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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihasının tümü 

üzerinde görüşüldü. 
. Birleşime ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F. Apaydın î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
/. Gülez 

İkinci Oturum 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihasının tümü 

üzerinde bir müddet daha görüşüldükten sonra 
maddelere geçildi. 

Büyük Millet Meclisi, 

Rapor 
1. — Büyük Millet Meclisi, Kiyaseti Cumhur 

ve Divanı Muhasebat Reisliği 1951 yılı Hesabı 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Erzurum seçim bölgesine kadar yoklama 

yapıldı) 

1. — 1953 yüı Bütçe Konunu lâyihası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/473) 

A — Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü Bütçesi. 

REÎS — Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerindeki müza-

Cumhurreisliği, 
Divanı Muhasebat Reisliği, 
Başvekâlet, Devlet Şûrası bütçeleri kabul 

edildi. 
Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

1953 yılı Bütçesinin tümü üzerinde bir müddet 
görüşüldükten sonra 

19 . II . 1953 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Çanakkale Mebusu 
C. Yardımcı ö. Mart 

Kâtip 
öazianteb Mebusu 

A. Ocak 

Katisi hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/61) (Gündeme) 

REÎS — Çoğunluğumuz Var, Birleşimi açıyo
rum. 

kerelere devam ediyoruz. Söz Kâzım Arar'indir. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; Basın - Yayım Umum Müdürlüğü Büt
çesinin tümü üzerinde konuşmama başlamdan 
önce bu Umum, Müdürlüğü geçen yıllar içinde 
muhtelif milletvekillerinin çeşitli mevzularda 
yaptığı temennileri hiç kaale almamasının sebep
lerini bir türlü anlıyamadım, Evvelki yıllar ne-

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,05 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoglu 
KÂTİPLER : Ali Ocak Gazianteb), (Furuzan Tekil (İstanbul) 

3. — YOKLAMA 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 480 



B : 47 19. 
leri temenni etmiçsek geçen yıl da aşağı yuka
rı aynı şeyleri istemişiz. Bu yıl da itiraf ede
yim ki, yine aynı şeyleri istiyoruz ve belki ge
lecek sene de yine aynı temenniler mi?, öyle 
tahmin ediyorum ki, ya Büyük Millet Meclisi 
Azalan Basın - Yayın işlerinin organizesine in
tibak edecek teklif ye temennilerde bulunmuyor
lar. Yahut da Basın - Yayın Umum Müdürlüğü 
muayyen ve değişmez bir program ve zihniyet 
içinde umumi efkâra tercüman olan mebusların 
dileklerini dikkate almaktan kendisini vareste 
tutuyor. Buna rağmen biz yine temennilerimizi 
devam ettireceğiz. Ta ki, tahakkuk ettirinceye 
kadar, dinleyici istekleri kadar olsun ehemmi
yete alınıncaya kadar, Büyük Meclisin sesini 
duyuruncaya kadar... 

Arkadaşlar, Devlet radyosunun Halk Par
tisi zamanında siyasi maksatlara nasıl alet edil
diği hepimizce malûmdur. Bundan dolayı o za
manın muhalifleri, bugünün iktidarı ne kadar 
çok haykırmıştı. Bugün de Hükümet dünkü mu
halefetteki şikâyetlerini unutmuş görünerek 
devamlı bir surette kendi iktidarının propagan
dasını yapıyor. Dün yaptıklarını unutan Halk 
Partisi bugün avaz avaz bağırıyor, ama iş işten 
geçmiştir. Mukabele bilmisil revaçtadır. Nite
kim dün gece saat 22 de Meclis saatinde Ba
sın - Yayın Bütçe müzakeresini veren Fethi 
Kardeş Halk Partisinin Meclis Gurupu adına 
yaptığı konuşmayı bir kalemde atlayıverdi. Tü
mü hakkında iki milletvekili konuştu, demekle 
iktifa etti. Saate baktım, 22 yi on geçiyordu. Da
ha vakti de vardı. Oh olsun Halk Partisine... 
Herkes ettiğini bulur. . 

Fena itiyat ve zihniyetlerden tiksinen insan
lar da daima samimiyet aranır. Eline fırsat geç
tiği zaman tenkid ettiği işleri yapmaz. Bugün 
Hükümet eğer bu yaptığı mukabelede bir sami
miyet görüyorsa diyeceğimiz yoktur. Görmü
yorsa niçin dünkü samimî kabul ettiğimiz ten-
kidlere, hatalara yer veriyor?. Buna akıl erdi
remiyorum.. Hikmeti siyaset zahir. 

Bu nokta üzerinde fazla durmıyacağım. An
laşılıyor ki Hükümet müzakere için getirdiği ka
nun lâyihasını övenlerin konuşmasından bol 
miktarda bahsetmek, tenkid edenleri de konuş
mamış telâkki etmek yetkisini kendisinde bulu
yor. Dünkü veçhesi ile bugünkü veçhesi arasın
daki büyük gelişmeden dolayı yeni iktidarı teb
rik ederim. 

.1953 O : İ 
Arkadaşlar; geçen yıl üzerinde hassasiylette 

durduğum propaganda mevzuünun tekrar ele ala
cağım. 1951 yılında propaganda için ayrılan 80 bin 
lira, 1952 yılında Hükümetin talep etmesine rağ
men komisyonca 213 500 lira fazlası ile 333 500 lira 
ya çıkarıldığından bahis ile bu propagandanın 
ne sahada ve nasıl yapılacağını ve Basın - Ya
yının propaganda gibi mühim bir mevzuu idare 
edebilecek uzmana sahip olup olmadığını sor
muş idim. Bu yıl görüyorum ki, geçen senenin 
artırılmış rakamına 300 bin lira civarında bir 
rakam daha eklenmiş ve gerekçesinde de malûm 
olan işleri yani Türkçe ve yabancı dillerde yapı
lan kitap, dergi, broşür, sesli ve sessiz filimler, 
fotoğraflar, ayrıca memleketimizi ziyaret eden 
yabancı gazeteler ve güzide misafirlere gerekli 
dokümantasyonu temin etmekten ibaret kalmak
tadır. 

iki yılda yarım milyona yakın olan bu artı
şın geçen yıllarda yapılan propagandalardan da
ha ileri götürülemiyen bir iş için çok fazla ol
duğunu sanıyorum. Her ne kadar propaganda 
ve turizm sahasında yeni hamlelere muhtaç bu
lunduğumuzu ve bu paranın da mütevazi olması 
lâzımgeldiğine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
işaret etmek isterim. Ancak, bizim propaganda 
cihazımız bu mevzuda tatminkâr bir vukufa sa
hip değildir. Türkiye'yi tanıtmak hususunda 
gerekli ve müessir propagandayı yapamamakta
dır 

Tanıtma dairesi yüz binlerce liralık fotoğraf 
ve sinema filimleri kontrolsüz olarak keyfema-
yaşa sarfolunmakta ve bütün sarfların yegâne 
gayesini memleket büyüklerinin seyahatleri teş
kil etmektedir. Halbuki bu filimler turistik 
memleket manzaraları ve eserleri mevzuunda 
sarfolunmalıdır. Tenevvür etmek isterim. 

Temennim şudur ki: Her tarafta turistik fa
aliyetlere henüz başladığımız ve bu ihtiyaca ce
vap verecek yurdun muhtelif yerlerinde oteller 
inşasına başlarken büyük masraflar ihtiyar ede
rek normal ve gayrimüessir neşriyatı daha mü
tevazi rakamlarla temin etmek ve bütün ihzara-
tımızı ikmalden sonra memleketimize gelecek 
turistleri müspet kanaatlerle çevirmek için büt
çede daha büyük fedakârlıklar yapmak zama
nını beklemek zaruretindeyiz. 

Radyo neşriyatına gelince: Müzik neşriyatın
da senelerden beri devam eden usulün dışına çık
mak mümkün olmadı. Her ne kadar bâzı yenilik-

- 4 8 1 — 



B : 47 19.2 
ler kulağımızı tırmalıyor. Meselâ, köylü ile baş- I 
başa saati, bu saati programa ithal ederken kırk 
bini tecavüz eden kaç köyde radyo vardır? Ve 
bu radyolardan kaçı köy odalarında umumi ola
rak dinlemeye terkedilmiş ve kaçı şu veya bu 
ağanın evinde şahsidir? 

Sayın raportör Behzat Bilgin arkadaşımdan 
bu sualin cevabını rica ediyorum. Verecekleri 
rakam bu saatin yüzde kaç nispetin.de köylünün 
istifadesine ve dinlemesine imkân veriyor, anla
makla müsterih olacağım. 

Bir de, İsteyin çalalım saatim sadece orijinal
dir. Kim istiyor malûm değil. Yalnız yenilik. 

Şarkılar arasında «BIT gelir insan cihana dur
ma çak» gibi meyhane kokusunu teneffüs ettiren
lere de rastlıyoruz. Bu da yalnız eskilik olacak. 

Umumi hayatta, sokakta, evde, davette, okul
da, mecliste velhâsıl her sahada bir muaşeret ka
idesini umumi mânada yaya bilmek için bir, gör
gü saati, ihdas edilemez mi? Umumi ahlâk ve ter
biyemizi ifade eden temsillere yer verilemez mi? 
Tercüme ve adapte edilmiş eserlerin ananemize 
uymıyan ve müstehcen telâkki ettiğimiz temsil
lerden 'içtinap edilemez mi? 

Arkadaşlar, Basın - Yayın Bütçesi münasebe
tiyle şu son temennimi yapmadan Haberler Da
iresine temas edeceğim. 

Haberler Dairesi laubali ve kontrolsuz bir fa
aliyet içindedir, dış haberler halkın alâkası bu-
lunmıyan konular olarak verilmektedir. 

16 Dil üzerinden yapılan neşriyat, keza kont
rolsüz ve yabancı ellerde ve spikerlerdedir. Me
selâ, spiker Macarca okumaktadır. Ne olduğunu 
kontrol eden makam yoktur. Spikerin on beş gün 
evvel okuduğunu tekrar okuyup okumadığı ma
lûm değildir, New York 'ta bir büromuz vardır. 
Senede 6,7 yüz bin lira sarf edildiği halde (6) 
kuruşluk iş görmediğini de işitmekteyiz. Bu hu
suslarda tenvir etmelerini rica ediyorum. 

Türkiye'de halen üç radyomuz vardır. Fakat 
bunlardan yalnız Ankara radyosundan istifade 
edebiliyoruz. İstanbul ve İzmir kendi sahalarında 
faydalı olabilmektedir. Henüz bu iki radyoyu ıs
lah edememişken gelecek yıllara sâri olmak üze
re on beş milyon lira gibi bütçeye bir yük tahmil 
eden bir tahsisat koymak memleketin muhtaç ol
duğu hizmetleri tefrik ve temyiz edememek olur. 
Her ne kadar Doğu illerimizde yapılacak iki rad
yo istasyonundan sadece memnunluk duymakta- j 

.1953 0 : 1 
yız. Bu iş o kadar müstacel mahiyette sayılmaz. 
Köylerimiz meselâ Kırıkkale Fabrikasının kazu
ratının döküldüğü Kızılırmak civarındaki köylü
ler bu pis ve mikroplu suları kablarjuıda. din
lendirerek içmekte ve uzak mesafelerden 
sırtlarında su taşıyan köylülerimiz dururken 
ehemmi mühimme tercih etmenin mânasını an-
lıyamıyorum doğrusu. 

Bütçeyi kabarık görmekten duyduğumuz in
şirahın yanında mühim hâdiseleri ele alarak 
ehemmi unutmak, memleketin umumi mânada 
bir programını yapmamak ve bütçe tanziminde 
bakanlıklararası bir koordinasyon işine ehem
miyet vermemek sebepleriyle yûz milyonların 
daha az ehemmiyette işlere serpiştirilmesi yür 

zünden büyük zararlar görmekteyiz. 
Bir noktaya daha dikkatinizi çekerim, ar-

kadaşlarHenüz kanunu Meclisten geçirilmemiş 
bir mevzu bütçede yer alamaz. Komisyon ra
porunda istimin. sonra geleceğini söylüyor. Hü
kümetçe bu iş 'kararlaştırılmış ve yakında .B. 
M. Meclisine sunulaeakmış, ya kabul edilmez
se ne olacak? Kabul dahi edilse bütçe tekniğir 

ne uymıyan böyle bir tahsisatın reddine taraf
tarım. Kanun gelsin, enine, boyuna görüşelim, 
kanunlaşırsa 1954 senesinde Bütçe Kanununda 
yer vermek daha uygun olur kanaatiyle bir de 
takrir veriyorum. Kabulünü istirham ederim. 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar; benim konuşmam üç temenniden 
ibaret olacaktır. Birincisi, Divandan, diğer 
ikisi de Hükümetten olacaktır. Hepinizin ma
lûmudur ki, bütün milletvekilleri partiye men
sup olsun, müstakil olsun. Divan nazarında na
sıl ki, müsavi hak ve salâhiyete sahiplerse; 
partilerin de divan nazarında, aynı şekilde. 
aynı hak ve salâhiyete sahip olmaları icabeder. 
Geçende gördük ki, partilerden ikisinin sözcü
süne radyonun kapıları açıldı, fakat diğer par
tilere maalesef bu hak verilmedi. Bunu ta
mamen divanın evvelden düşünemediği bir 
mesele olarak mütalâa ediyorum. Bundan 
sonra, şunu temenni ediyorum ki ; eğer parti
lerden her hangi birisinin Türk efkârına sesi
ni duyurması icabederse diğerlerine de aynı 
hakkı verelim arkadaşlar. Birinci temennim 
budur. 

İkinci temennim arkadaşlar; şudur : Rad
yoyu bir mürebbi daha doğrusu bir hoca ola-
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rak kabul edebiliriz. Bu, içtimai ve mânevi 
cephemize Hitabeden bir müessesededir. Bu iea-
beder faydalı olur, ieabeder zararlı olur. Hassa
ten radyodan yayııilanan skeç ve temsillerin 
bâzılarından şikâyet edeceğim. Bunların içeri
sinde Türkün Millî ahlâki ile kabili telif olmı-
v anlarına zaman zaman şahit oluyoruz. Hattâ 
bir aile. baba ile evlât bir arada otururken öyle 
skeçler yayınlanıyorki kızı yahut oğlu babasın
dan atanarak meclisi terkedip dışarıya çıkıyor. 
Hatırımda kaldığına göre, hattâ not da etmiş
tim, aradım bulamadım o notumu, Tokad'dan 
Ankara'ya gelirken otomobilde bir skeç dinle
dim, üç ay evvel. Skecin mahiyeti, yani bu 
temsilin mahiyetinin ifade ettiği mâna çok ha
zindir. Bunu yüksek huzurunuzda ifade etmek-
ten hicap duyarım. Orada cinsi hisler öyle ifa
de ediliyor ki, ne bileyim, nasıl ifade edeyim, 
şeftalilerin dallardan düştüğünün hışırtısını da
hi radyodan işitiyorduk. Çok temenni ederiz 
ki, bundan sonra verilecek temsiller biraz tetki-
1* a tâbi tutulsun. 

Üçüncü temennim de şudur arkadaşlar; mem
leketimiz medeni milletlerle beraber yanyana 
terakkiye doğru yürümeye azmetmiş bir memle
kettir. Bugüne kadar maalesef tslâm dininin 
esasları yanlış anlaşılmış, yanlış telkin edilmiş, 
bir takım cahillerin elinde şu veya bu vesile ile 
ihtiraslarına âlet edilmiş, mukaddes bir mü
essesedir. Telâkki şu; islâmiyet terakkiye mâ-
nrmış. Hâşâ. Arkadaşlar bizim bugün yapmış 
olduğumuz inkılâpların içerisinden hiç birisi 
dinin binefsihi kendisine mâni teşkil etmez. 
Hâttâ din, terakki yolunda bunları .teşci eder. 
Bu mevzuda elimizde Kuran ve senedi sahiha 
dayanan hadisler vardır. 

Çıkıyor birisi, batıl hurafelerle halkı idlâlâ 
çalışıyor. Köy köy dolaşıyor veyahut ne bile
yim, zavallı bâzı cahillerin, bu zehirlerle ze
hirlenmiş zavallı bâzı şahısların curada burada 
çatlak sesleri işitiliyor, işitilmiyor değil, işi
tiliyor. Fakat bunlarla mücadele etmek lâzım
dır. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bun
lara'Diyanet işlerinin reddiye yazması var, fa
kat o ayrı mesele, onu Diyanet işleri Bütçesin
de konuşacağız. 

T%kat arkadaşlar; Diyanet işlerine de bu 
yolda büyük vazife vermek lâzımdır. Diyanet 
işleri naıriü hesabına radyodan inkılâpların di
nimize mâni bir tarafı olmadığı belirtilmelidir. 

.1953 O : 1 
Böyle bir vazifenin Diyanet işlerine verilmesi 
behemehal lâzımdır. Diyanet İdleri namına ko
nuşsun da kim konuşursa konuşsun. Elverir 
ki, onu dinliyen luilk, Diyanet işleri tarafından 
söylendiğini, bilsin. 

Arkadaşlar; bu içtimai meselenin ele alınnıa 
zamanı gelmiştir. Radyoda yalnız Kuran oku
mak, halkın bir gıdası olarak, halkı tatmine 
doğru bir adım olabilir. Onu içtimai ve terbi -
yevi mânası ile halka tercüme etmek faydadan 
hâli olamaz. Bu işi ilahiyat Fakültesinde vazi
fe almış bulunan elin profesörlerine bırakmak 
ve onların hazırlıyacağı yazıları okumak yerin
de olur. Bu temennimin yerine getirilmesini 
rica ederim ve beklerim. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat buyurun. 
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Ko

li uşmıyacağım efendim. 
BAŞKAN — Ferid Melen buyurun. 
FERlD MELEN (Yan) — Muhterem arka

daşlar, temcit pilâvı gibi bir^meseleyi dönüp 
dolaşıp tekrar huzurunuza getirmek mecburiye
tindeyiz. O da meşhur resmî ilân meselesidir. 
Resmî ilân hastalığı, maalesef devam etmekte
dir. Bu hastalıkla bugün için tek mücadele 
silâhımız tenkiddir. Bu itibarla biz de tenkidle-
rimize aynı minval üzere devam etmek zorun
dayız, devam edeceğiz ve hattâ biraz dozunu ar
tırmak suretiyle. Filhakika bu hastalığı teda
vi etmenin başka bir çaresi de vardır, o da Mec
lisin temennilerini ve drektiflerini yerine ge-
tirmiyen Hükümeti düşürmek. Fakat nazari 
olarak ve hukuki olarak mümkün olan bu keyfi
yet maalesef bugünkü sistem içerisinde fiilî 
olarak tahakkuk ettirilemez. Bu sebeple biz sa
dece tenkid silâhını kullanmak ve Hükümeti 
huzurunuzda ve seçmene şikâyet etmek zorun
dayız. Resmî ilân meselesine daha evvel temas 
etmiştik, resmî ilân tevziine ait kararname bu
gün cari olan kanunun hükmüne aykırı bulun
maktadır. Devlet artırmalarına, Devlet eksilt
melerine rağbeti temin etmek üzere artırma 
ve eksiltmeye çıkarılan mevzuları ilân edilir. 
Fakat bunlardan ancak on beş bm lirası için Hü
kümetin tâyin edeceği gazetelerde neşrini hük
me bağlamış bulunmaktadır. Buna rağmen mev
cut Kararname ister Artırma ve'Eksiltme Ka
nununa tâbi olsun, ister olmasın, resmî veya 
yarı resmî, yani iktisadi Devlet Teşekküllerine 
dâhil bütün umumi teşekkülleri âmme müessese-
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lerini içine almış bulunmaktadır. Bu Karar
name bugünkü kanuna muhaliftir. Bu karar
nameye dayanılarak yapılan tediyeler kanuni 
tediye değildir, daima istirdadı lâzımgelen te
diyedir. Günün birinde millet bunun hesabını 
soracaktır. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Yani he
sabını soracaksınız. (Her halde siz sormıyacak-
smız, sesleri) 

REÎS — Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 
FERlD MELEN (Devamla) — İnşaallah o 

devir de gelecek. 
Sayın Başkandan üçüncü bir ricam var : Ba

şımız üzerinde duran «Hakimiyet Milletindir.» 
levhası altına lütfen bir «Milletvekilinin sözü 
kesilmez» levhasını astırsınlar. 

Resmî ilân mevzuunun bir cephesi, arzetti-
ğim gibi, kanunsuz oluşudur. 

Hükümet bu ilân işinde yeni bir tevzi esa
sı kabul etmiş bulunmaktadır. Bu meseleyi hal
letmez ve her an değişebilecek bir şeydir. Bâ
zı gazeteler bugün bundan memnundur. Fakat 
bir kısım gazetecilerin memnun olması kıstasın 
objektif olduğunu ispata kâfi bir delil telâkki 
edilemez. Sonra bu sistemden memnun olmıyan-
lar da vardır. Meselâ evvelce bu membadan bol 
miktarda istifade eden beslemelerden bir kıs
mı bundan gayrimemnun bir duruma düşmüş
lerdir. Bugün gözde olan beslemeler var, göz
de olmıyan beslemeler var. Gözde beslemeler 
yine arslan payı almaktadırlar, gözde olmıyan 
beslemeler de arslan payı almak için sızlanmak
tadırlar. Hükümete tekâbu etmektedirler. 

ikinci nokta arkadaşlar; bu iş sadece ka
nunsuz olmakla kalmıyor. Eğer Hükümet bu 
memlekette demokrasi rejiminin yürümesini 
istiyorsa, bunda samimî ise, bu ilân rejimin
de samimiyetini gösterme yoluna derhal girer. 
Şimdi bu ilân rejiminin tatbikatından başka 
bir misal vereceğim. İlân rejimi ile demokratik 
hayat ve söz hürriyeti nasıl tahdit edilir ve na
sıl bir gem altına alınmak istendiğini bu misal 
ortaya koyuyor. Bu da muhaliflere tatbik edil
mektedir, bir zaman beslemelere tatbik edilen 
usul şimdi muhalif gazetelere tatbik edilen bir 
sistem haline gelmiştir. Bâzı muhalif gazetele
re külliyetli ilân verilmeye başlanmıştır. Fa
kat Millet ve Zaman gazetelerinde olduğu gibi 
bâzı muhalif gazetelere de hiç verilmemektedir. 
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Alâkadarlara sordum, Zaman ve Millet gazete
lerine niye ilân vermiyorsunuz? dedim. Efen
dim, Zaman Gazetesi Devleti tenkid etmekte
dir. Devlet ne demektir? Başbakan demektir. 
(Başbakan da Devleti temsil ettiğine göre) bu 
sebeple bu gazeteye ilân verilmiyor. 14 ncü 
Lui de (L 'Etat c'est moi) derdi. Bu zihniyet 
ne kadar devam edecektir? Yine bâzı muha
lif gazetelere ayda 15 - 16 bin lira veriliyor. 
Partinin sözcüsü olan bir gazeteye de 4 bin 
liralık ilân veriliyor. Muhalefet ve tenkid sert
leştikçe ilân hakkı azalmaktadır. Muhalefeti 
yumuşadıkça ilân ücreti de artmaktadır. 

İşte arkadaşlarım, ilân ücreti ve Millet 
Partisi bugün demokrasi yolunda olduğunu 
iddia eden Hükümet tarafından bu suretle kul
lanılmaktadır ve bu maksatlar için sarf edilmek
tedir ve sarfedilmeye de devam edilecektir. 
Böyle kullanıldıkça biz de mücadeleye devam 
edeceğiz. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Liste
sini verin... 

FERÎD MELEN (Devamla) — Onun liste
sini Hükümet verir, ondan istersiniz. Hangi 
gazeteye 4 bin, hangi gazeteye 15 bin veriyor. 
cevabını Hükümet verir. 

İkinci mevzu radyo mevzuudur. Bu da yo
la gelmesine imkân olmıyan müesseselerden 
biridir. Mütemadiyen radyonun bitaraflığına 
temas edilmektedir. Demin bir arkadaşımızın 
söylediği gibi, Grup adına konuşan iki arka
daşın sadece isminden bahsetmiş, ben evvelki 
gün bir aralık müdahale ederek Maliye Baka
nının bulunmadığı anda bütçenin konuşulamı-
yacağmı söylemiştim, radyo sadece, Ferid.Me
len usul hakkında konuştu, demekle iktifa et
miştir. Bu hal böylece devam ettikçe radyoya 
bitaraftır, denemez. Bunu iddia edenler de id
dialarına mesnet bulamazlar. Arzettiğimiz gi
bi, bu mevczuda da biz daima, müessir olma
sa dahi, şikâyetlerimizi tekrar etmek zorunda
yız ve buna devam edeceğiz. 

Radyo bahsi açılmışken bir nokta hakkın
da da Hükümetten bir temennide bulunaca
ğım. O da şudur : Neşriyat programı yapılır
ken, vatandaşların zevkına da biraz hürmet
kar olmalıyız. Son zamanlarda bir saat icat 
edildi, (İsteyin çalalım-) Belki dinliyenleriniz 
var. Bir defa dinlemek mecburiyetinde kaldım, 
bir daha da o saati kapattım. Halkın zevki ile 
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bn derece alay olmaz. Bu saati idare eden za
ta istidadına uygun başka münasip bir iş bu
lurlarsa daha iyi olur. 

Efendim, yine basın -yayın: mevzun konuşu
lurken bir de Anadolu Ajansı mevzuumuz var. 
Bu müessesenin de partizanlığından şikâyet et
mekte devam edeceğiz ve bu ajans da ıslahı ka
bil olmıyan müesseselerden birisidir. Bilhassa 
başına müfrit bir milletvekili de getirildikten 
sonra bitaraf bir müessese halinde çalışmasına 
artık hiç imkân kalmamıştır ve bu hal da bu mü-
essesenin bitaraf çalıaamıyacağının bir güzel 
delilidir. 

Bir zamanlar burada söylenmemiş nutuklar 
neşrediliyordu. Bundan sonra da düşünülmiyen 
şeyler yayınlanabilir. 

Bu arada bir mevzua daha temas edeceğim. 
Basın- Yayın Bütçesinde bir kısım vardır, filim 
için, memleketi bilhassa yabancılara tanıtmak ve 
memleketin sınai, zirai ve diğer faaliyetlerini fil
me almak ve bunları göstermek için bir tahsisat 
vardır. Fakat dikkât buyurmak olursanız, sine
malar mütemadiyen Meclis Başkanının seyahat
leri filme alınmakta ve bunlar halka gösterlmek-
tedir. Sayın Başkan insafa gelsinler, halka si
nemada kendilerini seyrettirmekten biraz vaz
geçsinler, sevimlisimasını sık sık görmek bık
kınlık veriyor halka. 

REFİK KORALTAN (îçel) — Meclis Başka 
nının buna ihtiyacı yoktur. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Usul hak
kında. 

REÎS — Buyurun. 
MUR4P ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Muhte-

rem arkadaşlar, müzakere edilen Bütçe Basın-
Yayın ve 'turizm Umum Müdürlüğü Bütçesidir. 
BIÎ, müessesenin resmî ilânlarla alâkası yoktur. 
Resmî ilân 2490 sayılı Kanuna taallûk etmesi 
itibariyle, bütçenin heyeti umumiyesinin müza
keresi sırasında konuşulması, tenkid edilmesi 
lâzımgelen hususlardandır. Binaenaleyh Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü ne gazetele
re ilân veren, ne de ilân alan bir müessese de
ğildir. Bu itibarla . sayın arkadaşlarımızın büt
çenin umumi heyetine taallûk eden hususatta ten-
kidde bulunmaları ye .mütalâalarını söylemeleri 
lâzımgelir. 

Bu itibarla .Meclisi işgal etmemelerini rica 
ederim. 

Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 
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REÎS — Ziya Termen. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün 1953 Bütçesi münasebetiyle, bu,Ge
nel Müdürlük hakkında teknik mâruzâtta bulu
nacağım., öyle ümit ediyorum ki, bu Genel Mü
dürlük hakkında bugüne kadar konuşulan ve 
dinlediğimiz konular dışında, yüksek heyetinize 
bâzı bilgiler verebileceğim. 

Arkadaşlar, Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü, Türkiyemizde, Garp memleket
lerinde 3 - 4 büyük nezaret veya komiserliğinin 
vazifesini görmekte bulunan ve çerçevesi için
de memleketimizin iç ve dış ehemmiyetli konu-
lariyle alâkalı 4 - 5 büyük dairesini toplıyan, 
çok şümullü ve faaliyeti memleket için ehemmi
yetli meseleler ifade eden, bir Genel Müdürlük
tür. 

Teşkilâtında büyük daireler olmak üzere 
şunlar vardır : Basın Dairesi, Türkiyemizde ba
sın konusu tedvir eden bir daire. Bunun iç ba
sın, dış basın olmak üzere iki büyük kolu var
dır. Van'da çıkan Memleket Gazetesi ile İstan
bul basınının tamamını ve Türkiye'nin dört buca
ğında çıkmakta olan gazete ve mecmua ve munta
zam neşriyat olarak bilûmum matbuayı bu iki da
ire tetkik ve Hükümeti ilgilendiren cihetleri Hü
kümete rapor eder. tki basın dairesi, keza dün
yada medeni hüviyet ifade eden ve milletler 
camiasında isim kazanmış olan 48 Hükümetin 
heyeti umumiyesinde cereyan eden büyük hâ 
diseleri, siyasi sosyal büyük hâdiseleri, elde et 
tiği matbualarla inceler ve Hükümete bilgi ol
mak üzere sunar. 

Haberler Dairesi : 
Bu daire iç ve dış haberler konulariyle ilgi

lenmek üzere iki kısımdan ibarettir. îç haberler 
dairesinin ne şekilde vazife verdiğini her akşam 
evlerimizde dinliyerek görmekteyiz. 

Dış haberlere gelince : Bu daire bütün yer 
yüzünde medeni hüviyet kazanmış bulunan 
memleketlerde poiltik yönden, sosyal yönden 
cereyan etmiş ve etmekte bulunan veya etmesi 
ihtimali bulunan hâdiseleri, zamanında haber 
alır ve Hükümete ulaştırır. Aynı zamanda Tür
kiye kaynaklı dış memleketlere duyurulması 
icabeden resmî haber mahiyetinde, politik kıy
met ifade eden haber mahiyetinde propaganda 
mânası taşıyan haber mahiyetinde olmak üze-

-m 
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re, günün muayyen saatlerinde 16 dil üzerin- [ 
den yabancı memleketlere yayın •yapmak {ribi ı 
bir vazife vardır. s 

Tanıtma Dairesi : 
Memleketimizin siyasi durumunu içtimai duru

munu, turistik ehemmiyeti bakımından turistik 
kıymetlerini, muhtelif vasıtalarla ve ellerindeki 
imkânlarla harice ve dâhile söylemek vazifesiy
le mükelleftir. Tanıtma Dairesi, foto ve sinenin 
servisi olmak üzere iki büyük kolu ve aynı za
manda matbua olmak üzere de birtakım broşür ve 
kitaplarla çalışmakta bulunan mühim bir servis
tir. 

Bir üçüncü şubesi daha vardır ki; Yüksek 
Meclisin kendilerine verdiği imkân nispetinde 
memlekete -faydalı olmaya çalışmaktadır : Tu-
Kİam Dairesi! 

öeçen oturumda Turizm Kanununun müza
keresi sırasında arzettiğim gibi, bu daire uh
desine düşen vazifeyi hakkiyle yapmaya çalış
maktadır. Fakat kadrosu çok dardır. Bu dar 
kadroya rağmen, Türkiye'nin turistik vasıfla
rını gerektiği şekilde, ve kısa zamanda çok 
kıymetli eserler neşretmek suretiyle başarma
ya çalışmaktadır. Ayrıca memleketimizin tu
ristik kıymet ifade eden şehirlerini; Ankara, 
îstanbul, îzmir, Antalya, Bursa, Konya, Yalo
va. Kayseri, iskenderun olmak üzere, bu şehir- I 
leri, broşürlerle ye bu broşürleri çok miktarda 
tabettirip, Avrupa'ya göndermek suretiyle, 
memleketimizin turistik hir istasyon olduğunu 
bütün ga^b memleketlerine, turistlerine, tanıt
maya muvaffak olmuştur. Yalnız turimz dai
resinin, bugün bir noksanı vardır. Memleketi
mizin dünya ölçüsünde kıymet ifade eden bir
çok şehirleri mevcuttur. Bu şehirlerden îstan-
bııl, İzmir gibi su tedavileri mevzuunda dünya
nın büyük memleketleriyle boy ölçüşecek suya 
malik bulunan Yalova gibi şehirlerinde, bü
rosu yoktur. But güne kadar, bir türlü reklâ
mını yapıp da dışardan tedavi zımnında turist 
temin edemeyişimiz işi, maalesef başarılama-
mış bulunan işlerimizdendir. 

İşte bu saydığım memleketler, turisttik 
akınlara ihedef teşkil edebilecek memleketler 
olmaları itibariyle, turizm bürosunun birer 
râemuruna ihtiyaç hissedilmektedirler. Bu şe-
Mrlerde, eğelen turistlere öncü olmak suretiyle 
gezdirmek, icabeden bilgiyi vermek vadisinde 
insan bulundurmamak, hata teşkil etmektedir. | 
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| mâruzâtımı rkısaca, hulâsa etmek •, içabederse, 
i büyük turistik ehemmiyet ifade ,e4en bu şehir

lerimizde, turizm dairesinin birer mütehassıs 
elemanlarının ikametleri ve orada vazife gör
meleri zaruridir. 

Radyo dairesine gelince :, Biliyorsunuz ki, 
meınleketimizde üç. radyo vardır: Ankara 'da, 
îstanhul'da ve îzmir'de. Ankara radyomuz, 
diğ»er istasyonlarımıza nazaran daha resmî bir 
mahiyet, daha ağır başlı bir manzara gösteren 
ve Klc. bakımından yani kuvvet ve takat ba
kımından, diğerlerinden üstün durumda bulu
nan, büyük bir radyo istasyonudur. Ankara 
radyosunun ehemmiyeti üzerinde bir , nebze 
durmak isterim. Ancak radyosu, yakın şarkta: 
ki altı memlekette ve Balkanlarda aşağı yukarı 
dünya siyasetinin mihrak noktasını teşkil eder
cesine, güzel bir .hüviyet kazanmıştır. Radyo
cun bilhassa son beş yılhk faaliyeti, Ankara 
Radyomuzun on or. iki Devlet halkı tarafından. 

I on - on ikijniîfetee, musir-ren ve muayyen saat
lerde dikkatle dinlenilmesi gibi, yer yüzündeki 
r&dyo istasyonlarının pek azına nasip olan bir 
kıymete ulaşmıştır. Bu radyonun kıymeti poli
tika konularını idare eden servislerin anlayış
larına, değişmez telâkkilerine ve daha çok po
litikası fevkalâde samimî olan memleketimizin, 

I bu poltikasını samimî olarak dünyaya ilân.etme
sinde, aranmak lâzımdır. 

Ankara Radyosunun radyo gazetesi, cidden 
vatandaşlarımıza memlekette ve hariçte aktüel 
mâna taşıyan politikanın tam mânasiyle duyu
rulması işinde, gayet iyi vazife vermektedir. 
Memleket münevverlerinin dikkatle dinlemekte 
bulunduğu bu servisi idare edenleri, Meclis hu
zurunda tebrik etmek vazifemizdir. Çünkü An
kara Radyosuna kiymet kazandırma vadisinde 
ve gerekse memleketimizde vatandaşlarımızın 
politika konusunda geniş ve şümullü malûmat 
sahibi olmalarında, bu servisin büyük rolü ol
muştur ve almaktadır. 

Ayrıca teknik yürüyüşü bakımından, ifade-
dedeki ciddiyet bakımından, vatandaşlarımıza 
Meclis faaliyetlerimizi günü gününe saati saati
ne şaşmadan, mükemmel bir manzara içinde ver
mekte bulunan servis de,' keza Övülmeye lâyıktır. 
Yalnız bu arada iki noktaya temas etmek bir 
milletvekili olarak vazifemdir. Bu noktalardan 
birincisi : Arkadaşlar, memleketimizdeki umu-

I mi havat konusunu, yani Türk vatandaşlarının 
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günlük, 24 saatteki hayat çerçevesinde hangi 
saatlerde uyanık, hangi saatlerde uykuda bu
lundukları konusunu işaret etmek isterim, işa
ret edeceğim iki noktadan birini bu mevzu teş
kil ediyor. Meclis saati, saat 10 da neşredil
mektedir. Anadolu, saat 10 da uykunun ilk ya
rısının nerede ise ortalarına gelmiş bulunmak
tadır. Meclis saatinin 10 da verilmesi, Anado
lu'nun bugünkü realitelerine göre biraz geçtir. 
Radyo gazetesinin saat 8,15 ten alınıp 10 a ve
rilmesi ve Meclis saatinin de 8,15 te verilmesi bu 
düzeltme ile mümkündür. 

Arkadaşlar; Meclis neşriyatımızın Meclis 
toplantısı günlerinde duyurulmasını, alâkalı ser
visin takdirine bırakırım. Elbette Meclis saa
tini neşreden servis, prensipler olarak ölçülü, 
ı ispetli hareket etmekte ve memlekete duyurul
ması icabeden hacım ve manzarada Meclis kürsü
sünde hâdise yaratan arkadaşların neşriyatını, 
yapmakta bulunmaktadır. Bu konuyu, muhalefe
te mensup arkadaşlarımız kendi partilerine men
sup olan hatiplerin sözlerinin kısa kesildiğini id
dia etmek suretiyle tenkid etmektedirler, ve öte
den beri bunu savunmaktadırlar. Bu, bir bakı
ma göre bir haktır. Demokrasinin en ileri gittiği 
memleketlerde meselâ Fransa'da, sokakta, Cum-
hurreisi giderken, muhalefete mensup bir Fran
sız açık otomobilde giden Cumhurbaşkanına: 
Kahrol Auriole! Diye bağırabiliyor. Bu, Fransa'-
daki demokrasinin ileri seviyesini gösterir. Ancak 
Fransa'da muhalefet partisine mensup bir insan, 
Paris radyosuna çıkıp da, kahrol Auriole! Diye 
bağıramaz. İşte,şu nüansı bir ölçü yapmak sure
tiyle, hattâ hazan haksız olarak ileri geri savun
malarda bulunan milletvekili arkadaşların söz
lerini rakamların dışında, hakikatlardan tamamen 
uzak beyanlarda bulunan bâzı Milletvekillerinin 
sözlerini, milletin parasiyle işlemekte bulunan ci
hazın bâşma geçen bir kimse bu küfürleri mil
letin paı-asiyle işliyen radyoda asla söyliyemez. 
Muhalefet kanuni yollara dayanarak, istediği söz
leri, yapılan mitinglerde kanunun tâyin ettiği 
hükümler çerçevesinde halka haykırabilir. Millet 
küsüsünden haksız beyanları milletin parasiyle 
işliyen bir yerde ithamlar şeklinde söylemek ve 
bunun Mecl'is saatinde neşrini istemek akıl ve 
mantıkin dışında bir teklif olarak karşılanmak 
icabeder. 

Arkadaşlar, Ankara radyosunun müzik yayın
larına temas etmeden gecemiyeceğim. Klâsik mu-
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| siki, Türk musikisi, alaturka ye halk müziği ve 

ayrıca türlü kollarda yürütülmekte bulunan Ba
tı müziği neşriyatımız umumiyetle düzgün yürü
tülmektedir. Alafranga ve Batı müziği 'ile ülfe
tim ofmadığı cihetle, bu konuda bir şey söyliye-

ı miyeceğim. Yalnız alaturkaya dair bâzı mâru-
S zatta bulunmak istiyorum. 
i Ankara Radyosunun alaturka müzik neşriya

tı üzerinde bir şeyler söylemek icabettiği zaman 
ilk akla gelen konu, radyo mikrofonlarını dokuz 
yüz b'Umem kaç yılından beri işgal eden ve ar
tık sesleri, 7 den 70 e kadar bütün vatandaşlar
ca malûm ve muayyen olan bâzı sanatkârlarımı
zın durumları olsa gerektir. Bu sanatkârlarımızı 
mikrofon hizmetinden geri almak suretiyle; bir 
türlü mikrofona geçemiyen genç sanatkârlara 
imkân vermeleri zamanı gelmiş ve hattâ çoktan 
geçmiştir. İsimlerini söylemek - istemiyorum, ser
viste beş temel taşı sanatkârımız vardır. Bu so
listler, artık üstat mertebesine yükselmeleri iti
bariyle ve gerilerinde imkân bekliyen genç ses
lerin memleket tarafından hol bol dinlenilmeleri
ni temin maksadiyle, bir feragat gösterip, hoca 
sıfatiyle geri hizmete çekilmeleri yerinde olur. 
Bu memurlarımızın, yerlerini heyecanla sıra 
bekliyen ve hakikaten konserlerinde halkımız, 
milletimiz tarafından lıahiş ve beğenme hissi ile 
karşılanan genç istidatlara terketmeleri yerinde 
olacaktır. Arkadaşlar: Bu istidatlara da istik
bal açılsın derken mikrofonu evvelce ellerine 
geçirmiş bir grupun, elbette ki feragat gösterip 
çekilmiyeceklerini de biliyorum. Bu feragati 
gösteremiyeceklerdir. Çünki dünya, madde dün
yasıdır. Bu işi, yukarı kumanda makamları pek 
âlâ yerine getirebilir. Yapmalıdır da. Bugün 
memleketimizde, alaturka musiki sahasında ha
kikaten çok kşymetli genç istidatlar vardır. 
bunları 3656 sayılı Barem Kanununun türlü 
maddeleri hükümlerine göre, tebdillerle hallet
mek mümkündür. Başbakanlığa bağlı Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü İdaresinde 
vazife alan bu memurlar, bu umum müdürlü
ğün bir başka dairesinde ve hattâ yine Ankara 
Radyosunun idare cihazında, idare mekanizma
sında, vazife verilmek suretiyle (kurs öğretmen
likleri, gibi) gerilerdeki kıymetlere hayat ka
zandırmış olabilir. Bunun teknik faydasını, 
Meclisin, bilhassa ve ehemmiyetle dikkat na
zarlarına arzetmek isterim. Aksi halde, memle-

I ketimiz alaturka musikisi muayyen birkaç erkek 
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ve birkaç kadın idaresi altında bu yolda devam | 
ettikçe, (ben şahsan 5 - 6 dostumdan işittim) 
radyolarımıza mühürletmek zorunda kalacağı
mız günler yakındır. 

Arkadaşlar; bilhassa Ankara radyosunun 
terbiyevi mâna taşıyan ve halk terbiyesiyle ya
kından alâkası bulunan bir konusu üzerinde de 
durmak istiyorum. Bu, skeç ve piyesler konu
sudur! 

Ahmet Gürkan'm söylediği gibi, hakikaten 
halk terbiyesi vadisinde katiyen terbiyetkâr ol-
mıyan bir manzara gösteren bâzı eserlerin rad
yomuzda oynandığını görmekteyiz. Bunu radyo
nun eser süzme uzvundaki anlayış hatası olarak 
taj&kki etmemiz mümkündür. Yoksa bu cihazın 
başındaki memur arkadaşlarımız, kıymetsiz eser
leri bililtizam oynatmak kararında değildirler. 
Bu, zevk meselesidir. Sanat eserinin anlayışı me
selesidir. Mart Twen diyor ki, sanat eserinin an-
1 aşılısı, zamana bağlıdır, hattâ yediğimiz yeme
ğin midemizde yaptığı tesir dahi, sanat eseri 
anlayışımız üzerinde an ve zaman olarak mües
sirdir. Bu eserleri seçen arkadaşlarımızda bir 
kasıt elbetteki yoktur, iyi olmasını onlar da arzu 
ederler. Fakat iyi olduğuna, seçtikleri o zama
nın tesirleri altında karar vermişlerdir. 

Bu konunun, çok iki ve esaslı bir şekilde ele 
alınması ve programlarında fevkalâde titiz dav-
ranılması iktiza eder. 

Skeçler bu manzarayı gösterirken piyesler 
de aşağı yukarı gayriedebi ve sanat kıymetin
den mahrum vasıflarda ve nakâfi bir sanat se
viyesinde ele alınmaktadırlar, seçilmektedirler. 
Çok zaman makineli tüfenk sesini, senelerden 
beri değişmiyen köylü taklitleri ile birlikte köy 
ve sosyal dertlerle uzaktan ilgili eserler halin
de dinliyoruz. Bu memleket, bu kabîl eserleri 
dinlemekten artık bıkmıştır. 

Fransa'da, Paris Radyosunu bir ay ısrarla 
takip eden bir arkadaşım anlatmıştı, Paris Rad
yosu mütemadiyen İsveç'ten tercüme, Alman-
cadan tercüme veya adapte, İngiliz ve Ameri
kan modern yazarların eserlerini oynuyormuş.. 
Halbuki Paris, sanat bakımından yalnız Fran- i 
sa'nın değil, belki dünyanın merkezidir. Yani 
bizzat Fransız milletine mensup binlerce sanat
kâr Fransa bulvarlarında, kahvelerinde, (İki 
asırdan beri sanat peşinde koşan yüz binlerce I 
insan) radyo istasyonlarında oynanmak üzere | 
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eserler meydana getirmiş bulundukları halde 
ve Fransa'da binlerce telif eser bulunduğu hal
de, yabancı eserlerin oynanmasını tercih edi
yor. Bizim Ankara Radyosunun, telif eserle
rin oynanması meselesinde asgari bir zihniyet
le hareket etmesi Garp eserlerinin oynanmasına 
ehemmiyet vererek bunların sosyal bakımdan 
terbiyevi ve sanat kıymetlerini takdir etmesi ye
rinde olur. Ben, telif eserlerin oynanmaması 
iddiasına sahip değilim, bu çok feci bir teklif 
mânası taşır. Bir Türkçe ve edebiyat hocası 
olarak, buna da taraftarım, teliflere ehemmiyet 
vermek, elbette ki, lâzımdır. Fakat bir daki
kada 75 lira Devlet Hazinesinden para harcıyan 
bir cihazın, bir saat müddetle oynanmaya lâyık 
telif eseri seçmek işinde titizlikle durması lâzım
dır. Bu hususta küçük bir noktaya daha temas 
etmek mecburiyetindeyim. Radyoda oynanan bu 
eserlerin ekserisini yazan kimseler, oynanan 
eserleri tetkik eden heyettedirler. Ve nihayet yi
ne aynı yazarlar, oynanabilir mi, oynanamaz 
mı? Konusunu tetkik edenlerdir. Oynanabilir 
hükmünü kazandıktan sonra eserin kaç liralık 
bareme dâhil olacağı hususunda, yine aynı kişi
ler tarafından hükme bağlanır. Bunun katiyen 
ve katibeten tekerrür etmemesi şarttır. Aksi 
halde gelecek sene bu konuda pek fazla konu
şacağız. 

İstanbul Radyosunun tümü üzerinde mâru
zâtta bulunmıyacağım. Umum müdürlük hak
kında birkaç konudan sonra, mâruzâtıma son 
vereceğim. 

Arkadaşlar, Avrupa memleketlerinde bir
kaç komiserlik ve müsteşarlığın idare etmekte 
bulunduğu işlerin yekûnunu, Türkiye'de bu 
umum müdürlük görmektedir. Bu bir hakikattir. 
İtalya, Fransa, Belçika ve Almanya'da işin ta-
azzuy etmiş çeşitli cephelerini bizde bu umum mü
dürlük görmektedir. Sadece turizm, başlı ba
şına bir âlem olan bir konudur. Haberler ko
nusu muazzam bir dâvadır. Çok şümullü bir 
sahaya mâliktir. Üçüncü büyük mevzu ayrıca 
ehemmiyetlidir. Yekûnu otuza varan memleket 
ölçüsündeki bu umum müdürlük tarafından 
Başbakanlığa bağlı olarak, tedvir olunmakta bu
lunduğu bir hakikattir. Bendeniz orada çalış
mış bir arkadaşınız olarak işleri bir yandan tetkik 
etmiş ve gidişatı notlandırmış bir arkadaşınız 
olarak, son bir ifade şekliyle şunu arzedeyim ki : 
Umura Müdürlüğümüz, hakikaten uhdesine dü-
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şen vazifeyi, küçücük kadrosu ve yüksek heye- I 
tinizin bütçesiyle verdiği küçük imkânlarla, 
memlekete lâyık şekilde tedvir etmektedir. Ka
naatim bu merkezdedir efendim. 

REİS — Enver Karan. 
ENVER KARAN (Erzurum; — Arkadaş-

lar, maruzatım gayet kısadır, daha ziyade bir 
ricadan ibaret olacaktır. 

Arkadaşlar, radyonun maddî, mânevi fay
dalarından bahsedecek değilim. Esasen ben
den evvel konuşan arkadaşlar bunun hakkında 
kâfi izahat verdiler. Ancak bu nimetten Şark 
vilâyetleri mahrumdurlar. Sebebi ise Rusya'nın 
mütemadiyen yaptığı parazitlerdir. Bilhassa 
Türk radyosu neşriyata başladığı zaman bu 
parazitler büsbütün şiddetlenerek radyonun 
dinlenmesini mümkün kılmamaktadır. 

Hükümet Erzurum'da bir radyo istasyonu 
yaptıracağını söylemişti. İşte istirhamım ve se- I 
bebi tasdiim de budur. Mevut istasyonun ka
bil olduğu kadar çabuk yaptırılarak Şark halkını 
da bu nimetten istifadelerini temin etsin. Dinle
yiciler de yalnız paraziti değil, radyolarımızın 
neşriyatını dinlesinler. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM GENEL 
MÜDÜRÜ HALtM ALYOT — Bu sene yapıla
caktır. I 

REÎS — Abdürıahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, basın - yayın ve tu- • 
rizm mevzuunun ehemmiyeti ve genişliği üzerin-
rie asla durmaya lüzum yoktur. Mevcut tahsisat 
bu büyük vazife karşısında çok azdır. Bunu da 
kabul etmek icap eder. Umum Müdürlüğün bü
tün teşkilâtiyle ufak tefek aksaklıklar bir ta-
ıafa, bunlar tabiîdir. Umum Müdürlüğün bü- I 
tün teşkilâtiyle kendilerine verdiğimiz imkân- I 
lar nispetindfe çok iyi çalıştığına kaniim. Gele- I 
eek bütçelerimizde bu teşkilâta daha, geniş im- I 
kânla.- sağlanmasını Hükümetimizden rica ede- I 
rim. I 

Radyo neşriyatı üzerinde birkaç söz söyle- I 
mek lüzumuna kaniim. Evvelâ JJÖZIÜ neşriyata I 
ayrılan saat çok fazladır. Halk bu saatten bık- I 
mış ve usanmıştır. Yalnız ajanslarla radyo ve I 
öğle gazeteleri için günde ayrılan saat dakika I 
itibariyle 100 dür. Bu yık dakika program ica
bıdır, bir de program dışı olarak hesap edilirse, I 
bu saptın 150 dakikayı bulduğu çok defa vâki- I 
dır, 1 
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Benim temennim, bu 90 - 100 dakikalık saa* 

tin yarısını indirmeli ve bu saati Türk mûsikisi
ne ilâve etmelidir. Zira Türk musikisine ayrıl
mış olan saat çok azdır. 

Bu mevzuda ikinci bir temennim; Türk mu
sikisinde öteden beri radyomuzda bütün musi
ki eserleri aynı derecede dinlenmiyor. Türk mu
sikisinde öyle kıymetli eserler vardır ki bunu 
hariçte bulmaya ve hatta plâk olarak almaya 
imkân yoktur. 

Bilhassa Klâsik Türk Musikisi, Tarihî IHirk 
Musikisi programlarını yalnız lâdinî eserlere 
tahsis etmek yanlıştır. Haftada iki gün olan 
bu programlardan hiç değilse birisi lâdinî 
eserlere, birisi de dinî eserlere ayrılmalıdır. 
Türk Musikisinin en kıymetli eserleri muhak
kak ki dinî eserleridir. Bunun teferruatı üze
rinde durmak için bu kürsü müsait değildir, 
kendimi de salahiyetli görmem. Biraz evvel 
âlim, fâzıl Ruşen Ferit Kam buradaydı. O bu 
konuda salâhiyet sahibidir. 

Benden evvel konuşan Ziya Tenmen arka
daşımızın iki fikrine iştirak etmiyorum : Biri
si, kıdemli sanatkârları mikrofondan ayırıp kı
demsizleri getirmek lâzımgelir, dediler. Muh
terem arkadaşım Ziya Termen burada çok mü
balâğalı konuşmuştur. Halbuki Ankara Radyo
sunun neşriyatını takip ediyoruz; mütemadi
yen yeni isimlerle karşılaşıyoruz. Hattâ kad
rolarının müsait olmamasından dolayı kıymetli 
sanatkârlar süratle buradan ayrılıyorlar. Biraz 
sonra buna temas edeceğim. Âdeta radyonun 
hoca seviyesine yükselmiş en kıymetli sanat
kârlarını buradan ayırmak arzusu, bilâkis rağ
beti kırar, mükâfat değil, onlara mücazat olur. 
öyle sanatkârlar vardır ki cfışarda, radyodan 
aldıkları çok az ücretin beş on misli, hattâ 
daha fazla teklifler karşısında kaldıkları halde 
sırf sanat sevgilerinden dolayı radyoya bağlı 
kalıyorlar. Diğer taraftan ayrılanlar daha çok
tur. Birkaç kişi bağlı kalmışsa onları muha
faza etmek lâzımgelir. 

Diğer iştirak etmediğim teklif, temsillere 
ait olan tekliftir. Fransa ile Türkiye'yi hiçbir 
zaman mukayese edemeyiz. Fransa'nın her ta
rafında tiyatro vardır. Fransa'nın her tarafın
da Fransız Milleti telif eserleri tiyatrolarda 
seyredebilir. Fakat Türkiye'de kaç yerde ti
yatro vardır? Türk halkı ancak radyodaki tem
sillerle telif eserlerimizi dinliyebilirler. Türk 
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halkı, telif eserlere ye bizi bize tanıtan eserlere 
muhtaçtır. 

Tercüme eserlere yer verilmesin, demem. 
Nitekim tercüme eserlere de yer verilmekte
dir. Fakat daha çok telif eserlere yer verilme
si icabeder. 

Diğer bir meczua geçiyorum. Bütçenin tü
mü üzerinde sözlerimde kısmen temas etmiş
tim. Ankara Radyosundan Türk Musikisi sa
natkârları neden ayrılıyorlar? Neden buraya 
bağlanmıyorlar? Niçin gazinolara gidiyorlar? 
Çünkü para azdır. Gazinolarda Devletin ver
diği paranın beş misli, on misli belki daha 
fazla ücret verilmektedir. 

Arkadaşlar, burada bir adaletsizlik de mev-
zuubahistir. O da şudur : Bütçede tetkik bu
yurun. (D) cetvelinin 5 nci sayfasında radyo-
Türk musiki sanatkârlarının ücreti : 200 liradan 
başlıyor, 550 lirada nihayet buluyor. Halbuki 
1947 den-evvel 100 liradan başlıyor, 400 lirada 
nihayet buluyordu. O günkü 400 lira 100 lira 
asli maaşın karşılığı idi. Bugün 100 liranın kar
şılığı 750 liraya çıkarılmış olduğu halde bunlar 
550 lirada bırakılmıştır. Buna mukabil radyoda 
çalışın birkaç vazf eliden de bahsedeceğim: 
Meselâ yabancı dil spikeri 1947 de 140 liradan 
başlayıp 210 lirada nihayet buluyordu. Halbuki, 
bugün 300 liradan başlayıp 625 lirada nihayet 
bulmaktadır. Keza jeneratör uzmanları vardır, 
1947 den evvel nihayet 350 lira iken, bugün 
625 liraya kadar çıkıyor. Bakınız nasıl artırmak 
yolu bulunmuş. Bunlara bir diyeceğim yoktur. 
Yani hak yerini bulmuştur. Fakat radyo sanat
kârları için vaziyet tamamiyle aksidir. Benim 
temennim, kurulduğu tarihten beri Türk musi
kisine büyük hizmet ifa etmiş olan Ankara Radyo
sunda - diğer radyoların vaziyeti daha fena
dır - Türk musiki sanatkârlarının kadrolarını 
geniş tutalım. 750, hattâ 1 000 liraya kadar çı
karalım. 

REÎS — Arif Nihat Asya buyurun. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Arkadaş 

lar eksik olmasın, söylenecek şeyleri tükettiler. 
Bana kala kala üç nokta kaldı. Arzedeyim; eski
ce bir misal ile başlıyacağım: Rahmetli Krai 
Abdullah memleketimize geldiği günlerde din
lediğimiz tebligatın bâzıları, ihtimal ki, rahmet
liye cemile olsun diye, arkaik bir güzellikle 
tertip edilmiş habarler mahiyetinde idi. Yani es-
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I ki dil ile, eski üslupta, kendine mahsus güzel

liği ve siyasi jest olarak mânası vardı. Bu teb
ligatın yayınlandığı güne hangi spikerin tesa
düf ettiğini bilmiyorum. Şahısları tanımıyorum. 
Yalnız her insan, her sahada ehliyetli olamaz. 
Bu hususta iş bölümü yapılmalıdır. Her insan 
eski dili bilmez. Eski dili hakkıyle okuyamamak 
bir- suç değildir. Fakat radyoda çalışan bir rad
yo spikeri için büyük bir kusurdur. O gün rah
metli Kral Abdullah'a ait tebligatın nasıl okun
duğu im ifade edebilmek için bu kürsüyü bırakıp 
orta. oyunun a çıkmak lâzım.- O kadar feci idi. 

Spiker arkadaşlarımız içerisinde yeniyi çok 
iyi bilenler, bugünün Türkçesini çok güzel te
lâffuz eden erkek ve kadın arkadaşlarımız, dost
larımız var. Bugünün Türkçesini onların dilinden 
radyoda dinlemek hakikaten bir zevktir. Bun
lar arasında muhakkak ki, eskiyi bilenler de 
vardır. Fakat haber tevzi edilirken eskiyi es
kiye, yeniyi yeniye vermek .şıkkı ihmal edil
mesin, buna dikkat buyurulsun. Çünkü gü
lünç neticelerle karşılaşıyoruz. Bunun yeni mi
salleri de vardır. Tarih musahabelerinden 
misal getirebilirim. Fakat kimseyi gücendir
memek için eskimiş bir misali ele aldım. 

tkinci nokta; yerli f ilimciliğimizden de bir 
nebze bahsetmeme müsaade buyurulur zanne
derim. Şimdiye kadar kimse temas etmedi, bu 
itibarla bana kalmış mevzulardan biri oldu. 
Yerli filimcilik denince; henüz bunun hem 
teknik tarafı hem de güzel sanat tarafı pek if
tihar edeceğimiz seviyede olmadığı malûmu
nuzdur. Kendi işimizdir, kendi eserimizdir. 
meziyetini de, kusurunu da biliyoruz. 

Maksat hicvetmek değildir. Bir arkadaşın 
dediği gibi. otokritik mahiyetindedir. Sinema 
sanatımız henüz emekleme çağmdadır. Bunu 
itiraf etmiyecek kimse yoktur. Emekleme ça
ğında olduğuna göre, emekleme çağının haz
medebileceği çapta işler görebilir, eserler ve-

I rebilir ve böyle mevzuları istiap edebilir. Fa-
I kat bunun dışında mevzular çıktığından bizi 

gücendiriyor, eşe dosta karşı bizi gülünç hale 
getiriyor. Cemiyetin mevzuu mu yok, ufak te-

I fek mevzular kadın, erkek mevzuları, komedi-
I 1er, dramlar ve saire bunlar boldur. Böyle bir 
I materyel hazinesi dururken Türk, Osmanlı, îs-
I lam tarihine el atılıyor, bir çok tarihî mevzular-
j la büyük adamlar gülünç hale getiriliyor, bu-

— 490 



B : 47 19.2 
nu bit vaziyete getirmeye düşmanın hakkı yok, I 
dostun da hiç hakkı yoktur. Gayet nazik bir 
noktadır, ehemmiyetle dikkate alınmasını alâ
kalılardan rica ederim. 

3 neü ve sonuncu meseleye geçiyorum. Par
tiler arasındaki münasebetler münasebetiyle 
evet tekrarlıyorum : Münasebetler münasebe
tiyle burada sözler açıldı, karşılıklı şakalaşma
lar da oldu. Benim de bu. hususta küçük bir ar
zum var. Ben.öyle bir fark tanımıyorum ama, 
kendilerine kendileri isim koydular. Yavru par- ı 
tiler, küçük partiler dediler ve kendilerini bu 
takdimle takdim ettiler. Ben bu hususta büyük, 
küçük farkı tanımıyorum, işi son zamanlarda 
bir az nazikleşmiş olan bir bahse sokarak esen 
muhabbet havası içinde partilerarası bir kara 
kedi olmak istemem. Fakat mademki muhalefete 
bugün radyoda yer verilmiştir. O halde bu mu
amelenin seyanen tatbik edilmesi lâzımdır. Bü
yük küçük farkı tanımaksızın, hattâ büyükten 
evvel küçüğe yer vermek şartiyle. Bunun esba
bı mucibesini söylemek işime gelmez. Çünkü ka
ra kedi olmak istemem. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bizi de 
unutma hocam. 

ARtF NİHAT ASYA (Devamla) — Pişmiş 
aşar da-su katmak istemem. Fakat benim kanaa
tim şudur ki, muhalefet partisi yalnız Halk Par-

*tisi değildir. Diğer partiler de mevcuttur. Hattâ 
kanaatimce hakiki muhalefet Halk Partisinden 
önce ötekilerdir ve radyoda yer almalıdırlar. 

REİS•— Tezer Taşkıran. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; ben Basın - Yayın Bütçesi üzerinde 
söz almak niyetinde değildim. Yalnız Muhterem 
Arkadaşım Kâzım Arar'm Nevyor'taki Haberler 
Bürosu hakkında almış olduğu malûmat yanlış- I 
tır. Çok yakından gözlerimle görerek bildiğim 
için bu büronun çalışmaları hakkında malûmat 
arzetmeyi vicdani bir vazife saydım ve onuun 
için huzurunuza geldim. 

Muhterem arkadaşlar; şunu arzedeyim ki, g.>-
cen yıl Amerika'da geçirdiğim dört aylık devro | 
içersinde bu büronun mesaisi ile yakından alâ
kadar oldum. Bendenizin müşahadelerime göre 
bu büronun çalışmaları mevcut imkânlar ve ver
diğimiz para içerisinde âzami bir randımandadır. 
Büronun bütün mensupları başında müdürü ol
mak üzere memleketimizi Amerika gibi 150 mil- | 
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yon nüfusu olan o geniş kıtada tanıtmak için 
her çeşit vasıtalara baş vurmakta, gazetelerde, 
radyolarda ve mecmualarda, üniversitelerde, her 
yerde Türkleri tanıtmak gayretini hiçbir suret
le esirgememektedir. Bunu çok yakından gördüm 
bunu arzetmeyi bir vazife biliyorum. 

Basın - Yayın ve Turizm Bütçesini tetkik 
eden Bütçe Komisyonunun raporunda da belir
tildiği gibi, Amerika'daki Haberler Bürosuna 
700 bin değil, mümkünse çok daha fazla tahsisat 
vermek doğrudan doğruya memleketin -ıer-fna 
tinedir. Yine bu raporda yazıldığı gibi, î u teş
kilâtı yalnız Nevyork'a değil Amerika'nın di
ğer kalabalık eyaletlerinde de kurmak çok' fay
dalı olacaktır. Bunu memleketimiz için çok 
önemli bir keyfiyet olarak görmekteyim. 

Şunu arzetmeyi de bir vazife biliyorum ki, 
Amerika efkârı umumiyesi her nekadar bütün 
cihan mesailiyle meşgul ise de geniş halk kit
lesi yalnız Türkiye değil diğer memleketler hak
kında da çok az malûmata sahiptir. Bu bakım
dan Kore 'de bizim gençlerimizin büyük gayretleri 
Türk cesaretini, Türkün ahde vefasını, sadaka
tini, vatanperverliğini tanıtmak bakımından 
harikulade bir rol oynamıştır, öyle Amerikalı
lara tesadüf ettim ki, Türkiye'nin nerede oldu
ğunu bilmemekle, ne yaptığını bilmemekle bera
ber Kore'de büyük kahramanlıkla düğüşen bir 
millet olduğunu, ahdine, sadık, vefakâr bir mil
let olduğunu çok yakından bilmektedir. 

Amerika bizim dostumuz ve müttefikimiz ol
makla beraber, inandığımız ideallerin büyük 
yolcusudur, onunla beraber olmak durumun
dayız. Bu durumda olduğumuza göre, Ame
rika'da halk efkârının çok büyük ehemmiyeti 
dolayısiyle, Amerika'da Türkleri tanıtmak, bah
sinde ne kadar masraf yapsak, bu hususa ne ka
dar önem versek, harcanan paralar tam yerin
dedir, lüzumludur, asla israf değildir. Arkada
şımızın öğrenmiş olduğu malûmat çok yanlış 
bulunmaktadır, keyfiyeti kendilerine ve bu mü
nasebetle umuma arzetmek için yüksek huzu
runuza çıkmış bulunuyorum efendim. 

REİS — Nihad Reşad Belger, buyurun. 
NÎHAD REŞAD BELGER (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele üzerinde çok 
konuşuldu. Fakat bendeniz şimdiye kadar te
mas edilmemiş bir noktadan bahsederek nazarı 
dikkatinizi celbetmek istiyorum. Turizm, tu
rizm diyoruz. Gayet cazib bir mevzu. Turizmin 
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en ziyade rağbette olduğu, en ziyade gelir ge- j 
tirdiği memleketler turizme termalizm ve kli-
raatizm diye iki mevzu daha ilâve etmişlerdir. 
Hepiniz bilirsiniz ki, Garpta en ziyade turizm
den istifade eden memleketler Fransa, İsviçre 
ve Çekoslovakya'dır. Diyeceksiniz ki, bunun 
turizm ile ne münasebeti var? Burada Basın -
Yayın işleriyle meşgulüz, bu, Sağlık Bakanlığı
nı alâkadar eder. Fakat şimdi bu mesele*ye na
zarı dikkatinizi celbedersem, Sağlık Bakanlığı 
oHtçesi görüşüldüğü zaman mevzu daha kolay 
anlaşılacaktır. Sağlık Bakanlığı bütçesinde de I 
bundan bahsedeceğim. Bu hususta müzahereti- I 
nizi rica edeceğim. I 

Termalizm ve klimatizmin turizmle ne alâkası I 
var? Kaplıcalar... İşte Bursa kaplıcaları, işte Ya- I 
lova kaplıcaları, işte Gönen kaplıcaları. Ora- I 
lara mütemadiyen akın eden vatandaşlarımız I 
var. işte dâhili turizm budur. Fransa'dan-, İngil
tere'den, Amerika'dan, Belçika'dan buraya has
ta mı gelecektir? Gelmez. Fakat Suriye'den, I 
Irak'tan , Mısır'dan gelir. Geldiler. Demek ki I 
haricî turizmi teşvik etmiş olur. Binaenaleyh tu- I 
rH&min yanında termalizm ve klimat'izm kelimele- I 
rinin de ilâvesini nazarı dikkatinize» arzederim. I 

Bir de istihbarat bürosuna temas etmek iste- I 
rim. Vaktimiz çok az olduğu için bunu uzun I 
uzun ifadelerle arzedecek değilim, yalnız işin 
esası hakkında bâzı mâruzâtta bulunacağım. I 

Müsaadenizle burada maziye ufak bir imada I 
bulunacağım. Çünkü bendeniz de bu memleketin 
kara günlerinde propaganda işlerinde çalıştım. 
Ve elimden geldiği kadar aziz vatanımıza hizme- I 
t e gayret sarf ettim. Bu itibarla propaganda işi-
m'iaden yalnız nazari olarak bahsetmiş olmıyaca-
ğım, tatbikatında senelerce çalışmış bir arkadaşı
nız olarak arzı malûmat edeceğim. 

Arkadaşlarım, istihbarat bürosu demek, pro
paganda teşkilâtı demektir. Bunu yapacak olan 
insanın evvelâ, çalıştığı şehirde birçok şahsi mü
nasebeti olması ve gayet iyi lisan bilmesi şarttır. 
Ancak bu şekilde muvaffak olabilir. Kâzım Arar 
arkadaşımız istihbarat bürosu hakkında New-
York'tan bahsetti, onun için temas ediyorum. 
Ne\v York'ta hakikaten lisana âşinâ ve çok mü
nasebetleri olan bir zat bu işi idare etmektedir. I 
Bir sene evvel dört ay kadar Amerika'da kaldım, 
Ne w York'a gittiğim zaman kendisini orada tanı
dım. Ben o kadar müstefit oldum ki orada vata
nıma hizmet edebilmişsem bunun mühim kısmı- I 
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nı muhakkak ki o zatın yerdiği kıymetli malûma
ta borçluyum. Amerika'da ben kimi tanırdım, 
kimseyi tanımazdım. Bu zat, bültenler neşreder, 
birçok insanlar tanır ve birçok üniversitelerde 
konferanslar verir. Kolombiya Üniversitesinde, 
Harvard Üniversitesinde, Rinciton Üniversitesin
de verdiği konferansta bizzat bulundum. Ben bu 
mevzuda, yani propaganda mevzuunda bu arka
daş kadar faydalı olabilecek bir diğerini tasavvur 
edemiyorum. New York Bürosunun faaliyetini 
bizzat gördükten sonra göğsüm kabardı ve bu 
zat hakkında böyle bir suizan tevellüt etmesine 
gönlüm razı olmadı. Bendenize öyle gelir ki 
Nuri Beyin faaliyeti gayet verimli ve son derece
de şayanı şükran olmakla beraber millî ihtiyaç 
bakımından kâfi değildir. Sırası gelmişken soy-
üyeyim; ben ımm müddet Garp'ta yaşadım, Pa
ris, Londra gibi büyük merkezlerden dışarı çıkar
sanız memleketimize yakın Garp memleketlerinde 
dahi Türkleri tanımazlar, kaldı ki Amerika biz 
Türkleri yakın zamana kadar hiç tanımazdı. Le
himizde işittiğimiz sözleri hesaba katarak siz bü
yük şeh'irlerde tanıdığınız 3-5 âlimden zannedi
yor musunuz ki Türkleri tanırlar. Hayır! Türk
ler hakkında hemen hemen hiç denecek derecede 
fikirleri azdır. Eğer Türkler veya Türkiye hak-
kında fikirleri ve kanaatleri vardır diyorsanız 
al dan ı.yorsunuz. Onun için Amerika'da Türkleri 
halka tanıtmak lâzımdır. Hükümetimizin bu gî- 4 

bi büyük devletlerle dostane münasebetleri çok 
iyi neticeler vermiştir. Birbirimizi tanımaya iyi 
bir vesile teşk'il ediyor. Onun için bu büroları 
yalnız New York'ta değil Avrupa'nın diğer bü
yük şehirlerinde ve hattâ Amerika'da büyük şe
hirlerde de kuralım bu büroların memleketimizi 
tanıtma hususunda hizmetleri, kıymetleri çok bü
yüktür. Bunda asla kusur etmiyelim. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım; bundan iki gün evvel bu 
kürsüden bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşulurken Riyaset Makamı tarafından uğra
dığım haksız, müdahale üzerine bugün sözüm 
olduğu halde çıkıp konuşmak istemiyordum. 
Fakat arkadaşlarım; benim en ziyade konuş
mak ihtiyacında olduğum ve konuşmak mev
kiinde bulunduğum bu mevzuu üzerinde o ka
dar garip, o kadar beklenmedik mütalâalara 
tesadüf ettim ki; nihayet çıktım, kararıma 
rağmen. Hattâ kendi hissiyatımı eiğniyerek 
konuşmaya mecbur oldum. 

— 492 — 
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Kâzım Arar arkadaşım, radyo tesislerine I 

yatırılan bir miktar para için, bilmem nerede
ki halk, kirli suları dinlendirerek içerken, rad
yo tesislerine şu kadar para yatırıyorum, diyor. 
Arkadaşlar; Kâzım Arar arkadaşım af buyur
sun, bu, demagojinin ta kendisidir. Demagoji 
yapılabilir fakat; bu kadar hâyide olmamış 
olsun ki dinlensin. Aşiret idare etmiyoruz ar
kadaşlar. Modern bir Devlet kurduk, Devlet 
idare ediyoruz. Modern dünyanın kulağı rad
yo, gözü sinemadır. Bunu ikinci derecede, tâli 
derecede bir mevzu gibi almak ve filân yerde 
falan mesele varken, onu bırakıp falan falan 
işe, radyo işine para tahsis edilmesi doğru mu
dur demek, bugünkü Cumhuriyetimizin millî 
mevcudiyeti, durumu, vakarı, ciddiyeti ile as
la kabili telif değildir arkadaşlar. Her mev
zu için bu, ileri sürülebilir. Halk dinlenmiş su I 
içerken, falan yerde şu kadar insan hastalıktan 
ölürken... Öyle ise hiçbir şey yapmıyalım. 
Modern bir Devletin bütçesinde her işin, her 
maddenin ayrı ayrı yeri vardır, faslı vardır. 
Bütün âmme hizmetleri kendisine ayrılan mev
kide yer alır ve bu hizmetler gereği derecede 
ehemmiyetle yürütülür, görülür. 

Arkadaşlar, dünden beri Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesini görüşüyo
ruz. Demin bir arkadaşımın da işaret buyur
duğu gibi, hakikaten her biri ayrı ve büyük 
bir Devlet teşekkülünün idaresine tevdii icab-
eden bu iki mühim müessese, bizde, Başvekâlete 
bağlı küçücük bir Genel Müdürlüğün dar çerçe-
vesiiçindetedvir edilmeye çalışılmaktadır. Baş
ka memleketler, arkadaşlar, propagandanın 
mâna ve mahiyetini, ehemmiyetini idrak eden 
ve bütün turizm endüstrisinin getirdiği yüksek 
uıenfantin, sağladığı yüksek menfaatin 
Udini almış .bulunan küçük, büyük bir
çok memleketler bu işe milyarlar tah
sis ediyorlar. Milyon değil, milyarlar. Bizde ise 
muhterem arkadaşlar, görüyorsunuz Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesi üç 
mi İyon lirası yeni yapılacak radyo tesislerine 
yatırılacak kısma ayrılmış olduğu halde heyeti 
mecmuası 9 milyon üzerindedir. Demek ki, üç I 
milyonu çıkacak olursa altı milyon üzerinde
dir. Burada bu müessesenin en büyük organı, 
en mühim organı olan tanıtma şubesine de ay
lığı, yıllığı, ölümlülüğü, dirimliliği, hastalığı 
sağlığı, doğumluğu, afişi, ilânı, propagandası j 
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hepsi dâhil 500 000 liradır. Şu maaş faslı fa
lan çıktıktan sonra tanıtma için, yayın için, 
şu için bu için, ayrılmış olan meblâğ 200 kü
sur bin liraya münhasır kalıyor arkadaşlar'. 
ilân yapacak, reklâm yapacak, broşür neşre
decek hepsi 200 bin lira. Amerika'da yalnız 
turistik tesislerin ilân masrafı olarak senede 
800 000 dolar sarfedilmektedir. Siz varm kı
yas edin. Hükümet yalnız bu şubelere ayrılan 
bütçede bu kadar eli srkı davranmakla kalma
mıştır arkadaşlar. Bugün yürürlükte bulu
nan Basın- Yayın Kanunu mucibince her stene 
yatırılması icaibeden bir milyonluk fonu da 
senelerden beri olduğu gibi bu sene de bütçeye 
koymamıştır. 

Basm ve Yayın kadrosunda iki tek mütercim 
vardır. Birisi Fransızca, diğeri de çalışa çalı
şa gözlerinin nurunun 10 da sekizini kaybetmiş 
olan İngilizce mütercimidir. 

Bu müessesenin bir de Foto Filim Servisi 
vardır. Arkadaşlar sizi temin ederim, senenin 
belki 350 gününde, gecelerin birçok saatleri de 
dâhil olduğu halde, bu arkadaşlar vazife ba
şındadır. Ayak üstündedirler. Yalnız o değil, 
gecenin geç saatlerinde Basın - Yayın Genel Mü
dürlüğünün önünden geçerseniz ışıkların yan
dığını görürsünüz. İsraf mı ediyorlar? Merak 
edin, gelin... Bazan gece yanlarına kadar, Ge
nel Müdüründen kapıcısına kadar iş başında, va
zife başında göreceksiniz ve bugün genel mü
dürlüğün başardığı işlerle verdiğimiz tahsisatı 
yanyana koyup mukayese edecek olursanız şa-
şarsmu... Bunu bir ecnebi mütehassısına göster
seniz imkân yoktur, bu para ile bu teşkilâtla bu 
is başarılamaz, der. Demin Nihad Beşad Beye
fendi arkadaşımızın sarahatle belirttikleri gibi, 
Tezer Taşkıran Hanımefendinin gayet veciz bir 
şekilde beyan buyurdukları gibi; ecnebi memle
ketlerde çalışan Basın - Yayın mümessilleri de 
feragatin, başarının bir timsali olmuşlardır. 
Bazan bir müessesede bir arkadaş, tek başına 
muazzam kadrolu ve teşkilâtla bir müessesenin 
başaramıyacağı işleri başarıyor, tercümeyi ken
disi yapıyor, yazı işleriyle kendisi meşgul olu
yor, propaganda işlerine kendisi koşuyor, rad
yoda, televizyonda konuşmalar yapıyor. Nihad 
Beşad Beyefendinin buyurdukları gibi, üniver
sitede, hattâ kiliselerde konferanslar veriyor. 
Eh, bu kadar feragatle, bu kadar gayretle çalı
şıp bu kadar az kadro ve bu kadar az bir tah-
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sıfatla bu kadar başarılı bir iş gören bir mües- I 
stseye, ve saliklerine karşı, ancak şükran ve tak
dir hisleriyle meşbu olabiliriz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, turizm meselesinin 
ehemmiyeti hakkında Heyeti Celilenize söz söy
lemekten utanırım. Yüksek Heyetiniz ilk gün
den beri bu mevzua karşı o kadar yakın bir 
alâka, o kadar geniş bir sempati göstermiştir 
ki ve nihayet işlerinin en sıkışık olduğu bir an
da Turizm Endüstrisini .Teşvik kanunu tasarı
sını ivedilik ve. öncelikle Heyeti Umumiyeye sev-
ketmiştjr. Fakat muhterem arkadaşlar, mem
leketimizdeki turizm telâkkileri üzerinde bir 
nebze durmakta fayda tasavvur ediyorum. Çeşit 
çeşit turizm telâkkileri vardır. Halkın bir kısmı 
bunu istediği gibi, dışardan gelecek zengin, ho
varda, mirasyedi bir yabancı seyyah zümresi 
olarak telâkki eder. Sonra bir kısmı, durma
dan gezen insan telâkki eder. Halbuki, modern, 
İ.akiki mânasiyle turizm anlayışı yavaş yavaş 
bütün sahaya intikal etmiş bulunmaktadır. 

Bugün talebelerimiz arasında dahi kendi 
şiarlarına, kendi cirimlerine göre turistik te
şekküller kurmaya başlamışlardır, gazete çıkar
maya başlmışlardır, memlekette birtakım turizm 
dernekleri, grupları teşkil edilmektedir. 

Bugün turist; gittiği yerde mirasyedi gibi 
milyonları döken insan değildir. Bugün dünya 
turizm telâkkisi; iş adamının, çalışan adamın 
boş vakitlerini rahatça ve ucuzca gezip, yeni 
yerler görüp dinlenmek ve memleketine dönüp 
o yerleri görmemiş olanlara bir şeyler.anlatmak 
ihtiyaçlarından doğmaktadır. Bunun yanıba-
şında, Nihad Reşad Belger arkadaşımın buyur
dukları gibi, bir de kaplıca mevzuu vardır. Yani 
tedavi sebebiyle yahut hem ziyaret, hem ticaret 
gibi gidip hem orada bir kür yapmak, hem de 
hoşça vakit geçirmek suretiyle icra edilen seya
hatler vardır. Vişi, Karlsbad gibi. Bu mevzu 
yeni kanunumuzda ele alınmıştır. Turistik te- j 
sislere bahşedilen muafiyetlerin yanında bu te- I 
davi ve kür yerlerine de ayrı ve hususi bir hü- ı 
küm tanınmıştır, onlar da bu kanunun muafi
yetlerinden, bütün hususlarından istifade ede
ceklerdir. 

Sonra arkadaşlar bir de dini seyahatler var- | 
dır. Geçen sene hıristiyanlarm bir mukaddes se
nesi oldu, bütün cihan İtalya'ya, Roma'ya ta
şındılar arkadaşlar. Dinî seyahat tek bir noktaya 
inhisar etmez. Meselâ bir katolik hiristiyan için | 
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Roma gibi, Kudüs gibi, Meryem Ana'nm meza
rının ziyareti de mukaddestir. Haccını tamam
lamak için kalkıp oraya gidecektir. Bir Ortodoks 
hiristiyanm, Ayanikola'nın kabrini ziyaret ede
rek haccı tamamlaması, mevcut şrtlardan bir 
tanesidir. Eskiden de arkadaşlar benim çağım
da olanlar çok iyi hatırlarlar, hac mevsiminde 
Eyüp Sultan, Tahtakale tarafları, Küçükpazar 
tarafları Şarktan gelen Türkistan'lı Hindistanlı 
hacılarla dolar, boşalırdı. Bizim bâzı dinî te
lâkkilerimize göre haccı tamamlamak için Haz
ret! Halid'in türbesini, Hırkai Saadeti ziyaret 
şarttır. Bugün elimizde Emanati Mübareke var
dır. Fakat arkadaşlar, bizim Hazreti Peygambe
rin giydiği hırka, kılıç ve sairesi topkapı Sara
yının mahzenlerinde kilitli durmaktadır. Bu
gün bütün hiristiyanlığın malı diyerek Panaiye 
mabedinin kapılarını Garpli hiristiy anlara açar
ken bütün müslümanlığın mukaddesatı arasın
da olan Emanati Mübarekeyi çelik kasalarda 
hapsetmeye ne hakkımız var? Bunları kudsiyot-
lerine lâyık bir .şekilde, çıkarıp, iyi bir yerde-
teşhir etsek fena mı olur? Turizm dediğimiz za
man meseleyi bir cepheden değil, her cepheden 
mütalâa etmek ieabeder, her cepheden ele al
mak lâzımdır. Bütün bu telâkkilere rağmen 
muhterem arkadaşlar, Hükümetimiz turizm me
selesini kâfi ehemmiyetle ele almış değildir. 
Hükümet denildiği zaman heyeti mecmuasına 
şâmil olur. Başbakan, af buyurun belki biraz 
şahsiyetten bahsedeceğim, Başbakan Sayın 'Ad
nan Menderes bu mevzuda o kadar hassasiyet o 
kadar alâka gösteriyor ki, arkadaşlar, turizm 
mevzuunda hiçbir mesele olmamıştır ki, yanma 
girip de boş çıkalım. Âzami teşvik gösteriyor, 
âzami alâka gösteriyor, hattâ bâzan bir Başve
kilin yapamıyacağı derecede. Bir misal olarak ar-
zedeyim; Bütün dünya, biliyoruz, bugün iki cep
heye ayrılmıştır. Birisi demir perde cephesi, di
ğeri de bunun dışındaki hür memleketler , de
mokrat memleketler cephesi. Amerika, harbden 
büyük zararlar gören, büyük felâketler geçiren 
hür dünyaya kaşı kesenin ağzını açmıştır. O 
memleketlerin en ufak ihtiyaçlarına kadar malî 
yardımlar yapmaktadır. Bu arada bir memle
ketin iktisadi kalkınmasını temin edecek olan 
turizm sanayiine de büyük yatırımlar tahsis et
miştir. 1951 de lalya'ya 72 milyon dolar, Yuna
nistan 8 milyon dolar almıştır. Avrupa İktisadi 
İş Birliği konferansı toplandığı zaman, heyetin 



B : 47 19 . 
reisi, konferansın reisi diyor ki, İtal
ya'ya 72 milyon dolar, Yunanistan'a 8 mil
yon dolar verirken, karşımıza bir programla 
çıkmamış bulunduğu için Türkiye'ye yardım ya
pamadığımız cihetle teessürlerimizi izhar ederiz. 
Elâlm bu fırsattan istifade ederken biz niçiu 
istifade etmemişiz? Turizmin bu memlekette 
mevkii nedir arkadaşlar? Biz söylemiyelim, 
Charls Wayt ve Amerika'daki yirminci asır 
Vakıflar idaresi Umum Müdürü Thorenburg'un 
verdikleri raporda diyorlar ki, turizm bakımın
dan dünyanın hiçbir memleketi Türkiye'deki 
kadar turistik imkânlarla boy ölçüşemez. Türki
ye'nin kalkındırılması için ele alınması lâzımge-
len mevzulardan birisi de turizm işi başta gelir. 

Bunun üzerine Başbakan, o zamanın Devlet 
Bakanına bir yazı yazıyor diyor ki, bakınız 
dünyaya neler veriliyor, italya'ya şu kadar, Yu
nanistan'a bu kadar dolar veriliyor. İktisadi 
İş Birliği Konferansı Başkanı şöyle bir şey söy
lüyor, ne diye hazırlanmıyorsunuz? Torubury 
ve Charls Wayt böyle diyor çabuk hazırlanın, 
böyle bir plân hazırlayın ve harekete geçin di
yor. 

Nihayet arkadaşlar, bir Başbakan işin pren
sibini kabul eder, ve çalışın der. Hayır bizzat 
o işin, o dairenin ilgili memuru gibi bizzat meş
gul olmuştur. O zamanın İktisadi İş Birliği İda
remize ve alâkalı zevata niçin bu işi yapmıyor
sunuz dedik. Bütçe Komisyonunda İktisadi İş 
birliğini temsil eden zât, bize, «Siz Amerika'ya 
bakmayın, onlara bir kuş cemiyeti yapalım da 
deseniz, hayır demez ama para da vermez.» de
miştir. 

O zamanın Hükümet Reisi, Başbakanı, alâ
ka gösterdi ama o zamanki İktisadi İş Birliği 
idaresi ile kavgalarımız oldu. Nihayet Başba
kanın alâkasına rağmen bugün turizm dâvası
nın memleketteki mevkii nedir? Kapasitesi ne
dir? İmkânları nedir? Arkadaşlar nihayet heye
ti aliyenizin ele alarak heyeti umumiyeye sevk-
ettiği bir kanun vardır. Şimdi, bütün ümidimiz 
bu kanundadır arkadaşlar. Bu kanun çıkacak 
mı, çıkacakta ne olacak? Elde para yoksa, im
kân yoksa, 10 paralık bir fon yatıramadıksa, 
kuru, kuru kanun ne yapar? 

Arkadaşlar, işin şakası yok. Bugün iktisa-
den kalkınmak için kıvrım, kıvrım kıvranıyoruz, 
bütün imkânlardan istifadeye çalışıyoruz. Ben 
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söylemiyorum, nâçiz kanaatim değil, bu işin mü
tehassıslarının söylediklerini bir kere de ben 
tekrar edeyim. Topraklarımızı en asri usuller
le sürüp eksek, memleketimizi orman gibi fab
rika bacalariyle tezyinetsek, bankalar kursak, 
bilmem ne yapsak, bunların hiçbirisi, turizmin 
getirebileceği refahı, en kısa zamanda temin 
edebileceği hayat seviyesini temine bunlar 
muktedir olamaz. 1952 de Amerika'nın yalnız 
Fransa'ya bıraktığı 539 milyon doları bizim pa
raya vuruverin, bizim bugünkü umumi bütçe
mize yakın bir şey. Yalnız turistlerin temin et
tiği para. 

Fransa'da bugün 84 bin otel, 45 bin lokanta, 
160 bin meyhane, yani içki içilen yer, 5 bin çay 
salonu, 165 gazino, yani kumar oynanan büyük 
müesseseler, 125 kaplıca, 180 seyahat acentesi 
bulunmaktadır. Buralarda 750 bin işçi çalış
maktadır. Halbuki Fransa'nın en büyük kâr 
getiren sanayi müessesesi, ağır demir ve çelik 
sanayiidir. Orada ise ancak 500 bin işçi çalış
maktadır. Ve bunun temin ettiği para da bu tu
rizm endüstrisinin temin, ettiği para miktarına 
ulaşamamaktadır. 

İtalya'da da, en çok işçi kullanan tekstil sana
yiinde 559 bin küsur işçi çalıştığı halde turizm 
endüstrisinde 740 798 işçi çalışmaktadır. 

Arkadaşlar, işsizliğe çare bulmak bakımın
dan, millî serveti yükseltme bakımından ve ni
hayet arkadaşlar altın madeni, elmas madeni, 
uranyum madeni işletseniz onlar işlene, işlene 

* biter, fakat ayak üstünde yürüme kabiliyetini 
muhafaza eden insan dünyada baki kaldıkça 
turizm endüstrisi madeni tükenmez arkadaşlar. 
Şimdi böyle olduğuna göre turizmi niçin ihmal 
ediyoruz? Niçin ihmal ediyoruz? Bir telâk
ki var bizde; efendim otel yok, yol yok, şu 
yok, bu yok, turisti getirip de ne yapacaksı
nız? Çok yanlış bir telâkki. Hükümetimizin 
bâzı erkânını bu ihmale sevkeden âmilden bi
ri belki budur. Diyorlar ki ; şimdi daha mü
him işlerimiz var. Otellerimizi, yollarımızı, 
gazinolarımızı yapalım, günün birinde ona da 
sıra gelir. Dünyanın hiçbir yerinde, yolumu 
yaptım, oteller, gazinolar hazır, buyurun ey 
turistler denmiş değildir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Olacak in
şallah. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 40 
bin, 60 bin nüfuslu öyle şehirler vardır ki ; 
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bundan 35 sene evvel bir balıkçı köyü idi. İki 
İngiliz gelmiş bakmış, beğenmiş, bir çadır kur
muş, sonra bir kulübe, sonra birkaç kişi daha 
gelmiş ve böylelikle muazzam bir şehir vücut 
bulmuş. Bugün bu şehir 40 bin nüfusludur. 
Turizm endüstirisi ihtiyaçların tazyiki karşı
sında inkişaf eden bir endüstridir. Üç sene ev
velisine kadar Antalya'da üç otel vardı, müş
teri bekler dururlardı, bugün 400 küsur otel 
yatağı vardır. Bir hafta evvel müracaat etmez
seniz yer bulamazsınız. Bu sene üç otelin teme
li atılmıştır. Bunlardan bir tanesi tam turis
tik vasıftadır. 30 oda, 50 yataklı. İnşallah 
yaza kadar bitecek. Bu, turizm endüstrisi, ih
tiyaçlar karşısında inkişaf eder. Elverir ki; 
önünü tıkamıyalım. 

Bâzıları diyorlar ki; canını Fransa'ya *iz 
ne bakıyorsunuz? Ben de onlara Turunberg'in 
sözünü hatırlatırım. Bugün turistik şartlar ba
kımından dünyanın hiçbir memleketi Türkiye 
ile boy ölçüşemez. Turist niçin geliri? Eğlen
ce için. O halde eğlence yeri için de evvelâ pa
ra lâzım, bu yeri yapmak pek o kadar zor ol
masa gerek. Nihayet bu, bir sermaye işidir. 
Biraz da bilgi. Bizde öyle kıymetler vardır ki ; 
bunlar para ile temin edilemez. Bugün (Bel-
kis) Tiyatrosunu iki milyara kuramazsınız. 
Alın İskenderun'dan, ta Edirne'ye kadar, yur
dumuzun her tarafında, her köşesinde ayrı ay
rı arkeolojik tarihî kıymetler yatıp durmak
tadır. Garp memleketlerinde olduğundan bizde 
daha çok muhafaza edilmiştir, bir defa tarihî, 
arkeolojik ve hele Amerika'nın son zamanlar
da çok merak ettiği Bizans eserleri vardır ki 
Bizans'ın makam bizdedir. Nihayet arkadaş
lar; turist gezmek için, güzel manzara gör
mek için gelir. Bu bakımdan mukayese ede
lim : Güzel manzara deniz olabilir, bizde me
selâ Akdeniz veya Şimal Denizi sahilleri. Or
man olabilir, ormanı Orta - Avrupa'da, Şimalî 
Avrupa'da görebilirsiniz. Çölü, sıcak iklimi Af
rika'da görebilirsiniz. Fakat hiçbir memlekette 
bu güzelliklerin hepsini bir arada, küçücük bir 
sahamın hududu içinde toplandığı görülmemiştir. 
Meselâ, birkaç defa arzettim, şimdi gidiniz 
Alanya'ya ııc güzel güller açmıştır. Böyle böyle 
güller açmıştır. Zemheri gülleri. Her portakal 
ağacı buket gibi süslüdür. Bin metre irtifaa eı-
karsamz karlarla örtülü tepelerde kayak sporu 
yapmnk imkânına kavuşr.sunuz, sahile indiğiniz 
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I takdirde şu mevsimde dahi Salacak ve Küçüksu 

plajının en sıcak günlerdekinden ılık suda deniz 
banyosu yaparsınız. Memleketimiz bütün bu varı-
.yasyonları aynı zamanda nefsinde cemetmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, turistik im
kânlar bakımından bütün memleketlerden üstün 
vasıfları ve şartları haiz olan bir memleketteyiz. 
Şu halde ne yapmak lâzımdır? Evvelâ arkadaş
lar, bu işi ehemmiyetle ele alacağız, bir kadro 
teşkil edeceğiz. Bunun için de bir bakanlık mı 
kuracağız, yalnız turizm propagandası işine 
münhasır bir genel müdürlük mü kuracağız, ne 
yapacaksak evvelâ buna karar vermek lâzımdır. 
Sonra memleketi tanıtmak lâzımdır. Bunun için 
hiçbir şeyden çekinmiyeceğiz ve bu tanıtma 
dairesine konan 200 bin lira ile olacak iş değil
dir. Tanıtıp sevdirmek lâzımdır. Gelecek tu
ristleri memnun etmek ve turist çekmek için lâ-
7. i m gelen tedbirleri almak lâzım. Bunun için de 
Hükümet mekanizması içinde evvelâ kuvvetli 
ve devamlı bir koordinasyon lâznndır. Maarif 
teşkilâtımızla, Bayındırlık teşkilâtımızla; mü-
/'elere, eski eserlere ne sekil verecek, ne ma
hiyet vereceğiz; yollar yapılırken turistik yollar 
hangileri olacaktır; nereden başlıyacak nerede 
bitecektir; ne zaman ele alınacaktır? Bu işte 
kuvvetli bir mükümet, Devlet koordinasyonu 
şarttır. Seyyahlara kolaylıklar, pasaport, dö
viz işinde âzami kolaylık lâzımdır. Bir vapur 
geliyor, seksen bin dolar bozduruyor, bunun 

f ancak 400 doları bizim Merkez Bankasına sira
yet ediyor. Mütebakisi karaborsada bozdurulu
yor. Başka memleketler bu realiteyi kabul et
mişlerdir. Türkiye'ye gelen bir banka müdürü 
arkadaşım bir İtalyan Bankasında çekini boz
durmak istiyor da neye burada bozduruyorsun 
bankanın karşısında kara borsada bozan sar
raflar vardır diyor ve kâtibini çağırıyor orada 
bozduruyor, getiriyor. Bu zihniyete ulaşma-

j dıkça bu işi yapamayız. Bütütn mesele; biz 
j fon da kursak, seı-maye de kursak, bu bizim 
i başaracağımız iş değildir; bütün mesele ecnebi 

sermayesini çekmektir, teşvik etmektir. Çoğunuz 
j fittiniz, bilirsiniz, Nis Şehri; o 120 metre genişli-
j ğindeki caddesi, 30 metre genişliğindeki tretuar-
j lan promönad des anglesi ile, İngiliz ve eski Kus 
i aristokrasisinin sermayesi ile vücuda gelmiş bir 

şehirdir. Bizde turizm endüstrisinin muvaffak 
i olabilmesi için ecnebi sermayenin çekilmesi lâ-

— 496 -



B : 47 19.2 
zımdır, bu sermayeyi memleketimize çekmek I 
mecburiyetindeyiz. Bu kanunun kabulünde en 
ziyade üzerinde duracağımız nokta ecnebi ser
mayenin celbi için gereken emniyeti, para yar
dımını temin etmek gayesine matuf olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerime son verme
den evvel Basın - Yayınla beraber Umumi Bütçe
nin tasarrufunu da alâkadar eden bir mevzua 
daha temas edeceğim. Meselâ Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğünün bir foto filim servisi var, aynı 
servis Maarif Vekâletinde de Millî Savunma Ba
kanlığında da var, Tarım Bakanlığında da var. 
Hepsi ayrı ayrı, hepsi yarım birer foto filim mü
essesesidir. Hepsinin ayrı ayrı personeli ve mü
tehassısları var. Ayrı ayrı baktığınız zaman hep
si yanındır ve bütün yük yine Basın - Yayının 
omuzları üzerindedir. Millî Savunmanın bir foto 
filim servisi olduğunu arzetmiştim. Geçen sene 
Eskişehir'de Havacılık Harb Okulunun açılma 
töreni yapılacağı zaman filmini çekmek için Ba
sın ve Yayın Genel Müdürlüğünden eleman iste
diler. Peki ne oldu onları ı; servisi? Binaenaleyh 
Devletin bütün filim servisleri bir araya toplanıp 
bir Devlet stüdyosu kurmanın idari hem ekonomi 
bakımdan imkânı büyük faydaları vardır. Şu
rasını arzedeyim: Bir Devlet stüdyosu yapıldığı 
takdirde - bir sinema stüdyosunun bir günlük 
kirası bin lira olduğuna pöre - günde bin lira 
ile kiraya* verebiliriz. Bu şekilde tatbikatta se
naryoları derli toplu göz önünde bulundurmuş 
oluruz. 

Son mevzu olarak kira meselesine temas ede
ceğim : 75 bin lira her sene kira parası veriyoruz. 
Bütçe Komisyonunda da temas ettim. En çok 
üç senelik kirası ile istediğimiz gibi bir apartman 
yapabiliriz. Bugün işgal ettiğimiz o binadan 
daha iyisini yapabiliriz. 

SÎNAN TEKELÎOĞLTJ (Seyhan) — Sara
çoğlu mahallesi ne oluyor? 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Orası 
olmaz. Basın - Yayın iîçn ayrı bir bina stüdyosu 
ile beraber mükemmel bir bina lâzımdır. Ama bir 
kanun varmış, bir prensip varmış, yeni bina 
yapılmıyor. Bir prensip uğruna bir kanun varsa I 
bir kanun çıkartalım, bir prensip uğruna bu is
raf, yapılır mı? 72 bin lira bir binanın kirası. Dev
let 3 senede istediği şekilde, istediği formda bir | 
bina sahibi olur. 1 

Muhterem arkadaşlar; sizi daha fazla rahat- i 
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I sız etmiyeyim bölümlerde de konuşmıyacagım 

cnun için tasdiimi mazur görünüz. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

. KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar, New - York'taki büromuz hakkında kıymet
li arkadaşlarım Tezer Taşkıran ve Nihad Reşad 
Belger verdikleri izahatı tatminkâr buldum, ken
dilerine teşekkür ederim. Bendeniz esasen bu mev
zua temas ederken, bununla beraber diğer mev
zulara temas ederken bu işitilen hâdiselerin doğ
ru olup olmadığının salâhiyettar zevat tarafın
dan açıklanmasını istihdaf etmekte idim. Eğer 
bendeniz bu mevzuu açmamış olsaydım bu yanlış 
dedikodu devam edip gidecekti. Bir de Burhanet-
tin Onat arkadaşım hakikaten fikre fikirle değil 
fikre hücumla yapmış oldukları mukabele, ben
denize izafe ettikleri demagogluğu bizatihi ne
fislerinde toplamış oldukları kanaatindeyim. Gü
ya radyo tesislerine yatırılan para ile bilmem ne
rede halk kirli su içmiştir. Binaenaleyh bu kadar 
umumi olan hâdiseyi bırakıp mühim hâdiseye 
yer veriyormuş gibi bir ifâde ile, hem de memle
ketin sağlığını alâkalandıran bir dertle karşı kar
şıya iken af buyurun lâğımlardan akan pislikle
ri iqen köylünün derdine koşmamız arzusu ya
nında radyo gibi kısmen kültür kısmen ezvaka 
taallûk eden bir kısmi ele alıp, hem de doktor 
olmalarına rağmen, mesleklerine rağmen mikrop
lu sular içmek ve hayatını bu sahada zehirlemek 
durumda bulunan Vatandaşların haklarını bu
rada Hükümete bir temenni mahiyetinde sunar
ken bendenizi demagoji yaptığım şeklindeki it
hamları, kendilerini çok sevdiğim Burhanettin 
Onat arkadaşımın olgun ve dolgun haline hiç ya
kıştıramadım. Şurada Numune Hastanesinde 
2-3 hastanın bir yatakta yattıkları hepinizin 
meşhududur. Acaba bunu söylemek bir demago
ji midir? Bu işin ehemmiyetinden bahsetmek, 
Hükümetten bir temennide bulunmak demagoji 
midir, arkadaşlar? Bu fikri ortaya atmış olmam 
sadece vazifemi, milletvekilliği vazifemi ifa eder
ken kendimce inandığım, realite olarak inandığım 
muhterem arkadaşımın, anlayışı ile değil, iştirak 
etmiyorum, realite olarak inandığım ve daima 
realite olarak ortaya koyduğum mevzular gibi 

ı bu mevzuu da en kuvvetli bir mevzu olarak or
taya attım ve dedim k'i; böyle bir mevzu durur-

I ken biraz daha ehemmiyetli işlerimizi bir tarafa 
bırakalım, ehem olan işlerimizi ele alalım. Fakat 

1 sözlerim her halde yanlış anlaşıldı. Beis yok. 
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Benim, on beş milyon liranın üzerinde durduğum 
kısmı, sadece kanun gelmemiş olduğu halde, ona 
int'izaren bütçeye konmuş olduğunu gördüm, ten
kidim bu kısma aittir. Bunun için de bir takrir 
vermiş bulurtuyorum. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 
Arkadaşlar, gayet kısa maruzatta bulunaca
ğım. 

Sayın Tezer Taşkıran, Nihad Reşad 
Belger arkadaşımız ve Burhanettin Onat 
Turizm mevzuunu izah ederken bir nok
taya temas ettiler. Onun üzerinde ben 
de durmak istiyorum : O da memleketimizin 
hariçte iyi tanınmamış olması meselesidir. 
Gördüğümüz Avrupa ve Garp mecmualarında 
hakikaten memleketimize taallûk eden malû
mat, hiç yok denecek kadar az ve gayet basit
tir. Bunun için bir noktayı daima düşünürüm. 
Bu vesile ile arzetmek istiyorum : 

Mevzuubahis olan işin bir temeli olmak ve 
ilerde tevsi edilmek üzere acaba imkân yok 
mudur ki, Amerika gibi, ingiltere gibi, Fransa 
gibi büyük memleketlerde mahallî lisanlarla 
fakat Türk Cemiyetinin organı olarak yevmi, 
siyasi ve içtimai gazeteler çıkarılamaz mı? Bel
ki bunun tutarı, varidat bakımından kârlı ol-
mıyabilir, fakat memleketimizi hariçte tanıt
mak bakımından bunun çok kıymetli ve esaslı 
bir mevzu olduğunu daima tahmin ederim. 

Bu hususta Hükümetin Matbuat Umum Mü
dürlüğünün nazarı dikkatini celbederim. Hat
tâ daha faal bir mevkide bulunması lâzımgelen 
Matbuat Cemiyetimizin gazeteler aralarında 
birleşmeler yaparak, hariçte neşriyatta bulu
namazlar mı? Bu işte muvafıik ve muhalif diye 
bir mevzu yoktur, memleketin hariçte tanın
ması mevzuudur, bu bakımdan Amerika, İn
giltere ve diğer memleketlerde Türk dilinin, 
Türk medeniyetinin, Türk cemiyetinin ifadesi 
olarak birer yavmi gazete neşredilmesi veyahut 
mecmua neşredilmesi çok isabetli olur. Maru
zatımı yüksek huzurunuzda Hükümete, Matbu
at Umum Müdürlüğüne ve Türk Matbuatına 
arzediyorum. 

REÎS — Abbas Giğin. 
ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Muhterem ar

kadaşlar, Şahsan bu mevzuda söz alıp bâzı te
mennilerde bulunmak istemiyordum, önce Kâ-
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I zım Arar arkadaşımızın da haklı olarak temas 

ettiği Nivyork'ta ki basın - yayın çalışmaları 
üzerinde duracağım. 

Nivyork'daki Basın - Yayın Büromuzun ki
fayet eder nispette çalışmış olduğuna dair serd-
olunan mütalâa ile şahsan bağdaşamamakta-
yım. Zira buraya tahsis edilmiş olan 600 - 700 
bin lira ve hattâ geçen miktarlarla tevem bir 
çalışmanın kifayeti içinde olmadığımız kanaa
tindeyim. Bunu tevsik eden bir misal vereyim. 
Kendi ailemden biri kolej tahsilini mütaakıp 
Amerika'ya gitmiş ve dönmüştür. Onun anlat
tıkları, sena edilmeye değer bir çalışma yaptığı
mız anlamını cerheder. Burada gösterilen hassa
siyet nispetinde bir gayret yaşamamakta ve ya-
satılmamaktadır. Oradaki tedris yıllarında, im
kân bulduğu anlarda, demokratik idare ve in
kılâplarımızdan mülhem konferanslar vermiş, 
bunlarla uzanan yakın alâkayı da broşürleri
mizle cevaplamak istemiştir. Maateessüf temin 
edememiştir. Ailesine yazmış, buradan temin et
mek istemiş. Onlar da bunu başaramamışlar. 
Millî vicdanın âmir olduğu hassasiyetle kendi 
başına çalışmak mecburiyetinde kalmış. 

Bu zat büyük bir üzüntü içinde olarak, bi
zim dışarıya kendimizi iyi tamtamamış olduğu
muzu ve bunun gayretinde kifayetli bulunma
dığımızı söylemektedir. Telâkki ve duygularla 
idrak ihatası gösterildiği bildirilmiştir. Bunu 
çok kimselerden de duymuş bulunuyorum. 

Sayın Rükneddin Nasuhioğlu ve Kâzım Arar 
beylerin ifadeleri de bu eksiği mutazammm olu
yor. Dertlerimizi yekdiğerimize karşı ve bütün 
samimiyetimizle teşrih etmiş olmamız belki yapa
bileceğimiz ve göstereceğimiz faziletin en büyü
ğüdür. Kusurlarımızı bilmek ve bir muhavere 
şekline getirip konuşmak ve bunlara bir çare 
bulmak istikbale nıuzaf ümitlerimiz ve inşira
hımız olmak lâzımgelir. Bu bahiste Hükümeti
mizden daha büyük bir alâka ve hassasiyet te
mennisinde bulunacağım. Radyo neşriyatından 
bir noktaya bilhassa temas etmek istiyorum; 
benden evvelki arkadaşlar da bu cihet üzerinde 
hassasiyetle durdular. Ama. bâzı hususların teyi-
den tekrarında fayda mülâhaza etmekteyim. 
Gerek bütün neşriyat, gerekse radyo çalışma
ları bazı millî vezaifin vecibesinde bulunmaklığı-
mızın gereğini ihsas eylemektedir. Bu neşriyatın 
eğitim devremiz itibariyle ele alınmış olması 
temennisindeyim. Gazetenin duyurucu vasfının 
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ehemmiyeti küçümsenemez. Radyo neşriyatı bu
nun da fevkında kıymettedir. Telkinatımn müessi-
riyeti karşısında cidden durmak ve düşünmek ge
rek, hele başıboş bırakılmış temsil saatleri üzerinde i 
tevakkuf bir zaruret olmuş bulunmaktadır. 
Ahlâki bir içtimai buhran içinde olduğumuzu | 
evvelki seneki konuşmalarımda ihsas etmiştim. 
Heyeti Celilenizin o gün tasvipkâr ifadelerini | 
bulmaklığım ve bunuun bahtiyarlığını yaşa-
maklığım bugün bana, bu konu ile alâkalı ba
sın - yayın üzerinde konuşmaklığım teşvikim yap
maktadır. Radyoda temsil edilecek bütün eser
lerin, yerli yabancı, her nevi mutlak suvett» 
ahlâki bir sansürden geçirilmelidir. Bunu ı 
zaruretine inanıyorum. Çocuklarımızı millî eği
tim mevzuunda hazırlamakta gösterdiğimiz ti
tizlik, milletimizi maksut gaye uğruna eriştir- 1 
mek için neden ihmal edilmelidir? Bir irşat 
kaynağı halinde bulunmak istediğimiz radyomu
zu bu noktaya erişmiş görmek mahsus bahtiyar- ı 
lığım olacaktır ve bunu bir temenni mahiyetin- i 
de ilgililere ihsas etmekliğimiz yerinde bir ha
rekettir sanırım. Bahsin ehemmiyeti, alâkalı- j 
l an yeter izan ve idrakte kılacağı ümidini de 
ihsas etmektedir. Yurtta o radyo istasyonu inşa \ 
edilmek, istenmektedir. Bunun için 15 milyon 
lira talep edilmektedir. Buna terviçkâr olacak 
zamanda mıyız1? Cidden düşünmek gerek. Şimdi 
Çoruh'u ddüşünüyorum. 

Dünkü büyük ihmaller içerisinden henüz 
uyanmaya ve kalkınmaya başlamış, iktidarın 
müspet adımlariyle sevincine kavuşmuş, ümitle- I 
rini bulmuş Çoruh'ta halledimesi lâzımgelen 
büyük dâvalarımız var, içine lağım sularının 
karıştığı dere sularını içen ilçelerimiz var. Bun
ların bir an evvel suya kavuşturulmuş olmasın
daki hassasiyetimize tiler Bankası, İçişleri Ba
kanlığından fon bulamamış olmak ıstırarı ile 
cevap vermektedir. Bu gerçek hakikat ortada ı 
dururken Ankara'nın da içinde şuracıkta Numu
ne hastanesinde bir yatakta üç kişi yatar ve 
tıbben asla caiz olamıyacak bir büyük hata I 
işlenir, tifolu ile kızıllı, veremli yan yana yatı
rılırken bir elektrifikasyon mevzuumuz temen
niden ibaret kalıp tahakkuk imkânsızlıkları 
içinde kıvranırken, çok şeyler demekten yol dâ
vasını daha aşağı tutmak ıstırariyle geçerken 
ve işte ortada bu acı hakikatler bütün çıplaklığı 
ile dururken, bir parça da zevki mahiyette te
lâkki etmemiz lâzımgelen bu konuya 15 milyon | 

. 1953 0 : 1 
lira tahsisi zamansız bulmaktayım. 

Biliyorum bu «zevki* sözüme belki itiraz vâki 
olacaktır. Fakat arzettiğim durumumuz karşı
sında «zevki» demiş olmama müsaadenizi rica 
edeceğim. Şahsan bunun mübrem olmadığı ka
naatindeyim. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yeter yeter. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Lüt

fen benim yerime siz çıkın Suat Bey. 
Nedense buraya çıkınca siz çatarsınız bana 

evvelâ. 
SUAT BAŞOL (Zanguldak) — Ben size 

çatmam (Gülüşmeler). 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, şimdi yanyana gelmiş 
bulunan iki arkadaşımın ileri sürdükleri tez cid
den garibime gitti. Ehem varmış, mühim var
mış. Ehem olan; halkın sıhhatiymiş. Çunki öbür 
tarafta lâğm sularını vatandaş dinlendirmek su
retiyle içiyormuş. Yol dâvamız varmış. Daha 
sayılacak çok şey var. Bugün 20 bin köyümüzde 
mektep yok arkadaşlar. Veremden senede 50 bin 
kişi ölüyor. Ondan sonra Ankara gibi bir şe
hirde Numune Hastanesinde bir yatakta 3 - 4 
kişi yatıyor. Lâf mı yok bende... (Gülüşmeler). 

Peki arkadaşlar bu böyledir, diye, onlar mü
himdir, diye evvelâ hastane işini ele alalım, su 
işini ele alalım, yol işini alalım, maarif işini 
alalım. Öbür tarafta radyoyu kapat, tiyatroyu 
kapat, ondan sonra sinemaları kapat. Bu ne 
demektir? Neye varır, bunun ucu? Bu nasıl 
Mantık'? Böyle Hükümet <mi olur, böyle ida
re mi olur? Ehemmi o olduğuna göre, ehem 
tatmin edilinceye kadar ikinci derecede olan 
her şeyi bırakalım. Böyle şey mi olur? Sonra 
bu iki muhterem arkadaşa bir şeyi işaret etmek 
isterim: Bugün halkın kulağına giren bâzı ze
hirleri ağzına giren tifo mikrobundan daha ze
hirli olabileceğine işaret etmek isterim. Mede
ni dünyanın kulağı radyo, gözü sinemadır. 
Bugün köylüye sağlığını radyo vasıtasiyle 
telkin ediyoruz. Onun didaktik, ö.ğrenici 
mahiyetini hiçbir vasıta ile temin ede
meyiz. Binaenaleyh, bir radyo, evdeki, köy
deki bir radyo o köydeki bir su süzgeci kadar 
su filtresi kadar haizi ehemmiyettir, şayanı 
ehemmiyettir. (Bravo sesleri). Biri, maddiyeti, 
uzviyeti diğeri; mâneviyeti takviye eder, mu
hafaza eder. 
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Muhterem doktor arkadaşımın buyurduğu 

gibi bugün radyo, zevki bir alet, değildir, sn 
kadar, ekmek kadar mühim medeni bir ihti
yaçtır. Öğrenecek ve öğreteceksiniz onunla. 
Ve yaptığı öğretici tesir, belki içinde bulundu
ğumuz için farkında değiliz ama, pek büyük
tür. arkadaşlar. 

Kâzım Arar arkadaşımın üzerinde durdu
ğu demagojik kelimesine gelince; hakikaten 
ben bu tabiri kullanmamalı idim. (Bravo .ses
leri). Fakat ağzımdan kaçtı bir kere. Bunu, 
hakaret, tezyif mânasında söylemedim, bir 
mevzuu popülerize etmek yerinde kullandım. 
Ağzımdan çıktı, ortada dolaşıyor, hedefini bul
du ise buldu, bulmadı ise bana döndü demektir. 
aldım, kabul ettim. (Bravo sesleri alkışlar). 

REÎS — Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, memleketimiz için çok ehemmiyetli 
bir mevzu üzerindeyiz. Küçük bir teşkilât var, 
kıt kanaat geçiniyor ve çalışıyor, filim yapı
yor, broşürler dağıtıyor, takvimler yapıyor. 
Amerika'daki büro küçük tahsisatla çalışıyor, 
bunlar malûm. Arkadaşlarımızın gayet güzel 
belirttikleri gibi kendisinden beklenenden çok 
daha fazlasını yapıyor. Bütün bunlar memleke
te turist gelsin dîye yapılıyor. Memlekete niçin 
turist gelsin diyoruz; turist, para, döviz bırak-
sin, bunu istiyoruz; İşin temenni tarafı bu; mâ
kul tarafı bu; hepimizin bir tek noktaya itiraz 
etmeksizin teşkilâtı takdir etmek suretiyle iste
diğimiz bu. Şimdi bu" temenniyi tahakkuk etti
rebilecek kolaylıklar var mıdır, yok mudur?. 
Engeller nedir? Bunlara bakalım. Engeller 
türlü türlüdür'. Gümrükte engel var, poliste 
engel var, daha bir çok yerlerde belki birçok 
engeller var? Ben yalnız birine temas edece
ğim. Bu, gümrük, polis değil. Belki şimdiye 
kadar duymadığınız ve duyduğunuz anda da 
hayret edeceğiniz bir vaziyettir. 

Memlekete Amerikalı milyoneri getirirsiniz, 
turist olarak bu memlekete avuç avuç dolar 
bırakmasını istersiniz. Beri yanda onun vapu-
rundaki siyah tahtaya şu cümleleri yazarsınız: 
Türkiye'den alıp götürebileceğiniz eşya bedeli 
250 Türk lirasını geçemiyecektir. Bu, bizim 
mevzuatımız içinde maalesef vardır. Bu böyle 
olduktan sonra teşkilât çalışacak, Amerika'da 
küçük bir teşkilât muazzam işler yapacak ve 
nihayet, milyoner memleketimize gelip 251 lira-
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lık eşya götûremiyecek ve ancak 250 liralık 

I eşya götürecek. 
i Taban tabana zıt iki keyfiyet karşısında bu-
I lunuyoruz. Bu neden böyledir? Maliyemiz niçin 

bunu böyle düşünmüştür, bu hükmü niçin vaz
etmiştir; biz kendilerinden öğrenemedik. Bunu 
kendi tahmin çerçivemiz içinde araştırdık ve 
dedik ki, olsa olsa, Türkiye'de serbest dolarla 
resmî dolar arasındaki fark dolayısiyle konul
muş bir hükümdür. Resmî dolar 280 kuruş, ser-

| best dolar dört buçuk liradır. Turist serbest 
I dolar piyasasını tercih edecek ve Merkez Ban

kasına uğramıyacaktır. Eğer turistin Merkez 
Bankasına uğramıyacağma kaani isek bu dâva 
peşinde niçin koşuyoruz? Yani turisti tatmin 

j edecek bir kurla Merkez Bankasına celbetme 
I yolunu tutmıyacaksak bu dâvayı neden kovalar 

dururuz? Ya birini ya diğerini tercih etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, turist kuru, üzerinde düşünü
lecek bir meczudur. Ve zannederim artık dü
şünülmeye başlanmıştır. Gönül ister ki bir an 
evvel intaç edilsin ve Türkiye'nin büyük tu
rizm dâvası böyle büyük bir engelle durdurul
muş olmasın. Fakat turist kurunu ihdas etmi-
yeceksek ve buna rağmen turisti buraya ge
tirmek istiyorsak ve onun yalnız serbest piya
saya dolar bırakacağına kaani bulunuyorsak 
bundan da fazla tehaşi etmek doğru değildir. 
Turist gelsin, elbette isteriz ki Merkez Banka
sına dolarını bozdursun, bunu temin edelim. 
Fakat edemezsek serbest piyasaya bıraksın. 
Bunların dolarlarını serbest piyasaya bırakma
ları demek, piyasada aşağı bir dolar nivelma-
nına doğru gitmek demektir. Bolluk neticesin
de 4,5 tan 4 e, daha sonra 3,75 e 3,50 ye doğru 
kayar ve belki 320 kuruşta dayanır kalır ve 
bu suretle serbest piyasa ile rsmî kurumuz 
arasında küçük bir ekar bulunur. Bu da gayet 
mâkuldür. Dünyanın her yerinde bu ekar var
dır ve mâkul karşılanmaktadır. 

Turist dâvasını bütün ehemmiyetiyle kabul 
edip görüştüğümüz şu anda buna mâni olan, 
skolastik diyeceğim, engelleri derhal ortadan 
kaldırmak yolunu tutmalıyız arkadaşlar. 

Şimdi bu 250 liralık dolarla alıp götürece
ği eşyanın hediyeler olduğunu, bu miktarın 
bu hediyeler için konduğunu belki söyliyecek-
lerdir. Bilelim ki turist ticari eşya almak için 

I gelmez. Bir turist gittiği memlekette aylarca 
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kalmaz. Nihayet bir iki veya 4 - 5 gün kalır. 
Turist otel parası ödemez, çünkü gemide ya
tar. Eğer gemi hemen kalkacaksa eğlence ye
rine dahi gitmez. Nihayet harcıyacağı para 
çarşıdan alacağı eşyaya ödenecektir. Binaen
aleyh bırakacağı para, beğeneceği veya alaca
ğı hediyelik eşya içindir. Arzettiğim gibi, tu
rist hiçbir zaman bir memlekete mal ihraç et
mek için gelmez, ö te beri alıp götürmek için 
gelir. Bu da hediyelik şeylerdir. Binaenaleyh, 
bu hediyelik eşya 250 liradan fazla olarak ih
raç edildiği tekdirde Merkez Bankası bordro
larını gösterip teşvik etmek suretiyle iş ya
pılmasına imkân yoktur. Çünkü o ne bordro 
ile ilgilenir, ne Merkez Bankasının gişesinin 
önünde bekler. Turist kolaylık ister, rahatlık 
ister ve parasını bu suretle harcamak ister. 
Benim maruzatım kısaca budur. Birbirini tut-
mıyan, birbiri ile kabili telif olmıyan iki va
ziyet karşısındayız. Büyük turizm dâvasını 
kucaklarken ve bu dâvanın tahakkuk ettirilme
si yolunda çalışırken, böyle küçük, iskolastik 
düşüncelerle yapılan birtakım hesaplarla ar
t ık pek geri kalmış bir zihniyetle bir dâvayı 
durdurmakta olduğumuzu kabul etmek lâzım
dır. Bu hüküm, Maliye Vekâleti tarafından, 
kararname mesabesinde olarak neşredilmekte 
olan tebliğlerde mevcuttur. 
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REtS — Maliye Vekili, buyurun. 

MALÎYE VEKlLt HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim; bir kaç defa yüksek 
huzurunuzda bahsetmiş olmama rağmen arkada
şımız Füruzan Tekil'in serbest kurdan bahsetme
lerinden hayret duydum. 

Resmî kur, serbest kur hikâyesi : 
Muhterem arkadaşlar, beynelmilel para fo

nuna, 54 devlet ile birlikte biz de imza koyduk, 
biz de iştirak ettik. Maalesef resmî kuru kabul 
ettik ve bunun için imza koyduk. Bizim bugün 
beynelmilel para fonunun muvafakatini almadan 
serbest kur ihdas etmemize, bunu yapmamıza 
imkân yoktur. Serbest kur için gereken teşebbü
sü yapmış bulunmaktayız. Fakat Beynelmilel Pa
ra Fonu, ayrı bir mesele olarak bu meseleyi ko
nuşmamız gerektiğini ve binaenaleyh bizi yaz or
tasında davet edeceğini bildirdi. Biz de Mart ba
şında bu işleri konuşmak için bir arkadaşımızı 
Beynelmilel Para Fonuna göndereceğimizi bildir
dik. Ancak onların muvafakati alındıktan sonra 
bu mesele halledilecektir. 

REİS — Sualler, konuşmalardan sonra ola
cağı cihetle öğleden sonra saat 15 te toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

« •» 

İKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

REtS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTtLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Gazianteb) 

mmm 

REİS — Oturumu açıyorum efendim. 
Basın - Yayın vo Turizm Genel Müdürlüğü 

11)53 yılı Bütçesinin müzakeresine devam ediyo
ruz. Söz Nihad Reşad Belger'indir. 

NİHAİ) REŞAD BELGER (İstanbul) 
Muhterem arkadaşlar; demin bâzı mâruzâtta bu
lunduktan sonra arkadaşımız Kâzım Arar kür
süye geldiler ve gerek bendenizin, gerekse muh
terem arkadaşımız Tezer Taşkıran'ın beyanatını 
hüsnü kabul ettiklerini ve sözlerimize itimat ettik

lerini söylediler. Arzı teşekkür ederim. 
Fakat, sonra Doktor Abbas Bey geldi, aynı 

itimada nasılsa b'izi lâyık görmemiş olacaklar ki 
Amerika'dan son dönen hısımından birinin sözü
ne atfen, oradaki servisimizden yapılan fedakâr
lıklara mukabil kâfi derecede iyi netice alınmadı
ğını söyledi ve bizi de nevama tekzip ett'i. Hu
zurunuzda arkadaşımıza söylemek istiyorum ki, 
işitmek görmek kadar müessir değildir. Arkada
şımız doktordur, kendilerine müsaadenizle dok-
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torca bir misal arzedeyim: Bir hekim gelse dese [ 
ki işittim filancada felç var. Bir diğeri de gelip 
ben hastayı gördüm, felç falan yok dese hangi
sine-inanırsınız? Muhakkaktır ki, göreni işidene . 
tercih edeceksiniz. 

İkincisi; Amerika'da tahsil edip memlekete 
dönmüş vatandaş Nuri Beyden memnun olmaya
bilir. Ben hayatımda % 100 herkesi memnun et
miş bir insana rastlamadım. Bu zat da Nuri Bey
den memnun olmayabilir. Bu kürsüden bizi tek
zip mahiyetinde söz söylemezden evvel zahmetine 
katlanıp ilgili umum müdürlüğe bir müracaat 
etselerdi göreceklerdi ki, büro, bütçesi ve faali
yetine dair mükemmel hazırlanmış cetveli var, on
dan maada 50 - 60 tane mükemmel hazırlanmış 
risaleler var Bunları tetkik etmiş olsalardı emi
nim ki, buraya kadar gelmek zahmetini ihtiyar 
ctmiyeceklerdi Bizi öyle bir mevkie getirdiler ki, 
biz istihbarat şefine iltimas ediyoruz zannedile-
bilir. Hayır hiçbir zaman böyle bir şey hatırı
mızdan geçmez. Bendeniz şahsen olduğu kadar. 
muhterem Tczer Taşkıran da böyle bir iltimasa 
asla vesile olmayız. Biz nihayet bu arkadaşın 
memleketimize hüsnü hizmette bulunduğuna ya
kından şahit olmuş bulunuyoruz. Bendeniz de- | 
ğil bu vaziyette, mesuliyet aldığım zamanlarda 
bile memleket muvacehesinde iltimas aleyhinde 
bulunmuş ve bunu fiilen latbika koymuş bir ar
kadaşınızım. Binaenaleyh bizim burada, bu büro
nun iyi çalıştığına dair beyanlarımızdan iltimas 
şemmesi çıkarmak ve yalnız memleketi için bilgi 
ile çalışan ve memleketini hakikaten seven bir 

' vatandaşın cesaretini kırmak ve alacağı teşebbüs
leri engellemek için, ve hattâ, kendisine zarar ve
recek sui tefehhümlere meydan vermemek ve bir 
haksızlığı önlemek için söz almış bulunuyorum. | 

REİS — Behzat Bilgin. " 
BÜTÇE KOMİSYON!T ADINA BEHZAT 

BİLGt.\T (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Ba
sın - Yayın ve Turizm Bütçesi üzerinde dünden 
beri birçok arkadaşlarımız gerek teknik, gerek 
siyasi bakımlardan kıymetli mütalâa ve tenkid-
1 erini arzetmiş bulunuyorlar. Bendeniz bu büt
çenin raportörü olarak, Bütçe Komisyonunda 
cereyan etmiş olan müzakerelerin ışığı altında me
selelere kısaca temas edeceğim: 

Efendim, ilk önce bu bütçeyi rakam olarak ele | 
alırsak görüyoııız ki, hakikaten bâzı arkadaşları- j 
mızm birkaç, bir iki bakanlık mevzuu olabilecek j 
kadar geniş ehemmiyette gösterdikleri ve öyle | 

. 1953 O : 2 
olan çalışmalarına tahsis ettiğimiz ödenek miktarı 
beş milyon 800 bin liraya ancak yaklaşan bir se
viyede bulunmaktadır ve yapılan ve yapılmakta 
olan, yapılması lâzımgelen işlere nispetle bu öde
neklerin kifayetsizliği çok salahiyetli olarak te
barüz ettirilmiş bulunuyor. 

Bendeniz hemen şunu kaydedeyim ki, bu beş 
milyon sekiz yüz bin lirayı dahi bulmıyan büt
çenin yarısından fazlası radyo hizmetlerine ay
rılmış bulunmaktadır. 

Yine şu ciheti hatırlatmak îstiyeceğim; arka
daşlar radyo Devlete gelir temin eden bir mem-
badır. Fakat bu gelirin bir hizmetin mukabili 
olarak mütalâa edilmesi icap eder. Bugün mem
leketimizde mevcut radyolar seneden seneye 
% 20-30 nispetinde artan bir hızla çoğalmakta
dır. Tetkik buyurmakta olduğunuz bütçede rad
yo geliri olarak nazara alınmış olan meblâğ 7,5 
milyon liradır. Ve memlekette radyo adedinin 
1953 senesinde 750.000 miktarına yükseleceğine 
bir işarettir. Şunu derhal görmek mümkündür 
ki. Devlet 7,5 milyon liranın ancak 2,5 milyon 
lirasını radyo hizmetine iade etmektedir. Radyo 
gelirini radyonun tekâmülü yolunda kullanıl
maktan ziyade Devlet bütçesine bir gelir mem-
baı olarak kullanmış oluyoruz. Bu "keyfiyet 
radyomuzun ıslahı için ne kadar geniş bir marj 
bulunduğunu göstermeye kâfidir. Hiç şüphesiz 
bir tahsisi varidat sistemi bahis mevzuu olma
makla beraber radyo işi Devlet için bir kâr mev
zuu olmadığına göre radyodan ekle edilen geli
rin yine radyo istasyonlarının, servislerinin te
kâmülüne hasredil meşinde daha mantıki bir şey 
tasavvur edilemez. Bu münasebetle radyo işi
ni ne şekilde devir aldığımızı hatırlamak icap 
eder. Biz iktidara geldiğimizde Ankara ve İs
tanbul radyosu olarak iki müesseseyi devralmış
tık. Bunlardan Ankara Radyosu uzun dalgalı 
ve kısa dalgalı olmak üzere iki istasyon halin
de çalışmaktadır. 

İstanbul Radyosunun memleketin birçok 
semtlerinden duyulmadığı, hattâ Ankara'da da
hi geceleri kâfi vuzuh ve emniyetle takip edil
mediği cümlenin malûmudur. 

Ankara Radyomuzun dahi Şark vilâyetleri
mizden, Cenup vilâyetlerimizden vuzuhla din
lenmediğini esefle müşahede etmek mümkündür. 
Bunun neticesi şu olmaktadır : Doğu ve Güney 
illerimizde ve memleketin birçok yerlerinde va-
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tandaş kendi radyosunu dinliyememek ıstırabı 
karşısında ecnebi radyosunu dinlemek zorunda 
kalıyor. Birkaç müzik parçası dinledikten son
ra pek tabiî olarak dikkatini konuşmalara tev
cih etmektedir. Bilhassa Şark illerimizde, Ce
nup illerimizde yabancı radyolardan gelen ko
nuşmalar ve bu konuşmaların, dinlemek ıstıra
rında kalan vatandaşlar üzerindeki menfi te
sirleri nazarı itibara alınacak olursa radyo şe
bekesinin tamamlanması keyfiyetinin ne kadar 
mühim bir manzara arzettiği tâyin edilmiş olur. 
Maalesef Ankara, İstanbul» radyosu bu ihtiyaca 
kâfi gelemez. Bunun için bir mukayese yapa
cak olursak mesahai sathiyesi Türkiye'nin on
da biri kadar olan memleketlerde, meselâ kom
şumuz Yunanistan'da sekiz on tane radyo is
tasyonu mevcuttur. Bu miktarı daha da fazla 
yükseltmeye çalışmaktadırlar. Yine Türkiye'nin 
yarısından daha az mesahai sathiyeye malik olan 
memleketlerde, meselâ Yugoslavya'da da Tür
kiye'nin birkaç misli radyo istasyonu bulunur
ken biz bir tek uzun ve bir orta dalga ile ça
lışmaktayız. Kısa dalgadan bahsetmiyeceğim 
çünkü, bunun geçmiş iktidarın bir muvaffakiye
ti olarak kabul etmeye imkân yoktur. Memleke
tin kendi ihtiyacı bu derecede kifayetsiz bir 
halde bulunurken, bir kısa dalga istasyonu için, 
harice propaganda yapacağım diye 15 - 16 mil
yonun harcanmış olmasını basiretli bir iş te
lâkki etmeye imkân yoktur. Bugün bizim kar
şımızda bulunan mesele, memleketin ihtiyacını 
karşılıyacak orta dalga radyo istasyonlarıdır 
ve bunların adedinin 20 - 30 olması icap etmek
tedir. Şimdilik bunlardan 3 adedinin tesisi dü
şünülmüş ve bütçenin yatırım kısmına bunlar 
için tahsisat konmuştur. Bu münasebetle arzede-
yim ki, Kâzım Arar arkadaşımızın mülâhazası 
tamamen gayrivârittir. Kendileri diyorlar ki; 
henüz kanunu gelmediği halde böyle bir tahsi
sat, bütçeye nasıl konmuştur ve nasıl kabul edi
lir! Arkadaşlar ;radyo inşa etmek ve tesislerini 
genişletmek Basın - Yayın Umum Müdürlüğü 
Kanununun bu Umum Müdürlüğe verdiği vazi
feler meydandadır. Bu itibarla radyo inşa et
mek için ayrıca bir kanuna lüzum yoktur. Ge
lecek kanun sadece gelecek yıllara sâri taahhüt 
imkânını bahşedecektir. Yoksa bütçemize koy
muş olduğumuz ve kabulünü . ümit ettiğimiz 
tahsisatla bu işin tatbikma bu seneden başlana
bilecektir ve ilk tahsisatı bu sene konmuş ol-
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; masının gayesi vakit kaybetmemek, işi bir se-
| ne evvelden hazırlık safhassma sokmaktan iba-
1 rettir. Ümit ederiz ki, gelecek yıllara sâri taah-
i hüt kanunu muhterem Meclise gelince, ikisi 
J Şarkta biri Cenupta olmak üzere kurulacak üç 

istasyonun iki sene içinde hizmete girmesi bir 
i emrivaki halinde olacak ve memleketin büyük 
I ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 
| Yine bu radyo mevzuunda konuşurken aynı 
I arkadaşımız ve onu takip eden Abbas Gigin ar

kadaşımızın, radyoyu bir nevi zevk müessesi, 
I lüks müessesesi şeklinde göstererek, diğer bir

çok ihtiyaçlar bizim gayretimizi beklerken bu
ralara para harcamamızı bir nevi israf telakki 
etmelerini doğrusu hayretle karşıladığımı arz-

| etmek isterim. Radyonun ne gibi hizmetler yap-
J tığı, terbiye, halkın müzik ihtiyacını karşılama 

bakımından nasıl bir ihtiyaca tekabül ettiğini 
ı anlatmaya lüzum yoktur. 
I Burhanettin Onat arkadaşım da bu bakım-
I dan o korkunç olan mikroplu sulardan belki 

de daha mikroplu bâzı telkinleri önlemek için 
I radyonun zaruretine işaret etmiş bulunmakta-
| dır. Şunu hemen kaydetmek icabeder ki biz 
I bu meseleleri diğerlerine takdimen yürütmek 

ve bir mesele halledilmeden diğer meselelere el 
atmamak ihtiyacında olan bir Hükümet reji
mi değiliz. Bütçemiz hamdolsun, bütün mese
leleri beraber yürütecek kudret ve kabiliyette
dir. Elbette bunlardan bâzılarının bir müd
det için noksanları kalacaktır. Fakat maarif 
meseleleri tamamen hatEedilmedi diye bayındır
lık işlerini geri bırakmak nasıl doğru değilse, 

1 yol ihtiyaçları karşılanmadı diye nasıl sağlık 
j ihmal edilemezse, sağlık ihtiyaçları var diye 
j de radyo meselesini bir tarafa bırakmak elbette 

doğru olamaz. 
Muhterem arkadaşlar; bütçesini müzakere 

! etmekte olduğumuz umum müdürlüğün tahsi
satının kifayetsizliği üzerinde fazlaca söz söy-

I lemek lüzumunu hissetmedim. 
i Turizm mevzuunda hakikaten bütçeye mev

zu bulunan tahsisatla bu işin, ehemmiyetiyle 
I mütenasip şekilde, kalkınmasının imkânsızlığı 
i aşikârdır. Bundan fazlası bu sene için mümkün 
! olmamıştır. Yalnız şuna işaret etmek isterim ki 
i bu işler, semereleri tahsisat konulur Ttoanul-
i maz iktitaf edilecek mevzular değillerdir. Me-
I selâ petrol araştırması için bu memleket şim-
i diye kadar 20 - 30 milyon lira harcamıştır. Se-
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ifteresi hemen alınamıyan bu işe bu sebeple ya
tırım yapmamak ieabettiği izah ve iddia oluna-
ııpıaz. Seneler boyunca bu işe 20 - 30 milyon 
lira harcanmış, fakat sonunda petrol bulun
muş, elde edilmiş neticesi olarak şimdi rafineri 
tesisatı yapılmakta ve memleketin ihtiyacı 
olan petrol istihsaline başlanmak üzere bu
lunmaktadır. tşte turizme yatırılan paralar da 
bugün için değil yarın fazlasiyle gelir temin 
edecek, menfaat sağlıyacak paralardır. Bu iti
barla ben de bu sahaya daha fazla para ya
tırmak ve ehemmiyet vermek lüzumunu belit
ten arkadaşlarımın mütalâlarına tamamen işti
rak etmek mevkiinde bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Basın - Ya
yın Umum Müdürlüğü mevzularında bahsedi
len bâzı siyasi mütalâalara temas etmek mec
buriyetinde bulunuyorum. Bunların başında 
'basın mevzuu gediyor. Bu arada hemen şunu 
hatırlatayım ki, basın mevzuunda Umum Mü

dürlüğün vazifesi, basına ait bâzı kanuni tescil 
muamelelerini ifa ile, matbuat erkânının vazi
felerini -kolaylaştırmak 'bakımından kendilerine 
tahsis edilen sarı kartları tevzi etmekten iba
rettir. Bununla »beraber hakikaten gazete mev
zuu Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün mev
zuu içinde derhal hatıra gelmektedir. Burada 
yapılan tenkidlerden bir kısmı basın hürriye-
tinhı tamamen temin edilemediği noktasına 
tevcih edilmiştirr. 

Arkadaşlar, söylemeye hacet yoktur ki, 
Türkiye'de matbuat hürriyeti hiçbir devirde 
ve hiç bir zamanda bugünkü gibi tam ve kâmil 
derecesini bulmamıştır. Bunu, bir gazeteci 
olarak da ifade etmetken haz duyarım. Hiç 
bir polemiğe girmek kasdını takip etmeksizin 
dün denecek kadar yakın foir zamanda gazete
lerin tâbi olduğu rejimi hatırlarsanız yani Em
niyet Umum Müdürlüğünün gazetelere veri
len direktifleri, şunu yazacaksınız, (bunu yaz
ın ıyaeaksınız şeklindeki emirleri, hattâ şu ma
hiyetteki tefrikaları neşretmezsiniz şeklindeki 
direktifleri nazarı itibara alacak olursak, kısa 
bir zamanda matbuat rejiminin ne kadar ge
niş inkılâplar kaydetmiş olduğunu görürüz. 
Yine bu vadide Basın Kanununun, eski Mat
buat Kanununa nazaran ne derece bir hürriyeti 
memlekete getidiğini ve yine 36 ncı maddenin 
tadili münasebetiyle yapılan tenkidlere ne şe
kilde ruyi (kabul gösterildiğini anlamak mûm-
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kündür. Yine bu münasebetle arkadaşlarım iz 
bir baskı organı olarak vasıflandırdıkları res
mî ilânlar meselesine de kısaca temas etmek 
zarureti vardır. 

Arkadaşlar; gazetelere verilen ilânları bir 
defa sübvansiyon olarak telâkki etmek yanlış
tır. Artırma ve Eksiltme Kanununa göre Dev
letin gazeteler vasıtaları ile yapmak zaruretin
de kaldığı hizmetlerine karşılık bunlar bir üc
ret almaktadır. 

Hâdisenin bundan ibaret olması lâzımgelir. 
Bu hususta Hükümete verilmiş olan salâhiyeti 
Sayın muhalefet mensubu arkadaşlarımızın in
kâr etmiyeeeklerini tahmin ederim. Çünkü, ka
nun kendi zamanlarında hazılanmıştır. Bu ka
nun, 15 bin liralık işleri tecavüz eden ilânların 
hangi gazetelerde neşredileceği hususunda bir 
esas vaz'etmiştir. Yarısının Ankara'da, diğer 
yarısının da diğer illerde, meselâ, istanbul, İz
mir olmak üzere Hükümetin tâyin edeceği ga
zetelerde intişarı esasını vaz'etmiş bulunmakta
dır. Bendeniz, kanunda itiraz edilebilecek bir 
noktaya muhalefetin temas etmemiş olmasına 
hayret etmekteyim. O nokta şudur: Ilânatın ya
rısı muhakkak surette neden Ankara'da neşre
dilmek mecburiyetindedir? Buna sayın muhale
fet itirazda bulunmuyor. Çünkü bunu, kendileri 
muayyen bir maksatla ithal etmişlerdir. O muay
yen maksat da, Türkiye'de intişar edecek ilâna -
tın yarısının Ankara'daki bir gazeteye, Halk 
Partisinin mülkiyeti altındaki bir gazeteye tev
cih etmekten ibaret olduğu zannederim ki itiraz 
edileni ivecek bir hakikattir. 

Dün bu mevzu üzerinde konuşan Sırrı Ata-
lay arkadaşımızın yaptığı tenkidleri dikkatle 
dinledim. Fakat bir netice çıkaramadun. Yalnız 
şu neticeye vardım ki Halk Partili arkadaşları
mız bu mevzuu her ne suretle olursa olsun mu
hakkak tenkid etmek ihtiyacını duyuyorlar. 
Halbuki tenkid etmek istedikleri bu mevzu arzu 
edilen istikamette ıslah edilmiştir. Ve gazetele
rin umumi memnuniyetini calip bir istikamete 
girmiştir. Nitekim eskiden birtakım gazetelere 
ilân verilmesini cok ağır tenkid eden Ferid Me
len arkadaşımız, bu defa da beslemeler diye tev-
sim ettiklerini müdafaa etmek zaruretini hisset
mektedir. Görülüyor ki ne olursa olsun bu tenkid 
mevzuunu ellerinden kaçırmamak istiyorlar. 
Diyecekler ki: Hükümetin aldığı tedbirlerle de
ğil bunun bir kanuna bağlanmasını istiyoruz. 
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Arkadaşlarıma müsaadeleriyle şu noktayı ha- | 

tırlatacağım, bütün meselelerin kanunla halledile
ceği doğru bir kaziye değidir. Çünkü çıkarılan 
bâzı rigide kanunlar kendilerinden beklenilenin 
aksi neticeyi verebilirler. Nitekim ilân mevzuun
da iki sene evvel bir kanun yapılması lâzım-
gelseydi ve bu kanun o anda Meclise hâkim 
olan istikamette çıkmış olsaydı bu meseleyi 
istenmiyen bâzı kıstaslara bağlamış olacaktı. 
Halbuki hükümetin tatbik ettiği usul tatbikatı 
tecrübe ederek harekettir ve bu her halde öte
kine müraccahtır. Çünkü bunun hüsnüniyetle 
tatbiki neticesinde tenkid mevzuu olarak ele 
alınmış hususların bertaraf edildiği, mahzurlu 
görülen tatbikatın yerine mahzurlardan azade 
tatbikatın yer aldığı sabittir. Belki Ankara'da, 
yalnız parti mülkiyetinde olan bir gazete bakı
mından bâzı şikâyetleri olabilir. Bunların da 
varit olmaması lâzımgelir; çünkü Ankara'da 
muhalefet gazetelerine verilmekte olan ilânlar 
ayda 30 - 40 bin senede yarım milyon lirayı 
tutmaktadır. Bu keyfiyet iktidarımızın haddi
zatında muhalefete karşı onu baskı altında tu
tacak yahut bâzı gelirlerden mahrum bırakacak 
bir zihniyet taşımadığının ifadesidir, ispatıdır. I 
Ama neyleydim ki tatmin olmuyorlar ve bu 
defa Perid Melen arkadaşım; muhalif gazete
lerden şuna şu kadar resmî ilân, buna bu ka- I 
dar verildiğini ileri sürerek yeniden bir müna
kaşa ve tenkid konusu yapmak istiyorlar. Res
mî ilânat için lüzumsuz yere yapılan münakaşa
nın sona ermek üzere bulunduğu şu sıralarda 
ilân verilecek gazetelerin alacakları ilânın mik
tarını bu arkadaşın tâyin etmesi cihetine gitme
nin lâzımgeldiği noktasında karar kılmak ge
rekirse hakikaten bendeniz mütehayyirim. 

Muhterem arkadaşlarım ikinci mevzua geli- I 
yorum; siyasi olarak temas edilen radyo mev
zuunda Sırrı Atalay arkadaşım, haklı olarak 
üç sistem tatbik ediliyor, buyurdular. 

T - Devlet inhisarı, ikincisi, serbestilik sis- I 
temi, üçüncüsü de Devlet inhisarında partilere I 
muayyen hak tanınması sistemi. 

Arkadaşlar, Avrupa'da bütün radyolar, fii- I 
len devletin inhisarında bulunmaktadırlar. Bu
nun zaruretini takdir etmek mümkündür. Rad
yo, bilhassa Türkiye gibi bir memlekette, bir I 

• saniye içinde bir haberi, bir fikri, bir telkini, I 
memleketin dört bucağına birden nakleden bir | 
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vasıtadır. Böyle bir vasıtanın hususi ellere, 
Devlet, kontrolundan harice bırakılmıyacağı 
pek tabiîdir. Diyorlar ki; radyodan diğer par
tilere de istifade hakkı tanınsın. Derhal şunu 
söylemek lâzımdır, D. P. ye bir istifade hakkı 
tanınmış değildir. D. P., parti olarak, hiçbir 
zaman radyodan telkinde bulunamaz, propa
ganda yapamaz. Ancak Hükümetin icraatının 
radyodan yayınlanması hakkı hiçbir yerde tak
yit edilmemiştir. Radyoların siyasete karışma
dığı yerlerde meselâ Almanya'yı kasdediyörlar 
zannediyorum, orada da Hükümet icraatının 
radyo ile aksettirilmesi tabiî bir şeydir. Radyo
nun partizan olmaması mevzuunda tatmin edi
ci şekillere ulaşılmaktadır. Sayın Muhalefet de 
bunu teslim etmişlerdir. Yalnız diyorlar ki : 
Bunu memnuniyetle kaydetmekle beraber bu 
ıran da bir kanuna bağlanmasını istiyoruz. 

Arkadaşlar; Halk Partisinin iktidarda bulun
muş olan, iktidar mesuliyeti taşımış olan ve yine 
de taşımak arzusunu takibeden bir parti olarak 
radyolarda partilere hususi bir nevi saha açma 
fikrini nasıl müdafaa ettiğini bendeniz anlamı
yorum. Radyo hiçbir yerde bir polemik vasıtası 
olarak kullanılmaz ve kullanılmamalıdır. Seçim 
zamanında kanunun tâyin ettiği usul dairesinde 
bütün partiler radyodan istifade ediyorlar. Se
cim haricinde radyonun mümkün olduğu kadar 
tarafsız olması, yani Devlet faaliyetini aksettir
mekten ibaret kalması, muhalif partilerin söz
lerinin ve mütalâalarının da münasip şekilde rad
yoda aksettirilmesi kâfi bir teminat telâkki edile
bilir. Bu hususta tatbikatın geçirmiş olduğu sa
fahata güvenerek nasıl bugün düne nazaran ken
dileri daha fazla tatmin edilmiş durumda ise, 
yarının bugüne nazaran daha fazla tatmin edici 
olacağına inanmaları çok isabetli olur. Burada 
bâzı arkadaşlarımız, bütçe müzakeresi başlarken 
yalnız Sayın Halk Partisi Şefinin sözlerinin nak
ledilmesine itiraz ettiler. Eğer radyo saatleri 
bakımından, halkın dinleme saatleri bakunmdan 
bir mahzur olmasa belki diğer partilere de aynı 
imkân temin edilebilirdi. Yalnız Halk Partisi 
Genel Başkanının burada huzur ile dinlediğimiz 
sözlerinin, diğer partilerin de iştirak ettikleri 
gibi getirdiği sükûnet havasını memlekete yaymak 
lüzumu göz önünde tutulursa Hükümet Başka -
ııile muhalefet liderine müsavi derecede seslerini 
aksettirmek jestinin yerind? olduğu lâyikiyle an
laşılır. 
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Muhterem arkadaşlar, diğer bir mevzu da 

Anadolu Ajansı mevzuudur. Hakikaten Anadolu 
Ajansının bugünkü durumu, şimdiye kadar de-
\am edegelen durumu tatminkâr olmamıştır. 
ajanstan istenilen hizmet memleket hâdiselerini 
memleket içine ve haricine ve haricî hâdiseleri 
memleket içine aksettirmek hizmetidir. Bizim 
Anadolu Ajansımız şimdiye kadar maalesef ecnebi 
birkaç ajansın haberlerini Türkiye'ye yaymak ve 
Türkiye içinde elde edilen haberleri tebliğ etmek
ten ileri gidemiyen bir vazife ifa etmiştir. Bunu 
bir bakıma maddî varlığının müsaadesizliğine at
fetmek zarureti vardır. Ecnebi radyoların ken
dilerine mahsus yayın vasıtaları, telsiz istasyon
ları mevcuttur ki; her gün faaliyette bulunur ve 
bunlar masraflı tesislerdir. Bizim Anadolu Ajan
sının bu çapta tesisleri henüz mevcut değildir. 
Radyonun hukuki bünyesi de henüz taayyün et
memiştir. Anadolu Ajansı fiilen Devlet sermaye
siyle kurulduğu ve hariçten hiçbir santim serma
ye getirilmediği halde bir anonim şirket vaziye-
tindedir. Fakat hissedarlar fiilen sermaye vaz'et
memişlerdir. Bu da halledilecek bir meseledir. 
Yalnız şunu hatırlatmak istiyeceğim ki; bu gibi 
ajansların anonim vaziyette çalışmaları ve Dev
letten buna göre yardım görmeleri umumiyetle 
kabul edilmiş bir prensiptir. Reuter, Franee ı 
Presse, United Presse gibi ajanslar da hep aynı j 
şekilde çalışmaktadırlar. Anadolu şirkettirler ve | 
Devlette» geniş şekilde sübvansiyone olurlar. Ana
dolu Ajansının ıslahı için tedbirler alındığını 
görmekteyiz, tik gaye hariçte haber alma şebe
kelerinin kurulması ve Türkiye haberlerinin ha
rice aksettirîlmesi keyfiyetidir. 

Anadolu Ajansının tarafsızlığı hususunda ar
kadaşlarımızın fikirleri yerindedir. Hükümet ic
raatını aksettirmek hususundaki esas vazifesi göz
den kaçırılmamak şartiyle, çok yerindedir. Ana
dolu Ajansı hakkında söyleyeceklerim radyo hak
kında söylediklerimin aynıdır. Tarafgirane neş
riyatın azalması ve ortadan kalkması lehindeyim. 
Ajansın matlup bir işleyiş tarzına henüz ulaşma
dığı meydandadır. Bu sahada yapılacak birçok 
şey vardır. Ajans ödeneklerinin artırılması lâ
zımdır. Çünkü 570 000 liralık bir para ile böyle 
bir ajansın Avrupa'd'aki emsali derecesinde faa
liyet göstermesi, teşkilâtını kurması, muhabir 
şebekesi teşkil etmesi, itibariyle organizasyonunun 
genişletmesi maddeten imkânsız bulunmaktadır. ! 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha to- î 
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mas etmek isterim. Burada radyolarımızın tem
silleri hakkında bâzı fikirler ileri sürülmüştür. 
Bu temsillerin veya skeçlerin şu veya bu züm
reyi rencide edecek mahiyette olduğu, yahut gay-
riahlâki olduğu iddia edilmiştir. Bendeniz ta
biî bu şekilde tenkidi mucip olacak temsillerin 
mevcut olacağını, hepsini takip etmemiş olmak
la beraber, kabul ediyorum. Pek tabiî bir key
fiyettir. Yalnız şunu söylemek istiyorum ki, 
bir temsilin edebî bir eser olması, nevama bir 
tiyatro eseri olması itibariyle bütün zevkleri 
aynı derecede temin etmesi ihtimali yoktur. Pek 
tabiîdir ki, bâzılarımızın çok iyi bulacağı bir 
temsili bâzılarımız çok kötü telâkki edebiliriz. 
Bu münasebetle bir arkadaşımızın temsille c 
kabul edilirken, bir nevi sansüre tâbi tutulmadı 
fikri, sansür kelimesi itibariyle üzerinde du
rul maya değer. Yani sansür etmek ne demektir? 
Muayyen fikirleri geçirmek, muayyen fikirleri 
geçirmemek mânasını mutazammm ise bunu tec
viz etmiyeceğinizi ve arkadaşımızın böyle bir 
mâna kasdetmediği kanaatindeyim. Temsiller bi;-
heyet tarafından tetkik edilerek memleketin 
ihtiyacına ve zevkma nygun olanları kabul 
etmek yerinde olacaktır.m Ben bu istikamette 
çalışılmakta olduğunu bütçenin tetkiki münase
betiyle yapmış olduğum tetkiklerden öğrenmiş 
bulunuyorum. 

New - York Haberler Bürosu hakkında iki ar
kadaşım izm vâki tenkidlere burada diğer arkadaş
lar kâfi derecede cevap vermiş bulunuyorlar. 
Geçen sene de aynı mesele burada mevzuubahis 
oldu. Yine mahallinde bu büronun faaliyetini 
görmüş olan Nazlı Tlabar arkadaşımız burada 
çıkıp bu bürodan takdirle bahsetti. Bu sene de 
yine büronun faaliyetini mahallinde tetkik ve 
takip eden Tezer Taşkıran ve Nihad Reşad Bel
ge r arkadaşımız bürodan takdirkâr kelimelerle 
bahsettiler. Bendeniz de Basın Yayında yaptığım 
tetkikat sırasında bürodan gelen raporlar, eser
ler üzerinde gördüm ki, hakikaten insan takati
nin mümkün kılabileceği bir tarzda faaliyet gös
terilmiştir. İngilizce her sene 15-20 kitap ve bro
şür neşredilerek dağıtılmakta ve buradan gönde
rilen filimler muhtelif yerlerde ve hattâ televiz
yon yayınlarında gösterilmekte, muhtelif mahal
lerde mütaaddit konferanslar tertip edilmekte
dir. Bütün, Türkiye hakkında malûmat istiyen 
Amerikalılara malûmat temin edilmektedir. Ni
tekim buradan giden arkadaşımız da Amerika 
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hakkında arzu ettikleri malûmatı en geniş şekil
de burada bulmuşlardır. Bilhassa New - York Ha
berler Bürosunun verilmiş olan tahsisat imkânın
dan fazla bir faaliyet göstermiş olduğuna, ben
deniz de, mahallindeki faaliyeti görmüş olan ar
kadaşlarım gibi kaani oldum ve raporda da ar-
zettiğim gibi, bu teşekkülün memleketimizi tanıt
mak bakımından emsaline nazaran çok fazla gay
ret sarfetmektedir. Biz diğer memleketlere naza
ran, memleketimizi tanıtma bakımından gayrimü-
sait şartlar altında çalışıyoruz. Çünki Amerika'da 
diğer memleketlerin birçok salik vatandaşları var
dır. Onlar kendi memleketlerini tanıtma bakımın
dan bizden farklı durumdadırlar. Binaenaleyh 
onların başka bir medeniyet saydığı, başka bir 
âlem telâkki ettiği Türkiyemizi hakkiyle tanıt
mak bizlere teveccüh etmektedir, işte Nevyork 
Haberler Bürosu bu vazifeyi başarmaktadır. 
Bunlardan başka Paris ve Londra'da da iki tane 
basın ataşeliğimiz vardır. Bunlar çok cüzi tahsi
satla çalışmakla beraber Türkiye 'yi tanıtacak ser
giler kurmak, filimler göstermek, fotoğraflar da
ğıtmak ve broşürler dağıtmak suretiyle memleke
timizi tanıtmaya hizmet etmektedir. 

Radyo neşriyatımızda ahlâki bâzı programla
rın yayınlanması temennisi bâzı arkdaşlarımız 
tarafından ileriye sürülmüştür. Radyo, hakika
ten b'ir eğitim müessesesidir. Radyo idaremizde 
bu istikamette hazırlıklar ve çalışmalar vardır. 
Türkiye'de radyo istasyonlarının taaddüdü nis
petinde bu işin daha müsait bir şekilde ele alına
cağını takdir buyurursunuz. 

Hakikaten bâzı memleketlerde doğrudan 
doğruya eğitime tahsis edilmiş radyo istasyon
ları vardır. Meselâ bir şehirde yalnız bir de
ğil, iki üç tane radyo istasyonu çalışmaktadır. 
Atina'da, hattâ Selanik'te birkaç istasyon var
dır, bunların birisi müzik neşriyatı yaparken 
diğerleri üniversiter radyo sikolar, programlar 
tatbik etmektedirler. Bizde de yeni istasyonlar 
kurulunca bu ihtiyaçlara cevap vermek imkân
ları elde edilmiş olacaktır. Mevcut istasyonla
rımızın programları da ele alınmış, bu konu
da çalışmalara devam edilmektedir. 

Efendim; radyo, basın - yayın mevzuun
da bendenizin son söyliyeceğim; bu idarenin 
hakikaten geniş bir ihtiyaca tekabül eden me
seleleri omuzlarına almış bulunduğudur. Pro
paganda meselesi, turizm meselesi, radyo me
selesi çok dikkatimizi çeken hususlardır. Şim-
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i diye kadar teselsül eden tatbikat, mümlpin 
i derecede verilmiş olan tahsisatın bahşettiği im-
i kânlar dairesinde daha iyi safhalara intikal et-
j memizi mümkün kılmıştır, önümüzdeki yıllar-
1 da bu tekâmülün daha bariz seyrine kavuşaca-
i ğımızı ümit ederek sözlerime son veriyorum 
j efendim. 

j SABRI BRDUMAN (Erzurum) — Muhte-
j rem arkadaşlar, Basın - Yayın Bütçesi konu-
I şulurken, hakikaten halkımızla bugüne kadar, 
i yakın bir şekilde alâka temin edilmediğini söy-
j lemekle bir hakikati arzetmiş olacağım. 
I Bugün köylümüzün esas itibariyle seviyesi, 
| tahsil itibariyle seviyesi hepimizce malûm bir 
j keyfiyettir. Köylümüz halkımız okumaktan 
| hakikaten mahrum ve uzaktır. Halkımızın bu-
; gün esaslı olarak üzerinde durduğu keyfiyet-
| 1 erden biri de, her şeyi gözü ile görmek ve 
| kulağı ile işitmektir ve yine halkımız, bugün 
i Demokrat Partinin ele almış olduğu dâvalar-
I dan biri olan radyo mevzuunun, radyo dâva-
| sının hakikaten memleket kalkınmasında bü-
I yük bir rol oynadığını kabul etmekte ve ar-
j kudasımız BeJhzat Bilgin'in de temas ettikleri gi-* 
j bi, hakikaten kifayetsiz olan iki radyo istasyo-
! rıuııun idare etmediğinden şikâyet etmekte ve 
ı müşkülât çekmektedirler. 
{ Memleketimizin Şark bölgelerinde, Şark 
| köylerinde bulunanlar bu istasyonlardan lâyı-
i ki veçhile istifade edemiyorlar ve buralarda 
i parazitler çok fazla hüküm sürmektedir. Onun 
j için memnuniyetle öğrendiğimize göre - ki bütçe-
j de mevcuttur - bu sene, mevcut olan radyo ev-
i lerimize ilâveten 3 tane radyoevi için Hüküme-
| timiz Bütçeye bir para koymuştur. Bununla 
j beraber, münasip görülen bölgelerde, bilhassa 
J edebiyat, folklor, millî oyun, millî ananeleri Hü-
| kümetimizin her tarafa naklen yayması için bu 
i yeni açılacak radyo evleri büyük bir rol oyna-
j yacaktır. Bugün köylümüz hakikaten Hükü-
i metle baş başa yürümektedir. Köylünün kulağı 
j daima radyosundadır, radyosuz köy bugün pek 
! azdır. Onun için radyo teşkilâtı, halkımızın 
! Hükümetle yakından alâkadar olmasını temin 
| edeceği gibi, maarif sahasındaki birçok inki-
j safları da halka işittirecektir. «Köyün saati» 
i ndan büyük faydalar temin edilmektedir. Köy-
| lümüz bilhassa ziraat sahasında, gece gündüz 
| baş başa kaldığı eski iptidai şekli ile bugünkü 
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köylü saatinde izah edilen fennî ziraat şeklini, 
birbiriyle mukayese ettiği zaman büyük fayda
lar, istifadeler temin etmektedir. Bilhassa bunu 
temenni ederim ki, halkımız verilen ilâçları, 
meseli} D. D. T. yi hakiki şekliyle kullanmayı 
bilmemektedir. Bunu gazla karıştırarak püs
kürtmek suretiyle yapıyor ve tesiri olmuyor, 
halbuki bunun temas neticesinde muzır haşere
leri zehirlediği malûmunuzdur. Binaenaleyh 
bu ilâçların nasıl kullanılacağı hakkında rad
yoda bir program dâhilinde öğretici ve sıhhi 
bir neşriyat yapılırsa çok yerinde bir iş ola
caktır. 

Bu sene birisi Garpte olmak üzere kurulması 
programa alınan üç radyo istasyonumuz kurul
duğu zaman hudutlarımıza yakın olan muhitle-
rimizdeki halkımızın kulakları parazitlerden kur
tulacak ve Behzat Beyin dediği gibi, yabancı rad
yoların müziklerinden, propagandarmdan halkı
mız kurtulmuş olacaktır. 

Hükümetin almış olduğu bu isabetli karar 
çok yerindedir, Hükümete teşekkür ederim. 

REtS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, sa

yın raportör temas buyurmasalardı söz almak 
niyetinde değildim. Bendeniz resmî ilânlar işi
nin Basın - Yayın bütçesinde görüşülmesinin 
memnu mevzuattan olduğu kanaatindeyim. Fa
kat anlaşılan bu levha kaldırılmış ki, evvelâ ra
portör pehrizi bozdular ve bu resmî ilânlar mev-
zuunun müdafaasını Basın - Yayın bütçesinde 
yaptılar. Bâzı mevzular vardır ki; onların kı
saca söylemesine ve konuşulmasına tahammül 
olunabilir ve hattâ ufacık metholunmasına 
ses çıkarılmayabilinir. Fakat yanlışlığına, ka
nunsuzluğuna emin olduğumuz bu mevzuun ko
misyon raportörü tarafından delâil ve berahi-
niyle! Müdafaa edilmesine benim gibileri taham
mül edemez. Bu bakımdan beni mazur görünüz. 
Evveliyetle şunu arzedeyim ki, bir parça mazur 
görsünler, Behzat Bilgin'in bu mevzuu müda
faa sadedinde konuşması yanlıştır. Çünkü ken
dileri de bu resmî ilânlar mevzuunda tatmin 
edilmekte olan bir müesseseye mensupturlar. 
(Sağdan bravo sesleri). Her hangi şekilde olursa 
olsun Devletle iş yapan bir ticarethanenin, en 
meşru şekilde iş yapan bir ticarethanenin dahi 
temin ettiği menfaatlere mukabil aldığı meblâğı, 
bütçenin müdafaası sırasında raportör sıfatiyle 
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mevzuubahis etmesi yolundaki müdafaanamesi 
centilmenliğe uyar bir şekil değüdir. 

İmdi, mevcut Artırma, Eksiltme Kanunu hü
kümlerine göre, eski iktidarın kanunu getirmek 
suretiyle, arzularını telif ederek, tesis ettiği res
mî ilânlar rejimi ve tahsisatı her bakımdan ağır 
surette tenkid olunmaya müstehaktır. Bu bid'atı 
ilk olarak eski iktidar tesis etmiştir. Hat
tâ bunda okadar ileri gitmiştir ki, yalnız 
resmî ilânlar yolunda değil eline geçir
diği diğer ınütaaddit vesikalarla gazetele
rin muharrirlerine ve hattâ memleket münev
verlerine daha da ileri giderek memlekette intişar 
eden mecmualara birer arpalık haline getirmeye 
çalışmış olduğu da bir hakikattir. Bunun en 
başta gelen misali ülkü ve onun tevabiinden ola
rak, halkevlerinin çıkardıkları mecmualardır. 
Ve hattâ küçük ücretlerle memleket münevverleri 
bu mecmualar etrafında peykleştirilmek istenmiş
tir. Fakat muvaffak olamamışlardır. Çünkü 
memleket münevverlerinin karakteri, Allah'a çok 
şükür, buna müsait olmadığı için, bu mecmua
lara yazı yazmayı terketmişler ve ücretleri de 
reddetmişlerdir. H. P. bâzı meslek mecmualarını 
dahi sübvansiyone ederek kendi gölgesi altına al
mak istemiştir. Fakat bunların cezasını toptan 
çekti , 1950 seçimleriyle Millet ona cezasını ver
di. Halk iradesiyle kurulan yeni iktidarın bun
dan ders alması lâzımdır. (O da mı yapıyor ses
leri). 

Yeni iktidar ilk Bakanlar Kurulu kararı ile 
i:ânların Ankara'da çıkanlarının hepsini, hem de 
isini tasrih ile, Zafer Gazetesine havale etti. 67 
gün, kadar süren bu rejimden sonra kararname 
değiştirildiği. Kararname tetkik edilecek olursa, 
iık kararname teklifinin Maliye Bakanlığında ya
pıldığı. ona göre Bakanlar Kurulundan karar
name çıkarıldığı görülür. Hakikaten Artırma 
ve Eksiltme Kanunu ile alâkalı bakanlık Maliye 
Bakanlığıdır. Ondan sonra çıkarılan kararna
meden artık Maliye Bakanlığının teklifinden fa
lan bahsolunmamaktadır. Anlaşılıyor ki, Başba
kan ya makam olarak kendisi, yahut yardımcı
ları veyahut bu işe tavzif ettiği vazifeliler teşeb
büsü zatileri ile tadilen yeni kararnameler çıkar
mışlardır. Bu kararnamelerde eskiye ilâveten, 
fazla olarak kanunun tasarruf hudutları dışına 
çıkarılmıştır. Meclisten Artırma ve Eksiltme Ka
nunu hudutları dâhilinde alınan salâhiyet aşıl
mıştır. Bu defa muhasebe! hususiyelerin ilâıila-
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rina, belediyelerin, bankaların ilânlarına, ticaret I 
odalarının ilânlarına kararname nüfuz etmiş, 
hattâ o kadar ileri gitmiştir ki, hakiki veya hük
mi şahsiyetlerin her hangi başka bir kanun mu
cibince, meselâ zayi mühür ilânı, meselâ cemi
yet kurulmasına ait ilânlar dahi Hükümet ta
sarrufları altına alınmıştır. Bu, mineibap ilel-
mihrap (kanunsuz, salâhiyetsiz ve mesuliyetli bir 
iştir. Bu işi kalkıp Hükümetin müdafaa etme
si doğru olamıyacağı gibi, hele Bütçe Komis
yonu raportörü hiç salahiyetli değildir. Ken
dileri de İzmir'de çıkan bir gazetenin, bu tah
sisattan ücret alan bir müessesenin mensubu 
olarak bunu hiç yapmaları doğru değildir. 

Vaziyet bu safhada iken bütün matbuatta haklı 
olarak, hattâ bütün memleket efkârında haklı 
olarak umumi bir hoşnutsuzluk olmuştur. 
Ağır tenkidlere uğramıştır. Nihayet ilân re
jimini, Hükümet kendi arzusu ile değil, efkârı 
umumiyenin de ahlâkî tazyikinin altında de
ğiştirmek .mecburiyetinde kalmıştır. 

REÎS — Efendim, bu resmî ilânlar meselesine 
Ferid Melen'in konuşması üzerine Behzad Bilgin 
aneak temas etmek üzere geçti. Bu, Basın -
Yayın ve Turizm Genel* Müdürlüğü mevzuuna 
dâhil işlerden değildir. Bu itibarla görüştüğü
müz mevzu Basın - Yayın Turizm Bütçesi oldu
ğuna göre unun üzerinde idarei kelâm etmenizi 
rica ederim. I 

CEZMÎ TÜRK (Devamla.) — Tutanaklar 
buradadır. Raportör baştan başa bu mevzuun 
içine girmiştir. Müdafaası yapılmış, emri vâ
ki olmuş bir mevzudur. Eğer konuşmamı ar
zu etmiyorsanız Bütçe Komisyonundaki son 
hâdise tekerrür edecek demektir. Bu imkânı 
nerede bulacağımızı lütfedin, Maliyede mi, 
yoksa başka yerde 'mi? Biz de ona göre konu
salını. Fakat Komisyon raportörü bu mevzua 
girmiş olduğundan bizim de temas etmemiz ta
biîdir. Bu tarzda müdahale buyurmanızı ben- I 
deniz demokrasi kaidelerine uygun bulmuyo
rum. 

REİS --- Ben hatırlatıyorum. 
CEZMl TÜRK (Devamla) — Sayın Başka- I 

ııııı bu beyanları tutanaklara geçmiştir. Ben
deniz müsaadenizle devam ediyorum. } 

REÎS — Esasen tutanaklara bütün konu- i 
şuianlar geçmektedir. Bütçenin heyeti umumi- I 
yesinin müzakeresi sırasında bu mevzuu ariz. I 
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amik görüşmek imkânı vardı. Bendeniz, Ba
sın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü mev
zuuna dâhil işlerden değildir. Komisyon Söz
cüsünün, Ferid Melen'e cevap vermesini vesile 
ittihaz ederek bu mevzuda bir müzalkere aç
ın ak yoluna gitmeyin. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Sayın Bütçe 
Komisyonu raportörü sözleri arasında bu ilân 
rejimini müdafaa etmişlerdir. Kaldı ki Dev
letin çıkardığı Resmî Gazete Ankara'da intişar 
etmektedir. Bu ilânlar orada çıkabilir. Devletin 
radyosu vardır. Bu ilânların orada neşri hem 
Hazinenin menfaatine, hem de efkârı umumiye-
ye daha geniş surette aksetmesine sebep olur. 
Hem de daha az masraflıdır. Hattâ ilân ücret
leri radyo idaresine yatırılmak suretiyle indrect 
bir envestisman şeklinde realize etmek müm
kündür. Yoksa bugünkü şekli ile, taksim ve 
tevzi şekli ile ilân vaziyetinden çıkmakta, kıs
taslar ahbaplık, arkadaşlık, hususi kombinezon
lar gibi renklere bürünmektedir. Cemil Sait 
Barlas'm Son Havadis, Cavit Oral'm Hürses 
gazeteleri dâhil olmak üzere - tabn bu gazeteler 
tirajı düşük gzetelerdir - on binlerce, yüz bin
lerce liralık servetler heba olup gitmektedir. 
Hükümet kesenin ağzını açmış, mütemadiyen 
akıtmaktadır.. 

On beş gündür bir salah eseri radyolarımız
da nazarı dikkati çekmektedir. Partiler ara
sındaki muhabbet havası yavaş yavaş radyo 
siyasetine de sirayet eder görünmektedir. Bu
nun daha çok gelişmesini, genişlemesini, radyo 
idaresinin daha tarafsız şekilde memleketin 
umumi siyasi hayatını tenvir edecek şekilde 
neşriyata devam etmesini temenni ederim. 

Ajans işine gelince : Bütçe Komisyonunda 
da bahis konusu olduğu için üzerinde fazla dur
mak istemem. Sayın Başbakan Adnan Mende
res açıkça itiraf etti ve dedi ki : Ajansa bir şey 
yapmak istiyorduk ama vakit bulupta bir şey 
düşünemedik. Sayın Adnan Menderes'de ajan
sın ıslahı hususunda müttefik olduğuna göre. 
üzerinde fazla durmıyacağım. Bunun geniş şe
kilde ıslaha muhtaç olduğunu ifade ederek ve 
memleket ihtiyacını karşılıyacak şekle getiril
mesini temenni eder ve Sayın Başbakanımızı 
daha çok memnun etmek için sözümü burada 
bitirip kürsüyü terkederim. 

REÎS — Behzat Bilgin. 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 

BİLGİN (îzmir) — Efendim, Cezmi Türk arka
daşımızın memleket meselelerini daima şahsi mev
zular haline çevrilmesi itiyadından vaz geçme
sini geçen sene olduğu gibi bu sene de rica et
mek mecburiyetinde bulunuyorum. Bütçe Ko
misyonu raportörü olarak şunu arzedeyim ki 
resmî ilân meselesi doğrudan doğruya Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü vazife, ve sa
lâhiyeti dahilinde bulunmamakla beraber bu 
meselenin müzakeresi esnasında buradaki gö
rüşlerimizi orada da tekrar ettik ve burada id
dia ettikleri gibi pehrizi bozan ve bu meseleyi 
açan ben değilim. - Eğer pehriz varsa - ki, Mec
lisi âlide hiçbir meselenin görüşülmiyeeeği gibi 
bir takyit olamıyacağı tabiidir. 

Geçen celse konuşan Sırrı Atalay ve on<kn 
sonra Ferid Melen arkadaşımız mevzu? tema.-
ederek bu hususta izahta bulundular, bendeniz 
de o iddialara cevaben Bütçe Komisyonunda 
görüşülmüş olan noktaları tebellür- ettirdim. Ar
kadaşımın benim bir gazete ile alâkalı bulunma
mı bu meseleleri görüşmemek için bir mucip 
sebep olarak göstermesine ise hayret ederim. 
Acaba milletvekillerinin şahsi vaziyeti ve mes
leki memleket meseleleri üzerindeki görüşleri
ni takyit ve tahdit eden bir unsur mudur? 
Acaba bizim idare ettiğimiz gazete, dün çık
mış, evvelce resmî ilân almamış bir gazete mi
dir? Bu hususları kendileri benden çok iyi bi
lirler. Fakat bir gazete sahibi olmak, resmî 
ilânlarda söz sahibi olmamak değil, belki tat
bikat bakımından diğer arkadaşlardan daha 
bilgili olmasını icabettiren bir keyfiyettiı». Bu
rada birçok gazete sahibi arkadaşlar vardır. 
Böyle bir meselede onların söz hakkı yok de
meyi, arkadaşımız hangi esasa istinat ettirmek
tedir? 

Maruzatımı fazla uzatacak değilim. Yalnız 
şunu tebarüz ettirmek isterim ki, biz burada 
komisyon olarak, her hangi bir sistemin müda
faasını yapmış değiliz. Ancak resmî ilânlarda -
ki şimdiye kadar olan tatbikatla bugünkünü 
mukayese ederek, şimdiki tatbikatın daha tai-
mikâr bir hava uyandırdığını ifade ettik. Ha
kikat bundan ibarettir. Şu veya bu gazele, 
hattâ bir gazate sahibi olan muayyen bir parti 
resmî ilânlar yüzünden halen şikâyetçi olabilir. 
Fakat umumi tatbikatın tatminkâr bir şekil 
aldığı inkâr edilemez. 
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Sonra kendileri, resmî ilân işinde umumi 

efkârın tazyiki ile Hükümet yeni bir istika
met aldı, dediler. Hükümet her zaman umumi 
efkârın arzularını takip etmektedir. Şimdiye 
kadar bu istikamette çalışmıştır, bundan son
ra da bu istikamette çalışacaktır. Bundan do
layı Hükümeti tenkid değil, ancak takdir et
mek icabeder. 

REÎS — SÖz Başvekil adına Müsteşar Sa
lih Korur'undur. 

AHMET SALÎH KORUR (Başvekâlet Müs
teşarı) — Efendim, raportör arkadaşımızın ge
niş izahlarından sonra bendeniz huzurunuzu faz
laca işgal edecek değilim. Sadece iki mevzua 
temas etmek istiyorum. Birincisi; Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunan fo
toğraf ve filim malzemesinin, hattâ isim zikre
dilmek suretiyle, bâzı zevatı muhteremenin filim 
ve fotoğraflarının çekilmesine tahsis edildiği 
yolundaki iddiaya cevap vereceğim. Şimdiye 
kadar Basın - Yayın Umum Müdürlüğüne tah
sis edilen filimler memleketin yüfo»ek menfaatine 
uygun bir şekilde sarf edilmiştir. Mevzuubahis 
olan filim ve fotoğraflar bilfarz Aziziye Tab
yasının kurtuluşunun yıf dönümüne ait merasi
me iştirak etmiş bulunan Devlet ve Hükümet bü
yüklerinin, ve bakanların bulunmuş olmaları 
pek tabii olarak filimlerde görünmelerini müm
kün kılacaktır. Çekilmekte ve çekilecek olan bu 
gibi filimlerde pek tabii bulunacaklardır, bu
lunmaları da şayanı arzudur. Tahsis edilen filim
ler cümlenizin manzuru olduğu üzere bu gibi 
şeylere aittir, bunun haricinde her hangi hususi 
bir maksatla veya her hangi bir hususi arzu ile 
filim tahsisi veya fotoğraf çekilmesi vâki de
ğildir. 

İkincisi; Radyoda Kuran saatinden sonra 
veyahut onun yanı baş'ında bir de ahlâki mev-
izalar şeklinde konferanslar tertip edilmesi yo
lundaki yerinde olan teklif Hükümetçe de der
piş edilmiş; liyakatli ehliyetli zevat tarafından 
hazırlanacak konferansların haftada bir veya 
iki defa radyodan muayyen saatlerde neşredil
mesi kararlaştırılmıştır. Pek yakın zamanda baş
lan acaktir. 

üçüncüsü, skeç, temsil ve piyesler mevzuun
da yapılan tenkidleri bir direktif mahiyetinde 
telâkki ediyor ve o suretle mütalâa ederek bu
nun üzerinde bütün hassasiyetimizi teksif ede-
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ceğimizi yüksek huzurunuzda arz ve ifade edi
yorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir sual.. 
REÎS — Buyuun. , 
SIRRI ATALAY (Kars) — Mevkutelere 

resmî ilânı hangi ölçülerle veriyorsunuz ve, Mil
let Gazetesine niçin?... 

REÎS — Bu mesele, müzakeresini yaptığımız 
bütçe ile alâkalı değildir, Basın - Yayın Bütçesi 
haricindediı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yeri neresi? 
FERÎD MELEN (Van) — Bu mevzuu ne

rede konuşacağız? 
REÎS — Bütçenin tümü üzerinde geniş ko

nuşma imkânları olduğunu bildiğinizi tahmin 
ediyorum. (Maliye bütçesinde sesleri). Bu su
alin cevabını Riyasetin vermesi icap etmez. 

Bütçenin tümü hakkında görüşülürken bu 
mevzular üzerinde her milletvekili hitabeti me-
yanına ithal etmesi mümkün idi. 

ARÎF NÎHAT ASYA (Seyhan) — Biraz ev
velki maruzatım sırasında arzetmiştim. Tarihî 
mevzularımız filime alınmakta ve tarihî kahra
manlıklarımız bazan küçültülür mahiyet almakta
dır. Bunları bertaraf etmek hususunda bir ted
birleri var mıdır, bunun için bir şey düşünüyor
lar mı? 

AHMET SALÎH KORUR (Başvekâlet Müs
teşarı) — Skeç ve piyesler mevzuunda arzettiği-
miz gibi bu gibi filim mevzularında da 'ihsas edi
len arzu ve temennilerinizi bir direktif olarak 
kabul ediyor ve bunlar' "üzerinde hassasiyetle du
racağımızı vaded'iyoruz. (Teşekkür ederiz sesleri) 

REÎS — Başka söz istiyen yok. Fasıllara ge
çilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul buyuran
lar.. Kabul etmiyenler.. Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

F, 
201 

202 

204 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler 
le bunlara yardımcı personel
in ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
840 079 

1 215 900 

24 000 

1953 
F, 
206 

207 

209 

301 

302 

303 

304 

305 

Ö : â 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
EcneM dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
KEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 

Lira 

25 300 

3 000 

86 240 

24 000 

93 000 

2 000 

61 000 

75 000 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Söz is
tiyorum. 

REÎS — • Buyurun. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, görüyorsunuz ki, 75 bin lira kira bedeli 
var. Dün de arzettiğim gibi Saraçoğlu Mahallesi 
bugün, Başbakanlığın, Devletin emrindedir. B;: 
mahallede en yüksek maaşlı memurlar, Orgene
raller oturur. 

Bugün işittim. Bir bina için Devlet 180 bin 
lira kira veriyor. Yenişehir'in her tarafı daire
lerle dolmuş. Hükümetin hazarı dikkatini tekrar 
celbediyorum. Saraçoğlu Masâllesi dururken 
Devletin, devairi mahalleler arasına sokarak 
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kira vermesine son vermesini tekrar rica edi
yorum. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Kira bedeli 
geçen sene 65 500 lira iken bu sene 75 000 lira 
olmuştur, bu artışın mucip sebeplerini lûtfer 
izah etsinler. 

BAŞVEKÂLET MÜSTEŞARI AHMET SA-
LÎH KORUR — Efendim, hakikaten de Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün verdiği 
kira ilk nazarda fazla gözüküyor. Hakikaten de 
fazladır. Fakat Basın - Yayın Müdürlüğünü a 
oturduğu binada kendisine mahsus birtakım te
sisat vardır ki, yeni bir bina tutup da oraya nak
ledilmesine imkân hâsıl olmuyor. Onun için bil
hassa bu binalar yapılırken kiralanmak ve inşa
at bitmeden bu tesisatı oraya intikal ettirmek 
lâzımgeliyor. Hükümet olarak biz de bir iki se
nedir Müdürlüğü bu binadan tahliye etmek ve 
boş bir binaya intikal ettirmek arzusundayız 
Fakat araştırdık, şimdiye kadar daha münasibini 
bulamadık, önümüzdeki yıllar içerisinde İşçi Si-
gortalariyle bir anlauşma yapmak üzereyiz. Bi;-
na muvaffak olduğumuz takdirde yapılacak olan 
binaya Basın - Yayın Umum Müdürlüğü intikal 
edecek ve belki de demin sayın bir milletvekili
nin izhar ettikleri gibi bir müddet sonra kira, 
bedeliyle bu binanın mülkiyetine sahip oluna
caktır. 

Artışa gelince: Bu yıl da İstanbul 'da, İzmir' 
de, Ankara'da turizm büroları için tutulacak 
olan binaların kira bedelleri olarak bütçeye 
konmuştur. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Başbakanlık mümessili 
gene bir daireden öbür daireye intikali, naklet
meyi mevzuubahis ettiler. Benim derdim bir ki
ralık binadan çıkıp diğer bir kiralık binaya gir
mek değildir. İddiam şudur: 65 bin mi, 75 bin 
mi nedir, bu paranın kiranın üç seneliğiyle bir 
bina yapabilir. Sayın mümessilin buyurdukları 
doğrudur. Bu bir teknik müessesedir. Radyo 
dairesi var, dinleme dairesi var, foto filim dai
resi var ve bir kiralık binadan öbür kiralık bina
ya intikal ederken çıkmamayı icabettîrmiyecek 
bir sebep değildir. Bu yerlere göre, bu ihtiyaç
lara göre yapılacak bir binanın mucip sebeplerini 
teşkil eden unsurlardır. 

Onun için çok rica ediyorum. Hükümetten, 
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böyle gelişi güzel müddetle işçi sigortalan bina
larını evvelâ icar, belki de sonra satınıalmak mev
zubahistir. Böyle yapılacağına, birçok paranın 
kira olarak verileceğine bir proje yaptırsınlar, 
ona göre Basın ve Yayının muhtaç olduğu asri ve 
fennî binaya sahip olsunlar. llânihaye kira pa
rası vermekten kurtulsun bu memleket. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu buyurun. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan)) — Arka

daşlar; bu 65 bin lira binanın bir katı içindir. Bu-
pün gene işittim; bir bina, bir daire daha tut
muşlar, 30 bin liraya. Hep hışmı akraba işi 
arkadaşlar. Hükümetin dikkat nazarını çekerim. 
Sonra İşçi Sigortalarının hastane yaptıracağın
dan bahsediyorlar, tam 180 bin lira. Çok rica 
ediyorum Hükümetten, bunun bir çaresi yok mu? 
Bu milletin buna takati var mıdır? Bu 180 bin 
lira ile şimdi size 3 tane apartman yaptırırım. 

REİS — Bölümleri okuyoruz. 
Bölüm : 305 i kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. (Kabul edilmedi sesleri). 
REİS — Rica ederim, ben dikkatle takibedi-

yorum, ben reylere müteveccihim, siz rey veren
lerin önündesiniz. 

F. 
306 

307 

308 

809 

310 

403 

417 

Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basın ataşelikleri ve haberler 
büı-osu masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara, İstanbul ve İzmir rad-
70 istasyon ve stüdyoları yöne-

Lira 
14 000 

59 000 

5 500 

14 500 

480 080 

7 600 
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F. 

451 

453 

501 

502 

G01 

7U 

741 

tim ve işletme masrafları 
RBÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 
Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 
RBÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenle*-... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenle*... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştİT. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirlerinin her türlü ücret ve 
masrafları 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Radyo istasyonlarında mevcut 
makîma, alet ve gereçler onarı
mı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Radyo istasyonları yapımı 
her türlü masrafları 

Lira 
1 385 000 

767 000 

40 985 

2 500 

2 001 

570 000 

357 200 

3 094 710 

Başkanlığa 
Gelecek yıllara sâri taahhütler için Başve

kâlete yetki verecek olan kanuna intizaren 
yatırım bütçesine «Radyo istasyonları yapımı 
her türlü giderleri» karşılığı olarak 741 nci bö
lüme konan 3 094 710 liranın intizar edilmek
te olan kanun lâyihasının Yüksek Meclisçe ka
nunlaşmasına değin bütçe tekniğine uygun ol
madığından tayymı arz ve teklif ederim. 

Çankırı Mebusu ; 
Kâzım Arar 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BÎLGÎN (îzmir) — Efendim, demin de arzet-
tiğim veçhile bu tahsisatın, Gelecek Yıllara 
Sâri Tahsisat Kanunu ile bir alâkası yoktur. 
Basın - Yayın ve Turizm Müdürlüğü, radyo 
istasyonlarını ihtiyaca göre inşa ettirmek va
zifesi ile, esasen kendi kanununa göre mükel
lef bulunmaktadır. Bu tahsisat bu işe bu sene 
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ilk hazırlıklar için konmuştur. Gelecek olan 
kanun ise Meclisi Ali tarafından tasvip Duyu
rulduğu takdirde radyo istasyonu tesisi mak-
sadiyle önümüzdeki yıllara sâri tahsisat veril
mesi hükmündedir. Binaenaleyh ne bütçe tek
niği bakımından, ne kanun bakımından aykırı 
hiçbir vaziyet yoktur. Bir an evvel radyo is
tasyonu inşaatı işinin ele alınıp projelerinin 
yapılabilmesi, arsaların alınması, hattâ bina
lara başlanılabilmesi için tahsisatın kabulü za
ruridir. Kâzım Arar arkadaşımızın yanlış bir 
noktadan hareket eden takririnin reddini rica 
ederim. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Başvekâletin 
hazırladığı kanun tasarısı bütçenin umumi mü-
zakeratı ikmal edilmeden evvel çıkartılacak 
mı, gelecek midir? 

BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Hayır. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — O halde kanun 

tekniğine uygun değildir. 
BEHZAT BÎLGÎN (îzmir) — Bu kanunla, 

Gelecek Yıllara Sâri Taahhüt Kanununun bir 
alâkası yoktur. Bu, radyo istasyonu tesisi mev
zuudur. Bu salâhiyet zaten vardır. Bunun için 
yeni bir kanun çıkarmaya lüzum yoktur. Bu 
salâhiyeti alâkalı umum müdürlüğe veren Teş
kilât Kanunudur. Esasen vazifesine dâhildir. 
ötekisi ise bir tahsisat kanunudur. Yani bu 
sene verilmiş olan tahsisattan başka mütaah-
hitlere borçlanmak ve ileri yıllara göre borç
lanmaya girmek salâhiyetidir. Yoksa bu müza
kere edilmekte olan tahsisatın konulması için 
hiçbir manii kanuni yoktur. Bütçe Kanunu 
tekniğine uymıyan bir şey yoktur. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Behzat Bilgin 
arkadaşımız gelecek yıllara sâri olmadığını ve 
yanlış anladığım bir mevzu olduğunu beyan bu
yurdular, beraberce okuyalım arkadaşlar : 
«Gelecek yıllara sâri taahhütler için Başbakan
lığa yetki verecek olan kanuna intizaren yatı
rım bütçesine (Radyo istasyonları yapımı her 
türlü giderleri) karşılığı 3 094 710 lira tahsi
sat konmuştur. Bu suretle bu inşa faaliyeti 
1953 yılında başlıyabilecek ve 1954 sonuna ka
dar ikmali mümkün olacaktır.» diğer taraftan 
buna ait bir kanun tasarısı yakında Büyük Mil
let Meclisine sunulacaktır. îkisi Doğu-Anado
lu'da, Erzurum ve Diyarbakır'da ve birisi de 
Batı - Anadolu'da İzmir'de olmak üzere kurul-
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maları düşünülen bu yeni orta dalgalı radyo is
tasyonlarımızın beheri takriben şukadar liraya 
olacak ve saire.. 

Görülüyor ki, arkadaşlar Başbakanlığımı
zın getireceği kanun tasarısına intizaren kabul 
edilmiştir. Belki yanlış anlıyorum. Maliyeci 
arkadaşlar tabiatiyle daha salâhiyettardırlar. 
Anladığım bir şey varsa, hukukçu arkadaşlar
la da temasa geldim, böyle bir tahsisatın ka
bul edilebilmesi için Meclisçe bütçenin heyeti umu-
miyesinin görüşülmesinden evvel bu kanunun 
Meclise gelmesi ve kabul edilmesi zaruridir. 
Takdir yüksek heyetinizindir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
RElS — Behzat Bilgin buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 

BİLGİN (İzmir) — Kısaca arzedeyim : Rapo
runu okudular. Başbakanlıkta bir kanun hazır
lanıp tahsisatı konmuş, ileri senelere ait tahsi
satı tazammun etmektedir, işe bu sene başla
mak için üç milyon küsur liralık tahsisat bütçe
ye konmuştur. Kanuna aykırı bir keyfiyet yok
tur. 

RE IS — Seyfi Bey söz mü istediniz? Buyu
run. 

SEYFl ORAN (istanbul) — Efendim, Muha-
sebei Umumiye Kanunu mucibince yeniden ihdas 
olunacak bir hizmet için kanuna ihtiyaç vardır. 
Fakat yeniden ihdas olunan hizmet yok, esas 
hizmet yeniden tesisat vücuda getirecektir. Bu
nun için Hükümet bütçede 1953 senesinde sarf-
edebileceği meblâğı koymuştur. Şukadar ki, se
ne nihayetinde bu tahsisattan para artarsa bu
nu 1954 senesine sirayet etttirmek için ancak o 
zaman kanuna ihtiyaç vardır. Hükümet diyor 
ki, gelecek sene bir kanun gönderirim, âti sene
ye sâri tahsisat şekline getiririm. Yoksa bu
gün için Başbakanlığın ve umum müdürlüğün 
böyle bir kanuna ihtiyacı yoktur. Çünkü esa
sen inşaat yapabilir. Meselâ Maliye Vekâleti 
Hükümet konağı yaptırıyor, tahsisat koydunuz, 
bir sene için siz mezuniyet verdiniz demektir. 
Yalnız, Hükümet konağı için verilen tahsisatı sâ
ri tahsisat sırasına koymak için o zaman Mali
ye Vekâleti bir kanun gönderir. O zaman bunun 
için koyduğumuz tahsisat ilâvesiyle beraber iki 
senede kullanılır demektir. 

Mesele bundan ibarettir. 
RElS —Kâzım Arar arkadaşımızın 741 nci 
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taslm tayyı hakkındaki takririni tekrar okutaca
ğım. 

KÂZIM ARA (Çankırı) — Arkadaşımızın 
izahatından sonra tekririmi geri alıyorum. 

REÎS — O halde mesele kalmamıştır. 
741 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

P. 
752 

761 

Motorsuz taşıtlar satmalına 
karşılığı 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve mevcut istasyonla
rın esaslı surette genişletilmesi 
ve düzenlenmesi masrafları. 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

800 

150 000 

B — İstatistik Umum Müdürlüğü Bütçesi 

RElS — istatistik Umum Müdürlüğü Büt
çesinin tümü üzerinde söz istiyen var mı? Fasıl
lara geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmiştir. 

F . Lira 
201 Maaşlar 683 252 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 303 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 113 800 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 100 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 20 100 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil binlenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 2 500 
rtEtS — Kabul edenler... Etmi-
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F. 

209 

Lira 

SOI 

303 

304 

305 

306 

Î07 

İ08 

309 

403̂  

417 

418 

451 

yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak Ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
KEÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayım ve anket masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makiııa fişi satmalma masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

54 245 

45 000 

18 000 

30 000 

7 500 

86 000 

6 000 

5 000 

5 000 

340 001 

175 000 

115 000 

F. 
453 

476 

501 

502 

711 

751 

Milletlerarası münasebetlerin-
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve gereçler onarımı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

11 000 

11 000 

20 000 

50 000 

C — Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdür
lüğü Bütçesi 

REİS — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerinde söz isti-
yen var mı? Fasıllara geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Fa
sıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F . 
201 

202 

20.6 

207 

209 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 

Lira 
1 165 602 

941 100 

70 400 
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P. Lira 

38, ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 115 863 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 [Merkez daireleri büro masraf
ları 14 601 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 40 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf vıe telefon ücret 
ve masrafları 123 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 50 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 3 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 46 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları 
ve yollukları 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masraf lan 29 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 İşletme genel masrafları 405 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutturulacak öğ
rencilere verilecek burslar 10 350 

SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar; evvelâ melhuz bir itirazı karşılamak için 
arzedeyim ki, Bütçe Komisyonu üyesi olarak, söz 
hakkımın mahfuziyeti ihtirazi kaydiyle raporu 
'imzalamış bulunuyorum. 

Malûmuâliniz yatılı talebe yurtlan kalktık-
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tan sonra talebeye 100 lira burs verilmeye baş
landı. Halbuki bugünkü şartlar aitnida bu ço-
cuklann 100 lira ile idare etmelerine imkân bu
lunmamaktadır. Kendilerinin vâki müracaattan 
bir taraftan Hükümet nezdinde muamele görürken 
diğer taraftan mesele sizlere de intikal etmiş bu
lunmaktadır. Bendeniz de üç vekâlet bütçesinde 
bu hususu müdafaa etmeye çalıştım. Fakat tek
lifim orada ruyu kabul görmedi. Onun için yük
sek huzurunuza getirmek mecburiyetinde kaldım. 
Şimdi 50 imzalı bir takrir takdim ediyorum. Dev
let Meteoroloji işlerinin Teknik Üniversitede 15 
talebesi vardır. Bunlann burslarının 100 liradan 
125 liraya çıkarılmasını ve bu 'itibarla 450 nci 
bölüme 2 577.50 liralık bir tahsisat ilâvesini rica 
etmekteyim. Bunlara yüzde yirmi beş zam yapa
cağız, aldıklan yüz lira 125 lira olacaktır. On Ve
kâlette bursiye talebe vardır. O Vekâletlerin 
bütçelerinin müzakeresi sırası geld'ikçe hazırlan
mış takrirleri takdim edeceğiz efendim. 

REİS — Takriri okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Üniversitede Devlet hesabına okuyan öğ

rencilere aylık yüz lira üzerinden ödenmekte 
olan burs miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 
125 liraya yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu 
itibarla; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin 450 nci bölümüne 2 577,50 
liralık tahsisatın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Seyhan 
Sedat Barı 

Seyhan 
Z. Akçalı 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Bolu 

Mithat Dayıoğlu 
Seyhan 

Arif N. Asya 
Çanakkale 

N. Kiriscioğlu 
Kocaeli 

H. Türkand 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Bolu 

Vahit Yöntem 

Balıkesir 
V. Asena 
Erzurum 

Memiş Yazıcı 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
İzmir 

H. E. Adıvar 
Urfa 

Feridun Ayalp 
Çorum 

Sedat Baran 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Bileeik 

Talât Oran 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
Elâzığ 

H. Ali Yöney 

Kayseri 
E. Develioğlu 

Kayseri 
A. R. Kıhçkale 

Giresun 
T. İnanç 

îzmir 
A. Başman 

Erzurum 
R. S. Burçak 

Kocaeli 
Saim önhon 

Erzurum 
S. Erduman 

Denizli 
Fikret Başaran 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

Bilecik 
M. Kurkut 
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Giresun Bolu Denizli 

Hamdi Bozbağ Kâmil Kozak Eyüp Şahin 
Bolu Ankara Bursa 

İhsan Gülez Cevdet Soydan Mithat San 
Aydın Trabzon 

Lûtfi Ülkümen S. F. Kalaycıoğlu 
Trabzon Sivas 

M. R. Tarakçıoğlu İbrahim Duygun 
Bolu Muğla 

Zuhuri Danışman Z. Mandalinci 
Ağrı Kayseri 

K. Küfrevi î. Kirazoğlu 
Konya Afyon 

S. S. Burçak Gazi Yiğitbaşı 
Bursa Manisa 

Sadettin Karacabey Muzaffer Kurbanoğln 
Erzurum tçel 

Bahadır Dülger Aziz Koksal 
Erzurum Manisa 

Enver Karan P. L. Karaosmanoğlu 
14 No. okunamadı 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Efendim, 
teklif sahibi arkadaşımız 125 lira olarak teklif 
etmiştir. 125 lira teklif etmesinin mucip sebebi
ni izah ederse reyimizi vermekte kolaylık gö
rürüz. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ HADİ HÜSMAN 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Teknik 
Üniversite ve diğer üniversitelerde burslu olarak 
okuyan arkadaşlar bize de, Bütçe Komisyonu 
olarak, müracaat ettiler. Ve teker teker birçok 
mebus arkadaşlarımıza da müracaat ettiler. Hat
tâ bize, bu mevzuda Hükümete dahi baş vur
duklarını söylediler. Tabiatiyle bu husus yalnız 
İstatistik Genel Müdürlüğü hesabına okuyan ta
lebeler için mevzuubahis olmıyacaktır. Diğer 
daire bütçeleri müzakere edildikçe oralarda da 
görülecektir. Bu dairelerin hesabına burslu ola
rak okuyan birçok öğrenciler vardır. Bunlar 
için nihayet bir prensip karan almak ve eğer 
bir zam yapılacaksa heyeti umumiyesi için dü
şünmek lâzımdır. Biz bütçenin müzakeresinde 
Bütçe Komisyonu olarak Maliye Vekilinden sor
duk. Bu arkadaşlar için bir şey yapacak mısınız 
dedik. Evet, bana da geldiler, kendilerinin bu 
dileklerini tetkik etmekteyim, eğer bir neticeye 
varırsak heyeti umumiyesi için bir karar ala
cağım 

Bu mevzu üzerinde, belki arkadaşlarımızın 
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haklı olabilecek bu talepleri üzerinde bir inisiya
tif almaya lüzum görmedik. Mevzu Millî Eğitim 
ve Maliya bakanlıklarınca tetkik edilmektedir. 
Buna ihtiyaç olduğu kararına varırlarsa Hükü
metçe toptan karar alınacaktır. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar, evvelâ Murad Âli arkadaşımıza cevap ve
reyim. Kendileri niçin 500 lira demiyorlar da 
150 lira ile mukayyet kalıyorlar, ben de bunu 
sorayım. Biz % 25 i kâfi görüyoruz, mucip se
bebi de hayat pahalılığıdır. Biz bütün vekâlet
lerin bursiye talebesi için teklifimizi hazırladık, 
sırası gelince ayrı ayrı takdim edeceğiz. Mete
orolojinin 12, Adalet Bakanlığının 1, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün 8, Millî Eğitimin 356, 
Sağlık Bakanlığının 499, Tarım Bakanlığının 
568, Orman Umum Müdürlüğünün 151 talebesi 
verdir. Bursiye talebelerin hepsine yapılan zam 
için ayrı ayrı takrirler hazırlanmıştır. Umumi 
yekûn 512 000 küsur lira tutmaktadır. 

Saniyen şunu arzedeyim, Muhterem Maliye 
Vekili hakikaten komisyonda izahat verdi, tale
belerin Federasyon namına vâki müracaatlarının 
Millî Eğitim Vekâletine havale edildiğini ve 
Millî Eğitim Vekâletince tetkik edilmekte oldu
ğunu ifade ettiler. Bendeniz takip ettim; Fede
rasyonun müracaatı halen Millî Eğitim Vekâle-
tindedir. Tetkikat halen yapılmakta olduğundan, 
bütçe kabul edildikten sonra ancak yeni bir 
kanunla huzurunuza gelmek lâzımgelecek ve 
belki de bu sene için biraz müşkül olacaktır. 
Elimizde hazır bütçe varken bunu yapmamamı
zın mânasını anlamıyorum. Heyeti Muhtereme-
nizden rica ediyorum, iki milyar küsur milyon
luk bir bütçe içinde 512 bin lira bilhassa genç
lerimizin lâyık oldukları seviyede hayat geçir
meleri bakımından fazla bir şey değildir arka
daşlarım. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem Heyetinizden 
ben de rica edeceğim. Hakikaten Hükümet belki 
kanun halinde işi getireceklerdir ama, bütçe mü
zakereleri nihayet bulmadan, imkânlar elimizden 
gitmeden bir şeyler yapmak mümkün olur. Onun 
için müsaade ederseniz takririn Bütçe Komisyo
nuna havalesini emrederseniz, orada, bütçe mü-
zakereleri nihayet bulmadan tetkik eder, Hü
kümet ile temas eder ve en son vaziyeti Yüksek 
Heyetinize arzetmek imkânını buluruz. 

REÎS — Avni Yurdabayrak,*buyurun. 
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AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımın verdiği bu 
takrir çok yerindedir. Bendeniz Ziraat Fakül
tesindeki talebelerin durumunu tetkik ettim. Ora
da da 100 lira burs alıyorlar. Arkadaşlar bu pa
ranın 20 lirası pansiyon ücreti, yani yatmak 
için verilen ücret. Bunun haricinde 80 kuruş
tan iki öğün yemek 160 kuruş her gün veriyor
lar. Şu halde ellerine cüzi bir para geçiyor. Ta
savvur buyurun arkadaşlar, bu talebeler müsa
baka imtihanı vermiş ve fakülteye girmiş. Bun
ların ekserisi fakir ve çalışkan gençlerdir. Hü
kümetin her bakımdan faydalı insana ihtiyacı 
vardır. Bu itibarla bugünkü hayat şartları 
içinde yüksek tahsilini yapan bir insana 100 lira 
ne temin edecektir? Bu, üzerinde durulacak bir 
meseledir. Arkadaşlarımızın çok güzel belirtti
ği gibi iki milyar küsur milyonluk bir bütçede 
yarım milyon lira devede kulak değil, tüy bile 
değildir. Bunun için faslı ve takriri Bütçe Komis
yonuna iade etmeye lüzum yoktur. Bence heyeti 
aliye bunu takdir edecek durumdadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Efendim, şu 

noktayı da arzetmek istiyorum. Bu, bir atiye 
değildir. Malûmu âliniz bu bursu alan arka
daşlar bir mecburi hizmet, taahhüt etmektedir
ler, tekeffül etmektedirler. Yani karşılıksız ola
rak verilen bir şey değildir. Onun için müm
kün olan âzami yardımı yapmak icap eder. Büt
çe Komisyonunda nitekim Ağaçları Himaye 
Etme Cemiyeti için 10 bin lira verildi. Bunu 
çocuklarımızdan esirgememenizi rica ederim. 

REÎS — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; esasen 
takrirlerin kabulü bunun dikkate alınmasıdır 
ve bu suretle Bütçe Komisyonuna gidecektir. 
Onun için bu şekilde bir karara varılması muva
fık olur. Ben ancak gerek Sedat Barı ve gerek
se Avni Yurdabayrak arkadaşlarımın temas et
tiği bir noktaya bir ifadelerine dokunacağım. 
îki milyarlık bir bütçe içinde beş yüz küsur bin 
lira devede kulak değil, tüy dahi değildir, diye 
ifadede bulundular. Eğer imza edilen her tak
riri bu şekilde, tüy dahi değildir, düşüncesiyle 
kabul edersek, çok büyük rakamlar kabul etmiş 
oluruz. Fakat teker, teker bu dahi tüy değildir, 
öteki de tüy değildir, ama bu tüyler deveyi mey-
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dana getirir. Onun için bu şekildeki mütalâata 
katiyen iştirak edemiyeceğim ve muhterem arka
daşlarımdan çok rica edeceğim, birçok takrirler 
dolaşıyor, imza için getiriyorlar, bunu dolaştıran 
arkadaşlarımız ricalarda bulunuyorlar, çok defa 
da biraz hatır işi oluyor. Bu takrirler çoğaldı, 
ortada dolaşanlar pek çok, bu şekilde mütalâa et-
miyelim, çünkü o tüyler deveyi meydana geti
recektir. 

REÎS — 450 nci bölüm hakkındaki takriri 
oyunuza arzedeceğim. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir dikkate alınmıştır, bölümle bera
ber komisyona verilmiştir. 

F . 
451 

452 

453 

476 

501 

502 

701 

711 

74.1 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarının 
onarım masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlarında 
mevcut makina alet ve gereç
ler onarmıı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
REÎS ~~ Kabul edenler... Etmi-

Lira 
22 000 

19 000 

19 100 

14 000 

1 500 

1 050 

270 000 

7 000 

40 000 
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Lira 

22 000 

yenler... Kabul edilmiştir. 
751 Satmalınacak makina, alet 

ve gereçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak motorsuz taşıtlar 200 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

D — Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi 

REÎS — Tümü üzerinde söz alanlar, 
Mehmet özfoey, 
İsmail Berkok, 
Ömer Bilen, 
Baha Akşit 
Kâzım Arar 
Hamdi Şarlan, 
Abdullah Aytemiz -
Nuri Ocakcıoğlu, 
Fikret Başaran, 
Burhanettin Onat, 
Gazi Yiğitbaşı, 
Keşşaf Mehmet Korkut, 
Abdürralhman Fahri Ağaoğlu, 
Ahmet Gürkan, 
Hasan Fehmi Ustaoğlu. 
REÎS — Mehmet özbey 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Dinayet işlerini muMaç olduğu, 
memleketimizin ileri gelen, memleket çapmda 
ilim ve din kıymetleriyle teçhiz etmemiz lâzım
dır. Diyanet îşleri ilahiyat Fakü'ltesiyle daima 
anlaşarak ve işbirliği yaparak; millete lâzım o-
lan ilmî ve dinî neşriyatı yapmaları, hattâ Mil
lî Eğitim Vekâletinin Talim Terbiyesiyle dahi 
müştereken çalışarak memleket gençlerine ha
yırlı ve bugünkü dünya görüşüne g&re faydalı 
eserler vermeleri memleketin menfaatine ola
caktır. 

Diyanet İşlerinden, kendisine verilen 250 bin 
liralık döner sermaye kredisi ile, ilahiyat Fakül
tesi ve Talim Terbiye Dairesinin çok daha fay
dalı eserler vermelerini bekliyoruz. Kendilerine 
tercüme kadrosu olarak verilen 70 ve 90 l'iralık 
asli maaşlı kadroların - ki kıymetleri kadrolarda 
değildir - tercüme işlerinde faydalı eser vererek 
çalıştırılmaları lâzımdır. Çıkarılan dört küçük 
eser kâfi değildir. Daha fazla faydalı eserler 
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beklemekteyiz. İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakül
tesine ait bir binada sığıntı halinde 'ikamet et
mektedir. Fakültenin tahsili dört yıldır, ilk me
zunlarını bu sene verecektir. Burada Millî Eği
tim Vekâleti 26; Millî Savunma Vekâleti 14; Ev
kaf Umum Müdürlüğü 12 talebe okutuyor. Bu 
fakültede maalesef Diyanet işleri Reisliğinin tek 
talebesi yoktur. Bu çok acıdır. 

Fakültenin bütün talebe tutarı, kayıtlı 184; 
müdavim 96 dır. 

ilahiyat Fakültesi mezunları; din dersleri 
hocası olarak kullanılacak. Bu ihtiyaç kâfi ge
lirse illerin müftülük kadrosunda tavzif edile
ceklerdir. 

Illâh'iyat Fakültesinin, 6 profesör, 2 doçent; 
3 öğretmen görevlisi; 2 okutman (yani birisi 
Arapça, diğeri İngilizce muallimi) ve 7 asistan 
olmak üzere yeter derecede müsait kadrosu var
dır. Bu kadroya karşı 96 talebe azdır. Müstait 
lise mezunlarından burasını çoğaltmak lâzımdır. 
Yurdumuzun en büyük din ve ilim müessesesi 
olan ilahiyat Fakültesine lise mezunlarımız alın
dığı gibi, lise derecesinde yetiştirilmeye çalışılan 
ve liseye muadil olan imam, Hatip mekteplerin
den pek iyi derecede mezun olan ve bu din ve ilim 
havası içinde yetişen gençlere de ilahiyat Fakül
tesinin kapılarının açılması 'isabetli ve yerinde 
olacaktır. 

Bu suretle modern kültürden ve dünya görü
şünden çok uzak olan ekseri vilâyet ve kaza mer
kezlerindeki din adamlarımızın bu müesseseden 
çıkacak münevver ve mütedeyyin gençlerle yeni
leştirilmesini ve şimdiden gerekli tertip ve tedbi
rin alınmasını Hükümetten rica ederim. 

imam, Hatip mekteplerimize gelelim : 
Türkiye'de yedi aded İmam, Hatip mektebi 

vardır. Konya, İsparta, Kayseri, Maraş, Adana, 
istanbul ve Ankara'da. Buralarda yarım yamalak 
kurulan imam, Hatip okulları çok sıkıntı içeri
sinde perişandırlar. 

Yeme, giyim ve yatış vaziyetleri çok acıklıdır. 
Mahalle aralarında kontrolsüz, kendi başlarına 
yatıp kalkan bu çok gene çocukların çok nazik 
ahlâki durumlarını bütün hassasiyetle düşünmek 
ve korumak mecburiyetindeyiz. 

Bu okullardan bir tanesine; Ankara imam 
Hatip Okuluna bir göz atalım. 135 talebesi var
dır. Tahsil müddeti 7 senedir. 4 senesi orta, 3 se
nesi de liseye muadildir. Mezunlar yedek subay 
olabileceklerdir. Bu okula, ilkokuldan sonra 7 se-
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ne gibi uzun ve masraflı biı- tahsil yerine binler- J 
ce ortaokul mezunlarından ve müstait olanların- ! 
dan seçilmesi daha verimli ve isabetli olacaktır, j 
Okudukları yer Diyanet İşleri Eeisliği Binası- i 
nın rutubetli bodurumunda gayrisıhhi bir ted- { 
ris havası içerisinde okumaktadırlar. 

Burada umumi kültür ve meslek derslerini 
16 öğretmen okutuyor. Bunlardan üçü fahridir. 
Fakat maalesef! müstakilen hocaları yoktur. 
Hepsi şuradan buradan derleme, toplama, ilâve 
derse gelen ve fahriyen okutan, bu müesseseye 
pamuk ipliği ile bağlı kimselerdir. Hulâsa, bu 
okullara asıl, müstakil öğretmen kadrolarının 
verilmesi, müsait ve sıhhi bir binaya kavuştu
rulması ve bakanlığın özel okullar kısmına de
ğil, orta tedrisat dairesine bağlanması lâzım
dır. 

Sonra buralarda okuyan fakir talebeleri de 
mahallî teşekküllerin veya Millî Eğitim Bakan
lığının himayesi ile okutmak mecburiyetindeyiz. 

Sonra arkadaşlar, işin en acı tarafı, imam, 
hatip okullarından mezun olacak bu gençlerin 
istikballeri henüz meşkûktür. Bunları, ilkokul 
öğretmenliği gibi kendilerini bekliyen 40 bin 
kürsüye, inançla, idealle, imanla göndermeli
yiz. öyle olmazsa halkımızın muhtaç olduğu 
faydalı ve derin bilgi ve telkinleri veremezler. 
istikballerini garantiye almamız lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, gezdiğim her yerde, il, il
ce ve köylerde radyo saatleri arasında haftada 
bir defa olsun 10 - 15 dakikalık bir ahlâk saati
nin konmasını istiyorlar ve rica ediyorlar, di
yorlar ki, çalgılar, türküler, alafranga, alatur
ka müzikler yanında, İngilizce dersleri yanında 
bir de haftada bir defacık olsun çeyrek saat ah
lâk mevzuu üzerinde Türk fazileti, Türk ahlâkı 
ve kahramanlıklarının binlerce örneklerinden 
canlı misaller alarak Türk efkârına ilim adam
ları tarafından yayınlanmasını bilhassa rica ede
rim. 

Sayın arkadaşlar, bütün köylerimize yeter de
recede kifayetli ve ehliyetli imam ve hatipler gön
dermek için başarılı Hükümetimizden şimdiden 
gerekli, ciddi tedbirler almasını bilhassa rica 
ederim. 

Son ricam; 
Sayın arkadaşlar, bütün ilkokullarımızda din 

dersleri mecburiyetini koyduk. Fakat maalesef 
bu dersi okutacak öğretmenlerin din derslerini 
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öğretebilecek kifayette olmadıklarını, yurt ge
zilerimizden öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun için 
bu yaz; okulların tatil devresinde bom boş duran 
bütün köy enstitüsü mezunlarının, birer aylık, 
Ankara İlahiyat Fakültesinde din kurslarından 
geçirilmesini ve memleketimizin ileri, aydın ilim 
ve din adamlariyle kendilerinin din sahasında 
tenvir edilmesini ve bunun için şimdiden hazırlı
ğa geçilmesini rica eder. hepinizi hürmetle se
lâmlarım.. 

REİS — Verilmiş önergeler vardır, onları 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vaktin müsaadesizliği göz önüne alınarak ha

tiplerin şimdilik 10 dakikadan fazla kürsüde kal
mamalarını teklif ederim. 

Erzurum 
Enver Karan 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe müzakeresinin ikmaline 8 gün kalmış

tır. Bu müzakere, bu tempo ile devam ettiği tak
dirde bütçenin vaktinde ikmal edilmesi güç ola
caktır. Binaenaleyh konuşmaların 5 dakikaya 
hasredilmesmi arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
İsmail Berkok 

Yüksek Reisliğe 
Bütçenin tümü üzerinde söz alan arkadaşla

rın 5 dakikadan fazla görüşmemelerini arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet özdemir 

REİS Teklifler aleyhinde söz istiyenler 
v a r. 

Arif Nihat Asya. 
ARİR NİHAT (Seyhan) — Bu teklifle

rin verildiğinden haberdarım. Hiçbirisine vâzn 
imza değilim. Bu takrirler evvelce verilmiştir, 
yani Diyanet İşleri mevzuuna başlamadan çok 
uzak olduğumuz zamanlarda verilmişti, öyle tah
min ediyorum ki bu takriri verenler dahi şimdi 
peşimandır. Bu takrirlerin Diyanet İşleri müza
keresine müessir olmamasına, taraftardırlar. Bu 
manzarayı vermemek için, bu zannı uyandırma
mak için bu tekliflerin Diyanet İşleri Bütçesinin 
müzakeresinden sonra reye konmasını rica ediyo
rum. (Alkışlar). 
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REÎS — Takrirlerin ikisi şimdi gelmiştir. 

Enver Karan arkadaşımızın takriri önce gelmişti. 
Tavzih ediyorum. 

Buyurun Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Arka

daşlar; bundan evvelki bütçeler üzerinde saat
lerce görüşüldü. Diyanet işleri mevzuu üzerinde 
söyliyecek sözlerimiz çoktur. Belki bir saat bile kâ
fi gelmez. Müsaade buyurursanız Diyanet İşleri 
Bütçesi bittikten sonra tahdide gidelim. 

REİS — Ömer Bilen. 
ÖEMER BlLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bir memleketi, bir milleti idare eden iki 
ideal, iki mefkure, iki esas vardır. Birisi mad
diyata taalluk eder, diğeri maneviyata taalluk 
eder. Esas itibariyle Diyanet İşleri Bütçesi üze
rinde her arkadaş mümkün olduğu kadar fikrini 
söylemelidir ki, bu derdin çaresi bulunabilsin. 
Onun için çok rica ederim, Diyanet İşleri Büt
çesine sıra gelince birden böyle topraktan man
tar çıkar gibi takrirlerin çıkması, hakikati halde 
bizi endişeye ve üzüntüye düşürmüştür. Lütfen 
konuşalım, siz de konuşun biz de konuşalım, bizi 
selâmete götürecek yolu bulalım. Buna çok lü
zum vardır. Hiç olmazsa 20 dakika olsun konuş
mak fırsatını bulalım. Serbest, serbest, dakika 
yok sesleri). Ohalde mesele yok. 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Efen
dim, konuşmaların beş dakikaya inhisar ettiril
mesi takririni verenlerden birisi de benim. Di
yanet işleri Bütçesi komisyonda konuşulurken lâ-
zımgelen alâkayı gösterdik, fikirlerimizi orada 
dermeyan ettik. Demin konuşan Arif Nihat As
ya, Abdullah Aytemiz, Ömer Bilen arkadaşları
mız bizim Diyanet İşleri Bütçesi üzerine konuşul
masın gibi bir takrir verdiğimiz yolunda bir söz 
söylediler. Bîz bu havayı yaratmak için bu tak
riri vermiş değiliz. En az kendileri kadar dini
miz, diyanetimiz üzerinde hassasiyet gösteren 
insanlar olarak takriri verdik. 

ÖMER BlLEN (Ankara) — Biz de öyle bi
liyoruz. 

MEHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Endi
şemiz, vakit az kalmıştır, şimdiye kadar bu mev
zuda icabeden şeyler konuşulmuştur. Bundan son
ra müsaade ederseniz fikirlerimizi kısaca ifade 
edelim, az konuşalım ve mesele halledilsin. 

REİS — Verilen önergeleri oyunuza arzede-
ceğîm, rey nasıl tecelli ederse... En aykırı teklif 
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konuşmaların beş dakikaya hasredümesidir. Beş 
dakika ile tahdit edilmesi hakkındaki teklifi ka
bul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Görüşmenin 10 dakikaya hasrını istîyen ikinci 
teklifi oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlarım; bir müddet evvel köy kalkın
ması mevzuunda köy öğretmenlerinin, imam
larının ve muhtarlarının oynıyacaklan roller 
hakkında bu kürsüden mâruzâtta bulunmuş 
idim. Millî Eğitim Vekili de bu maruzatıma, 
bu hususların Millî Eğitim Şûrasında görüşüle
ceği şeklinde cevap vermişti. 

Gerçi Şûrada bulunmak nasip olmadı, fakat 
Şûranın müzakerelerini gazetelerde takip eder
ken din tedrisatı hakkındaki konuşmalara te
sadüf ettim. 

Böyle münevver bir muhitten akseden din 
telâkkisi beni yüksek huzurunuza çıkmaya 
şevketti. Bunlardan iki tanesine temas edece
ğim. 

İstanbul Edebiyat Fakültesi doçentlerin
den muhterem bir bayan din hakkında halen 
şu fikri dermeyan ediyor : 

Din derslerinin ayrı saatlerde ayrı öğret
menler tarafından verilmesi lâzımdır. Çünkü 
aynı öğretmenler tarafından öteki derslerle ve
rilir ise, öğretmenin tabiat bilgisi derslerinde 
öğrettikleriyle din dersinin bâzılarında söyle
dikleri, esaslar bakımından tenakuza düşecek, 
(determinisme) prensiplerini telkin eden bir 
öğretmenin (kitap gökten nasıl düşer?) sualine 
cevap bulmakta güçlük çekecektir. 

Muhterem doçentin bu ifadeleriyle din ile 
ilmin birbirleriyle bağdaşamıyacak birer ma
hiyet taşıdıkları, binaenaleyh din dersinin di
ğer dersler çerçevesinin dışında bırakılması ge
rektiğini söylemektedir. Mumterem doçent eğer 
sembolik bir ifade kullanmıyor ise kitabın gök
ten düştüğü kanaatini telkin etmektedir. 
Muhterem bir profesör de, din derslerinin mil
let mekteplerinde okunulamıyacağmı, çünkü 
bunun Anayasada Birleşmiş Milletler Beyan
namesine aykırı olduğunu söylüyor. 

Esasen din derslerinin mekteplerde okunu-
lamıyacağı hakkında dâva açmış olan bu muh
terem profesöre. Millî Eğitim Vekili tarafın
dan, bu tedrisatın millî ihtiyacı karşıladığı 
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şeklinde cevap verilmiştir. Fakat muhterem I 
profesör bu objektif cevabı tamamen ârfaki mü-
talâlarla karşılamak istemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bir taraftan bu âlim
leri mazur görüyorum. Çünkü bilmiyorlar, fa
kat aynı zamanda muahazeye şayan görüyorum. 
Çünkü bilmedikleri şeye karışıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; böyle fikirlerle bes
lenmiş olan muhit mensuplarının dine karşı 
muhteriz davranmalarını gayet tabiî buluyo
rum. 

Bu gibi telkinlerin mevcut bulunmasında 
şimdiye kadar tatbik edilmiş olan din kültürü
nün ve Devlet rejimlerinin müessir olduğuna 
kabul etmek lâzımdır. 

Maalesef din aleyhtarı telkinlerle, yanlış din 
telkinlerinin tesirleri, din anlayışlarında ve ina
nışlarında anarşiyi andıran bir haleti ruhiyenin 
mevcut bulmasına ve dine karşı gösterilen ihmal
kârlık da bu haleti ruhiyenin genişlemesine se
bep olmuştur ve bunun neticesi olarak birçok 
vicdanlar gıda bulamıyacak vaziyete düşmüştür. 
Bu vaziyetin tesirlerinden olan bir vakadan 
bahsedeceğim. 

istanbul'da iki Türk genci (Mukaddes Ki
taplar Şirketi) Müessesesinin Reisine müracaat 
ediyorlar ve (vicdanımızın gıdaya muhtaç oldu
ğunu hissediyoruz. Memleket muhitimiz bu gı
dayı temin edemiyor; binaenaleyh bizi hiristiyan 
yapınız) diyorlar. 

Bu şirketin tanıdığını i'aziletkâr reisi bu ço
cuklara, size birisi müslümanlık hakkında telkin 
yapsın, bu telkine kaani olmaz iseniz ancak o za
man müracaatınızı kabul ederim demiş ve gele
cek Salı günü saat 3 te tekrar gelmelerini ten-
bih etmiş. Muhterem Reis hâdiseyi Ömer Fevzi 
Bey nammda bir âlime bildirmiş ve Salı günü I 
telkin için gelmesini rica etmiş, filhakika Salı 
günü Ömer Fevzi Bey gelmiş. Fakat çocuklar o 
günü gelmemişlerdir. 

Bu yolda müracaat edenlerin yüzlere baliğ 
olduğunu bana söylediler. 

Muhterem arkadaşlar: Bu vaziyetlere düş
müş olan insanların, vicdanlarını doyurmak için, 
her türlü kaynaklara müracaat edecekleri ve 
bunun neticesinde muzır birçok fikirlerin ve ka
naatlerin üriyeceği, ve türiyeceği şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
îslâm dini bu gibi terakkilerden çok uzaktır. I 
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îslâm dininin taşıdığı büyük hakikatların bu ha
le düşmesinin hakikati arıyanlarm çok müte
essir edeceği şüphesizdir. 

Şimdiye kadar İslâm dini hakkında birçok 
şeyler söylendi ben de bu yüksek kürsüden 
birkaç defa bu mevzu hakkında mâruzâtta bu
lundum. Binaenaleyh bu mâruzâtı tekrar ederek 
sizleri meşgul etmek istemiyorum. Son söz olarak 
şunları arzetmekle iktifa edeceğim: 

Hükümtin dini, daha ciddiyet ile ve daha baş
ka zihniyetle ele alması lâzımdır; 

* 1. İnsanları idare için en müessir bir mani
vela olan dinin fena, muzır maksatlara alet ola
rak kullanılmasına meydan vermemek için, 

2. Büyük hayat hakikatlarınm, meydana çı
karılmasına ve bu hakikatların insanlığın önüne 
serilmesine hizmet etmek için. 

Çünkü, dünyanın yarınını inşada kullanıla
cak olan fikir malzemesinin en bereketli kay
naklarının islâm dini ahkâmında bulunduğuna 
katiyen inanıyorum. 

RElS — Efendim; bütçe görüşmelerine de
vam sırasında, önümüzdeki Cumartesi günleri 
öğleden sonra, Pazar sabah ve öğleden sonra, 
ittihaz buyurulacak karar veçhile mesaiye de
vam edilmesi hususunu tasvibinize arzedeceğim. 
(Anlamadık sesleri) (Gece de var mı sesleri) 
Gece yok efendim. Günde 2 oturum yapmakta
yız, sabah saat 10 dan 13 e kadar ve 15 ten 19,30, 
dan 20 ye kadar. Cumartesi sabah mesai var, tatil 
öğleden sonra başlıyor. Binaenaleyh bütçe gö
rüşmeleri devammca, Cumartesi öğleden sonra 
ve Pazar günü mesaiye devam buyurulması hu
susunu tasvibinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER BlLEN (Ankara) — Muhterem arka
daşlar; 

1953 senesi Diyanet işleri Bütçesinde, 1952 
ye nispeten bir milyona yakın bir artış vardır. 
Şayanı şükran olmakla beraber Diyanet Teşki
lâtının ehemmiyet ve şümulüne ve hademei hay
ratın almakta oldukları ücretlerinin ancak şed
di ramak edecek bir derecede olduğuna nazaran 
on milyonluk bir bütçe ile bu mühim ve muh
taç teşkilâttan beklenilen semereyi iktitaf et
mek mümkün değildir. Senelerce dinî bilgi ve 
isiâmî duygulardan mahrum kalan vatandaşla
rımızı hurafattan âri hakayiki islâmiye ile ten-

, vir etmek için bu mevzuda maddi imkânları-
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mızın âzami haddini esirgememek icap etmekte- j 
dir. 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuzun bâzı yer
lerinde irticai olduğu tevehhüm ve tehayyül 
edilmekte olan nahoş hâdiseleri dine ve dindar 
vatandaşlara hamletmek, iftiradan başka bir şey 
değildir. Binaenaleyh her hangi bir bahane ile 
dine hücum etmeyi kendileri için ideal ittihaz 
eden kimselerin sözlerine faziletkâr olan Türk 
milleti tarafından lehülhamt bir ehemmiyet atfe-
dilmemektedir. Bu ciheti tebarüz ettirdikten 
sonra yüksek Meclisimizin ve Hükümetimizin 
nazarı dikkatine bir noktayı arzetmek münasip 
olur. Memlekette irticaa benzer hâdiseler görül
mekte ise bunun yegâne sebebi, Türkiyemizde 
müslüman vatandaşlarımıza fezaili ahlâkiyeyi 
telkin edecek olan din âlimlerinin çok azalması 
ve bunun neticesi olarak da köy imamlarının 
kifayetsiz olmalarında aramak doğru olur. Bu 
içtimai hastalığı önlemek için halen mevcut olan 
imam, hatip hattâ müftü ve vaizleri bile ikmal 
ve tenvir etmek için memleketimizin muhtelif 
yerlerinde ikmal kursları açamak suretiyle bu 
derdin âcil devasını ve müessir şifasını ara
mak, bulmak hepimiz için vatani bir vazife, iç
timai bir zarurettir. Çünkü en korkunç hasta
lık cehalettir. îlâcı ise ancak ilim ve irfandır. 
Binaenaleyh Diyanet îşleri tarafından, bu sene, 
yurdumuzun on yerinde ikmal kursları açılma
sı Hükümete arzedilmiş ise de malî mülâhaza
lardan dolayı ancak (5) yerde açılması kabul 
edilmiş ve bunun için de bütçede kurs masrafı 
olarak kırk iki bin dört yüz on lira gibi küçük [ 
bir meblâğ ayrılmış, fakat arkadaşlar Edirne'
den ta Kars'a kadar uzanan yurdumuzdaki bin
lerce memur ve hademei hayratı kırk iki bin lira 
ile beş mahalde toplamak her halde mümkün 
olmasa gerektir. Esasen adı geçen hademei hay
ratın aldıkları ücretle günlük ihtiyaçlarını bile 
temin etmeden âciz bulundukları hepimizce ma- I 
lûm olan bir şeydir. Binaenaleyh Hükümetimi
zin yurdumuzda maddi sahada yüzlerce milyonu 
esirgemediği bir zamanda, vatandaşlarımızın di
nî, ahlâki cephesini tarsin, içtimai durumlarını 
takviye yolunda daha semah ati i davranması icap 
ederdi. 

Bir de muhterem arkadaşlar; samimî bir 
vicdan duygusiyle, saf bir müslüman vatandaş, 
dinden diyanetten bahsederse, yurdumuzda sa
yısı cok az kalemleri çok uzun bâzı yazılar | 
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havadan sudan bahaneler ile dindarlara, dola-
yısiyle mukaddes dinimize cepheden hücuma 
kalkıyorlar, eğer bu zevat hakikaten vatanse
ver insanlarsa lütfen dinimize sevgi istemiyo
ruz, fakat saygı göstersinler, çünkü yüce dini
mizde mündemiç olan hakayiki hiıkemiye bir 
mümin veya munsif bir insan tarafından tet
kik edilirse, varacağı katî kanaat, islâmiyetin 
beşeriyet için bir rehberi saadet olduğudur. 
Bu iddianın doğru olduğu dinimiz üzerinde tet-
kikatta bulunan birçok Garp bilginleri tarafın
dan samimî olarak itiraf edilmektedir. Binaen
aleyh, bizden olduklarını söyiiyen münevver 
kalem sahiplerinden çok rica ederiz, bu husus
ta kalemlerini yürütürken insaf ölçüsünü elden 
bırakmasınlar. Hiristiyanlık âleminde, akidesi 
ne olursa olsun, bir fert çıkıp da nasraniyet 
aleyhine sarahat yolu ile değil, hattâ ima su
retiyle bile bir yazıya tesadüf edilmemektedir. 
Binaenaleyh, bu hususta Hükümetimizin de 
hassasiyet göstermesinin millî menfaatlerimizin 
zaruri icaplarından olduğunu hatırlatmak is
terim. Koca bir milletin din ve mukaddesatı
na istihfaf etmeye kimsenin hakkı ve salâhiye
ti yoktur. Binaenaleyh büyük milletimiz bun
ca zamandır din ve vatan uğrunda canlarını 
feda edip kanlarını dökmüşler ve halen de 
dökmektedirler. Hûda nekerde memleketimize 
teveccüh edecek olan her felâket karşısında din 
kaynağından ve iman membaından aldıkları 
ilhamla ancak mukaddes vatanımızı dindar va
tandaşlarımız müdafaa ve muhafaza edecektir. 
Maamafih, birtakım sudan bahaneler ile mü
minleri incitmiyelim. Muhterem arkadaşlar, bir 
mebus teşriî vazifesini ifa ederken, Türk - Müs
lüman milletimizin ana dâvalarmdan biri hattâ 
birincisi olan din mevzuuna temas ederse ade
tâ izharı hayret edenler bile oluyor. îşte bu 
gibi istiğrap ve hayretler 'beni o kadar hayre
te gark ediyor ki, acaba bizim temsil etmiş ol
duğumuz milletin dini islâmiyet değil mi de bir 
suali mukadder ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Fakat bu sual karşısında hiçbir arkadaş (de
ğildir) diyemez. 

Hal böyle olup dururkene bu felâket bizlere 
nereden gelmektedir; Demokrat Partinin, lâikli
ği, dinsizlik veya din düşmanlığı mânasına alma
dığı tasrih edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir kimse nasıl öz vatanında garip addedil-
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mezse, tslâmiyette sureti katiyede Türkiyemizde [ 
garip olamaz, çünki, biz Türkler asırlar boyun
ca islâmiyetin feyzinden âzami derece 'istifade j 
ederek, dünya milletlerine nümunei imtisal ol
duğumuz tarihi vesikalar ile sabittir. Bizleri te
rakki ve tealiye sevkeden ahlâki faziletler, içti
mai ve iktisadi sahada da ilerlemeye teşvik ve ter-
gip eden, son zamanlarda umumi bir musibet ha
lini alan komünizm ve bolşevizme karşı aşılmaz i 
bir mania teşkil eden bir dinin talim ve taallü- I 
münün ehemmiyetine dair bir arkadaş söz söyler
se, Türk milletinin en mühim ihtiyacına temas I 
etmiş olur. Bu mühim ihtiyaç vatandaşlar tara
fından, ocak, bucak, ilce, 'il kongrelerinde şid
detle talep edilmektedir. Bu talepler yalnız De
mokratlar tarafından değil, memleketimizde mev
cut olan diğer partili ve partisiz vatandaşlar ta
rafından da son derecede arzu edilmektedir. 
Millî arzu böyle olup dururken millî mukaddera
tın mâkesi olması lâzımgelen Yüksek Meclisin 
bu konu hakkında âzami derecede hassasiyet 
göstermesini bütün vatandaşlar kemali iştiyakla 
beklemektedirler. Bir de arkadaşlar, Müminlerin 
samimî olarak islâmiyete karşı göstermiş olduk
ları sevgi ve duygularının, mâna ve mefhumu 
malûm olmıyan irtica damgasiyle damgalanması, 
millî huzuru bozmaktadır; bu damgayı bir nra-
aşşir damgası gibi elinde tutan kimselerin bu ke
limeyi nerede, ne içm, ne fikirlerle istimal ettik
leri vatandaşlar tarafından bir türlü anlaşılma
maktadır. Binaenaleyh efkârı umumiyede birta
kım teşevvüş ve endişeye sebep olan irtica keli
mesiyle lâiklik kelimesinin, efradını cami, ağya
rım mâni bir tarifi yapılırsa, millî huzuru te
min edilmiş olur zannederim. Bu iki kelime üze
rindeki itham perdesi böylece devam ettiği tak
dirde Cenabı Hakka karşı ubudiyet vazifesini 
ifa eden birçok sâf müslümanlar bile, kendileri
nin (bu rivayet yeni çıktı) irtica töhmeti altın
da kalacaklarından âdeta endişe ediyorlar. Cena
bı Kibriya Hazretleri bu dinin hakiki salikleri-
ni ebediyen paydar edeceğini vait buyurmuşlar
dır. Mamafih uzun zamandır fczaili ahlâkiyenin 
yegâne kaynağı olan islâmiyetin feyzinden mah
rum kalan vatandaşlarımız, haklı olarak endişe
lerini izhar etmektedirler. Bu hususta kendileri 
için mabıhütteselli olarak imam, hatip mektep
leri gösterilmektedir. Maalesef bu mektepler de 
halihazır kadro ve teşkilâtı ile bu endişeyi berta
raf edecek bir mahiyette değildir j 
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Arkadaşlar; bizler Meclis olarak, Hükümet 

olarak dini fıtri olan islâmiyeti müslümanlara 
hakkiyle öğretmek istiyorsak bu müesseselere 
karşı gereken ehemmiyeti vermek lâzım ve zaru
ridir. Böyle yapılmadığı takdirde bu yoldaki dâ
vamız, dâvayı bilâdelil mahiyetinde kalır; 

Arkadaşlar; bu husustaki mâruzâtım, bir mo
da halini alan irticaa hamledilmesin, demokratik 
bir idarede yalnız mebuuslar değil, bütün vatan
daşlar memleket için hayırlı olacağına kaani ol
dukları samimî fikir ve düşüncelerini izhar ede
bilirler; yalnız memleketimizce kanun dışı sa
yılan komünistlik müstesnadır. Binaenaleyh yine 
bu sözlerim yüksek ve nezih milletimizin islâ
miyete karşı sevgi ve saygılarının bir ifadesidir. 
Geçen seneki bütçe müzakeresi sırasında medeni 
ve insani sahada zirvei kemale yükselmiş olan 
Amerika milletinin dinî mevzuatta göstermiş ol
dukları büyük himmetler ve muazzam miktarda 
sarfettikleri paralar hakkında misaller vermiş 
ve rakamlar göstermiştim. 

Son olarak arzetmek isterim ki, uzun seneler 
ihmal edilen mukaddes dinimizin ihya ve idame
si için Meclisi Âlinin çok âlicenap hareket et
mesini müslüman vatandaşlarımız kemali işti
yakla beklemektedirler. Tevfik ancak Allah'
tandır. (Alkışlar) 

REÎS — Baha Akşit. (Yok sesleri) Kâzım 
Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz Diyanet İşleri Reisliği Büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle kısa bir te
menni de bulunacağım. 

1953 yılı Diyanet işleri Bütçesinde üzüntü 
ile müşahade ettiğim husus, geçen yıla nazaran 
ve bütün bölümlere sâri olmak üzere 850 928 
lira gibi çok küçük bir artış kabul edilmesidir. 

Her ne kadar eski iktidara nazaran ol.iulvça 
ilerleme kaydeden bu tahsisat şayanı şükran ise 
de, senelerden beri büyük ihmal görmüş olan 
Diyanet İşleri Reisliğinin diğer umum müdür
lüklerden daha ziyade tahsisata ihtiyacı aşikâr
dır. Bu müessesenin ağır yürüyüşten ziyade,* 
uzun yılların ihmalini kapatacak sürate ihti
yaç vardır. Diyanet İşlerinin Muhterem Reisi
nin, geniş ölçüde açık bulunan kadroları kapat
makta ve çeşitli giderleri vermekte ne derece 
müşkülât çektiğini bütün mebus arkadaşlar ya-
kînen bilmektedir. 

— 524 — 
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Bu münasebetle önümüzdeki yıl bu ınüteva- I 

zı bütçenin daha tatminkâr bir rakama iblâğını 
yürekten temenni ederim. 

Bütün yurda şâmil bu mânevi dâvanın 10 
milyon içine sığdırılamıyacağını takdir buyu
rursunuz. 

REİS — Hamdi Şarlan. 
HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; Diyanet işleri Bütçesi münasebetiyle, 
Geçen yıbn bütçe müzakerelerindeki temennile
rimizi sayın Hükümet nazara almamıştır. 

tnkılâb kanunları ile meydana gelen bu mü- i 
essesenin rubu asırdan sonra âmme ihtiyacına 
uygun inkişaf şeklini sağlıyacak bir bünye ve 
teşkilâta tâbi tutulması lüzumu dikkati çekme
miştir. . 

Başka milletlerde nazari olmıyan bu müesse
senin Devlet bünyesinde yeri olmasına rağmen 
göreceği hizmetlerin ehliyetli ve ehliyetsiz hade-
mei hayrat tâyinine inhisar eylemesi ve bunla
rın yetiştirme yolunda bir imkân ve salâhiyete 
malik olmaması çok garibsenecek bir haldir. 

Haiz olması lâzımgelen yüksek otorite ve se
viyeye ve halen de âmmenin mevcut itimadına 
dayanacak olan müessese din ve vicdan hürri
yetinin akait ve ibadata mütaallik esas vazife
lerini görürken taassup ve hurafelerin mahiyet 
ve zararlarımda belirtmeye ve âmme nizamının 
bağlandığı inkılâp kanunları üe münasebetleri 
münakaşa konusu olmaktan kurtarmaya ve sevi
yeli din adamlariyle hizmet görmeye imkânlı 
ve vazifeli olmalıdır, inkılâptan bu yana lâikli
ğin, hakiki ve samimî mâna ve şümulü üzerinde 
anlayış farkından memleket kurtulamamıştır. 
Her türlü din ve mezheplerin ve hattâ dinsizle
rin hür ve serbest oldukları ve ancak din bilgisi 
ve kaygısı ile dünya işleriyle meşgul olamıya-
cakları ve bilmukabele siyasetin de dine mües
sir olamıyacağı inkılâp prensipleri bir türlü 
memleket umumi efkâr ve vicdanında kemaliyle 
yerini alamadı. 

Din kutsiyetinin gerektirdiği hürmet, mü
cerret bir iki kelime ile değil iyi bir anlayış ve 
zihniyetle ve samimî ve edebî bir lisanla ifade 
edilemedi. 

Dinî ve vicdani duygu tezahürleri ve ibadet ı 
hizmetleri medeni ve rasyonel bir ihtimama tâbi 
tutulamadı. 

Bu sebeplerle lâikliği dinsizlik telâkki eden- | 
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ler olduğu gibi dini de orta çağ zihniyeti diye va
sıflandırıp istihfaf edenlerden ve dine izafe edi
len kılık ve kıyafetleri terzil, tahkir eylemek 
cüret ve itiyadından bu cemiyet kurtulamadı. 

Bu hallerden huzursuzluğa düşen camianın 
rubu asırda huzur ve sükûnunu iade edememek 
cemiyet için bahtsızlıktır. 

Malatya'da patlıyan silâhın bir irtica hare
ketinden mi yoksa kuru bir tassup ruhundan mı 
neşet ettiğini bize Adliyemiz izah edecektir. 
irticai hareketlere karşı Devlet kanun kuvvet
leriyle mücehhezdir. Fakat taassubun, izalesi 
kolay olmıyan bir âfettir. Taassup yalnız dinde 
değil her mevzuda cehil üzerine ısrar ve mükâ-
bere etmek demektir. Mutaassıplar nur ve cev
heri ilimden ve fikir mümaresesinden ve istidlal 
kabiliyetinden mahrum olan kimselerdir. 

Taassup bize sultanlık devrinden mevrus-
tur. Her şubede olduğu gibi din mutaassıpları da 
bir cemiyete zararlı unsurlardır. Sultanlık dev
rinin yanlış zihniyetleriyle zaman zaman taassp-
tan istifade ve istismar yolu da takip edilmişse 
de Cumhuriyet inkılâbından sonra her sahada 
taassup ve mücadeleye başlanmıştır. Ne yazık 
ki zamanımızda din mutaassıpları olduğu gibi 
inkılâp mutaassıplarının da mevcut olduklarını 
kabul etmek lâzımdır. 

inkılâbı mütaakıp din bahsinde vicdanların
dan hurafeleri çıkarıp yerine hakikisini koyma
ya teşebbüs edilmemiştir. Gönül ve vicdanlar 
sadece boşaltmaya ve boş tutulmaya çalışılmış, 
boşalması mümkün olanlarla esasen boş olan
lar hâli üzere terkedilmiştir. 

Kalblerin boş kalması tabiatı eşyaya muha
lif olduğundan bu boş vicdanlara istidatlarına 
veya tesadüflere göre ya hakiki din v«ya hu
rafe veya dinsizlik akidesi hulul ve nüfuz et
meye başlamış ve bu yüzden umulmadık garip 
tecelliler veya çekindiğimiz haller meydana 
gelmiştir. 

Sosyal bir realite olduğu kabul edilen di
nin, masuniyeti ve kendine mahsus tatbik ve 
inkişaf şekilleri kabul mâkul esaslara bağlan
madan ve muktazi bir ihtimamı yapmadan va
tandaşın Anayasa ile teminat altında bulunan 
vicdan hürriyetinin ne mânası kalır ? 

Bu hürriyete sahip olanlar, akide edinmek 
veya noksanlarını tamamlamak için okumak 
ve okutmak ihtiyacından vareste kalamazlar. 
Din bilgisi için okumak ve okutmaktan mem-
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nu ve mahrum kalan her hangi bir cemiyetin 
vicdan hürriyeti nasıl izah edilir? 

Memleketimizde islâm Dinine sâlik olanla
rın bu mahrumiyetleri telâfi için rasyonel ted
birlere baş vurmaya Devlet mecburdur. 

Bugün ciddî ve samimî bir teşebbüse geçe-
bilsek kaybettiğimiz rubu asır kadar muazzam 
bir zaman boşluğunu doldurmak için ne kadar 
ciddî hareket ihtiyarına mecbur olduğumuzu 
takdir etmeliyiz. 

Bu yanlışlıkların ve boşlukların ıstırabını 
fertlerle beraber Devlet çekmektedir. Objek
tif bir misal arzedeyim : 

Din, inkılâp, taassup, irtica ve komünizm 
kelimelerini ve bunların medlul ve mefhumla
rını bir mevzu üzerinde ayrı ayrı veya birini 
diğeriyle ve yahut hepsini birlikte kullanan
ların kastına ve anlayış tarzlarına göre halk 
efkârında husule gelen inkıbaz ve inbisatı, 
meddü cezri, heyecan ve galeyanı takdir edip 
mühimsemek lâzımdır. 

Bu kelime ve mefhumların cemiyette oyna
dığı rol, içinde yaşadığ,mız zamanın şartlarına 
ve vatandaşların telâkkilerine göre bir huzur
suzluk ve kararsızlık meydana getirmektedir. 

Vatandaşların nefretle karşıladığı irticadan 
hakiki dinin ve dindarların samimî ve ciddî 
olarak tenzihi lâzım olduğu gibi, muhafazası 
matlup olan inkılâpların da din hissinden za
rar gördüğü ve göreceği yolundaki fikir ve 
telkinlerden millî izzetinefsi muhafaza şarttır. 

Bununla beraber dünyayı ikiye ayıran ko
münizmin din ve dindar ile bağdaşması imkân 
ve ihtimali yoktur. Maskesiz olarak dahi ko
münizm, bâzı sanat ve meslek erbabına nüfuz 
ettiğinden kanuni takibatın başladığını zabıta 
vakalarından öğreniyoruz. Fakat mabetler için
de ve dışında sadece dindarlar arasında velev-
ki ajanlarının tahrikiyle bir komünistlik va
kasını işitmedik. 

Dünyanın ve hür insanlığın nefret ektiği ko
münizm âfetinden camiamızı koruyan nâzım ve 
haliki âzamin bizlere nasip kıldığı hissi din ve 
kanaati imanın, anti - din olan komünizme 
karşı mânevi bir silâh olduğu malûmdur. Bu, 
bir bedahettir ki, camiamızın selâmetini ve 
aksi iddada bulunanların dalâletini ifa
de eder. Bu takdirde : Komünizmin dini mas
ke yaparak melanete geçmesi ihtimalinden 
bahsedenler, dindarları samimi olarak ikaz et-
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mek kasdını taşıyorlarsa bu hareketleri makbul
dür. Fakat, bu mânevi silâhımızın varlığını ka
bul etmiyen ve ondan fayda ummıyan ve din aki
delerini orta çağ zihniyeti olarak vasıflandırıp za
mirlerin deki gizli his ve kasıtları ile dindarları 
ve henüz din bilgisine sahip olmıyan gençleri, 
maskeli komünizm tehlikesi ile de vehmü hayale 
düşürüp tereddüde sevkeden ve dinin kaadir ve 
kudsiyetini ve lüzum ve ehemmiyetini istihdaf 
edenlerin hareketleri memleket için sadece bir
li ifak ve izalesi elzem bir felâkettir. 

Hulâsa; geçen yıl da arzettiğim gibi devam 
edip sonu gelmiyen huzursuzluğu ortadan kaldır
mak için Devletin mümkün olan çarelere ciddi
yetle baş vurması ve bu arada Diyanet İşleri mü
essesesinin Devlet teşkilâtı içinde kalması zaruri 
ise bunun pasif halden kurtarılması ve mânevi şe
ref i ile mütenasip bir inisiyatif e ve seviyeye ma
lik kılınması ve binnetice bulanık suda balık av
lamaya çalışan sağlı ve sollu avcılara fırsat ve 
saha bırakılmaması ve bu sayede âmme huzuru
nun iadesi samimî dileğimdir. 

Hükümetten gayret, Allah'tan muvaffakiyet 
dilerim. (Alkışlar). 

REÎS — Abdullah Aytemiz. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Muhte

rem arkadaşlar; konuşmamın başlangıcı, Türk in
kılâbı, îslâm dini bu mevzu üzerinde kanaatim 
Allah'ı bütün Müslümanların Ulu Peygamberi 
konuşacaktır. Ben sadece arada sesli bîr makina 
\aziyetindeyim. 

Her milletin olduğu gibi Türk milletinin de 
dini vardır. Türk milletinin en büyük ekseriyetini 
müslümanlar teşkil eder. Dîn duygusu öyle bir 
duygudur ki, hiçbir kuvvet onu temelinden, kö
künden, atamaz. Ne kanunların, ne de maddi 
kuvvetlerin hükmiyle ilga edilemez, mülga ol
maz. O teshiri mümkün olmıyan kalb gibi, muh
kem bir mahfaza içinde daima mahfuz kalır. Millî 
Mücadelede din kuvvetinden ne kadar istifade et
tiğimiz herkesçe malûmdur. Başta Atatürk ol
duğu halde din kisvesine bürün,dük, maneviyat
tan istiane ettik ve muvaffak olduk. Din denilen 
manevî kuvvet her zaman için en ziyade tehlikeli 
zamanlarda lâzımdır. 

Bir adam her hakkından hattâ sıhhatinden de 
fedakârlık yapabilir. Vazgeçebilir. Ama din ka
bili feragat haklardan değildir, hakikaten o di
nin hakiki saliki ise. 

file:///aziyetindeyim
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Aziz arkadaşlar; başta Cumhuriyet olduğu 

halde milleti en mütekâmil, müterakki mîlletler se
viyesine yükseltmeyi, memlekette adaletin temini, 
vatanın tamamiyle, hakkiyle sıyanet ve müda
faası, milletin istiklâl ve hâkimiyetinin mahfuzi-
yeti, milletin ilim, irfanla teçhiz edilmesi, inkı
lâplarımızın en esaslı prensiplerini, gayelerini 
teşkil etmektedir. 

Şimdi bunlara muvazi olarak islâmi hüküm
lerden sırasiyle bahsedeceğim. 

Evvelâ, Cumhuriyet. Hazreti Peygamber ken
disini istihlâf edecek halefini tâyin edebilirdi. 
Etmedi. Milletin iradesine bıraktı. Ümmeti tara
fından dört halife seçildi. Ondan sonra milletin 
iradesi üzerinde tasarruf etmek mütehakkim, 
mütecebbir adamların eline geçti. Milletin hâ
kimiyet ve tasaruf hakkı. Daha sonraları Padi
şahlığa çevrildi ve evlâdiyelik olarak devam edip 
gitti. Türk Milleti hiç şüphesizdir ki, basta 
Atatürk olduğu halde harekete geçti, milletin 
bu ezelî Hakkını ebedîleştirmek için, gaasıplan 
elinden istirdat etti. Şu halde tslâmiyette asıl 
olan Cumhuriyettir. îslâm dini duyulduğu, ras
gele söylendiği gibi, terakkiye mâni geri bir din 
değildir. Bilâkis terakkiyi emreden, ilerlemeyi he
def tutan bir dindir. Konuşmamın mukaddeme-
sinde arzettiğim gibi Hazreti Muhammet hadisi 
şerifinde her hangi bir adam iki gününü terak-
kisiz geçirmişse bir ilerleme kaydetmemişse o 
adam zararlıdır buyuruyor. Yine ilerleme, 
terakki hakkında Kuranı Kerimde bir ayet var
dır ki; bu kürsüde mânalarını arz ve beyan 
edeceğim. Ayet ve hadisleri aynen okumayı mu 
vafık görmüyorum. Tercümesini kısaca şöyle
ce ifade edebilirim. «Ey Müslümanlar ticaret 
ziraat ve sanat sahalarında ve harb alât ve ede
vatım imal ve ihzarda lâakal düşmanlarımız 
kadar mücehhez olunuz.» Arkadaşlar, böyle bir 
din nasıl olur da terakkiye mâni olur? Bir mil
letin mevcudiyetinin muhafazası için ne gibi 
şeylere ihtiyaç varsa, her müslümanm onları ye
rine getirmesi vaciptir. 

İslâmiyet vatan muhafazasına da çok kıymet 
ve ehemmiyet vermiştir. 

Hazreti Peygamber, hudut boyunda bir gece 
nöbet bekliyen bir erin bir ay nafile ibadet et
mesinden daha hayırlı olduğunu beyan buyur
muştur. Bu hadisi şerife, bir müsteşrik yani 
ecnebi bir din âlimi eserinde şöylece bir cümle 
ilâve etmektedir. «Böyle bir dine inanan bir mü-
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J letin nasıl olur da hudutlarından düşman gi

rer.» ve yine mütaaddit âyetlerin mazmuniyle 
mefhumiyle bir araya getirerek ifade edeyim 
ki, düşmana karşı yapılan bir harbde bir müslü-
man ya ölür şehittir, veya kalır gazidir. Ancak, 
geride bulunan bir kuvvete iltihak edip, tekrar 
düşman üzerine taarruz için ricat caizdir. Fa
kat düşmana arkasını çeviren ve kaçan bir müs-
lüman islâmiyet camiasından çıkmış sayılır. 
Ve yine islâmiyet milletin hakimiyet ve efendi
liğine çok kıymet vermiştir. Bunun hakkında 

I mütaaddit ayetler mevcuttur, çok ehemmiyetli 
I mevzular hakkında muhtelif ayetler nazil olmuş

tur. 
Meali şerifi; Ey müslümanlar, sizler kendile

rinizden olmıyan bir kavmin veliliğini, efendi
liğini kabul etmeyiniz. Her kim bunu kabul 
ederse islâmiyet kadrosu dışında kalmış sayılır. 
tlim, marifet sahasında da müslümanlık çok ile
ri gitmiştir. Hazreti Peygamber beşikten kab-

I re kadar çalışmayı, .ilim öğrenmeyi emretmiş; 
ilmin aranmasını bir cihat saymış, ilmi bir iba
det addetmiş ve ilmin rütbelerin en yükseği 
olduğnu beyan buyurmuştur. Kuranı Kerim'de 

I nazil olan ilk ayet, Hazreti Muhammed'e ilk 
hitap şöyledir. Ey Muhammed, azîm olan Rab-

I binin ismiyle bağlıyarak oku. Azametine bina
en tekrar ediyorum : ilk hitap* ilk ayet Hazre
ti Muhammed'e «Oku» emridir. Ve yine... 

SEDAT BARI (Seyhan) — Reis Bey, bütçe 
I ile ilgili değil gibi görünüyor. (Var sesleri) 

vaiz mahiyetini alıyor. Başka yerde zevkle din
leriz ama burada sırası değil. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Mü
saade buyurun. Daha ağır konuşacağım. Çünkü 

I tecavüz ve taaddiye mâruz kalan insanlar men
sup oldukları cemiyeti muhafaza ve müdafaa et
mek mecburiyetindedirler. Rica ederim, böyle 
serbestçe konuşmak hakkını bizden diriğ et
meyiniz. Müsaade buyurunuz. (Sedat Barı'ya 
hitaben...) Sizden başfca süda'ları olan, milletve
kili yok mu burada? Burada suda'lan olan, bu 

t sözlerden sıkılan bir arkadaş varsa lütfen dışar-
da istirahat buyurur. (Devam sesleri ve alkış
lar). 

Bu bir mukaddemedir. Lütfedin sonu gele-
I cek. 
j RElS — Efendim; devam buyurun. 

ABDULLAH AYTEMlZ (Devamla) — Her 
I şeyde müsavi olan insanlar bâzı şeylerde mü-
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savi değildir. İlimle cehil gibi, Kuranı Kerim'-
de bilenle bilmiyen müsavi midir? buyurulmuş-
tur. îslâmiyette adalet en büyük şeydir. Bir 
mülkün temelidir. Hadisi şerifte «Bir saat adil 
ile muamele, 60 sene nafile ibadet etmekten ev
lâdır.» ve yine Kuranı Kerim'in bir ayetinde «Nâs 
arasında hükmettiğiniz zaman adil ile hükmedi
niz». Keza diğer bir ayette «Allah size adlü ih
san ile emreder.» buyurulmuştur. 

Cumhuriyet idaresinin ve Türk inkılâbının 
kabul ettiği esasları, gayeleri islâm dini, islâm 
hukuku fazlasiyle emredici mahiyettedir. 

Böyle olmakla beraber bir zamanlat* Salta
nat devrinden kalma murakabesiz, himayesiz, 
ihtiyari din âlimleri, hocaları yetiştirmeye 
mahsus medreseler vardı. Bu müesseselere de
vam edenlerin maalesef bir kısmı hakikaten eç-
hel girer cahil çıkardı. Böylece İslâm dini ile 
lâyıkı ile mücehhez olmıyan rasgele malûmatı. 
hurafatı, uydurmaları islâmi bir malûmat ve 
bilgi zannederek sağda solda va'zü nasihat ka
bilinden söylemekten hâli kalmazlardı. Bunla
rın arasında yobaz denmeye lâyık kimseler de 
vardı. Bunlar şahsın hürriyetine tecavüz, tec-
hil ve tekfir ederlerdi. Ama son zamanlarda 
hakikaten münevver olmaktan çok uzak, İs
lâm Dininin en basit bir kaidesini bile bilmi
yen ve fakat kendisine münevver süsünü ve
ren birtakım adamlar türedi. Bu gibiler de 
bir nevi yobazdır. Yobaz ne demektir? Başka
larına tahakküm eden kimseler demektir. Ben 
mutaassıp yobazlardan korkmam; yüksek bir 
âlim dur, sus derse durur, susar ama elinde 
kalem, kızdıklarına hücum eden, istediği gibi 
yazan, matbuat serbestliğinden cesaret alan 
yobazlardan korkulur. İşte bu yobazlar daha 
tehlikelidir. Çünkü cemiyetin mukaddesatını 
hedef tutarak şahıslara hücum ederler. İşte bu 
iki zümre kendilerini, hakiki âlimler, münev
verler yerine koyarak birbirinin dilinden an-
lamıyan iki kimse gibi şamata kabilinden mü
nakaşalarda bulunurlar. Bu münakaşa ve mü-
bahaselerin zararı nefislerine münhasır kalsa 
idi mesele yoktu. Halbuki millet bundan mus
tariptir, bu yüzden milletin huzuru bozulmak
tadır. Günün birinde mukadder olup da ha
kiki münevverlerle, âlimler bir araya gelseler 
- beni de bilmiyenler çok mutaassıp zanneder
ler. Ben çok mutedil bir adamım - bütün ihti
laflı meseleler birden çözülür, açılır. İhtilâf 
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sahası çok daralır ve mahdutlaşır. Binaen
aleyh, bu memleketin hakiki, asri din âlimleri
ne çok ihtiyacı vardır. Bugün memlekette böy
le adamlar bulunmadığı için taklitçi zümreler 
meydanı boş buldular. Hakiki münevverlerle 
hakiki âlimler karşı karşıya gelme imkânını 
bulamamışlardır. Islâmiyetin, yukarda arzey-
lediğira hükümleri, inkılâbın esaslarının kuv-
vei müeyyidesi ve mânevi teminatı mahiyetin
dedir. İlâhî hükümleri, emir ve nehiyleri bu 
millete lâyıkiyle anlatacak âlimler bulunsa idi 
memleket afakinin bozulan havası çabuk dü
zelirdi. Fakat ne yapalım ki bu iki zümre ha
kiki âlimler ve münevverler namına harekete 
geçerek fuzuli ve lüzumsuz münakaşa ve mü-
şatemeleriyle halkı huhzursuzluğa sevketmek-
tedirler. Bu lüzumsuz münakaşaların zararını 
millet görmektedir. 

Arkadaşlar, ben bu milletin din bakımından 
başı kopmuş bir gövde haline geldiğini bundan 
evvel dinî bir mevzu üzerinde yaptığım ko
nuşmamda izah etmiştim. Ben bunu tekrar edi
yorum; hukuk, tababet ve sanat ihtiyaçları
mızı tatmin için bizden üstün memleketlerden 
nasıl ki mütehassıslar eelbettikse, ecnebi mem
leketlere yüzlerce talebe gÖnderdikse, din âlim
lerinin bulunduğu bir yerden yani Mısır'daki 
«Camiülezher» adındaki İslâm Darülfünunun
dan İlahiyat Fakültemizi ıslah, ikmal ederek 
bu müesseseden din âlimleri yetişinceye kadar 
ve dinî müesseseler kuruluncaya kadar istifa
de etmek zorıınaayız. Ben demiyorum ki ; ec
nebi bir âlim getirelim, bir Alman doktorunu 
ve hukukçusunu getirdik, senelerce bunlardan 
istifade ettik, neden Müslüman ülkesinden din 
âlimleri getirmiyelim. Bahusus benim teklifim 
evvel ve âhir Camiülezher'e senelerden beri din 
aşkı ile, kaçak suretiyle 85 talebemiz gitmiştir. 
Bunu kabul etmek lâzımdır ki bunlardan bi
hakkın istifade edilir, hattâ tahsil için Cami-
ülezhere talebe gönderelim. 

Arkadaşlar; müfrit bâzı gazeteciler, yani 
demin tarif ve tavsif ettiğim zümreler bunu ele 
aldılar, aylarca mütemadiyen üzerinde durdu
lar ve aleyhimde yazı yazdılar. Yalnız bun
dan ibaret olsa; bir de şöyle bir sebep ekledi
ler : Aytemiz Camiülezher'e talebe gönderilme
sini istiyor, bu irticai bir harekettir, dediler. 
Maalesef, Yeni Sabah müstesna, diğer gazeteler 
aylarca yazdılar. Müşterek Haysiyet. Divanı ile 
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Meclis Haysiyet Divanı Balkanı bulunduğum 
halde, kâh Merkez Haysiyet Divanı kâh Yük
sek Haysiyet Divanı Başkanı olduğumu yazıp 
durdular. Bu yazılardan anlaşılıyor ki, hangi 
divan reisi olduğumu da öğrenememişlerdi. 
Bulunduğum heyetin mahiyetini dahi anlama
dan alabildiğine yazdılar. Bunun politikaya 
temas eden cihetini yani Başkanı bulunduğum 
Haysiyet Divanı kararlarından bâzılarına ni
çin muhalif kaldığımın sebebini burada izah 
edecek değilim. Ekseriyetin verdiği karar mu
tadır. Caraıiülezhere giden talebelerden istifa
de edilmesi yolundaki konuşmamı ileri sürerek 
aylarca beni ve bâzı arkadaşları mütemadiyen 
teşhir etmekten geri kalmadılar. O kadar yaz
dılar ki, günün birinde kendi yalanlarına ken
dileri de inanmaya başladılar. Bir adam bir 
yalanı mütemadiyen söylerse neticede o yalana 
kendisi de inanır derler. Bunlar parti tarafın
dan neden tekzip edilmedi. 

REÎS — Efendim, bu sözlerinizin Diyanet 
fşleri Bütçesiyle bir münasebeti yok. 

ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Sa
bahtan beri her hatip burada fikirlerini söyle
di. Bu kürsüden Matbuata cevap veriyorum. 

Böyle bir iftirayı Kurunu ulâdaki partiler
den birine yapmış olsalardı bunu hakaret 
telâkki ederek hemen tekzibe tevessül eder
lerdi. Fakat mensup olduğum parti al
dırmadı ve tekzibe lüzum görmedi. Son
radan düşündüm, çok isabetli hareket et
miş olduklarının farkına ve zevkine var
dım. öyle iddialar vardır ki, çürüklüğü için
de mündemiç ve gösterilen sebep iddiasını tek
zip eder mahiyette 'olur. Bunun nesini tekzip 
edeceksin. Bu, bizatihi kendi kendini tekzip 
ediyor. Bunu parti tekzip etseydi tekzibin 
tekzibi olurdu ki, bunun neticesi müspet çıkar
dı. Demokrat parti bunları derhal tekzip et
memekte çok isabetli hareket etmiş oldu. 

Arkadaşlar; konuşulması, söylenmesi lâzım-
gelen daha çok şeyler vardır, fakat sabrınızı 
tüketmiyeceğim. Şimdiye kadar konuşan
lar fazlasiyle paylarını almışlardır. Ben bu 
kürsüden zaman bakımından çok alacaklı çı
karım. Onun için lütfedip biraz daha dinleyi
niz. 

Efendim; ben îslâm dini ile mütedeyyin, 
dinî mukadderatını her şeyin fevkmda gören 
bir milletin mebusu sıfatiyle bu kürsüde din 
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I mevzuu üzerinde konuşurken bilhassa Camiül-

ezher'e taLeıbe gönderilmesi talebinde bulunur
ken siyasi olgunluğunu ispat etmiş bulunan 
Halk partili muhterem milletvekilleri bu sözle
rimi sükûnetle, vekarla dinlediler. Demokrat 
Parti sayın milletvekilleri de iyi ve ıtakdirli 

I (karşıladılar. 
Meclisin 'böylece fena bir tezahürle karşı

lamadığı bilâkis alkışladığı bir mevzuu maale
sef matbuat aylarca aksine olarak bir irtica 
olarak vasıflandırdı ve bir itham vesilesi ya
parak atıp tuttu. Böyle düşünenlere sorarım. 

I Bir milletvekilinin, temsil ettiği millet namına, 
yaptığı bir teklifi neden böyle fenaya çekerek 
mâna veriyorlar ve tefsir ediyorlar. Ben her-

I hangi bir mutekit mebusun yapacağı vazifeyi 
yaptım. Türk milletine din telkini için Vati
kan'dan rahipler celbini istiyecek değildim ya. 
Bu hususta beni tenkid edenler eğer böyle bir 
şey arzu ediyorlarsa ne iktidar, ne muhalefet 
partileri içinde böyle bir mebus bulamıyacak-

I lardır. 
Aziz arkadaşlar, asırlardan beri bu millet 

derebeylerin tahakkümü, sonra padişahların is
tibdadı ve daha sonraları da tek partili Hükü-

I metin - istibdadı demiyeceğim, çünkü bu işte 
I olgunluk göstermiş oldular - tahakkümü altın

da kaldı. Mazilerinden de bahsetmiyeceğim. 
(Bravo sesleri). Tek partili Hükümetin tahak
kümü diyeceğim. Saltanatı demiyeyim iltimas 
edeyim, (Gülüşmeler) Şimdi de arkadaşlar, Matbu
at saltanatı, istibdadı bütün şiddetiyle başlamış 

I oldu. Bu, cidden korkunçtur. Niçin? Bugün isti
naf teşkilâtı mevzuubahis. Bu ne demek? Mevzu
lunuza ne taallûku var diyeceksiniz arzedeyim, 
arkadaşlar, hâkimler muhtaç oldukları en büyük 
himayeyi, en büyük sahabeti, en yüksek adalet 

I mercii olan Temyiz Mahkemesinden görmektedir
ler. Bir hâkime, verdiği hükümden dolayı, o sa
taşır, berik'i sataşır, gûnagûn tenkidler yapılır. 
Günün birinde verdiği hüküm Temyiz Mahkeme-

I sinden tasdik edildi mi akan sular durur, ağızlar 
kapanır. Çünkü hâkim bütün mevcudiyetiyle 
kendini Temyiz Mahkemesine beğendirmeye ça
lışır ve kuvvetini bu merciden alır. Şimdi din 

I mevzuu üzerinde bir dâva ve muhakeme oldumu, 
gazeteler başlıyacak. Zanlının irticai hareketin
den bahsedecekler buna rağmen hâkim beraet 

I kararı verdi, mi gazeteciler nazarında hâkim de 
I mürteci sayılacaktır ve aleyhine yazılar yazıla-
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çaktır. Çünkü mürtecii himaye eden mürtecidir ! 
diyecekler. Temyiz hâkimleri eskiden beri cid- ! 
den meslekî cesaretlerini muhafaza etmektedirler. 
Şimdi hakikaten endişeli durumları vardır. Çün
kü istinaf mahkemelerinin kurulması bahis mev
zuudur, Temyiz Mahkemesinin böyle kararsızlık 
bir hale gelmesi ne olacak. Bunu yani istinaf 
mahkemelerinin kurulması kanununu bir an ev
vel çıkarmak lâzım. (Sadet harici konuşuyorsun 
sesleri) Sadet dâhilindeyim. Böyle bir adam hak
kında hâkim beraet kararı verecek olursa hâki
me de mürteci diyecekler ve neşriyata başlıyacak-
lardır. 

Temyiz Mahkemesi öteden beri Allahtan baş
ka kimseden korkmıyan bir heyettir. Bugün isti
naf mahkemeleri teşkilâtı dolayısiyle, belki bu 
teşkilâtı kabul edeceğiz, veya etmiyeceğiz. Fakat 
bu kanun çıkınca acaba Van'a mı, Bitlis'e mi 
yoksa başka bir yere mi, nereye gideceğiz diye 
Temyiz hâkimlerinde bir endişe hâsıl olacaktır. 

Arkadaşlar; Temyiz Mahkemesinin hiçbir de
virde, hiçbir Hükümetin tesiri altında kalmadı
ğına kaaniim. Ama Temyiz Mahkemesi, bu celâ
detini neye medyundur? Lâyenazilliğe... Başka 
bir Temyiz Mahkemesi olmadığı için başka ma
hallere nakil mutasavver olmamasına medyundur. 
Matbuatın müdahale ettiği işlerde bu halin hâ
kimler üzerinde cidden çok fena tesiri oluyor. 
Şimdi Temyiz Mahkemesi hâkimleri, kendisi muh
tacı himmet bir dede nerde kaldı gayrıya him
met ede.. Bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Fazla rahatsız etmiyeyim. Bu kadar kâfidir. 
(Alkışlar) 

RElS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCÎOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlr; ben de bu mevzu etrafında epey
ce konuşacaktım. Fakat dinlediğim arkadaşları
mın konuştuklarından iştirak ettiğim bâzı nok
talar üzerinde durmıyacağım. 

Diyanet İşleri Bütçesi deyince; bu, yalnız 
dini alâkadar eden bir bütçe değildir. Ben bu
nu şju nokta üzerinde çalışmakla mükellef gö
rüyorum, lâiklik ve inkılâbın müdafaasını üze
rine almış bir dairenin bütçesi olarak telâkki 
ediyorum. 

Lâiklik öteden beri yanlış anlaşılmıştır, her
kes başka başka mâna veriyor. Bu, dinin Devlet 
işine karışmaması, dinin siyasete âlet edilmemesi 
şeklinde anlaşılmalıdır. Bizim dinimizin hüküm- | 
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lerinde de, benim ibadetime karışma ben de se
nin ibadetine karışmam kaidesi vardır. Hazreti 
Peygamberden sormuşlar, şunu bize söyle, şu iş 
nasıl olacaktır, demişler. O da dünya işlerini 
siz de benim kadar düşünebilirsiniz, cevabını 
vermiş. 

Arkadaşlarım, dinde zor yor yoktur. Sen ken
di düşüncenle hareket et2 ben de kendi düşün
cemle' hareket edeyim, demekten anladığımız ne
dir? Lâiklikten anladığımız mânanın karşılığını 
ifade eder. Teşkilâtı Esasiye Kanununda lâiklik 
kelimesi var, 75 nci maddesini okuyorum: 

«Hiçbir kimse mensup olduğu felsefi içtihat
tan ve mezhepten dolayı muaheze edilemez. Asa
yiş ve umumi muaşeret adabına ve kanun hü
kümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü 
dinî âyinler yapılması serbesttir.» 

Türklerin hukuku âmmesi faslı meyanmda 
bulunan bu maddede din hürriyetini alâkadar 
ediyor. Söz hürriyeti, mesken hürriyeti gibi bü
tün hürriyetlerimizi halka öğretmek vazifesi ile 
mükellefsek, din hürriyetini de halka öğretece
ğiz. Bu, şu bu asrın ihmali değildir. Asırlardan 
beri intikal etmiş bâzı muzır neticeler vardır, 
iki zihniyet birbiriyle çarpışıyor. Meselâ öyle 
şahıslar görürsünüz ki dinle alâkadardır, öbürü 
bunu inkılâp aleyhtarı telâkki eder. Fakat sonra 
anlar ki o kendisinden fazla inkılâp taraftarı
dır. öbür tarafta kendisini dindar te
lâkki eden karşısındakinin içinde ne ol
duğunu bilmez. O da ona dinsizlik damga
sını vurur. îşte bu iki zihniyet birbiriyle mü
cadele halindedir. Arkadaşlarım izah ettiler. 
islâm dininin Kuranı Kerim de medeniyet ve te
rakki dini olduğunu emrediyor. Alman, Fransız 
ve ingiliz filozofları da Kuranı Kerimin Allah 
tarafından gönderildiği ve bu dinin medeniyet 
ve terakki emreder din olduğunu kabul ediyor
lar. Inkilâplarda medeniyetin yüksek seviyesi
ne çıkmak olduğundan dine aykırı değildir.. 

Şimdi memlekette 40 bin tane köy vardır. 
Bu köylerin imamları Diyanet işleri Bütçesin
den maaş almazlar. Yalnız belediyesi bulunan 
yerlerdekilere maaş verilir. Raportör arkadaşı
mız raporunda 20 bin köyde mescit ve cami ol
duğunu belirtiyor ki, bunlar Diyanet işlerinden 
vazife için müracaat edenlerdir. Etmiyenler d* 
vardır. Umumiyetle bu 40 bin köyde imamlık 
edenlerin hemen hepsini halk kendi parasiyle 
tutar. Bunların hiçbiri kayıt v şarta tâbi değil-
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dir. Bunlar yalnız namaz kıldırmasını bilir baş
ka bir şeyden bahsetmezler. 

Şimdi arkadaşlar, bu vaziyette nasıl inkılâp
çılığı lâyikliği bunlar nasıl anlatabilir. Bunları 
ele almak lâzımdır. Üç sene zaman, parti mü
cadeleleriyle geçmiştir, halk bundan muzdarip-
tir. Din namına salâhiyet olsun olmasın bâzı 
kimselerin kötü söz söylediğini işittik. Hakika
ten dindar vatandaşlar da bundan çok muzdarip 
oluyorlardı. Ben diyorum ki : Bir iktidar par
tisinin başkanlığını deruhde eden zat, bunun 
birgün zararını görecek ve ona göre tedbir ala
caktır. işte son konuşmasında müslümanlığm 
geriliğin ne olduğunu söyledi ve bunları izah 
etti. Ayni zamanda muhalefet partilerinden de 
söz istedi. Ve bu son konuşmasını ve son hare
ketini gayet güzel bir hareket telâkki ettim. Ve 
bundan memnun oldum. İnşallah bundan sonra
ki işleri de ikmal edecektir. Allah'tan muvaffa
kiyet dilerim. 

REİS — Fikret Başaran. 
FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Aziz ar

kadaşlar, Diyanet İşleri Bütçesinin müzaresin-
de Bütçe Komisyonuunda bütün maddelerin, fa
sılları üzerinde arizu âmik tartışmalar ve gö
rüşmeler oldu. Bu görüşmelerde ve verilen ka
rarlarda Bütçe Komisyonunun gösterdiği hassa
siyeti yüksek huzurunuzda sevinçle ve şükran
la kaydetmek isterim. 

Arkadaşlar, bu meyanda Diyanet İşleri üze
rinde gerek Hükümetin, gerek Yüksek Mecli
sin birkaç seneden beri gösterdiği hassasiyet 
islâm olarak övünmeye ve şükranla karşılanma
ya değer bir hakikattir. Biz iktidarı ele aldığı
mız gün Diyanet İşleri Bütçesi iki milyon lira 
ile üç milyon lira arasındaydı. Bugün şükran
la arzetmek isterim ki Diyanet İşleri Bütçesi 
on milyon liraya iblâğ edilmiştir. Gerek Hükü
metimiz gerek Bütçe Komisyonu ve Yüksek 
Meclisimiz her sene milyonlar artırmak suretiyle 
bu milletin, maddi sahada olduğu kadar, manevi 
inkişafına da bu şekilde hizmet etmiş ve bu sa
hada hassasiyet göstermiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; bu bütçe müzakeresi münasebe
tiyle birkaç noktaya temas etmeme müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Bu sene hademei hayrat kadrosuna 586 bin 
lira bir tahsisat fazlası kabul edilmiştir. Bunun 
bir kısmı ile çok yerinde olarak 226 imam, hatip 
ve müezzinin ücretlerine 10 - 25 lira arasında 
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bir zam yapmak imkânı sağlanmıştır. Geri ka
lan 360 bin lirası ile de aneak 500 imam, hatip 
kadrosu sağlanmıştır. 

Arkadaşlar; hepiniz takdir buyurursunuz ki, 
köy ve şehirlerimizdeki sayısı 25 bini bulan mes
cit ve camilerimiz için bütün vatandaşlar kadrolu 
ve salahiyetli bir imam ve hatip bulunmasını şid
detle istemektedirler. Hepimize yer yer müra
caatlar yapılmaktadır. 25 000 caminin kadrosunu 
bir senede iki senede temin etmek bugünkü büt
çe içerisinde hakikaten zor olacaktır. Bunu te
min etmek mümkün olmıyacaktır. Fakat arka
daşlar, hiç olmazsa her sene 1 000 imam hatip 
kadrosunu kabul buyuracak olursanız, muhakkak 
ki ihtiyacı kısmen temin ve tatmin etmiş ola
cağız. 

Aziz arkadaşlar, bu ilâvesini arzu ettiğimiz 
500 imam ve hatip kadrosu için yüksek tasvibinize 
arzedilmek üzere bir teklifmiz de vardır. İmam ve 
hatip ihtiyacı karşısında teklifimizin mazharı ka
bul olacağını kuvvetle ummaktayız. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas ediyorum, 
her yerde Hafızı Kuran okulları ve kursları açıl
maktadır. Kuran öğretmenlerinin ne vasıfları, 
ne de öğretim durumları üzerinde, teessürle ar-
zederim ki yakın bir alâka gösterilmemektedir. 
Yer yer gezdiğimiz, tetkik ettiğimiz Kuran kurs
larında öğretmenler eski harfleri eski usulle ted
ris etmektedirler. 

Arkadaşlar, acaba bugün meriyette bulunan 
kanun bu şekildeki tedrisata müsaade edecek mi
dir, etmiyecek midir? 

Arkadaşlar, bâzı yerlerde bu durum müsa
maha ile karşılanıyor. Bâzı yerlerde kanuni ta
kibat yapılıyor. Maarif, müfettişleri takibat ya
pıyorlar. Eski harflerle tedrisat yapamazsınız, 
diyorlar. Çok yerlerde mademki Kuran oku
nacak bu da eski harflerledir binaenaleyh Arap 
harfleriyle öğretmek icabeder, diyorlar. Bugün
kü mevzuat üzerinde bir huzursuzluk tevlit eden 
bu ciheti Millî Eğitim Bakanlığı kökünden hallet
melidir. 

Arkadaşlar; Diyanet işleri Reisi ile zaman 
zaman yaptığım temaslarda kiymetli vaizlerin 
haftanın hiç olmazsa muayyen saatlerinde dinî, 

I ahlâkı ve içtimai mevzular üzerinde halkı tenvir 
ve irşat edici konuşmalar yapması ricalarım kar
şısında, Hükümetin de buna muvafakat etmesi 

I halinde bunun temin edilebileceği mütalâasında 

— esi — 
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bulunuldu. Bundan Önce bir kanun tasarısı gö- I 
rüşülürken Sayın Başbakanlık Müsteşarı ve Hü
kümet mümessili arkadaşımızın ağzından da se
vinçle duyduğumuz şu mevzu üzerinde yani hal
kın bu ihtiyacını temin etmek için hiç olmazsa 
("uma veya Pazar günleri öğle radyolarında dinî, 
ahlâkî ve iştimai mevzular üzerinde en salahi
yetli vaizlerimiz veya din adamlarımız, ilahiyat 
Fakültesinden mezun münevver arkadaşlarımız 
tarafından birer konuşma yapılması hakikaten ar
zu edilen bir mevzudur ve bunun en kısa zamanda 
tatbikma geçilmesini yüksek huzurunuzda salahi
yetli arkadaşlardan bendeniz rica edeceğim. 

Saygılarımla. 
REÎS — Burhanettin Onat. 
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kavga etmeye değmez. Fakat mesele bu değildir 
arkadaşlar. Mesele bundan ibaret değildir. İnsa
nın maneviyatında, insanın izinde bir boşluk var; 
b'ir ihtiyaç var, inanma ihtiyacı, tapma, ibadet 
etme ihtiyacı. Bu, ilk iptidai insandan beri, bu 
ihtiyaç en şiddetli, en bariz şekilde kendini his
settirmiştir. Toprağa düşen ilk insan evvelâ et
rafına bakmış, inanacak, tapınacak bir şey ara
mış. Güneşi görmüş, güneşe tapmış, göğe bakmış; 
bir nâmütenahilik, büyük bir kudret, ona tapmış. 
Ateşe tapmış, ağaca tapmış ve nihayet kendi 
eliyle yaptığı puta tapmış. Ondan sonra peygam
berlerin irşadiyle hakiki dinler meydana gelmiş, 
Allaha tapmış, birtakım dinler meydana gelmiş. 
Bu dinler insanlığın tarihinde olduğu kadar ta
lihinde de büyük roller oynamış. 

Arkadaşlar, dün olduğu gibi bugün de din 
mevzuu bu milletin talihinde büyük rol oynamış 
ve büyük yeri bulunmaktadır. 

1951 Bütçesini müzakere ederken de bilmüna-
sebe arzettimd'i. O seneler zarfında memleketimi
zi ziyaret etmiş bulunan asrımızın en büyük ta
rihçisi, yalnız tarihi yazan değil, onun felsefesini 
yapan Toynbi gelmişti. Birinci Dünya Harbin
den sonra insanların ahlâkında vukua gelen te
reddiyi mütalâa ederken insanların içine düştü
ğü bu felâketten kurtarılabilmesi için dinlerine 
dönmeleri, dinlerine sâlik olmaları lâzımdır, di
yor. Ve din olarak iki dini alıyor: Musevilik, 
bu biraz eskimiş, demode olmuştur, ilk olarak 
hiristiyanlık ve ondan daha mütekâmil ve daha 
pratik olan müslümanlık vardır, diyor. 

Belçikalı büyük bir din ve soyoloji âlimi 
ki aynı zamanda birkaç Amerikan üniversitesinin 
fahri profesörüdür, her sene Amerika'ya gider 
konferanslar verir, döner. Vatan Gazetesinde şa
yanı dikkat bir makalesinin tercümesini okudum. 
Diyor ki; bugün 'insanların içinde çırpındığı ah
lâki sefaletten kendilerini kurtarmak için müs-
lümanlığın prensiplerine dört elle sarılması lâ
zımdır. Bakmayınız, birçok yerlerde müslüman 
memleketler tereddiye uğramış gibi gözükürse de 
bu müslümanlığm kabahati değil koyu taassubun 
tesiridir, diyor. 

Şu halde arkadaşlar, din yalnız Allahla kul 
arasında basit bir teammülden ibaret değildir. Biz 
ki, bin sene bir din Devleti olarak yaşamışızdır. 
İmparatorluğumuzun en satvetli devirlerinde 
cereyan eden hâdiselere bakalım. Orada Türk
lük seciyesiyle, İslâmlık akideleri birbirine 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım, 1953 senesi Bütçesi sırasın
da Diyanet İşleri Reisliği Bütçesini konuşuyoruz. 
Bundan evvelki Başbakanlık Bütçesini, Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesini 
konuştuk. Bundan sonra da meselâ Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Bütçesi, Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesi, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
ve diğer Bakanlıkların Bütçesini konuşacağız. 
Bunların hepsinin kendisine göre çizilmiş, tâ
yin edilmiş prensipleri vardır. Bu prensipler 
üzerinde bu fasla verilen para azdır, çoktur, 
filân işi şu şekilde, şu şekilde yapmalı, veya yap
mamalı şeklinde konuşuldu ve konuşulacaktır. 
Fakat, diyanet işleri böyle değildir, arkadaş
lar. Bugün din ve ahlâk mevzuunda bir anlayış 
anarşisi içinde bulunuyoruz. Bilhassa son zaman
larda din mevzuu taassupla, ahlâkla, irtica ile, Ata
türk'ün heykeline el uzatan ticanilerle hepsi bir 
arada karma karışık bir vaziyette mütalâa edil
mekte ve biribirine karıştırılmaktadır. 

Bir lâyiklik mevzuu var. Bunun hududu 
nerede başlıyor, nerede bitiyor? Lâiklik nedir? 
Buna sarih olarak kimse cevap veremez. Bi
naenaleyh Diyanet İşlerinin 1953 senesi Bütçesi 
bu sene şu kadar liradır, geçen sene şu kadar 
lira idi demeden evvel, bir defa din mevzuunuu 
bu memleketteki prensibini halletmek mecbu
riyetindeyiz. 

Din nedir arkadaşlar? Evvelâ müsaadenizle 
bunun üzerinde duralım, müsaadenizle. Yalnız 
Allahla kul arasında vâki mânevi b'ir münasebet 
mi? Eğer böyle ise mesele çok basit. Üzerinde | 
durmaya, inceleme yapmaya, tetkikat yapmaya, | 
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perçinleşmiş, perçinleşmiş değil, sıkı sıkıya 
kaynaşmış olarak görülmüştür. öyle bir kay
naşmadır ki, bu onu ayıramazsınız, mezcolmuş 
arkadaşlar. Bununla beraber Türk seciyesiy-
le islâm akidesinin birbirine mezcolıması netice
si dünyaya yepyeni bir manzume, yep yeni ve 
müthiş bir kuvvet çıkarmıştır. Bu kuvvet bu
gün dahi karşısında büyük bir hayranlıkla dur
duğumuz gayet geniş bir toleransla mücehhez 
bulunuyor. Kuvvet buradadır, kuvvet tole
ranstadır. 

İslâmiyet zaten tesamuh dinidir. Kudüse 
giren Hazneti Ömer Kamame Kilisesini tahrip 
etmedi, iki rekât namaz kıldı, kiliseyi olduğu 
gibi bıraktı. 

İstanbul'u fetheden Fatih oradaki hiristi-
yanları imha etmedi, sadece tesamuh ile de 
iktifa eylemedi, onlara, hiristiyanlara imtiyaz
lar bahşetti, İdaresi altındaki hiristiyanlar 
içinden birini beğendi, Mihal diye birisini be
ğendi, ona müslüman olacaksın demedi, onu Mi
hal olarak muhafaza etti. Sadece elindeki kü
tüğe onu ortodoks diye kaydetti. 

Zağnus diye birisini aldı, onuu da serdar 
yaptı, Osmanlı Türk kütüğüne ortodoks olarak 
tescil ettirmiş. Tesamuh ruhu içinde üç kıtayı 
kılmcına râm eden müslüman Türkler bu te
samuh içinde olan, kendi idareleri altında bu
lunan devletleri, yalnız hiristiyanları değil, hi-
Tİstiyanları misal getirdim. Diğer istilâ ettiği 
memleketler de böyle ... Onu münasip bir za
manda arzedeyim. Şimdi bırakayım : 

Sonra, müthiş, kapkara bir taassup devri 
başladı. Dikkat buyurun, tarihimizin, impara
torluk tarihimizin inhitatı kam taassup dev
rinden başlar. Ne zaman ki, din adamı Devlet 
işine karıştı, ne zaman ki, « isterük » diye ta-
lebei ulûmu ayaklandırıp vezirin başını istedi, 
o zaman biz de inhitat (başladı. Bugünkü va
ziyetimiz nedir arkadaşlar? Bir de onu gözden 
geçirelim. Cumhuriyet ilân ettik ve dini dünya 
işlerinden ayırdık, bir lâiklik prensibi koyduk. 
İşte hudutları tamamiyle tâyin edilemiyen bu 
prensip, din mevzuunda olduğu gibi, ahlak 
mevzuunda da - çünkü demin arzettim, ikisi 
birbirine kaynaşmış - bir anarşi vaziyeti hu
sule getirdi. Bir tarafta muazzam bir kitle 
var, ekseriyeti teşkil eden büyük bir halk 
kitlesi yediği darbenin tesiri altında şaşırdı, 
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kaldı. Yer, yer bâzı aksülâmeller oldu. Olma
malımı idi? Arkadaşlar, bin sene bir din Devle
ti olarak yaşıyan bir millet o güne kadar alıştı
ğı rejimden ayrıldı, ufacık bir sadayı iştikâ 
yükselmemeli miydi? Milletimizin aklıselimi, 
dürüst ve serbest fikridir ki, aksülâmellerin çok 
büyük ölçüde olmasına mâni olmuştur. Bu, baş
ka yerde olsaydı kan gövdeyi götürürdü. O mil
let ki, din uğruna kişverler fethetmiş, diyarlar 
fethetmiş bir millet, o vakte kadar alıştığı his
lerinden uzaklaştırılıyor, bunu biraz yadırgadı 
ise mazur görmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu şekilde bir akslüâmel göste
ren milletten kokrmayınız. Bizim zeki, akıllı ve 
aklı selim sahibi milletimiz lâikliğin, dinin dün
ya işlerinden ayrılması demek dinsizlik demek 
değildir mefhumu ona anlatılacak olursa muta
vaat edecektir, bizimle beraber yürüyecektir. 
Fakat her gün din mevzuu etrafında bir feryat 
koparmaya kalkarsak doğru olmaz. 

Eğer bir millet ki, bin seneden beri alıştığı 
bir rejimden bir kanunla uzaklaştırılmıştır ve 
hiç aksülâmel yapmamıştır, o milletten korku
nuz. Yarın bir istilâ karşısında gelecek müstev
liye de aynı şekilde boyun eğebilir. Binaenaleyh 
arkadaşlar, sağdan , soldan vâki olan ufak te
fek aksülâmelleri yadırgamayalım. Bu memle
kette irtica vardır diye kıyameti koparmıyalım. 
onları bağrımıza basalım, mantıka, aklıselimi
ne müracaat ederek onları yola getirmeye doğ
ru yola getirmeye çalışalım. Bugün içinde bu
lunduğumuz vaziyette bakın arkadaşlar, ve yir
mi sene evvelki ile bir, bir mukayese yapın. Ka
labalık muhitleri kasdetmiyorum. Büyüğe hür
met, komşu hakkına riayet, namus telâkkisi, ai
le namusu telâkkisi, fazilet telâkkisi, aile telâk
kisi ne kadar değişmiştir arkadaşlar. Eskiden 
babasının yanında sigara içmek değil ayak, ayak 
üstüne atmayı terbiyesizlik sayan bir nesil bu
gün ayağını babasının burnuna sokuyor. Karşı
lıklı babasiyle kadeh tokuşturuyor. İyi midir 
bunlar? Beğeniyor musunuz bunları? Değişiklik 
yiyeceğimize, içeceğimize, tarzı hayatımıza kadar 
tesir etmiştir. Eskiden içki içilmez miydi? Pek
âlâ içilirdi, âlâsı içilirdi. Ama günah diye içi
lirdi. İçerken günah diye içilirdi. İçerken gü
nah denirdi. Bugün umuru âdiyeden olmuştur, 
işret. Eskiden fuhuş yokmuydu? Vardı. Ama hiç
bir zaman bir sarhoş müslüman Türk kadını
nın Ulus'ta nara atarak, ağız burun bir tarafta 
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nara atarak geçtiğine şahit olmaz mıyız? Bun- I 
lar iyi şeyler mi arkadaşlar? 

Noel ağacı ta orta ailelerin evine kadar gir
di. Biz inkılâp yaptık, kisve inkılâbı, harf inkı
lâbı, ve saire, kanunları değiştirdik. Medeni 
Kanunu aldık. Ama isa'nın doğduğu günden ba
na ne?.. O günlerde Ankara bahçelerinde çam 
ağacı kalmadığını hepimiz biliyoruz. Nereye gi
diyoruz arkadaşlar? 

Arkadaşlar eskiden eşkiya yok mu idi? Âlâ
sı vardı. Ger Ali, Aydın 'nm meşhur Ger Ali 'si. 
Ondan sonra Çakırealı'sı, SepetçioğTu'su, Köroğ-
lu'su ve nihayet îstiklâl Harbinde Demirci Meh
met Efe, Yürük Ali* Efesi, merhum Ali Efe. 
Bunlar birer eşkıya îdi fakat bu eşkıyalar Millî 
kahramanlar sırasına geçmiştir. Bunlar şekavet 
yaparlardı ama, mertçe dövüşerek yaparlar, bu 
esnada fukarayı korurlar, fakir kızların çeyizini 
japar, fakir delikanlıları evlendirir, köprü yap
tırır, çeşme yaptırırlar Mora Savaşı sırasında 
Bakınız Ger Ali ne diyor • «İzmir'in içinde içti
ğim şarap, inersem Yunanistan'a ederim harap..» 

Bu Mora isyanı zamanına tesadüf eder. Şip-
ka "da dövüşen kahramanlar içinde bir zeybek ka-
filesi vardı. Arkadaşlar; Yörük Ali Efe; dağda 

• şekavet yaparken, küçük bir işaret üzerine dağ
dan inmiş kırk atlı ile bir kasırga bulutu gibi Ay
dın'ı basarak tam ve seferi mevcutlu bir Yunan 
alayını yangınlar içinde Aydın'dan sürüp çıkar
mıştır. Bugün de eşkıya var, fakat o günküler 
gibi hiç değil. Bu günkü eşkıyalar kalleş bir 
kahpe, yüzü maskeli soysuz bir gangster olarak 
karşımıza çıkıyor ve arkadan vuruyor. Danasını 
söyliyeyim arkadaşlar; geçenlerde Ankara'nın 
Yenişehirdeki sokaklarından birinden geçiyor
dum, şu kadar bir velet kovboy kıyafetinde, elin
de bir tabanca birden bire önüme çıktı henüz 
hands - up dedi. Ne demek dedim, eller yukarı 
dedi, ben kovboyum. Seni velet seni dedim, kaçtı, 
ama giderken grav grav diye sinemalardaki gibi 
arkasma doğru kurusıkısmı da çekiyordu. (Gü
lüşmeler). Baktım, pencerenin birinde saçlarını 
çimen gibi yeşile boyamış ben yaşta bir 
hanım kahkaha ile gülüyordu, alâkası nedir 
diye bakarken, «sinemalarda görüyorlar da» de
di. Anladım : Büyük annedir. Hanımefendi ya 
bu kovboy elbisesini de sinemalardan mı getirdi 
diye sordum. Efendim, annesi özendi de giydirdi, 
dedi. 

Bakınız taklitçilik nereye kadar* gidiyor! Ni- | 
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bayet bugün görüyorsunuz, gençler arasında 
ne tipler çıkıyor, ne kriminel tipler çıkıyor. Bi
rinci Dünya Harbi esnasında Türkiye'de bir tek 
casus çıkmamıştır. Bugün maalesef üzerinde vak
tiyle dünyanın en şerefli kisvesini taşımış olan 
bîr subay kırıntısı idi, bir veya müteaddit ordu 
mensubu kırıntısı kızıl perde hesabına casusluk 
yapıyor arkadaşlar. Bunu icap ettiren sebep ve 
saik nedir? Demek ki herkesin yanma herkesin 
içine bir jandarma koyamazsınız. Fakat herkesin 
içine bir Allah korkusu koyduğunuz zaman, bir 
vicdani müeyyide koyduğunuz zaman mesele yarı 
yarıya halledilmiş olur arkadaşlar. 

Bu vaziyet karşısında o büyük kütle dönmüş, 
dehşetle, ibretle bize bakıyor. İtiraf edeyim 
ki, o kütle île bu münevver geçinen zümre arasın
da muazzam bir uçurum vardır. 

Köyde ilkokul öğretmeni vardır. O da bu 
memleketin çocuğudur. İnkılâpları telkin etmeye 
çalışıyor. Bunun yüzde yüz muvaffak olduğuna 
inanır mısınız? Hayır. O bekliyor, illâ başında 
sarıklı bir adamın telkinini bekliyor. Çünkü 
böyle görmüş böyle biliyor. Her şeye rağmen 
getiriyor, hocasını buluyor, parasını da bulu
yor; Kuranını da okutuyor. Ne yapacaksınız? 

Sonra, Hükümetçe, yahut hükümetlerce di
yeyim, lâyikliğin telâkkisi meselesi. Evet di
ni dünya işinden ayıralım, güzel. Fakat dini 
kim tedris edecek? Çocuklarımıza, ibadet etme
yi kim öğretecek, din duygusunu, ilâhî duy
guyu, o ilâhî kuvveti kim aşılıyaeak ona? Yok. 
Anne baba, onlar da unuttu. Yeni nesil, o da 
bilmiyor. Bir taraftan gayrimüslim zümreye 
âzami bir serbestlik vermiş. Sayfiyede bile iba
dethanesini kurup pekâlâ ibadetini yapıyor. Ce
maatini kurup para topluyor, mektebini açıyor, 
'Tevratını da, İncilini de okutuyor. Öbür taraf
ta birisi başına iki çocuk toplayıp da Kuran 
dersi okutmaya başladı mı başında kartaJ gibi 
bitiyor. Filân evde cemaat halinde teravih na
mazı kılmıyor, diye takibat yapmaya kalkıyor. 

iSonra lâyikiz, diyoruz. Şu halde Devlet teş
kilâtı içinde Diyanet İşleri Müdürlüğünün ye
ri ne? Bırakın korporasyon gibi bir teşkilât 
yapayım. Olmaz. Sen okut bunları. Elimde 
vasıtam yok, ben okutaonam. Ben okutayım, 
Olmaz inkılâp kanunlarına muhaliftir. İşte an* 
laşmamazlık burada; bunu halletmemiz lâzım, 
Sonra arkadaşlarım, şunu sormak isterim : Ge
çen sefer olduğu gibi, biz, milletin seçecek bu-
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raya gönderdiği mebuslarız. Hepimiz kendi ı 
telâkkimize göre bu milletin mukadderatını tâ
yin etmekle yetkili insanlar mıyız, yoksa bizi 
seçen kitlenin arzuları, temayüllerini yerine 
getirmeye memur insanlar mıyız? Eğer mille
tin hakiki reyi ile seçilmiş insanlarsak onların 
su ihtiyacı gibi, . onların yol ihtiyacı gibi ihti
yaçlarını yerine getirmeye çalışan insanlarsak, 
beri taraftan onların din ihtiyacını da tatmin 
edebilmek, onların bu arzularına da bir çare 
bulmaya mecburuz. Demin dedim k i ; arkadaş
lar, biz ne desek köy öğretmeni, ne söylese 
dinlemiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Onlara 
hitap etmesini bilen din adamları yetiştirece
ğiz. Bu işin başka çıkar yolu yoktur ilk mer
halede. îşte imam - hatip mektepleri açıyoruz 
ya... Nasıl açıyoruz? Bu dâvayı ele alışımızın 
ciddiyet derecesini bir ölçerseniz fecaat mey
dana çıkar. Açılan bu imam - hatip mekteple
ri ne mahiyettedir? Eski medreselerin daha bo
zuk, daha iptidai şekilde, eskiden üstü kurşun
la örtülü, kendisine . mahsus bir nizamı, bir 
usulü, zaptu raptı olan bir medrese vardı, bu
gün bir salaş, bir bina gösteriyoruz, burasına 
imam - hatip mektebi diyoruz. Adam, heybesi
ni, yorganını sırtına alıyor, geliyor. Yorganını 
yere seriyor, akşam tarhanasını pişiriyor ve 
orada en iptidai şekilde ve çoğu kifayet
siz olan hocalardan ders .alarak yetişiyorlar. 
Benim tasavvur ettiğim imam - hatip mektebi 
bu değildir. Benim tasavvur ettiğim halk ho
cası bu hoca değildir. Ben istiyorum ki hiç. ol
mazsa her vilâyette bir din koleji olsun. Orada 
yetişecek hoca en asri malûmatla teçhiz edilsin, 
en az bir ecnebi dil öğrensin, ulûmu diniyede 
mükemmel öğretilsin, sporunu yapsın, her sabah 
temizliğini yapsın, ve telkinatta bulunurken ta-
hir, mutahhar su olması için yalnız veya havzı 
kebir mai cari olması kâfi olmadığını, havzı kebire 
mikrop da karışabileceğim bilsin, hatırlasın. Bu 
mikrobun bir hastalık tevlit edeceğini, o hastalı- I 
ğın üfükrükle, muska ile değil ilâçla, antibiyo- I 
tikle tedavi edileceğini bilsin. İnkılâpları köylere 
kadar götürmek istiyorsak bu yolda yürümek la- • 

zımdır. Bundan ve her şeyden evvel de bu lâyiklîk 
prensibini halletmemiz lâzımdır. Bunu Hükümet 
mi yapacak, teşkilât mı yapacak, cemiyetler mi 
yapacak, bir istikamet verip, bize ahlâkımızı, bi
ze millî seciyemizi, millî ahlâkımızı iade edecek, 
bizi dinî akidelerimizle teçhiz edecek teşekkülle- j 
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ri kurmak zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlar; bugün dünya ufukları çok ka
ranlıktır. Bir silâh, içinde cephanesi olmadıkça 
neye yarar. Bir insan kitlesi; evet kanımızda 
ecdadımızdan irsen intikal eden büyük meziyet
lerimiz var, fakat bir imam, bir ruh, millî terbi
ye ve millî seciye olmazsa neye yarar?. Onun için 
ordumuzu silâhla teçhiz, midelerimizi gıda ile 
doyurur gibi ruhumuzu da sâf, hakikaten her 
türlü taassuptan, ifratlardan âri modern bir din 
telâkkisi ile bir imanla teçhiz etmemiz bu mem
leketin beka ve istikbali bakımından lâzım ve 
zaruridir ve bizler de halkın seçtikleri hakiki mil
letvekilleri olarak bu ihtiyacı yerine getirmeye 
mecburuz arkadaşlar. (Alkışlar) 

REİS — Gazi Yiğitbaşı. 
GAZİ YİĞİTBAŞI (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Diyanet 

İşleri Bütçesi dolayısiyle bendeniz de yüksek 
müsaadenizle bâzı maruzatta bulunacağım. 

İktidara geçtiğimizden beri her sene eskisi
ne nispeten bu müessesenin bütçesine zam ya
pılmak suretiyle Yüksek Meclisimizin ve Hü
kümetimiz tarafından mümkyin mertebe yardim 
yapılmış ve yapılmakta ise de bu yardımların 
ihtiyaca tamamen kâfi olmadığını benim kadar 
sizler de muhakkak ve şüphesiz takdir buyurur
sunuz. Üç gün evvel bütçenin tümü üzerinde 
konuşan arkadaşlarımızdan bâzıları Devlet me
murlarımızın sıkıntı içerisinde olduklarını, ter-
fihelrinin sağlanması gerektiğini nzun uzadıya 
anlattılar. 

En aşağı bir odacı ve bir mübaşir maaşı 150 
liradan en yukarı 800 - 1000 liraya kadar maaş 
alan memurlarımızın terfihe muhtaç oldukları ile-
ri sürülürse aynı memurlarımız gibi yemek, iç
mek, giymek ve çocuk okutmak gibi insani ve 
medeni ihtiyaçlarla karşı karşıya bulunan vaiz, 
imam ve hatip gibi hayrat hademelernin ekseri
sinin aldığı 60 - 75 lira gibi maaş ve ücretlerle 
geçinmelerinin mümkün olmadığını da takdir 
etmek icabeder. Şu halde devri sabıkta son de
rece perişan ve sefil bırakılan ve her şeyden ev
vel insan olan ve âmme hizmetinde çalışan bu 
zavallı çilekeşlerin de, tamamen değilse bile, kıs
men olsun terfihlerinin teminini nazarı dikkate 
almaklığımız adalete ve insafa daha uygun dü
şer. Bunlar da diğer memurlarımız gibi insan-

— 5 3 5 -



B : 47 19.2 
dır. Türktür, aile ve çoluk ve çocuk sahibidirler. 
Senelerdir, çektikleri elem ve ıstıraplarını dindir 
mek için hiç olmazsa diğer dairelerin en küçük me
murları kadar terfihlerinin temin edilebilmesi 
için bunlara da maaş ve ücretlerine 15 şer, yir
mi beşer lira zam yapılması yerinde olur kanaa
tindeyim. Yapacağımız ufak bir zam ile yalnız 
bu perişan hademei hayratı memnun etmekle 
kalmayız. Şefkat ve adaletimizi göstermekle di
ğer müslümaıı vatandaşları da memnun etmiş 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; bâzı imam ve hatiple
rimizin ve vaizlerimizin ilmî kifayeti olmadığın
dan, yanlış ve bâtıl yollara saptıklarından ara 
sıra şikâyet ediliyor. Hakiki ilim adamları ye
tiştirecek müesseseler olmayınca, eskilerin mev
cutları kalmamakla beraber kalanlar da, iktida
rımızdan evvelki devirlerde, şiddetli baskılar al
tında ezilmiş, bir de üstelik ücret ve maaşları
nın pek azlığı dolayısiyle tahammül edilmez sı
kıntı içerisinde bırakılmış olunca, elbet de ve 
pek tabii olarak bu vazifeler naehiller eline dü
şecekti ve düşmüştü. Ehliyetli olanlar ise ken
dilerinin ve çocuklarının geçimini temin edecek 
başka sahalarda i§tigal etmek zorunda kaldılar. 
Şehirli veya köylü hiç olmazsa islâmlığın basit 
bilgilerini öğretebilecek, beş vakit namazını kıl-
dırabilecek, cenazelerini yıkatacak ufak ve pek 
az ücretler mukabilinde zaruri olarak bulabil
diği ehliyetsiz adamlara bu vazifeleri vermek 
zorunda kaldılar. 

îşte bu suretle zaif bırakılmış olan bu mâ
nevi cephenin bâtıl sapıklıklardan kurtarılıp ıs
lahı için binlerce ihtiyaç karşısında bu sene 
kadroya yeniden ilâve edilmiş beş yüz imam ve 
hatip miktarını hiç olmazsa bine çıkarmak daha 
isabetli olur. Bu vazife adamları, imtihanla eh
liyetlilerden seçilir ve tâyin edilirse, bilgisizle
rin elinden vatandaşlarımızda kurtarılmış, bu 
suretle mânevi cepheyi de tedricen ehliyetli kim
selerle takviye etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yalnız bu meslekte değil, doktor ve mual

lim ve sair mesleklerde dahi ehliyetliler, ihti
yacı karşılayamadığı takdirde,boş kalan yerler 
ehliyetsiz eline terkedilmiş olur. Nitekim istik
lâl savaşından sonra ihtiyaca kâfi miktarda 
muallim olmadığından askerden çavuş olarak 
memlekete dönen bâzı vatandaşlara köylerde 
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eğitmen namı altında muallim vekilliği vazifesi 
verileıek çocuklarımızı okutturduk. 

Doktor mesleğinde de keza, ihtiyaç temin 
edilemiyen köy ve hattâ bâzı kazalarda • asker
likte sıhhiye onbaşılığı veya sıhhiye çavuşluğu 
yapmış olanlar doktorluk yaptılar. Fakat bu 
yüzden çok zararlar görüldü ve canlar kaybına 
mal oldu. işte imam, hatip ve vaiz gibi din adam
larının da ihtiyacı karşılıyacak mevcudu kalma
yınca ve yenileri de yetiştirilemeyince pek tabiî 
olarak bu mukaddes vazifeler naehüler elinde 
kalmış olur. 

Ortada bir kabahat varsa, ne bu vazifeyi 
alanlarda ve ne de bu vazifeyi ehliyetsizlere ve
renlerdedir. Ancak lâikliği yanlış tatbik ederek 
evvelce bu cepheyi mühmel ve metruk bırakmış 
olanlardadır. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu boşluğun doldurulması için arzettiğim şe

kilde tedricen kadroların genişletilmesi ve parti 
proyramımızm 14 ncü maddesi gereğince din 
adamlarının ihtiyacı karşılıyacak şekilde süratle 
yetiştirilmesi lâzımdır. 

Sayın Başbakanımızın defatle nutuklarında 
söyledikleri gibi hakiki müslümanlardan ve müs-
lümanlıktan bu memlekete zarar gelmez. Bugün 
tarihi ile övündüğümüz Osmanlı İmparatorluğu
nun cihana hükmettiği en haşmetli ve azametli 
devrelerinde ve en yakın tarihimiz olan İstiklâl 
Savaşında da mânevi kuvvetlerimizi dinden alı
yorduk. Bugün tam mânasiyle lâyık olan ve bü
tün cihanı idare edenlerin başında gelen Ameri
ka'nın sabık ve lâhik cumhurbaşkanları, İngiliz
lerin kıral ve kraliçeleri nasıl canü gönülden Al
lah'a ve kiliseye bağlı bulunduklarını, dünyanın, 
memleket ve milletlerinin saadeti için Allah'a na
sıl dualar ettiklerini görüyor ve gazetelerde oku
yoruz, cephede Amerikan askerleri içerisinde 
Amerikan papaslarmm askerleri manen nasıl teş
ci ettiklerini Kore'den dönen subay ve erlerimiz
den dinlemekteyiz. 

Binaenaleyh dinsiz bir millet yaşıyamaz, di
nimize çok ehemmiyet vermek lâzımdır. Bâzı 
kimselerin dini ve dindarlığı irtica ile tavsif et
meleri çok hatalıdır. 

Amerika Cumhurbaşkanı Ayzinhaver'in de 
nutuklarından birisinde söylediği gibi komünizm 
karşısında yalnız maddeten kuvvetli olmak 
kâfi değildir, manen ve ruhan da kuvvetli olmak 
lâzımdır. Cihadın, şehitliğin, askerliğin ve vatan 
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muhabbetinin kudsiyet ve faziletinin çok yüksek 
ve baha bizilmez derecede kıymet ve ehemmiyeti 
olduğunu daima telkin ve bu yola teşvik eden di
ni kaynaklardan da faydalanmaklığımız lâzımdır. 
Katil, fuhuş, kumar, hırsızlık, zehirli ve uyuştu
rucu maddeler kullanmak suretiyle birçok insan
ları ve ailelerini sefalet ve perişanlığa sevkeden 
ahlâki ve içtimai bünyemizi za'fa uğratmaya se
bep olan fenalıkları önlemek ve evvelce açılmış 
olan yaralarımızı tedavi için mânevi sahada da 
Diyanet îşleri makamı vasıtasiyle yapılacak tel
kinlerin ve neşirlerin çok büyük tesirleri olaca
ğı şüphesiz bulunduğundan bu müessesenin ken
disine yeni bir veçhe vererek dini, içtimai ve ah
lâki faydalı faaliyetler göstermesini ummaktayız. 

tmam ve Hatip okullarının da artırılması lâ
zım ve zaruridir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Son söz olarak tekrar arzediyorum, bilgisizlik 

ve sefalet saikasiyle muzır fikir ve cereyanlara 
kendisini kaptırması muhtemel olanların bâtıl 
telkinlerinden vatandaşlarımızı korumak, vaizlik, 
hatiplik ve imamlık gibi vazifeleri ehliyetli kim
selere tevdi ve vazife vereceğimiz kimselerin de 
mümkün mertebe refahını temin edebilmek için 
maaşların ve kadroların artırılması hakkında 
Makamı Riyasete sunduğumuz tekliflerimizin 
lütfen kabulünü rica eder ve sizleri hürmetle se
lâmlarım. 

KEŞŞAF MEHMET KURKUT (Bilecik) — 
Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan kıymetli hatipleri dikkatle dinledik. Bun
lardan sonra konuşmak benim haddim değil 
ama, gecenin geç saatlerinde birkaç temennide 
bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1953 senesi Bütçe
sinin Diyanet Riyaseti Bütçesi Bütçe Komisyo
nu raporunda 1952 senesine nazaran Hüküme
tin teklif ettiği 850 küsur bin lira fazlasiyle 
kabul edilmiş. Hakikaten şayanı takdir ve 
memnuniyettir. Yalnız günden güne artan ta
lep karşısında Diyanet Riyaseti vaiz kifayetsiz
liğini bildiği halde hem ehlini bulamamakta ve 
hem de kadro alamamaktadır; Yüksek Meali
sin ve Hükümetimizin geçen sene de göstermiş 
olduğu semahat ve sahaveti sayesinde 1952 se
nesinde hademei hayrat ücretlerine 5 - 10 lira 
gibi az da olsa bir miktar zammedilmişse de 
25 - 30 senedir imam, hatip ve müezzinlikte ça
lışmakta bulunan hademei hayratın hâlâ ayda 
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i almış, oldukları ancak 60 lira gibi az bir para-
! dır. Bir odacı maaşına bile tekabül etmiyen bu 
I para, takdir edersiniz ki, böyle mektep, med-
| rese kahrı çekmiş ve bütün hayatını bu uğur

da vakfetmiş din adamlarımız için azdır. Za-
j ten bunlara halkın yardımı olmasa geçinemez-
I ler. Köylerimiz imamları halk tarafından üc

retle tuttukları halde ekserisinin almış olduğu 
j ücret bu miktarın fevkmdadır. Halk tarafın

dan yeni yapılan ve imam - hatip kadroları bu-
lunmıyan camilere 500 aded imam - hatip kad
rosu 60 lira ücretle kabul edildiği halde, sene
lerden beri çalışmakta ve hizmetleri sepkat etmiş 

I bulunanların da 60 lira ücretli olarak kalması 
biraz gariptir. 

Teklif ve kabul edilen Diyanet Bütçesi ra
porunda 69 Kuran öğretmeni kadroya alına
cağı bildirilmiş. Bunların da zaten evvelce fah
rî olarak bu vazifeleri ifa ettiği malûm. Bu de
fa da 75 lira maaşla tâyin edilecekleri de mu
cibi memnuniyettir. Yalnız bu arada imamlar
dan ihtiyarlayıp yarı ücretle daimî mezuniyetle 
ayrılanların yerine otuz lira maaşla imam - ha
tip bulmak biraz güç olsa gerektir. Bunların 
da azıcık olsun tezyidi lâzımgelir. Şunu da ilâ
ve edeyim ki; çok yaşlı imamların yerine de 
genç ve ehliyetlilerinin imtihan edilerek tâyin 
edilmeleri lâzımgelir kanaatindeyim. 

Diyanet Riyasetinde muvazzaf bulunan 24 
aded gezici vaiz ihtiyaca kâfi gelmemekte ve 
bu gezici vaizlerin ekserisi yaşlı oldukları için 
hakkiyle dolaşıp imam ve hatipleri kontrol 
edememektedirler. Bu hususta Diyanet Riya-

I setinin teşebbüse geçerek beş vilâyette imam -
hatip kursu açtığı mucibi memnuniyettir. Te
menni olunur ki, Diyanet Riyaseti buna ihti-

I mam göstererek imam, hatipleri halka faydalı 
olacak şekilde yetiştirsin. 

I Aziz arkadaşlarım, sözlerime son vermeden 
yine Diyanet Riyaseti ile ilgili birkaç temen-

I nide bulunacağım. Şöyle ki : Çok köy ve kasa-
I balarımızda mezarlıklarımız bakımsız vaziyet-
I tedir. Bunun ihmali de halkımızın kâfi derece-
I de dinî işrat görmemesidir. Gerçi bu mezarlık-
I 1ar köylerimizde köy kanunları ile köylüler ta-
I rafından, kasabalarımızda da belediyeler tara-
I frndan bakılmakta ise de ihmal edildikleri görül

mektedir. İtiraf etmek lâzımgelir ki; ölüleri-
I mize lâyikı veçhile hürmet gösteremiyoruz. 
I Bu mezarlıkların mümkün olduğu kadar mu-
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hafazası, ağaçlandırılması v/e çiçelklendirilmesi 
için Diyanet işleri Riyaseti tarafından tamim
lerde bulunulması şayanı arzudur. Ecdadımı
zın mezarlık ittihaz ettiği eski kabristanların 
ekserisinin ağaçlık olarak yetiştirilip bizlere 
terkedildiği gözlerimizden kaçmamalıdır. 

Basın - Yayın Umum Müdürlüğü Bütçesi 
müzakeresinde görüşen bâzı mebus arkadaşla
rımızın tebarüz ettirdikleri veçhile; Devlet 
Radyosunda Kuran ve Mevlûd okunmaktan 
daha faydalı ve halk tarafından matlûp olan 
ahlâkî ve dinî mevizalara yer verileceği Baş
bakanlık Müsteşarı tarafından söylenildiği için 
bu hususu da memnuniyetle karşılar, sözlerime 
son veririm. 

REİS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, ben müm
kün olduğu kadar kısa söyliyeceğim. Mevzu 
dışına hiç çıkmryacağım. Asıl mevzu, Diyanet 
işleri Reisliğinin kuruluşundan beri dayandığı 
kanunun ne olduğu ve bu kanuna göre vazifesini 
şimdiye kadar yapmış olup olmadığı ve sebepleri
dir. Fakat buna gitmeden evvel lâyiklik mevzuu 
da bunu yakından alâkadar ettiği için, mümkün 
olduğu kadar kısaca ona da temas edeceğim. 

Malûmdur ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun ikinci maddesi gereğince « Türkiye Cum
huriyeti lâik bir Devlettir. » Arkadaşlar, bu 
hüküm devam eder mi, etmez mi? ilerde deği
şir mi, değişmez mi, bu ayrı bir mevzudur 

Lâyiklik nedir? Biraz evvel muhterem arka
daşım Burhanettin Onat lâyiliğin tarif edile-
miyeceğini söylediler. Ben bu fikirde değilim. 
Gerçi lâyiklik herkesin kabul edeceği şekilde tarif 
edilemez. Her milletin hattâ her partinin ken
dine göre lâyiklik anlayışı vardır. Bizim de. 
Demokrat Partili olarak ka'bul ettiğimiz bir 
tarifimiz vardır. Programımızın 14 ncü madde
si bu bakımdan gayet açıktır. Bu maddeyi şim
di okuyup vaktinizi israf etmek istemem, ma
lûm. Demokrat Parti iktidarda kaldıkça, Teşki
lâtı E sa şiveden lâyik kelimesi ister kalksın ister 
kalkmasın, bizim için bu madde esastır, bizim 
bu hususta amel edeceğimiz, uyacağımız, prog
ramımızın bu 14 ncü maddesidir. 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Anayasadan üs
tün mü? 

ABDÜRRAHMAN FAHRt AĞAOĞLU (De
vamla) — Dikkat buyurun sözüme. Anayasa, lâ-
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yikliği tarif etmiyor, fakat biz tarif ettik. O mad
de değişebilir. Anayasadan lâyiklik kelimesi 
çıksa dahi Demokrat Parti, iktidarda kaldığı 
müddetçe kendi programını tatbik etmekle mü
kelleftir. 

Bunu niçin söylüyorum? Şunun için söylü
yorum : icra mevkiinde olanlarımız ve icra 
mevkiinde olanların . şûraları lâyikliğe bu mâ
nayı vermekle mükelleftirler. Onun dışında 
her kes lâyikliğe şahsi olarak kendisine göre bir 
mâna verebilir, ona bir söz söylemeye hiç biri
mizin hakkı yoktur. Fakat Demokrat Parti ik
tidarda kaldıkça icra mevkiinde olanlar ve on
ların şûraları, meselâ Maarif "Şûrası, lâyikliği 
bizim anladığımız şekilde anlamaya mecburdur
lar. Asıl mevzuuma geçiyorum : 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri Reisli
ği bir kamınla teşkil edilmiş ve vazifeleri de 
o kanunla tâyin olunmuştur. Fakat maalesef 
kurulduğundan beri Diyanet İşleri Reisliği kanun
la verilen bu vazifeyi yapamamış, Diyanet işleri 
Reisliğine bu vazifeyi yapacak ne imkân ve ne de 
hürriyet verilmiştir. Kanunun alâkalı maddele
rini okuyacağım. 

Bu kanun; Şer'iye, Evkaf ve Erkânı Harbi-
yei Umumiye Vekâletlerinin ilgasına dair olan 
429 sayılı Kanundur. Diyanet işleri Reisliği
nin vazifesini alâkadar eden birinci ve beşinci 
maddeleridir. Birinci maddeyi aynen okuyorum : 

(Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinde mu
amelâtı nâsa dair olan ahkâmın teşri ve nifa-
zı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teş
kil ettiği Hükümete ait olup dini mübini Islâ-
mın bundan maada itikadat ve ibadata dair bü
tün ahkâm ve mesalihin tedviri ve müessesatı 
diniyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrm-
da bir (Diyanet işleri Reisliği) makamı tesis 
edilmiştir.) 

Birinci madde budur. Arkadaşlar burada 
görüyoruz ki, islâmiyetin muamelâtı nâsa taal
lûk eden kısmını Meclise bırakmıştır, işte lâ-
yikliğin temeli buradadır. Yani Büyük Millet 
Meclisi kanunları serbestçe yapmakta ve onları 
icra etmektedir, doğrusu da budur. Çünkü 
Devlet mânevi varlık olarak din karşısında 
mükellef değildir. Bu islâmiyetin birinci kıs
mıdır. ikinci kısmı; itikadat ve ibadattır. iti
kadat ve ibadata kısmında ahlâk mevzuu da 
bizatihi mevcuttur. Çünkü itikadat ve ibadatm 
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gayesi, islâmiyetin gayesi ahlâktır. Bu da tamamiy-
le şahsi bir mevzudur. Bunlarla ahlâki işleri yap- j 
mak ise Diyanet işlerine mevdudur. 

Şimdi ikinci kısma yani Diyanet İşlerinin 
vazifelerini gösteren Kanunun 5 nci maddesine 
geçiyorum. O da şudur: 

(Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
dâhilinde bilcümle cevami ve mesacidi şerif enin ve 
tekâya ve zevayanın idaresine, imam, hatip, vaiz, 
şeyh, müezzin ve kayyımları ve sair müstah
deminin tâyini ve azillerine Diyanet işleri Reisi 
memurdur.) 

Yalnız arkadaşlar bir noktayı ilâve etmek lâ-
zımgeiir. Bu kanun çıktıktan sonra bir kanun 
daha çıkmış, bunda tekke ve zaviyeler ilga edil
diği için, buradan da bunları ve şeyhleri çıkar
mak lâzımdır. Diyanet işleri Reisliği bu madde 
ile Türkiye öumhuriyeti dahilindeki bütün ec-
^ami ve meseitlerdeki hademei hayratı tâyin et
mekle mükelleftir. Halbuki bu vazife hakikatte 
tam yapılamamaktadır. Şehir ve kasabalardaki 
mescitlerle köylerdeki cami ve mescitler hizmeti 
bunun dışında kalmaktadır. Çünkü Diyanet iş
lerinde bunlar için kadro yoktur. Bu noktaya 
bu kadarla işaret ederek birinci maddeye geçiyo
rum. Diyanet işlerine birinci madde ile verilen 
vazife daha mühimdir. Itikadat ve ibadat. Bu
run içerisinde ahlâkın da esasen dâhil olduğunu 
arzetmiştim. Diyanet işleri hangi bakımdan va
zifesini yapıyor \eya yapamıyor. Birincisi arka
daşlar, radyo meselesini ele almak lâzımdır. Di
yanet işlerinin, bu mühim vazifesini yapabilmesi 
için her türlü vasıtalardan istifade etmesi lâzım
dır. Bunu temin etmek de bizim vazifemizdir. 
O halde radyo başta gelir. Buna bir misal ola
rak Amerikayı arzetmek istiyorum: Bir mec
muada aynen şu yazılar vardır: «Vaiz meselesi 
Amerikada çok mühimdir. Her saat radyolarda 
din dersi dinlemek imkânı vardır. Yüksek tah
silli bir Amerikalı dostum anlatıyordu : Birkaç 
gün hastanede kaldım, orada yatarken istediğim 
saat radyoda din dersi dinliyebiliyordum.» "Bizim 
için bu kadarı fazladır. Biz Diyanet işlerine bu
nu bir vazife olarak versek bile bugünkü dar teş-
kilâtiyle yapamaz ama, haftada 15 er dakikadan 
iki defa, hiç değilse iki defa böyle bir vazifeyi 
biz verirsek Diyanet işleri yapamaz mı? Yapar 
benim kanaatimce. Amerika île mukayese eder
sek bu kadarcık bir vazifeyi kendisine vermeye 
mecbur olduğumuzu da kabul etmek lâzımdır. | 
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Amerika'da böyle dersler vermeye de ihtiyaç bel
ki yoktur; çünkü orada vaiz boldur. Fakat bizde 
senelerden beri vaiz yetişmedi ve mevcudun da il
mî kifayeti yok demiyeyim şüpheli, hattâ bir 
kısmında yoktur. 

Amerika'da böyle bir noksan olmadığı halde 
radyodan geniş ölçüde istifade edilirken bizim 
bütün noksanlarımıza rağmen bir de bu imkân
dan mahrum kalışımız doğru mudur? O halde bi
zim için bu sebeple de radyodan istifade etmek 
vazifedir. Diyanet işleri Reisliğimizde ilmî im
kânlar ve eserler oldukça bol olarak mevcuttur. 
Radyoda ayrılacak saatte verilecek dinî ve ahlâki 
derslerin çok faydalı olacağında şüphe yoktur. 

Arkadaşlar, diğer bir vazife, Diyanet işleri 
Reisliğinin şimdiye kadar yapamadığı bir va
zife de, din adamları yetiştirilmemiş olmasıdır. 
Biliyorsunuz ki, din adamları 2 0 - 2 5 seneden-
beri sadece bâzı Kuran kurslarında, hafız kurs
larında veya gizli olarak yetişmiştir. Bu gibi 
kurslardan çıkanlar hatiplik, imamlık vazifeleri
ni belki yapabilirler, ama dinî hizmetleri tam 
şekilde yapmak için bu kâfi değildir. Lise dere
cesinde umumi kültürü olan vaizler lâzımdır. 
Biz imam - hatip mektepleri açtık. Burada bh* 
noktaya dokunacağım. Arkadaşım Bıırhanettin 
Bey zannediyorum, imam - hatip mektepleri ile 
ve programları ile meşgul olmamış, ben yakın
dan meşgul oldum, imam - hatip mekteplerinin 
programları bugün için yapılması mümkün ola
nın en iyisidir, medrese ile kabili kıyas değildir. 
Bu mekteplerin birinci devresi imam ve hatip 
yetiştirecektir. Ortaokul programları bu mek
teplerin programları içine alınmıştır. Yani 
müddet itibariyle değil, mevzu itibariyle aynıdır. 
ayrıca meslekî dersler vardır, ikinci devrede, 
lise programlarını ve ayrıca meslek derslerini 
ihtiva etmektedir. Yalnız Burhanettin Onat ar
kadaşımız çok haklı olarak bir noktaya işaret 
ettiler, bunların maddi ihtiyaçlarını düşünmek 
lâzımdır, geç kalınmıştır, kendilerinin ne çektik
lerini ben Konya'da gördüm, talebe perişan, 
muallim kâfi değil, bina yoktur. Muallim kadro
su gerçi kabul edilmiştir. Ancak Martta tatbik 
edilecektir, geçen sene Maarif Vekâletinde bu 
mekteplerin masrafları için tahsisat yoktu bu
na rağmen açıldı, halen binaları yoktur bu hu
susta çok sıkıntı çekilmektedir. Çok iyi başla
nan bu yolda Diyanet Reisliği ihtiyacı karşıla
mak için zaman ister, üç sene, beş sene, on sene 
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ile ikmal edilmez, iyi başlanmıştır, bizi iyi neti
ceye götürecek, Diyanet Reisliğinin muhtaç ol
duğu din adamlarını yetiştirmek imkânları elde 
edilmiş olacaktır, bilgili din adamlarına sahip 
olacağız. Burada bir noktaya da temas etmek 
lâzımdır. 

Bütçenin tümü görüşülürken söyledim. O da 
imam ve hatip kadrolarının çok az oluşudur. 
İmam ve hatipler bu ücrete lâyık mıdır, değil 
midir, onu münakaşa decek değilim. Şahıslarla 
alâkam yoktur. Mademki Devlet kadrosundadır-
lar ve Devlet kadrosunda kalmalarına taraf-
darım. Bunlara asgari bir maaş verilmesi maaş
lı kadroya alınmaları lâzımdır. 

Arkadaşlar, son olarak hiç temas edilmemiş 
bir meseleye temas edeceğim : Hepiniz biliyor
sunuz ki, hac, dinî bir vazife, bir ibadettir. Bi
raz evvel bahsettiğim kanun ile itikadat ve iba-
data dair bütün ahkâm ve mesailin tedvirinin 
Diyanet İşlerine vazife olarak verilmiş olduğu
nu söyledim. Hac vazifesini yapan vatandaşla
rımızın ne perişan hale geldiklerini, hvtttâ ba-
zan dolandırıldıklarını gazetelerde okuyoruz. 
Diyanet işleri bunlarla alâkadar olmuyor değil. 
Bugünkü teşkilâtiyle alâkadar olamaz. Bugün
kü teşkilâtı alâkadar olmaya kâfi değildir. İn
şallah önümüzdeki seneler Diyanet İşleri Reis
liği bu işlerle alâkadar olmak imkânlarını bu
lur, yeni Teşkilât Kanununa göre geniş bir im
kân hâsıl olur ve esasen vazifesi bulunan bu iş
leri de tanzim eder.. 

Bunda ne kazanırız arkadaşlar?. Evvelâ ge
niş ölçüde döviz kazanırız. Bugün her istiyen 
Hicaza gitmektedir. Hükümet, siyasi bir teşek
kül, olduğundan İnsan Hakları ve Anayasa Hu
kuku karşısında gitmek istiyene ret cevabı ve
remez.. Yol kapalı değilse her istiyene pasaport 
vermekle mükelleftir. Halbuki bizim dinimize 
göre her istiyen hacı olamaz. Hac vazifesinin ifa
sı için birtakım hususi ve umumi şartla
rın kendisinde bulunması lâzımgelmektedir. 
Hususi şartlar; servet, sihhat kelimeleriyle, 
umum şartlar ise temizlik, bilgi kelimele
riyle ifade edilebilir. Hiçbir şey bilmiyen 
Hicaz'a gitmiş ne çıkar?. Bunu ayarlamak siyasi 
olmıyan bir teşekkül bulunan Diyanet İşlerine 
düşer. Bu iş kanunun kendisine verdiği vazife
lere dâhildir. Bugün 6 - 7 bin kişi gitmektedir, 
o vakit belki bin, bin beş yüz kişi gidecektir. 
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Benim sözlerim bunlardan ibarettir. Diya

net İşlerinin bu vazifeyi yapmasını ve bizim de 
onlara bu imkânı vermemizi temenni ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili ar
kadaşlarım, pek fazla konuşmıyacağım. Mecli
sin, esasen bu Diyanet İşleri Bütçesi geldiği 
zaman, her sene olduğu gibi, bu sene de büt<-,o-
ye daha çok alâka göstermiş olduğunu görmek
le ben ve öyle zannederim ki, Türk milleti de 
iftihar edebilir. Meclisin bu halü hareketi de 
Türk milletinin ümit kaynağı olarak telâkki 
edilebilir. Diğer arkadaşlarımızın temas ettiği 
mevzular yerindedir. Bunlara temas etmiyece-
ğim. Yalnız Diyanet İşlerinden, yani bu müesse
seden beklediğimiz vazifeler vardır. Bu vazife
lerden birisi, arzu ediyorduk ki, radyoda ken
disine bir saat tahsis edilsin, oradan halka ter-
biyevi ve ahlâki meseleler üzerinde telkinde 
bulunulsun. Bu mevzuda Başbakanlık Müsteşa
rı Sayın Ahmet Salih Korur'un vermiş olduğu 
teminat bende ve zannediyorum ki, Türk mil
letinde serin bir ferahlık uyandıracaktır. 

Arkadaşlar, burada lâiklik mevzuunun tek
nik bir mesele olduğunu uzun bir münakaşaya 
değer bir mevzuu olduğunu söylemeye hacet 
yoktur. 

Ben lâiklik mevzuunu şöyle anlıyorum: 
Din bir bütündür, fakat onun ayrı ayrı me

seleleri vardır. İtikadat, ibadat, ve ahkâm diye 
üç kısma ayrılmıştır. Ben bunu iki kısma ayıra
cağım. Kul vicdaniyle Allah arasında bir müna
sebet tesis edecek meseleler, bir de kulların 
kendi aralannda münasebetlerini tesis edecek 
diğer meselelerdir. Bunları böylece birbirinden 
ayırdıktan sonra mesele halledilmiş olur. 

Şimdi arkadaşlar; Diyanet işleri müessesesi
nin kendi şerefiyle, daha doğrusu milletimizin 
şerefiyle mütenasip bir binaya muhtaç olduğu
nu da kabul etmek lâzımdır. Yani bugün bu 
müessesenin kirada oturmasını bendeniz yadır
gıyorum. Kendisine mahsus, bünyesiyle müte
nasip bir binaya behemehal sahip olması icabe-
der. Bir arkadaşım Diyanet İşleri Reisliğine 
imkânlar sağlıyalım, dedi. Geçen sene biz Diya
net İşleri bütçesine bâ.zı imkânlar sağladık. Di
yanet İşleri Reisliğinde bir yayın bürosu ku
rulmuştur. Bu büro ne yapacak? Yani bu mü
dürlük din aleyhinde çıkan yazıları tetkik ede
cek, icabında onlara cevap verecek. Bugün hu-
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rafeleri dedikodu demiyeyim, yahut yeni yeni 1 
ismini işittiğimiz bâzı tarikatler var. Ticanilik 
mi ne diyorlar, bunu birkaç senedir işitiyoruz. 
Cahil halkı ıdlâle matuf olan hareketlere cevap 
verecek eserler yazsın, biz bunu bekliyoruz. Ge
çen sene kadrosunda; 60 lira asli maaşlı bir mü
dür 45 lira asli maaşlı bir memur... 25 lira asli 
maaşlı bir kâtip, 200 lira ücretli bir memur, 300 
lira ücretli bir musahhih, 300 lira ücretli bir 
yabancı dil bilen daktilo, 100 lira ücretli bir 
odacı, 50 lira ücretli kâtip, sonra 70 ve 90 lira 
asli maaşlı birer mütercim vardır. Biz bu mü-ı 
esseseye gerekli imkânı vermişiz, fakat maal
esef Diyanet İşleri Riyasetinin kütüphanelerinde 
orman mevzuunda yazılmış bir kitabı ile Kızıl-
aya ait üç beş sayfalık bir broşüründen başka bir 
eser henüz mevcut değildir. Diyanet İşlerinin 
bünyesinde vazife almış kıymetli din adamları 
vakit bulup da belki kitap yazamıyorlardır. Lâ
kin memleketimizde salahiyetli din adamları 
vardır, kendilerine ücret vermek suretiyle bun
lara kitap yazdırabiliriz. Bu kitabı bilâhara mü
şavere heyetinin tetkikmdan geçirir ve neşre
deriz. Hükümetten, gelecek sene, hiç değilse 
8 - 10 kitap bâsılabilmesini temin kılması için 
çalışmasını rica edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
HASAN FEHMİ USTAOĞLU (Samsun) — 

Efendim, Diyanet İşleri Dairesinin bütçesini bu
nunla beraber salâhiyetini de artırmak milleti
mize yapılacak hizmetin başında gelen vazifeler
dendir. Şunun için ki, bu müslüman mil
leti ruban ve ahlâkan maneviyatı ile 
yükseltecek ve eslâfmın şerefli tarihine I 
vâris ve hayrülhalef kılacak ve ecdat 
ve eslâfiyle arasındaki münasebatı idame edecek 
esbabı hazırlamak evliyayı umurun nazarı dik- j 
kattan uzak bırakacağı şeylerden değildir ve illâ 
milletimizin maneviyatı ve kendine mahsus mezi
yeti ve hususiyeti ile eşit olmıyarak onun yalnız 
maddeten kalkınmasına hizmet, hakiki bir kıymet 
ifade etmez. Bu maksat için Diyanet Dairesinin 
ehliyetli zevat yetiştirmek ve vezaifi diniye ba
şında ehliyetli zevat bulundurabilmek salâhiyeti
ni haiz olması temin olunmalıdır. 

Ehliyet; bu mühim matlap gerçi her vazife 
ehlinde şarttır. Lâkin bilhassa şöyle böyle elde 
kalan müftülük, vaizlik, imamet ve hitabet gibi 
mukaddes vazifelerde ehliyetin matlup derecede 
bulunması söz götürmez bir keyfiyettir. Ehliyet I 

.1963 0 : 2 
iki umdeye istinat eder. 1. Bilgi seviyesi, vazi
feyi hüsnü idareye kâfi bilgi; 2. Bilgiye ruh 
verecek, semeredar edecek samimiyet ve gayeye 
doğru bir melekei istikamet. 

İşte bu ehliyet meselesine binaendir ki îmanı, 
Hatip mekteplerinin ve İlahiyat Fakültesinin 
idaresinin müstakülen Diyanet İşlerine verilme
sini lüzumlu görüyoruz. Şundan dolayı ki Diya
net İşlerinin takibettiği gaye ile meşgul olmıyan 
Bakanlıktan idare edilen bir müesseseden mezun 
olanlar ellerindeki vesika mucibi Diyanetten va
zife aldıklarında bu vazifedarlann ehliyetinden 
Diyanetin mesuliyeti mânâsız olur. 

Ve yine şundan dolayı ki sair meslek ve ih
tisas mektepleri ait olduğu makamlara bağlı ol
duğu gibi İmam, Hatip mektepleri ve İlahiyat 
Fakültesi de Diyanet İşleri Riyasetine bağlı ol
mak bu nizamın icabıdır. 

Şunu da arzedelim ki diğer ihtisas mekteple
rinde olduğu gibi merkezi hükümette yatılı bir 
İmam, Hatip mektebi inşa edilmelidir. 

REÎS — Buyurun Başvekâlet Müsteşarı. 
BAŞVEKÂLET MÜSTEŞARI AHMET 

SALİH KORUR -— Yine kısaca arzı malûmat 
edeceğim. 

Evvelâ, imam - hatip mektepleri mevzuu 
Diyanet İşleri Reisliği bütçesinden ziyade Millî 
Eğitim Bütçesini ilgilendirmektedir. Bu hu-
hususta Yüksek Heyetinizi tenvir edecek ma
lûmat arzetmemize imkân yoktur. Millî Eğitim 
Bütçesinde mevzuübahis olursa etraflı malûma
tı yetkili olanlar tarafından her halde verile
cektir. Diyanet İşleri Reisliği vazife ve hiz
metlerini gereği gibi yerine getirmek için Yük
sek Meclisinizden ilham alan Hükümet her sene 
bütçeye kademeli bir surette tahsisat koymakta
dır. Bu seneye kadar yapılan ilâvelerle 3 sene için
de ilâve edilen bu tahsisatın yekûnu üç milyon 
115 bin lira ve kadro da 1747 ye baliğ olmuştur. 
Binaenaleyh, üç senelik bütçe içinde Diyanet 
işlerine Hükümet, 1747 kadro ilâve etmiş ve 
sırf bu kadrolara muhasses olmak üzere ayrıca 
3 milyon liralık bir ödenek ilâve etmiştir. 

Hiç şüphe yok ki, Diyanet İşleri Reisliği, 
kendisine mevdu vazifeleri bugün ifa etmekte 
hakikaten müşkülât çekmektedir. Bunu Yüiksefc 
Heyetiniz de çok iyi takdir eder. Çünkü bu 
müessese, uzun yıllar vazife vereceği elemanları 
yetiştirecek membalardan mahrum kalmıştır. 
Hemen hemen yeniden kurulmuş olan imam - ha-
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tip mektepleri mezun verdikten ve bunlar sonra 
ilahiyat Fakültesinde yüksek tahsillerini aldık
tan sonra ancak Diyanet İşleri Reisliği Heyeti 
müşaverelerinde, yüksek vazifelerde salâhiyet
le çalışacaklar ve matlûp olan semereyi ancak 
o zaman almış olacağız. 

Umumiyetle Diyanet İşleri Reisliği Bütçe
sinde bir gelişme arzusu hâkim bulunmakta
dır. Ve bunu Hükümet de evvelce arzettiğim 
gibi tamamiyle bu ilhamdan mülhem olarak ve 
bunu bir direktif mahiyetinde kabul ederek 
Diyanet İşleri Reisliğine ehemmiyet vermekte
dir. Bilhassa Başvekâlet grupuna dâhil daire
ler içinde ön plânda geliştirilmesi arzu edilen 
Diyanet İşleri Reisliğidir. Konuşan sayın me
buslar tenkidlerde değil daha ziyade temenni
ler izharında bulunmuşlardır. Bu fikirleri ve 
temennileri bir direktif olarak kabul etmiş bu
lunuyoruz, bunlar üzerinde durarak ve çalışa
rak gelecek sene daha esaslı etüdlerle huzuru
nuza çıkmış bulunacağız. 

Son olarak, sayın Gürkan'm işaret buyur
dukları yayın işleri üzerindeki tenkidlerine bu
gün belki kâfi derecede, tatminkâr bir cevap 
veremiyeceğim. Sebebi de, yayın işlerine, işa
ret buyurdukları gibi, ancak bir seneden be
ri gerekli kadrolar ve tahsisat ayrılabilmiştir. 
Bununla beraber 141 kadar hadis hazırlanmış, 
teşkilât için hutbe kitabı, iki ciltlik Riyazüs-
salihin hazırlanmış ve matbayaa verilmek üze
redir. Ayrıca bir cep ilmühali de hazırlanması 
için müsabaka açılacak, Mayıs ayma kadar 
tekemmül ettirilecektir. Bu müsabakaya 40 ka
dar müftü iştirak etmiştir. 

Köylere hakikat halde köy imamları, Diya
net İşleri Reisliği tarafından tâyin edilmemek
tedir. Esasen Köy Kanunu mânidir. Bu ka
muna göre köyler imamlarını kendileri tâyin 
ederler. Ancak, müftülerimiz bunları mura
kabe etmek yetkisine maliktir. Ehliyetli olmı-
yan imamları tâyin ettirmemeye çalışmaktadır. 
Yine takdir buyurursunuz ki, bugün Türki
ye'mizde mevcut kırk bin köye, arzu edilen 
şekilde kırk bin tane imamı bulmaya da mad
deten imkân yoktur. İmam ve hatip mekteple
rinden alacağımız elemanlarla ihtiyaçlarımızı 
gidermeye çalışacağız. Basm - Yayın Bütçe
sinde de arzettiğim gibi şimdi tekrar sayın 
Diyanet İşleri Reisinden, huzurunuza çıkarken 
sordum, ahlâki musahabelerden ilki hazırlan-
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I mış bulunmaktadır. Yakın günlerde radyonun 
I programına alınarak, bu konuşma yapılacak

tır. (Alkışlar). Şimdilik haftada bir gün, ço-
ğaltılabildiği takdirde haftada iki gün olmak 
üzere bunu devam ettirmeye çalışacağız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Her şey 

konuşuldu, her şey tamam oldu. Yalnız bende
niz lâyiklikle burada konuşulan mevzuun birbi
rine uymadığı kanaatindeyim. 

Ben vaktiyle bir Halk Partisi kongresinde 
Teşkilâtı Esasiyenin ikinci maddesini değiştirir
ken bulundum fakat Diyanet İşleri Riyasetinin 
Devlet kadrosu içine girmesine şiddetle muhalif
tim. O zamanki Halk Partisi idaresi bunu düşün
memiş, Diyanet İşleri Riyasetini Devlet meka
nizması içine sokmuştur. İşte bugün lâyikliğe 
aykırıdır, değil diye durudiraz konuşuldu. Be
nim kanaatime göre, en iyisi Diyanet İşlerinin 
Devlet kadrosu haricine çıkarılarak yeni kuru
lacak olan Evkaf bankasını da ona bağlıyarak, 
Diyanet İşleri Riyasetini kendi işinde serbest bı
rakmak ve dinî işleri daha sistemli bir surette 
onun idare etmesini temin etmektir. 

Tabiî hepimiz biliyoruz ki, lâyiklik o memle
kette mevcut olan yalnız bir din üzerinde tesis 
olunmaz. Bu memlekette 3 din vardır. Diyanet 
işleri İdaresini düşünürken onjlardan da bu te
şekküle âza koymak lâzımgelir. Meselâ Diyanet 
İşleri Riyasetini patrik, hahambaşı ile takviye et
mek icabeder. Her dinî işte onların da reylerini 
alarak bir elden idare etmek lâzımgelmez mi? On
ları dışarıda bırakıyoruz. Yalnız1 İslâm dinini 
himayeye almış bulunuyorlar ve halbuki İslâm 
dini himaye kabul etmez. Hal böyle iken bütün 
müslümanlara lâzımgelen dinî direktifleri veren 
bir müessesenin başındaki insanı Başbakanlığa 
bağlayoruz. Diğer dinlerin mensupları serbest, 
serbest serbest buraya şapkası başında geliyor, 
oturuyor, fakat bizim Diyanet İşleri Reisi buraya 
geliyor, teamüle uyarak başı açık oturuyor. De-
mekki Diyanet İşleri Riyaseti ;1deta himaye al
tında... Din himaye kabul etmez. Çünkü o din, 
en son dinidir. Onun himaye kabul etmediği şun
dan da bellidir ki, o dîne salik olan Peygamber 
kendisi bir devlet kurmuştur, devlet reisi olmuş
tur. 

Binaenaleyh, arkadaşlar, şimdi memlekette 
I dönen, hattâ Atatürk'ün öldüğü günden beri or-
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taya atılan bir irtica meselesi var. Benim anlaya- I 
madiğim irticaın manasıdır. 

Hukukta da okudum, askerlikte yaptım, idare 
amirliği de yaptım, fakat irticaın mânasını bir 
türlü anlıyamadım. Bana göre irtica; geriye dön
mektir. Bizim elimizdeki ahkâma göre dünyada 
üç. din mevcuttur. Musevi, isevi, Muhammedi. 

Her din geldikçe, kendinden evvel gelen din 
ahkâmını ortadan kaldırmıştı t*. En son gelen Mu
hammedi dini de kendinden evvel gelen, din] eri 
bu suretle kaldırmıştır. 

Bir de irticai, inkilâplara teşmil ediyorlar. 
tnkilâplar için irtica mevzuu bahis ise mesele 
başka. 

Arkadaşlar; yine bir noktaya nazarı dikkati
nizi celbederim. Bu hususu geçenlerde de arzet- | 
mistim. Müslüman dini, hattâ dinlerin hiç birisi I 
komünizmi kabul etmez. Hiçbir din sahibi ka
rısını başkasına vermez. Hiçbir din sahibi evlât
larını başkasına terkedemez. Türk ahlâkı buna 
müsaade etmez. Binaenaleyh komünistlerin din 
perdesi altında yürüdüklerini söylüyorlar. Ko
münistler din perdesi arkasında yürümüyorlar. 
Komünistler kendi fikirlerini, icat ettikleri bâzı 
şeyleri cahil halkı arkasına takarak din maskesi 
altında yürüyorlar. Hükümet de bütün kuvvet
leri ile buna hücum etmeyi bir vazife biliyor. O 
suretle komünizm serbest kalıyor. Acaba bunla
rın memlekette aldıkları istikameti bîz tahfife mi 
mecburuz? Bilâkis. O halde komünistleri takip 
etmek lâzımdır. Onları da arıyarak dinin kuvve
tini, kudretini kesrederek onların faaliyetlerini 
serbest bırakmamak icabedecektir. Bütçede gö
rüyoruz ki bu imam ve hatiplere 60 lira veriyo
ruz. Minareye çıkıp ezan okuyacak olan, zama
nında namaz kıldıracak olan bir adamın 60 lira 

1. — Çorum Milletvekili Ahmet Başibü-
yük'ün, tskilip'in Karaviran Köyü muhtarlık 
ücretinin köy derneği toplanmadan tesbit olundu
ğuna, mezkûr köy derneğinin 1951 - 1952 de muh-
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maaşla yaşiyrmıyacağı muhakkaktır. Evkaf İda
resinin birçok malları vardı, darılmasmlar Ev
kaf İdaresinin bu zevata eskiden bırakılmış olan 
evkaf emvalini Halk Partisi tamamen almıştır, 
şimdi işitiyoruz ki, Meclisin karşısında Halk Par
tisinin bir arsası vardır, bu Evkafa aitti, kim 
bilir on liraya mı, yirmi liraya mı satın aldı şimdi 
600 liraya metresini münakaşaya çıkarmış bu ara
zi ve emval bu hademei hayratın haklarıdır. 
Hükümet bilmiyorum bugün ne düşünüyor, vak-
t.iyle söz vermişti, şimdi galiba vazgeçti. Bari 
Evkafa ait emvali satmadan bir kanun getirseydi. 
Bizim temennimiz o kanunu yetiştirsin. Son mâ
ruzâtım budur. Altmış lira ile imam ve hatip 
olmaz. 

SADRÎ MAKSUDI ARSAL (Ankara) — Eli
ne geçenin ne kadar olduğunu anlatsana. 60 lira 
iyidir. 

SÎNAN TEKELtOĞLU (Devamla) — Bina
enaleyh eskisi gibi köylerde hocalara bakan 
yok. Hocalar açtır. Aç insan vazife göremez. 
Bu suretle din adamlarını ne imam hatip mek
tebinden ne de yüksek İlahiyat Fakültesinden 
yetiştirebilirsiniz. Demin arzettiğim gibi metresi 
altı yüz liradan satılan arazilerini ellerinden ala
rak Ulus Matbaasının civarında birçok parçalar 
vardır oıılan da Hükümet elinden alsın, Evkafa 
versin, bu suretle bunlar İlahiyat Fakültesinin 
ayağa kalkınması için lâzımgelen kuvvetin mem-
bağı olsun. Bereket versin burada eski Halk Par
tililerden kimse yok. (Gülüşmeler). 

REİS — Daha söz alan arkadaşlar vardır. 
Vakit de geçmiştir. 

20 Şubat Cuma günü saat 10 da toplanmak 
üzere- Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

tav ücretinin artırılması için bir kararı olup ol
madığına ve bu hususta yapılan şikâyetler dolayı-
siyle ne muamele yapıldığına dair sorusuna t çişle
ri Vekili Eteni Menderes'in yazılı cevabı (6/752) 

H « • » • I I • 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU 
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14 . V I . 1952 I 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri 
saygı ile arzolunur. 

İskilip'in 3000 nüfuslu K'araviran Köyünün 
1952 yılı Bütçesinin ve bilhassa muhtar ücreti
nin Köy Kanunu hükümlerine göre, köy demeği 
toplanılmadan tesbit olunduğu, 1951 yılında da 
aynı şekilde hareket edildiği, iskilip Kaymakam
lığına mütaaddit defalar vâki müracaatların 
nazarı itibara alınmadığı ve bilâhara İçişleri Ba
kanlığına vâki müracaat üzerine hâdisenin tahkik 
edilerek muhtarın 1951 yılında, hilafı hakikat 
dernek kararı tanzim suçundan dolayı ceza mah
kemesine sevk olunduğu, bu sene de aynı şekil
deki hareketler karşısında idare âmirlerinin şi
kâyetlerine kulak asmadıkları ısrarlı şekilde şikâ- | 
yet olunmaktadır. Bu sebeple : I 

1. Bahsi geçen köyün 1951 yılı bütçesinde 
muhtarın maaşmm artırılması hakkında köy der
neği tarafından bir karar verilmiş midir? Mevcut 
bir kararın sahteliği sabit olarak muhtar hakkın
da cezai takibat vaı mıdır? 

2. Yine 1952 yılı Bütçesinin ve muhtar üc
retinin tâyin ve tesbitine dair köy derneği ka
rarı var mıdır? Böyle bir karar mevcutsa, geçen 
sene olduğu gibi bu sene de aynı kararın sahteliği 
mütaaddit defalar kaymakamlığa ihbar ve şikâ
yet edildiğine göre keyfiyet muhbir ve şikâyetçi
lerin delilleri dinlenmek suretiyle tahkik edil
miş midir? Bu gibi iddia ve ihbarların neticesi 
alınmadan bütçenin tasdiki bilhassa geçen sene 
iddialar sabit görülmüş olduğuna göre vo hele 
Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde tah
silat için emir verilmiş olması mevzuat hüküm
lerine ve maslahata ve vatandaş haklarına saygı
sızlık değil midir? 

Torum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük j 

. . . . > . . . 
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T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
M. I. G. M. 

3. D. B. §. M. 
Sayı: 631 - 520 -12 

3206 özü: Çorum Mebusu Ahmet 
Başıbüyük'ün yazılı sorusu 
hakkında. 

T. B. M. M. Yüksek Kiyasetine 
20. VI ,1952 gün Genel Kâtiplik Kanunlar 

Müdürlüğü 8318/3885 - 6/752 sayılı emirleri kar
şılığıdır. 

İskilip'in Karaviranı Köyü 1951 senesi Büt
çesinde muhtarlık ücretinin dernek kararına bağ
lanmadığından dolayı İçişleri Vekâletine vâki şi
le âyet üzerine köy muhtarı hakkında lüzumu mu
hakeme kararile ceza mahkemesine sevk edildiği 
halde 1952 yılı muhtarlık ücreti hakkındaki mü
racaatlarının da idare amirlerince nazarı dikkate 
alınmadığının İsrarla şikâyet edildiğine dair Ço
rum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün Yüksek Riya
setinize verdiği 16 . IV . 1952 tarihli yazılı soru 
Çorum Valiliğine incelettirilerek alınan karşılık 
yazılarda : 

1. 1951 yılı muhtarlık ücretini mevzuata uy
gun olmayan bir dernek kararile tahakkuk etti
ren muhtar hakkında kaza idare heyetince veri
len lüzumu muhakeme kararının kesinleşmesi üze
rine mahkemeye tevdi edildiği; 

2. 1952 yılı bütçesinin tanziminde muhtar 
ücreti hakkında alınmış bîr dernek kararı olma
dığı; muhtar yıllığından mütevellit bir ihtilâfın 
bütçenin tasdikimi mâni teşkil etmiyeceği ve bu 
hususta Köy Kanununda bir hüküm de bulunma
dığı; 

Dernel7 kararı alınıncaya kadar köyün mec
buri işleri hariç, ihtilaflı bulunan ücretlilere ait 
sarfiyatın tehiri ile birlikte haczen, tahsil işinin 
durdurulması hususunun da ayrıca kaymakamlı
ğa tebliğ edildiği bildirilmiştir. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
19 . I I . 1953 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

. . . < . . . . 

T. B. M. M. Basımpıi 


