzda el koymaktayız. Muttali 
olup da el koymadığımız hâdiseler sorulur da 
cevap veremezsek mesul oluruz, hacil oluruz. 
Ama insanlar yüzde yüz meleklerden ibaret 
olmadığına göre en ileri cemiyetletlerde dahi 
hırsızlar olacaktır. Onların karşısında müdebbir, 
mesuliyetini müdrik bir Hükümet oldu mu bu 
melek ve şeytan dâvası daima şeytanin, şeririn, 
haksızın mağlubiyeti ile sona erecektir. 

Hâdiso bundan ibarettir. 
Abdürrahman Boyacıgiller'in söylediklerine 

gelince; Vallahi arkadaşlar, arzı malûmat ede
yim ; ama şu kadar yüz bin memurumuzun ayrı 
ayrı bütün meselelerini yüksek huzurunuzda 
müzakere ve münakaşa etmek bilmem ki nasıl 
mümkün olur? 

Bu dediğiniz hâdisede bir yolsuzluk varsa 
getirin onu konuşalım. Hattâ bir vesiyle ile ar-
zettiğim gibi Yüksek Meclisin muhteşem sinesi
ne bu çeşit meseleleri getirmeye de lüzum yok. 
Bunlar küçük meselelerdir. Bununla beraber ar
zı malûmat edeyim: 

Umum Müdürlük münhal; Umum Müdür 
Muavinini Umum Müdüre vekâlet ettiriyoruz. 
Umum Müdür Muavinine de bir şube müdürü 
vekâlet ediyor. Umum Müdürlüğe tâyin yapılı
yor, Umum Müdür Muavini de asli vazifesine 
başlıyor. Umum Müdür Muavinine vekâlet eden 
şubo müdürü de şube müdürlüğüne avdet edi
yor. Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesi'ni kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
201 Aylıklar 1 082 102 

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

202 Ücretler 285 300 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar G8 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yahan'cı. dil bilenlere 3656 sa- • 
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
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(gereğince ödene'cek: para mü
kâfatı 1 
(BAŞKAN .-— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkra'siyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere>-
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 74 702 

, BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul' edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 10 501 
BASİLİN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri' 33 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 5 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 123 000 

"', BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 45 200 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 'Giyecekler 3 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'307 Yollukla-r 26 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..: Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
'ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 îşletoe genel giderleri 011000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451' Yayın giderleri 16 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön-

B. 
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derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hizmetlilerin kurs 
giderleri 

. BAŞKAN-~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyolarının ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarında 
mevcut makina, alet ve gereç
lerin onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları yapı 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalmacak makina, alet ve 
gereçler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalmacak motorsuz taşıt
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

,15 000 

16 000 

9 000 

1 000 

.1 800 

10 000 

7 000 

10 000 

62 000 

200 

Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü Bütçe
si bitmiştir. 

/ / — Diyanet işleri Bütçesi : 

BAŞKAN — Diyanet îşleri bütçesine geçi
yoruz. ' . , , 

Tümü, hakkında söz istiyenlerin isimlerini o-
kuyorum : , . / . 

îsmail Berkok, 
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Ahmet Gürkan, 
Yusuf Aysal, ":1;"/ 
Ömer Bilen, 
Mehmet özbey, 
Ham di Şarlan, 
,A. Fahri İşeri, 
Yusuf Karslıoğlu, 
Gazi Yiğitbaşı, 
Ali Ocak, 
Nusrct Kirişcioğlu, 
Sami İnal, 
Nâtık Poyrazoğlu, 
İBaha Akşit, 

' Said Bilgiç, 
Zihni Ural, 
Mahmut Goloğiu, 
Daim Süalp, 
İzzet Akçal, 
Abdullah Gedik, 
Sinan Tekelioğlu, 
Necip Bilge. 
Şimdi KÖZ sırası İsmail Berkok arkadaşımı-

zmdır. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım. 
Mâruzâtım bu seneki bütçeye müessir olmak 

gayesini istihdaf ctmiyeeektir. Fakat gelecek 
sene için faydalı olacağını zannettiğim bâzı 
esasları ve temennileri ihtiva edecektir. Bu
nun için yüksek müsaadeniz ile din hakkındaki 
yeni. bir görüşü arzetmek suretiyle sözlerime 
başlıyacağım. 

Bundan birkaç sene evvel Dil ve Tarih Fa
kültesinde Amerikalı bir felsefe profesörünün 
dersinde bulunmuştum. 

Bu dersin mevzuu (Seldin) adındaki Ame
rikalı bir âlimin, insanların organik bünyele
riyle pisikolojik hüviyetleri arasındaki müna
sebetini tâyin eden prensipler idi. (Şeklin) bu 
mevzu hakkında yaptığı tetkik neticesinde üç 
insan tipi tesbit etmiş : 

1. Rahm ve şefkate ve iyiliğe mütemayil 
olan tip; buna (dinî tip) 

2. Tetebbu ve tefekküre mütemayil olan tip : 
Buna da (İlmî tip) 

3. Tahakküme mütemayil olan tip, buna da 
(diktatörlük tipi) diyordu. 

Profesör bunları uzun ıızadıya izah ettikten 
sonra nihayet şu neticeye varmıştı : 
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Dünyanın, diktatörlük tehlikesinden korun

ması için yegâne çare, dinî ve ilmî tipteki insan
ların iş birliği yapmalarıdır. 

Filhakika tarihen sabit bir hakikattir ki dik
tatör olmak istiyenler evvelâ ilme ve dine hü
cum etmişlerdir. Bu müesseseler körletilmedik-
çe veyahut kendi arzularına uygun bir macera
ya sevkedilmedikçe bunlar, diktatörlük tesis 
edememişlerdir. 

En modern misaller, totaliter rejimlerdir.; 
Din hakkındaki modern bir telâkkiyi böylece 
kısa bir misal ile arzettikten sonra : Maalesef 
ihmale uğramış olan islâm dininin diğer dinler 
arasındaki mevkiine temas etmek istiyorum. 
Ancak başınızı ağrıtmamak için bu temasım çok 
kısa olacaktır. 

Dünyadaki beşerî bütün tesisat, hâdisat (in
san) telâkkisine göre şekil almıştır. Bu bakım
dan islâm dininin insanı nasıl bir telâkki ile an
ladığını tesbit etmek faydalı olacaktır. 

İslâmiyete göre insan diğer bâzı dinlerde ol
duğu gibi muhti ve âciz değil, bilâkis mükerrem 
ve kuvvetli olarak yaratılmıştır. Bu sebepten, 
melekler dahi kendisine secde etmiştir. Binaen
aleyh insan, Allahtan başka kimseden istiane 
etmez, Allahtan başka kimseye baş eğmez, bin-
netice insanlar, kendi cinslerinden olan diğer 
bir insanın hâkimiyeti altına giremez, işte de
mokrasinin temeli. 

İnsanın bu mümtaziyetini Hazreti Ali (Sen 
kendini küçük bir cisim sanıyorsun, halbuki sen-
da avalimi ekber mündemiçtir, hastalık senden
dir. Sen onu biliyorsun ilâçta sendedir. Sen 
onu görmüyorsun) şeklinde ifade eder. Bundan 
başka islâmiyet, iki günü müsavi olan insanın 
hüsrana düşeceğini ve insanlar nasıl ise öyle 
idaro olunacağını söyler ve bir kaç satır içine 
sığdırılan bu hükümlerden daha kuvvetle ifade 
edilmiş hükümler olduğu bilmem ki iddia oluna
bilir mi? Şunu da tebarüz ettirmek isterim ki: 

İslâm âleminde bu hükümler nazariyatta 
kalmamıştır. Asırlarca dünyada tatbik edilmiş
tir. Ve tarih bu tatbikatın azametli eserleriyle 
süslüdür. Beşeriyet bugün düştüğü badireden 
ancak bu ve jemsali prensiplere bağlanmak ile, 
kurtulacaktır. Dünyadaki hayat ve tefekkür ce
reyanının bu istikamet üzerinde bulunduğunu 
sezmek güç değildir. 

Muhterem arkadaşlar : 
İşte bu mahiyeti taşıyan bir din lâyiklik te-
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lâkldleriyle hayat sahnesinden tart edilerek ma
betlere hapsedilemez. Böyle yapılır ise, değil 
yalnız biz, fakat bütün dünya, birçok büyük 
hakikatlardan ve hakikat kaynaklarından mah
rum edilmiş olur. 

Dinimizin bu mahiyetinden nasıl istifade 
edeceğimizi arzedeceğim : 

Yüksek malumlarınızdır ki, bünyesi itiba
riyle bütün memleketi içine alan Diyanet İğleri 
teşkilâtı (Hamdullah Suphi Beyefendinin de
dikleri gibi) Türkiye'de her hafta kırk bin 
kürsüden millete hitap etmektedir. Eğer zama
nın teknik vasıtalarından (Yani radyodan) is
tifade edilirse, bu hitabe cihanşümul bir geniş
lik vermek mümkün olacaktır. Tamamen ta-
azzuv etmiş binaenaleyh, hayatiyeti haiz olan 
böyle bir teşkilâta karşı lâkayit kalmak,. bilmem 
doğru mudur? Dünya ve hayat (muvacehesinde 
İslâm Dininin mümeyyiz iki karakteri vardır: 
1) İslâmiyet traditionalist, ananeye bağlı değil, 
tamamen rasyonalisttir. Hattâ tradiomalistlerle 
çok mücadele etmiştir. Kuranikerim bu hususta 
birçok esasları ve hadiseleri ihtiva eder. 2) İs
lâm dini rejiyonal, mahallî değil, tamamen ci
hanşümuldur, mondiyaldir. Yani bütün insanlara 
hitap etmekle mükelleftir. 

Bu karakterlerine göre Diyanet İşleri Teşkilâ
tına rasyonal ve asrın idrak ve şartlarına uygun 
bir mahiyet verilımesi zaruridir. Ve esasen 
radyo icat edildikten sonra dünyaya hitap etmek 
.mecburiyeti farzı ayın, halini almıştır. Aksi tak
dirde Diyanet İşleri vazifgesini-ve mükellefiyeti
ni yapmamış bir vaziyette kalacaktır. 

Bu vazife' tamamen yapıldığı ve iyi idare 
edildiği takdirde bu hareket tarzının memleket-
içi efkâr hissiyatına müessir olacağından başka 
bizi dünyaya tanıtmaya hizmet edecek ayni za
manda dünyâ telâkkiyatına ve efkârına tesir 
yapmak da mümkün olacaktır. Bir de üzerinde 
hassasiyetle durulması icabeden ahlâk mevzuun
da Diyanet İşleri faaliyetlerinin ne kadar mü 
•essir rol oynıyacak bir mahiyet taşıdığını düşün
mek gerektir: , 

Artık dünya birliğine doğru gidildiği bu de
virde, İnsanlık kafilesine bütün kıymetlerimizle, 
ve kabiliyetlerimizle katilmamız ve kafilede 
mevkiimizi ona göre aramamız ve bulmamız la
dır. Bunun için şimdiye kadar paslı ve müh
mel bıraktığımız kıymetlerimizi meydana çıka-
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rarak onları işler bir hale getirmeli, kendimizi 
bunlarla takviye ve teçhiz etmeliyiz. 

Binaenaleyh, Hükümetimizin memleketi 
(Millî kalkınma gayesine) doğru götürecek olan 
programını hazırlarken bu programda Diyanet 
İşleri teşkilât ve faaliyetine de yer verileceğini, 
ve mezkûr teşkilâta bu yerde iş görecek bir ka
biliyet kazandırılması için lüzumlu tedbirler 
alınacağını ümit ederim. 

Diyanet İşleri teşkilâtının halka bırakılması 
taraftarı olanlar vardır. Bu taraftarların bir 
kısmı lâyizm kanaatiyle diğer bir kısım.. din 
işlerinin bu vaziyetle daha ziyade inkişaf etmek 
imkânını bulacağı lümidiyle (hareket ediyorlar. 
Ben 'bu kanaatte değilim. Bâzı formalitelere ve 
siyasi fantezizme kapılarak cihanşümul bir teş
kilâtı başıboş bırakmak bir hatadır ve memle
ket menfaatlerine' aykırıdır. 

Kendi çalışmalarına ve ideallerine hizmet 
edebilecek Ibir hüviyet taşıyan bu teşkilâttan 
Hükümetin istifade etmesi ve onunla iş 'birliği 
yapması gayet tabiîdir. 

Ancak (bu 'müesesedem istifade için .onu ta
mamen kavramak ve fbeslemek icaflbeder. Bunum 
içim Hükümetim hül'âsaten aşağıda arzedilem 
işleri ele' alması lâzımdır. 

1. Din, itikat ve ibadet olarak nerelerde 
(naniği sınıflarda' okutulursa okutulsun, fakat 
Mâm dini hayat düsturu olarak, hakikat kay
nağı olarak ve en nihayet kemdi malımız olarak 
İlahiyat Fakültesinden başka diğer yüksek mek
teplerde ve liselerde okutulmalıdır."' 

2. Hükümet, buigüm ucu ile tuttuğu imam 
ve hatip mekteplerimi daha -anlayışlı ve kavra
yışlı bir zihniyetle ele almalıdır. 

3. Diyanet İşleri' 'Teşkilâtı daha rasyonel ve 
daha işler bir şekilde tensik edilmelidir. 

(Bu zihniyetle kurulacak ve işletilecek Diya
net İşleri .Teşkilâtımın., rasyonel faaliyetleriyle 
bu memlekete yapacağı hizmetleri bugünkü zih
niyetle belki tamamen kaıvramamaz. Fakat.ha
yattaki cereyanları ve inkişafları derin bir gö
rüş ve anlayışla takip ve tetkik edenler her hal
de bu hizmetlerin büytükKüğümü ve-neticelerini 
istidlal edebileceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar; kıymet ve kuvvetle
rimizi amlıyalım ve Ibumlardam istifade edilmesi
ni bilelim. 

AHMET GÜKKAN (Tokad) —Muhterem 
arkadaşlar, memleketimizin içtimai ve terbiyevi 
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görüşü- üzerinde en mühim âmil ve unsuru teş- I 
kil eden Diyanet İşleri üzerinde (birkaç kelime 
de bendeniz söylemek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, tarihimizi açtığımız 
zaman onun içersinde altın kalemle yazılmış 
olan ecdadımıza ait kahramanlık menkıbelerini 
ve hattâ bizim neslimizde dahi gördüğümüz bu 
gibi dasitanı hâdiseleri müta'lâa ederken bunla
rın en büyük ilham ve kuvvet 'kaynağının din 
olduğunda ımüttefikiz. 

İstiklâl 'Mücadelemizin jsonuuda ve cihan hu
sumetini, memleketimizin içinde, harimi is
metinde boğup, leşini1 demize attığımız zaman 
filozof Güs'tav İjebon şöyle demişti : «Müslü
man'ların bu tarzı hareketini 'gördükçe şuna ka-
ani oldum ki, bütün dünyayı idare eden kuvvei1 

diniye hâlâ aynı.kudreti muhafaza ediyor.» 
O halde bu mevzuu müta'lâa •öderken: aynı za

manda dinin memleket müdafaası için de çok 
lüzumlu bir unsur olduğunu kabul etmek mec
buriyetindeyiz. 

Arkadaşlar, uzun yılların ihmaline uğramış 
olan Ibu 'müessese 1950 yılından sonra 'gayesine 
doğru merhale, meırlıale 'adım attığını görmek
teyiz. Gerek Hükümetimizin ve ıgerök ona mü
zahir olan kabine erkânının1 bu hususta Igöstor-
miş oldukları anlayışa huzurunuzda teşekkür 
etmeyi bir borç 'bilirim. Bu müesseseyi ihmal 
etmiyoruz. Fakat onun muhtaç olduğu şeyleri 
'do Ibi'r an evvel temin etmek hususunu da ihmal 
etmiyelim. . • 

Bu hususların nelerden ibaret olduğunu uzun 
uzadıya izah etmiye lüzum yoktur. Diyanet İş
lerinin uhdesine düşen vazife, kul ile Allah 
arasında mânevi rabıtanın tesis ve idamesinden 
ibarettir. Kullar, kendileri arasındaki münase
betleri muhakkak ki lâyiklik prensipleri ile ayır
mış bulunmaktadır. Bu müessesenin bugünkü va-. 
zifesi, memleket içerisindeki eevami ve mesacidin 
imam ye hatiplerini temin etmek, memleket içe
risinde Kuranı Kerimi okuyabilecek hafızlan ye
tiştirebilmek için muallimler yetiştirmekten iba
rettir. 

Bunun haricinde dine yöneltilecek, din aleyh
tarı fikirlere karşı mecmua ve saire ile reddiye | 
cevapları yazmaktan ibarettir. 

Geçen sene öyle zannediyorum ki .bu mües
seseye bu hususta hizmet edebilmesi için biraz 
para ayırmıştık. Bilmiyorum bu hususta ne de- J 
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receye kadar muvaffak olmuşlardır? Yani isti
yoruz ki bu müessesenin elemanları kâfi değilse, 
artıralım. Memleket içerisinde ahlâki bakımdan 
mühim tesiri olacak yayınları, bu müesseseye 
yaptıralım. 

Arkadaşlar, yayınlar derken yalnız mecmu
ayı kasdetmiyorum. İcabında terbiyevi bakım
dan yapacağı propagandayı ve konferansları, 
radyoda yapabilsin. Artık bunun lâikliğe aykırı 
bir tarafı kalmamıştır. Din derslerini Devlet 
mekteplerinde kabul ettik. Diyanet İşlerini, Hü
kümetin, Başbakanlığı kadrosu içinde görüyo
ruz. Çok şükür şunu da iftiharla söyliyebilirim 
ki Kuranı Kerimi de zevkle cuma günleri sa
bahları dinliyoruz. .0 halde hiç olmazsa hafta
da birkaç dakika olsun bu müessesenin, millete 
ahlâki bakımdan, bâzı dersler vermesi lâzımdır. 
Buna kaniim arkadaşlar. Bilhassa bunu Hükü
metten rica ediyorum. 

Sonra sevgili arkadaşlarım, ayrı bir ricam 
daha vardır. O da şudur: Birçok camiler, kiraya 
verilmiktir ve birçok camiler, kapalı durmak
tadır. Size yalnız Ankara'dan iki misal verece
ğim. (Soldan bir ses, bunlar Evkaf Bütçesine ta
allûk eder). 

İmam mevzuunu mütalâa ederken camii de 
beraber mütalâa etmek lâzımdır. Çünkü imam, 
caminin lâzımı gayrimufarikidır. 

Ankara 'daki Ahituğra Meccidi, Muvakkitha-
ne, bugün kapalıdır,imam yoktur. 

Papani Mescidi kiradadır, Konyalı Şefik is
minde birisindedir. Helvacılar Mescidi Pol is

minde bir Ermeni vatandaşa kiraya verilmiş
tir, bugün onu, ahır olarak kullanıyor, arkadaşlar. 

Medeni memleketler içerisinde eğer her hangi 
bir mabedin her hangi bir şekilde kiraya verildi
ğini bir vatandaş bana ispat ederse ben iddi
amdan feragat ediyorum arkadaşlar. Bu bizim 
için hacaletaver bir keyfiyettir. Buna bir çare 
bulalım. Kiraya vermek ne demektir, cami ki
raya verilir mi? Cami depo olur mu? Bir zaru
ret olmadıkça. 

Sonra arkadaşlar, Gedik Mescidi, Kızılayda 
hububat ambarıdır. Hacıkoca Mescidi, Cumhu
riyet Halk Partisinin, Sakarya Bucağının fu
zuli işgali altındadır. 

İstanbul'da Beylerbeyi Cami inin muvakkit-
hanesi, Cumhuriyet Halk Partisinin işgali altın
dadır. Şimdi burada, bilhassa muhalefette bu
lunan arkadaşlarımdan, dindar olduklarından 
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asla şüphe etmediğim Halk Partili arkadaşla
rımdan istirham ediyorum; buraları boşaltsın
lar, müslümanlafa terketsinler. (Gülüşmeler, 
bu nasıl ölüyor «esleri). 

Sevgili arkadaşlarım, Emekli Sandığının 40 
neı maddesinin C fıkrasına ait bendenizin bir 
teklifini vardır. Oda şudur: 65yaşını dolduran 
memur, otomatikman tekaüde- sevkedilir. O.mad
dede Diyanet işleri Başkanlığı, Müşavere Ku
rulu Başkanlığı ve üyeler, hademei hayrat istis
na. edilmiştir Bunlar ancak Bakanlar Kurulu 
karariyle yahut Diyanet İşleri Başkanlığı kara
rı. ile tekaüde sevkedilebilirler. 

^Zühulen Diyanet İşleri Başkanlığı konmuş, 
Başkanlık , Muavini • konmamıştır!' Müşavere 
Kurulu Başkanı konmuş, muavini konmamıştır. 
Mushafları inceleme Kurulu dahi konmamıştır. 
Bunları da ilâveten bir teklifte bulunmuştum. 
Maksat, bu müesseseye eleman yetişmediği için 
mevcut elemanlara, çalışma imkânı temin et
mekten ibaretti. , 

Hepiniz seçmenlerinizden şikâyetler alıyor
sunuz. Buna kaaniim. Çünkü ben de alıyorum. 
Tokad'in bucak merkezinde imam yoktur. 
Köyün bilmem neresinde ölen bir kimesenin gö-
mülebilmeşi için son dinî vazifeyi yapacak kim
se olmadığından saatlerce yol yürüyerek imam 
bulmak için çırpmıyorlar. Yok, imam yok. Şu 
mevcut bütçede bir milyon küsur liralık bir ilâ-
vei tahsisat vardır. Bununla.447 imam, müez
zin, hatip ve saire temin ediliyor. 

50 - 60 milletvekili tarafından imzalanmış 
bir teklifimiz vardır. Bu teklifte 500 imam kad
rosu daha istiyoruz. 

Kabulünü sizden istirham ediyorum. 
BAŞKAN -'- Yusuf Aysal. 

. YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlarım : 

Huzurunuza gele 1952 yılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesi geçen yıla nazaran bir mil
yon küsur^ bin lira bir fazlalık arzcylemcktedir. 
Bu artışı, derin bir memnuniyetle karşılamış 
bulunmaktayım. Uzun yıllardan beri kendi 
haline bırakılan ve pek cüzi bir ücretle istihdam 
olunan hayrat hademesi ücretlerine az da olsa 
bir zam yapılmış olmasını hak ve adalet mef
humlarına yaklaşma yolunda bir adım saymak
tayım. 

Yurdun muhtelif yerlerinde bulunan ve 
sayısı bir hayli kabarık olan camilerimiz için 
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I imam, hatip ye müezzin, talebeleri hergün bir 
•-parça daha artmaktadır. Diyanet İşleri Baş

kanlığının bu lüzum ve ihtiyacı düşünerek büt
çesine bu maksadı teminen bir miktar tahsisat 

: koymuş olmasını isabetli bir hareket sayar, ge
lecek yıllar bütçesinde bu miktarın daha geniş • 
ölçüde derpiş edildiğini görmek isterim. 

Dini Yayınlar Döner Sermayesinin maksa
da uygun bir şekilde kullanılması için gerekli 
nizamnamenin şimdiye kadar hazırlanıp yürür
lüğe konamamış olmasını bir noksan sayar, di
ni eserlerin neşrine imkân verecek bu lâzime-
nin itina ile yerine getirilmesini temenni ede
rim. Aziz arkadaşlarım : 

Partimiz programının 14 ncü maddesi hü
kümleri gayet sarihtir. Dini tedrisat meselesiy
le, din adamları yetiştirecek müesseseler kurul
ması hususunda mütehassıslar tarafından esas
lı bir program hazırlanması zarureti belirtil
miştir. Bu vazıh hükümler muvacehesinde tat
bikat ve fiiliyatın realitelere tamamen uygun 
olması icabeder. 

Diyanet İşleri Bütçesinde çok önemli saydı
ğım bir konunun bulunmamış olması üzüntü
mü mucip oldu. Geçen yıllar bütçelerinde mu
ayyen ve mahdut ölçüde de olsa Üniversite İla
hiyat Fakültesinde okutulacak fakir ve .muhtaç 
öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek 
burslara ait bir bölümü bütün aramalarıma rağ
men göremedim. 

İlahiyat Fakültelerine kayıt ve kabul arzu-
siyle çırpman fakir ve muhtaç gençlerimizi bu 
heveslerinde desteklemek hem hayırlı neticeler 
doğuracak ve hem de parti programımızın tat
bik ve tahakkuku yönünden lüzumlu ye fayda
lı olacaktır. Diyanet İşleri sayın Başkanının 
bu fikir ye görüşüme, katılacağını ümit ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime burada 
nihayet veriyorum. Sebebi de şudur;- benden 

L sonra konuşacak olan Ömer Bilen'in konuşma
sını da hesaba katmak ve elinde kabarık bir kâ
ğıtla geleceğini, bildiğimden dolayı, bu bahis
te mâruzâtımı kesmek ve vaktimi kendisine bı
rakmak suretiyle, kendisine. karşı takındığım bir 
vecibeyi de yerine getiriyorum. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Efendim ben 
irticalen konuşmayı daha çok severim ama, va
kit nakittir, derler. Binaenaleyh sözüme şöyle 
başlıyacağım : Bu terazi bu kadar sikleti çek
mez. 
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•l -: Arkadaşlar Diyanet Bütçesinin müîjaketfesi 

sıpasında söz almama saik olan başlıca âmil şu 
olmuştur • Muhtelif vekâletler mülhak bütçe ile 
idare edilen teşekküller İktisadi Devlet Teşki
lâtı bütçeleri gözden geçirildiğinde Diyanet Büt
çeline tahsis edilen sekiz milyonluk bir miktar 

* şahsan beni inkisaıı hayale uğratmıştır. Gerçi 
Halk Partisi iktidarı zamanındaki miktara nis
petle büyük bir artış varsa da bunun sebebi 
hademei hayratın Diyanet İdaresine devredil
mesinden ileri gelmiştir. Hükümetin teklifine 
muvazi olarak 1952 Bütçesinde komisyonca bir 
milyon bir zam kabul edilmişse de bu da tat-

' minkâr olmaktan çok uzaktır. Çünki Diyanet 
teşkilâtı öyle muazzam bir teşkilâttır ki yirmi 
milyon bir kütlenin dinî, içtimai, ahlâki saha
larda yükselmesini ve yaşamasını temin edecek 
olan bir müessesedir. Memleketin en hücra köy
lerine kadar elini uzatan hattâ dağ başında ge
zen insanların bile vicdanlarına hak adalet mef-
humunıı telkin eden memleket şümul hattâ ci
han şümul bir müessesedir. Bu teşkilâtın lâyi- . 
kiyle muvaffak olması için haiz olduğu ehem
miyet nazari itibara alınarak millî ve ahlâki 
bünyemizde husule gelen marazı içtimaiyi ve 
sükûtu ahlâkiyi önlemek için maddi imkânları
mıza baş vurarak muasır milletler seviyesinde 
din adamlari yetiştirmek suretiyle mânevi cep
hemizi takviye ve tarsin etmek dinî bir vecibe, 
vatanî bir farizedir. (Soldan bravo sesleri) 
Çünki Türk ve müslüman milletimiz ve bütün 
vatandaşlar senelerce ihmale uğnyan hattâ iha
nete mâruz kalan maneviyat ve mukaddesatımı
zın ihya ve idame edilmesini Demokrat iktida
rından samimî olarak beklemektedirler. Ca'lî 
hareketlere karşı temiz milletimiz istikrah ve 
nefret duymaktadır. Söz sırası geldikçe hepimiz 
maneviyattan ve ahlâktan bahsederiz. Bence 
maneviyattan maksat ancak dindir. Din ise ah
lâkı fazilenin yegâne membaıdır. (Soldan alkış
lar) Bunu ne dost, ne düşman inkâr edemez, 
meğer ki kâfir olmasın. Dinden teeerrüt eden 
mîlletlerin beşeriyetin başına ne büyük belâ ol
dukları meydandadır. İslâm camiası içinde vu

kua gelen tezebz*üp ve bocalamaların yegâne se
bebi ise islânli bilgilere karşı cehalet veya ria
yetsizliktir. önü sonu ilme dayanan bir dinin 
salikleri bermurat, âtileri elbette namurat olur. 

Arkadaşlar Allah mefhumu tanınmıyan bir 
sahada yaşıyan cemiyetlerde maneviyat ve ah- I 

.1952 O : 2 
lâk aramak hayalden başka bir şey değildir. 
Her hususta iş birliği yaptığımız Garp demok
rat devlet ve milletlerinin din sahasında göster
dikleri sürat ve terakki adetâ gözleri kamaştı
rıcı bir haldedir/Bilhassa Âmerikayı ele alalım 
(1946) ihsaiyatma nazaran kiliseye bağlı (23) 
milyondan fazla katolik (77) milyondan ziyade 
protestan vardır. Amerika'da kiliseye olan bağ
lılık her gün biraz daha artmakta ve kuvvetlen
mektedir. (1935) de Protestan mezhebine ait 
(199 000) kilise ve kiliselere bağlı (55) milyon 
âza olduğu halde (1945) te kilise adedi 
(253 000) e yükselmiştir. Kiliselerin âzası ise 
(73 000 000) a yükselmiştir. Demek on senede 
(54 000) kilise yapılmış ve kiliselerin âza mik
tarı da (18 000 000) milyon artmıştır. 5 Ocak 
1947 tarihli Taymis gazetesinin yazdığına göre 
(1947) de yeni yapılacak Protestan kiliseleri 
için (550 000 000) milyon . dolar ayrılmıştır. 
Bütün bunlar medeniyet şahikasına yükselen 
Amerika'da din hayatının nasıl bir süratle yü
rüdüğünün bariz bir delilidir. Madem ki onlar
la iş birliği yapıyoruz, her sahada, yalnız mad
diyatta değil maneviyatta da onlara göz atma
mız lâzımdır. Amerika'da kilisenin ve din ha
yatının süratle inkişafını şu üç suretle tahlil 
ediyoruz: 

1. Vaiz ve nasihata verilen ehemmiyet; 
2. Din derslerine verilen geniş mevki, . 
3. Kilisenin her hususta hayırhah olmakta

ki yüksek başarısı, işte şu misaller bizlere açıkça 
gösteriyor ki, bir milletin refaha,. saadete ermesi 
ve zirvei kemale yükselmesi için maddi sahada 
olduğu kadar mânevi sahada da kuvvetli bulun
ması icabediyor. Din terakkiye mâni olur diyen 
gafillere Allah akıl, insaf versin. Bu mâruzâ
tımla şu neticeye varmak istiyorum. Biz millet
vekilleri ve Hükümetimiz mensubu bulunduğu 
muz ekmeli cdyan olan İslâm dinini müslüman 
milletimize talim ve tefhim hususunda âzami fe
dakârlık göstermemiz hem vezaifi diniye ye hem 
de menafii milliyemiz iktizasındandır. İnsanla
rın en büyüğü olan Peygamberimiz Hazreti Mu
hammet Aleyhisselâm kemalâtı insaniyeyi. kısa
ca şöyle hulâsa etmişlerdir : 1. Hakkı gör
mek, 2. Hakkı söylemek, 3, Hakkı istemek, 
4. Hakka tâbi olmak. Maalesef çeyrek asır 
bir müddet zarfında üzerimize çöken kesif bir 
sis tabakası bizlere hakkı göstermedi, samiamı-
zı tahriş eden fikri, ihtiras ve feryadı istibdat 
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hakkı işittirmedi, ağızlarımıza vurulan darbe
yi mezalim ve licamı sükût hakkı söylememize 
engel 'olmuştu. Hakka tâbi olmak imkânı da 
hiç yoktu, çünkü rahi hak, rahi adalet hâkim 
bir zümrenin zalim kuvvetleri tarafından tama
men seddedilmiştİ. Ancak bu imkânlar ilhamı 
ilâhi ile şahlanan Türk İdaresinin tecellisi ile 14 
Mayısta vücuda gelmiştir, işte bunun içindir 
ki, biz Dokuzuncu Dönem .milletvekilleri millî 
menfaatimizi icabettiren her hususta söz söyle
mekten zevk duyarız. Hamdolsun Allah'a biz
ler her hangi bir diktatörden değil, Büyük Türk 
milletinden ilham almaktayız. Allah bu müba
rek vatanımızı ve mübeccel milletimizi dalka
vuklar dalgasından ebediyen muhafaza buyur
sun amin. (Amin sesleri). 

Arkadaş'lar cihan tarihine1 atfı nazar edildi
ğinde açıkça anlaşılmaktadır ki, zaman zaıman 
'beşeriyetin Huzur ve saadetini bozanlar müste-
•bit 'diktatör zalimlerden ziyade onla'rm etrafı
na (toplanan.... 

IBAŞKAN, —. On dakikanız dolmuştur. 
ÖMER ÛBÎLEN (Ankara) — Yüksek Heye

tiniz müsaade ederse devam edeyim! 
YUSUF AYSAL (Kütahya). — Ben on da

kikamın yarısını Ömer Bilen için tedçetmi'ştim. 
BAŞKAN — Ömer Bilen arkadaşımızın beş1 

dakika daha 'konuşmasını oyunuza arzediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMERıBÎLEN (Devamla) — Evet toplanan 
'muhteris, riyakâr, yardakçı, dalkavuklar tara
fından ika edilmiştir. Demokrasi güneşinin tu-

lûu ile sona eren böyle hir devrin avdet ötmeme
si için millet iradesine dayanan Yüksek Mecli
sin ve onun .iktidarının milletin ımaddi, mânevi 
bütün işlerinin' icra ve tedvirinde ca 'li hareket
lerden tevakki edecekleri millî.bir kana~t 'ha
lindedir. Her hangi hir kötü hareketle' milletin 
hüsnü zaninını kaybettiğimiz gün bizim için de 
liüsran muhakkaktır. Milletimiz maddi saha
da şimdiye kadar mahrum (bulunduğu refah, sa
adete kavuşmakla (beraber buna muvazi olarak 
senelerce ihmal edilen din ve maneviyat saha
sında da yükselmek 'azim ve kararındadır. Hat
tâ düşmanlarımıza karşı yurt müdafaası için 
tahsis edilen maddi imkânların bir (mislinin mâ
nevi cephemizin takviyesi için sarf edilmesini se
ve seve tekabbül ediyorlar. Arzuyu millî -böyle 
olup dururken islâm camiası içinde yetişen, din ve 
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'mukaddesat aleyhdarlığı ille şöhret Ibulan ve» bu 

yoldan şimdiye kadar temini maişet ve celbi 
servet e'den küçük bir hizilbin din mevzııu^elo 
alındığında herveçhi mûtat saça'cakları şerarei 
küfürden ve riârei delâlden dolayı demokrat 
idaremizin meşru yoldan inhiraf etmiyeeeği ka
naatindeyim, çünkü millî irade ile teessüs eden' 
bir idarenin 'millî arzulara uyması .pek tafbiîdir. 
Ylüzlerce milyon saliki (bulunan ve âfakı cihana 
tenvir eden islâm dininin ve iman' nurunun1 hi
dayetten mahrum, hasta ruhlu Ibirkaç bedbah
tın zayıf nefesleri ile ısönmiyetaeği ve cılız ka
lemleriyle kararmıyacağı şlüpheden varestedir. 
'(Zuhuru perde olmuştur zuhura - gözü olan de
lil ister mi nura) (La devâe lidâil' i 'nad-ve men 
yudliliThahu f ema lehu min had). Şu cihete de 
kısaca temas 'ettikten sonra ısözilerilme nihayet 
vereceğim. Türk islâm 'camiasında güya mais-
lü'man geçinen küçük (bir zümre vardır. Bu 
zümrei dâlle her fırsatta din ve mukaddesat 
aleyhine' biperva tahkir ve 'tecavüzde bulunduk
ları halde Cumhuriyet müddeiumumileri ka
nun voliyle (bu bedbafhtlar hakkında niçin taki
batta bulunmıyorlar 1 'Reismen tanınmış olan 
bütün dinler kanunlarımızın 'himayesi altına1 

alınmış olduğu halde (hassaten Türk müsl'üman 
milletimizin- «büyük kitabına, ulvi dinine, mu
kaddes Peygamberine karşı vâki' olan tecavüz
lerin 'mütecavizleri daha ne zamana kadar ic-
rayi melanet edecekler? 

Arkadaşlar, (bir miiletin mensubu bulundu
ğu dini tahkir ve tezyif etmek doğrudan doğru
ya o millete ihanet etmektir. Türk Milletine 
ihanet edenderinse 'Türk vatanda'şlığındanı ıskatı 
'lâzımgelir. Eğer (büz Meclis olarak, Hükümet 
olarak büyük milletim izin uhdemize tahmil1 et
miş oldukları dinî ve millî emanetlere bigâne 
kalırsak Allah ve millet nazarında emniyeti 
suiistimal etmiş oluruz halbuki emanete riayet 
edenler her zaman âmindir, emaneti suiistimal 
edenlerse hâib ve haşirdir. Birkaç cümle ile şu 

. hususa da işaret etmeden geçemiycceğim mem
leketimizin en mübrem dinî ihtiyaçlarımızı bile 
karşılıyaeak din adamlarından mahrum bulun
duğumuz için din ve vicdan hürriyetini göz 

i önünde bulunduran Demokratik idaremiz bu se
ne yurdun üç beş yerinde îmam Hatip Okulu 
namiyle bir müessese açmıştır. Fakat açılan bu 
müesseselerin verimli olmaları için dinî bir ze-

I hir diye tavsif edenlerin yıkıcı zihniyetlerinden 
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tamamen uzak kalınarak bu hayırlı müessesele-
rin'idame ve ihyası yolunda bütün maddi imkân
larımıza baş vuralım, ca'li hareketlerden oyala
yıcı , .tedbirlerden vazgeçelim. Bu hususta seç
menlerimiz çok hassas olmakla beraber millî ar
zu da bu yoldadır. Hâkimiyet bilâkaydü, şart 
milletindir düsturu da bunu âmirdir. Bulgar 
ve Rus radyoları Türkiye'de irtica vardır diye 
feryada başladılar. Bu sesler soldan geliyor sağ
dan gelmiyor; şeytanidir; rahmani değildir. Bu
nun aksini iddia eden cahitlerin cihat ve içti
hatları, hata ve. yalandır, talihlerin felaha da
vetleri dalâldır ve ziyandır. Bunu anlamamak 
da bizim için büyük bir vebaldir. Tevfik ancak 
Allahtandiî. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, Ömer 
Bey. (Devam* devam sesleri) Mehmet Özbey.. 

İZZET AKÇAL (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

(Hatip konuşurken söz verilmez sesleri) (De
vam, devam sesleri). 

: BAŞKAN — Buyurun Metmet Özbey. 
İZZET ALKÇAL (Rize) — Usul hakkında 

söz istemiştim Reis Bey, daha evvel bana söz 
vermeniz lâzım gelirdi. Riyasetin bunu tesbit 
etmesi lâzım gelirdi. 

BAŞKAN — Konuşma bitsin tekrar size söz 
vereceğim. 

Mehmet özbey buyurun. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) ^ - Çok muh

terem arkadaşlarım, geçen şene biz bu Büyük 
Mecliste: 

1. imam, hatip, vaizlerin muhtaç oldukları 
meslekî bilgilerini artırmak, 

2. Bütün Türk milletinin din, ahlâk, kültür 
seviyesini yükseltmek, 

3. ilim adamlarını tatmin edecek eserler 
çıkarmak için «Dinî Yayınlar Döner sermayesi» 
namı altında 5806 sayılı 250 bin liralık bir ka
nun kabul etmiştik. Güya Diyanet işleri Baş
kanlığı modern bir zihniyet ve metotla ihtisas 
sahiplerinden faydalanarak kıymetli eserler mey
dana getirecekti, neşrederek satacağı kitap be
delleriyle de sermayesini artıracaktı. 
:; Kanunun kabul edildiği tarihten bugüne ka

dar tek bir eser yayınlandığına raslıyamadım. 
Memleket bilginlerine ve salahiyetli şahıslara 
hazırlatacaklarını vait ettikleri eserleri göreme
mekten müteessirim.. Sayın arkadaşlar, hakikaten I 
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din öğretimi uzun yıllardan beri memleketimiz
de ihmal edilmiş ve bu ihmal bir sürü tufeyli 
ve sahte parazitlerin halkımızı yalan yanlış tel
kinlerle iğfal etmelerine ve hurafe yaymlariyle 
fesat ve gerilik tohumları ekmelerine imkân ver
miştir. Daima halk ile temas eden, ve halkımı
za müspet bir istikamet verecek olan imam, ha
tip ve vaiz gibi elemanların ilmî ehliyetlerini 
yükseltmek, şartiyle ve din âlimlerinin eserleri
ni bugünkü Garb görüşüne göre Türkçe'ye 
tercüme etmek vazifesi ile mükellef bulunan 
Dinayet işlerine, şimdiye kadar tek bir eser 
vermediği için üzüntülerimi duyarak ifade edi
yorum. 

Sayın arkadaşlar; imam, hatip mekteplerimi
zin miktarını da çoğaltmamız lâzım. 40 bin kö
yümüzün hali imam hatip bakımından perişan
dır. Gayemiz bütün bu köylerimize münevver bi
rer imam ve hatip vermektir. Fakat; 

Bugünkü bütçe imkânsızlığı dolayısiyle bu 
mümkün olamıyacağma göre hiç olmazsa iki bi
ne yakın bucağımıza olsun yetişmiş imam ve hatip 
göndermek yerinde olur. Memlekette bomboş ge
zen binlerce orta okul mezunları var. Bunlardan 
müsait olanları, kurslardan veya kısa devreli 
imam ve hatip okullarından geçirerek şimdiden 
hazırlığa geçersek vatan için çok hayırlı bir iş 
yapmış oluruz. 

Sonra Sayın arkadaşlar, çocukluğumuz za
manında okuduğumuz ve bugün de medeni 
memleketlerin müfredatında yer alan (Adabı 
muaşeret ve ahlâk) mevzularına da din dersle
ri kitaplarında yer vermek doğru olur.' Bunu da 
Diyanet işleri Başkanlığının geçen yıl bu mak
satla kopardığı döner sermayeden çıkaracakla
rı eserlerin arasında göreceğimi umuyorum. 

Sayın arkadaşlar, dünyanın birçok memle
ketlerinde, her millet' okuduğu dini okuyarak, 
duyarak okım Bizim çocuklarımız, ailelerimiz ve 
biz maalesef yaptığımız duanın mânasını bilme
yiz. Yavrularımızın ve bizim yaptığımız duanın 

' mânasını duyarak anlıyabileceğimiz sade bir 
dille ifadesi de Diyanet işlerine düşüyor; 

Sayın arkadaşlar, son olarak ricam, Diyanet 
işleri Başkanlığı fazla tahsisat olmaması yüzün
den birçok camilerimize imam ve müezzin tâ
yin edememektedir. Senelerce fahriyen vazife 
gören bunların bâzılarının ücretleri halk tara
fından küçük bir yardımla sağlanmaktadır. Bu 
yıl Diyanet işlerine mümkün olan tahsisatın 
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verilmesini veı kadrosunun artırılmasını siz sa- | 
yın arkadaşlarımdan rica ederim. 
'. Arkadaşlar;, birçok hayırlı işleri başarma yo
lunda hızla ve müspet adımlarla ilerliyen Sayın 
Hükümetimizden bu eski bozuk düzen sistemle 
çabalamakta olan Diyanet ve Evkafı ela ciddi
yetle ele alarak ve birleştirerek büyük Türk 
milletinin istediği istikamete sevketmesini bir
çok asırlık güçlükleri yenmeye alışmış olan | 
Hükümetimizden tekrar rica , ederim. (Bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — İzzet bey, usul hakkında söz, 
rüzname ve yahut nizamname ahkâmına riayet, j 
takdim ve tehir teklifleri hakkında olur, han
gisi hakkında konuşacaksınız? 
: İZZET AKÇAL (Bize) — Usul hakkında. 
; ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Demin niçin söz vermediniz? 

BAŞKAN — Hatibi dinliydim efendim. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Tüzüğün 89 ncu 

maddesinde usule.ait söz istendiğinde esas hak
kındaki , meseleden evvel usule ait söz istiyen 
milletvekiline söz verileceğine dair hüküm var
dır Saym Riyaset makamından Tüzüğün bu hük
müne riayet edilmesini rica ederim. 
. BAŞKAN—- Hatip konuşurken, usul hakkın

da söz verilemez. -
' .İZZET AKÇAL (Devamla) — Milletvekili 

zamanını devredemez; fakat sırasını devredebilir. 
B. M. Meclisinin heyeti umumiyesinin aldığı 
karar, bir milletvekilinin 10 dakikadan fazla ko
nuşmamasına dairdir. Reye dahi vaz'edilmesi îç-

. tüzüğe aykırıdır. Bu, Meclis geleneklerimiz ba
kımından ileride suimisal olabilir, 10 milletve
kili şoz ister, vazgeçtik der. Bu suretle aldığı
mız kararlar da mâna ifade etmez. Müzakerele
rin kısa kesilmesi maksadiyle alman kararlardan 

, maksat hâsıl olmaz. 
Bunu tebarüz ettirmek ve yalış bir geleneğe 

, meydan vermemek için tesbit ettirmekle iktifa 
edeceğim. 

•:,.' Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
• BAŞKAN — Muhterem.arkadaşlarım, millet

vekili sırasını arkadaşına bırakabilir, bu, nizam
name ahkâmındandır. Heyeti edileniz, arka
daşların konuşmasının tahdit edilmesini, bir 
kararla tesbit etmiş bulunmaktadır. Şu halde 
nizamname ahkâmı dışında, sarahat olmadığı 
için, bir karar mahiyetindedir. Bu sebeple he-
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yeti edileniz gündeme hâkimdir. Bir arkadaşın 
söz hakkını devredip etmemesini reyinize va'-
zettim, kabul ettiniz; (Olmaz sesleri) ;: ,.v'<' 

İZZET AKÇAL (Rize) — O zaman kararın 
kıymeti kalmaz. ; : 

.- BAŞKAN — Hamdi Şarlan. ' . ' 
HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Bütçe görüş

melerinde hademei hayrat ücretlerinin azlığın
dan bahseden arkadaşların görüşlerine iştirakle 
beraber Devletin malî takati nispetinde dört 
beş seneden beri cüzi dahi olsa yapılan ilâveler
den memnunluk hissettiğimizi de kaydederim. 

Diyanet İşleri Bütçesi vesilesiyle din ve vic
dan hürriyetine mütedair görüşlerimi ve bu 
müesseseye ait temennilerimi kısaca arzedece-
ğim. 

Lüzum ve ehemmiyeti ve aynı zamanda do
kunulmazlığı kabili münakaşa olmıyan din ve 
vicdan hürriyeti, sadece din taşıyanlara değil 
zamanın hukuki anlayışiyle . hiç din taşımıyan 
dinsizlere de tanınmıştır. 

Ancak dindarlar için; din ile dünya işlerinin 
ayrı tutulması ana prensipinden mülhem . olan 
ve inkilâp kanunlarımızda yer alan bu hürriyet 
âmmo nizamlarına riayet şartiyle a^ait ve iba-
datta dindar vatandaşların serbestisini, tazam-
ınun eder ve bu serbestiyi dikkat ve ihtimamla 
cemiyet ve Devlet tekeffül eder. Bu hürriyetin 
memleketimizde inkilâptan sonraki tezahür ve 
tecelli şekillerini aydınlatmak için evvelâ : 

Ana esas olan din ile dünya işlerinin ayrı tu
tulması prensibini yani dinin siyasete karıştırıl-
mamasım ve bilmukabele de siyasetin de dine 
müdahale etmemesi kaidesini göz önünde bulun
durmak lâzımdır. 

Saniyen inkilâp sebebiyle eski ve yeni du
rum arasında pek tabiî olarak meydana gelen 
İntikal devresi için gereken intibak çarelerinin 
derpiş edilip edilmediğini gözden geçirmek ica-
b e d e r . "••-"• 

Akait ve ibadatta din ve vicdan hürriyetini 
kısa ve katî hükümlerle belirten kanunlarımız, 
yürürlüğe girdikten sonra arzeylediğim ana 
prensip' dairesinde hareket edildiğine ve çare 
ve tedbirlere baş vurulduğuna şahsan kani de
ğilim. '• 

Bu noktada politika mülâhazalarının dışında 
kalarak Anayasa hukukunun bir milletvekiline 
tanıdığı yetkiden faydalanarak arzedeceğim ka
naatler evvel ve âhir şahsıma racidir, şöyle ki : 
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'.• İkilabı mütaakıp din mevzuları üzerinde bâ

zı teşebbüs ve etüdlerin. ve dinde reforma ihti
yaç olduğuna dair fikir ve-mütalâaların şüyuu 
müslüman vatandaşların hayret ve dikkatini 
çekmiştir. 

Diğer taraftan, kültür seviyeleri farklı olan 
halkın din hürriyetine ve alışkın oldukları iti
yatlarına göre vâki bâzı. hal ve hareketlerinin 
inkılâplara aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Âmme nizamları ile din hürriyetinin hudut
ları tamamen belirli olmadığından, hangi hare
ketlerin inkilâbi ve hangilerinin irticai oldu
ğunda tereddütler doğmuştur. 

Bu ve buna benzer olaylar halk tabakaların
da gocunmalar meydana getirmiştir, imam, ha
tip ve yüksek din mütehassısı yetiştiren mahdut 
mekteplerle okullarda çocuklara verilen din 
dersleri kaldırılmıştı. 

Bunların yerine yenisi ve daha iyisi ikame 
edilmediğinden halk, ferdi ve gizli çarelerle ço
cuklarına din dersi vermeye, çalışmıştır. İşte 
işaret edilen nü boşluklar, intikal ve intibak 
nizamları ile d oldurul anladığından bahsettiğimiz 
huzursuzluk meydana gelmiştir. 

Diğer taraftan bu şayia ve vakıaları musip 
görenlerle, musip görmiyenlerin durumları, yek
diğerine karşı antipatik bir çehre takınmaları
na-'sebep olmuştur. 

Bu durum içinde görevli ve görevsiz fakat 
yetkili din adamlarından bir şey sorulmadığın
dan bunların çekinser ve sakıt kalmaları mâııa-
] andırılamamıştır. 

Yüksek Devlet adamlarından kimsenin ma
betlere girmez oluşu hayret tevlit etmiştir. 
Bu hareket ve -vakıaların dışında kalan diğer 
dinlerin mensupları 'dînî itiyatlarına devam et
mişlerdir ve 'bir boşluk ve gocummaya mâruz 
k almamışlardır. 
•"'.' Arkadaşlar, inkılâpların cemiyet hayatında 

yapacağı reaksiyonları tabiî görürsek de esas 
ve maksut' olan ıgayei'eri'n tahakkuku cimrinde1 

yani din ve vi'cdan hürriyetinin temini yolunda 
intikal devrelerinin yapıcı ve yetiştirici nteam 
ve kaidelerinin deııpiş edilmesi ve1 esaslı statü
lerin meydana gelmesi gerekirdi. 

^Bunların neden yapılmadığını veya yapıla
madığını tahlile lüzum görmeden arzeylediğiın 
bu intikal devresi fetret halinde [biraz uzun sür
müştür ve sürmektediî*. 

B u hal içinde dinsizlerin, veya din bitgisin-
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de yetkisizlerin kalen ve fcaletmen şayi olan fi
kir ve mütalâaları din'dar halkın kırgınlığını 
ve gocunmalarını mucip olmuştur ve olmakta1-
d ı r . ' • • • „ ' 

Herkesçe malûm Ibir hakikattir ki, din ve 
vicdan hürriyeti, hukuk ve siyasal bilimlerle 
Dervlet 'bünyesinde nizatmlaşır. 'Fakat bu hürri
yetin hudut ve şümulü din bilginlerinin ve oto
ritelerinin bilgileriyle tâyin ve tesbit olunur ve 
bu sayede umumi itimat havası meydana geti
rilir. Halbuki bizdeki olaylar bu şekle mukarin 
olmamıştır. 

inkılâpla Devlet teşkilâtı içinde yer alan 
Diyanet İşleri müessesesi bilgi ve yetki itibariy
le bir otorite olamamıştır. Membaisız ve takvim 
yesiz donuk Ibir devlet teşekklülü halinde kal-
•mıştiT. Bu müessese kendi bünyesinden ve insi-
yatifinden yetiştireceği elemanlarla zamanın 
icap ve şartlarına uygun verimli iş görebilmek 
yetki ve iktidarından mahrumdur. 

Pek azı müstesna, ımenşesi'z ve bilgisiz, ken
diliğinden yetişmiş, yarı aç ve yaırı tok anasır
la iş görme zorunda kalan müessese bugünkü 
haliyle yine müslümanların itimat ettikleri1 ye
gâne bir din müessesesidir. 

Hakikatlarrn bir ifadesi olan bu durum kar
şısında müslüman halkımızın vi'cdan hürriyet
lerine hizmet edecek olan bu müessesenin ve 
emrindeki teşkilâtının bu cemiyetin şan ve şe
refine lâyık ve dinin ulviyeti ile mütenasip bir 
durum ve yetki ve insiyatife mazhar kılınması 
ve ihtimam görmesi elbetteki lâzım ve lâbüddür. 

Her ne kadar arzedilen boşlukların ve1 tered
dütlerin izalesi maksadiyle 8 nci devrede İbâzı 
kararlar alınmış v<a teşebbüse igeçilmiş ise de 
'bunların kâfi olmadığını ve tatmin edici (bulun> 
maçlığını o zaman ifade ettiğim 'gibi bugün de 
tekrar etmeyi Ibir vazife lıilirim. Ancak bu ka
bil karar ve teşebbüslere içinde yaşadığımız 9 
neu devrede daha verimli ve cezri surette de
vam edilmediğinden haklı olarak şikâyetçiyim. 

Şunu da arzedeyilm ki, millî eğitim bünye
sinde açılacağı işitilen imam ve hatip okulları
nın faaliyete geçebilmeleri' mümkün olursa bir 
yudum su vermek kadar memnunluk hissi ve
rir. Fakat bununla asıl maksat ve ihtiyaçların 
karşılanamıyacağı mııhakkaktır. 

Binaenaleyh: Evvelâ; malî, içtimai, dinî im
kânlar derpiş ve temin 'edilmek şartiyle mües
sesenin muhtar 'bir cemaat teşkilâtı halinde mi 
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yoksa Devlet (bünyesi içinde 'rni yaşatılmasının1 

muvafık olacağını tâyin eitni'e'k lâzımdır.. 
IBunun ilcin, müslüman halkın arzularını ve 

ıbilginlerfn fikirlerini ve ımuilıtdif partiletrin gö
rmüşlerini bir araya toplıyara'k politika dışı bir 
'karara varılırsa 'halkın vicdan huzuru ve mües
sesenin haytiyet ve muvaffa'ki'yeiti temin edil
miş1 olur. 

Bundan sonra; arz ve izah edilen tereddüt
lerin izalesi ve Iboşlu'kların iclolduraiması ve 
muhtelif dereceli olgun ve to(k ve hürmete1 müs
tahak din adamlarının yetiştirilmesi ve dinî mü
esseselerin lâyık oldukları seviyeye yükseltil
mesi ve mabetlerin içinde ve dışında dini istis-
maren yapılan ve her vakit için tehlikeli olan 
politik hareketlerin yasaklanması ve binnçti-
ce : Dindar vatandaşların hakları olan din ve 
vicdan hürriyetlerinin gerektirdiği bütün icap
ları yerine getirmek üzere ciddî ve samimî 
tedbirlerle önümüzdeki yıl bütçesinden önce Hü
kümetin yüksek Meclise hazırlıklı gelmesini ri
ca eder ve Allah'tan tevfik dilerim. 

Arkadaşlar, sözlerim bundan ibarettir. Yal
nız bir üzüntümü arzedeceğim. Hangi parti o-
lursa olsun, partilerarasında din mevzuu, siya
set için konu olmamak lâzımgeür. Kusur da 
yapılmış olsa bjr partinin mensupları arasın
da ekseriyeti azîmenin dindar olması, diğer par
ti arasında ekseriyeti azîmenin dindar olmama
sı demek değildir. Vatandaşlar arasından bir
liği bozacak ve nifak yaratacak bu gibi sözler
den tevakki etmek lâzımdır. 

Muhterem hocamın biraz sözlerinden üzül
düğümü arzederim. (Alkışlar) 

ALİ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, 

Din hakkında Hükümetin gösterdiği alâkaya 
teşekkürler ederim. 

Dinayet Bütçesine bu sene bir milyon ilâve 
edilmekle (8) milyona çıkarılmıştır. 

Bu kadar geniş bir teşkilâta bu ilâve çok az
dır. Hiç olmazsa (10) milyona çıkarılması ica-
bederdi. Çünkü bu müessese (22) milyon Türk 
milletini temsil. eden bir müessesedir. En küçük 
köylerde bile teşkilâtları vardır. En yüksek büt
çesi olan bir teşkilâtın bile köylere kadar ya
yılmış* teşkilâtları yoktur. Sayın Menderes vic
dana ve dine kıymet ve hürriyet verdi ve ve
riyor; tebrik ve takdir ederim. Fakat Diyanet 
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Bütçesine verilen çok azdır. Her halde hocalar 
kanaatkardırlar : tasarrufa , riayet ederler, ?el
zem ile kanaati birleştirirler, azla da kendilerini 
idare ederler, diye mi? Fakat Allah'm nimetleri
ni de yiyip içrnezler mi bunlar çok mağdurdur
lar eski iktidarr|bunları maddeten öldürmüştü 
bütün ümitlerini kırmıştı şimdi bütün ümitle
rini evvelâ Allah'a saniyen bugünkü iktidara 
bağlamışlardır. 

Dinsiz bir millet teçhizatsız bir orduya ben
zer, dinsiz terakkiyatı fenniye Allah'sız tekâ-
mülâtı medeniye beşerin sefaletini katiyen kal
dıramaz ve felâketini de önliyemez. Dinsiz ve 
medeniyetsiz cemiyetlerde en rezjlâne fuhuş 
umuru tabiiyeden addedilir. r 

Şeriat irticaın düşmanıdır. Onun ikisini bir 
mânada kullanmak çok büyük bir günahtır. Şe
riattan hoşlanmıyanlar büyük kitaba inanmı-
yanlardır. Kuranı Mübinde acaba beşerin terak-

:. kişine mâni ye fenne muhalif bir âyet ve bir ker 
| lime gösterebilirler mi? 

Kuranı Kerim 14 asır evvel lâikliği beyan 
etmiş ve umuru vicdaniyede herkese geniş bir 
hürriyet vermiştir. Zira islâm tazyik ile itikadı 
vicdaniyenin değişeceğine kani değildir. Eski 
iktidar bunda aklanmıştır. 

Şimdi de Türklerin mefkure.ve mukaddesatı
nın yılmaz müdafii öztürk evlâdı olan muasır 
medeniyet merhalelerinin ilk defa şuurlu Hükü
met, Hükümet Reisliğini bizlere zevk ile tattıran 
Adnan Menderes'in demokrasi ve lâikliğin esas
larına sadık olarak din ve vicdan hürriyetine 
baskı yapılamıyacağmı söylediğinden ötürü çe
kil diyecek kadar eü'et ve cesaret gösteren tek 
bir gazeteci çıkmıştır işte şeriat, işte medeniyet 
işte mürteci 

Reisi Hükümet Sayın Adnan Menderes bu 
memleket, müslüman memleketidir. Müslüman ka
lacaktır ve bütün müslümanlığm icapları yapı
lacaktır diye beyanatından sonra bâzı neşriyat 
irtica başladı yaygaralariyle islâm dinine ve is
lâm dinini müdafaa eden bâzı mecmualara ve 
bunları çıkaranların şahıslarına da tecavüzde 
bulundular. İrtica gerilemektir, islâm dini aşk 
ve terakki dini imha değil ihya dini ve fen ve 
medeniyet dinidir. 

Bu memlekette lâikliğin tarifi esasen yapıl
mamıştır. Evet ne Anayasada vardır ne de ka
nunlarda vardır. Yalnız boş bir isimle hareket 

I edilmektedir, 
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Hakiki medeniyetin aslı İslâm dinidir. Bu

nun cüz'ünden feragat küllünden feragat de
mektir. İslâm dini yalnız vicdanlarda' kalmalı
dır. 'Hariçte de tatbikat ister bu necip milletin 
en büyük ahlâk sermayesi olan bir dini ve bin 
seneden'beri de kültüründe en büyük unsuru 
teşkil eden bir dini çalmak istiyen ağyar var. 
Acaba bu asil milletin mânasını istilâ eden ve bu 
günkü hali ile mevcut bulunan dinden ne iste
nir; Çok uzun bir maziye dömeye lüzum yoktur. 
Birinci Cihan harbinden sonra anavatanı düş
mandan kurtarmak için kullanılan en büyük 
gayret islâmm bakiyei enkazı ile yapılmamış 
mıdır. Bunu bu milletten dinini, ananesini soy
mak istiyenlerde' inkâr edemezler. Türbe önün
de el açarak boyun bükerek tazarrular, minare
lerde sclâlaı^ Kuranı Mübini hükmetmeler, Bu-
harii şerifler okumalar beşeriyetin fahri ebedi
sinden istimdat edilerek mevlûd kıraat etmeler, 
hissiyatı diniyeyi tahrik edecek mitingler verme
ler, meyhaneleri kapamalar, men'i müskirat 
kamımı yapmalar, kelimei tevhidin etrafında 
kalbi eri toplayabilecek şekilde daha nasıl nasıl 
çalışmalar. Hep bunlar din nimeti ile meydana 
gelmiş gönüller birleşmiş hakkın kuvvete değil 
kuvvetin hakta, olduğuna iman eidümiş cenabı 
hakta o imam bahşetmiş maddi teçhizatı göz 
kamaştırıcı bir şekilde mücehhez olan düşman
ları mağlûp etmiş Türkün tarihinin parlak sa-
hifesirideki nura nur katmış bu milleti zafere 
ulaştırmış. 

İnsaf!.. 
İnsanın işini gördükten sonra şimdi o büyük 

nimeti ayağının altına alması, aleyhinde bulun
ması, istiklâli maddi ve mânevisini vermiş olan 
bu nimete cephe alması doğrusu nankörlük olur. 
İnkılâplar dini yıkmak ise bu necip millet böyle 
inkılâp kabul etmez sonra ona inkılâp da den
mez. İşte kopkoyu irtica buna denir. 

Dine leke sürmek istiyenlcrin şecereleri üze
rinde kuvvetle şüphelenerek durmak ve kendi
lerinden sormak hakkımızdır. Bu dini irtica ile 
birleştirmek istiyen Kore'deki Mehmetçikten 
demi utanmazlai'. 

Mehmetçiğin halini yazan dünya tarihinden-
de mi sıkılmazlar. Bugün Kore'de bir avuç Meh
metçik ki, onun asil mânâsı (Muhanımetçik) tir 
yani Hazreti Mııhammedin • nurunu taşıyan er 
demektir. Yâru -ağyâre karşı fikirleri durdu r-
tacak bir şekilde parmak ısırtacak bir surette 
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I işte o arslanların elindeki en büyük silâhı din

dir. Ve kalbindeki imandır ki, kitabının beyan 
ettiği şahadet rütbesine kavuşmak için canını 
verip cananı almak için şuurlu bir sekilide mü
sabaka ediyor. Bir de bunlara bu kıymeti, kıymetli 
mücahit ve hakiki gazi olan kumandanları Tahsin 
Yazıcı'dan aksetmiştir. Ve o kıymetli gazi de se
fere ve gazaya giderken Kuranı mübini, Alla^ 
hm kitabım ne temiz bir ıhlaş ile yüzüne süre
rek kemali tazimle takbil ettiğini gazetelerdeki 

I resimlerle bütün dünya gördü işte o temiz ıhlas 
bütün erlerine de sirayet etmiştir. Şimdi badı 
hava ecdattan mevrus olan büyük varlığın aley
hinde bulunmak hem ayıp hem günahtır. 

İrtica diyenlere örnekler vesikalardır. Bun
lar dinin satvetinden ne ıderece korkmaktadır 
evet görülüyor ki, din hisleri bütün hislerin 
fevkindedir. İşte bir numunesi daha dinin, hat
tâ bu kadar aleyhinde çalıştıkları halde tarihte 
yine bir devre açan millî iradenin tecelli etti
ği bir gün namını alan 14 Mayıs da yine din 
ve iman meydana getirmiştir. Evet ne bugün ik
tidarda bulunan Demokrat Parti bu iktidara 
geleceğine iman etmişti. N e d e Halk Partisi 
kaybedeceğini aklından geçirmişti.. Ve ne de 
o günü doğrudan doğruya örfün tabiriyle mü
nevver sınıf veya şehirli yapmıştı. Doğrudan 
doğruya bu işte en büyük işi ekmeğimizi önü
müze koyan, memleketin asil efendisi olan köy
lü vatandaşlar gayet mahirane bir şekilde yap
mıştır. 

Kimin sözüyle! Evvelâ vicdanın, imanının 
saniyen köyündeki imamın sözüyle mânâsına 
inandığı insanın sözüyle. Zira köylü en ziyâde 
mihrabında namaz kıldıranın sözüne ehemmiyet 
ve kıymet verir. 

Vaktaki Demokrat Parti tarafından, dine ya
pılan baskının kaldırılacağını işiten ve istiyen, 
vicdan hürriyetine sahip olacağını ıdtuyan reyini 
•koşup ona vermiştir. Şu aşikâr oluyor ki dinin 
bu milletin gönlünden çıkarmasına imkân yok
tur ve bu cibillidir. 

Çünkü bu milletin ekserisi şehit çocuklardır. 
Oğlum serbest Allah desin diye gaza meydanın
da şahadeti nuş edenin yavrusudur. Bu dinin 
mevzuatına temas eden bir şey söylense bir 
ilim yayılsa derhal inkılâp düşmanı, irtica yapı
yor diyenler çoğaldı. 

Bugün dünyanın her tarafında serbest ko-
I nuşuluyor çok, bizde de söz hürriyeti vardır. 
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: Devlet ve millet halinde âzası bulunduğumuz l 

meiçu; ve meşur Birleşmiş Milletler cemiyetinde 
bir âza tarafından taaddüdü zevecat hakkında 
uzun boylu konuşulmuş ve ekseriyet de tasvip : 
etmiştir. 

Acaba insanlık mefkuresinin müdafii olan 
bu teşekkül de mi mürtecidir. Yoksa böyle bir 
ilmî mevzuu bir mûslüman düşünürse ve konu
şursa mı irtica oluyor? Hem de bir şey konuş
makla ilmî bir mesele tahlil edilmekle muhak
kak kabul edilmesi şart mıdır? îslâmdâ da bu 
bir emir değil ruhsattır. Sonra bu ruhsatın 
şartları gayet de ağırdır. 

1. Servet, 
2. Kuvvet, 
3.' Teniayülâtı kalbiyede müsavatı temin 

etmektir. 
Şartların en güç olanı da budur. O kadar 

kemale erecek, ki bu hissi belli etmiyecek. 
Evet taaddüdü zevcata dil uzatanlar bugün 

yer yüzünden fuhıışhâheleri kaldırabilmişler (mi
dir? Metres usulü kalkmış mıdır? Erkekler mey
danı gazada can vergisi verip şehit düştükle
rinden şehit kadınları dul kalmasın, ortada sü
rüklenmesin, beşik sadaları çoğalsın diye bu gibi 
fazilete malik olanlara ruhsat vermiş. 

İrtica kelimesi bu, öyle meşum günün öyle 
pis geçer akçesi oldu ki, Sayın Menderes'in il
hamı bir buluşu tabiriyle inkilâp softalarının 
bir elden.' diğer ele aldım, verdim, temcit pilâ
vı misillû koyarak maksat tahtmdaki yaygara-
lariyle millî iradenin tecelisiyle iş başına gelmiş 
Hükümeti yapacağı işlerde bizar etmekle kal
mıyor nezih milleti de huzursuz ediyor. 

Üç beş ağzın garezkâr maksatlariyle ittifak 
ederek yaptıkları bu kötü dinsizlik propagan
dası ile memleketin hayrına olan teşebbüslere, 
kıymetlere, ve faziletlere çelme takmak istedik
lerinin bu memleket evlâdı olan nezih Türk 
milletinin gözünden kaçtığını ve mugalâtaları
nın farkında olmadıklarını zannetmesinler. Ma-
damki, Demokrat bir idarede yaşıyoruz o halde 
reşit olduğumuzu ispat etmişizdir. 

Esasen bu nezih millet Allahm hususi bir 
ikramına mazhar olduğundan reşit olması asıl
dır. Reşit olan camiada fikirler serbest söyle
nir. Adaletle tahdit edilmiş bir hürriyeti kabul 
eden bir cemiyette irtica hiç bir zaman olmaz, 
fikirler söylenir. Söz tohumdur. O tohum ekse
riyetin gönlünde gelişir ve yemişini verirse kuv- | 
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veden: fiile çıkar, başka türlü inhisar ölür. Te
kâmül etmiş olan bir millet de irtica tasavvuru 
ahmaklıktır. Tarihi faziletle dolu cehli; gördü
ğü yere ilmi, zulmü gördüğü yere adli k;öyan 
bu nezih milletin mazisine irtica nazariyle bak
mak sadece bu milletin kanını taşımamakla ka
bili telif olur. Şimdi eğer bu memlekette hakiki 
demokrasi varsa ve vicdan hürriyeti samimî ve 
hakiki bir şekilde kabul edilmiş ise ve Devlet 
tam mânasiyle lâyik ise dinini muhafaza etmek 
istiyen vatandaşa dininin her hususunda müsa
ade etmesi şarttır. 

İşte Sayın Adnan Menderes bu esasa tam sa
dık kaldığından dindar vatandaşa bu hakları 
demokrasi icâbı verildiğini kabul ettiğinden ve 
bu mânayı suiistimal etmediğinden, bu memle
kette mevcudu az, yaygarasını mugalataları ile 
yaparak' çok gibi göstermek istiyen din aley
hinde olan aeaip bir kurulun işine gelmemiştir. 
Acaba bunların istedikleri nedir ve neden telâş 
ediyorlar günün birinde dindar vatandaş beni 
de kendi dinine cebreder diye mi çekiniyorlar. 
Daha medeniyeti lâikliğin (lasını) bilmez iken 
her zaman genç ye dinç bulunan hiçbir unsurun 
ilmine, fennine muhalif bulunmıyan bir dindir. 
Kuranda cebir yoktur diyen bir dindir. Zorla
mak yok, sevdirmek vardır. Bir de daima şunu 
söylerlerdi efendim. İşte camiler serbest herkes 
gitsin, abdest alsın, namazını kılsın, mevlidini 
okutsun, orucunu tutsun kim onun dinine el 
uzatmıştır. Bu ne tatlı mugalata? 

Bu aziz dinin hakiki beşeriyeti zulûmdan 
' nura çıkaran, nefsinin hayrını ayaklar altına, 
alarak ücretsiz, külfetsiz, vakitsiz (23) senede 
talim ettiği bu aziz din yalnız abdest almak, na
maz kılmak/oruç tutmaktan mı ibarettir. O da 
'hakiki idrak edilmeden sırf şeklini yapmaktan 
mı ibarettir. Bunun zengin içtimaiyatı ne oldu 
ibadet kısmının öbür tarafı nerede, muamelât 
kısmı nerede? Acaba bunlar beşerin felahına, 
salâhına engel mi? 

Hulâsa • . 
Bu yaygaralara karşı güya efkârı umumiyeyi 

temsil ediyorlarmış gibi adedleri pek mahdut 
olan bu kabîl sahte âvazclere karşı, ecdadının 
kanım taşıyan Sayın Adnan Menderes'in: Ha
kiki mürtecilerin taassup damarlarına ağır bir 
neşter vurarak Türkiye bir mûslüman Devleti
dir ve mûslüman kalacaktır; mûslüman doğdu, 
mûslüman yaşıyaeaktır. Müslümanlığın bütün 
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icapları yerine'getirilecektir diye de ne hoş bir | 
beşareti var. 

Bu söze değil Türkiye, bütün dünya müslü-
manları da lıayran olmuştur. Memnuniyetlerini 
gazetelerde günlerce izhar etmişlerdir. 

Türk Milletinin de gönlünü almak, reyini al
mak için en başta gelen vazife de bu milletin 
dinine geniş hürriyet bahşetmektir. Radyoda hiç 
olmazsa haftada iki üç defa dinî ve ahlâki mev
zular üzerinde konuşmalar yapılmasını Sayın 
Adnan Menderes'ten rica ve istirham ederim. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad). —• Arka
daşlar'; Diyanet 'İşleri Başkanlığı Bütçesi Yük
sek Mecliste gömişü ülken bazı dileklerde bülu-
•nacağım : : 

1. Konulan ödenekler içinde geçen yıla nis
petle bâzı fazlalıklar varsa .da (birçokları bil* 
aileyi en basit bir halde bile igeçinditrecek dcre1-
cede değildir. 

'2. Hele müftülük ve vaizlik ıgörevierinıi ya
pan ve yüksek mânevi 'makamı işgal eden zat
ları Barem Kanunu çerçevesi içine sokmak ve 
memurlar gibi on lbe§ lira asli maaşla başlatmak 
yerinde olmaz. Geçen bütçede de arzetmiştim;, I 
Yozgad İl: Merkez Müftüsü ile vaizinin -asili ma- ' 
aşları on beş liradır ve birçok yerlerde de* böy
ledir. Esaslı olmak üzere Diyanet İşleri Baş
kanlığı ile temas ederek Hükümetimizin bu hu
susta bir kanun teklifi yerinde olur kanaatin
deyim. 

S. Vaizliğin bu zamandaki ehemmiyeti na
çiz kanaatimce tasavvurların fevkmdadır. Ma
lûmunuzdur ki, vaizlik ca'mide kürsüden ve 
büyük bir topluluk karşısında olur. Ne yazık 
ki bu topluluk içinde münevverlerin adedi pek 
azdır. Aşağıdan yukarıya hiçbir itiraz ve ten-
kid yapılamamaktadır. Vaiz telkinlerini1 dini
mizin emir ve nehiyleri olarak iradettiği gib-din-
liyen cemaatta öyle telâkki ederler; işte bu de
rece önemli vazifeyi1 ifa eden vaizler arasında 
çok kıymetlileri olduğu 'gibi sözleri arasında 
dinde, akıl ve mantıkta' ve vicdanda1 yeri olmı-
yan hurafe savuranları ela vardır. (Bundan baş
ka kapalı yerlerde gizli telkinciler de vardır. 
Açık, gizli bu kabil kimselerini bu kabil kötü 
telkinleri'geçmişte tefrika yaratmış ve halen de 
yaratmaktadır. 

Arkadaşlar; müftülerin, vaizlerin başlarında 
her zaman büyük bir topluluk vardır. Bunların I 
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din bilgileri ile beraber asri bilgilerle mü'cehhcız 
vo tarih ilmine hakkiyle vukufu olan kimseler
den olması lâzımdır. Muhtelif dinlere mensup 
münevverlere hitap edebilecek bir vasıfta olma
lıdırlar. Dinimizde ıhurafaıt karıştırılmamak 
şartiyle çok 'yüksek ve (dünyada insanlar arasın
da ülfet ve ünsiyyet tesis eden Orükümler var
dır. özlediğim vasıflardaki müftüler ve vaizle
rin telkinleri ahlâk üzerinde çok; güzel tesirler 
husule getirir. Jandarma ve polisin olmadığı 
yerlerde âdeta (bir;zabıta! imânla, vazifesi görür, 
fenalıklardan uzaklaştırır. 

Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki, güzel' ama 
böylesi bilgin adamlar var mıdır? Arkadaşlar, 
belki benim iyimserliğimi aşırı görenler olabi
lir, bendeniz kesin olarak inanıyorum 'ki, mil
letimizin içinde'her mesleke ait görevleri yerine 
getirecek değerli yurttaşlarımız vardır. Yalnız 
müreffeh yaşatacak miktarda maaş ve ücret 
vermek lâzımdır. Muhtelif mesleklerde emekli 
ve vazifeli memurlar arasında bu dinî vazifele
ri hakkiyle ifa edecek değerli zevat vardır. 
Şüphesiz ki; İlahiyat Fakültesinden de yetişe
cektir. 

Arkadaşlar, yer yüzündeki bütün milletler, 
her zamanda ve her durumda bu mânevi kuvve
te sarılmak ihtiyacından kendini hiç bir an müs
tağni kılamamıştır. Bundan iki gün önce ga
zetede okuduğum ve çok mütehassis olduğum 
bir hususu misal olarak arzediyorum: Malûmu
nuzdur ki, İngiltere çok eski zamanlardan beri 
göklerini, sularını, topraklarını çelikleştirmiş-
tir. Her alanda ve her yönden yükselmiştir. 
Yer yüzü Kırallık ve İmparatorluğunun en aza
metlisini temsil etmektedir, İşte o Kırallık ve 
İmparatorluk tacını taşıyan ve yirmi beş yaş
larında bulunan Kıraliçe 2 nci Elizabet bir de
mecinin sonunda (Kaadiri mutlak Tanrı'dan va
zifeni başında' bana yardım etmesini ve şu, şu 
gibi idealleri korumak' kudretini bana bahşeyle-
mesini dilerim) diye Allah'a niyaz ediyor. Ben 
de bu millet kürsüsünden kaadiri mutlak olan 
Cenabihâkkın büyük Türk milletine ve onun 
mümessili olan Büyük Millet Meclisine yardım 
etmesini tazarru ve niyaz ederken' : Siz arka
daşlarımdan da şunu rica ederim. İlahiyat Fakül
tesinden matlup vasıfta din adamları yetiştirin-
ceye kadar milleti tenvir etmek üzere Diyanet 
İşleri Gezici vaizleri adedlerinm yukarda arzey-
lediğim vasıflardaki zevattan münasip mik-
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tarda artırılması ve bu gezici vazifelere aynı I 
zamanda din işlerini teftiş vazifesinin de veril
mesi ve bunlara ücret olmak üzere Sayıştay 
Bütçesinden kaldırılan dört yüz seksen bin li
ranın Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine ve
rilmesi hakkında bir önerge sunuyorum hepini
ze candan saygılar. 

GAZI YlĞÎTBAŞ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; müzakeresine başladığı
mız Diyanet İşleri Bütçesi tasarısında, şayanı 
şükran derecede ilâveler yapılmış ise de vatan
daşlarımızın dinî ve mânevi ihtiyaçlarını tamamen 
tatmin edecek kadar vaiz, imam ve hatip ade
dinin artırılmamış ve maaşlarına dahi onları se
faletten kurtaracak miktarda zam yapılmamış 
olduğu görülmektedir. 

Arkadaşlar; varlığımızı ve istiklâlimizi ko
rumak için ordumuzu zamanın icaplarına göre 
ımaddi silâhlarla teçhiz etmek zaruretinde oldu
ğumuz gibi mânevi sahada da mânevi silâhlarla 
milletimizi teçhiz etmek ihtiyacında olduğumu
zu artık zaman ispat etmiştir. Evvelce lâikli
ğin yanlış .anlaşılmış ve din düşmanlığı şeklin
de tatbik edilmiş olmasından dolayı gönüllerde 
ve dimağlarda zorla husule getirilmiş olan boş
luğu doldurmak, dine, mukaddesata, müslüman 
Türk vatanaşlarmiıza ve ecdadımıza karşı yapı
lan hakaret ve nefret etmek modasına son ver
mek zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Allah ve başka mukaddesat ve iman tanımıyan 
komünizm tehlikesi karşısında aşılmaz ve yıkılmaz 
çelikten bir kale halinde dimdik ayakta duran 
kahraman milletimizin maneviyat bakımın
dan da her halde takviye edilmesi elzem ve za
ruridir. Bunun için de partimiz programının 14 
ncü maddesinde (din adamları yetiştirecek mü
esseseler kurulması hususunda mütehassıslar ta
rafından esaslı bir program hazırlanması zaru
ridir) vaid ve kaydının tam mânasiyle ve pürüz
süz olarak tahakkuk ettiğini milletimiz sabır
sızlıkla beklemektedir. ' 

Acılan imam ve Hatip okulları bu yolda atı
lan kuvvetli bir adini olmakla beraber ihtiyaca 
kâfi değildir. Programımızın bu madde ve fık
rasından anladığımız mânaya göre ihtisas sahibi 
büyük din adamlarının yetiştirilmesi ihtiyacı 
karşısmdadır. İçtimai. hayatımızda bir doktor, 
mühendis ve sair meslek ve ilim adamlarına ih
tiyacımız olduğu gibi din adamlarına da ihtiya
cımız vardır. ; I 

; .1952 0 : 2 
| Bu itibarla İlahiyat Fakültesinden yetişecek 

ilim ve din adamlarımızdan maada, Diyanet iş
leri kadrosuna da iki bin küsur talep ve ihtiyaca 
karşı hiç olmazsa ehliyetli bin imam ve hatip 
ve yüz vaiz ilâve edilmesi kanaatindeyim. Maaş
larını da odacı ve mübaşir maaşı kadar olsun 
artırmış ve onları perişan durumdan kurtarmış 
olmalıyız. 

Muhterem arkadaşlar: 
Gayriahlâkij gayriinsani ye gayrikanuni fe

nalıkları önlemeye yalnız zahirdeki polis ve jan
darmaların kâfi gelmediği ve bunun yanı başın
da da vicdanlara Allah korkusunu, mânevi polis 
vo jandarmayı gönüllere ikame etmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım: 
Herkesin fikir ve vicdan serbestisine hürmet 

etmek icabederken yüzde doksan beşi müslüman 
olan şu memleketimizde müslüman Türk vatan
daşların vicdan ve din duygusuna bâzı zümre 
vo fertler tarafından hürmet edilmediğini bâzı 

I söz vo yazılarda görüyoruz. 
I Fikir ve söz hürriyeti perdesi altında Allah

sızların söz ve kalemleri kıpkızıl bir hançer gibi 
: müslüman vatandaşlarımızın kalplerinde deva, 

bulmaz yaralar açmış ve halen açmaktadır. 
[| Yüksek müsaadenizle bu hususa dair binlerce 
j: yazı ve sözlerden kısaca iki misal arzedeceğim. ' 
i; 1. Sayın Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar 'in 
! Kayseri nutkundan bir muharrir şu parçalan 

alarak bakınız ne biçim tenkide cüret ediyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanları söyle

di*. 
(iyi yoldayız, milletine verilen sözlerin tu-

, tülmakta olduğunu yakın faaliyetlerin neticesi 
I göstermektedir. Bizler sizlere istinâd ederek ça
lışıyoruz. Cenabı'haktan temennim budur ki: bu 
mesaide bizim daima muinimiz olsun) buyru-
luyor. 

Buna karşı muharririn tenkidine bakınız. 
(Mistik bir hava kokan şu son cümlenin Türk 

devrimine aykırı olduğunu kimse inkâr edemez. 
Alkışlar arasında sayın Bay Celâl Bayar'm faz
la düşünmeye vakit bulamadığı görülüyor. Al
lah yardımcın olsun demeyip Atatürk'ün dediği 
gibi - Muhtaç olduğun kuvvet, damarlarındaki 
asîl kanında mevcuttur - dese idi yine de aynı 
alkışları toplardı) diyor. 

Arkadaşlar; başta sayın Cumhurbaşkanımız 
olduğu halde dolayısiyle Türk müslüman vatan-
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daşlarımızm da din, itikat ve vicdan duygu ve I 
hürriyetine bu şekil söz ve yazılar, kızıl kalem 
ve fikirler yoliyle tecavüz ve hakaret sayılmaz 
mı? _ • 

Fıtraten müslüman yaratılmış ve müslüman 
olarak yaşamakta ve yaşayacak olan asil ve ne
cim milletimiz geçmiş senelerde olduğu gibi din 
ve vicdan hürriyetine tecavüz ve hakaret sesleri
ni duymak ve işitmek istemiyor. 

İkinci misal : Diyanet İşleri Başkanlığına a-
çık mektup başlıklı yazısında bir muharrir (Çöl
de yetişen donsuz ve bedevi bir arabm hâşa sema
vi ve ilâhi bir kitap diye getirdiği düzme bir 
kitaba onun şahsına ve sakalına perestiş etmek 
budalalığı yerine Kemalist gençliğe yeni bir din 
yolunun gösterilmesinden ve şaireden . . .) bah
sediliyor. 

Bir başka yazıda (Kore'deki şehitlerimiz 
Kuran ve mevlût istemezler onlar Kemalist-
tir) deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk dinsiz mi idi 
ki, dinsizliğin adını Kemalistlik diye tavsif ve 
telkin ediyor. Bu gibi söz ve yazıların zımnî 
mânasında Atatürk'e karşı dinsizlik iftira ve is
nadı yok mudur? 

Halbuki ben ve yüksek Meclisinizin içeri
sinde o günleri yaşamış ve ordu içerisinde bu
lunanlar bilirler ki; istiklâl Harbinde ve bilhas
sa Sakarya Harbine takaddüm eden günlerde 
Atatürk Başkumandanımız olduğu halde subay 
ve erlerimize taburca ve bölükçe toptan namaz 
kıldırılıyor ve Allah'a dualar ettiriliyordu. Bu 
ve buna benzer Atatürk'ün mevlût okutturma
ları dinsiz olmadığının bahir birer delili değil 
midir? 

Münkirane ve müsrifane yazılarla Atatürk'
ün ruhu tazip edilmiş olmaz mı? 

Bu gibi muzır neşriyatı cevaplamak, üzere 
Dinayet işlerinde bir büro kurulmalıdır. Kötü 
neşriyatla zehirlenmek ihtimali olan milletimi
zi bilhassa gençliğimizi aydınlatmalı ve koru
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar; lâyiklik, Kemalistlik 
perdesi altında Türk vatandaşlarına dinsizlik 
aşılamak ve vatandaşlarımızı çok yüksek ve 
kıymetli vasıflarından ve ananelerinden ve mu
kaddes inançlarından soymak ve soysuzlaştır
mak istiyen bâzı kalem ve söz sahiplerinin han
gi dinsizlerin ve Allahsızların misyonerliğini ve J 
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kılavuzluğunu yaptıklarını elbet de uyanık mil
letimiz farketmektedirler. 

Bunun içindir ki ;huraf eden salim din adam
larının yetiştirilmesi ve dinî konferansların hat
tâ radyolarda dahi verilmesi lâzımdır. Bu mızır 
sözcü ve yazarların asıl maksatları. Yekpare bir 
vücut gibi müttehit bulunan ve tek bir kalp gi
bi çarpan milletimiz arasına eski mezhep kav
gaları yerine şimdi de Kemalistlik, softalık ve 
mürtecilik diye tefrika sokmak ve fesat tohu
mu saçmak ve bu yollardan millî birliğimizi 
bozmaktır. 

Münevver ve zeki milletimiz, padişahlık ve 
halifecilik istemediği gibi din ve vicdan hür
riyetine de tecavüz ve müdahale istemiyor. 

İşte 14 Mayısta yaptığı ve bütün dünyayı 
hayrette bırakan, hiçbir medeni millete nasip 
olmıyan kansız ve muazzam tarihî inkılâbının 
başka bir mâna ve gayesi de bu idi. 

Binaenaleyh sayın arkadaşlar; mâruzâtımın 
sonu ve hulâsası şudur. 

1. Memleketimizde tam mânasiyle baskıdan ve 
tecavüzden azade din ve vicdan hürriyetinin te
mini, 

2. Din âlimlerinin yetiştirilmesi ve refahla
rının temini, 

3. Daha elli küsur arkadaşımızla birlikte 
sunduğumuz teklifimiz veçhile vaiz, imam, hatip 
ve müezzin adedlerinin ve maaşlarının artırıl
ması, 

4. Evkaf işlerinin ve imam ve hatip okul
larının daha iyi neticeler almak bakımından 
Diyanet işlerine bağlanması, 

5. Türk müslüman vatandaşlarımızın dinî 
ve mânevi ihtiyaçlarının da tatmini için Diya
net İşleri Başkanlığınca hazırlanacak, radyoda 
dahi dinî konferanslar verdirmek ve haftada 
iki defa Kuran okutmanın temini lâzım ve za
ruridir kanaat ve fikrindeyim. 

Başka işlerde olduğu gibi bu işte de Sayın 
Hükümetimize hayırlı ve büyük muvaffakiyet
ler dilerim. 

ALİ OCAK (Gazianteb) — Muhterem arka
daşlar: Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi görü
şülürken ben de hem şahsi ve hem de intihap da
irem olan Gaziantebli vatandaşlarımın düşünce
lerine tercüman olmak istiyorum. 

Evvelâ şurasını kısaca izah etmek isterim ki 
Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri Diyanet 
İşlerini körlemek Allah'lariyle başbaşa kalmak 
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istiyen vatandaşları korku içinde bulundurmak, 
din adamlarımıza softa damgası vurmak ve ho
calarımızı da daimî bir tehdit altında bulundur
mak siyasetini takibederek bu din müessesesine' 
âzami darbeyi vurmuşlardır. s 

14 Mayıs inkılâbından sonra şayanı memnu
niyettir ki halkın içinde olan bu korku tama-
miyle çıkmış ve herkes hür ve serbest olarak 
ibadet işleriyle meşgul olarak mânevi kuvvetle
rini artırmış oldukları da bir hakikattir. Kore 
şehitlerimizin ruhuna yer yer okutulan mevlit
ler ve bilhassa radyomuzda bunun yayılması 
memleket efkârı umumiyesi üzerinde cidden iyi 
tesir yaratmıştır. Halkımızm mânevi kuvveti 
artırılmıştır. Bütün temennim radyo vasıtasiyle 
bu gibi .neşriyatların sık sık devam etmesidir. 

Radyo vasıtasiyle dinî eğitim : Şurasını da 
samimî olarak itiraf etmek isterim ki, Diyanet 
İşleri Başkanlığı vazifelerini hakkiylc yapma
makta, din eğitimine lüzumlu kıymeti verme
mekte, din eğitimi mevzuunda radyodan isti
fade letmemektedir. Radyodan istifade ettirilip 
hiç olmazsa haftada üç defa on (beşer dakika 
dinî konuşmalar yaparak halkımızın mânevi 
'kuvvetini artırmalıdır. Amerika'da olduğu g> 
bi küçük kitapçıklarda dinî öğütler yazılarak 
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İran'ları köylüye parasız dağıtmalıdır. .İşte bu 
suretle din eğitimine lâzımgelen ehemmiyet ve
rilmelidir. (Bütün 'bunları yaparken bugünkü 
mevcut, din adamlarımıza da lâzımgelen kıymet 
verilmeli, maddi bakımdan tatmin edilmeli, üc
retlerine zam yapılmalı, hiç olmazsa vekâl'et-
lerdeki hademelerin aldığı para kadar ellerine 
para geçmeli. Yalnız kötü şöhretli, muhitlerin
de kötülük yapan, parti işlerinden kendilerini 
alamıyan, parti idare heyetinde vazife gören 
ve particiliği ile mâruf olan, adam öldüren ve
ya öldürten hocaların da temiz kalbli vatandaş
larımızın önüne durarak namaz kildırılmasına 
Sayın Diyanet İşleri 'Başkanının müsaade etme
mesi lâzım gelir. 

Sayın arkadaşlar; (bir senelik- çalışması be* 
ni tatmin etmemekte Iberalber geçen senelerden 
daha varlıklı olan Diyanet işleri Başkanlığına 
bu yıl daha başarılı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Efendim, saat 19 a 'gelmektedir.. 
Bundan sonra konuşacak olan 'arkadaşın müd
deti 19 u tecavüz edecektir. Bundan dolayı sa
at 21 de toplanmak üzere: oturuma nihayet ve
riyorum. 

Kapanma saati; 18,52 

«MM» 

BAŞKAN — Başkânvekili Muhlis Tümay 
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakale), Sedat Baran (Çorum) 

m*tm 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
[BAŞKAN —, 162 arkadaşın bulunduğu tes-

bit edildi. İçtüzük hükümlerine göre bu aded-
l'e görüşmeleri, açmaya imkân yoktur. Mevcu
dun toplanması imkânını vermek için oturumun 

açılmasını (bir saat sonraya bırakıyorum. (Ya
rım .saat sesleri1). . -

İçtüzük bir saat demektedir. Bir saat sonra
ya bırakıyorum. 

Kapanma saati: 21,20 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 22,20 

BAŞKAN'— BaşkanveMli Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum) 

. BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Kifayeti mü
zakere takriri vardır, onu okuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz istenmiştir, 
veriyoruz efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Diyanet 
İşleri Bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuşan arkadaşlar birçok hususata temas ettiler. 
Bunun içerisinde doğrudan doğruya Hükümeti 
alâkadar eden kısımları, bittabi Hükümet cevap
landıracaktır. Bendeniz Bütçe Komisyonuna ait 
olan hususlara kısaca huzurunuzda arzedeceğim. 

Yapılan görüşmelerden birinde bir arkadaş, 
Diyanet İşleri Riyasetine 1951 yılı "Bütçesinde 

dinî neşriyat yapmak üzere 5 000 lira verilmiş 
olduğu halde, bu para ile neşri lâzımgelen eser
lerin şimdiye kadar neşir ve tevzi edilmemiş ol
duğundan şikâyet ettiler. Bütçe Komisyonunun 
Diyanet İşleri Bütçesine ait raporunu tetkik bu
yurduğunuz zaman orada arzedildiği veçhile 
Diyanet İşleri Reisliği kendisine verilmiş olan 
bu mütedavil sermayeyi kullanabilmek için bir 
nizamname hazırlamak mecburiyetinde idi. Bu 
nizamname henüz riyasetçe tanzim edilip Danış-
taya sevkedilemediğinden dolayı, bu sermaye 
1951 Bütçesinde kullanılmamıştır. 1952 yılı için
de bu nizamname tamamiyle hazırlanıp, Danış-
taydan çıkarıldıktan sonra bu vazife yerine ge
tirilecektir. Bütçe Komisyonunda bu hususta 
görüşmeler olmuş ve Hükümet de buna söz ver
miştir. 

İkinci temas edilen mühim meselelerden biri, 
birçok camilerin imam, hatip ve müezzinlerinin 
mevcut olmamasından dolayı, bunlara yeter mik
tarda imam, müezzin ve hatip kadrosunun veril
mesi ve bu hususta tahsisat kabul edilmesi me
selesidir. 

Arkadaşlar; bu meseleyi, Bütçe Komisyonu
nuz uzun uzadıya görüşmüş ve Hükümetin tek
lif ettiği 1952 yılı Bütçesine 1951 yılma nazaran 

bir milyon yüz küsur bin liralık bir tahsisat 
fazlası konulmuş olduğunu görmüş ve bu zam 
bütçede münhasıran maaş zammına tahsis edil
diğini müşahede etmiştir. Komisyonun raportö
rü sıfasiyle bendeniz terfih ve terfi maksadiyle 
maaşlara yapılan bu sarfı muvafık görmiyerek 
yalnız, şimdi talep edildiği veçhile, imam, ha
tip ve müezzin kadrosu olmıyan camilerin kad
roları tamamlanmak üzere fbu tahsisatın kadro 
için kullanılmasını arz ve teklif etmiştim. Fa
kat komisyonda müzakere esnasında tezahür 
eden temayül, 'bunun terfi ve terfih esasına is
tinat 'ettirilmesi suretiyle tahsisatın1 (bütçeye1 

vaz'ı arzusu 'gallip geldi. Dâvayı esasından tet
kik edecek olursak, Devletin, camilere imam, 
hatip, müezzin ve saire (bulmak mecburiyeti 
esas itibariyle mevcut olmıyan bir hükümdür. 
Biliyorsunuz ki, Türkiye'de camiler 3 sınıfa 
ayrılır. Birisi selâtin camileri dediğimiz sul-
tan'lar tarafından yapılmış ve 'bunların hizmet
lerine ait gelir, ıbirçok vakfiyelerle temin edil
miştir. Bu selâtin camilerinde çalışan imamlar, 
hatipler, müezzinler, kayyumlar ve saire ye sa
ire.. bu vakfiyelerden maaşlarını alırlar, Dev
lete yük olmadan 'hizmetlerini görürlerdi1. 

İkinci sınıf camiler; onlar da inşa edildik
ten sonra gerek caminin idamesi ve gerekse 
hizmet edeceklerin ücretleri, maaşları ve saire-
lcri bu camilere ait vakfiyelerden ödenirdi. Bu 
suretle bu camiler için de Devlete bir hizmet 
•külfeti yüklenmemiş olurdu. 

Üçüncü sınıf camiler ise; hamiyetli, dindar 
vatandaşlar tarafından yapılır ve bunlara lâ
zım olan hizmet erbabının maaşları da o muhi
tin halkı tarafından aynı suretle ödenirdi. 

Şimdi birçok camilerin vakfiyeleri; Vakıflar 
İdaresi tarafından elden çıkarıldıktan sonra bu
rada hizmet gören imâm, müezzin ve saire için 
bittabi tahsisat 'bulunmadığından dölâyî Devlet, 
bu külfeti omuzuna almıştır. Bunun yanı ba. 
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şmda mütemadiyen nahiyelere, köylere, kaza
lara ve saireye imam, hatip, müezzin, vaiz, fer-
raş diyerek maaş tahsisatı için bütçeye para 
(koyacak olursak, bu azîm masrafı bilmem ki 
Devlet bütçesi nasıl kaldıracak? Bunu da teem
mül etmekliğimiz lâzımgelir. Maddesi geldiği 
zaman bunun üzerinde daha fazla ayrıca malû
mat arzedeceğim. 

Yine bir arkadaşım, ilahiyat Fakültesinde 
okuyan talebenin himaye edilmesini ve burs vê -
rilmesini ileri sürdüler. Vakıflar Bütçesi tet
kik edildiği zaman görülecektir ki, ilahiyat 
Fakültesinde okuyan talebenin 12,tanesine burs 
verilmek suretiyle himaye edilmekte ve 1'5 ta
nesine de elbiseleri, kitapları, harçlıkları veri
lerek yardım edilmektedir, ki Vakıflar idaresi 
'bu suretle 27 talebeyi himaye etmektedir. 

Bundan başka, üniversite bütçesini tetkik 
edecek olursak, vaktü hali yerinde olmıyan 
talebelere üniversite bütçesinden yardım temin 
edilmiş olduğu görülür. Bu itibarla ilahiyat 
Fakülteside okuyan talebeler de mühendis ve 
sair burslu okuyan talebeler gibi onlar da is
tifade etmektedirler. Binaenaleyh, ilahiyat Fa
kültesinde okuyan talebeler himayesiz vaziyet
te değildirler. Bunlar, Vakıflar bütçesinden 
ve üniversite bütçesinden himaye görmekte
dirler. 

Vaiz, müftü ve sairenin terfihi mevzuunda 
bir arkadaşımız, Sayıştay bütçesinden çıkarı
lan 480 bin liranın seyyar vaizler ihdası ile bun
lara verilmesi teklifinde bulundular. 

Arkadaşlar; bu teklif, heyeti celilenin kabul 
edip etmiyeceği bir mesele olmakla beraber şu
nu arzedeyim ki, bugün Diyanet İşleri Bütçe-

vaizlerden gayri 
vazife gören 24 
kendilerine ayrı-

sinde muvazzaf olarak çalışan 
vilâyet ve kaza merkezlerinde 
seyyar vaiz vardır. Bu 24 vaiz „__ 
lan mmtakalai'da mütemadiyen seyyahat etmek 
suretiyle halka dinî vaiz ve nasihatte bulun
maktadırlar. Bu itibarla bu kadronun tezyidi 
bir fayda temin etmiyecektir denemezse de, mat
lup ve maksut olan vazife bu 24 vaizle de ya
pılmaktadır. Bendeniz Diyanet işleri Bütçesi
ni tetkik ettiğim zaman, Eiyasetle de bu husus
ta temasta bulundum ve bu 24 vaizin hakika
ten ehil kimseler 'olduğunu ve kendilerine ve
rilen vazifeleri bihakkın ifa ettiklerini ve bina
enaleyh kadrolarının tezyidine şimdilik lüzum 
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olmadığım beyan etmişlerdir. Komisyon namı
na maruzatım şimdilik bu kadardır. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Bir-sual. 
Konuşulan Bütçe Diyanet işleri Bütçesi ol

duğuna göre, vakıflardan örnek vermenin şah
san, doğru olmadığına kaniim. Diyanet işleri 
vazifesini, Üniversite İlahiyat Fakültesinde oku
yan muhtaç ve fakir talebelere burs verilmesini 
zait mi addediyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEFET 
AKSOY (Ordu) — Efendim, heyeti aliyeniz-
ce malûmdur ki, 1951 yılı Bütçesine kadar lıa-
demei hayrat adına verdiğimiz imam ve müez
zinlerin ücretleri Vakıflar bütçesinden öden
mekte idi. Geçen sene bu tahsisat Vakıflar büt
çesinden alınarak Diyanet İşleri bütçesine nak
ledilmiştir. 

İlahiyat Fakültesinde okuyan talebelerin burs 
ücretlerinin Vakıflar bütçesinde olması, mesele
sine gelince : İsminden de anlaşılacağı üzere İla
hiyat Fakültesi Üniversitenin bir şubesidir, bir 
fakültesidir. Binaenaleyh bu fakültenin ne. Di
yanet işleriyle ne de Vakıflar İdaresiyle bir 
alâkası yoktur; doğrudan doğruya Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı bir müessesedir. Yalnız Va
kıflar İdaresinin evvelce himayesine aldığı 12 
talebenin, tahsillerini ikmal edinceye kadar, burs
larını kendi bütçesine koymaktadır. Bunlar 
tahsillerini ikmal edince bir hizmeti mecbure al
tında olduklarından bu hizmetlerini Vakıflar 
İdaresinde değil, doğrudan doğruya Diyanet 
işlerinde çalışarak ifa edeceklerdir. Yani Di
yanet İşleri hesabın Vakıflar idaresi bu suret
le bir yardımda bulunmaktadır. Misal gösteri
şimin sebebi de budur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, Diyanet işleri Bütçesi 
üzerinde birçok arkadaşımız, hakikaten değerli 
mütalâalar ileriye sürdüler. Bunlar arasında 
parti programımızla tesbit edilmiş olan prensip
lerin hududu içinde bulunanlar, Hükümetiniz 
için üzerinde durulacak meseleleri teşkil etmiş
ler ve edeceklerdir. 

. Bunun dışında olan bâzı mütalâalar ise, yük
sek Meclisçe ve Hükümetçe kale alınmaması lâ--
zım gelen mütalâalardır. r 

: Bunu böylece arzettikten sonra Yüksek Mec
lisinizin vicdanında, hemen hemen ittifaka ya-
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km bir şekilde Diyanet işleri Bütçesinin zaruri I 
ihtiyacı halinde belirdiği anlaşılan yeni kadro
lar ve tahsisat ilâvesi mevzuunda da Hüküme
tinizin görüşü vardır. Bu görüş, vicdanınızdan 
aksetmiş olan sadaya tamamen uygun bir gö- j 
rüştür. (Alkışlar) (Bravo sesleri). Ancak bir 
teklifimiz, bir maruzatımız vardır; Evkaf Büt
çesi görüşüldüğü zaman orada, üzerinde dura
cağınız meselelerden biri, mülhak cami hademe
lerinin aylıklarının çok az olduğudur. Bunların 
aylıkları, iki buçuk liradan başlar, ekserisinin 
aylıkları 5-10 lira arasındadır, perişan halde
dirler. 

Muvafık bulursanız bundan evvelki bütçeler
den, Sayıştay Bütçesinden tasarruf edilmiş olan 
480 bin lirayı ikiye bölmek suretiyle 150 bin 
lirasını mülhak camilerin hademelerine (Alkış
lar, bravo sesleri) 

330 bin lirasını da Diyanet İşleri Bütçesine 
ilâve edecek olursak çok iyi bir iş yapmış olu
ruz arkadaşlar. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. (Olmaz olmaz sesleri daha 
evvel söz istiyenler ver sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var-
dıtr. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşlar, 
uzun konuşmıyaeağım. Bizim de bir teklifimiz 
vardı. Biz de tekliflerimizle Hükümetin görü
şüne iştirak .ediyoruz. Bunu arzetmek için kür
süye geldim. (Soldan alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Bütçesi üzerinde kâfi miktar 

konuşulmuştur. Bölümlere geçilmesinin oya ko
nulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Aydın Denizli 
Şevki Hasırcı Eyüb Şahin 

Urfa . . . 
R. Kemal Timuroğlu 

' '' Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Bölümlere geçilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Tokad 

Sıtkı Atanç • 
REŞAD ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 

Muhterem arkadaşlar, saflarında yüz binlerce 
müslüinan" Türk evlâdı bulunan bir siyasi parti 
iftiralara mâruz kalmıştır. Buna karşı gereken 
cevaplarin verilmemesine vicdanlarımızın rıza gös-
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tereeeğine kail değilim." Bunun için lûtfunuzu 
istirham ederim. Müzakere kâfi değildir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
daki takriri tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
201 Aylıklar 2 795 301 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira . 
202 Ücretler 5 026 740 

BAŞKAN — Söz istiyen?. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, verdiği

miz takriri izah edeceğim. 
Efendim, halen 4807 imam, hatip ve müezzin 

vardır. 40 binden fazla köyümüz ve bir hayli 
nahiye, kaza ve vilâyetlerimizin camilerinde. 
imam, müezzin ve hatip bulunmadığı müşahade 
edilmektedir. % 99,9 u müslüman Türk olan bu 
memleketin camilerinde ezan sesini dinlemek va
tandaşın hakkıdır. Bu itibarla 50 arkadaşımızla 
birlikte bir teklif yaptık, 500 imam, hatip ve mü
ezzin kadrosunun bütçeye ilâve edilmesini istemiş 
bulunmaktayız. Hükümet muvafakat etmektedir. 
Bunun tutarı 360 bin liradır. % 5 emekli ödeneği 
ile beraber 380 bin lira tutar. Hükümet eğer 20 
bin liralık bir fedakârlık da yaparsa bu dâvayı 
500 kadro vermek suretiyle halletmiş olacağız.. 
Hükümetten rica ediyorum; 20 bin liralık bir 

; fedakârlık yapsın ve bu suretle halen vazife ba-
l şmda bulunan ve fakat ücret almamakta olan 
1 din adamlarına ücret vermek imkânını bulalım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Mehmet Erkazancı. (Yok ses-

! leri) 
Sadri Maksudi. Arsal. 
SADRI MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 

Arkadaşlar, ben Hükümet mümessili Samet Ağa-
oğlu arkadaşımızın kürsüye çıkmasından evvel 
söz almıştım. Onun için şimdi kısmen tatmin 
edilmiş bulunuyorum. Fakat bütün düşündük
lerim söylenmiş değildir. Binaenaleyh, beş on 
dakikanızı rica ediyorum. (Madde üzerinde ko
nuşun sesleri). 

Arkadaşlar, (Gürültüler) böyle devam ede-
I çekseniz ben söylemekten vazgeçiyorum. 

- 611 — 



B : 45 03.2 
BAŞKAN — Devam buyurun ©fendim. Mü

saade buyurun arkadaşlar. 
SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Devamla) — 

Arkadaşlar, devletler dinlere karşı bilyonsunuz, 
muhtelif şekillerde vaziyet alabilirler. Teferru
attan sarfınazar edersek diyebiliriz * ki, bir dev
let için iki türlü durum mümkündür. Devlet, 
muayyen bir dini devlet dini telâkki eder; (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun. 
(Sadrı Maksudi Arsal kürsüyü terketti.) 
BAŞKAN — Bu bölümün 13 ncü . maddesi 

hakkında bir önerge vardır, okuyoruz. Ahmet 
Gürkan ve arkadaşları takrir vermişlerdir. 
Başbakan Yardımcısının beyanatı üzerine kendim 
leri vazgeçtiklerini söylediler; : 

AHMET GÜRKAN (Tokad) ~~~ İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Geriye alıyor musunuz? 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Hayır^Ar-

zedeyimf 
BAŞKAN —Okutalım. 

I 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Kanunu tasarısının Diyanet İşleri Baş

kanlığına ait bulunan kısmının 202 nci bölümü
nün 13 ncü maddesine ilâve edilen 60 lira üc
retli 443 imam ve müezzin ve hatip ile 59 Kuran 
hocasının il, ilce, bucak ve büyük köylerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yeter bulmamaktayız. 

Halen mevcut olan fakat ihtiyacı karşılamı-
yan imam, müezzin ve hatip kadrosu 4.807 olup 
43,000 köy ve nahiye, 434 kaza, 63 vilâyette 
% 100 e yakın bir kısmı Müslüman olan va
tandaşlarımızın din bakımından mânevi ihti
yaçlarının sağlanmasının temini için aylık 60 
lira ücretle 500 imam, hatip ve Kuran hocası 
tahsisatı karşılığı,olarak 380 000 lirânm 202 nci 
bölümün 13 ncü maddesine ilâvesini teklif ede
riz. '•••-.•• 
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.... '.Rize ; 

1. Akçail ' 
Tokad 

A. Gürkan 
Aydın 

N. Geveei 
;îştanbu>l 

F. Sayımer 
Siird 

M. D. ıŞüalp 

Gümüşa.ne 
H. Zarlbun 

Rize 
•M. F. Mete 

istanbul 
A. Moşhos 

Antalya 
1. Sufbaşı 
Giresun 

A. Tüfekeiioğlu 

Rize . 
A. Morgil' 

Tokad 
Ş. Atanç 
İstanbul 

A. V. Bayar 
Antalya 
A. Tokuş 
Amasya 
Î /O lgaç 

Afyon K. 
A. Güler 

Afyon K. 
S. Torfilli 

Bursa 
îR; Aybar. 

izmir ' 
P. Arat 

Gaziantcb 
G. Kıh'oğlu 

İzmir 
0 . Tunca 
İstanbul 

S. Yürlüten 
Konya 

« .Gürol 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
Diyarbakır 
N. önen 
Yozğaıd 

F. Nizamoğlu 
Kütahya 
Y. Aysal 

İsparta 
ıS. Billgiç 

Ağrı 
K. Küfrevi 

(Okunamadı) 

Kayseri 
1. Kirazoğlu 

Erzurum 
B. Dülger 
Antalya 

N. Ş. Naibe! . 
İçel 

H. Fırat 
Trabzon 

M. Go'loğlu 
Erzurum 

E. Nutku 
(Konya 

A. F. Ağaoğlu' 
Bifnıgöl 

F. F. Düşünsel 
Ağrı 

H. Öztürk 
Gazianteb 

ıS. (KuranıeS! 
Seyhan 

S. Teikelioğlu 
Afyon K. 

G. Yiğitbaşı 

Ankara 
H: Ş. ince 

Ankara 
Öf Bilen 

Elâzığ 
A. Demirtaş. 

Gazianteb 
C. San 

Diyarbakır 
K. Taygı 
Kocaeli' 

S. önhon 
Elâzığ 

Ş. Yazmadı 
Afyon K. 

A. Tam 
Kayseri 

Z. Turgut 
Tunceli 

H. Aydın 
Bitlis 

S. inan 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Yoagad 

H. Tatlıoğlu 
Yozgad 

Y. Kamlıoğlu 

Yülksek Baş'kaınliğa: 
Diyanet İşleri Bütçesinin 202 nci bölümünün 

1'3 ncü maddesine 360 000 lira ilâvesiyle bölüm. 
yekûnunun 5 386 740 lira olarak kabulünü arz 
ve 'teklif ederiz. 

Tunceli Konya 
Hasan Remzi Kulu M. Âli Ülgem 

Yüksek Başkanlığa 
Birçok şehir, (kasaba ve bucak 'merkezlerin

deki camilerimizin ücretli ümam, hatip, müezzin 
ve Kuran ımualli'mlerinden mahrum oldukları 
ve mevcutların ise müzayakada (bulundukları 
göz önüne alinarak : 

Sayıştay Bütçesinde 477 nci bölümünden efc 
siltilen'480 000 liranın Diyanet işleri Bütçesin
de 202 nci bölümün 13 ncü maddesine eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Tunceli Burdur 
E. Karan H. Remzi Kulu M. Özbek 

İstanbul İsparta Burdur 
Salih F. Keçeci T. Tpla M. Erkazancı . 
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Kayseri 
1. Kirazoğlu 
Balıkesir 
S. Başkan 

(Kunamadı) 
Elâzığ 

S. Ergene 
Niğde 

F. Köşkeroğlu 
Erzurum 

S. Erduman 
Kayseri 

1. Berkok 
Denizli 

F. Karabudak 
Kütahya 
B, Besin : 

Çorum 
Ş. Gürses 

Ordu 
H. Şarlan 
Ankara 

C. Soydan 
Gazianteb 
A. Ocak 
Ankara 

B 
Çoruh 

M. Bumin 
İsparta 

S. «Bilgiç 
Siird 

C. Yardım 
Mardin 

A. Kalav 
Siird 

B. Erdem 
Tokad 

A. Gürkan 
Tokad 

H. Koyutürk 
Bolu 

M. Dayıoğlu 

; 45 23 
Ankara 

Ö. Bilek 
Niğde 

> H. Arıbaş 
Niğde 

S. Dellâloğlu 
Seyhan 

A. N. Asya 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Denizli 

E. Şahin 
Sivas 

H. Yüksek 
Erzurum Afyon Karahisar 

R. Topçuoğlu 

(Okunamadı) 
Kastamonu 

S. Kantarel 
Denizli 
B.'Âkşit 
İsparta 

R. Turgut 
Kütahya 

G. Yiğitbaşı 
Bolu 

Z. Danışman 
Denizli 

F. Başaran 
Gazianteb 

S. Kuranel 
Ankara 

T. Vasfi öz 
Konya 

S. Maksudi Arsal Y. Aysal « H. ölçmen 
Kocaeli Bilecik Samsun 

Y. Kişioğlu M. Keşşaf Korkut H. Üzer 
Yozgat Balıkesir 

(Okunamadı) Y. Karslıoğlu A. Kocabıyıkoğlu 
Kocaeli 

H. Başak 

BAŞKAN — 202 nci bölümün 13 neü madde
si üzerinde Alımet Gürkan ve arkadaşları im-
zasiyle verilen önerge ile buraya 380 bin lira
nın ilâvesi ve Hasan Remzi Kulu imzası ile 
verilen önergede de 480 bin liranın ilâvesi is
tenmektedir. Hükümet 360 bin liraya muvafa
kat etmektedir. Bunları birer birer oyunuza 
arzedeeeğim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müsaade buyurun. Efendim, şimdi bir karışık
lık olacak, vuzuh yoktur. Ortada Hükümetin 
teklifine heyeti umumiye iltihak ediyor. Aksi 
bir vaziyet ınevzubahs değildir. O halde, bu 
takriri ayrı ayrı reye koyup bir karışıldığa 
meydan vermek de eak değildir. Onun için 
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istirham ederim, heyeti ummniyeıvin' noktai na-

• zarı anlaşılmakta olduğuna göre ve Hükümetin 
noktai nazarına da iltihak edilmekte bulunduğu
na göre Bütçe-Komisyonu bunun ne şekilde 
ayarlanacağını yüksek Meclise arzetşin ki, bir 
yanlışlığa meydan vermiyelim. Ona da el kal
dırırız, buna da el kaldırırız, maksat fevt o-
lur. Rica ediyorum, Bütçe Komisyonu, bunları 
telif etsin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET 
AKSOY (Ordu) —Muhterem arkadaşlar;Diyanet 
İşleri hademei hayrat kadrosunun tezyidi hak
kında verilmiş takrirler üzerine Hükümet nok
tai nazarım bildirdi. Evvelce Sayıştay büt
çesine konmuş olan 480 bin liralık tahsisattan 
yüz bin lirasının vakıflara mülhak camilerin 
hademeleri için, geriye kalan 500 kişilik hade
mei hayrat kadrosunu karşılamak- üzere Diya
net İşleri bütçesine tahsis edilmiştir. Bu esas 
üzerinde Bütçe Komisyonu Hükümetin noktai 
nazarını öğrenmiştir. Yalnız zapta geçmesi için 
arzedeeeğim şu rakamların teşrihi komisyonıı-
muzca muvafık görülmüştür. 

Bu tahsisattan 360 000 lirası 500 imam, mü
ezzin ve sairenin aylıklarıdır. 19 800 lirası da 
bunların yüzde beşleridir. Ceman 378 900 kü
sur liradır ki, 380 000 lira demektir. Takrirler 
reye konduğu zaman bunların bu esas üzerinden 
kabul edilmesi lâzımdır. = 

KENAN AKMANLAR (Çanakkale) '•— Büt
çe Komisyonunun teklifinin reye konması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Takrirler geriye almıyor mu! 
(Almıyor sesleri) Bölümün yekûnunu Bütçe 
Komisyonu nasıl veriyor?, 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RJ3FET 
AKSOY (Ordu) — Muhterem arkdaşlar, Riya- . 
set Divanı, ayrılan bu , tahsisatın fasıllara ve 
maddelere sirayetini haklı olarak işaret etmiş
tir. Bunu bu anda derhal tesbit etmeye imkân 
yoktur. Riyaset Divanı Hükümetin bu teklifini 
komisyona havale etsin, komisyon, redaksiyonu
nu yapar ve heyeti aliyeye arzeder. . . 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesini mi? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-

SOY (Devamla) — Yalnız bu bölümü. 
BAŞKAN -^ 206 ncı bölüme devam ediyo

ruz. (Reye koyun ohdari sonra sesleri) Hüküme
tin teklifini ve sunulmuş bulunan önergeleri 
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dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Dikkate alınmış
tır. Bölümü önergelerle birlikte Bütçe Komis
yonuna veriyoruz. Komisyon formüle edecektir. 

B; 
206 

207 

209 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğinco yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
•Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Ifanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

Lira 

190 680 

424 850 

$ÜTÇE K. ADINA EEFET AKSOY (Ordu) 
— Konan tahsisatın bu bölüme de sirayeti var
dır, komisyona verilmesini rica ederim. 

MUEAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) - Demin 
kabul buyurduğunuz tahsisattan % 5 tekaüdi-
ye aidatı olarak bu bölüme de sirayeti vardır. 
Bu sebeple 209 ncu bölüme 19 800 lira ilâvesi 
lâzımgeliyor. Bu cihetin nazarı dikkate alınma-
smrrica ederim. 

BAŞKAN — Bölümü komisyona veriyoruz. 

B. . Lira 
210 Temsil ödeneği 3 000 

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

301 Merkez daireleri büro gider
leri 11 950 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

302 iller büro giderleri 167 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 15 700 
BAŞKAN — Kabul edenler.. . 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul - edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları • 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
4^000 

1 750 

32 000 

5 600 

40 000 

500 

3 000 

/ —' • Tapu ve Kadastro 
Bütçesi : 

Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz. 

ZÎHNt BETlL (Tokad) — Sayın arkadaşla
rım; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen 1952 
Bütçesi 12 957 867 liradır ki, 1951 Bütçesine 
nazaran 1 378 718, 1950 Bütçesine nazaran da 
(23 . I I I . 1950 gününde yürürlüğe giren 5602 
sayılı Tapulama Kanunu ile verilen ek ödenek 
dâhil) 1 848 156 liradan ibaret bir fazlalık ihti
va etmektedir. 

1952 Bütçesi, ayrıca, adı geçen GeneJ Mü
dürlük okulunda yapılacak inşaat ilâvesi için 
'Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılma]? üze
re 150 000 liralık bir ödeneği de muhtevi bu
lunmaktadır. 

Geçenlerde kabul buyurduğunuz tapulama 
kadrolarının tezyidi hakkındaki kanun ile ku
rulacak teşkilâtın masraflarını karşılıyaeak olan 
2 341 946 liradan ibaret ödeneğin 1952 yılı 
Bütçesinde yer almış bulunduğunu görmekteyiz. 
Tapulama Kanununun, içtimai bünyemizde bü-
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yük ^huzursuzluklar yaratan, vatandaşlarımız I 
arasında geniş ölçüde hukuki, ihtilâflar doğma
sına, hattâ bâzı vatandaşlarımız tarafından, çok 
adedde suç işlenmesine saik olan mühim bir dâ
vaya el koyduğu malûmdur. Bu itibarla, ta
pulama işinin daha süratle yapılıp daha kısa 
br zamanda bitirilmesini sağlıyaeak olan bu ted
biri, memnuniyetle karşıladığımızı arzetmek 
isterim. 

Keza arzetmek isterim ki, aynı zamanda 
Hazineye ait olup nedense metruk veya saklı 
kalmış bulunan birçok malların meydana çık
masını da sağlıyan Tapulama Kanunu tatbika
tına gelecek yıllarda daha çok hız verilmesi, 
ayrıca temenniye şayandır. 

Sayın arkadaşlarım; halkımızın tapu idare
lerine karşı olan şikâyetleri, hoşnutsuzlukları 
malûmunuzdur. Bunların ardının, arkasının ke
silmesi için, kayıtlardan intikal ve ferağa ka
dar bütün muamelelerin basitleştirilmesi ve ye
niden tanzim olunması lâzımdır. Eski harfler
le yapılmış. -kayıt ve muamelelerin Türk harf
lerine çevrilmesi, gayrimenkullerin defterlere 
ilce, ilce değil, köy, koy ve her gayrimonkule 
ayrı sayfalar tahsis edilmek suretiyle kay dokun
ması işine hız vermekte büyük fayda vardır. 
Bu itibarla, . Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü için, ihtiyaçları karşılıyacak şekilde, bir 
kuruluş kanunu hazırlanmasını, iyi vasıflı per
sonel yetiştirilmesine ve bunların fennî bütün 
vasıta ve aletlerle teçhiz edilmesine daha 
çok itina olunmasını tavsiyeye şayan buluruz. 

Hükümetten, kadastro ve tapulama işleri- ı 
nin bütün yurtta ne kadar zaman idinde bitiri
lebileceğini gösteren ve esaslı etüde istinat eden 
bir, plân da istiyeceğiz. 

BAŞKAN — Bir önerge var : 

Yüksek Başkanlığa 
Her hangi bakanlık ve umum müdürlük büt

çelerindeki umumi konuşmaların <(5) dakikaya 
indirilmesini teklif ederiz. 

Niğde , Denizli . Seyhan 
. P. Köşkeroğlu F. Karabudak Z. Akçalı 

Seyhan Denizli Kastamonu 
A. N. Asya E. Şahin F. Keçeei'oğlu 

Seyhan. Burdur İçel 
T.Coşlnın M. Erkazancı - H. Fırat • | 

Mardin Maraş Niğde 
A. Bayar A. Kadoğlu F. Eoer | 
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İstanbul Siird Elâzığ ; ; 

'B. N. Göknii C. Yardım Ş. Ergene : 

Diyarbakır ; ' Niğde Niğde ' 
M. Ekinci A. Doğanay . H. Aribaş, 
PERTEV ARAT (İzmir) — önerge aleyhin-

de konuşacağım,, ^ r '« 
Arkadaşlar, filhakika günlerimiz daralmış

tır, bu konuşmaları tanzim etmek zaruridir. Şu
nu da unutmamak lâzımdır ki ancak bütçe mü
zakereleri dolayısiyle 'görüş ve temennilerimizi1 

aırzetmeye fırsat bulmaktayız. Görüşme müdr 
deti beş dakikaya indirildiği takdirde iki daki
ka kürsüye gelmemiz tutar, 3 dakikada da fik
rimizi dahi izah edemeyiz. Binaenaleyh arka
daşlarımız biraz daha sadet dâhilinde,konuşmak 
suretiyle zamandan tasarrufa dikkat ederler. 
Fakat müddetin 10 dakikadan aşağı indirilmesi 
doğru değildir, takririn reddini teklif edi
yorum. 

'BAŞKAN — Görüşmelerin 5 dakikaya indi
rilmesi teklif edilmektedir, önergeyi oyunuza 
arzediyorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyan-
lar... Reddedilmiştir. (Alkışlar). Söz Esat Bu-
dakoğlu'nundur. 

ESAT BUDAKOĞLU (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünün 1952 yılı Bütçesi konuşulduğu şu 
sırada, bu müessesenin işleyişi mevzuu üzerin
de, şalhsi- görüşlerimi kısa hatlarla arza çalışa
cağım. 

. Muhterem arkadaşlar, evvelâ (bir realiteyi 
tesbit ederek mevzuuma gireceğim. Dün bu 
memlekette tapu muamelelerine karşı en -geniş 
ölçüde şikâyet yapıldığı ve bir ıstırap mevzuu 
olduğu, bir hakikâttir. Bu ıstırap ve şikâyet, 
'bugün de tamamen dinmiş değildir. Elbette k i 
ıbu kadar şikâyet ve ıstırabı toplıyan meselenin 
esas sebeplerini tahlil etmedikçe ve o sebepleri 
ortadan kaldırmadıkça bu meselenin halledilme
sine imkân yoktur. 

Şalisi görlüşüme göre; tapu muamelelerine 
karşı şikâyeti mucip olan meseleleri, iki nokta 
üzerinde toplamak mümkündür: 

1. Bizatihi 'muamelelerin kendilerine karşı 
olan şikâyetlerdir. 

2. Mevzuatın doğurduğu şikâyetlerdir. 
Muhterem arkadaşlar; tapu müesses esi1,-mu

hakkak ki ifa' ettiği âmme hizmetleri bakımın
dan, memleketin sosyal ve iktisadi bünyesinde 
mühim tesirleri ika eden bir fonksiyondur. 
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• Bugüne 'kadar ifa ettiği âmme hizmeti itiv 

bariyle ıbu müessesenin lâyik olduğu ehemmiye
te mazhar olmadığı aşikârdır. 

Bu itibarla, 'biraz evvel ikonuşan arkadaşla
rın, temas ettikleri ıgibi İrer şeyden evvel bu mü- •' 
essesenin «esaslı bir teşkilât kanununa ihtiyacı 
derkârdır. 

İki bin ldiisur memuru olan bu müessesenin 
içinde yüksek tahsil ıgörmüş e'lemaıı adedi, 53 ü 
gıeçmemektedir. Mütebakisi ilk, orta ve lise 
tahsili görmüş kimselerdir. 

Bu itibarla bu müessesenin ifa ettiği âmme 
hizmetine lâyık bir şekilde yeni bir Teşkilât Ka-

•'nununa kavuşması elbette lâzım ve zaruridir 
Diğer taraftan, bâzı kanuni mevzuat, bu mü- ' 

esseseye karşı şikâyeti icabettirmektedir ve ma
alesef daima tapu müesesesi, bir tahsil şubesi te
lâkki edilmiştir. Hattâ banka alacakları, evkaf 
alacakları, vergi borçları, hususi idarenin ala
cakları,; daima tapu yapıldığı sırada biriktirilir. 
Onlar ödenmedikçe sureti katiyede herhangi bir 
tapu muamelesinin yapılmasına imkân verilmez: 
ÎBugün düne nazaran bâzı nispî ve ferahlık ve
rici bir hale gelmiştir. Ama bu tamamen ihtiya
cı karşılayacak mahiyette değildir. Biz tapuda 
yapılan muameleleri basit hale ifrağ etmezsek bu
gün hâkim olan mevzuat, basit bir şekle girmezse 
kısa bir zaman sonra önümüze bir çok-meseleler 
Halinde tekrar gelmiş olacaktır. 

Binaenaleyh, tapu muamelelerinin kısa ve 
basit muamelelere irca edilmesi, vatandaşların bu 
müesseseye daha kolaylıkla gelmelerini temin 
edecek, esaslardandır. 

Arkadaşlar, tapulama mevzuunda muhak
kakla, şayanı şükran bir inkişaf vardır. Mem
leketin <en büyük bir dâvası, sosyal bir meselesi ; 
hal yolunda ilellemektedir. Fakat bu mesele, 
eğer bir taraflı giderse, biraz evvel işaret etti
ğim gibi, tamamen esasından halledilmiş olmaz. 
Çünkü vatandaşları tapudan uzaklaştıran me- ,. 
•seleler,-biraz evvel işaret ettiğim mevcut mev-' 
zuatm • gösterdiği müşkülâttadır. Biz, Tapu 
İdaresine- gelen vatandaşlara kolaylıkla gayri
menkulun diğer birisine ferağ etmesine imkân' 
verecek kanunları vatandaşa vermeliyiz.' 

Bugün tapulama işi 25 ilçemizde tatbik edil
mektedir; • Oralarda birçok gayrimenkullerin, 
museccelbııluhmıyan gayrimenkullerin tesbiti" 
yapılmakta, tescili yapılmakta", <ve' tapıdan va-
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tandaşlara tevzi edilmektedir.' Fakat tapulama 
Kanununun bir maddesinin ilerde ̂ bir müşkülât 
doğuracağı ihtimali lıatirâ gelebilir.:* Çün
kü bu ^tapulama muamelelerinin, Tapulama 
Kanununun tatbikından^ sonra, kadastrosu 
yapilanr arazinin her dönümünden elli ku
ruş harç alınmasını, kanun \. emretmekte
dir. , Bit, köyün şahsiyeti mâneviyesine dâ
hil meralara, gayrimenkullere ıde şâmil
dir. Bugün 25 köyde muamele yapılıyor; Ya-
rıiı 40 bin köye gidildikçe köylerin binlerce dö
nümlük-arazisi ve meraları ..tespit jedilip harçla
rının ödenmesi lâzım geldiği anda, büyük bir 
müşkülâtla karşılaşılacağı bedihidir. Eğer bu
günden pu harçların ortadan kaldıi^lmasmı ioab-
ettireeek yeni hükümlerle ilerdeki itirazları 
bugünden (inlemezsek, müşkülâtla karşılaşma
mız mukadderdir. •}.,.' 

Diğer taraftan, bu Tapulama Kanunu, köy
lerdeki tüzel kişilikleri tesbit ettiğine göre, bu 
bakımdan harç ödenmesinin doğru olmadığı 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu, hakikaten 
bütün vatandaşları yakından ilgilendiren ha
yati ehemmiyeti haizdir. Onun için iyeni Teşkilât 
Kanununda kalifiye memurları ihtiva eden, 
hattâ yüksek tahsil mezunlarını vazifeye alma 
imkânları veren yani bir teşkilât kanununun 
vücuduna kaaniim. Hükümet, kısa zamanda bu 
eksikliği görerek, tamamlayıcı mahiyette, mad
di hususları ve personel imkânlarım da der
piş ederek bu müesseseyi geniş şekilde inkişafa 
kavuşturacaktır. Bundan emin bulunuyorum. 
Bugün bütçede verilen tahsisler çok değildir.. Fa
kat yarının imkânları fırsat yerdiği takdirde 
malî külfetler için Yüksek Meclisin her hangi bir 
fedakarlıktan çekinmiyeceğine de kaani bulu
nuyoruz. Bugün, Tapu, Kadastro, teşkilâtının 
düne nazaran hakikaten müspet bip anlayış .içe-
risindo ve müspet bir şekilde çalıştığına kaani
im. Bu itibarla, bu teşkilâtı takdire şayan bu
lurum. Bütçenin kabulünden sonra ümit edi
yorum ki, 25 ilçede yapılan tapulama işlerinin 
belki 1952 yılı içerisinde iki üç misline çıka
cağı ve bu itibarla kısa !bir zamanda bu dâ
vanın halli yoluna gidileceği kanaat ve mü-
talâasmdayım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hıdır Aydm. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem arr 

kadaşlar; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Büt-
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çesi :İ950 -yılında.; 11 MW 711 lira iken 1951 yı-
]^a-;469r438 lira&zlasiyle 11 579 149 liraya 
çıkarılmıştı. 1952; Bütçesinde geçen yıla nazaran 
1 378 718 lira fazlasiyle, 12 957 867 liradır. Mem
leketimiz için, başlı başına, bir ıztırap kaynağı 
olan bu mevzua Hükümetin yıldan yıla ehemmi
yet verdiği bütçe rakamlarının, mukayesesiyle 
anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Hükümete teşek
kür ederim. 

1950 yılında yürürlüğe giren 5602 sayılı Ka
nunla bütün Türkiye'de 20 - 25 senede tapu
lama programının tahakkuku ve her yılda üç 
vilâyette tapulamanın sona erdirilmesi düşün
cesiyle 18 komisyonluk bir kadro verilmiştir. 
Bâzı il ve ilçelerden yapılan zaruri talepler, 
vatandaşın haklı feryatları karşısında bu ko
misyonlardan bâzı elemanlar almak şartiyle 
16.1.1952 tarihinde kabul buyurduğunuz ka
nun tasarısı Hükümetçe ihzarı suretiyle kadro
ların gelişeceğini göz önüne alarak 24 müdür
lük kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmekte 
iken, faaliyette bulunan komisyon elemanları
nın ikmal ve hem de günden güne de artmakta 
olan talipleri mümkün mertebe karşılamak üze
re' 3656 sayılı Kanunun Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü kısmına ilâveten değişiklik yapıl
masını Yüksek Meclis kabul buyurmakla tam 
teşkilâtlı 28 müdürlüğe çıkarılması imkânı sağ
lanmıştır. 

Fakat bendenizin, naçiz kanaatime göre bu 
da kâfi değildir. 

Seçim çveremizde dolaşırken ve gerekse aldı
ğımız mektuplardaki istek ve temenniler ve Hü
kümete yapılan müracaatlar bunun bariz delili
dir. Çünkü topraklarımızın % 70 - 80 ni vesika
sız olarak tasarruf edilmektedir. Bu yüzden 
köylülerimiz arasında hudut ihtilâfları, tecavüz
ler, adam yaralama, öldürmeler ve kavgalar çık
maktadır. Ceza ve hukuk mahkemelerindeki 
davaların % 60 ı arazi ihtilâfından doğmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, adaleti vatandaşın 
ayağına kadar götürmek için yeni mahkemeler 
teşkil etmekle, Yargıtayda birikmiş vatandaş 
dâvalarını bir an evvel tetkik ettirmek için ilâ
veler yapılsa ve bir üst derece mahkemeler ku
rulsa dahi vatandaş huzura kavuşmuş sayılmaz. 
Ne zaman ki, memlekette kadastro dâvası kö
künden halledilir, vatandaş eline tasarruf 
vesikasını alır, işini gücünü terkederek dâvalar-
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peşinde otel köşelerinde, hanlarda şurada ye 
burada yaptığı masraflardan kurtarıhrsa o za
man huzura kavuşmuş olur. 

;.,.• Bu itibarla memleket' çapında olan bu mev
zu için bütçeye ne kadar tahsisat konulsa azdır. 

Hem memleketin sosyal Ibir dâvası halledilir, 
hem de verilen paraların karşılığı da tekrar 
Hazineye geri gelir. Ortada zayi edilen bir şey 
de düşünülemez. Çünlkü dönüm başına 50 ku
ruş harç parası alınmaktadır. Senede aşağı yu
karı 2€0 000 dönüm arazi tapulanmış olsa dö
nüm. başına alınacak 50 kuruş harç tutarı 
10 000 000 lira tutar. *28 müdürlüğün masraf
ları 7 000 000 tahmin «diliyorsa 3 000 000 lira 
da Hazineye gelir temin edilir. Ayrıca da Tür
kiye'de ekilebilen 400 000 000 dekar arazi var
dır. Kadastro yapılırsa tahminen % 30 u Hazi
neye kalacaktır. Birçok gözü açıklar, ellerin
deki ikişer, üçer dönümlük tapulariyle binler
ce dönüm kültür arazisini içine 'almaları da bir 
vakıadır. Kadastro sayesinde bu yolsuzluk da 
meydana çıkacak ve birçok topraksız vatandaş 
toprağa kavuşmuş olacaktır. 

Arkadaşlarını; 'görülüyor ki, Hazineye! sağ
lanacak menfaatlerden başka vatandaşın huzur 
ve sükûna kavuşması kazançları da hudutsuz
dur. 

Netice olarak temennilerim şunlar olacaktır: 
1. Memleket çapında olan tapulamanın da

ha fazla derecede çabuklaşması ve hem de1 az 
masarifle, çok iş başarmak bakımından tayya
re ile fotoğraf inik ve1 modern vasıtaya. doğru 
gidilmesi! ve teknik 'elemanların yetiştirilmesi 
için imkânlar aranılması; 

2. 5602 sayılı Kanun ancak belediye hudu
du haricinde tapulama yapılmasını âmirdir. 
Memleketimizin birçok fakir ıbölgelermdeki ka
zalarda yüz binlerce vatandaş tapusuz arazile
rini tescil etmek için mahkemeye dâva açmak, 
vekil tutmak bir sürü harç ve masarif verdik
ten sonra da ayrıca da tapu dairelerine harç 
vermekle iki, üç şekilde masarife mâruz kalı
yorlar. Kudreti olmıyarilar. da mahkemeden 
tescil istemiyorlar. Belediye hudutları dahilin
deki Hazine malları da şunun, (bunun 'elinde 
kapalı olarak kalmaktadır. tBu durumlar göz 
önüne alınarak mezkûr kanunun tadili1 sure
tiyle, hiç olmazsa ilce merkezleri belediye hu
dutlarının da. kanun çerçevesi dâhiline alınma
sı için tetkikler yapılmasını rica: ederim. 
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HİMMET ÖLÇMEN (Konya). — Muhterem 

arkadaşlar, ben bu tapulama işini süratlendir
mek için; bir temennide bulunacağım. Biliyorsu
nuz ki .-"bugün memlekette-ziraat dâvasına veri
len ehemmiyet, toprağın kıymetini bir kat daha 
artırmıştır. Vatandaş -dün 'toprağa' verdiği kıy
metin 'bugün 3 - 4 mislini vermektedir. Binaen
aleyh bugüne kadar ellerinde sağlam tapu olma
dığı için, hudutları tesbit edilmediği için vatan
daşlar arasında büyük ihtilâflar çıkmaktadır. 
Keza, 2311 sayılı Kanunun müeyyideleri buna 
kâfi gelmediği için bu kanunun değiştirilmesine 
lüzum olduğunu da Yüksek Meclis takdir etmek
tedir. Yapılan hesaplara göre, eğer bugünkü sis
tem ve bugünkü metotlarla çalışma devam eder
se, bu tapulama işinin 15 - 20 seneye kadar biti-
rilemiyeceği anlaşılmaktadır. Binaenaleyh, yıl
lardan beri başka memleketlerde tatbik edilen 
çabuk harita almak için fotogrammetri yani 
havadan 1/5000 mikyasında arazinin haritası 
teknik bakımdan mümkün görülmektedir. 1/5000 
mikyasında elle yapılan bir haritaya nazaran 
daha az hatalı netice vermektedir. Yani realite
ye daha yakın bir şekilde arazi durumu tesbit 
edilebilmektedir. 

Bugün memlekette Harita Genel Müdürlüğü, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve il, ilce 
ve köy yollarını tesbit eden Nafıa Bakanlığı tek
nik büroları üç ayrı yönden bu işi yapmıya ça
lışmaktadırlar. Maalesef itiraf etmek lâzımdır 
ki, bu üç teşkilâttan istenilen netice alınamamak
tadır. 

Yalnız bir az evvel Umum Müdürden aldı
ğım malûmata göre bu hususta gerek Nafıa, 
gerek Harita Umum müdürlükleri bu yolda ça
lışmaya başlamışlar ve yakında arzettiğim hu
susa tın tatbikinin mümkün olabileceğini öğren
miş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, bu hususta icabeden makineleri 
temin ederek tayyare ile mi olur, helikopterle mi 
olur, işe başlamak, 10 - 15 senede bitirilebilecek 
olan memleket haditası işini 3 - 5 seneye indir
mek mümkündür, bunun mümkün olduğunu is
pat edebilirim. Bilhassa Tapu ve Kadastro Genel 
müdürlüğü, Nafia Vekilinin ve Millî Müdafaa 
Vekilinin nazarı dikkatini celbederim. Koordine 
bir şekilde bu üç teşkilât çalışacak olursa gerek 
Devlet yollarımızın haritası, güzergâhı tesbit 
edilir, gerekse köy, kaza ve vilâyet hududlarınm 
ve daha aşaği ineyim, eşhası hususiyeye ait ara-
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zinin haritalarım çok kısa bir zamanda ve, haki-
kata yakın bir şekilde tesbit etmek imkânı, hâsıl 

olacaktır. Hükümetimizin bu hususta çalışmalarını 
temenni eder ve bu işlere hız vermelerini bilhas
sa rica ederim. 

MAHMUT GOLOÖLU (Trabzon) - - Efen
dim; bendeniz bir temennide bulunacağım. 

Devlet hizmetlerinin halkın ayağına götürül
mesi için muhtelif nahiyelerin kaza yapılmasına 
çalışıldığı bir sırada, realite bakımından şunu 
arzetmek isterim. Kanaatimce, bâzı nahiyeleri 
kaza haline getirmektense, onları teşkilâtlı.hale 
getirmek, daha uygun olur. 

Ancak tapu memurlarının nahiyelere veril
mesi, bugünkü Teşkilât Kanunu gereğince, müm
kün değildir. Nahiyenin en büyük ihtiyaçların
dan birisi de tapu memuru olduğuna göre bu 
kanunda bir değişiklik yapılarak nahiyelere bir 
tapu memurunun verilmesinin teminini arz ,ve 
temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Cevat Ülkü, buyurun. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka

daşlar, Tapu ve kadastro mevzuunda bir top
rak tevzi komisyonu mevcut, bir de tapulama 
komisyonu dediğimiz, kadastro mahkemeleri iş 
görmektedir. Ancak, bu her iki komisyonun 
yaptığı işler arasında ve bilhassa vardığı karar
larda daima birbirine mütenakız neticeler alın
maktadır. Bu suretle vatandaşın büyük bir 
önemle üzerinde durduğu .tapulama1 işlerinin 
veya arazisine kavuşma gayelerinin daha büyük 
bir keşmekeşliğe gittiğini mahallinde yapılan 
işler ve tecrübeler göstermiş bulunuyor. Tapu
lama Komisyonu kadastro mahkemeleri, mer'i 
kanuna göre, 10 senelik zilyedlik üzerine, tapu
lama imkânını bahşeder mahiyette gösterilmek
tedir. Ve bu suretle bir tapulama komisyonu, 
mahalline gittiği vakit, nihayet 10 seneden beri 
arazi üzerinde oturduğunu tesbit ederse, ki bu 
da hepimizin bildiği, en ziyade/revaç göreli '-şa
hitlik delilleriyle ispat edilen bir husus oluyor, 
bu suretle gerek kendisinin hakiki fakat cüzi 
bir arazisi olup buna ilâveten senelerden beri 
Hazine emvaline tecavüz, veya sair vatandaşın 
emvaline müdahale suretiyle ele geçirdiği kısım
lara da teşmilen şahitlerle İO seneden beri" zil-" 
yedliğinde bulunduğu ve kendi malı olduğunu 
ispat ettiği takdirdo kapuşıı, üzerine tescil edil
mektedir. Diğer taraftan toprak tevzi komis-
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yonları, hakiki ihtiyaç, kısımlarım tesbit ve Ha- I 
zinöye ait malları tevsik etmek ve Hazinenin | 
açıkta bulunan mallarını tevzic esas tutmak 
üzere bir ölçü dairesinde tapu muamelelerini 
yapmaktadır. Bu itibarla, yedinde fazla mal bu
lundurmuş ve gayrimeşru surette başkasına ait ı 
olan emvali yedine geçirmiş olanlar bir an evvel 
Tapu Kadastro mahkemelerinin gelip işe başla
masını arzu ederek ona baş vuruyorlar. Arazi
de ihtilâfları olanlar ise, haklarını kurtarabil
mek için, Hazineye ait olanların Hazineye kal-' i 
masını, yahut hakkını istirdat için bir ölçünün 
yapılmasını ve tevzi komisyonlarının muamele
lerini bekliyorlar. Bâzan hem mahkeme hem 
tevzi komisyonu aynı yerde oluyor; ikisi de ça
lışıyor. Mahkemenin ve tevzi komisyonunun al
dığı kararlar, birbirine çok zaman mütenakız 
çıkıyor. Bu itibarla benim temennim, esas olan 
tevzi komisyonları ise bu komisyonlar ölçüsünü 
yapıp muamelesini bitirdikten sonra mahkeme 
oraya gitmelidir. Bu itibarla bu işin bir an evvel 
koordine edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sabrı Erduman. | 
SABRİ ERDUMAN (Erzurum) — Muhle- I 

rem arkadaşlar, üzerinde görüşmeye başladı
ğımız tapu, kadastro dâvası, hakikaten memle
ketin en büyük dâvalarından biridir. Vatan-
taşlarm mahkeme kapılarında ekseriya tapu işi 
için beklediklerini görüyoruz. Birçok vilâyet 
ve kazalarımızda bugün tapu işleri muntazam 
bir şekilde değildir. İstilâya uğramış bâzı yer
lerde tapular, yanmıştır. Birçok yerlerde' de 
kaybolmuş bulunmaktadır. Aradan uzun za
man geçmiş olduğu için birçok ilce ve vilâyet
lerimizde tapu 'kayıtlarının suretleri!, bulunmu
yor. Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğünden şu- | 
nu istirham ederiz. Gerek köy sınırları, gerek 
köyün tapu kayıt sınırlarını tetkik buyursun
lar, hangi vilâyetlerde bu noksanlar varsa çrkar- | 
smlar. Bu vilâyet ve kazalarda kayıt suretleri gi- ! 
derse işler bir parça daha düzelecektir. j 

Kayıt suretleri olmadığı için mahkemeye in- ' 
tikal eden vatandaşların işleri de, uzayıp git
mektedir. Ankara'da, kayıt sureti istenmesi, | 
uzun bir külfete bağlanır. Muhabere, gidip gel
me işlerinin üç ilâ altı ay sürdüğü zamanlar ol
maktadır. Onun için bu kayıt suretlerinin bir
an evvel defter halinde tesisini rica ederim. Bu
nunla beraber arkadaşlarımızın da buyurdukla
rı gibi, iktidarımız zamanında toprak tevzi ko~ i 

.1052 0 : 3 
misyonlarının faaliyete geçtiklerini müşahede 
etmekteyiz. Göğüs, kabartıcı bir şekilde faali
yetlerine devam etmektedirler. Bu itibarla bir 
çok vatandaşlar, kendi arazilerinin sahipleri de
ğillerdir. Kuvvetli olanlar, zayıf olanların elle
rindeki araziyi almaktadır. Men'i Müdahale 
kanunları sayesinde bu işler her ne kadar idari 
makamlar tarafından, önlenmeye çalışılıyorsa da 
tanı mânasiyle bunu önlemeye imkân olmuyor. 
Onun için Tapu Kadastro teşkilâtına bir yenilik 
vermek veyahut da bir ilerleme yapmak lâzım
dır. Bunu biz, mevcut olan para ve personel
le ve daha çok bir fedakârlıkla bu işin bir an 
evvel halli cihetine gidilmesi gayet yerinde ola
caktır. 

Mâruzâtını bundan ibarettir." 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir 

B. Lira 
201 Aylıklar 6'769 185 

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

202 Ücretler 430 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 315 519 
BAŞKAN' — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 454 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 395 969 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Yargıç ödeneği 35 400 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
301 Merkez daireleri büro giderleri 18 625 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
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302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

417 

418 

450 

451 

470 

İller büro* giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 

, BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

- Kabul edenler... 
.. Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

23.2 
Lira 

389 530 

259 500 

79 068 

157 500 

178 850 

• Kabul edenler. . . 
. Kabul edilmiştir'. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 

BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 065 500 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yollukları 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Kadastro, tapu yazma heyet
leri giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tapulama Kanunu uygulama 
genel giderleri 1 639 161 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
Teknik okulda kadarstro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 86 800 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın-giderleri 23 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve okullar genel giderleri 443 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Lira,:,' • 
2#00 

24 000 

3 000 

428 500 
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501 Geçen yıl borçları \ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN ;—- Kabul edenler. 
Etmiyenler.. .Kabuledilmiştir. 

711 Makina, alet ve gereçler ona
rımı . . 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

751 Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu Kadastro Bütçesi bitmiş oluyor efendim. 

J — Toprak tie İskân î steri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçiyoruz. Tümü üzerinde 
söz istiyenler... 

Hüsnü Akyol C. H. P. Adına. 
HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; göçmen,işinin bugünkü ağırlığını ve 
ne gibi maksatlarla bize yükletilmek istenildi
ğini herkes bilmektedir. Sırf başımıza dert 
açmak için ihdas edilen bu, başarılması zor 
meseleyi gözden geçirirken, tenkidlerimize, ken
diliğinden bir hudut çizilmiş olacaktır. 

Şimdiye kadar Bulgaristan'dan gelen ırkdaş
larımızın aile olarak yekûnu 37 500 olup nü
fus olarak miktarı 160 000 d ir. Bunların iskânı 
ve müstahsil hale getirilmeleri için, Hükümet
çe alınan tedbirlerin, işin ciddiyet ve vüsa-
tiyle mütenasip olduğunu kabule imkân göre
miyoruz. 

Her şeyden evvel, bu kadar mühim bir is
kân dâvasının paraya taallûk eden en mühim 
kısmının, iç ve dış yardımlara muntazır bir 
programa bağlanarak halledilmek iddiası, dâ
vanın vüsat ve ehemmiyetinin lâyıkiyîe takdir 
edilememiş olduğunu ifade- eder. 

Irkdaşlarımızın anavatan topraklarına yer
leştirilmesine yardım sağlamak maksadiyle 
kurulan Göçmenler Birliğinin temin ettiği yar
dımı ve bu uğurdaki çalışmalarını memnuni
yet ve şükranla karşılarız. 
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Ama, bir âmme hizmeti şeklinde tecelli 

ve tezahür ettiğinde hiç şüphe olmıyan iskân 
işinin, .'bütçe. halcinde bu,gibi yardımlarla 
başarılmasına imkaıı göremediğimizi de ifade
den kendimizi alamayız. 

Bu sebeple, arzettiği ehemmiyete uygun 
bir tarzda ve diğer âmme hizmetlerinde olduğu 
gibi bu hizmete de bütçedeki yerinin verilme
sinde ısrar ediyoruz. 

Hükümet iskân meselesini, evvelâ her aileye 
bir ev yapmak ye bir ey meselesi olarak ele 
almış ve bu maksatla göçmenlerden bir kıs
mını müstakil köyler kurarak yerleştirmeye 
çalışılırken diğer bir kısmını da köylere dağıt
mıştır. Müstakil köyler, Göçmenler Birliğinin 
elde ettiği ve Marshall Yardımından temin olu
nan paralarla yapılırken, müteferrik olarak 
köylere dağıtılan göçmenler için yapılan evle
rin, kısmen inşası, köylünün yardımına terko-
lunmûştur. 

Müteferrik olarak köylere dağıtılan bu göç
menlere yapılmakta olan evler için bu şeklin 
ihtiyar edilmesi, hem göçmenleri, hem de köy
lüleri üzmekte ve her iki tarafta da huzursuz
luk doğurmaktadır. 

Hükümet, Marshall Yardımından temin olu
nan 30 milyonı liradan 1951 yılı için alman 15 
milyon liralık ilk taksitle Göçmenler Yardım 
Birliğinden sağladığı 8 milyon lira ki ceman 
23 milyon lira ile bugüne kadar 37.500 göçmen 
ailesinden 16 binine ev yapabilmiştir. Maliyet 
hesaplariyle malzeme fiyatları muvacehesinde 
bu evlerin mukavemet derecelerindeki tered
düdümüzü muhafaza etmekle beraber, bunu 
memnuniyetle karşılar, geri kalan göçmenlerin 
yarıdan fazlasına ev yapılamamış olduğunu da 
ehemmiyetle kayda lâzum görürüz. 

. Göçmenleri bir an evvel müstahsil hale ge
tirmek için almari' tedbirlerde, yalnız gecikil
miş olduğunu değil aynı zamanda bu tedbirle
rin noksan ve kifayetsiz olduğunu da ifade zo
rundayız. 

ihtiyar olunan usulün sakatlığı ve biraz da 
isticalin neticesi olarak birçok illerde toprak 
dağıtımı kifayetsiz komisyonların elinde kal
mıştır. İdare âmirlerinin çok defa bu komis
yonları kendi hallerinde serbest bırakmaları, 
birçok ihtilâflara yol açmış ve yer yer huzur
suzluk doğurmuştur. Ancak 8.ÖÖ0 göçmen aile
sine toprak verilebilmiş olması, bu mekaniz-
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I manın iyi işler bir halde kurulmamış olduğuna 

delil olarak gösterilebilir. 
Bundan başka 44 ilde iskân yapılması Ba

kanlar Kurulunca tesbit edilen plân icabı ol
masına rağmen yalnıziŞ2 ilde iskân müdürü bu
lundurulması; da bu aksak neticenin doğma
sında müessir olmuştur. 

Ayrıca göçmenlere tohumluk tevzii, kredi 
temini gibi istihsale mütaallik hususlarda alın
mış olan tedbirler, yeter dereceye ulaşamamış
tır. 

İskân Kanununun, her göçmen ailesi için 
tâyin ve tesbit ettiği mesken ve istihsal vasıta
larının bugün için asgari bir hesapla beş bin 
lira tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu hesaba göre 

. göçmenlerin iskân işini tamamlamak ve müs
tahsil hale getirmek için 150 milyon liradan 
fazla bir paraya ihtiyaç vardır. 

Bütçe Komisyonu müzakerelerinde mesul 
bakanın izahatından mülhem olarak umumi 
hatlariyle telhisen ifade ettiğim, göçmenlerin 
iskân durumu bugün dahi bütün ehemmiyetini 
muhafaza eden bir dâva halinde ortada dur
maktadır. Mesul bakanın Bütçe Komisyonun
daki izahatiyle de anlaşılan, henüz büyük ço
ğunluğu evsiz ve müstahsil hale getirilememiş 
olan göçmenlerin bu durumu karşısında, çalış
malarını şükranla belirttiğimiz Göçmenler Yar
dım Birliğinin sayın Başkanı tarafından iskân 
işlerinin artık başarılmış ve tamamlanmış te
lâkki olunabileceği yolunda yapılmış ve gaze
telerde intişar etmiş olan beyanatı ancak ileri
ye matuf samimî bir temenni mahiyetinde kal
maktadır. 

Devlet hizmetine mevzu olma ehemmiyet ve 
hüviyetini iktisap etmiş böyle bir meselenin 
bütçe dışında bırakılması ve bunda ısrar edil
mesi bugüne kadar doğurduğu ve bundan son
ra da doğuracağı neticeler bakımından hiç şüp
he yok ki müsamaha ile karşılanamaz. 

Her köye bir, ilki aile vererek bunların iaşe1-
lerinin temin ve evlerinin inşasına yardım kül
fetinin köylülere tahmili gibi tedbirlerin tatbi
katta huzursuzluk doğurduğunu muhtelif te
maslarımızla müşahede ve tesbit etmiş bulunu
yoruz. ^ 

İskân Kanunumuz bir göçmeni iskân edebil
mek ve müstahsil hale getirebilmek için her 
aileye neler verileceğini, âmir hüküm ha
linde tâyin ve tesbit etmiştir. Ö halde göçmen 
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iskân işi bir âmme hizmetidir ve bu sebeple 
Jbıı ̂ hizmetler kargılığının da 'bütçeye konulması 
zaruridir. , ..... ,. -
•'•, îskân mevzuunda dünyaca üzerinde durulan 
ehemmiyetli noktalardan - ibişi,,de göçmenin sü
ratle iskân, edilmesi ve bir an evvel müstahsil' 
hale ıgetirilmesidir. ıSüratle iskân, edilmez, ke
za ; süratle müstahsil hale getirilmezse, göçmen 
müstehlik olarak Devletin yahut da bugün ol
duğu gibi köylünün üzerimde bir yük olarak 
kalır. Geçen her gün Ibu bakımdan bir zarar
dır. 

Süratli iskânın temin edeteeği en büyük fay
da bunların memlekete tahmil ettiği külfetten 
bir an evvel kurtarmakla kalmaz, aynı zaman
da istihsalin artmasına yardım, eder ve > bu su
retle de doğması, muhtemel içtimai bir sefalet 
önlenmiş olur. , • 

Muhterem arkadaşlar, ım<emleketinıizde göç
men meselesinden ayrı olarak'bir iç göç mese
lesi ile de artık açıkça yüz yüze gelmiş bulu
nuyoruz. 

..Toprağı az bölgelerde) artan nüfusumuzun 
ne kadar sıkıntılı bir ömür sürdüğü, köylerini 
terkederek dağınık bir şekilde 'kendilerinle top
rak veya her hangi şekilde bir iş -aramaya çı
kanların ne kadar zorluk çektikleri1 ve artık 
bu işin Devletin sıcak ilgisini çeke'cefc bir önem 
kazandığı ortada duran ,bir hakikattir. 

. Keza memleketin varlığından tam ve verim
li bir şekilde faydalanmak için toprakla top
raksızlar arasında bir yol açmanın ne kadar 
güç olduğu ve bunun esaslı ve hususi bir bilgi
ye ve malî kudrete dayandığı da meydandadır. 
Bir iş ve onun.önemi belli olur ve herkesçe de 
kabul ;edilirse onu halletmenin yolu aranır ve 
aranınca da. bulunur. „ , • • . , - . • 

Başbakanın göçmen akını başladığı zaman
larda göçmen ve iç iskân işlerini birlikle müta
lâa ederek bunları yürütecek bir bakanlık dü-' 
şündüğünü 'gazetelerde siz de okumuş olacaksı
nız. Geçenlerde verilen bir "sözlü soru önerge^ 
sitie alman "cevaptaki; hüzünle kaydedelim ki, bu 
tasavvurun terkedildiği anlaşılmıştır.- . • 
' Hizmet görme' bakımından bir bakanlık ile-
bağımsız ve Başbakanlığa fbağlı bir umum mü-
dürluğün me farkı olabileceğini düşünen bulu
nabilir. • •• •;.•. ' : . • • . , , 

Hükümet, teşkilâtını işine göre kurar ve işi
ne, göre de sıralar, bu itibarla' hususi bir inceli-' 
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I ği Ibuluöan ve gün geçtikçe' lehemımiyeti artan 

'bu ilgi de ehemmiyetiyle; müıtenasip teşkilâta, yer-
ıııek,lâzımdır. • . ,• ,: > ;.,• • •- : 

•, iBi'naenıaleyih. (bu konuda (bir bakanlık kurma
lım faideli |bk tedbir olacağını1 Başbakana bir 
defa daha hatırlatınız. ' 
, HIDIR AYDIN (Tunceli) — Benim mevzu-
um, kısadır.- Sabrınızı suiistimal etmemeye çalışa
cağım. 

Bulgarya 'dan., gelen ırkdaşlarımızın iskân
ları, gerek Türk milletinin yardımları ve gerekse 
Marshall yardımlariyle peyderpey sağlanmakta 
ve Hükümet bu işe lâyik olduğu önemi vermekte
dir. Bunun için Hükümetin • gösterdiği dikkat ve 
çalışma şayanı takdirdir. 

Yalnız benim mâruzâtım, 1938 yılında 
eski hükümetler tarafından Doğu illerin
den Garp illerino nakledilen 27077 nüfus 
ve 5500 haneye dair olacaktır. Eski ikti
dar bu vatandaşları Garba naklederken bir 
kısım vatandaşlar alâküllihal yerleştirilmiştir. 
Bir, kısmına toprak verilmiş, öküz verilmemiş, bir 
kısmına çift alâtı verilmiş, toprak verilmemiştir, 

bir kısmına ev yardımı verilmiş,, arazi verilmemiş
tir. Bu vatandaşlar 12,5 senedir yarıbuçuk yar
dımlarla sürünmektedir. , 

5098 sayılı Kamm, 1947 yılında kabul edilin
ce, bu vatandaşlar anayurtlarına dönmekte ser
best bırakılmışlardı. Bunlardan 13,562 kişi ana
yurtlarına dönmüşlerdir. 13560 kişi de Garp 
illerinde kalmışlardı. Geri dönen Vatandaşların 
bir kısmının arazisi, eskiden Hükümet tarafın
dan diğer çiftçilere tevzi edilmiş, bir kısmı da1 

yasak bölge olarak kabul edilmişti. Bu sebeple 
bu zavallı insanlar dönünce yer bulamamışlar, 
kimi ahır ve samanlıklarda, kimi mağara ve taş 
oyuklarında kalmışlardır. • • 

Demokrat Parti iktidara gelince, • Bakanlar 
Kurulu ara karariyle, memnu bölgeyi kaldırdı. 
Bu vatandaşlar oraların intifamdan istifade et
meye başladılar; Fakat eskiden bu arazi Hazi
neye geçtiği için bir kanun çıkarılması zaruri 
idi. Hükümet 3 . VIII .1951 tarihinde. Büyük 
Meclise bir kanun-getirdi ve bu kanun kabul 
edildi. Hükümet;kanunu getirirken,' vatandaşla
rın yerleştirilmesini, bunlara ev yardımı yapıl
masını, köy yerlerinin tesbit edilmesini üzerine 
almıştı. Hattâ bendeniz 12 . I . 1951 târihinde' 
bir önerge verdim, Sayırt eski Dahiliye Vekili 

I Rükneddin Beyefendi, valileri : celbedeceklerini, 
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onlardan mümkün mertebe malûmat alacaklarını 
ve sonra müstacelen kanunu getireceklerini be
yan 'buyurmuşlardı.1 Filhakika o bölgelerin bir 
kisım valileri geldiler, icabeden malûmatı aldık
tan sonra kanun tasarısı hazırlandı ve Meclise 
geldi ve arzettiğim şekilde kabul edildi. Esasen 
bu vatandaşların yekûnu 17109 olup 3400 ha
nelidir. 

Bu vatandaşlar Garp illerinden ana yurtla
rına avdet ederlerken civar illerde mümkün 
mertebe yerleştirilmişlerdir. Ve fakat bunlardan 
2500 hanesi yersiz yurtsuz beklemektedirler. 

Bu vatandaşlarımıza, Bulgaristan 'dan gelen 
vatandaşlarımız gibi bir yardım etmiyoruz. Bun
lar memleketlerinden ayrılırken bütün malları, 
arazileri ellerinden alınmış çırılçıplak bir halde 
sevkedilmişlerdir. Bunlara, giderken bırakmış 
oldukları mallarına, arazilerine karşılık, yıkı
lan evlerine karşılık bir yardım veriyoruz. 

1952 yılı Bütçesi komisyonda görüşülürken 
bendeniz işe geç muttali oldum, bütçe çıkmıştı. 
Ondan sonra durumu Sayın Başbakana ve ilgili 
bakana arzettim. Bütçe çıktığı için genel mü
dürlük ve bakanlık olsun bu mevzuda bir şey 
yapamadılar. Sayın Başbakan müsteşarına emir 
verdi, bu işle ilgilenmelerini söylediler. Umum 
müdürle görüşmüşler, bütçede tahsisat olmadığı 
için bir şey yapamıyacaklarmı söylemişlerdi. 
Bu itibarla 2500 hane için beherine biner lira 
yardım olmak üzere 2,5 milyon liralık bir tek
lifi havi 50 - 60 imzalı bir önerge vermiş bulu
nuyoruz. Tahmin ederim ki, bu tahsisatı Hükü
met bütçeye koyacaktı. Yalnız her nedense unu
tulmuş olacak. Çünkü kanunu getiren Hükü
mettir. Hükümet bu kanunu getirmiş Meclis de 
bunu kabul etmiştir. 

Kanunun ikinci maddesinde şöyle diyor : 
Madde 2. —• Yasaklığı kaldırılan ve idare-: 

ten boşaltılan bölgelerde ihtiyaca göre koy ku
rulacak olan yerler Tarım, Bayındırlık, Sağ
lık ve Sosyal Yardım bakanlıklarının tâyin ede
cekleri birer mütehassıstan müteşekkil üç kişi
lik heyet tarafından tesbit edilir... 

Yasak ve boşaltılmış bölgeler dışında-kalan 
ve 1 .1 .1938 den itibaren serbest bölgelerden 
Garba nakledilen kimselere de bu kanun hüküm
leri uygulanır, demektedir. 

Diğer mütaakıp maddelerde iskân durumla
rı gösterilmektedir. Yani bu ikinci madde ile 
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i Hükümet bu vatandaşların koy yerlerini tesbit 

etmek, arazilerini tevzi etmek ve onlara çift 
alât ve edevatı verme'mükellefiyetini o zaman 
kabul etmiş bulunuyor. Büyük'Millet Meclisi de 
bu kanunu müstaceliyetle çıkarmıştır. -; > 

BAŞKAN — İki dakikanız var. ' • 
HIDIR AYDIN (Devamla) — Peki efendim. 
Bakanlık idari tedbirlerin alınması için ko

misyonlar teşkil etmişti. Komisyonlar ilgili vi
lâyetler bölgelerine kadar gitmiş, muamelelere 
başlamış, kış dolayısiyle tekrar geri gelmişler
dir. önümüzdeki yılda müsait mevsimde tekrar 

I bu işe başlıyacaklardır. Fakat bütçede tahsisat 
olmadığı için bir iş yapamıyacaklardır. Kanun 
kabul edilince 12,5 seneden beri muztarip olan bu 
vatandaşların, ıstıraplarına son. vereceğiz, yeni 
Hükümet kendilerine el uzatacaktır. Bu üzün
tülere artık son verilecek denildi, yapılan müra
caatlara da bu şekilde cevap verdik, şimdi önü
müzdeki yılı beklemektedirler. Şimdi bütçeye 
tahsisat konulmazsa, bu ıstıraplarına son veril
mezse tabiatiyle vatandaşların maneviyatları 
sarsılmış olacaktır. İlgili bölümde birikişim ma
ruzatta daha bulunacağım. Şimdilik sayın ilgili 
bakanın da bu işe muhalefet edeceğine kaani 
değilim, kendi görüşlerini de açıklarlarsa mü-
'teşekkir kalacağım. ' ' 
' BAŞKAN — Nurettin Brtürk. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas)- — Muhterem 
I arkadaşlar; nüfusunun % 82 sini köylü vatan

daşlar teşkil eden ve başlıca meşgalesi çiftçilik 
olan bu memlekette, toprak ve iskân işleri el
bette dâvalarımızın başında gelir. Memleketin 
yüksek menfaati bunuicabettirdiği halde, bugü-

: ne kadar idrak edilememesi, bu millete çok pa- "' 
haliya mal olmuştur. Metruk araziyi işgal et
mek yüzünden birbirlerini öldürenlerin sayısı 
on binleri çok aşmıştır. > r • 

1945 te çıkarılan Toprak Kanununun 1947!'? 

yılma kadar tatbik sahası bulamaması, memle
ketin mühim bir ihtiyacını karşılamasından 'zP'1^ 
yade politik maksatlarla bu işe el konduğu his-? 

sini vermektedir. 1950 yılma kadar 751 bin kü^T i; 

sur. dönüm arazi dağıtılabümesi bu görüşü te1- 'lQ-
J yit etmektedir. 19 aylık Demokrat Parti iktidara ir 

. zamanında tevzi edilen toprağın 1.89L00Ö - k ü ^ 
sur dönüm olması iki partinin memleket'dâvala
rını kavraması bakımından çok mühim bîr fark-*• 
tır. Bu mesut neticeden dolayı Hükümeti"teb- r ; 

rik etmek bir vicdan borcudur. 
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v Bu seneki mahsul bolluğunun sırf hava şart

larından ileri geldiği beyan edilerek Hükümetin 
bu yolda,, sarf ettiği, gayretlerin toptan inkârij hak-
sızHktır. Hava şâ^tlan,.m.jih^nı,{b^r unsur olmak
la beraber Hükümetin diğer tedbir ve gayretle
ri yanında toprak dâvasına verdiği hızın, d^ bü
yük tesiri olmuştur. ,,.,-. 

Elinde .Hazine toprağı bulunan muhtaç va
tandaş anlamıştır ki, bu'toprak er geç kendisi
ne verilecektir, bundan dolayı bir kısmı herk et
mek, ekeceğini ikilemek, gübrelemek ve müm
künse sulamak için bir mahzur görmemiş ve işi 
bu zaviyeden ele alarak çalışmıştır. Yine bu se
bebin tesiriyle önümüzdeki yıllar randımanın 
daha da artacağını ümit etmek hayal olmaz. 

Arkadaşlar; ,2510 sayılı iskân Kanununa gö
re toprak tevziine halk arasında; geçim zorlu
ğundan maaşının artırılmasını saraydan istiyen 
valiye inşaata devam denen bir mâna veriliyor
du ve hakikât da bu idi. 

Bütçenin tümü üzerinde konuşurken de arr 
zettiğim gibi köylümüzün % 20 sinin toprağa 
ihtiyacına kâfi gelmemektedir. Bu kısım ne köy
den ayrılabiliyor, ne de daimî bir işte çalışabili
yor. Durumları da günden güne fenalaşmakta
dır.' ; 

Seçim bölgem olan Sivas'ın 1237 köyünden 
857 sini bir bir gezmiş bir arkadaşınızım, öyle 
köylerimiz, var ki; Hükümetin hububat fiyatla
rını tutmasından müştekidir. Çünkü mahsul ne 
kadar bol olursa olsun mutlaka alıcıdırlar. Top
rakları çok az ve kısırdır. Köylülerimizin % 25 i 
arpa ekmeği yer. Hayat seviyesi çok geridir. 
Köylülerimiz D. P. nin bu mühim dâvayı ele ala
cağından emin bulunarak ele alınıp alınmıyaca-
ğını değil fakat ne zaman ele alınacağını soru
yor ve sızlanıyorlar. 

Topraksız vatandaşların ekserisi dağ bölgele
rinde yaşıyor, bu bölgelerde ise dağıtılacak ara
zi hemen hiç yoktur. 

Arkadaşlarım, bugünkü kanuna göme, mevcut 
toprak evvelâ toprağın bulunduğu yerin topraksız 
veya, az topraklısına verilir. Arta kalan o yere ci
var olan yerin halkına dağıtılır ve şu netice hâsrl 
olur; Bir köyde her ailenin vasati 100 dönüm 
toprağı varsa ve bu toprak nüfus itibariyle kâfi 
gelmiyorsa ve o köyde de tevzii icabeden 10.000 
dönüm toprak mevcutsa bu 10 bin dönüm toprak 
kanuni had dairesinde o yerin toprağı az köylü
süne tevzi edilecek ve o yerin civarında bulunan 

im Ö : â 
topraksızlarla o yere; uzak-»lan, yerin topraksız
lara: bundan faydalanamıyaea^dardır. Ve böyle
ce, bütün topraklar tevzj edilecek, ve fakat^teyzi 

|ledilecek;,jtonrağı bu'lunmıyanlyerlerin^töpraksız , 
;veya az topraklı halkı bundan istifade edemiye- n 
çektir. Bâzı yerlerde de şehir ve kasabalıların; 
hattâ köylülerin, köylerde çiftlikleri vardır. Mal 
sahibi satmak ve ortakçı veya icarer olarak işle-; 
tenler de satın almak istedikleri halde peşin pa-i 
ra veremediklerinden alrnı, satım yapamazlar. BâT 
zı yerlerde mal sahibi ile ortakçı veya icarcıları 
ilıtilâf halindedirler. Mahkemelerde uğraşıp 
durmaktadırlar. Bu alım., satıma Ziraat Banka
sı da kâfi kredi açamamaktadır. Bir müracaat 
dolayısiyle muttali oldum: Banka (muayyen, bir 
dönüm esası kabul etmiş meselâ; (200) dönüm 
arazisi olana yeniden arazi almak için kredi aç
mamaktadır. Şayet ekicinin mevcut 150 dönüm 
arazisi varsa, ancak elli dönüm alması için ik
razda bulunuluyor. 

Satmalmak istiyen ailenin nüfusu, toprağın 
verimi nazara almıyor. 

Arkadaşlar; bire üç, mahsul veren yerlerle bi
re otuz mahsul veren yerlerde aynı nispet kabul 
etmek doğru değildir. 

Bire otuz mahsul veren bölgede 100 dönüm 
arazi, bire üç mahsul veren yerin (1,000) dö
nümüne tekabül eder. 

Topraksız veya az topraklı vatandaşları, iç 
iskân yoliyle boş yerlere yerleştirmek bir zaru
rettir. Az topraklı vatandaşların, terkedeceklo-
ri yerlerdeki toprakları da, o yerlerin az topraklı
larına verilirse geniş bir vatandaş kitlesi huzura 
kavuşmuş olur. 

Getirdiği bu ikinci bütçe ile de, bizlere bü
yük ümitler veren Hükümetten toprak dâvasına 
bu zavieden el koymasını rica ediyorum. 

Bunun kolay ve küçük bir iş olmadığını, 
büyük masraflara ihtiyaç hissettireceğini ve 
kısa bir zamanda ikmal.edilemiyeceğini müdri
kim, 150.000 göçmeni bir senede yerleştirip 
müstahsil duruma getiren Hükümetin bu dâva
yı da kısa bir zamanda ve kolayca başaraca
ğından eminim. 

Feyizli ve bereketli topraklara, topraksız
lıktan derin ıstıraplar çeken vatandaşları yer
leştirdiğimiz gün mesut,ve yepyeni:bir memle
ket yarattığımızı övünerek şöyliyebiliriz. 

Muhalefet sözcüsü arkadaşımız 15 sene ev
vel , yaptırdıkları binalarla bu yeni yapılan bi-
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nalari görüp mukayese'ederler, 15 sene evvel 
göçtürülen göçmenlerin" takatleriyle bugünkü 
göçmenlerin" takatlerini de görsünlei4. Yeriile-
•Tİnıö: eskilere nazaran ıçok üstün olduğunu gö
rürlerse ısmarlama beyanda bulunmamış olur
lar; •• • •' " - ,;:" 

ÖMER^BÎLEN (Ankara) — Arkadaşlar , ben 
bu mevzuda çok az konuşacağım. Takas mah
sup edelim. Bu sene ara seçimleri dolayısiyle 
Kırşehir ve köylerini ve kasabalarını dolaştık. 
Toprak tevzi ve iskân işlerinde birçok nispet
sizlikler gördük. Yerli halkın da ıstırabını din
ledim. Bunun sebebi, ufak köylere daha fazla 
nüfus iskân edilmesine emir verilmiş, büyük 
köylere daha az verilmiş. Toprağı az olan köy
lerle çok olan yerlere muhacir barınıp barm-
mıyacağı yer ler . tâyin edilmediğinden dolayı 
halk arasında epeyce sızıltıya şahit olduk. Bir 
de hayvan sahiplerinin şikayetleriyle karşı kar
şıya geldik. Malûmu âlileridir ki, köylülük, 
rençberlik demektir. Yalnız arpa ve buğday 
istihsal etmek demek değildir. Bir köylünün 
köyde tavuğundan al da ta deveye kadar müm
künse, ihtiyaç vardır; Köy mahrumiyeti ancak, 
hayvancılıkla ve onun zevkiyle yaşanır. Biz 
şehirliler her tarafta , her sahada keyif ve ar
zularımızı tatmin1 için birçok şeyler bulabiliriz. 
F a k a t o köylüler ancak o koyunların, o kuzu

ların, o danaların, o ineklerin... (Gülüşmeler). 
NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Ördekleri, hindile

r i unutma hocam. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — O hayvanların 

gelip gidişi, onlar için bir zevktir ki, en güzel 
sazendenin sazından, en eğlenceli yerlerden hoş 
gelir. İşte köylüyü köye bağlıyan hayvancılık
tır. 

BAŞKAN — îskân işinden bahsediniz. 
•ÖMER BİLEN (Devamla) — Evet, iskân ve 

tevzi işlerinden bahsediyorum. İskân yapılır
ken köylünün hayvanlarının otlıyacağı yerler, 
düşünülmüyor. Türkiye'de hayvancılık öldüğü 
gün Türkiye, ölmüş demektir. Artık biz etimi
zi, yağımızı, yünümüzü de Amerika'dan mı isti-
yeceğiz1? Marshall Yardımına el mi açacağız? 
Bilhassa çok rica ederim, toprak tevziinde is
ter muhacirlere olsun, isterse yerli halka olsun 
mutlaka köylülere hayvanlarını otlatacak yer
leri temin edelim. Böyle olmazsa köylüler o ye
re bağlanamazlar. Şimdi makineleştik.' Ne yol 
•kalmış, ne hudut kalmış. Elinde makine, haydi, 

.1952 Ö :.â" 
l sürmüştür. Rençberin hayvanı olmazsa köy

de oturamaz. Zaten köycülük ölmüş, şe
hircilik başlamıştır. Binaenaleyh m rehçberliği 
düşünmiyecefe olursak 'köylü de; iflâs eder, §e-' 
hirli de. '": '' ^T" ., 

İşte bununla alâkalı bakanlardan rica ede
rim, hayvancılığa yer versin, meraya yer ver
sin. Bu sebeple toprak tevzi ve iskân işinde 
çok esaslı hareket etmek lâzımdır. Benim gör-

j gü ve müşahedelerim budur. (Alkışlar). 
FEVZİ AKTAŞ (Kars) — Sayın arkadaşlar, 

I Türkiye arazisinin en az yüzde sekseni ta
pusuz ve bu miktarın da. yine en az yüzde 
sekseni ihtilaflıdır. Bu sebeple hukuk mahke
meleri ağır bir yük altında olduğu gibi idari 
merciler de daimî şikâyetlerle karşı karşıyadır. 
Yurdun bir mmtakası vardır ki, bu ihtilâf ve 
dâvalar orada daha çok ciddidir. 

Uzun bir zaman yabancı idarenin, istilâsın
da kalan Kars bu ağır istibdat ve istila dev
rinde hoyrat bir arazi rejimine tâbi tutul
muş, şahsi mülkiyet yıkılmış yerine müşterek 
mülkiyet esasları konmuştur. Kırk küsur yıl de
vam eden bu kara devreden kurtuluş ve ana 
yurda kavuşmadan sonra arazi meselesi halle
dilmemiştir. 474 sayılı Kanun, harikzedelere 
hak tanımış ise de muhacirlerin peyderpey gel
mesi bir kısmının dönmemesi, köylere başka 

' yerden nüfus akını, tatbik edilen çeşitli ni
zamnameler , kanunlar ihtilâfları halledeme-
miştir. Bu sebeple Kars, yurdun diğer yerle
rinden daha ayrı ve ehemmiyetli hususiyetler 
taşımaktadır. Diğer taraftan Kars, çayır, mer'a 
ve yayla bakımından tipik bir hususiyete ma
liktir. Tarla ikinci plândadır. Birinci plânda 
çayır ve yayla vardır. Çayır halen köyün 
müşterek malıdır. Biçim .zamanında taksim 
edilir. Koruma ve sulama bu sebeple yoktur. 

! Yayla, yine köyün müşterek mülkiyetindedir. 
I Yazın 3 ilâ 4 ayı için geçici iskân yeri ve mera 

sahasıdır. Yaylalar her yıl bir köyden alınıp 
diğerine verilmektedir. Çayırlar taksimde da
imî ihtilâf sebebi olmaktadır, Yaylalar bütün 

j maişet ve kaderi hayvancılığa bağlı 4 yüz bin 
vatandaşın göz bebeğidir. Böyle olmakla be
raber belli bir köyün belli bir yaylası yoktur. 
Nahiye müdürü, kaymakam, vali değiştikçe de
ğişir. Bu bakımdan da Kars yurdun diğer böl
gelerinden daha ayrı bir mahiyet arzetmek-

| tedir. Diğer bir cihet de Kars'ın coğrafi duru-

~m~~ 
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fruV yanı Doğu Anadolu'nun Doğusunda' altı I 
ilçesi ile hududu, demir perdeyle karşı kar
şıya olmasıdır. ; Şahsi mülkiyet, en çok önem j 
ve- titizlikle "ele alınması ve himaye görmesi j 
ieabeden bir durumdadır. Durumu böylece 
ehemmiyet arzetmekle beraber arazi tevzi ko
misyonları Kars ' ta şimdiye kadar 10 'köyün 
arazi işini ancak halledebilmiştir. Yani 70 kü
surda ancak bir nispeti. Tapulama komisyonu 
ise yoktur. Bir komisyon Kars'ta Kış sebebiyle 
ancak yedi ay faaliyet gösterebilir ki, b u ' da 
ayrıca nazara alınacak meseledir. Tapulama 
Kanunu tatbikatı için son zamanlarda kadro 
ve 'ödeneklerin bir misli artırılmasiyle 20 yıl
lık! tapulama işinin 10 yılda yapılması, gerçek
teni bıümkün müdür? Yukarda izah ettiğimiz 
veçhileliKars'm üç yılda ancak 10 köy arazisi 
tevzi edilirse arazi tev^i ve tapulama işi en 
az elli sene sürecektir. Bu hususta bakanlık ne 
düşünmektedir. Kars 'm yııkardaki hususiyet
leri nazara alınmış mıdır, ve 1952 yılında kaç | 
komisyon tahsis edilecektir'? .' 

(BAŞKAN — Seyfi Oran buyurun. I 

£EYFİ ORAN (İstanbul) — Sayın arkadaş
lar, bendeniz 'burada Toprak ve İskân Umum 
Müdürlüğünün^ ıbütçe Ibakımından olan durumu
nu beyan ve şimdiye kadar yapmış olduğu ve 
yapacağı işlerden1 'baihsedeceğim. 

47)53 .numaralı [Kanun ki, Ibu kanun Toprak
landırma Kanunu olup 15 Haziran 1945 tarihin
de meriyete girmiş fakat iki ısene1 müddetle âtıl 
kalmış ve iki seme Topraklandırma Kanunu için 
yapılacak tüzükten. dolayı tatbik edilememiştir. 
Nihayet 1947 senesinde (mevkii meriyete girmiş
tir, diyebiliriz. . 

1947 ide.%e başlıyan" 9 komisyon 49 085, 
1948 de 15 komisyon 338 656, 1949 senesinde 18 
komisyon 389 411, 1950 de 23 komisyon 74 522 
dönüm afaziyi' tevzi edebilmiştir. 1950 senesi 
5 nci ayı nihayetine kadar 751476 dönüm ve 
bu tarihten 1950 senesi sonuna kadar 745 670 
dönlüm.' arazi tevzi edilmiş ve 1951 iptidasindan | 

.1952 Ö : â 
[ 11 nci ay nihayetine kadar da 945. 495 dönüm 

arazi dağıtılmıştır. 
S Hulâsa, 1,5 sene zarfında aşağı yukarı yapı-
j lan tevziat miktarı, beş senede yapılan •mesainin 
ı iki mislinden fazladır. Bunu arzetmek isterim. 

1951 senesinde dağıtılan1 toprak içerisinde 
toprak komisyonlarınica göçmeklere verilen 
167 594 dönüm toprak da 'bu arz ettiğim toprak
lara dâhildir. 1950 de ayrıca 447 856 dönüm 
mera arazi köy hükmi1 şahsiyetleri adına tahsis 
•edilmiştir. . , 

Topraklandırılan çiftçi •ailelerine' Iborçlaıi-
dıkl'arı arazi bedeli, topraklandırıldıkları yıldan 
itibaren altıncı yılda (bağlıyarak 20 yılda 20 mü
savi taksitte ©diyeceklerdir. Yapılan toprak 
ıtevziinde borçlandırılma Ibedelleri 15 milyon 321 
bin 896 liraya baliğ olmuştur. (Kâfi sesleri). 
Bu sene Maliye- Bakanı ile görüşerek 10 komis
yon daha ihdası için bütçeye tahsisat konulmuş
tur. "Cumhuriyet Hükümetinin toprak işine baş
ladığı 1945 ten beri olan hâdisatı gözden ge'çi^ 
recek olursak son yıllarda işe ne kadar hız ve-

| rildi'ği aşikârdır. Burada gerçi Ömer hoca ar
kadaşımız, meradan! ve diğer bir arkadaşımız 
da nizadan Ibahis buyurdular. Eğer mizalar mün
tehi olsun, ondan sonra toprak tevzi edelim 
dersek daha 10 - 20 yıl Ibu iş devam eder. Te-
nıenıni ederiz ki, Tapu İdaresi ile İskân İşleri, 
koordinasyon yapsınlar, el birliği ile bu işi ni
hayet indirsinler, 

Görülüyor ki, bir de göçmenler : için yeni 
teklif karşısında bulunuyoruz. Bu hususta da arzı 
ıhıalûmat edeceğim ama. (Kâfi, kâfi sesleri). 
' Bütçe Komisyonunuz lâyıfkı veçhile her iki
sini de tetkik etmiş, Hüküm eltin getirdiği büt
çenin haricine nihayet 300' €00 lira kadar çıka-
(bilmiştir. Bundan sonra yapılacak iş, Hükümet 
ve Meclisi Âlinin işidir. Onlar (hakkında tabiî 
arzı malTımat edemiyeceğim. 

'BAŞKAN — Efendim saat 24 tür. İttihaz 
ıbuyurulan(karar gereğince yarın saat 10'da top-' 
lanhiak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24 
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Sayıştay Başkanlığı 1952 yılı Bütçesinin 477 nci bölümündeki ödeneğin kaldırılmasına1 dair öner 

geye verilen oyların sonucu 
(Önerge kabıü edilmiştir.) . 

Üye sayısı : 487 ';! 

Oy verenler : 264 
Kabul edenler : 179 

.V-y Reddedenler : 80 , r 

Oekinserler : 5 ;. -r 
Oya katılmıyanlar : 220 

Açık Milletvekillikleri : 3 ' 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete (Bakan) . 
Abdullah Gedikoğlu 
S ey fi Kurtbek 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

. Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Ali Fahri İşeri 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLEOÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

f Kabtıl 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmantar 
Nusret Kirişcioğru 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Rükneddin Naşuhioğlu 

edenler] 
I ELÂZIĞ 

Hâmit Ali Yöney 
ERZURUM 

Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zezen 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTER 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 

| GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 

| Salih Fuad Keçeci 

Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR r 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstürtdağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 

KASTAMONU 
Ahmet Keskin 

KAYSERİ-
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş __•;.-*• 
Ali Rıza Küıçkalgv ; i 
ibrahim Kirazoğflu 
Yusuf Ziya Turgut, -

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz • 
Sıtkı Pekkip • 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Lûtfi Toko^u 
Hüsnü Türkand 
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Aîehmet Yılmaz 
KONYA 

i Bitki Salim Burçak 
Ali Rı?a;ı Ercan n 

r Ümran* i Nazif i •; Yjğiter I 
KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
F. Lûtfi Karaosmanoğ-
lu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

ft ; 45 23 
Nedim ökmen 
Mazhar; Ozsoy 

MARPÎN 
Ahdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Zeyy at Mandalinci 
Nuri (Özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş} 
Süreyya Dcllaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

RlZE 
îzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

2,1952 0 : 3 
Naci Berkman 
Tevfik îlerı 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut |öbaroğlu 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Moeaıı 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökcren 
Mustafa özdemir 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA . 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza İncealemdar-
oğlu 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hâmid Şevket ince 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 

BlLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okctioğlü 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Mithat San 

Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DİYARBAKIR 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ĞAZÎANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Doğan Köymen 
Mazhar. Şener 

GÜMÜŞ ANE 
Kemal Yörükoğlu 

( HATAY* 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Eli ver Adakan 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

İZMİR 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Hayri Tosunoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredcğ Kişioğlu 

KONYA 
Abdi Çilingir 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 

MARDİN 
Rıza* Erten 
Kemal Türkoğlu 

NİĞDE 
Necip Bilge , 
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OftDU 

Rcfct' Âksoy 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

SAMSUN 
•Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SttRD 
•Şefik Türkdoğan 
Cemil--Yardım 

SttfOB 
Muhit Tümerkant 

SİVAS 
Nurettin Krtürk 

TOKAD 
Zihni Betil v 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Kalay 
cîoğlıı 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

[ÇcMnserler] 
SEYHAN 

Arif Nihat Asya 

AFYON KARAHİSAR 
Bekir Oynaganh 
Ali,İhsan Sîlbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Rainiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât İltekin 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhıın 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Müctcba Iştm 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyı koğ I u 
(I ti) 

SîtRD 
Baki Erden 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü tiresin 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihad lyriboz (I.) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasloğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boyntik; 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney : 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf ••Kâmil Aktuğ (t.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak (î.) 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEE 
Ekrem Cenanı 
Galip Kmoğlu ] 

I VAN 
İzzet Akın 

! Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 

Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

Salâhattin Ünlü (I) 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

.) Adnan Tüfekeioğlu 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Koçatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven .. 

HATAY' : 
Abdullah Ci!li 

I Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen . 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (1. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

ISTABUL 
Salamon Adato (1.) 
Celâl Bayar (Cumhur-

I başkanı) 

J.2 
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Nihad Reşad Bclger (].) 
Mithat Benker 
Fuad Köprülü (Baka»?) 
Seyfi Oran 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnii Yaman 

IZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz; 
Yasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Telum 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Kpçulu 
Tezer Taşkıran (1.) 
Hüsamettin Tuffaç 
Hüseyin Cahit Yalçm 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri JCeçeciof̂ u 
Şükrü Kerimzadp 
Muzaffer Âli'^ühto 
Rifat Taşkın (î.) 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develipğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELt 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 

Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
z i 3 \ » ; ^ ' ' • • ; • 

Famdi Başak 
Salih Kalemciöğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhnn 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barjas 
Romzi Birana 
Ömer Rıza Doğrul (î.) 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
...Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgçn 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Jlemzi Koçak 
Süleyman Süruri Na~ 
sn/hoğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal; 
Abdülkadir özbay 

MANÎSA ', . 
Hamdullah Suphi Tan? 
rıövcr . 

Kâzım Taşkent 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDtN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nûtık Poyra zoghı 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Bozı epe 
Naşit Fjrat 
Yusuf Zfiya Ortaç 
Atıf Topaloğlu ' . 

Kemaji Balta 
Ahınot Morgil 
Zeld . jRıza Şporel 

SAMSUN 
lsmai|. ;Işm 
Fjrüz JCesim 
Hasan Jfchmi Ü9taq|lu 

.-'! ŞEYHAüT 
Remzi Pjfuz Arık 
Yusuf $iya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Çezmi Türk 

SİNOR 
Muhtar Acar 

Nuri Sertoğlu 
Server Somımcuoğîu 
Ali Şükrü Savlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sivor 

TEKÎRDA6 
îsmail Hakkı Akyîiz 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Muzaffer ön al 
Nuri Turgut Tppcoğîu 

TRABZON 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Barutu 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğfu 

TUNOELt \ 
Pıdır Aydm 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri (1.) 
Jferidun Ergin 
Hasan Orai 
Celâl öncel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı • 
piller 
Esat Kcrimol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişp&lu 
Avni Yurclabayrak 

[A çıh MilletveküHMeri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Trabzon 1 
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T. B. M. M. Bastmcm 


