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Türkiye’nin kalkınmasını İstiyorsak, dîn, dil 

ve kültürün ne o l duğunu bilmemiz gerek

Yüksek Din Şûrası 
mı din kongresi mi?

TV] u-'ın bu kadar çok ölü-
I ^  yuruz, öldürüyoı-u^ 

^ Niçin bu kadar r0i  
kaza yapıyoruz? Niçin bu ka- 
dar çok saldırıyoruz? Ahlak 
bozukluğu, dikkatsizlik, yok 
ların bozukluğu der geçerizi 
Sorguya çekeriz mahkemeye 
veririz, hapsederiz! m

Aradan yıllar geçer, du. 
rum yine o durumdur hj,, 
değişmez! Üzülürüz, bunal, 
rız. Ancak, durum yine de n 
durumdur! Çünkü hastalık 
ları yalnız seyrederiz, tedavi 
sine başlamayız. Çünkü u' 
davısı nasıl olacak bilmeyiz' 
çunkii hekim değiliz! '  •

Hekim değiliz. Hekim 
başvurmayı da bilmeyizi r  
vezeliğo, mantıkçılığa 
r./.: Kaııti İleri idam etnıcU 
jolları genişletmeli, taşıtlar.’ 
azaltmak ,11ye gelişi 
konuşuruz! eı

B in le  gerçeklere, hersev 
den ence, politikacı o|arl  
değil sosyoloji, psikoloji ekn 

Ln°mı_ bilgini olarak el T ı 
rnak, hastalığı teşhis etnie? 
tedavi çarelerini aramak 
boylecc işe başlamak var n 
daıı sonra işi politikacılar” 
hükümet adamlarına b„-X' 
mak var. Bunu yapabiliyor' 
muyuz? Yapamıyor nuıvu,' 
bunun tersini yapıyorıl2 >  
Ie5 k a  1 kınan uyacağız,

*7 Hükümetçe bunu Van , 
mak istiyoruz. Ancak, gerekli 
olan mütehasıslan bu lam, 
yoruz... nı'

Bununda yolu var. Tav. 
fiyelere, şöhretlere L* 
lak asinamak, Ker, ,

. değerleri bulmanın yolum 
öğrenmek lâzmt. Bu y T  
kongrelerle gidilir. Kongrî 
, d,vo,'um. Komisyonlar 

< oımyomm. Çünkü, ge,-çİ 
delerleri ortaya koyacak 0 
lan toplantılar komjsyonfe’ 
doğıl, kongrelerdir. Niç in » 
Şunun için ki komisyonlar■ 
daha çok tek insan nıhu 
taşırlar, kongreler ise kol- 
leKlit ihsan ruhunu taşırlar, 
maşerîdirler. Değerler, ger* 
Çekdeğerler, komisyonlarda, 
şuralarda değil, kongrelerde 
belirirler.

Şimdi asıl, konuya gelelim: 
Geçen hafta gazetede oku
dum. Bir din şûrası yapıla»

çıkmış. Hükümetin böyle 
bir şûrayı toplamak isleme
ci beni sevindirdi. Çunku biz 
:le öteden beri bu gibi top- 
Umulara karşı bir çekingen- 
jk vardır. Demek bu çekin

genlik artık yok oluyor.

Yok, böyle olmayıp da şûra 
hükümetin delegeleri de için 
de olmak üzere, dışarıdan 
yetkili kurumlanıl göndere
cekleri delegelerden meyda
na gelecek olursa adı ne o- 
lursa olsun, o toplantı kong

Yazan: Ssmayıi Hakkı Baltatıoğlu

A nlıyamadtğım nokta 
şu:- Neden din kongre
si demiyoruz da din 

sûrası diyoruz? Demek, şuur
lu şuursuz, din kongresi yap 
maktan yine de çekiniyoruz,
öyle mi? , ,

__ Mesele, toplantının adın
d i değil, asıl mesele bu top
lantının yapılmasında. Top
lantı olsun da adı ister şu- 
rn 0]sun, ister kongre olsun..

Y ok !- Öyle değil. Eğer 
toplantıyı meydana getirecek 
olan üyeleri hükümet ken
disi seçerse, adı ne olursa 
olsun, o toplantı şûra olur.

re olur.
Bu nitelikte bir toplantı

yapıldı diyelim. Bu toplantı
da hangi konular üzerin de 
durulacaktır? Bence şunlar
üzerinde:

A. Din nedir?. İslâm dini 
nasıl bir dindir?

B. Din ile milliyetin ilintisi 
nedir? Dinsiz milliyet olur
mu?

C. Din eğitimi ne dernek
tir?

D. Kur’an ana diline nasıl 
çevrilmelidir? Eldeki çevir
meler.

E. Dinî hümanizma nasıl

meydana getirilebilir?
F. Lâiklik nedir, ne değil

dir?
Bütün bu konular bu top

lantı da en geniş hürriyetle 
konuşulmalı, kararlar alın
malıdır. Ondan sonra hükü
met kendince uygun buldu
ğu şekilde bir programla işe 
başlayabilir. Şimdiye kadar 
uyguladığımız din politikası 
bilim temellerine dayanmı- 
yan bir davranıştı.

M ademki Türkiye’nin kal
kınmasını istiyoruz, di
nin, dilin sanatın, ahlâ

kın ne olduğunu anlamakla 
işe başlamalıyız. Tekrardan 
bıkmıyorum. Kalkınma ağa
cının kökleri teknikde değil, 
kültürdedir. Bu ağacı ters 
dikmiyelim. Sonra, biz zarar 
ederiz. Nitekim şimdiye ka
dar çok zarar ettik. Bilim
siz hiçbir hükümet idaresi ol 
muyer. Ancak bilimi istemek 
de yetmiyor. İstenileni bulup 
kullanmak da gerek.

İKTİSAT

Özel Sektör, İk tisadî Kurul
. .. „ Klırllı 1966 vılı nroprarm vo yatırım konulara ve özel sektörün ba- 
fktli«3 ♦nniantısıVuiakl kararları da nazarı İtibare alarak en kısa zamanda

^  kurulun bu toplantısına Başbakan, Maliye. Ticaret. Güm-
y a n a c a k t ı • n ükadi k Bakmıl„ n iştirâk edecektir. Plân uygulanması 1965
rÜkV,e k l î  a h , a n, temin ödememiştir. 11*56 yılı tçerJsind«. b t ı h  za
yılında kaiKim Yatırımların nlân hedefine, muhtelif sebepler
U'aT  * uYmadlğ^ da iİRİlüeı-ce belirtilmektedir. 1966 yılı içinde hükümet, özel
sektör ve devlet sektörü yatırımlarının plân hedefleri Çerçevesi içe- A l m a n y a  O tO m ob liC İC ll 
f  İHP vamlmMim istemektedir. Bu bakımdan yalıtım kotaları üze

risinde yaptım.^ . r, İktisadî kurulun gündeminde anlaşmalı
rinde önen 1 . ten1anİ8rl( 0rtak Paiar ülkelerine yapılacak ihra-
catmkota  ̂ listeleri, ihracatm geliştirilmesi için alınması gerekli ted
birler bulunmaktadır.

İstanbul— Miinich arasında kuşetli vagon
İstanbul Müniob arasında işleyen trene 10 Aralık Cuma günün

den itibaren kuşetli bir vagon eklenecektir. İstanbul’dan Parise se- 
fPi- yapmakta olan «Direkt. Oryaııt» trenine eklenecek bir vagon 
Belgrat'da Yugoslav trenine bağlanmak suretiyle Müniche gidecek- 
1 ir ikinci mevki bilet ücreti olan 3U lira 75 kuruşa ilâveten 75 li- 
ra kuşet ücreti ödenmek sureliyle bir-'yolcu İstanbul’dan Miinich’e 
.106 liraya kuşetli vagonda seyahat edebilecektir. Yer ayrıtması iki 
ay önceden yapılabilecektir.

40 milyar Ura kazanıyor
Geçen yıl Batı Almanyada imal 

edilen taşıtların değeri 39 milyar 
700 milyon liraya yükselmiştir. Böy 
lece Batı Almanyamn en büyük dö 
viz kaynağı ve vergi kaynağı oto
mobil olmuştur. Almanyada her do 
kuz vatandaştan birinin, yani 2 mil 
yon 600 bin nüfusun geçimini mo
torlu vasıtalar temin etmektedir... 
Bu miktarın varisi otomobil ima
lâtı, tamir veya satışında çaltş • 
maktadır. Diğer yarısı da trafik iş 
leriyle meşgul olmaktadır. Motörlü 
taşıt, ekonomisinin gayrı sosyal ba 
sılattaki hissesi hemen hemen yüz 
de 14'bir.

OKÜ-nftNÖMEktTIUPtVASAS
KALIN BlfiŞLll.îiil

Atatürk • 480.00
Reşat sıra : 1440.00
Reşat ekstra : 1560.00
Hamlt 5 1010.00
Dallı 1 900.00
Vahit : 800.00
Aziz : 790.00
KALIN tKtBUÇUKLAR 
Atatürk ; 240.00
Reşat : 735.00
Hamitnaili : 465.00

• oce nn

A K M A  HKŞMALER 
Atatürk. 1965 ı 470.00
Reşat î 1375.00
Hamlt • 1800.00
Vahit 5 1330.00
Ankara, 1927 : 980.00
Ankara, 1928 : 1040.00

ZtYNET İKtBU ÇUKLUKLA R 
Atatürk, 1965 : 234.50
Reşat : 670.00
Hamit ; 465.00
Vahit : 425İOO

Anadolu Bankasının çalışması
Anadolu Bankası Maliye Bakanlığının mii-

*»8njesf ile sermayesin i r.45 milyon liraya çıkart
mış bıılıınmnhtadır. Bankanın Umum MiirliıvUı- 
¿üjıo tâyin edilen Mucit Kayra'dan soma, kan
kanın çalışmasa hırlanbus ve alınan tcdhirlcr 
neticesinde mevduat nishetl yükselmiş bulun
maktadır. Bankanın halen 34 şubesi bulur.mak- 
tn. her türlü ticarî kredi ve kambiyo muame
leleri yapmaktadır. Anadolu Bnnkası Beyogluıı- 
da yeni bir binada şube açarak çalışmalarına 
devam etmektedir.

İTHAL SÜRESİ UZATILDI
Tarım âletlerinin bedelsiz ithalat yolu ila 

vurda getirilme süresi Tarım Bakanlığının güm-
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