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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — 48 nci Birleşim için yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluşumuz vardır, 48 nci Birle 
simi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca nm, tütün 
ve pancar üreticilerinin paralarının ödenmesi konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca, tütün ve 
pancar üreticilerinin paralarının ödenmesi konusun
da Hükümeti uyarmak için gündem dışı söz istemiş
tir. 

Buyurunuz Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Geçen hafta seçim bölgem Denizli'nin pancar ve 

tütün üretici köylerini dolaştım. Köylü, tüccara sat
tığı tütününün, Devlete sattığı şeker pancarının bede
lini hâlâ alamadığından sıkıntı ve üzüntü içindedir. 
Köylü, bu derdini anlatacak Bakan bulamamaktan ve 
müracaat ettiği yetkililerin ilgisizliğinden umutsuz
luğa düşmüştür. Bu hal devam ederse, köylünün 
Devlete olan güveni bir defa daha sarsılacaktır. 

Anayasamızın 52 nci maddesi, «Devlet, tarım ürün
lerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek 
için gereken tedbirleri alır.» demektedir. Tütün ve 
pancar ürününün, maliyet ve hayat pahalılığı ile kı-
yasalanırsa değerinin alınamadığı gerçeği devam eder
ken, bir de bunun üstüne köylünün 3-5 ay evvel tes
lim ettiği ürününün de parasını alamaması büyük zor
luklara, ağır zararlara sebep olmaktadır. Köylü mah 
sülünün bedelini alamadığından bankaya borcunu öde
yememiştir. Bu yüzden fazladan faiz ödemek duru
mundadır. Yine bu yüzdendir ki, ihtiyaçlarını vere
siye almak suretiyle pahalıya maletmek, böylece za
rara girmektedir. Para değerini kaybettiği hayat pa
halılığı her geçen gün hızla arttığı için, ürünün ger
çek değeri de fiilen böylece düşmüş olmaktadır. 

Yeni yılın tütün fidesi dikimi başlamış, pancar eki
mi yaklaşmıştır. Köylü gübre almak, tarlasını işlet
mek, tütününün diktirmek için ayaklı bankalarla iş 
yapmak zorunda kalmış ve yüksek faizlerle yeniden 
borçlanmak durumuna düşmüştür. 

Bu gerçekler karşısında Anayasamızın tarım ürün
lerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek 
için Devlete verdiği görevin yerine getirildiğine inan
mak olanağı yoktur. 

Bu gerçekler karşısında, Senatonun onayından 
geçen kalkınma programında öngörülen, köylünün ya
şama standardının insanlık haysiyetine yaraşır bir 
asgarî yaşama seviyesine çıkarılmasının Türkiye'de 
uygulandığına inanmak güç bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet, tarım ürünlerini destekleme fonundan tü

tün tüccarına bir milyar tütün alım kredisi açmıştır. 
İhracatçı tüccar bu krediyi almış, ama tütün piyasası 
kapanalı üç ayı geçtiği halde, köylüye ürününün pa
rasını hâlâ ödememiştir; ne zaman ödeyeceği de bel
li değildir. Tekel Bakanlığı ve yetkilileri de köylünün 
feryadı karşısında sessiz kalmaktadır. 

Hükümet, tahminen 90 tütün tüccarına verilen bir 
milyar kredinin, köylüye ödenmediğine göre nerede 
kullanıldığını araştırmalıdır. Halbuki geçen yıl tütün 
piyasasının kapanışının daha birinci ayına varmadan 
Tekel ve tüccar bütün müstahsilin paralarını tam ola
rak ödemiş ve tesellümünü yapmış idi. Devlet, ihra
catçı tüccarla köylüyü karşı karşıya getirir ve ilgilen
mezse, köylü daima yenik düşmeye mahkûm ola
caktır. Hükümet açık vaziyet almalıdır. 90 tütün tüc
carından yana mıdır, 300 bin tütün ekicisinden yana 
mıdır?. Bunun, acilen alacağı tedbirlerle açığa vurul
ması zorunludur. 

401 
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Değerli arkadaşlarım; 
Köylünün elinden tütün koçanları alınmıştır, satış 

sözleşmesi imzalanmıştır; ama köylünün parası öden
memiştir. Tütün köylüden teslim alınmadığı için, tü
tün balyalarını korumak, bakımını yapmak ayrıca 
köylüye bir külfet olarak yüklenmiştir. Köylü pa
rasını aylardır alamadığından sıkıntıdadır ve sızlan
maktadır. 

Tüccar tütünü teslim almaya başladığı zaman bir
takım yeni oyunlara girişmekte ve bunun neticesi de 
köylüye yeni zararlar tevlit etmektedir. Hükümet 
köylüye arka çıkmazsa, köylü daha büyük sorunlarla 
karşılaşacaktır; yeni oyunlar oynanacaktır. Tütünün 
teslim zamanında, tüccar, ihracat yapılamadığından, 
fiyatların düştüğünden bahsederek sözleşmedeki fi
yattan % 10, % 20, % 25 gibi indirim yapılmasını 
köylüden isteyecektir ve halen de istemektedir. Bu
nu gözlerimle gördüm. Tüccar ise, «Sizin tütünü pi
yasa telâşı içinde iyi görmemişim» bahanesiyle; «Se
nin tütününün kalitesi düşüktür, bunun farkına var
mamışım. Bunun üç beş balyasını ıskarta çıkarmak 
suretiyle alabilirim. Yoksa koçanını geri veririm. Tü
tününü ne yaparsan yap..» demekte ve daha teslim al
mayanlar bu oyunların içindedir. 

Köylü % 5, % 10 fire payını düşmek suretiyle 
ödeme yapmaya zorlanmaktadır. Köylü bu durum 
karşısında ne yapacaktır? Tekele gider mahkeme yo
lu gösterilir; mahkemeye gider, mahkeme yıllarca sü
rer. Tütünü geri alsa hayvana yem olmaz, tarlaya 
gübre olmaz.. Tütün müstahsilinin bu derdine çare 
aranması ve bu yolda Hükümeti uyarmak için söz al
dım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tütün ve pancar ekicisi köylülerimizin sorunla

rından bir kısmını böylece dile getirmiş oluyorum. 
Hükümetin acilen köylünün bu sorunlarına çözüm 
getirmesini rica ediyorum. Köyden fışkırmayan ve 
nimetlerini köye götürmeyen bir yönetim yurtta, sos
yal adalete dayalı bir kalkınma yapamaz. 

Tütünden elde edilen gelirin dağılımında köylü
nün aleyhine işleyen bir düzen devam etmektedir, 

r j 

Bunu köylünün lehine çevirmek için gerekli tedbir- j 
lerin acilen alınması gereğine bir defa daha işaret j 
ederek. Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (C. H. j 
P. sıralarından alkışlar.) 

) 
2. — Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının, i 

Adana Üyesi Musllhiiîin Yılmaz Mete'nin Komisyon I 
Üyeliğinden çekildiğine dair tezkeresi. (3 !602 i j 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının bir ya

zısı var, sunuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuz üyelerinden Adana Senatörü Sa

yın Musîihittin Yılmaz Mete'nin Komisyon üyeliğin
den istifa ettiğini bildiren dilekçesi ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
T. B. M. M. Dilekçe Karma 

Komisyonu Başkanı 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
3. — A. P. Gnıoıı Başkanlığnun, Grup Başkanlı

ğına Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin seçildiğine 
dair tezkeresi. (3/600). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanlığının 
bir yazısı var, sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuz Başkanı Kocaeli Senatörü Lûtfi Tok-

oğhrrıun, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına atanması 
ile boşalan Grup Başkanlığına bugün yapılan Gru
pumuz toplantısında Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege seçilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Patisi 

Grup Bakkam/ekili 
Eskişehir 

Ömer Ucuza! 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 

4. — A. P. Grup Başkanlığının. Bingöl Üyesi Arif 
Hikmet Yurtseverin Gruplarına katıldığına dair tez
keresi. (3:601) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanlığının 
bir yazısı var. bilgilerinize sunuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bingöl bağımsız Üyesi Sa

yın Arif Hikmet Yurtsever partimize kaydolmuş bu
lunmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 
Cumhuriyet Senatosu Adalet 

Partisi Grup Başkanı 
Aydın 

iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
(A. F. sıralarından alkışlar.) 
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IV. — GÖRÜ! 

/ . — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/192; C. Se
natosu : 1/330) (S. Sayısı : 445) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Bundan evvelki birleşimlerde konuşulmasına baş

lanılmış ve tümü üzerindeki müzakereleri bitmiş, 
maddelerine geçilmesi oylanmış ve Komisyon tarafın
dan geriye alınmış olan 445 sıra sayısında kayıtlı 521 
sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair 
Kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Komisyonun yeniden tanzim etmiş bulunduğu ra
porunu okutacak ve yeni metin üzerinde müzakere 
açacağım. 

Komisyonun yeni raporunu bilgilerinize sunuyo
rum: 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 445'e 1 nci Ek 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

Esas No : 1/330 27 Mart 1975 
Karar No : 15 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plan Komisyonunun 18 Şubat 1975 ta

rihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı raporuna esas, 521 
sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair 
Kanun tasarısının, Cumhuriyet Senatosunun 25 Mart 
1975 tarihli 44 ncü Birleşimindeki görüşmeleri sıra
sında gerek - ismine - ve gerek - madde metinlerine -
ilişkin olarak verilen çeşitli önergeler üzerine, Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 95 nci maddesi uyarın
ca Komisyonumuza geri alınan metni, Komisyonu
muzun 27 Mart 1975 tarihli Birleşiminde Millî Sa
vunma Bakanı İlhami Sancar ile Bakanlık temsilci
leri ve Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsil
cileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1) Tasarı, önerilen kapsamı itibarı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine «521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bir madde eklenmesine dair Kanun» tasarısı 

(1) 445 S. Sayılı Basmayazı 25 . 3 . 1975 tarihli 44 
ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

JÜLEN İŞLER 

• adı ile sunulmuş olduğu halde, Millet Meclisindeki 
I görüşmelerinde tasarıya, geçici madde niteliğinde iki 
I madde eklenmesi sonucu, tasarı metni, ismi ile fark-
; lı bir hüviyete konu olmuştur. Tasarının Cumhuriyet 
I Senatosundaki görüşmeleri sırasında, bu yolda haklı 
; olarak ileri sürülen eleştirileri benimseyen Komisyo-
| numuz, tasarının isminin metne uygun biçimde tan-
| zim ve tedvinini uygun görerek, tasarının ismini bu 
I yolda yeniden tanzim ve tedvin ederek kabul etmiş-

! t i ; -
| Bu isim değişikliğine paralel olarak ve aynı ge-
; rekçe ile Komisyonumuz, tasarının çerçeve 1 nci mad-
; desinin de kapsadığı maddelere uygun biçimde yeni-
I den tanzim ve tedvin olunmasında zorunluluk müta-
j laa etmiş ve çerçeve 1 nci madde metnini bu yolda 
i yeniden tanzim ve tedvin ederek kabul etmiştir. 

Komisyonumuza tevdi edilen önergeler arasında 
yer alan ve tasarının çerçeve 1 nci maddesi metninde 
yer alan Geçici 2 nci maddenin yeniden düzenlenme
sine ilişkin önerge, Komisyonumuzca, madde metnine 
esas düzenlemede, münhasıran 144 sayılı Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanunu ve 223 sayılı Denizaltı, 
Dalgıç ve Kurbağa Adam Kanunu kapsamına giren 
asker üyelerin hak ve durumlarından söz edilmiş; ol
ması ve bu mahkemede görev ifa edip anılan kanun
lar kaplamında mütalaa edilemeyen asker üyelerin 
de ayrıca, ilgili kararname uyarınca - yan ödeme -
almakta bulunmaları ve aynı mahkemede aynı şart
lar altında hizmet veren kişiler arasında - farklı öde
meye - ilişkin bir - ayrıcalığın - ortaya çıktığı, an
cak, işbu maddenin tanzim ve tedvininde öngörülen -
tercih (vaz geçme keyfiyeti) - uygulaması ile açık bir 
biçimde anlaşılan iradenin ise, bu - ayrıcalığı ve fark
lı ödemeyi - benimsemediği gerçeğinin tespit olunma
sı sonucu, değinilen - ayrıcalığı ve farklı ödemeyi -
ortadan kaldırarak madde metninin, esas ve ruhuna 
uygun biçimde yeniden tanzim ve tedvin olunmasın
da zorunluluk mütalaa edilmiş ve madde bu yolda 

i yeniden tanzim ve tedvin olunarak kabul edilmiştir. 
' lî) Bütçe ve Plan Komisyonunun 18 Şubat 1975 

tarihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı raporuna esas 
i metnin çerçeve 1 nci maddesi metninde yer alan Ek 
• 21 nci madde ile Geçici 1 nci madde Komisyonumuz-
j ca aynen benimsenmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun 18 Şubat 1975 ta-
\ rihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı raporuna esas met-
I nin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsen-
: mistir. 
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Bütçe ve Plan Komisyonunun 18 Şubat 1975 ta
rihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı raporuna esas 
metnin 3 ncü maddesi komisyonumuzca aynen be
nimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan ve 

Sözcü 
Başkan Başkanvekili 
Ankara Konya 

Yiğit Köker Fakih Özlen 
(Karara katıldığını bildirdi, 

imzada bulunamadı) 
Sözcü Kâtip 
Uşak Yozgat 

Mehmet Faik Atayurt Süleyman Ergin 
(Toplantıda bulunamadı) 

Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
İskender Cenap Ege Naim Talû 

Diyarbakır Edirne 
Azmi Erdoğan M. Nafiz Ergeneli 

Karara katıldığını bildirdi, (Toplantıda bulunamadı) 
imzada bulunamadı) 

Elâzığ Rize 
Salim Hazerdağlı Talât Doğan 

(Toplantıda bulunamadı) 

Sivas Tabiî Üye 
Kâzım Kangal Suphi Karaman 

(Toplantıda bulunamadı) 

Trabzon Urfa 
Ali Şakir Ağanoğlu İbrahim Halil Balkıs 

(Toplantıda bulunamadı) (Toplantıda bulunamadı) 
Yozgat 

Veli Uyar 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 455'e 1 nci ek 
Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir ek madde ile iki 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 24 Aralık 1975 tarihli ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa aşağıdaki ek 21 nci madde ile 
geçici 1 ve geçici 2 nci maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 21. — Bütçe ve Plan Komisyonunun 
18 Şubat 1975 tarihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı 
raporuna esas metnin ek 21 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bütçe ve Plan Komisyonunun 
18 Şubat 1975 tarihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı 
raporuna esas metnin geçici 1 nci maddesi aynen be
nimsenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Kendi kanunlarında değişik
lik yapılıncaya kadar, Askerî Yüksek tdare Mahke
mesinin asker üyelerine brüt maaşları tutarının 
c/c 50'si nispetinde yargı ödeneği verilir. 

Bu maddeden yararlananlar, 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bunun ek ve 
tadilleri ve diğer kanunlar ile verilen yan ödemeleri 
alamazlar. 

Madde 2. — Bütçe ve Plan Komisyonunun 18 
Şubat 1975 tarihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı ra
poruna esas metnin 2 nci maddesi aynen benimsen
miştir. 

Madde 3. — Bütçe ve Plan Komisyonunun 18 
Şubat 1975 tarihli ve Esas 1/330; Karar 8 sayılı ra
poruna esas metnin 3 ncü maddesi aynen benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Komisyonun yeni tedvin etmiş ol
duğu 1 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 1. — 24 Aralık 1975 tarihli ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa aşağıdaki Ek 21 nci madde ile 
Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeler eklenmiştir. 

Yargı ödeneği : 

Ek Madde 21. — Danıştay meslek mensupla
rına brüt maaşları tutarının % 50'si oranında yargı 
ödeneği verilir. 

Bu ödemeler aybaşında aylıkla birlikte yapılır. 
Bu ödemeye hak veren bir göreve seçilenler veya 

atananlar, göreve başlama tarihinde, derece yüksel
mesi ve kademe ilerlemesi yapanlar, yükselme veya 
ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ödeme
ye hak kazanırlar. 

Danıştay Kanununun 159 ncu maddesine göre 
çalışmaya ara vermeden yararlananlar, 160 nci mad
desinin son fıkrası gereğince yıllık izinlerini kulla
nanlar ile ek 7 nci madde gereğince çalıştırılanlar dı
şında, her ne sebeple olursa olsun görevlen başında 
bulunmayanlara görevden ayrı bulundukları süre 
için ödeme yapılmaz. 

Bir takvim yılı içinde 60 günü geçen süre ile has
talık izni alanlara, bu süreyi geçen günler için yargı 
ödeneği verilmez. 

Geçici Madde 1. — Kendi kanunlarında gerekli 
değişiklik yapılıncaya kadar Anayasa Mahkemesi 
Başkan ve üyelerine ve Sayıştay meslek mensupları 
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ile savcı ve yardımcılarına, ek 21 nci madde esasları 
dairesinde, brüt aylıkları tutarının % 50'si oranında 
yargı ödeneği verilir. 

Geçici Madde 21. — Kendi kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinin asker üyelerine brüt maaşları tutarının 
c/c 50'si nispetinde yargı ödeneği verilir. 

Bu maddeden yararlananlar, 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bunun ek ve 
tadilleri ve diğer kanunlar ile verilen yan ödemeleri 
alamazlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
1 nci maddenin müzakeresine geçmeden evvel, 

Komisyon tarafından bu kanun tasarısının başlığı
nın da değiştirilmiş olduğunu bilgilerinize sunarım. 
Başlığını okuyorum. 
521 Sayılı Danıştay Kanununa Bir Ek Madde İle 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

BAŞKAN — Madde 1 üzerinde söz almış bulu
nan sayın üyeler aynı zamanda başlıkla alâkalı mü
talaalarını da bildirebilirler. 

Ek madde üzerinde Sayın Mehmet Feyyat? Yok
lar. 

Sayın Feyyat'tan başka söz alan sayın üyemiz 
yoktur. 

1 nci çerçeve maddeyi, okunan ek madde ve ge
çici maddelerle ve başlıkla beraber oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 . 6 . 1974 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 2 üzerinde söz almak iste
yen sayın üye? Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye? Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz almak isteyen sa
yın üye var mı, efendim? Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kanunun tümü kabul 
edilmiş ve kanun tasarısı Yüce Heyetinizden geçe
rek kanunlaşmıştır. Camiaya ve Yüce Milletimize 
hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. (C. H. P. sıraların
dan «Değişti, değişti» sesleri) -

Tashih ederim ve özür dilerim. Bir maddesi de
ğişmiş bulunuyor. Bu nedenle Yüce Meclise tekrar 
gidecektir, efendim. 

2. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ku
rulması ile ilgili Yetki Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/4; C. Senatosu : 
11325) (S. Sayısı : 462) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sıra sayısı 462 olan, Devlet Sanayi ve İşçi Yatı

rım Bankası kurulması ile ilgili Yetki Kanunu tasa
rısının müzakeresine geçiyoruz. 

Bilindiği gibi, bu kanun tasarısı önceliğini Ana
yasamızdan almış bulunduğu için, gündemimizdeki 
diğer bütün meselelere ve kanunlara takaddüm et
miş bulunuyor. 

Şimdi, bu kanun tasarısının Sanayi ve Teknolo
ji Komisyonundan gelen raporunun ve şeklinin mü
zakere edilmesine dair bir önerge var, okutuyorum: 

Başkanlığa 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası kurulma

sı ile ilgili Yetki Kanunu tasarısının müzakeresinde 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonunca kabul edilen 
metnin esas alınmasını arz ve rica ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Tekonoloji Bakanı 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde konuşmak is
teyen sayın üye var mı, efendim? Yok. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun ya da Malî ve İk
tisadî İşler Komisyonunun raporlarının hangisinin 
konuşulacağına dair Yüce Heyetten karar istihsal 
edeceğim. 

Okunan önergeyi; yani Malî ve İktisadî İşler Ko
misyonunun raporunun müzakere edilmesine dair 
olan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Malî ve İktisadî İşler Komisyonu yerini 
alsın, efendim; Hükümet yerine. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu yetkilileri; Baş
kanı, sözcüsü, İkinci Başkanı. Sayın Tuğrul? Sayın 
Eriş? Komisyonu intizar ediyoruz, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Komis
yon yok, efendim. Ayrıca, bu kanun tasarısının gö
rüşüleceğine dair hiç kimsenin malumatı da yok... 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon gelebilirse, üç 
beş dakika intizarla alırız; gelmeyecekse başka otu
ruma kalacak elbette. 
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Gündemimizde var. Gündemimizde olunca, ma
lumatı da olmuş olması mefruzdur, malumuâliniz. 
Ancak, Komisyon mümessillerini bulamayınca, el
bette geçeceğiz. 

Raporunu konuşacağımız Malî ve İktisadî İşler 
Komisyonu yetkilileri bulunmaması nedeniyle gün
demdeki diğer konuların görüşülmesine geçiyoruz. 

3. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1J171; C. Senato
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) 

BAŞKAN — 440 sıra sayılı belediyelerin, bele
diyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin ve Köy Tüzelkişiliğinin bir kı
sım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Bütçe ve Plan Komisyonu? Yok. 
Sıradaki diğer tasarının müzakeresine geçiyo

ruz. 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 11149; C. 
Senatosu : 1/331) (S. Sayısı : 447) (1) 

BAŞKAN — 447 sıra sayılı Kanun tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon raporunun ve kanun tasarısının mad

delerinin okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Okunma
masını kabul edenler... Okunmayacaktır. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkında Kanuna geçici bir madde eklenme

sine dair kanun tasarısı 
Madde 1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü kuruluş ve görevleri hakkında 29 . 5 . 1936 ta
rihli ve 2997 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir: 

(1) 447 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Geçici Madde — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün merkez ve illerdeki kadrolarına dahil 
her derece ve sınıftaki memurluklara, bu kanunda 
yazılı özel şartları taşıyan bulunmadığı takdirde bu 
şartlar aranmaksızın beş yıl içinde, yeteneklilerden 
memur atanabilir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı efendim? Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı? Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye var mı? Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı? Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun 
tasarısının tümü kabul edilmiştir. 

Bu şekilde tasarı Cumhuriyet Senatosunda kanun
laşmıştır, hayırlı olmasını dilerim. 

3. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında kanım tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/171; C. Senato
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) 

BAŞKAN — 440 sıra sayılı belediyelerin, beledi
yelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin ve Köy Tüzelkişiliğinin bir kı
sım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon? Burada. 
Hükümet?... Yok. 
Sıradaki diğer kanunun müzakeresine geçiyoruz, 

efendim. 
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5. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/150; C. Sena
tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (1) 

BAŞKAN — Önerge var, okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gündemde bulunan 446 sayılı Kanun tasarısının 
önemine ve görüşme süresinin bitmek üzere olması
na binaen diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ederim. 

Hasan Aksay 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — 446 sıra sayılı, 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının müzakeresi için öncelik ve ivedilik önergesi 
gelmiştir. 

Öncelik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

446 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Hükümet burada mı efendim? Hükümet burada. 
Sayın Komisyon? Komisyon burada. 
Komisyon raporunun ve maddelerinin okunma

sını 
SIRRI ATALAY (Kars) — Okunmasını rica 

ediyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, oya 

sunacağım. 
Komisyon raporunun ve maddelerin okunmasını 

kabul edenler işaret buyursunlar lütfen... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 5 geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısının tümü üzerindeki müza
kerelere geçiyoruz. Tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyelere söz vereceğim. 

(1) 446 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Sayın Bahriye Üçok... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) •— Grup adına söz 

istiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok da grup adına 

konuşacak efendim. Yoklar mı? Yoklar efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ucuzal; siz 

önden söz aldınız, buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bendeniz değil 

efendim, Sayın Alâeddin Yılmaztürk konuşacak. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Alâeddin Yılmaztürk, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şahsım adına 

söz talep ediyorum. 
ÂDİL ALTAY (Sivas) — Grup adına söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Altay, Cumhuriyet Halk Par

tisi Grupu adına mı efendim? 
ÂDİL ALTAY (Sivas) — Evet. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

633 sayılı Diyanet İşleri Kanununun çıkarılma
sından bu yana 10 senelik bir müddet geçmiş ve bu 
müddet içerisinde tatbikattan doğan sıkıntıların, 
eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi için mütead
dit kanun teklifleri yapılmış idi. Bu arada Diyanet 
mensupları içerisinde büyük ölçüde istihdam edilen 
vekil imamlar meselesi de önemli konular arasında bu 
zümrenin haksızlıklarının izalesi zımnında yine ka
nun teklifleri vardı. 

Malumunuz bu kanun tasarı ve teklifleri bir araya 
getiriliş, Komisyonda tadillere uğrayarak Yüce Se
natomuza kadar gelmiş bulunuyor. 

Bu kanunda önemli yeri olan vekil imamların uzun 
zamandan beri uğradıkları sıkıntılar, bundan böyle, 
Yüce Senatoda kabul edildiği takdirde halledilmiş 
oluyor. 

Sayısı 14 bin küsur olan vekil imamlar ve bu yıl 
da kabul edilen kadroların bir kısmının bu şekilde kul
lanılacağı nazara alınırsa, 15 bin küsur vatandaşın, 
memurun mahrum olduğu birtakım haklarının yerine 
getirilmesi gibi önemli hususları ihtiva etmektedir. 

Emeklilik, kadroya ve hizmete göre değerlendiri
lecektir. Farz edelim vekil imam 5 senedir, 8 senedir 
vekil imam olarak görev yapmaktadır; bir imam hatip 
okulu mezunu o göreve talip olduğu anda görevi son 
bulacaktır.. Böylesine güvenli olmayan, istikrarsız bir 
duruma bu kanunla son verilmiş oluyor. 

Ayrıca, emeklilik, kadro hakkı ve görev teminatı 
getirilmiş oluyor. 
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Ayrıca bu kanunun getirmiş olduğu bir hususiyet 
daha var; vekil imam 6 aylık ilk süre içerisinde bir 
imtihanla asalete geçmiş olacak veya iki senede bir, 
8 sene içinde 4 defada ayrıca imtihan hakkına sahip 
olmuş oluyor. Böylece halen vekil imam durumun
da olan bir şahıs, 5 defa hazırlanmak suretiyle imti
han hakkına sahip olmuş oluyor; 8 senelik müddet 
içerisinde. Zaruretten bu ihtiyaçtan dolayı göreve alın
dıkları zaman, yine usulünce imtihana tabi olmuş ise
ler de, günün ihtiyaçlarına binaen belki bilgi ve gör
güleri bakımından zayıf kalmış kişilerin de, böyle
ce yetişmesini temin etmiş olacağız. Hem kendilerini 
yetiştirmiş olacaklar, hem de bu kadro imkânlarına 
kavuşmuş olacaklar. Böylesine uzun bir müddet içe
risinde artık kendisini yetiştiremeyen kişinin de, bu 
görevde kalması tabiî ki faydasızdır. 

Yine bu vekil imamlar çocuk zammı almamak
tadırlar. Diğer sosyal hakları yoktu; bunlara kavuş
muş olacaklar. İzin alamazlardı. Şimdi bu kanunla 
çocuk zammı, görev teminatı, yıllık izin gibi birtakım 
sosyal haklara kavuşmuş olacaklardır. 

Büyük bir kitlenin uzun zamandan beri bekle
diği bu kanun Yüce Senatomuzdan kabul edilerek 
geçtiği takdirde, büyük bir ihtiyacı karşılamış ola
cağız. 

Bu kanunun getirdiği diğer bir yenilik; Diyanet 
İşleri Başkanının seçimi meselesi, tayini meselesi olu
yor. Hepinizin malumu olduğu gibi, bu güne kadar 
Diyanet İşleri başkanları din görevlileri arasından 
Bakanlar Kurulu kararıyle atanır, çok defa hayat
ları boyunca, bazen de görevden alınıncaya kadar 
vazifelerine devam ederlerdi. 

Bu kanunla demokratik rejim ve sistemlerin mü
esseselere de intikal ve maledilmesi esas ve prensip
leri nazara alınarak, Diyanet İşleri Başkanının da 
bir aday tespit kurulundan geçirilerek; yani Diyanet 
İşleri Başkanı, vekilleri, Yüksek Din Şûrası Başkan 
ve üyeleri, Dinî Hizmetler Dairesi Başkanı ve üye
leri, Özlük İşleri Başkanı gibi merkez teşkilâtında 
bulunan 15 civarındaki eleman ile illerden il müftü
lükleri, müftü vekilleri ve vaizlerin kendi aralarından 
seçecekleri il temsilcilerinin bir araya gelmesi ile mey
dana gelen heyetin seçeceği üç adaydan birisini Ba
kanlar Kurulunun ataması ile Diyanet İşleri Baş
kanı tayin edilmiş oluyor. Yine Bakanlar Kurulunun 
ataması esası var; fakat bu zikrettiğim sayısı 90 civa
rında olacak olan, bu heyetin geçeceği üç kişiden birini 
Bakanlar Kurulu atamak suretiyle bu göreve şahsı ge
tirmiş olacak. 

O halde, doğrudan doğruya seçimle gelmiş olmu
yor. İlk tatbikat olduğu için, belki de seçim mah
zurları da nazara alınarak, seçimdeki bazı isabetsiz
likleri de düşünerek bu heyetin seçeceği üç kişiden 
birini Bakanlar Kurulu atamak suretiyle Başkan tayin 
edilmiş oluyor. 

Bir de müddet kaydı yeniliği getirilmiş oluyor. 
Diyanet İşleri Başkanı, bu kanun böylece kabul edil
diği takdirde, 6 sene müddetle seçilmiş olacak ve 
ondan sonra ikinci defa bir başkası atanacak: yani 
bundan evvel olduğu gibi, kaydı hayatla veya tekrar 
Bakanlar Kurulu kararıyle alınıncaya kadar değil, 
6 sene müddetle Diyanet İşleri Başkanı görev yapa
cak demektir. 

Yine, Yüksek Din Şûrası Kuruluna da bir yeni
lik getirilmiş oluyor bu kanun tasarıyle. Yüksek Din 
Şûrası Kurulu üyeleri, çok defa yaşlı kimseler oluyor, 
hasta da olabiliyorlar. Bu gibi zevatın da emekliliğe 
kadar devamlı bir şekilde görev yapması yerine, müd
detli ve seçimle göreve atanmaları prensibi bu kanun
la getirilmiş oluyor. Bir nevi Cumhuriyet Senatosu
nun seçim sistemine muadil tarzda, üçte bir 6 sene 
müddetle değiştirilmiş oluyor. 

Yine bu kanunda bir yenilik olarak, Dinî Hiz
metler Dairesinin görev sahası biraz daha genişleti
liyor, müesseseler artırılıyor. Böylece din hizmetleri, 
bundan evvelki 633 sayılı Kanunda, «mabetlerde ve 
mabedin dışında» tabiri yerine, «mabetlerde, mabet
lerin dışında, her yerde, dinî irşat bakımından görev 
yapma» imkânları getiriliyor. 

Burada da malumunuz, bugünkü şartlarda din hiz
meti de birçok . yönleriyle genişlemesi, genişletilmesi 
gereken bir hizmet haline gelmiştir. Meselâ, yurt dı
şına büyük ölçüde işçi kitleleri gitmektedir. Bu işçileri
mizi dinî bakımından da diğer dinlerin tesiri ve pro
pagandasından kurtarmak ve ayrıca dinî hizmet ve 
görevlerini yerine getirebilmelerini temin için, bunla
ra din görevlilerinin de gönderilmesi ve böylece ora
daki işçilerimizin dinî hizmetlerinin ifasını temin et
mek esası getirilmektedir. 

Ben, Avrupa'da, Almanya'da, bir fabrikanın loj
manlarında genişçe bir salonu Türk işçilerinin Bay
ram ve Cuma nazamlarını kılmak için mabet ve cami 
olarak kullandıklarını bizzat müşahade ettim. 

Bu kanun, yurt içinde de işyerlerinde, fabrikalar
da, hastanelerde, cezaevlerinde, eğitim müesseselerin
de ve buna benzer birçok müesseselerde dinî hizmet
lerin ifa edilebilmesi için geniş çalışma imkânı geti
riyor. 
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Ayrıca, radyo - televizyon gibi Devlet müessese
leriyle beraber çalışma esasını da getiriyor ve böy
lece daha geniş kitlenin, daha geniş ihtiyaçlarını kar
şılama imkânı doğacaktır. 

Bu kanun tasarısında bir de, ilk defa ihdas edi
len, «Hac İşleri Müdürlüğü» gözümüze çarpmakta
dır. Malumunuz, hac farizesini ifa etmek için Müs
lüman vatandaşlarımız, İçişleri Bakanlığından pa
saportunu alır, ilgili devlet mümessilliklerinden vazi
felerini yapar, nihayet karadan veya uçakla çıkar 
gider; ama orada, ne yapacağı, hatta hareketini na
sıl tanzim edeceği, ne gibi müşkülâtlarla karşılaşaca
ğı meselesi Devlet olarak bugüne kadar kendi haline 
bırakılmış ve üzerinde hiç durulmamıştır. 

Malumunuz bu sene. her sene olduğu gibi, Suudî 
Arabistan'da hacı sayısı itibariyle rekor Türkiye'de 
idi. Yüz küsur bin hacı karadan; yani Ürdün kapı
sından gireni 105 000, Emniyet Genel Müdürlüğü Pa
saport Dairesinin verdiği bilgilere göre, daha evvel
den turist pasaportuyla çıkanları da nazara alırsak, 
150 000 civarında vatandaş Suudî Arabistan'a git
mektedir. 

Buraya giden vatandaşların bilgi ve görgülerini ar
tırmak, ne şekilde gidileceğini öğretmek ve bazı is
raflara meydan vermemek için ihdas edilmiş olan Hac 
İşleri Müdürlüğü, hacca gidecek olan Müslüman va
tandaşların, namzetlerin daha evvelden tespitini yapa
rak ve bu kişilerin bu vazifeyi ifa edebilmesi için bir 
nevi eğitim ve kurstan geçirilmesini sağlayarak, yol
larda ve Arabistan'da bazı maddî sıkıntılara da düş
melerini önleyerek, bir intizam ile ilgili bakanlıklarla 
da beraber çalışmak suretiyle ve ayrıca döner sermaye 
sisteminden de istifade ederek bir tanzim getirilmek
tedir. Tabiî bu ilk ihdas edilen bir husus olduğu için 
belki ihtiyaçları yeterince karşılayacak durumda de
ğildir; ama bu yeni bir tatbikat olacaktır. Önümüzdeki 
senelerde göreceğimiz tatbikat ile bu Hac îşleri Mü
dürlüğünü belki daha da mücehhez ve yetkili kıl
mak gerekecektir. O zaman da tabiî tatbikattan do
ğan sıkıntıları elbette izale etmek imkânları olacak
tır. 

Bizim dışımızda Pakistan, İran ve Mısır gibi Dev
letler bu işleri çok daha güzel organize etmişler; hac
ca giden vatandaşları sınıflarına göre; 1, 2 ve 3 ncü 
sınıf olmak üzere üç sınıfa ayırmışlar, orada kala
cakları yerlerin teminini, kaç kişi göndereceklerini 
tespit etmişler, bütün yol, sıkıntı ve ihtiyaçlarını kar
şılayacak en güzel tedbirleri almışlardır. 

Halbuki, Türk vatandaşları, tamamen bir dağınık
lığın, perişanlığın içinde bu görevi ifa etmektedir
ler. Bu Müdürlüğün ihdası ile de bundan böyle bu 
işlerin daha rahat ve kolay yapılma imkânı da elde 
edilmiş olacaktır. 

Demek oluyor ki, bu kanun tasarısı ile birkaç 
önemli yenilik; reform niteliğinde yenilik getirilmek
tedir. Böylece, geniş bir kitlenin ihtiyacı da karşılan
mış olacaktır. Bu kanun, Millet Meclisinden geldiği 
şekilde Yüce Senatomuzdan da çıkarıldığı takdirde 
büyük bir ihtiyacı karşılamış olacaktır. Esasen Ko
misyonda yapılan değişiklik büyük önem taşımamakta
dır. Din hizmetiyle dinî hizmet arasında büyük bir 
fark yoktur. Bir de Diyanet İşleri Başkanının seçi
mindeki ikili kademeyi kaldırıyor. Halbuki, hem hü
kümetin atama şekli hem de seçimi bir arada getiren 
bu sistem, Diyanet Müessesesi ilgililerince de uygun 
mütalaa edilmektedir. 

Grupumuz kanunun, Meclisten geldiği şekilde çık
masına taraftardır. Bu şekilde işe hem sürat verilmiş, 
hem de büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacaktır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Âdil Altay, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (Sivas) 
— Muhterem. Başkan, Yüce Senatosunun değerli üye
leri ; 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ile Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 
beşer üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu üzerinde C. H. P. Grupunun görüş ve te
mennilerini dile getirmek üzere huzurunuzda bulun
duğuma değinerek, Grupum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kuruluşundan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı 

Teşkilâtı birçok maksatlı cereyanlara, politik ve ki
şisel çıkarlara sahne olmuş ve bunların önemli tahri
batına uğramış bir Anayasal kuruluş olarak mütalaa 
edilmelidir. Bundan dolayıdır ki, temelinden sarsın
tıya maruz bırakılmış bu Anayasal kuruluşun toplum 
hayatında kendisinden bekleneni verebilir hale getiri
lebilmesi, karşımıza çetin ve karmaşık bir sorun ola
rak çıkmakta ve hiç olmazsa bundan sonrası için 
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alışılagelmiş yıkıcı ve karıştırıcı tatbikatan bir an ev
vel vazgeçilerek, objektif ve demokratik usul ve 
esaslara yönelmek zorunluluğunu kabul ettirmekte
dir. İşte bu soruna dikkati çeken Anayasamız, Dev
letin şeklini belirleyen 1 nci maddesiyle «Türkiye 
Devleti bir Cumhuriyettir.» hükmünü vazettikten son
ra, 2 nci maddesinde de Cumhuriyetin niteliklerini; 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıç
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokra
tik, layik ve sosyal bir hukuk devletidir.» hükmüyle 
kesinliğe kavuşmuş bulunmaktadır. 

Örneğin; 1965 malî yılı Bütçesini Millet Meclisinin 
onayından geçiremeyen İnönü Hükümeti, bunu bir 
güvensizlik olarak telâkki edip, hemen istifa yolunu 
tutarak, yerini dörtlü bir koalisyon şeklinde oluşan 
Ürgüplü Hükümetine terk etmişti. Gerçi, bu tutarlı 
tatbikat sonradan Demire! Hükümetlerince göze alı-
namayarak, kaçamak yolu tercih edilmiş ise de, 
Grupumuz bunu hiç bir zaman tasvip etmemiş ve 
benimsememiştir. 

İşte, bu tutarlı ve kararlı tutumundan dolayıdır ki, 
başlangıçta güvenoyu alamamış bulunan Irmak Hü

kümetinin 1975 malî yılı Bütçesini Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getiremeyeceği görüşünden hareketle 
geçici bir sarf yetkisi tasarısıyle yetinilmesi gerçeğini 
öneren Grupumuz, bu önerisinin kale alınmaması 
karşısında, görüşünde direnmiş ve bu yüzden de büt
çeye ret oyu vererek çelişkiye düşmekten beri kal
masını bilmiştir. Diğer gruplar ise, başlangıçta gü
venoyunu esirgedikleri Irmak Hükümetinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine getirdiği bütçeyi onaylamakla 
çelişkiye düşmüş bulunmaktadırlar. Bundan dolayı
dır ki, bütçeden sonra aldığı durumuyle Irmak Hükü
metinin güvenoyu almış sayılıp sayılamayacağı söz 
konusu edilmiş ve herkes keseri kendi tarafına yon-
tabilmiştir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — ıMaaşları aldı
nız, tabiî... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen Sayın 
Ucuzal... 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (De
vamla) — İşte bu anlamı ve önemiyle bütçe müza
kereleri sırasında dile getirilen grupların görüş ve 
temennileri özel bir tutarîık ve ağırlk, hatta bağla
yıcılık taşımaktadır. 

Daha evvelki yıllarda olduğu gibi, bu yılki bütçe 
görüşmeleri sırasında da Diyanet İşleri Başkanlığı 
1975 malî yılı Bütçesi üzerindeki görüş ve temenni
lerimizi dile getirirken, İslâmiyetin diğer hak dinler 
yanındaki özellik ve üstünlüğünün izahı sırasında 
layikîik ilkesinin de mana, mahiyet ve kapsamıyla îs-
lâmiyetteki yerini, önemini ve rolünü tafsilen belirtti
ğimizden tekrardan kaçınmış olmak mülâhazasıyle 
burada formüle etmekle yetinmek isteriz. 

Din iie dünya işlerini ayrı mütalaa etmek ve bun
ların birbirine karıştırılmamasında titizlik ve hassa
siyet göstermek, böyiece dinî inançlarımıza dünya 
işlerinin üstünde mümtaz ve müstesna bir yer ayıra
bilmiş olmak hususunda azamî dikkat ve itinayı gös
terebilmek temeline oturtulan layikîik ilkesi tam ve 
kâmil manâda ifadesini Anayasamızın 19 ucu mad
desinde belirgin hatlarıyla sınırlandırılmak istenmiş 
olan vicdan ve din hürriyetinde bulmaktadır. 

Bu formüle ifadeden de anlaşılabileceğini um
duğumuz üzere, layikîik ilkesini bir kalemde din iie 
dünya işlerini birbirinden ayırmak şeklinde tavsife 
kalkışmak hatalı olabilir; en azından sıhhatli sayıla
maz. 

Kanaatimizce layikîik ilkesinin esasını böyle bir 
ayırım yolunun tutulmasından ziyade, inançlara, Ana-

, yasamızın deyimiyle vicdan ve din hürriyetine say-

Böylece, Türkiye Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti
nin kapsamı içerisinde layikîik ilkesine önemiyle mü
tenasip müstesna bir yer ayrılmış oluyor. 

Bu şekliyle îayikliy ilkesinin Türkiye Devleti ve 
Türkiye Cumhuriyeti kavramları içerisindeki müs
tesna yerini belirgin hale koyan Anayasamızın i 9 ncu 
maddesiyle de İslâmî bir görüşün bilincine ağırlık 
vererek vicdan ve din hürriyetinin kapsamını kesin 
hatlarıyle tespit ve tayin etmek suretiyle layikîik ilke
sinin mana ve mahiyetine açıklık getirmiş bulunmak
tadır. 

İşte biz, C. H. P. Grupu olarak Anayasamızın koy
duğu bu esasların ışığı altında bu maddelerinden hare
ketle layikîik ilkesinin mana, mahiyet ve kapsamıyle 
İslâmiyetteki yeri, önemi ve rolü üzerinde durmayı 
lüzumlu görmekteyiz. 

Gerek Cumhuriyet Senatosunda ve gerekse Millet 
Meclisinde her yıl bütçe müzakereleri münasebetiyle 
genel politikanın bir muhasebesiyie mevcut mevzu
atın ışığı altında işbaşındaki Hükümetin davranış ve 
tatbikatının bir eleştirisi yapılagelmektedir. Hatta. 
bu müzakereler sonunda bütçenin Millet Meclisince 
onaylanması, onu Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getiren ve sunan Hükümete güvenoyunu tazammun 
etmekte olup, bütçesini Millet Meclisinin onayından 
geçiremeyen hükümetler güvenoyu alamadığı telâk-
kisivle istifa yolunu tutarlardı. 
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gılı olmakta ve davranmakta aramak İslâmî görü
şün bilincine daha uygun düşecektir. 

İslâmiyetin hızla gelişmesi ve yayılmasında en bü
yük rolü oynayan İslâm Türk devletlerinin idare tar
zına etken olan esaslara dikkat edildiğinde, bütün 
yetkilerin bir hükümdarda toplanmış olmasına rağ
men, hâkim-i mutlak mevkiindeki bu hükümdarla
rın İslâmiyete, hukuka, tebasının vicdan ve din hür
riyetine son derece saygılı olmakta herkese örnek 
bir tutum benimsedikleri görülür. Bu görüş ve ka-
naata açıklık getirebileceği mülahazasıyle İstanbul'u 
İslâm âlemine kazandıran kumandan olarak doğu
mundan asırlarca evvel Hazret-i Muhammed'in ilti
fatına nail olmak mazhariyetine erişen Fatih Sultan 
Mehmet'in örnek bir tutumuna işaret etmeden geçe
meyeceğiz. 

Şebinkarahisar'da bir Fatih Camii vardır Bu ca
miin inşa hikmetini şöyle anlatırlar : 

Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Harbine gider
ken Şebinkarahisar'da konaklamış ve kışı orada ge
çirmiş, harp hazırlıklarını da burada yapmış. O sı
rada Şebinkarahisarlı Rumlar bir kilise inşa etme
nin gayreti içerisinde son hazırlıkları da ikmal et
mişler, sıra temel atmaya gelmiş. İşte bu sırada Ota
ğı Hümayunun Şebinkarahisar'da kurulmuş olmasın
dan dehşete düşen Rumlar, temci atmadan vazgeç
mişler ve bu niyetlerini de gizlemişler. Fatih Sultan 
Mehmet bu 'durumu öğrenince, Rumlara haber gön
dermiş ve kiliselerinin temelini atmalarını emret
miş ve hatta bu temel atmada bizzat bulunacağını 
da bildirmiş. Fatih Sultan Mehmet bu temel atma
da hazır bulunmakla da yetinmemiş, temele ilk ta
şı kendi sırtında indirip, iyi temennilerini de dile ge
tirdikten sonra oradan ayrılmış. Büyük hükümdarın 
bu âlicenap davranışı karşısında şaşkına dönen Rum
lar toplanıp Müslümanlığı kabule ve kilise yerine de 
cami inşasına karar vermişler; durumu da padişaha 
arz etmişler. 

İşte, kilise olarak temeli atılan, cami olarak inşa 
edilen ve «Fatih Camii» diye adlandırılan bu tarihî 
eser, lâyikük ilkesinin bir anıtı olarak haşmetini de
vam ettirmekte ve ibadete de açık bulunmaktadır. 
Layiklik ilkesinin anıtlaşmış bulunduğu bir ülkede 
bu kavramın manâ, mahiyet ve kapsamı üzerinde 
tereddüde mahal olmasa gerekir. 

Diğer taraftan tarih göstermektedir ki, bu saygı 
za'fa uğradığı ve nihayet yok olmaya yüz tuttuğunda; 
İslâmiyet yara almış, milletler zümrelere ayrılmış, 
zümreler sözden ve halden anlamayan bir güruh ha

line gelmiş, düzen alt üst oimuş ve devletler teme
linden sarsılmışlardır. İşte İslâm Türk Devletleri
nin tarih sahnesinden çekilişlerinin başta gelen ne
deni. 

Bu tarihî oluşum ve gelişmeler yanında, İslâmî 
jestler de pekâlâ gösterebilmekte ve kabul ettirmek
tedir ki, layiklik ilkesinin esasını; inaçlara, Anaya
samızın deyimiyle vicdan ve din hürriyetine, daha 
geniş anlamıyle insanlık haysiyetine saygılı olmak
ta aramak en doğru yol olsa gerekir. 

Layiklik ilkesinin din ile dünya işlerini veya din 
ile devlet işlerini birbirinden ayırmak şeklinde tavsi
fe kalkışmak ve sırf bu ayrıma inhisar ettirmek, nok
san ve hatta hatalı bir görüşe sahip çıkmak anlamı
na gelir. 

Tarihî oluşum ve gelişimi içinde devlet teorileri
ne bir göz gezdirecek olursak, devlet kavramında din 
unsurunun önem ve ağırlık taşıdığının kendiliğinden 
ortaya çıktığını görürüz. Bu konudaki modern teori
lerde bile din unsurunun önem ve ağırlığını sezin-
leyememek mümkün olamamaktadır. Daha açık ve 
iddialı bir ifadeyle diyebiliriz ki, devlet kavramı
nın kapsamı tayin ve tespit edilirken, din unsurunun 
önem ve ağırlığına yer verilmemeye kalkışılması; 
devlet görüşünün yozlaştırılması anlamına gelir. 
Bu ilmî hakikat karşısında din ile devlet işlerinin 
birbirinden kesin hatlarıyle ayrılması, dini zaafa uğ
ratır ve devleti yozlaştırır. 

Gerçekçiliğe ve tesamuhe önem ve ağırlık ver
mek ve içtihat kapısını da açık bulundurmak su
retiyle her devirde kendisini yenileyebilmek üstün
lüğüne sahip ve insan yaşantısına yönelik bulunan' 
İslâmiyette din ile dünya işlerinin kesin hatlarıyle 
birbirinden ayrılmasının varsayımı bile hatalı bir 
davranış olarak kabul edilmelidir. 

Kanaatimizce, manevî yaşantımızın desteğiyle 
dünya işlerimize yön, renk ve ahenk veren, karşı
lıklı sevgi ve saygı esasından hareketle insanlık hay
siyetine üstünlük tanıyan, hak ve hukuka riayeti em
reden İslâmiyette layiklik ilkesinin kapsamının din 
ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasına inhisar 
ettirilmeye kalkışılması dini za'fa uğratır ve yaşamın 
da hikmeti vücudunu yozlaştırır. 

Anahatlariyle ve hülâsatan belirtmeye çalıştığı
mız bu görüşümüzden de anlaşılacağını umarız ki, 
layiklik ilkesinin kapsamının belirgin hale getirilme
sinde din ile dünya yahut din ile devlet ilşerinin bir
birinden kesn hatlariyle ayrılması hiçbir zaman 
düşünülmemelidir. Ancak, bir bütün içerisinde, ye-
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ri geldiğinde ayrı mütalâa edilebilmeli ve karakte
ristiklerine halel getirilmemesine azamî titizlik ve 
hassasiyetin gösterilmesi suretiyle de, benliğimizde 
dinî inançlarımıza, dünya ve devlet işlerinin üstün
de mümtaz ve müstesna bir yer ayırabilmeliyiz. Böy
lece, dinî inançlarımızın seviyesini insanlık haysi
yetimizin de üstünde tutmanın bilinci içerisinde inanç
lara, Anayasamızın deyimiyle vicdan ve din hürri
yetine saygılı olmayı esas olarak kabul etmeliyiz. 

Yeri gelmişken burada bir yanlış anlayışı da açık
lığa kavuşturmakta isabet görmekteyim. 

Diyanet îşleri Başkanlığının 1975 malî yılı Bütçe
sinin görüşülmesi sırasında Adalet Partisi Grupunun 
görüş ve temennilerini dile getirmek üzere kürsü
ye gelen Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına yaptığım konuşmada lâik
lik ilkesinin din ile dünya işlerinin birbirinden ayrıl
ması sekinde tanımlanmasınnı yanlışlığından bahisle, 
kendi görüşleriyle «Din ile devlet işlerinin birbirin
den ayrılmasıdır» diyerek düzeltmeye kıyam et
miş ve bu arada «Cumhuriyet Halk Partisi gibi kök
lü ve büyük bir partinin sözcülüğünü yapan bir kim
senin böyle büyük bir hataya düşmesinide esef ve 
hayretle karşılamaktayız» tarizinde bulunmayı da ih
mal etmemiştir. Burada kendilerine mukabil tariz
de bulunmayı düşünmek şöyle dursun, Cumhuri
yet Halk Partisinin köklü ve büyük bir parti oldu
ğunu ve devlet idaresinde görüş ve temennilerinin 
bir ağırlık taşıdığını kabullenmesine teşekkür ile 
konuya biraz açıklık getirmek isterim. 

Biraz ewel de belirttiğimiz gibi, din ile dünya iş
lerinin birbirinden ayrılması yahutta din ile devlet 
işlerinin birbirinden ayrılması aynı anlamı taşımak
tadır. Biri, konunun pratik; diğeri ise, teorik ifade
sinden ibarettir. Bu bakımdan biri yanlış veya hatalı 
ise, diğeri de yanlış ve hatalı sayılacağından, hiçbir 
zaman düzeltme anlamı taşıyamayacaktır. Ancak 
biz, gerek bütçe müzakereleri dolayısiyle yaptığı
mız, gerekse şimdiki konuşmalarımızda böyle bir 
tanımlamaya iltifat etmediğimizden; bir yanlış an
laşma olmuştur deyip geçiyoruz. 

Bilhassa, aslında ve doğuşunda lâik bir din olan 
ve el';ger hak dinler yanındaki üstünlüğünü de bun
dan alan İslâmiyette lâiklik ilkesinin mânâ, mahi
yet ve kapsamının açıklığa kavuşturulmasında her 
bakımdan zaruret görmekteyiz. Zira, yakın tarihi
mizde bazı maksatlı ve çıkarcı kişilerin meydanı 
boş göstererek ortamı karıştırmak gayreti içinde 
layiklik ilkesinin dinsizlik anlamına geldiğini bile id-
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dia etmekten çekinmedikleri üzüntü ve esefle gö-
rülebilmiştir ve hatta görülmektedir de... Bu zaval
lı ve gafillerin bu maksatlı ve çıkarcı tutumları ile 
Müslümanlığı önemli ölçüde zaafa uğrattıklarının 
farkında olmadıklarını kabullenmek ve hafife al
mak, ziyade iyimserlik sayılacağından, sıhhatli ve isa
betli bir görüş olamamaya mahkûmdur. Bu gö
rüşe sahip çıkmak, din istismarına ve onun gerek 
toplum bünyesinde, gerekse Diyanet İşleri Başkan
lığı Teşkilâtında yapageldiği tahribata ve sarsıntıya 
seyirci kalmak anlamına gelir. 

İslâmiyette her türü ile istismar kesinlikle mene-
dilmiş ve doğruya, güzele, yapıcılığa, ilericiliğe, kar
şılıklı sevgi ve saygıya yönelmek emredilmiş olma
sına rağmen; gizli maksat ve kişisel çıkarlara iltifat 
ederek din istismarını göze alabilen gafil ve za
vallıların müslümanlıktan nasiplerinin ne olabile
ceğini ortaya koymak zor bir şey sayılmasa gerek
tir. 

Çok partili hayata geçildiğinde Cumhuriyet Halk 
Partisi karşısında yeni kurulan siyasî partilerin de, 
din istismarına iltifat edip, hız verdikleri bir va
kıadır. Bunlardan iktidar olabilenlerin Diyanet İş
leri Başkanlığı Teşkilatındaki tahribatı küçümsene
meyecek seviyeye vardırılmıştır. Bilhassa 1950 - 1960 
yılları arasında ihdas edilen yeni kadrolar, iktidar 
milletvekillerine kontenjanlar tanınmak suretiyle 
tevzie tabi tutulmuş ve bu kadrolara da arzulanan 
maksada hizmet edeceği umulan kimselerin tayini 
yoluna gidilmiştir. Hatta politik çıkarlar pahasına 
bazı maksatlı cereyanlara bile seyirci kalınılmakla 
da yetinilmeyerek, teşvik gafleti gösterilmiştir. Böy
lece, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı dinî ko
nularda toplumu aydınlatmak; doğruya, güzele, 
yapıcılığa, ilericiliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya yö
nelmek görevini tavsatarak, muayyen bir politik 
çıkara hizmet etmek mevkiine indirilmek istenmiş
tir. 

Şüphesiz ki. bu fütursuz davranışların toplum 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı üzerindeki 
tahribatı büyük olmuş ve sarsıntısı hâlâ giderile
memiştir. 

Alışılagelmiş bu yıkıcı ve karıştırıcı tatbikata ve 
fütursuz davranışlara «Dur» diyebilecek prensip ve 
hükümlere Anayasamızda yer verilmiş, 154 ncü mad
desiyle de genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri 
Başkanlığının kuruluş ve görevlerinin yeni baştan 
özel bir kanunla saptanacağı ve bu teşkilâta etken 
bir hüviyet verileceği belirtilmişti. 
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Yürütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ulvi
yetinden dolayı, diğer Devlet kuruluşlarının yanın
da, mümtaz ve müstesna bir mevki işgal etmesi ge
reken Diyanet işleri Başkanlığının her yönü ile bi
ran evvel mükemmeliyete kavuşturulmasının lüzu
muna inanan ve bu inançla da her fedakârlığı ke
mâli samimiyetle ve ciddiyetle göze almak gayreti 
içerisinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi bu iç
ten arzusunu 1963 yılında bağımsızlarla kurduğu 
Koalisyon Hükümeti devresinde hazırlamış oldu
ğu 633 sayılı Kanun ile ortaya koymuş ve böylece 
Anayasa doğrultusunda geniş bir adım atmış bu
lunmaktadır. 

Anayasamızın 154 ncü maddesinde çıkarılması lü
zumuna işaret edilen ve teşkilâta etken bir hüvi
yet kazandırması arzulanan, arzusuna yöneltilen bu 
özel kanun ile temelinden sarsıntıya maruz bıra
kılmış ve böylece kendisinden bekleneni verebil
me takat ve yeteneğinden yoksun hale getirilmiş olan 
Diyanet İşleri Başkanlığı : 

1. Birçok imkânlarla teçhiz edilerek yeni, mo
dern ve demokratik bir teşkilâtlanma sistemine; 

2. Haricî tesirlerden uzak tutularak kendili
ğinden bünyesini arıtabilmek yeteneğine; 

3. Dışarıdan gelebilecek her türlü siyasî ve 
maddî baskılardan da kurtulmak yönelimine gire
bilmek ve kişiliğine de sahip çıkabilmek olanakla
rına; 

4. Kendi teşkilâtının kurulabilmesinde kendi in-
siyatifini kullanabilme imkânlarına; 

5. Din görevlilerinin ve bilhassa bucak yahut 
köy imam hatiplerini haysiyetli ve maaşlı bir dev
let memuru hüviyetine; 

6. ilmî ve teknolojik veçhesini de tamamlaya
rak Müslümanlığın emrettiği ve lüzumlu kıldığı bir
lik ve beraberlik amacına ulaşarak memleketin en 
ücra köyüne kadar teşkilâtlanabilme ve böylece ken
disinden bekleneni topluma verebilme imkânlarına 
kavuşturulmak istenmiştir. 

işte bu niyet ve umutlarla hazırlanmış bulunan 
633 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1 5 . 8 . 1965' 
ten bu yana 10 yıl geçmiş olmasına rağmen bu he
deflerden hemen hiçbirine ulaşılmış sayılamayacağı 
gibi, asıl önemli maddelerinin tatbikatına geçilme
si de göze alınamamıştır. 

Diyanet işleri Başkanlığı Teşkilâtına 633 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi ile Din işleri Yüksek Kuru
lu, 19 ncu maddesi ile Din Şûrası ve 20 nci madde
si ile de Aday Tespit Kurulu gibi önemli yeni organ

lar getirilmişti. Şeşim esasına istinat ettirilen bu or
ganların Kanunun maksadına uygun olarak teşek
kül ettirilmesi ve yine kanunda sayılan yetkileriyle 
teçhiz edilerek faaliyete geçilmesi, teşkilâta de
mokratik hüviyetini kazandıracak, kendi bünyesi
ni arıtabilmek yeteneklerine ulaştıracak ve haricî 
tesirlerin tahribatını önleyebilecektir. 

Bu hedeflere ulaşılması şöyle dursun, yönelmeye 
bile bir nevi rıza gösterilmemiş olduğunu iddia et
mek hakikate en yakın davranış sayılmalıdır. Hele 
Demirel hükümetleri süresince bütün yetkilerin Ya
şar Tunagür adında Tapu - Kadastro Okulu menşe
li bir sergüzeştçinin eline verilmesinin, bu kanunun 
yürürlükte bulunmasına rağmen, teşkilâtı nurcula
rın ve Süleymancıların bir karargâhı haline getire
rek, ortamı büsbütün içinden çıkılamaz hale ge
tirdiğini iddia etmek hakikatin tam bir ifadesi ola
caktır kanaatindeyim. 

Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar Tu-
nagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
porunun hazırlanmış ve sayın üyelere dağıtılmış ol
ması ve gündeme de alınmış bulunması karşısında 
bu konu üzerinde durmayacağız. Ancak, bir tariz 
değil de, bir uyarı anlamına gelmesi ricasıyle Adalet 
Partili muhterem arkadaşlarıma, müsamahalarına 
sığınarak, sormak isterim. 

Bugün atlarını dizginleyip Sayın İsmail Cem 
İpekçi'nin peşine düşen muhterem Adalet Partili 
arkadaşlarım, o günlerde Yaşar Tunagür gibi bir ser
güzeştçinin teşkilâtı fütursuzca karıştıran, toplu
mu gafilce bulandıran ve hatta bazı çevreleri de do
landıran marifet ve oyunlarına sizleri seyirci kal-
kalmaya mecbur eden sebepler ne olabilir? 

Aktüalitesini muhafaza eden olayları ve haber
leri, televizyon imkânlarına kavuşturulmuş yöreler
de görüntülerinin objektifliği içerisinde topluma ilet
mekten, eğitim ve öğretim konularında ilmî haki
katlerin bağlayıcılığından ayrılamamaktan ileri gi
demeyecek olan TRT Genel Müdürlüğünün, Kuru
luş Kanununun deyimiyle, islâm Dininin inançları 
ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak, hâsılı mane
vî âlemimize yön vermek görevini yerine getirmek 
üzere kurulmuş bulunan Diyanet işleri Başkanlığın
dan daha fazla önemsenmesi sizlerce de benimse-
nemeyeceğine göre, bu sebeplerin menşeini sahip
lerine devamlı ve müstakar bir kazanç sağlayama
yacak cüce maksatlarda aramak zarureti doğacak
tır. 

413 — 



C. Senatosu B : 48 8 . 4 . 1975 O : 1 

Böylece, kişisel çıkarların yanında politik çı
karlar, Diyanet İşleri Başkanlığının yönetiminde bir 
müdahale unsuru olarak küçümsenemeyecek bir 
ağırlık taşımaktadır. Hatta mevcut partilerden bi
rinin tutunacak dal olarak din istismarını benim
semiş olması da bu ağırlığa daha da yoğunluk ka
zandırmış bulunduğunun artık kabul edilmesinde 
zaruret vardır. Din istismarcıları: bilinçlenmemiş 
toplumları, karanlık ve karışık ortamları maksatla
rına daha kolaylıkla varabilmeleri yönünden tercih 
eder ve ararlar; faaliyetlerini de gizlilik ve sinsilik 
perdesi altında oluşturmak gayret ve sebatını gös
terirler. Bundan dolayıdır ki, gizliliğin bozulduğu 
ve sinsiliğin patlak verdiği yerde ve anda istismar
cının sonu gelmiş demektir. 

İslâmiyet; doğruluğa, güzele, açıklığa, ilericiliğe, 
gerçekçiliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya, birlik ve 
beraberliğe, hak ve hukuka yönelmeyi emreden bir 
din olduğundan din istismarını kesinlikle menetmek
tedir. Bundan dolayıdır ki, din istismarcılığı, müs-
lümanlığm müdafiimiş görüntüsü içerisinde İslâmi-
yeti zaafa uğratmak pahasına kişisel ve politik çı
karlar sağlamak gaflet ve dalâletine sahip çıkmak 
anlamına gelmektedir. Ancak ne var ki, bu çıkara-
rın çok kısa ömürlü olduğu ve sahiplerini eninde 
sonunda hüsran ile başbasa bıraktıkları da bir ha
kikattir. Bundan dolayıdır ki, toplumumuza hiçbir 
kimsenin, hele lider durumunda olan zevatın ken
disini bu gaflet ve delâlete kaptırıp da kendisini 
hüsrana, müslürnanlığı zaafa, toplumu kararsızlığa, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtını da karışıklık ve 
huzursuzluğa maruz bırakmamasının halisane ve iç
ten arzumuz olduğunu burada belirtmeden geçeme
yeceğiz. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 633 sayılı 
Kanunun bazı boşluklarım doldurduğunu, günden 
güne genişleme istidatı gösteren Diyanet İşleri Baş
kanlığı Teşkilâtını daha yeterli ve etken bir duru
ma getirdiğini, yıllardan beri bir kuşku kaynağı ha
line gelen vekil imam - hatip problemine bir çözüm yo
lu getirdiğini kabul ediyor ve memnuniyetle karşı
lıyoruz. Bu konulardaki görüş ve temennilerimizi 
Diyanet İşleri Başkanlığı 1975 malî yılı Bütçesinin 
görüşülmesi sırasında bu kürsüden tafsilen dile ge
tirmiş olduğumuzu hesaba katarak tekrardan kaçı
nıp, her iki konuşmamızın bir bütün kabul edilmesi 
ricası ile yetineceğiz. Esasen kanun tasarısı büyük 
değişiklikler getirmiş olmayıp, birkaç cüzi boşluğu 
doldurduktan ve teşkilât şemasını günün ihtiyaçla

rı gözönünde tutularak, esas baki kalmak üze
re, yeni baştan düzenlemekten öteye gitmediği iti
bariyle 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanun karakteristik
lerini muhafaza etmektedir. Zaten bu tasarıya daha 
ziyade vekil imam - hatip sorununa, kanunî bir çö
züm getirmiş olmak mülâhazasıyle ihtiyaç duyul
muştur. 

Millî bütünlüğümüze ve Türklük haysiyetimize 
dışardan bir tehlikenin yöneldiği ve hatta bir kuş
kunun sezinlendiği zamanlarda, Yüce Meclislerin 
birlik ve beraberlik içerisinde hareketi, bir âdet ha
line getirmiş olmaları, hasımlarımızı yıldırmakta ve 
dış itibarımızı da artırmaktadır. Manevî bütünlü
ğümüz ve insanlık haysiyetimiz konusunda da Yüce 
Meclislerden aynı anlayışı beklemekten daha tabiî 
bir şey olmasa gerektir. 

İşte bu inançla, görüşülmekte olan kanun tasa
rısının daha da pekleştireceği ve mükemmelleştire-
ceği 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bizim asıl 
endişemiz, bu kanun tasarısıyle biraz daha mükem-
melleştiriim'iş olmasına rağmen, 633 sayılı Kanu
nun, hazırlayanların niyet ve arzularına uygun şe
kilde tatbikatına yan asılamayacağıdır. Zira, bu tat
bikat işbaşına gelen hükümetlerin islâmî bilincin 
ışığı altında, her türlü art niyet ve çıkarlardan uzak 
kalmaları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtıyle, 
mensuplarına saygılı olmalarıyle mümkündür. Bu 
ise, bütün siyasî partilerin alışılagelmiş art niyetler
den ve politik çıkarlardan uzaklaşmanın bilincine 
varmaları yanında, dinî inançlara da saygılı davran
mayı benimsemeleri, lâyiklik ilkesinin kapsamında 
birleşmeleriyle imkân dâhiline girebilmiş olacak
tır. 

İşte, her müesseseden önce, Yüce Meclislerce ve 
herkesten evvel de Yüce Meclislerin sayın üyelerin
ce bu anlayış gösterilmedikçe, hatta bazıları için fe
dakârlık göze alınmadıkça, memleket ve milletin 
önemli sorunlarının hallinde birlik ve beraberlik 
içerisinde harekete geçmenin bilinci benimsenme-
dikçe 633 sayılı Kanunun, hazırlayanların niyet ve ar
zularının doğrultusu ve seviyesinde tatbikatını bek
lemek ve ummak ziyadesiyle iyimserlik sayılacağı 
kanaatindeyiz. Bundan dolayıdır ki, konuşmamızın 
633 sayılı Kanunun ve yenilik getiren tasarının met
ni üzerinde durmaktan ziyade, esprisine ve tatbik 
ortamındaki zihinleri bulandıran davranışlara ağır-
1 k vermiş bulunuyoruz. 
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Görevleri Hakkındaki Kanunun, daha fazla zaman 
kaybına meydan verilmeksizin, kâmil mânada tat
bikatına girişileceği umudumuzu muhafaza ettiği
mize işaretle, tararının Diyanet İsleri Başkanlığı Teş
kilâtına ve muhterem mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olması, huzur ve sükûn getirmesi dileğiyle, gru-
pum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıylc se
lâmlıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Bahriye Üçok. 

Buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 

Pek büyük bir çoğunluğu Müslüman^ olan toplu
mumuzun dinsel sorularına ve sorunlarına ışık tut
mak için kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığının, 
41 esas maddelik Kanununun 15'ini değiştiren ve 5 
yeni geçici madde ilâve eden bir kanun tasansıyle 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bu kanun tasarısı, son Koalisyon Hükümeti döne
minde hazırlanmış ve 31 . 5 . 1974 tarihinde Hükü
met tasarısı olarak Meclislere sunulmuştur. Senato 
Geçici Komisyonundan muhalif oylarla ve söz hak
larının mahfuz tutulması istekleriyle işaretlenmiş ola
rak önümüze gelen bu tasarıda, gönül isterdi ki, her 
yıl yapılan eklemelerle bütçesi milyara yaklaşan ve 
Millî Eğitim Bakanlığının din eğitimi alanında yaptı
ğı harcamalar da hesaba katılınca, 1 milyar 100 mil
yonu çoktan aşmış bulunan Diyanet İşleri Başkanlı
ğı Dairesi, kendisinden beklenilen hizmetleri canla 
başla yerine getirsin... Bu büyük yatırım, sadece gü
nün beş vaktinde kılınacak namazlarda imamlık ede
cekler için değil, mezhep ve tarikatların Türk toplu
munu düşman kamplara bölen çabalarını da etkisiz 
hale getirmeye yönelsin.. Yıllardır böyle bir çaba 
gösterilmediği içindir ki, bugün Türkiye vicdan hür
riyetinin sağladığı huzurdan yoksun kalmıştır. Evet 
gerçekten yoksun kalmıştır. Dinsel bir baskı gün geç
tikçe ağırlığını artırmakta ve gerçek, bilinçli müslü-
manlarla, fanatiklesmiş yurttaşlar arasındaki anlaş
mazlıklar yüzünden bağlar gevşemeye, hattâ kopma
ya başlamıştır. 

Bu kopukluk ayrı mezhepten olan yurttaşları; ya
ni Sünnî olmayanları Müslüman saymayacak kadar 
ileri gitmektedir. Yalnız Sünnîlerin başı sayılan hali
feliğin kaldırılmasından bu yana, Türk toplumu için

de bir mezhep davası güdülmemişti. Ancak, yakın yıl
larda hayalî bir boşluktan ve ibadet engellenmesinden 
bahsedilerek, tarihte ilk kez Türkiye'yi yüzde 99 Müs
lüman ülke haline getirmiş olan büyük dahiyi bir suç
lama kampanyası açılmış ve O'nun kişiliği konu edi
lerek bölücülük kışkırtılmıştır. 

O'nun adı ve eserleri; yani devrimleri etrafında 
birlik, beraberlik içerisinde bulunduğumuz sürece 
Türkiye'nin bugünkü tablosu akla bile gelmezdi; 
ama O'nun İslâm dini için yapmış olduğu olumlu iş
ler, genç dimağlara ters yansıtıldı. Toplumun bir bö
lümünde, O hâlâ dini kaldıran adam olarak gösteri
liyor. Daha bir iki ay önce, hiç de yeri değilken, bir 
kürsüde bile. O'nun zamanında Kuran'ın ancak giz
lice okunduğu ifade edilmek suretiyle, O, huzurları
nızda suçlandı. 

Bugün Türkiye'de toplam 43 bin cami vardır. Bu
nun aşağı yukarı 3'te 2'si Anadolu'nun Türkleşmesin
den ve Müslümanlaşmasından Cumhuriyetin ilânına 
kadar olan zamana aittir. 15 bini; yani 3'te biri ise, 
Cumhuriyetin ilânından sonra yapılmıştır. Mabet ya
pımındaki bu hızlı gelişme. Cumhuriyet çağı insan
ları olan bizler için ve rejimimiz için sevindirici ol
muştur; ama düşünmek gerekir : Neden yüzyıllar bo
yunca birçok yerler camisiz kalmıştır?.. Neden bu kı
sa sürede 15 bin cami yapılabildi; kimin ve neyin sa
yesinde?... Hangi isabetli antlaşma üzerine?.. Yıllarca 
«Alevî - Sünnî davası» diye bir şey işitmedik. Çün
kü toplumumuz Anayasanın, kanunların gösterdiği 
vicdan özgürlüğüne içtenlikle sıkı sıkıya bağlı bulunu
yordu. İstismarın ülke çapında oluşacak bölünmelere 
yeşil ışık tutacağı hiç hatıra getirilmedi. İşte, büyük 
yatırımlarla beslenen Diyanet İşleri Başkanlığı kuru
luşu da böyle bir ortamda, kendinden beklenen gö
revi yerine getireceği yerde, bölücü girişimlere ya-
yınlarıyle âdeta ortak oldu. Sözlerimi kanıtlamak için. 
çeşitli örneklerden birini; pek açık olan bir örneği 
sunacağım : 

Örnek. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 
derginin 1974 yılında basılan C. XIII, S. 4'ünde ve 
253 ncü sayfasında yer alıyor. Konu, Türk tarihinde 
Ağustos ayının önemidir. Çaldıran Savaşı anlatılır
ken, «Mağrur İran Şahı Şah İsmail, Müslüman Türk'
ün Allah'a olan sarsılmaz iman ve azmiyle volkan 
gibi kükreyişi karşısında münhezim ve bir daha Müs
lümanlara baş kaldıramayacak şekilde perişan olmuş
tur.» deniliyor. 

Biraz atlayarak okuyorum : «Şah İsmail öyle bir 
kaçış kaçtı ki, Müslümanlardan yediği darbenin acısı 

— 415 — 



C. Senatosu B : 48 8 . 4 . 1975 O : 1 

ve korkusuyle, kendi başkenti olan Tebriz'de bile du
ramadı. Cenab-ı Hak, bu savaşta da zaferi Müslüman 
Türklere nasibetmişti. Çünkü, Yavuz, Hazret-i Al
lah'a, Kur'an'ı Kerime ve Hazret-i Peygambere aşık, 
şanlı bir Müslüman Türk hükümdarı idi.» 

Görüyorsunuz, Türkçeyi ülkesinde resmî dil ola
rak kabul eden, Türkçe şiirler yazan ve Uzun Hasan'-
ın torunu olan Şah İsmail-i Safevî, sanki Türk değil
miş; Şiî olduğu için de Müslüman değilmiş; Kur'an'ı 
Kerime, Allah'a ve Hazret-i Peygambere inanmazmış 
gibi gösterilmekte; böylece yurdumuzda, Müslüman
lığın çeşitli mezheplerine mensup olanları arasına düş
manlık tohumları saçılmakta ve bu, Diyanet İşleri 
Başkanlığının resmî dergisinde pervasızca yayınlana-
bilmektedir. 

Şimdi, halifelik ve şeyhülislâmlık kaldırılıncaya 
kadar, halife Sünnî Müslümanların halifesi, şeyhülis
lâm da Sünnî Müslümanların şeyhülislâmı idi. Bun
dan dolayıdır ki, halifeliğin ve şeyhülislâmlığın kal
dırılmasına kadar yurdumuzda Sünnî - Alevî veya 
Şiî çatışması eksik olmamıştı. Ancak, halifelik ve 
şeyhülislâmlık kaldırıldıktan ve yerlerine, ülkemizin 
tüm din işlerine bakmak üzere Diyanet İşleri Başkan
lığı kurulduktan sonradır ki, ülkemizde Sünnî - Şiî 
çatışması durmuş; Sünnî olmayan yurttaşlarımız da 
Sünnî yurttaşlarımızla aynı işlemlere uyruk tutulma
nın huzurunu ruhlarında duymuşlardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, kendini yalnız Sünnî 
Müslümanların din işleriyle ilgili kuruluşunun baş
kanlığı olarak duymaya başlaması ve yukarıda örne
ğini verdiğim üzere yayınlarında ve son olaylar do-
layısıyle bizzat eski Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Özgüneş'in de basında belirtmiş olduğu gibi, illerde 
din görevlelerinin Sünnî - Şiî ayrımı yapmaları üze
rine, yüzyıllarca süren ve Atatürk döneminde unu
tulmuş olan bu mezhep çatışması yeniden ortaya 
çıkmıştır. 

Gönül isterdi ki, 633 sayılı Kanunun bazı madde
lerine değiştirmek üzere huzurunuza getirilmiş olan 
bu tasarıda, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşuna, bir 
de «İslâm Mezhepleri Müdürlüğü» konulmuş olsun; 
ancak o zaman Sünnî olmayanlarla, Sünnî olup da 
Hanefî olmayan yurttaşlarımız, örneğin Şafiî mez
hebinden olanlar, dinsel sorunîarıyle ilgilenen bir mer
ciin bulunduğunu görerek memnun olurlardı. Oysa 
tasanda, bu yolda yapılacak bir değişikliğe en küçük 
bir eğilim bile görülememektedir. Bizce, yapılacak 
değişiklik asıl bu yolda olmalıydı. 

Ayrıca, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun, değiştirilmesi 
önerilmemiş olan 1 nci maddesi de Anayasanın, Tür
kiye Cumhuriyetinin lâik olduğunu bildiren 2 nci 
maddesine ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü, bu 
madde ile yalnız bir din için; İslâm dinî için Diya
net İşleri Başkanlığının kurulmuş olduğu belirtilmek
tedir. Lâik bir devlet, yalnız bir din için örgüt ku
ramaz . Bu madde, 3 Mart 1924 gün ve 429 sayıl; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kanununun 1 nci maddesi 
aşağı - yukarı aynen; yalnız Türkçeleştirilerek düzen
lenmiştir. Ancak, 429 sayılı Kanun kabul edilirken, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, «Devletin dini 
din-i İslâmdır» hükmü yer almış bulunmaktaydı. 
1928 yılında bu hükmün Anayasadan çıkartılması ve 
hele 1937 yılında lâyiklik ilkemizin Anayasamızın 
2 nci maddesinde yer alması üzerine, 429 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi Anayasaya aykırı düşmüştür. 

Bu nokta, 1961 tarihli lâiklik ve eşitlik ilkelerine 
geniş ölçüde yer veren Anayasamızdan sonra çıkar
tılmış olan 22 . 6 . 1965 gün ve 633 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi düzenlenirken gözönünde tutulmamış
tır. Bundan dolayı, 1 nci maddenin Anayasaya aykı
rılığını biraz olsun gidermek' için hemen başına, 
«Her türlü din işlerini ve özellikle...» sözlerinin ek
lenmesi çok yerinde olacaktır kanısındayız. 

Bu sebepten ve aşağıda ekleyeceğimiz sebeplerden 
dolayı, tasarının Komisyona geri verilmesi ve Anaya
sa Komisyonu üyeleriyle de takviye edilecek daha 
geniş bir komisyonda yeniden ele alınması yerinde 
olur. 

Ekleyeceğim diğer hususlar da şunlardır: Bilmi
yorum Millet Meclisince kabul edilen metinde mi 
öyledir, yoksa Cumhuriyet Senatosunca hazırlanan 
446 Sıra Sarılı metinde bir baskı hatası mı olmuştur; 
12 nci maddenin (C) ve (D) bentleri, 15 nci maddede 
yer almış bulunuyor. Tertip hatası ise mesîe yok. 

DEVLET BAKANI HASAN AKS AY (İstanbul 
Milletvekili) — Tertip hatası o efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — 
Eğer Millet Meclisinde bu biçimde kabul edilmişse, 
değiştirilerek, i 5 nci maddenin altında yer alan (C), 
(D) bentleri Geçici Komisyonun kabul etmiş olduğu 
gibi 12 nci maddenin (B) bendinin altına getirilmek 
gerekir. 

7 nci maddenin (A) bendi, (a) bölümü hakkında 
Geçici Komisyon üyesi Sayın Kadri Kaplan'ın yazmış 
okluğu muhalefet şerhine Grup olarak aynen katıl-
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maktayız. Yani, bu bendin (a) bölümü, «Uygun araç 
ve olanaklardan yararlanarak toplumu din konusun
da aydınlatmak ve gerekirse bu konuda Devlet yayın 
organlarıyle işbirliği yapmak» biçiminde değiştirilme
lidir. 

15 nci maddeye gelince : 
Maddede, il kuruluşu belirlenirken, teşkilât birim

leriyle bu birimlerde görev alacak memurlar ve teşki
lât mensupları bir arada mütalaa edilmiştir. Oysa, 
teşkilât birimlerinin kademesi gösterilmek gerekirdi. 
Tasarıdaki biçim ise, kanun tekniğine aykırıdır: Me
mur başka şeydir, memuriyet başka şeydir. însan, 
hizmet vasıtasıdır, hizmet ünitesi değildir. 

15 nci madde de «Diyanet İşleri Başkanlığının 
iller kuruluşu; il ve ilçe müftülüklerinden oluşur» de
mekle yetinilmelidir. Örneğin; Millî Eğitim Bakan
lığı kuruluşu Kanununda «İlköğretim Müdürlüğü» 
dendikten sonra, burada görev alan kâtipler, dakti
lolar veya öğretmenler bir bir sayılmazlar. 

Gene örneğin; elimizdeki kanun tasarısının «Din 
Hizmetleri Dairesi» başlığını taşıyan 6 nci maddesin
de «Din Hizmetleri Dairesi» bir başkanın yönetimi 
altında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur : 

a) Din Hizmetleri Müdürlüğü, 
b) Hac İşleri Müdürlüğü denilmekle yetinilmiş. 

Bu müdürlüklerde görev alacak olan memurların, 
kanun tekniğine uygun olarak, memuriyet adları sa
yılmamış. Böylece 15 nci maddede yapıldığı gibi, 
teşkilât birimi ile bu teşkilâtta görev alacak memur
lar yanyana zikredilmek gibi bir uyarsızlık düşünül
memiştir. 

Nitekim, 2 nci maddenin (B) bendinde «İller ku
ruluşları : 

İl Müftülükleri. 
İlçe Müftülükleri» denilmekle yetinilmiştir. 2 nci 

maddede «İller kuruluşları» denilmekle ve 15 nci 
maddede de «Diyanet İşleri Başkanlığının İller ku
ruluşu; il ve ilçe müftülüklerinden oluşur» denilmekle 
yetinilmiştir. 

«Aday tespit kurulu» başlığını taşıyan 20 nci 
maddeye geliyorum : 

20 nci maddenin (f) bendinde ise; «Her il çevresi 
müftüleri (veya vekilleri) ile vaizlerinin ilde topla
nıp seçecekleri birer il temsilcisi ile...» denilerek; il 
temsilcileri bakımından Aday Tespit Kurulu çok 
genişletilerek tabana yayılmıştır. Ayrıca, illerdeki 
bu kimselerin, temsilciyi kendi aralarından seçecek
leri de bildirilmeyerek dışarıdan; yani teşkilâttan ol
mayan bir kimsenin de seçilebilmesine açık kapı bı

rakılmıştır. Aday Tespit Kurulunun üyelerinin, böy
le çoğaltılması ve Din işleri Yüksek Kurulu gibi 
kuruluşun, en yüksek karar organına seçilecek üye
leri ayırdedebilecek nitelikte bilgi ve tecrübe sa
hibi kişilerin çoğunlukta olması önlenmiş olacaktır. 

Özerk olan üniversitelerde bile, rektör seçimine 
veya dekan seçimine asistanlar, öğretim görevlileri, 
okutmanlar katılamamaktadırlar. Hattâ profesör se
çimine, fakülte kurulları üyesi olan çeşitli imtihanlar
dan geçmiş, yıllardan beri öğretim ve eğitim bakı
mından profesörlerle aynı vazifeyi yapmakta bulu
nan doçentler bile katılamamaktadırlar. 

Bu itibarla, Aday Tespit Kurulunun seçim taba
nını bu kadar genişletmekle ve her seçimde bir ilin 
bütün vaizlerini bir merkezde toplamakla Devlete 
yüklenecek malî yükümden ne gibi bir yarar sağla
nacağı anlaşılmamaktadır. 

Ayrıca, böyle bir seçimle, illerde, din görevlileri 
arasında hiç de istenmeyen çekişmelerin, gruplaşma
ların ve çatışmaların ortaya çıkması olasalığı doğa
caktır. 

Gene, tasarı tümü ile incelendiğinde; Diyanet İş
leri Başkanlığı için yasal bakımdan bir tüzel kişilik 
söz konusu değilmiş gibi görünmekte ise de, gerçek
te Başkanlık bir tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş ha
line getirilmekte ve ülke çapında tabandan gelen 
ikinci bir hiyerarşik organizasyon bu yoldan biçim
lenmektedir. 

20 nci maddenin (f) bendinin kaldırılması, bu 
nedenle çok yerinde olacaktır. Zira, çekişmeler, 
gruplaşmalar ve çatışmalar bundan dolayı doğa
bilir. 

«Atamalar» başlığını taşıyan 21 nci maddenin 
Millet Meclisince kabul edilen (a) bendinde; Dayanet 
İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunun seçeceği 3 
aday içerisinden, Başbakanın teklifi üzerine Cumhur
başkanının imza edeceği. Bakanlar Kurulu Kararı ile 
atanır. Süresi dolan veya herhangi bir sebeple göre
vinden ayrılan başkan yeniden seçilemez, «yolun
daki hüküm, Senatonun Geçici Komisyonunda Hü
kümet tasarısına uygun olarak», Diyanet İşleri Baş
kam, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Kanunî en
geller dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrı-
lırsa Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak ata
nır.» biçiminde değiştirilmiştir. Bu değişikliğin Se
natoca aynen kabul edilmesi çok yerinde olacaktır. 
Çünkü tasan, Millet Meclisinin kabul ettiği biçimde 
kanunlaşırsa, 3 adaydan en çok oy alan adayı atama 
halinde Bakanlar Kurulunun niçin bu adayı ata-
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madiğinin gerekçesini göstermek zorunluluğu doğa
caktır. Gerekçesi gösterilmeden atanmamış olan 
en çok oy sahibi adayın, böylece Danıştaya dava aç
ma hakkı da doğmuş olacaktır. 

2 nci maddenin 1 nci fıkrasında «Diyanet İşleri 
Başkanı ile kuruluşun bütün görevlilerinde (itikadı, 
ibadeti, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uy
gunluğu çevresinde bilinir olduğu) ortak niteliğinin 
bulunması», denilmiştir. 

Bir kez burada; «İtikadı, ibadeti» sözcülükleri, 
«itikadının, ibadetinin» biçiminde değişmesi gereki
yor; yoksa cümle düşük oluyor. 

Ayrıca bu ibare, Anayasanın 19 ncu ve 58 nci 
maddelerine açıkça aykırıdır. Şöyle ki : 

Anayasanın 19 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasında 
«Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, 
dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz» 
denilmekte, gene Anayasanın 58 nci maddesinde ise 
«Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahip
tir. 

Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği nitelikler
den başka hiç bir ayırım gözetilemez» kesin hükmü 
yer almıştır. Oysa, önümüzdeki tasarının 22 nci mad
desinde yer almış olan bu ve yukarıda açıkladığımız 
ibare ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev alacak 
herkesin, itikadını ve inancını açıklaması öngörül
müştür. Ayrıca, itikad, ibadet, tavır ve hareket bakı
mından İslâm törelerine uygun yaşadığının çevresin
ce bilinir olması gibi sübjektif bir esas da konmuştur. 

Ya görev almak isteyen kişi gerçekte İslama uy
gun hareket ediyor da, cahil çevresi onu İslama ay
kırı davranışlar içinde görüyorsa, durum ne olacak
tır veya oruç tutan ve kuruluşta görev almak iste
yen yetkili bir kişinin görev almasını çekemeyen çev
resi, onu «Biz bu adamı gizli gizli oruç yerken gör
dük» diye ihbar etmeleri halinde, memur adayına 
yemin mi verdirilecektir, yoksa gözcüler koyup oru
cu bozup bozmadığı gizlice mi saptanacaktır?.. 

İtikat, bir vicdan konusudur. Bir kişi dışa karşı 
çok mu'tekit görünebilir. Bu kişinin gerçekten mu'-
tekid olup olmadığını Allahtan başka kim bilebilir?.. 
Bu adam, mu'tekid değildir, ihbarlarına karşı ne gi
bi bir işlem yürütülecektir?.. Kuruluşta vazife almak 
isteyen; diyelim ki bir İngilizce mütercimin de oruç 
tutup tutmadığının, namaz kılıp kılmadığının, ger
çekten mu'tekid olup olmadığının çevresince bilin
mesine mi bakılacaktır?.. Diyanet İşleri Başkanlığına 
bağlı hastanelerde görev alacak olan, dokturundan 
hemşiresine kadar, sağlık personelinin oruç tutup tut-

J madığma mı bakılacaktır veya bu hastanelerde görev 
almak isteyen bir doktora; «Sizi maalesef göreve ala-

j mayız, çünkü çevrenizde namaz kılmadığınız söylen-
| mektedir» mi denecektir?.. Ya da Başkanlıkta gö

revli bir memur hanım masa başında çalışırken oda
sında erkekler bulunduğu, yanına erkekler girip çık
tığı için yüzünü de örtecek midir?.. Çünkü ev dışın
daki İslâmî tesettürde kadınların yüzlerini de ört
meleri gerekmektedir. Bu hususla ilgilenenler Hacı 
Zihni Efendinin Nimet-ül İslâm'ının «Münakehat 
ve Müfarakat» adlı kitabının 113 ncü sayfasını oku
malarını şiddetle tavsiye ederim. Kitap yanımdadır. 
Merak edenler olursa okurum da... 

İki veya üç, hatta dört karılı din görevlileri (ki, 
halâ görevdedirler, yerlerini ve adlarını biliyorum) 
«Biz İslâm törelerine uygun yaşıyoruz» derlerse, il
gili Bakanlık ve Başkanlık ne yapacaktır?.. Çünkü 
memuriyete tayin için İslâm törelerine uygunluk 
aranmaktadır. Ayrıca, Anayasanın 154 ncü maddesi
ne göre, Genel İdare içinde yer alan Diyanet İşleri 
Başkanlığıyle ilgili bu Kanunda, Başkanlığın huku
kî temel düzeni hükme bağlanırken, 22 nci madde
nin 1 nci fıkrasında dinî esaslara yer veren ve yuka-

j rıda zikri geçen dinsel töreler ve kurallar hukuk ku-
. ralı haline getirilmekte, lâiklik ilkesine ve bir bakı

ma da Anayasanın 19 ncu maddesinin 5 nci fıkra
sına aykırı düşülmüş olmaktadır. Bir kez kuruluşun 
meslekî fonksiyonunu yerine getirecek olan din gö
revlileriyle diğer görevliler arasında ayırım yapılma
lı ve din görevlileri için gerekli özel nitelikler bir bir 
yönetmelikte ayrıca belirtilmelidir. 

Sırası geldikçe bu konularda değiştirge önerge
lerimizi sunmak üzere sözlerimi bitirirken. Diyanet 
İşleri Başkanlığıyle Millî Eğitim Başkanlığı yöneti
minde bulunan, her ikisini birlikte ilgilendiren Kur'an 
kurslarının pek çoğunda eğitim ve öğretimde izlenen 
program dışı tutum ve eğitim üzerindeki endişeleri
mizi de arz etmek isteriz. 

Üzüntüyle açıklamak gerekir ki, aslında Kur'an 
kursları geniş bir araştırmadan sonra ele ahnması 
zorunlu olan bir konu haline gelmiştir. Zira bugün 

i Türkiye'nin gözden uzak bulunan birçok bölgelerin
de izinsiz Kur'an kursları açılmakta ve ilkokul ça
ğında, hatta okul çağma bile gelmemiş yavrular her 
türlü sağlık koşullarından yoksun duvarlar arasında 
cahil, çıkarcı ve bir menfaat idealinin gönüllüsü ki
şilerin ellerine terkedilmektedir. İster izinli ve yatılı 
kurslarda olsun; isterse bu kaçak kurslarda olsun, 

I körpe çocuklarımıza sadece bir yüksek ahlâk demek 
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olan Müslümanlık ve Allah'a ibadet yolları öğretil-
se, gerçekten büyük bir hizmet görülmüş olacaktır. 
Ancak, kimi büyük il ve ilçelerimizde bu küçük 
çaptaki eğitim yerlerinin, gelecekte pek büyük zarar
ları dokunabilecek ulusal ve dinsel alanda bir bölücü 
eğitimin, tarikat eğitiminin yuvaları haline geldiği 
gerçeğiyle karşı karşıyayız. 

Özellikle Süleymancılığın öncüleri, daha çok, hiç 
bir eğitim görmemiş küçük yaştaki bu insanları bir 
araya toplayarak Süleyman Tuna Kan ile rabıta kur
maya heveslendirmekte ve Süleyman Tuna Han'ın 
ölmediği, arşa çıktığı ve oradan işaretleriyle insanla
rı idare ettiği yolundaki safsatalarla kandırmaktadır
lar. Bu kadarla da kalmayıp, tüm tahsil görmüş olan
lara ve kendilerinden olmayanlara karşı cihat telkin 
etmektedirler. Cihat edileceklerin başında belki de 
imam hatipliler gelmektedir; çünkü onlar tahsillidir
ler. 

Bu tarikatın 9 umdesinden 5 ncisinde şöyle di
yor : «Efendi Hazretlerine mürit olanlar Mehdi'nin 
ordusu; olmayanlar ise, Deccal'ın ordusudur. Süley
mancılığın selâmeti için her şey mubahtır. Yerine gö
re yalandan, iftiradan korkmayın. Bu bir harptir. 
Harpte de hile ve her şey size helâldir.» 

Sayın senatörler; 
Bu örümceğin ağına yakalanmış körpe beyinler 

yaşamları boyunca aklın, mantığın, uygarlığın yolu
nu bulamayacaklar belki. Bunun vebali, başta eği
tim kurumlarımız olmak üzere, hepimizindir. Belki 
şimdi bazı arkadaşlar, Kur'an kurslarının kaçak olan
larında böyle tarikat akımları mevcutsa da, resmî 
olanlarında denetim dolayısıyle bu gibi inançların 
bulunamayacağını düşünebilirler. Bu münasebetle 
izninizi rica ederek bir örnek arz etmek istiyorum. 

Karadeniz kıyısında çok güzel bir ilçemizde res
mî ve yatılı bir Kur'an kursu vardır. Kursun her 
türlü gereksinmeleri tamamlanmıştır. Okul kalori
ferlidir. Arasıra denetlemeye müfettişler gelir. Okul 
idaresi bunu haber alır ve öğrenciler muntazam sı
raların bulunduğu sınıfa götürülürler. Müfettiş git
tikten sonra da her gün bağdaş kurup ders yaptık
ları odaya geçirilirler. Okulda yasak kitaplar oku
tulur, yasak eğitim yapılır. Arada sırada polis de 
gelir. Gözcü bunu hemen haber verir, kitaplar ha
zır bulunan çuvallara konularak percereden aşağı 
atılır. Birkaç öğrenci de arkasından atlayıp komşu 
evlere gidip saklanır. Bu, hep böyle sürdürülür. 

Bana bunları anlatan öğrenci bir süre yanımda 
kalmıştı. O gittikten sonra yatağının altında buldu-

j ğum not defterinde Süleyman Tuna Han için yazıl-
i mış bir manzum methiye buldum; o da yanımdadır. 
i Şu kısa örnek te gösteriyor ki, Kur'an kurslarını 

denetlemekle görevli olanlar normal metotların dışın
da hareket etmek zorundadırlar. 

i Sözlerime son verirken, birkaç yıldan beri yaygın
laştırman bir akımın tehlikelerine de işaret etmeyi 
görev saymaktayım. Bu akım; okullarda millî eği
timin bastırdığı, ya da onayladığı Cumhuriyet Tarihi 
kitaplarının olayları ters yansıttığı, anlatılanların yan
lış, yalan olduğu, gençlerin aldatıldığı yolunda bir 
akımdır. Bu akım, özellikle din eğitimi yapan okul
larda başlatıldı, giderek liselere, hatta fakültelere ka-

| dar yayıldı. Öyleki, bu dersi okutan öğretmenlerin 
i başları derde girdi. Son günlerde bilimsel metotlarla 

yazılmış, tarihlerimizin inkârıyle beslenmiş olaylar 
! basınımızda, bugünlerde sık sık yer almaktadır. 

i Bu vesileyle bir kez daha ilgili bakanları ve kuru-
ı lacak yeni hükümetlerin bakanlarını Türkiye'nin ge-
! leceği bakımından bu önemli konu üzerine eğilmeye 
| davet eder, hepinizi Kontenjan Grupu ve şahsım adı-
i na saygıyle selâmlarım efendim. 
I BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde gruplar 
I adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
I Şimdi şahısları adına söz almış sayın üyelere söz 
; vereceğim. Evvelâ sayın üyelerin isimlerini arz edi-
! yorum. 

i Sayın Hamdi Özer, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın 
i Cevdet Aykan, Sayın Celâl Ertuğ, Sayın Lütfi Doğan, 
| Sayın Mehmet Özgüneş. 
I Buyurunuz Sayın Hamdi Özer. 
j HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa-
İ yın senatörler; 
I Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki Kanunda yapılan değişiklik üzerinde gö
rüş ve dileklerimi arz edeceğim. 

Bu tasarı, 633 sayılı Kanundaki birçok aksaklığı 
giderici bir çok noksanlığı tamamlayıcı nitelikte
dir. Bu kanunda din görevlilerinin yıllarca sürünce
mede bırakılan hakları teslim edilecek ve din kuru
luşu Devlete daha yararlı hizmet edebilecek bir nite
liğe sokulacaktır. Bu tasarıda layikliğe aykırı hiçbir 
hüküm yoktur. Çünkü, layiklik, dinin devlete, Dev
letin de dine müdahalesini yasaklar; fakat bunların bir
birlerine olan yardımlarını yasaklamaz. Demokratik 
devlet düzenlerinde halkın en kutsal malı olan di
nine, Devlet yabancı kalamaz ve onu himaye ederek 
canlı tutar. Aksi halde, halkın en içten arzusuna sırt 
çeviren bir devlet, demokratik olamaz; yani halkın 
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devleti olamaz. Devlet himayesinden yoksun kalarak 
boşluğa itilen bir din, aslını yitirerek kapanın elinde 
zararlı hale gelebilir. Bir devletin güçlü ve ömürlü 
olabilmesi, bünyesindeki tüm organ ve kuruluşların 
kendisine yardımcı olmasını gerektirir. 

Diyanet İşleri Kuruluşu, genel idare içinde ma
nevî bir organ olarak toplumun ve dolayısıyle Dev
letin manevî gücünü yüceltmede en etkin hizmetler 
yapabilir. İşte bütün mesele, bu etkinliği en üst bir 
düzeye ulaştırabilmektedir. 

İslâm Dini hiç bir zaman kendisini devletin dı
şında kabul edemez. Devleti, yani bağımsızlığı olma
yan bir toplumu esir kabul eder ve hür olmayanın 
ibadetini makbul saymaz, İşte bu inanca sıkıca bağlı 
olanlar, bir ülküde kolayca birleşerek, millî varlığını 
bir ülke kılığı içinde korumaya ve geliştirmeye çalı
şırlar. 

İslâm Dini; kişi, toplum ve devlet yapılarında 
sağlamlık, güçlülük ve güvenliktir. İslâm Dini, güzel 
ahlâkı amaç alarak, kişiyi sosyal dayanışmayı amaç 
alarak toplu, adil olan uluemr'e itaati emrederek dev
leti korumakta ve yüceltmektedir. İnsan haklarını kut
sal sayarak, devlet yönetiminde demokrasiyi, inançta 
lâikliği, sosyal düzende adaleti, eşitliği, özgürlüğü ve 
kardeşliği öğütlemektedir. Zalimlere, gasıplara ve mü
tecavizlere karşı savaşmayı farz, ibadet olarak kabul 
etmektedir. Kişiyi savaşta ve barışta nefsin hizmetin
de değil, imanın emrinde tutmaktadır. Kişiyi kontrol 
için onun başına yüzlerce silâhlıyı memur etmektense, 
onun civdanına bir tek Allah aşkını yerleştirmek ye
terlidir. Bu da, devletin zabıta gücünden tasarruf sağ
layan en önemli bir faktördür. Savaşlarda Mehmetçi
ğin başındaki en son komutan, yüce imanıdır. Onun 
sesini duyar, ona uyar ve onunla kazanır. Görülüyor 
ki, İslâm imanı, barışta ve savaşta Devletin yanında
dır. Devlet onu ihmal edemez. Kanunlara itaati, ça
lışmayı, bilgili olmayı, zamanın gerisinde kalmamayı, 
onu ileriden karşılamayı, refah, birlik ve dirlik için
de bulunmayı emreden yegâne din, İslâm dinidir. İşte 
bunun içindir ki, yeni Cumhuriyet Halk Partisi İslâm 
dinini ilerlemeye engel değil, yardımcı olarak gör
mekte ve seçim bildirgesinde bunu açıkça belirlemiş 
bulunmaktadır. 

İslâm dini, ilerlemeye köstek değil, destek olduğu 
halde Devlet ondan gereğince yararlanmasını maale
sef bilememiştir. Din kuruluşları ve görevleri bugü
ne kadar Devletçe iyi bir düzene sokulmamıştır. Bu 
yüzden tefritin karşısına ifrat dikilmiş, zaman zaman 
Devlet sarsıntıya uğramıştır. Bir yandan İslâm dini 

dar bir çerçeveye sıkıştırılmış, bir yandan dağınık bir 
boşluğa terk edilmiştir. Tüm zamanın ve tüm ahva
lin gereği onda mevcutken, ondan uzak kalınmıştır. 
İslâm dini bilgisizlerin elinde gülünç, çıkarcıların 
elinde oyuncak olamaz. Vurguncu ve soyguncuların 
muhafızı ve bunlara karşı olanların düşmanı haline 
sokulamaz. Şu halde, Diyanet İşleri Kuruluşunun gö
revleri, bilinçli ve vicdanlı bir tutum içinde topluma 
İslâm dinini aşılamak olmalıdır. Lâflardan ziyade fiil
ler üzerinde durmalıdır. Dinin gerçeğini öğrenmeli; 
fakat kimseyi zorlamamalıdır. 

Din görevlileri toplumun ve Devletin güçlenmesi
ne taraftar olmalı; fakat şu veya bu zümrenin bay
raktarı olmamalıdır. Nasıl ki, Türk askeri tüm mille
tin olmak haysiyetini taşıyorsa, din görevlileri de 
tüm milletin ve tüm insanlığın takdirini taşı
malıdır. Milletin bir kısmına dost, bir kısmına 
düşman gibi davranan bir din görevlisi, İslâ-
miyeti zedeler. İslâmiyet birleştirici ve yapıcı
dır. Bölücülük ve yıkıcılık günahtır. Din gö
revlisi. toplumda birliği ve dirliği sağlayıcı, ni
fak ve fesadı önleyici olmalıdır. Mezhep ayrılığını bir 
iç savaş haline sokarak. Devletin parçalanmasına se-
bebolan ve bunlara göz yumanlar, ne Müslüman, ne 
de Türk olamazlar. 

Şu cümlenin altını çizerek belirteyim ki; yurttaşla
rın politik inançlarını, dinî inançlarla buruşur hale 
getiren bir din görevlisi, hem îslâmiyete, hem de Dev
lete en korkunç darbeyi vurmuş olurlar. Bu darbenin 
açtığı yaralar tarih boyunca sarılamaz. Bu vebalden 
ve bu suçtan kesinlikle sakınmalarını tavsiye ederim. 

Sayın senatörler; 
Diyanet kuruluşları, itikat, ibadet ve amel üze

rinde insanları eğitirken dünya ile ahreti dörtbaşı ma
mur, yürütmelidir, dinimizi hurafelerden arındırmak 
ve aklın ışığında barındırmak yolunu tutmalıdır. İs-
lâmlyette kaderin bir morfin, tevekkülün bir kefen 
olmadığını; akim ve cüz'i iradenin her işte sorumlu 
bulunduğunu açıklamak gerekir. Kendi takatinin sı
nırına dayanmadıkça, kader ve tevekküle teslim olma
nın mazeret sayılamayacağı belirtilmelidir. «Hayır ve 
şer Allah'tandır» ibaresinde, kulu sorumsuz veya kö-
türüm kabul etmek doğru olamaz. Kul, hayır ve şerri 
kendisi işler, karşılığını Allah verir. Allah'tan şer sâ
dır olmaz, çünkü Cenabı Hak âdildir. Kul şer işlerse, 
Allah ayniyle cezalandırır veya fazlasıyle bağışlar. 
hayır işlerse fazlasıyle mükâfatlandırır. İşte İslâmi-
yeti en çok zedeleyen kader, tevekkül, hayır ve şerrin 
yanlış tefsiri olmuştur. Din kuruluşları bu konuda 
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İsrarla durmalı ve toplumu ataletten kurtarmalıdır. 
İslâm dini akademik yöntemlerle eleştirilmeli, geniş 
çapta yayınlarla kendi toplumumuza ve tüm insanlığa 
tanıtılmalıdır. İslâmiyet aleyhine ve kendi dinleri le
hine yayınlanan propaganda broşürlerine her dilden 
cevap verici broşürler basılmalıdır. Bu nedenle Din 
Hizmetleri Müdürlüğünde dinî yüksek öğrenim gören 
ve çeşitli yabancı dil bilen bir ekibin daima görevli 
bulundurulması şarttır. 

Din hizmetlerinde dinî inançla millî ülküyü kay
naştırıcı ve inanç ayrılıklarının istismarını önleyici 
olmak, diyebilirim ki, bu kanunun ruhudur. Bu ruha 
tmğiı kalmak toplumun, Devletin ve dinin istediğini 
vermektir. Bunun için bu tasarıyı getirenlere yürek
ten saygılarla takdirlerimi arz ederim. 

Hac İşleri Müdürlüğünün kuruluşu da Sayın Öz-
güneş'in başarılı bir eseri olmuştur. Bu kuruluşla bir 
yandan yurttaşların Hac ibadetlerini kolaylaştırmak, 
bir yandan Devlet bütçesini güçlendirmek amaç alın
mıştır. Böylece yurttaşlarımız birtakım açıkgöz sim
sarların tasallutundan kurtarılmış ve Devletin hima
yesi altında huzur ve güvenle ibadetlerini yapmak im
kânına kavuşmuşlardır veyahut kavuşmuş olacaklar
dır. 

Bence bu kanun tasarısı mükemmeldir. Dinî ve 
millî amaçları Devlet gücünde birleştiren bir hizmet 
şeklini getirecektir. Bu umudun ışığı altında beyaz oy 
vereceğim. 

Bu kanun tasarısının milletimize, Devletimize, tüm 
insanlığa hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan di
ler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtına yeni bir hü
viyet kazandıran ve Teşkilâttan beklenen hizmete im
kân sağlayan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 9 yıllık tatbi
kat sonunda meydana çıkan aksaklıkları düzeltme ve 
ihtiyaçları karşılamak ve Teşkilâtı daha verimli hale 
getirmek çabası içinde Sayın Senatör Mehmet Özgü-
neş; sayın milletvekili arkadaşlarımızdan Nahit Men
teşe ve İhsan Ataov'ün kanun teklifleri ve Hükümetçe 
getirilen tasarı birleştirilerek 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 5 ge
çici madde eklenmesine dair 446 sayılı kanun tasarısı 
üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
geldim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarı, 633 sayılı Kanunun 16 maddesinde deği

şiklik ve 5 geçici madde ile yeni hükümler getirmek
tedir. 16 maddede yapılan değişiklik, 9 yıllık tatbikat 
neticesinde görülen aksaklıkları düzeltme, ihtiyaçlara 
daha müspet cevap verme ve Teşkilâtı kendisinden 
beklenen verimli biçimde çalışır hale getirme amacını 
gütmüş. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Diyanet İş
leri Başkanlığı kuruluşu yeniden bir değişiklikle bü
yük bir imkâna kavuşmakta, görevlilerin ise yetki sa
hası verimli işler hale getirilmekte olduğu gibi, görev
lilerin ehliyet ve nitelikleri de aydınlığa ulaştırılmış 
olacaktır. 

Bunlara ilâveten, her yıl Hac ibadetini yapmak 
üzere Suudi Arabistan'a giden onbinlerce vatandaşı
mızın, gerek Türkiye'de ve gerekse Suudî Arabistan'
da mâruz kaldıkları güçlükleri, bu güçlükler sebe
biyle yapılan istismarları önlemek için kurulacak 
Hac İşleri Müdürlüğü gerçek bir ihtiyacın ve zarure
tin kuruluşu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünye
sinde bu tasarı ile yeni getirilen en isabetli yenilikler
den birisi olacaktır. 

Tasanda, bugüne kadar üzerinde gerekli ehemmi
yet verilmeden bir kısım hatalı mushaf ve cüz basımı 
yoluna gidenleri; meselenin önemi nazara alınarak bu 
davranışları önleme, bu sahada çalışanlara yardımcı 
olma yanında, günümüzdeki basın tekniğinden istifa
de edilerek İslâm âlemine güzel, güzel olduğu kadar 
hatasız baskı ile mushaf ve cüzlerinin neşrini sağla
mak için Mushafları İnceleme Kurulunun görevleri 
sayılmış, bu Kurulun tetkikinden geçmeden mushaf 
ve cüzlerini basanlar hakkında cezai hükümler de ge
tirilmiştir. 

İlk tayin sırasında imam hatipler için müftünün 
teklifi ve valilerin inhası şartından vazgeçilerek, doğ
rudan Diyanet İşleri Başkanlığınca atama yetkisi ge
tirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kuruluna seçilecek üye
lerde aranan nitelikler yanında, 10 - 15 yıl meslekte 
çalışma şartının bu Kurulun kuruluşunu zorlaştırdığı 
nazara alınarak müddetin 6 yıla indirilmesi, Kurulun 
kurulması ve kendisinden beklenen görevin sağlanma
sına imkân yaratacaktır. Tasarı, Din İşleri Yüksek 
Kuruluna seçilen başkan ve üyelerin muayyen süre 
ile Kurulda çalışacaklarını ve başarılı olanların yeni
den seçilebileceklerini, müddetin 6 yıl olup, Kurul ça
lışmalarına devamlılık sağlamak için her 3 yılda bir 
kurul üyelerinin yarısı için seçim yapılacağı hükmü 
de getirilmekte ve böylece Din İşleri Yüksek Kuru
lunda daima ehliyetli ve faal kimselerin bulunması 
sağlanacaktır. 
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Döner sermaye imkânı da, hem günün şartlan ve 
hem de ihtiyaçlar nazara alınarak, 3 milyon liradan 
20 milyon liraya çıkarılmak suretiyle Diyanet İşleri 
Başkanlığınca yapılacak hizmetlere de maddî yönüyle 
şimdilik bir rahatlık getirilmek istenmektedir. 

Tasarıya eklenen 8 ve 9 ncu geçici maddelerle 
imam - hatip okulu mezununun azlığı sebebiyle ihti
yacı karşılamak üzere tayin edilmiş ve fakat görev 
emniyetinden ve sosyal haklardan mahrum olan ve 
sayıları 14 bini aşan vekil imam hatipler için haklı 
şikâyet ve huzursuzluk kaynağı olan bu duruma son 
verecek çareler de nazara alınmıştır. Evvelâ, vekil 
imam hatiplere 10 yıllık süre için görev emniyeti ve 
sosyal haklar garantiye alınmış, ayrıca Diyanet İşleri 
Başkanlığında Kur'an-ı Kerim, dinî bilgiler ve hita
bet konularında, iki yılda bir olmak üzere 4 defa im
tihan hakkı tanınmakta ve kazananlar asaleten 
imam - hatip olarak tayin edilecek ve vekil imamlık
ta geçen müddetleri de hizmet müddetleri olarak de
ğerlendirilecektir. Keza, bu müddet içinde imam - ha
tip okullarının birinci devre diplomasını ibraz ettik
leri takdirde asıl imam - hatip olarak tayin edilecek
leri gibi, bu tarihten evvelki vekil imam - hatiplik 
hizmet müddetlerinin de değerlendirileceği esası tasa
rıda getirilmiştir. 

Ayrıca tasan, Vakıflar Genel Müdürlüğü emrinde 
mülhak vakıf, cami ve mescitlerinde görevlenen gö
revlilerin ücretlerinin azlığı ve sosyal haklarından 
mahrum olmalarını da nazara alarak, bu din görevli
lerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosuna alın
ma hükmünü de getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halen görev başında bulunan vekil imam hatip

ler, bu göreve alınmadan önce Diyanet İşleri Başkan
lığınca tertiplenen din görevlileri tekâmül kursuna 
alınmış, iki aydan fazla devam eden bu kurslarda din 
görevlilerine ait gerekli bilgiler verilmiş, sonunda da 
yapılan imtihanda başarı gösterenler göreve alınma
dan önce, yine göreve ehil olup olmadıklarının tes
pitine dair imtihanlar vermek suretiyle bu görevlerde 
görevlendirilmişlerdir. Tasarı, bu yönü ile bir mük
tesep hakkı ortadan kaldırır görünmektedir. Ancak, 
tasarının uzun zamandan beri Meclislerde bulunma
sı ve yeniden bir müddetin geçmesi nazan itibara alı
narak, bu müktesep hakkın sahiplerinin girecekleri 
dört defaki imtihanda her halde kazanma imkânları 
olduğundan, getirilen hüküm böylece haklan ortadan 
kadırır mahiyette görülmekteyse de, bu görünüşünü 
zamanla ortadan kaldıracaktır. 

| Sözlerimin başında da arz etliğim gibi, tasarının 
I getirdiği güzel ve faydalı hükümleri, elbette Diya

net İşleri Başkanlığı Teşkilâtına, aziz Milletimize bü
yük imkânlar vereceği ve değerli çalışmalara yar
dımcı olacağı gibi, vekil imam - hatip arkadaşlarımı-

I zm da huzursuzluğuna büyük çapta son vereceğine 
inanarak, tasarıya müspet oy vereceğimi arz ederken; 
bu tasarının kanunlaştığı takdirde, evvelâ Diyanet İş
leri Başkanlığımıza, din görevlilerimize ve Milletimi
ze hayırlı olması dileği ile Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan?.. Yoklar. Sa-
ym Celâl Ertuğ, buyurunuz. 

I CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

633 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
4-1-6 sayılı tasan üzerindeki maruzatım kısa ve kısıt
lı olacaktır. Geçici Komisyon Üyesi bulunduğum 
için, sadece muhalif olduğum maddelere ve tasarının 
tüm kavramı üzerinde ileri sürülen bir fikre karşı gö
rüşlerimi arz edeceğim. 

Sayın Başkan; 
Değerli arkadaşımız Yılmaztürk Adalet Partisi 

Grupu adına konuşurken, «Bu tasarının Millet Mec
lisinden geldiği şekilde çıkmasını diliyoruz.» dediler. 
Bu temennilerine iki nedenle karşı çıkmak istiyo
rum. 

Evvelâ Cumhuriyet Senatosunun görev ve fonk
siyonlar; bu tür mütalaalarla sık sık zedelenmektedir. 
Çok defa bu kürsüye çıkan bazı arkadaşlarımız, her-
har.fri bir tasarının buradan biran önce çıkması için. 
burada iyi niyetle yapılan ve ikinci bir eleme netice
sinde varılan sonuçları dikkate almaksızın, Senato
nun gereğini adeta inkâr edercesine, Meclisten geldi
ği şekilde çıkması yolunu tercih etmektedirler. Hiç 
bir neden olmasa dahi, sırf bu açıdan bakarak ken
dilerine katılmak istemediğimi arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tasarının Cumhuriyet Senatosunda uğradığı 

değişikliği dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Bu tasarıda en mühim unsur. Diyanet İşleri Baş-

j kanının seçim ve tayin işidir. Tasarı, Hükümet tara
fından hazırlandığı zaman, bugün Cumhuriyet Sena
tosunun ortaya koyduğu fikirle beraber bir görüş ta
şımaktaydı. Ancak, Millet Meclisinde tasarıya yeni 
bir unsur eklenmiştir. O da şudur : Diyanet İşleri 
Başkanı, bugün olduğu gibi Hükümet tarafından mı 
tayin edilmelidir, yoksa bir seçim piramidi üzerinden 

1 geçerek mi Diyanet İşleri Başkanlık Makamına gel-
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melidir? Millet Meclisinde getirilen unsur, Diyanet 
İşleri Başkanının şimdi arz edeceğim seçim pirami
dinden geçerek makamına gelmesini terviç etmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanını kimler seçecektir? İl sı
nırları içerisinde müftüler, müftü vekilleri, vaizler bir 
seçim heyeti olarak aralarından bir il temsilcisi seçe
ceklerdir; yani 67 ilden 67 temsilci seçilecek ve gele
cek merkez örgütleri ile beraber Diyanet İşleri Baş
kanlığı için üç aday tespit edeceklerdir. Bu heyetin 
adına da «Aday Tespit Etme Heyeti»' deniliyor. Şim
di bu, demokratik bir yoldur denilebilir; ama değer
li arkadaşlarım, seçim müessesesini kutsal bir camia 
içerisine sokmanın mahzurlarına dikkatlerinizi çek
mek istioyrum. 

İl ve ilçe çevresindeki vaizlerin, müftülerin, müf
tü vekillerinin Diyanet İşleri Başkanını ve ayrıca 
Yüksek Din Heyetini seçmek için bir seçim kampan
yasına girmeleri kadar olağan bir şey yoktur ve mu
hakkak ki buna kendilerini kaptıracaklardır. Bu ara
da seçimin faziletleri yanındaki (ki, biz seçimle gel
miş insanlar olarak bunun acılarını yaşıyoruz) böyle 
bir müesseseye seçim işleminin girmesinden büyük 
mahzurlar doğacağını dikkate alacağımızı kuvvetle 
umuyorum. Nitekim, Yüce Heyetiniz namına görev 
yapan ve bendenizin de üyesi bulunduğum Geç:c; 
Komisyon durumu böyle görmüş ve bunu o zamanki 
hükümet üyesinin (ki, hükümetlerin devamlılığı esas 
olduğuna göre...) katılmasıyle ve hükümet görüşü
nün bu şekilde ileri sürülmesiyle kanun tasarısının 
sadece Başkana ait maddesinin seçim dışına çıkarıl
ması suretiyle Cumhuriyet Senatosunda değiştirilmiş
tir. Bu hususu dikkatlerinize arz ederken, en az be
nim kadar seçimin mahzurlarının bu din müessese
sine girmesinden doğacak sakıncaları takdir buyura
cağınıza yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İkinci bir konu da, yine benim madde olarak mu

halefet ettiğim bir konudur. Bunun din müessesesine 
büyük sakınca getirdiği inancı ile ve hiçbir siyasî gö
rüşün altında kalmayarak söylüyorum. O da şudur: 

İbadethanelerde, toplumu aydınlatacak her yerde 
teknik araçlardan da yararlanmak üzere dini irşatlar
da bulunmak isteyen görevliler için getirilen 7 nci 
maddeyi müsaade ederseniz aynen okuyacağım: 

«İbadethanelerde ve toplumu aydınlatmaya elve
rişli her yerde din konusunda irşad edici çalışmalar 
yapmak, bu gaye ile teknik araç imkânlardan yarar
lanmak, bu konuda Devlet yayın organları ile işbir
liği yapmak.» 
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Din Hizmetleri Müdürlüğünün görevlerinden 
bahsedilirken «Teknik araçlar» dediğimiz mikrofon, 
hoparlör gibi ses büyültücü, sesi yayıcı araçlar kaste
diliyor burada. Her yerde, toplumu aydınlatmaya el
verişli her yerde; yani kahvehanelerde, pazar yerle
rinde, çarşıda, meydanlarda her yerde.. Ne yapacak
lar?. Halkı, toplumu irşad edici konuşmalar yapa
caklar. 

Bu, hepimizi biraz düşünmeye sevk edecek bir 
hükümdür. Çünkü, bu vesile ile dini tekrar siyasete 
alet etmeye, hiç değilse, dinin politikasını yapmaya 
kişileri teşvik edici bir hükümdür. Bunun da daha 
kanun tekniğine uygun bir ifade içerisinde değiştiril
mesi hususunda esasen ilgili madde gelince de bir tak
rir arz edeceğim. Şöyle ki; daha geniş kapsamlı bir 
anlam içerisinde gerekli araç ve olanaklardan yarar
lanarak toplumu din konusunda aydınlatmak, bu hiz
mette Devletin yayın organlarıyle işbirliği yapmak 
şeklinde. Yani «Falan yerde şu şekilde yapılır» gibi 
böyle bir özel sınır tayin etmeye ihtiyaç olmadığı ka
nısındayım. 

Bir başka husus; 22 nci madde ile ilgili olarak Sa
yın Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu sözcü
sü de işaret buyurdular, Diyanet İşleri Başkanının ni
teliğini ortaya koyarken, âdeta bu yüce makamın 
mehabetine yakışmayacak veyahut mehabetini zede
leyecek birtakım sıfatların tavsifine girişilmiştir ki, 
eğer böyle sıfatlar sıralanmak gerekirse, o zaman çok 
daha tavsiflere girilmesi icap eder. Bu kadar yüce 
makama getirilecek bir Başkan; bizim Komisyonu
muzdan getirilen teklife göre, seçimle değil, tayinle 
olacaktır. Eğer Cumhuriyet Senatosunda tasdik edilir -
se bu görüş, bir Bakanlar Kurulu tarafından tayin 
edilecek. Esasen, seçimle de olsa, üç üyeden birisini 
Bakanlar Kurulu tayin edecek. Bu kadar vasıflar üze
rinde durulmasının ben, yüce makamın mehabetine 
yaraşmayacak bir davranış olduğu inancıyle, Başka
nın buradan çıkarılması konusunda yine ayrıca bir 
takrir vereceğim. 

Diğer konularda konuşmakta kısıtlıyım, çünkü ge-
çci komisyon üyesiyim. 

Bu konunun Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyelerinin görüşleri ışığı altında çıkmasını ve bü
yük bir ihtiyacı karşılayarak bu müesseseye hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, sizin konuşma
nız Grup adına mı idi efendim? 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Şahsım 
adına. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğan. 
LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun pek muhterem üyeleri; 
Hepinizi saygılarımla selâmlar, üzerinde görüşme 

yapılan 633 sayılı Kanunu tadil eden tasarının Milleti
miz için hayırlı olmasını dilerim. » 

Gerek A. P. ve gerekse C. H. P. Grupu adına 
konuşan değerli grup sözcüleri son derece ehemmiyeti 
haiz konular üzernde durmuşlardır. Bendenizi çok se
vindiren önemli bir konu şudur: Dinî konular üzerin
de Milletimiz ve onun güzide temsilcisi Meclisleri
miz o kadar hassasiyet göstermektedir ki, bunu tak
dirle anmamak elden gelmemektedir. 

Şüphesiz ki, Milletimiz İslâm dinine karşı son de
rece bağlı, son derece tazimkâr, onun ulviyetini lâyı-
kıyle idrak eden bir millettir; dinin, gerek fert, gerek 
cemiyet üzerindeki ehemmiyetinin ne kadar fazla ol
duğunu lâyıkıyle müdrik bulunmaktadır. Bunu mille
timizin inanan fertleri, Milletimizin her ferdi müdrik 
olduğu gibi, ilimle meşgul olan insanlar da lâyıkıyle 
kabul ve itiraf etmektedirler. Bu itibarla, İslâm dini 
hakkında maruzatımı arz etmezden önce, kayda aldı
ğım bir konuyu sizlerin yüksek ıttılaınıza sunmak is
tiyorum. 

Din, cemiyetin nâzımı bulunmak itibariyle kendi
sinden hiçbir suretle istiğna edilemez. Çünkü, dinin 
gayesi, insan toplumunun ahenk ve mutlak saadetini 
teminden ibarettir. Cemiyeti beşeriyye ise böyle bir 
nâzıma daima muhtaçtır. Fert, ferdî arzularına, ruhî 
ihtiraslarına hâkm olmadıkça içtimaî bir hayat ya
şayamaz; yani bilinen tabiriyle, medenî olamaz. 
Beşer fertlerinin zarar verici niyetlerini, ihtiraslarını 
tadil ve zaptedecek, hodkâmlaklarına galebe ettirecek 
bir zabıtaya katî ihtiyaç vardır; işte bu zabıta dindir. 
Dinî zabıta olmasa idi. insanlar arasında ahlâkî ve 
hukukî zabıtaların teessüs etmesi mümkün olmazdı. 
Din, fertleri mukaddes duygular ve inançlarla birleş
tiren, millî vicdanı vücuda getiren mühim bir amil ol
mak itibariyle de, zarurî ve elzem bulunduğu gibi, ce
miyetlerin yükselmesi ve tekâmülleri için de elzem bir 
müessesedir. Bir şeyin mahiyeti ne kadar iyi bilinirse, 
onun değeri o ölçüde ortaya konulmuş olur. İslâm 
dinini özet olarak ifade etmek lâzım gelirse; Allanın 
buyruklarına saygılı, tazimkâr olmak, Allanın yarat
tığı insanlara şefkatli, merhametli davranmaktır. 

O halde böyle bir müesseseye, elbette su kadar, 
hava kadar, hatta güneş ışığı kadar cemiyet hayatında, 
fert hayatında ihtiyaç olduğu aşikârdır. İşte, gerek 
yüce Senatomuzun, gerek Büyük Millet Meclisimizin, 

gerekse Milletimizin fertlerinin bu konuda hassasi
yet göstermeleri bundan ileri gelmektedir. Şurası da 
bir gerçektir ki, İslâm dini, beşikten mezara kadar ilim 
tahsil etmeyi, çalışmanın bir ibadet olduğunu, birleş
tirmenin bir esas olduğunu mensuplarına telkin et
mekle, zaten adından da kendisinin ne kadar mukad
des bir müessese olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü, İs
lâm dini tevhit dinidir. 

Bazı konuşmacılar «Ayrıcı, bölücü» gibi ifadeler 
kullandılar; tabiî ki herkesin görüşü kendisine aittir. 
Ancak bir husus daha var ki; İslâm Dini daima bir-
ileştiricidir. Hatta bir imam camide namaz kıldırdığı za
man, onun şu veya bu şekildeki vasıflarına bakılma
dan, onun arkasında, ona iktidâ ederek ibadetin eda 
edilmesini mensuplarına telkin eder; yani birleştirici
dir, sevdiricidir, aydınlatıcıdır ve beşikten mezara ka
dar insanlara ilim tahsil etmeyi telkin etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hazırlanmış olan bu tadil tasarısı da Büyük Mil

let Meclisinden geçerek Yüce Senatomuza intikal et
miş, ancak Komisyonda, bence ehemmiyeti haiz olma
yan ufak - tefek değişiklikler yapılabilmiştir. Filhaki
ka, Yüce Heyetiniz nasıl tensip buyurursa ona göre 
bir sonuca varılacaktır. Ancak, bu tasarının bir an ön
ce kanunlaşmasında gerek camia için, gerekse mille
timiz için büyük sevinç, büyük ferahlıklar olacaktır. 

Yüksek müsamahalarınıza güvenerek bir hususa 
da tema? etmek istiyorum. 

Dindarlık, muhakkak ki samimiyettir ve bu itibar
la her insanın samimî olduğundan tereddüt etmeme
ye ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, şu şahıs şöyle düşün
dü, bu şahıs böyle düşündü, diye rencide etmeye kalk
mak, kanaatimce insanları yanlış hükme vardırabilir. 

Geçenlerde bir fıkra okudum. Yazar diyor ki; 
meşhur muharrirlerden birisi bir gün bir makale ya
zacakken sigarası yokmuş, makalesi de hatırına gel
memiş, kendisi de gitmeye üşenmiş, oradan geçen bir 
gence 10 lira para vererek, «Şuradan bana bir sigara, 
kibrit al gel» demiş. Çok beklemiş; fakat çocuk gelme
miş. Gelmeyince de kalkmış, ahlâktan, dürüstlükten 
vesaireden bahsederek birtakım sitemkâr ifadelerde 
bulunmuş ve ayrıca bu gibi mukaddes mefhumların 
zaafa uğradığından da bahsetmiş, o günün makalesi 
öyle geçmiş. Fakat bu muharrir zaman geçmiş şöh
ret kazanmış ve bir gün bu şöhretinden dolayı kendi
sini tebrik edenler arasında bir şahıs daha geliyor. Bu 
şahıs iki ayağından sakatmış; o da kendisini tebrik 
ediyor, «Beni tanıdınız mı beyefendi?» diyor. Mu
harrir; «Hayır, tanımadım» diyor. «Hani hatırlarsa-
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nız, yıllarca önce bana para vermiş, bir hizmete gön
dermiştiniz. Ben sizden parayı aldım, gittim; istediği
niz emaneti getiriyorken bir trafik kazası geçirdim, 
bacaklarımı kaybettim ve sizin bu emanetinizi de, si
zi bulup da şimdiye kadar yerine getiremedim. İşte 
paranızı iade ediyorum, özür dilerim» diyor. 

Bu fıkradan şunu arz etmek istiyorum: Bütün 
mesele, hadiseleri olduğu gibi ve objektif olarak in
celemek hakikatine varmaktır. İşte buna varıldığı tak
dirde, insanlar bunu yaptığı takdirde, hem İslâm 
dininin icaplarını yerine getirmiş olurlar, hem de ken
dilerinden beklenen çok değerli, çok faydalı hizmeti 
yerine getirmenin mutluluğuna ermiş olurlar. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum: İslâm 
Dininin ulviyetinde Türk Milletinin her ferdi müt
tefiktir ve onun için buna gönülden bağlıdır. 

Bir konuyu daha ifade etmek isterdim vaktim mü
sait olmadığı için onu müsamahanızla şimdi değil de, 
münasip bir vakitte Sayın Başkanımızdan izin ala
rak arz edeceğim. 

Türk Milleti bir bütündür ve İslâm dinine yürek
ten bağlıdır. Bu Kanun tasarısının bir an önce ka
nunlaşması da birçok sıkıntıları bertaraf edecek ve ez
cümle 18 bin vekil imamın kendilerini, ailelerini ve 
onları bağrına basan Türk Milletinin her ferdini se
vindirmiş olacak. 

Maruzatım bu kadar. Tasarının Milletimiz için ha
yırlı olmasını Allahtan dilerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş, buyuru
nuz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri; 

Ben bu tasarı üzerinde söz almaya niyetli değil
dim. Sayın hatipler gerçekten çok faydalanarak din
lediğim konuşmalar içerisinde birkaç noktayı dile ge
tirmemiş olsalardı, ben bu tasarı üzerinde konuşma
yacaktım, fakat öyle noktalar buraya geldi ki; bunlar 
üzerinde söz söylememeye, bunları açıklığa kavuştur-
mamaya imkân yok. 

Getirilen konulardan birisi şu: «Diyanet İşleri 
Başkanlığının münhasıran İslâm Diyanet İşleri Baş
kanlığı olarak kuruluşu Anayasaya aykırıdır.» İd
diaların birisi bu. 

İkincisi: «Diyanet İşleri Başkanlığının bir mezhep
ler müdürlüğü kurmayarak, İslâmiyetin mezhepleri
ne ayrı ayrı yer vermemiş oluşu yine Anayasaya ay
kırıdır.» 

Üçüncüsü; «Diyanet İşlerine alınacak şahıslarda 
birtakım dinî nitelikler aranmış oluşu, Diyanet İş-

I lerinin de bir kamu hizmeti olması hasebiyle Anaya
saya aykırıdır, layikliğe aykırıdır» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu üç ana konu üzerinde fikirlerimi arz 

edeceğim. Evvelâ şu noktayı belirtmekte büyük fayda 
var; 

Birincisi; burada gösterilen değişikliklerin hepsi 
yeni getirilen değişiklik değildir. Sırf maddelerdeki 
insicamı bozmamak için, sadece eski metin olduğu gi
bi tekrar edilmiştir. Meselâ; 18 bentli bir madde, 
eğer bir tek bendi değiştiriliyorsa, 17 bendi yeniden 
tekrar edilmiştir. Yoksa, onlarda değişiklik yapılıyor 
değildir. Nitekim Anayasaya ve layikliğe aykırı ola
rak iddia edilen bir fıkra da, aynı şekilde yeni bir de
ğişiklik değildir. Taa 1965'de rahmetli İsmet İnönü' 
nün Başbakanlığı zamanında teklif edilmiş olan ka
nun metninde aynen vardır ve on yıllık tatbikat gör
müştür. Rahmetli İsmet İnönü dahil, ondan sonra 
gelen Başbakanlar dahil, bunlar' bu maddeyi tatbik 
etmişler, bir tek vatandaş çıkıp da bunun layikliğe ay
kırılığını, Anayasaya aykırılığını iddia etmemiş, çe
şitli partilerden başbakanlar gelmiş buna ait Anayasa 
aykırılığını iddia etmemiş ve nihayet Sayın Ecevit'in 
Hükümeti zamanında, onun imzasıyle teklif edilen şu 
tasanda Sayın Ecevit bunun Anayasaya aykırı bir ta
rafını görmemiştir ki; altına imzasını koyarak yeni
den göndermiştir. 

Şu halde; birinci konu, evvelâ ortaya konması lâ
zım gelen husus, şuradaki fıkraların ve maddelerin 
hepsi değiştiriliyor değildir. 1965'de kabul edilmiş olan 
ana Kanunun 10 yıl, hilâfsız, iddiasız hiçbir kimse
nin herhangi bir şekilde Anayasaya, layikliğe aykı
rılığını iddia etmeden tatbik edilmiş maddeleridir. 

İkinci nokta; acaba bu kanun bugüne kadar na
sıl gelmiştir? 

Arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, Diyanet İşleri konusu; birazdan arz 

edeceğim, Kurucu Mecliste çok incelenmiştir. Sonra, 
1965'te Anayasanın 154 ncü maddesinin emri olan 
630 sayılı Kanun çıkarılırken incelenmiştir ve niha
yet, elbette ki son olarak da tadil teklifi yapılırken 
Sayın Ecevit Hükümeti tarafından enine - boyuna in
celenmiştir. Hemen şurasırtı belirteyim ki; layiklik ko
nusunda son derece titiz olan bir parti, Türkiye Bir
lik Partisi bu Kanunun bir başka tarafının Anayasaya 
aykırı olduğunu iddia etmiş; fakat sureti katiyede de
min belirttiğim noktaların Anayasaya aykırılığını id-

J dia etmemiştir. Birlik Partisinin o iddiası da Anaya-
j sa Mahkemesi tarafından hükme bağlanmış ve Diya-
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net İşleri Başkanlığı Kanununun bugünkü şekli ile 
Anayasaya aykırı olmadığı gerekçede defalarca zik
redilmiştir. Bunları burada bir bir okuyacağım. 

Arkadaşlarım: 
Şimdi, evvelâ birinci kısma; yani Diyanet İşleri 

Başkanlığının münhasıran İslâm Diyanet İşleri Baş
kanlığı oluşu Anayasaya aykırıdır, konusuna gelelim. 

Arkadaşlarım, 
Biz Sayın Irmak Hükümetinde bu tasarı hakkında 

görüşümüzü tespit ederken, bu tasarıyı üç anaesas 
bakımından inceledik. Birincisi; bu tasarının Atatürk
çü düşünce karşısında durumu nedir?. İkincisi; bu 
tasarının İslâmiyetin tarihi ve sosyal esasları karşısın
daki durumu nedir ve nihayet üçüncüsü; bu tasarının 
1961 Anayasası karşısındaki durumu nedir?. Müsaade 
ederseniz, bunları kısaca arz edeceğim: 

Birincisi, evvelâ Atatürkçü düşünce karşısında bu 
tasarının durumu nedir?.. 

Arkadaşlarım; 
Atatürkçü düşünceyi kavrayabilmek için, ta Erzu

rum Kongresine kadar gitmek, Sivas Kongresinden 
geçmek ve nihayet Atatürk'ün yaşadığı sürece uygu
lamalara bakmak iktiza eder. Gönlüm çok isterdi ki, 
vakit gecikmemiş olsun ve Atatürkçü düşünceyi şu
rada lif lif bir ayıralım; Atatürkçülük nedir, ne değil
dir bunu ortaya sağlam koyalım. 

Hemen şurasını da belirteyim ki; biz Atatürkçü
yüz, Atatürkperest değiliz. Binaenaleyh, herhangi bir 
konu eğer memleket hayrına değilse, Atatürk zama
nında öyle de tatbik edilmiş olsa, eğer bilime aykırıy
sa değiştirmekte hiçbir mahzur yoktur. Tekrar ede
yim ki; biz Atatürkperest değiliz, Atatürkçüyüz. O 
bakımdan, Atatürkçü düşünceyi kendi tarihi gelişimi 
içerisinde ele almaya, nelere dayandığını hiç olmazsa 
şu konuda ortaya çıkarmaya ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar; 
Sivas Kongresinde dedelerimiz kendi hür iradele

riyle; herhangi bir şekilde o zamanlar bağış yok, hat
ta İstanbul Hükümetinin idam fermanları omuzların
da, memleketten gelip Sivas Kongresine katılmak bir 
meziyet değil, aksine bir meşakkat, bir baş belası, çün
kü sonunda idam edilmek ihtimali var; fakat bütün 
bu şartların arasında Mustafa Kemal'in sesine kulak 
vererek Sivas'ta kendi hür iradeleriyle toplanan dede
lerimiz bir karar almışlardır. O karar şudur, «Tür
kiye'de Müslüman azınlık yoktur» 

Şu halde, Atatürkçü düşüncenin, Atatürk ilkele
rinin temelinde yatan unsurlardan birisi budur. Kim 
ki, Türkiye'de Müslümanlar arasında birtakım ay

rılıklar ortaya çıkarır; Müslümanlar bir birlerinden 
farklıdır, şu mezhepleri var, bu mezhepleri var, on
ları da teşkilâtlandınalım, onlara da imkân verelim 
der, kanaatim odur ki; Atatürkçü düşünceye aykırı 
hareket etmiş olur. 

Acaba neden Atatürk İslâm Diyanet İşleri Baş
kanlığı kurmuştur da, birtakım mezheplere bunu ayır • 
mamıştır?. Evvelâ, arzu ederseniz şu soruya cevap arz 
edeyim: Neden Hiristiyan dinini getirip buraya bağ
lamamış, neden Musevi dinini getirip buraya bağla
mamış, neden Süryani kadimleri getirip buraya bağ
lamamış, neden Hıristiyanlığın 72,5 mezhebini geti
rip buraya bağlamamış,?.. 

Arkadaşlarım; 
Evvelâ hukuken imkân yok. Malûmdur ki, Lozan 

Antlaşmasıyle biz Hiristiyanlara kendi dinî cemaat
lerini serbestçe kurma müsaadesini vermişiz. Şu hal
de, evvelâ kendi hür irademizle "kabul ettiğimiz and-
laşmaya aykırıdır bu, hukuken mümkün değildir. 

İkincisi: Hiristiyan dininin mahiyeti bakımından 
mümkün değildir. Şimdi Anayasa Mahkemesinin ka
rarını okurken göreceksiniz; Anayasa Mahkemesi ga
yet güzel Hiristiyan dini ile Müslüman dini arasında 
farkları bu bakımdan ortaya koymuştur. Birincisi bu. 

Demek ki Atatürk'ün Hiristiyan dinini de, Müsa
vi dinini de, diğer mezhepleri de ihtiva eden bir Di
yanet İşleri Başkanlığı kurmamasının sebebi; hukuki 
imkân yok, memleket bakımından da fayda yoktur. 
İkincisi bu. 

Üçüncüsü; acaba Atatürk neden İslâm mezheple
rini ayrı ayrı teşkilâtlandırarak Diyanet İşleri Baş
kanlığına bağlamamıştır? 

Arkadaşlarım; 
İki sebepten dolayı bağlamamıştır: Birisi; Ata

türk İslâm dinini iyi biliyordu, ondan dolayı. İkinci
si; Atatürk Türk tarihini iyi biliyordu, ondan dolayı. 

Kanaatim odur ki, İslâm Dinini iyi bilen bir in
sanın, Türk tarihini iyi bilen bir kimsenin Türkiye'de 
mezhepleri organize edip, ayrılıklar yaratmaya doğ
ru gitmesini kabul etmesine imkân yoktur. Meseleyi 
evvelâ mezhepler bakımından ele alalım. 

Arkadaşlarım; 
Geçenler bir vesileyle arz ettim; İslâm mezheple

ri iki ana grupa ayrılır: Siyasî sebeplerden ayrılan
lar, hukukî sebeplerden ayrılanlar. Siyasî sebepler
den ayrılık; Alevilik, Sünnîlik davasıdır. Yani Hazre-
ti Peygamberin ölümünden sonra, özellikle ilk üç ha
lifenin ölümünden sonra acaba siyasî iktidar nasıl in-
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tikâl etsin.. İşte bu Arabistan'daki siyasî iktidar mü
nakaşası maalesef Müslümanları bölmüştür. 

Arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de iktidara nasıl gelineceği Ana

yasa ile kanunlarla tespit edilmiştir. Binaeneleyh, şu 
hale göre, Alevilerle Sünniler arasındaki bu bakım
dan ayrılığın hiçbir tarihi mesnedi kalmamıştır; yok
tur. 

İkincisi; Aleviliği de, Sünniliği de iyi bilmek lâzım 
Aleviler Müslümandır. Alevilerin Kur'anı Kerim'i ay
nı Kur'anı Kerimdir. Aleviler için ayrı bir Kur'anı Ke
rim, Sünniler için ayrı bir Kur'anı Kerim yoktur. 
Alevilerin tanıdığı Allah'la; taptıkları, ibadet ettikleri 
Allah fikriyle, Sünnilerin ibadet ettikleri Allah fikri 
aynıdır. 

Şu halde, İslâm'ı bakımdan da Alevilikle Sünnilik 
arasında bir fark yoktur, ikisi de Müslümandır. Şu 
tasarının içerisinde nerede bir tek «Sünnî» veya 
«Hanefi» kelimesi geçmiştir ki, devamlı olarak bu
rada Atatürkçü düşünceye uygun olarak İslâmiyet 
öne alınmıştır. İslâmiyetten bahsetmiştir? Alevî Müs
lümandır. Alevilerin ayrıca bugün kalplerinde yatan 
bir acıya arkadaşlarım hürmet etmemeye, katılmama
ya imkân yoktur. O da, Peygamberin iki torununun 
şehit edilmesidir. Bilhassa Hazreti Hüseyin'in son de
rece gaddarca şehit edilmesi, bugün Alevilerin kalbin
de bir sızı olarak yatar; benim kalbimde yattığı gibi, 
sizin kalbinizde yattığı gibi. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu Millet bunun hakkında da hükmünü vermiş. 

Bakalım, şurada mescit var, oraya gidelim Hazreti 
Hasan ve Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin adı, Allah'ın ve 
Peygamberin adiyle beraber yazılmıştır. («Bravo» ses
leri) 

Şu halde, Alevi kardeşlerime buradan hitap ediyo
rum; onların Sünnî kardeşlen Hazreti Hasan ve Haz
reti Hüseyin'in adını, Hazreti Ali'nin adını Allah'la, 
Muhammedle yan yana yazmış, camilere yazmış. De
mek oluyor ki, o acılarında da Alevi kardeşlerimin 
karşısında değil, aksine yanındayız. 

Şu halde arkadaşlarım; 
Alevi, Sünnî ayrımı için Türkiye'de ne siyasî, ne 

de dinî bir mesnet bulmaya imkân yoktur. Öyle ise 
mesnetler nereden geliyor?.. Şuradan geliyor arkadaş
lar: 

Birtakım insanlar siyasî, ticarî menfaatleri uğruna 
Milleti bölmekte ve bu bölmeden kendilerine fayda 
ummaktadırlar. («Bravo» sesleri) 

İkinci konu: Acaba, Sünnî mezhepler arasında 
meşhur ehli Sünnet dört mezhnep, acaba teşki
latlandırılmalı mı? 

Arkadaşlarım; 
Atatürkçü düşünüşe bu da aykırı. Zaten biliyorsu

nuz ki, Sünnî mezhepler, ehli Sünnet mezhepleri de 
hukuk mektepleridir. Türkiye'de objektif hukuk tat
bik edilmeye başlandıktan sonra, dinî hukuk ortadan 
kalktıktan sonra; yani muamelâta taallûk eden dinî 
hukuk bugün tatbik edilmiyor, objektif hukuk var, me
denî hukuk var Türkiye'de. Öyle ise, bu takdirde birer 
hukuk mektebi olan bu ehli Sünnet mezheplerini ye
niden alevlendirip; «Siz bir birinizden ayrısınız, sen 
Şafiîsin, sen Hanefisin, sen susun, sen busun.» deme
ye ne lüzum var?. İşte burada Azmi Erdoğan arkada
şım var; kusura bakmasın ismen zikrettiğim için, ken
disi benim hatırladığıma, bilebildiğim kadar Şafiîdir. 
Biz şurada mescitte kendisiyle yan yana, diz dize na
maz kılarız beraber. 

Ne fark var ki; illâ Azmi Erdoğan'la bir birimiz
den ayrılacağız. Diyanet İşleri Başkanlığında Azmi 
Erdoğan için ayrı bir bölüm, benim için ayrı bir bö
lüm kurulacak?.. Bundan memleket için ne fayda var 
arkadaşlarım?. (Alkışlar) 

Şu halde, Diyanet İşleri Başkanlığını mezheplere 
göre de tekrar teşkilâtlandırmak yanlıştır. Atatürk. 
Türk tarihini ve İslâm dinini iyi bildiği içindir ki, bu 
yollara gitmemiştir. 

Arkadaşlarım; 
Başka bir problem daha var, o da; hadi diyelim 

ki biz, bu mezheplere göre Diyanet İşleri Başkanlığı
nı teşkilâtlandırdık; mezheplerin Devletçe tanınan ve 
tanınmayananını kim tasdik edecek? Yani birtakım 
çok bahsedilen; meselâ Süleymancılar, meselâ Nurcu
lar, meselâ 9 Osmanlar şunlar, bunlar gelir de, «Biz 
de İslâm mezhebiyiz, bizim için de Diyanet İşleri Baş
kanlığında birer teşkilât kurun» derlerse, buna karşı 
Devletin cevabı ne olacak? Devlet bunlara, «Seni 
kabul ediyorum, seni kabul etmiyorum» mu, diyecek? 

Arkadaşlarım; 
Şu halde dikkat ederseniz, Atatürk'ün bir dâhiyane 

tasarrufu daha burada ortaya çıkıyor. O da şudur: Bu 
kitleyi kapatmak, bir tek İslâm Diyanet İşleri Baş
kanlığı kurmak ve burada İslâmiyetin mezhepler üstü 
esaslarını ele almak, bunları telkin etmek ve birtakım 
siyasî, hukukî ihtilâflardan doğan mezhep ayrılıkla
rını kışkırtmamak, memleketi parça parça bölmek 
yerine, memleketi birleştirmektir. 
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Arkadaşlarım; 
Zamanınızı almamak için tafsilâta gitmiyorum. 

Bütün şu arz ettiğim konular Kurucu Mecliste mü
nakaşa edildi. Kurucu Meclisin biz bir kanadıydık. 
Millî Birlik Komitesi, bugünkü Senatonun çok daha 
üstün yetkilerine sahip, âdeta Kurucu Mecliste bir Se
nato gibiydik. Malum, bir tarafta Temsilciler Meclisi 
vardı, bir de onun yanında Millî Birlik Komitesi var
dı. Millî Birlik Komitesinin kabul etmediği hiçbir 
metnin Kurucu Meclisten geçmesi mümkün değildi. 
Millî Birlik Komitesi de, Kurucu Meclisin diğer ka
nadı olan Temsilciler Meclisi de büyük bir g'inül 
rahatlığıyle bütün bu münakaşaları dinlediler ve so
nunda Diyanet İşleri Başkanlığının, tek İslâm Diya
net İşleri Başkanlığı olması, birtakım mezhep ayrı
lıklarının ortaya çıkmaması lâzım geldiğine kar ar ver
diler. Orada, din işlerinin cemaate bırakılması, Dev
letin tamamen bu işten elini çekmesi de teklif edildi. 
Kurucu Meclis bunu da reddetti. Bu münakaşa sür
dü; nihayet Kurucu Meclisin bu kavlinden sonra 1965 
yılında Rahmetli İsmet İnönü'nün Başbakanlığı za
manında bu metin getirildi. Yeniden ortaya birtakım 
insanlar çıktı ve yine aynı teklifleri getirdiler. Dediler 
ki: «Diyanet İşleri Başkanlığı, evvelâ İslâm ve gay
ri islâm olmak üzere ikiye ayrılsın. Ondan sonra, İs
lâm Diyanet İşleri Başkanlığı tekrar Alevî ve Sünnî 
diye ayrılsın. Ondan sonra Sünnîler de tekrar tutulsun 
dört mezhebe yeniden ayrılsın...» 

Arkadaşlarım; 
Bu konu, yine bir karma komisyonda (Arkadaş

larım o komisyonları hatırlayacaklardır.) uzun uzun 
münakaşa edildi ve sonunda varılan netice şu oldu 
ki; bu fitneyi kaynatmakta memlekete de, Müslüman 
lığa da hiçbir fayda yoktur. 

Arkadaşlarım; 
Şu haliyle, şimdi Anayasa Mahkemesi kararıyle 

de okuyacağım ki, 633 sayılı Kanun, Anayasaya da, 
layikliğe de tam intibak halindedir, tam uygundur, 
hattâ Anayasanın amir hükmüdür ve ona tam uygun
dur. 

Şimdi, geriye bir hüküm kalıyor. 1965 yılında rah
metli İsmet İnönü'nün Başbakanlığı zamanında ka
bul edilen, sayın Ecevit Hükümeti tarafından da sevk 
edilirken hiç değiştirilmeden, harfi değiştirilmeden 
sevk edilen (Kanaatimce bu bir hizmettir. Bu hizme
tin şerefi sayın Ecevit Hükümetine aittir. Bunu da 
burada zikretmek isterim. Bizim Irmak Hükümetinin 
burada herhangi bir harf değişikliği veya ilâvesi yok
tur.) tasarı da ne demiş?... Aynen şöyle demiş: 

«Diyanet İşleri Başkanı ile kuruluşun bütün görev
lilerinde (itikadı, ibadeti, tavır ve hareketlerinin İslâm 
törelerine uygunlumu çevresinde bilinir olduğu) ortak 
niteliğinin bulunması.» 

Arkadaşlarım: 
657 sayılı Kanunun 48 nci maddesi, bu ayrılıkla

rı, bu nitelikleri aramayı yönetmeliklere bile bırak
mış. Değil kanuna bırakmak, yönetmeliklere dahi bı
rakmış. «657 sayılı Kanun, sadece memurlarda genel 
vasıflar arar, birtakım mesleklerin özelliklerine göre 
nitelikler yönetmelikle konulabilir.» demiş. 

Kanun ne yapmış?.. Yönetmelikle de koymamış, 
kanunla koymuş. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi, bir konuyu rahat ele alalım. Bir insan ta

savvur edin ki. o insan, «Ben subay olacağım; ama 
savaşa girmem, silâh kullanmam.» diyor. Ne diyo
ruz biz bu insana?... «Sen subay olamazsın.» diyo
ruz. Subaylık kamu hizmeti, kamu görevi değil mi ar
kadaşlar?... Niye subaylarda birtakım vasıflar arıyo
ruz, niye bu vatandaşın hürriyetine riayet etmiyo
ruz ve «Ssn mademki savaşmayan, silâh taşımayan 
subay olmak istiyorsun, öyle ise buyur sen de savaş
mayan. silâh taşımayan subay ol.» demiyoruz?.. 

Öbür taraftan bir kız tasavvur edin ki, «Ben Dev
let Bale Okuluna gireceğim; ama başörtümü çıkar
mam.» diyor. Ne diyoruz bu hıza?... «Kızım, sen 
balerin olacaksan başörtünü çıkaracaksın.» diyoruz. 
Buna niye, «Mademki bu kız başörtüsünü çıkarmak 
istemiyor, bunun hürriyetine riayet edelim; bu da 
başörtülü balerin olsun.» demiyoruz?., 

Arkadaşlarım; 
Başörtülü balerin olmaz! Balerin olacaksa, başının 

örtüsünü çıkaracaktır. Subay olacaksa silâh kullana
cak, savaşacaktır. Gerekirsede bu vatan uğruna öle
cek ve öldürecektir. Bunun dışında başka subay ol
maz. E... Bir insan da din görevlisi olacaksa, namaz 
kılacak, oruç tutacak, içki içmeyecektir arkadaşlarım. 
Yarın, içki içen bir müftüyü getirdik buraya tayin et
tik; bundan memlekete ne hayır gelecek?.. Yani bir 
sarhoşun müftü olma hürriyetine riayet ediyoruz da, 
40 milyon insanın kendi din işlerinim mutlaka dinibü-
tün Müslümanlar tarafından idare edilmesine niye ria
yet etmiyoruz?.. Niye hürmet duymuyoruz?.. (A. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

Dâva açıktır burada arkadaşlarım. Ne zaman Ana
yasaya ve layikliğe aykırı olur?... Eğer biz kamu hiz
metine girmeyi birtakım esaslara, dinî esaslara bağ-

; larsak. elbette bu layikliğe ve Anayasaya aykırıdır. 
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ama buradaki görev, Anayasanın belirttiği özel bir 
kamu hizmetidir. Evvelâ bu bir İslâm Diyanet İşleri 
Başkanlığıdır. Şurasını kabul ederiz ki, evvelâ bu
raya bir Hıristiyanı tayin etmek mümkün değildir. 
Herhangi bir Hıristiyanı veya bir dinsizi getirip bu
raya, «Sen, Diyanet İşleri Başkanı olacaksın, sen is
tanbul'a müftü olacaksın, sen de falan yere vaiz ola
caksın.» demeye imkân ve ihtimal yoktur. Buna zan
nediyorum ki, kimse itiraz etmeyecektir. 

Şu halde evvelâ biz, bu kamu hizmetine girmeyi 
bir dinî esasa bağlıyoruz ve «Buraya girebilmek için 
Müslüman olmak zarurîdir.» diyoruz. Bunu nereye 
dayandırıyorum?.. Bu benim şahsî kavlim değil. Ana
yasa Mahkemesi verdiği kararda, «Anayasa, 154 ncü 
maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığını genel idare içe
risine almakla, Diyanet İşleri Başkanlığının o zaman
ki kuruluşunu kabul etmiştir.» diyor. 

Arkadaşlarım; 
Bu hükmü tekrarlayayım; tarih ve numarasını da 

vereyim: Anayasa Mahkemesi, 15 Haziran 1972 tarih 
ve 14216 sayılı Resmî Gazetede neşredilen karar ile 
(bir muhalife karşı) «Anayasa, 154 ncü maddesiyle 
Diyanet İşleri Başkanlığına genel idare içerisinde yer 

• vermekle, Diyanet İşleri Başkanlığının o günkü duru
munu kabul etmiştir.» diyor. Yani ne demek?.. İs
lâm Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu kabul etmiş 
tir. Atatürk tarafından İslâm Diyanet İşleri Başkan
lığı olarak kurulmuş. Anayasa da 154 ncü maddesiy
le bunu Anayasanın içerisine koymakla kabul etmiş
tir. Şu halde, demek ki bu bir İslâm Diyanet İşleri 
Başkanlığıdır. Buraya bir Hıristiyanı tayin etmek 
mümkün değildir. 

Şu halde, kamu hizmetine alırken «Din esası gü
dülerek görev verilemez.» hükmü iflâs ediyor. Müslü
man alıyorsunuz, Hıristiyan almıyorsunuz... Herhan
gi bir üniversite profesörlüğüne, bir subaylığa veya' 
bir başka göreve alırken. «Hıristiyandır, Hıristiyan 
değildir, dindardır, dinsizdir» diye aramaya imkân ve 
ihtimal yok; ama buraya alırken mutlaka evvelâ şartı 
koyuyoruz: «Müslüman olmak zorunludur.» diyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Birkaç gün evvel Süryani Kadim Başpapazı Aziz 

Efendi bana geldi. «Aziz efendi, senden bir sual so
racağım: Acaba kiliseye hademe alırken 400 dirhem 
Hıristiyan olmasına dikkat ediyor musunuz, etmiyor 
musunuz?» dedim. «Beyefendi imkân mı var; yani 
bizim kiliseye, ister hademe olarak gelsin, ister ne ola
rak gelirse gelsin, tam 400 dirhemlik Hıristiyan olma
dıkça girmesine imkân yoktur.» dedi. 
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[ BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Onlar layik değil sayın Özgüneş. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Gayet tabiî 

arkadaşlarım, normali böyle, başka türlü mümkün de
ğil, başka türlü imkân ve ihtimal yok. 

Şimdi. Musevî cemaatine gidin; Musevî cemaati
nin herhangi bir hahamının, bir Müslüman olmasına 
veya Hıristiyan olmasına imkân ve ihtimal yoktur. 
Hıristiyan dininin teknik idaresine gidin, orasının da 
Müslüman veya Musevî olmasına imkân yoktur. Her 

j dinin, kendi dinine mensup insanlar tarafından yürü
tülmesi esastır. Geriye, «İbadeti, itikadı ve İslâm 
törelerine bağlılığı ile muhitinde tanınır olmak.» ka
lıyor. «Bu, yeteri kadar objektif değil.» deniliyor. Ka
naatim odur ik. bu tam objektiftir. Eğer «İbadeti, iti
kadı ve İslâm törelerine bağlılığı sabit olmak...» de
nilseydi; evet, o zaman «Sureti katiyede objektif de
ğil.» derdim. 

Ne diyor burada?.. «Muhitinde bilinir olmak.» 
Mefhumu muhalifi şudur arkadaşlarım: 10 yıl tatbik 
edilmiş, kimse de itiraz etmemiş buna; yani bir in-

j san, eğer muhitinde İslâm dinine aykırı davranışlanyle 
tanınmışsa, bir insan, elâlemin huzurunda alenen içki 
içiyorsa, alenen tutuyor İslâmiyete aykırı davranışlar
da bulunuyorsa...» Dikkat buyurun arkadaşlarım, bu-

| rada sureti katiyede alevîlik Sünnîlik dâvası yok; 
«İslâm» diyorum, kanunda «İslâm» diyor, sureti ka
tiyede mezhep meselesi yok. Bu kanunun hiçbir ye
rinde mezhep hükmü geçmez. «... Şu halde bu vatan
daşın din görevlisi olmaktan vazgeçmesi lâzım.» di
yor. 

i Bundan daha normal ne olabilir, arkadaşlarım?.. 
«Başının örtüsünü çıkarmam» diyen balerin kıza; 

«Hayır, ya başının örtüsünü çıkaracaksın ya balerin
likten vazgeçeceksin.» diyor. Silâh taşımam» diyen 
adama; «Ya subaylıktan vazgeçeceksin, ya subaylığa 
girdiğin gün silâh taşıyacaksın.» diyoruz; ama din 
görevlisine geldiği zaman, «Ben müftü olacağım, ben 
vaiz olacağım.» diyor, o zaman biz buna diyoruz ki. 
«Vallahi, İslâmiyeti uygulamasan da olur.» 

Buna imkân yoktur arkadaşlarım. 
Bir nokta daha var. Çok sayın bir hatip dedi ki. 

I «Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın
dan idare edilecek hastanelerde de bu aranacak mı...» 

Arkadaşlarım, bu hatayı düzeltmek zorundayım. 
Evvelâ Diyanet İşleri Başkanlığının hastane açması 
mümkün değildir ve Diyanet İşleri Başkanlığının has-

i tanesi yoktur; mümkün değildir. Yani Diyanet İsle-
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ri Başkanlığının hastane açmasına imkân ve ihtimal 
yoktur; okul açmasına imkân ve ihtimal yoktur. Diya
net İşleri Başkanlığının neler yapıp, neler yapamaya
cağı bu kanunda açıkça zikredilmiştir. Bu kanunda 
Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kim olduğu da 
ortaya konmuş. Ama biz ille de eğer bir aksi hüküm 
ortaya sürmek için bir hastane getirip, «Efendim, 
bundan sonra hastanelere tayin edilecek doktorlarda 
da, hemşirelerde de bu şartlar aranacak.» diye iddia 
ileri sürersek, bu, gerçeklere aykırı olur arkadaşlar. 
Yoktur böyle bir şey; Diyanet İşleri Başkanlığının 
hastanesi yoktur. 

Bir konu daha kalıyor : Ne olur acaba arkadaş
larım?... Yani gerçekten tutsak biz, birtakım Müslü
manlığa uymayan, Müslümanlığı kendinde tatbik et
meyen insanları müftü olarak, vaiz olarak tayin et
sek ne olur?.. 

Ne olacağını gayet rahatlıkla, olmuş olanları ör
nek alarak size vereyim. 

Bir zamanlar bazı okullarda gerçekten İslâm Dini
ni uygulamayan; meselâ namaz kılmayan, oruç tut
mayan, kumar oynayan, buna benzer işler yapan bir
takım insanlar öğretim görevlisi idi. Hele bir imam -
hatip okulunda yakın arkadaşım olan birisini bilirim 
ki, Ramazan gününde çocuklar tutup namaza gider
lerken, hem de Cuma günü, «Buyurun arkadaşlar, 
siz gidin namazınızı kılın, biz de afiyetle yameğimizi 
yiyelim.» diyebiliyordu. Arkadaşlarım, bu imam - ha
tip okulunda bütün çocuklar, olduğu gibi sapık akım
ların kucağına atıldı. 

Bunun gibi diğer başka konular da var; daha 
birçok örnekleri var. 

Şimdi, biz müftüyü, vaizi tutup, gerçek Müslüman
lardan değil de, Müslümanlığa karşı laubali davranan 
birtakım insanlardan tayin edecek olursak, halk kit
lelerini olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığından so
ğutup, birtakım sapık akımların kucağına, birtakım 
şeyhlerin, dervişlerin kucağına atmaktan başka bir şey 
yapmayacağız. 

Şu halde, bu hükmü kaldırdığımız gün. birtakım 
insanltara bu hürriyeti verdiğimiz gün; «Yani sen 
Müslümanlığa riayet etmesen de, yine Diyanet İşleri 
Başkanlığında görev alırsın.» diyebiîdiğimiz gün, yapı
lacak şey; Müslüman halkı Diyanet İşleri Başkanlı
ğından soğutup, olduğu gibi birtakım sapık akımla
rın kucağına atmak olacaktır. 

Arkadaşlarım, benim kanaatim odur ki, yeryüzü
nün en iğrenç samimiyetsizliği, inanmadığı bir dini 

öğretmeye veya telkine kalkışan insandır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

Bir insan bir dine inanmayabilir; Türkiye'de ga
yet normaldir, bir insan bir dine inanmaz, hattâ hiç
bir dine inanmayabilir, Türkiye Cumhuriyetinde bir 
insan dinsiz olabilir; hürriyeti tamamiyle Anayasanın 
teminatı altındadır; ama bir insan çıkar da, inanmadı
ğı bir dini öğretmeye kalkar, inanmadığı bir dini tel
kine kalkarsa, yeryüzünün en iğrenç samimiyetsizliği 
kanaatimce budur. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Binaenaleyh, bir insan ya inanır müftü olur; İs-
i lâm Dininin dediklerini yapar, ya inanmıyorsa vazge-

çiverir, olmayıverir. 

1960 yılında bizim Millî Birlik Komitesi arkadaş
larımızdan birisi, din üzerinde yazı yazan bir profe
söre Diyanet İşleri Başkanlığını teklif etmiştir. Bu 
profesörün cevabı şu olmuştur; daha doğrusu şu 
olmuş, yanında değildim, arkadaşımın anlattığını nak
lediyorum: 

«Diyanet İşleri Başkanı olmak hayatımın en bü
yük şerefi olur. Ancak, ben İslâm Dininin bütün tat
bikatını yapamam. Ben, ara sıra namaz kılarım, ara 
sıra da akşamlan bir kadeh içerim. Eh, Diyanet İş
leri Başkanı olacak adam dört yüz dirhem Müslüman 
olmalıdır. Âdeta Kur'anı Kerîm'i yaşamalıdır. Ben 
yaşayamadığıma göre, benim Diyanet İşleri Başkanlı
ğını bugün kabul etmem bir samimiyetsizlik, iğrenç 
bir samimiyetsizlik olur. Binaenaleyh, beni mazur 
görün.» demiştir. 

Arkadaşlarım, kanaatim odur ki, namuslu insa
nın davranışı budur. Namuslu insan böyle davranır. 
Ya tutar, inanır gelir o görevi alır, ya da inanmı
yorsa o görevden vazgeçiverir. 

Şu halde burada lâikliğe aykırı bir taraf. Anaya
saya aykırı bir taraf yoktur. 

Gelelim şimdi, Anayasa Mahkemesi ne diyor: 
Arkadaşlarım, şu kısımları okuyacağım; çünkü 

kanaatimce Anayasa Mahkemesi gerçekten ilmî, son 
derece derinlere inerek bir tahlil yapmış ve gayet 
güzel neticelere varmış. 

Anayasa Mahkemesi diyor ki : 
«Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasanın 154 ncü 

maddesinde yer alan özel kanunu 633 sayılı Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nun olup...» 

Şu halde, demek ki, Anayasa Mahkemesi 633 sa
yılı Kanunu evvelâ tutuyor 154 ncü maddede zikre-
dilen özel kanun olarak kabul ediyor, tescil ediyor. 
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«... Bundan önceki yasalar ise, 633 sayılı Kanu
nun 41 nci maddesiyle kaldırılan yasalardır...» 

Tayin edilecek kimseler için de bunlarda aranacak 
nitelikler açıklanmış...» 

Yani kanunu belirtirken şöyle diyor: 
«... Diyanet İşleri Başkanlığına verilen işler ara

sında özlük işleri ve köy imam ve hatiplerine kadar 
gösterilen bütün görevlilerin inha ve atanmaları usu
lü ve bunlarda aranacak nitelikler açıklanmış ve böy
lece bunların atanmaları, Anayasanın 154 ncü mad
desinde açıklandığı üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın özel kanunda gösterilen bir görevi yerine getir
mesi niteliğini kazanmış olduğundan, bu görevlilerin 
atanmalarının lâyiklik ilkesine aykırı düşeceği görüşü 
de savunulamaz.» 

Şu halde, Anayasa Mahkemesi; «Burada nitelik
lerin tespit edilmiş oluşu, ta köy imamlarına kadar 
tayinlerine, terfilerine ait esaslar konmuş oluşu; bun
ların lâikliğe aykırılığını savunmaya imkân ve ihti
mal yoktur; lâikliğe tamamen uygundur.» diyor. 
Arkasından geliyor; diyor ki Anayasa Mahkemesi : 

«... Lâikliği Hiristiyan memleketlerdeki gibi anla
maya imkân yoktur. Lâiklik Hıristiyan memleketler
de ayrı, Müslüman memleketlerde ayrıdır» diyor. 

Bu kısmı da okumakta büyük fayda görüyorum : 
«... Her şeyden önce şurası belirtilmelidir ki, lâik

lik ilkesi din ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir ilke 
olması nedeniyle, her ülkenin içinde bulunduğu ve 
her dinin bünyesinin oluşturduğu koşullar arasında 
ayrılıkların, lâiklik anlayışında da ortaya ayırımlar 
çıkarması zorunlu bir sonuçtur.» 

Yani diyor ki: herhangi bir memleketin mensup 
olduğu din, o memleketin lâiklik telâkkileri üzerinde 
etki yapar. Bir Hıristiyan memleketteki lâiklik esa
sını alıp olduğu gibi Müslüman memlekete tatbik et
mek mümkün değildir. 

Aşağıda diyor ki : 
«... Hıristiyan memleketlerde lâiklik, din ve dev

letin birbirinden ayrılması şeklinde anlaşılır. Halbuki, 
Müslüman memleketlerde din ve devletin karşılıklı 
ilişkilerinin tanzimi şeklinde anlaşılmalıdır.» 

Anayasa Mahkemesinin kanaati budur. 
Arkadaşlarım, şu halde özetlemek lâzımgelirse; 

Atatürkçü düşünüş bakımından bu kanunda, İslâm 
Diyanet işleri Başkanlığı şeklinde kuruluşa devam 
etmesi; yani Atatürk tarafından kurulmuş bir teşkilâ
tın, onun kurduğu esaslar şeklinde devam etmesi Ata
türkçü düşüncenin bir icabıdır, memleket menfaat
lerine uygundur. 

İkincisi; bu kanunda birtakım mezhep ayrılıkla
rına doğru gidilmesi hem tarihî zaruret bakımından; 
ortada bir şey yoktur, tarihî bir zaruret değildir; ay
nı zamanda da memleket için hayır getirecek hiç bir 
tarafı yoktur. 

Ayrıca, açıkça belirtmek zorundayım ki, bu fit
neyi kurcalamakta da ne vatandaşlar için, ne de 
memleket için hiç bir faydayoktur. 

Üçüncü konu; Diyanette görev alacak birtakım 
kimselerde (ki tekrar edeyim, Diyanetin hastanesi 
yoktur; hastane açmasına da imkân yoktur) birtakım 
dinî nitelikler aramak, 657 sayılı Kanunun getirdiği 
sisteme de uyugndur, Anayasa da uygundur ve niha
yet Anayasa Mahkemesinin aldığı karara da uygun
dur. 

Şu halde arkadaşlarım; son bir tek konu kalıyor; 
o konu, acaba Diyanet İşleri Başaknının seçimle mi 
gelmesi, yoksa tayin mi edilmesi? Okuyan arkadaş
larım görmüşlerdir ki, ben kendi teklifimde gerekçe
de Diyanet İşleri Başkanının tayinle gelmesinin fayda
larını uzun uzun anlatrruşımdır. Bu hususu huzuru
nuzda yeniden tekrar etmeyeceğim. Kanaatim, Di
yanet İşleri Başkanının tayinle gelmesi şeklidir. 

Epeyce uzun vaktinizi aldım, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Bir konuda Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına konuşan Âdil Altay'ın ifadelerinde anlaşmamız 
gerekir. Gerek bütçede, gerek bu kanun münasebe
tiyle yapılan konuşmalarda «Lâyiklik, din ile dünya 
işlerini ayırmak manasına gelir» şeklinde ifade bu
yurdular ve konuşmalarının sonunda «Din ile dev
letin aynlmasıyle din ile dünyanın ayrılmasını aynı 
manada ifade ettiklerini» beyan ettiler. Mesele böy
le ise, aramızda büyük ihtilâf yok demektir; ama 
ilmî olarak ortada bir hakikat var. 

Din nedir? Bahusus İslâm Dini; yaşayan insanla
rın tanzimi, refahı, saadeti için gelmiş bir kaideler 
manzumesidir. Yaşayanları tanzime âmirdir. Dünya 
işi dediğimiz zaman da, insanın doğumundan ölümü
ne kadar fert olarak, aile olarak, millet olarak, top
lum olarak; yaşayışını, hayatını idame ettirmesi için 
gerekli bütün çalışmaların tümü dünya işidir. O hal
de, bu manada bir dünya işini; yemek, içmek, yaşa
mak, gezmek, ibadet etmek, etmemek, sağlık fonk
siyonu, bütün hayat fonksiyonları olarak düşünebili
riz. Bu manada dünya işinden dini ayırmak kaste-
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dilirse, o zaman îslâm Dinini tamamen fert vicdanı 
içine hapsedip, dünyaya müteallik hiç bir tarafına 
sokmamak manasına; daha geniş anlamda, âdeta 
arzdan, dünyadan uzaklaştırmak manasına gelir. Bu, 
büyük ölçüde bir yanlış anlaşılma, büyük bir ilmî ha
ta olur. Bunu düzeltmeye mecburuz. 

O halde layikliğin tarifindeki esas şu: Dünyada 
dinî açıdan devletler, milletler üç grupa ayrılmış : 

Birisi, din içinde devlet. Yani, devleti bütün or-
ganlarıyle din tedvin etmektedir. 

İkincisi, devlet içinde din. Devlet dini tamamen 
kendi istediği şekilde tanzim etmektedir, dinin gerek
tiği şekilde değil. 

Üçüncü şekil ise, devletin dine, dinin devlete bi-
raflığı manasına gelen lâyiklik. îşte asıl ilimdeki 
Garbın hümanizma hareketinden sonra tarif ettiği 
layisizm ki, İslâmm içinde mündemiç olup bidayette 
beyan ettiği lâyiklik bu. O halde bu açıda Anayasa
mıza göre lâyiklik ne olacak? Devlet kendi tanzim 
ettiği hukuk manzumesi içerisinde yönetimim yapacak, 
din de kendi kaideleri manzumesi içerisinde gereğini 
yapacak. 

Bu bakımdan din devlete, devlet de dine karış
mayacak. Ancak, biraz evvel Sayın Özgüneş'in de 
ifade ettiği gibi, tamamen birbirine sırt çevirmek 
manasına değil, elbette birbirini tanzim edici, yardım 
edici fonksiyonları olacak. 

Meselâ, Devlet Anayasasının gereği olarak ka
nunla Diyanet Teşkilâtım tanzim edecek; ama dinin 
icabı olan dinî kaide ve esasları vazediş noktasında 
farz edelim, «Namaz şöyle bir eğilerek secdeye rü-
kûa gidilerek değil de, ayakkabıyı çıkarmadan ca
miye girip şöyle bir hafif boyun bükerek Allah'a bir 
hamdüsena ifadesi şeklinde olacaktır» diye devlet bir 
kaide koyamaz. Niçin? Çünkü, ibadet şekli hem 
emr-i ilâhîyle, hem Talim-i Peygamberiyle artık belli 
ve mazbuttur. Bu öyledir, öyle olacaktır. Öyle olmaz
sa zaten din olmuyor. O zaman jimnastik olur, baş
ka şeyler olur; ama o din değildir artık. 

O halde bu noktada meseleyi vuzuha kavuştur
mak lâzım. Belki bizim için bu o kadar önemli de
ğil; ama bir büyük partinin sözcüsü bunu böyle 
ifade edince, bunun dışardaki akisleri, yanlış anla
şılması, yanlış tefsir edilmesi meselesi önem taşır, 
Onun için bu noktaya değindim. O halde, meseleyi 
böyle anlamak ve böyle tatbik etmek lâzımdır. 

Bir başka sayın hatip arkadaşım ifadeleri arasın
da, bir dinsel baskıdan bahsetti. 

I Muhterem senatörler; 
I Bugün Türkiye'nin sıkıntısı; ne siyasî din istis-
I marcıhğıdır, ne dinsel baskı meselesidir, ne şudur, 
I ne budur. Bugün Türkiye'nin büyük ihtiyacı olan 
j konu; Büyük Türk Milletinin, ki bunun yüzde 99'unun 
I Müslüman olduğu 40 milyon insanın din bakımından 
I eğitimi ve öğretimi meselesidir. Boşluk budur. Eğer 
I 30 bin kişilik bir mabette bir namaz vaktinde 30 kişî-
I den fazla insan bulamıyorsanız, (Bayram ve Cuma 
I nazamları hariç) o memlekette dinsel baskıdan değil, 
I dinî inanç ve dinin gereklerini yerine getirme nokta-
I sındaki büyük bir boşluğun, yokluğun mevcudiyetvn-
I den bahsetmek lâzımgelir, ki realite böyledir. 
I O halde mesele; bir baskı, bir istismar meselesin* 
I den ziyade; bir boşluğu, bir eksikliği en iyi şekilde, 
j en ilmî şekilde eğitim ve öğretimini yapmak meselesi 
I ve noktasında toplanmaktadır. 

I işte bundan dolayıdır ki, 633 sayılı Kanunun ta-
I dilinde bugüne kadar görülen eksiklik ve aksaklıkların 
I tanzimi zımnında bazı yenilikler getiriliyor. 
I Grup adına yaptığım konuşmada da işaret ettiğim 
I gibi, bu kanun tasarısında Senatoda teşkil edilen Kar-
I ma Komisyonda değiştirilen üç esas göze çarpmakta-
I dır: Bunlar, 20 nci maddede, 21 nci maddede ve 
I 22 nci maddede yapılan değişikliklerdir. Bunlar da, 
I aday tespiti, nitelikler ve atamalar konularıdır. Di-
I ferleri, nihayet küçük elfaz veya kelime hataları ve 
I ;bare hatalarının tashihinden ibarettir. 
I Aday Tespit Kurulunu biraz evvel burada tasarıda 
I da gördüğünüz gibi ifade ettim . Bir seçim sistemi 
I getiriliyor. Bu seçim sistemi, esasen İslâmîdir ve 
I esasen İslâmm ruhuna da uygundur. 

I Daima demokrasiden bahsederken, hakikî demok-
I rasinin banisinin dört Halife devrine ait olduğunu ve-
I şilelerle ifade ederiz. Bakıyoruz, dört Halife Devrin-
I de «Hulefa-ı raşidin» diye tabir edilen İslâm Hali-
I feleri seçim sistemiyle gelmektedir; fakat o dört Ha-
I îifeden sonraki İslâm Halifeliği babadan oğula inti-
I 'cal ettiğinden dolayı bu sistem yıkılmış ve bozulmuş-
I tur, demokratik sistem de ortadan kalkmaktadır. 
I O halde, bugün artık Devletin idare şekli seçime 
I bağlanmış, birçok müesseseleri seçim sistemiyle tan-
I zim edilen bir Türkiye'de; elbette ki, Diyanet İşleri 
I Başkanının ve Yüksek Din Şûrası Kurulu üyelerinin 
I de bir seçim sistemiyle getirilmesi kadar tabiî, hatta 
I dinî bir şey olamaz. 
I Tarihî birçok hatalara burada işaret edildi. He-
I men şunu söyleyeyim ki, seçimin fayda ve zararları 
j noktasında da tarih bunun canlı şahididir. O halde 
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mesele ne oluyor? Üstelik bazı ilâveler getiriliyor, 
Bakanlar Kurulu tarafından atanıyor. Halbuki, ta
dil edilen şekilde bir aday tespit kurulunca üç kişi 
seçilmekte ve bu üç kişi arasından Bakanlar Kurulu 
tarafından Diyanet İşleri Başkam atanmaktadır. 

Nitekim, adlî mekanizma da öyledir. Yüksek yar
gı organlarının atanması da aşağı yukarı bir seçim 
ölçüsüne dayanmamakta mıdır? 

Kaldı ki, bu seçim, rasgele bir seçim değil. Evvelâ; 
Diyanet İşleri Başkanı, vekilleri, Zat İşleri, Din Hiz
metleri Dairesi Başkanı, Yüksek Din Şûrası Kurulu 
Başkan ve üyeleri ve ondan sonra İlahiyat Fakültesi 
ve İslâm enstitüleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Din 
Eğitimi Genel Müdürü, bunlar aşağı yukarı 1 5 - 2 0 
kişiyi buluyor. Bunlar müessesenin en seçkin kişileri
dir. Ondan sonra da ne getiriyor? «İllerde» diyor. Vi
lâyette vilâyet müftüsü, müftü vekili ve vaizler. Ar
tık bir vilâyetin ilçe ve il vaizleri ki, bunlar seçilmiş, 
seçkin din görevlileridir. Herkes vaiz olamamaktadır, 
onun da birtakım atanma şekilleri var. 

Binaenaleyh, dinî yeteneği, bilgisi, görgüsü, tatbi
katı itibari ile kişiliğini cemiyet içerisinde ispat etmiş 
ve bu hususta bir değer olduğunu ortaya koymuş, hat
tâ cemiyete bazı nasihatleri ile yaygın eğitimde büyük 
hizmeti olan kişiler ve bunlar kendi aralarında Diya
net İşleri Reisinin seçimine müessir olacak kıymetli 
elemanı, (Çünkü, bir sayın hatip burada rasgele bir 
kişiyi de buraya atamak mümkündür gibi bir ifadede 
bulundular, kanun tasarısı öyle değil, benim anlattı
ğım gibi) vilâyet kendi vaiz, müftü ve müftü vekilleri 
arasından bir temsilci seçecek ve bu üç senelik ola
cak. Bu temsilci ile ki, bu 67 ilde 67 kişi yapar; ben 
bunun hesabını yaptım aday tespit kurulu 90 - 91 
kişiden ibaret. Bu kurul kendi arasından üç kişiyi se
çecek; hariçten birisini değil. 

O halde, memleketin din eğitimi müesseseleri, Di
yanet İşleri Teşkilâtının seçkin kişileri ve il müftülük
lerinin seçkin elemanlarından meydana gelen 90 kişi
ye yaklaşan bir grupun içinden ve kendi aralarından 
üç kişi seçecekler ve bu üç kişiden birisini Hükümet 
atayacak. Ekseriyetle dünyadaki tatbikat nedir? Çok 
defa, hükümetler, en çok rey alanı atarlar. Gelenek 
budur; ama hükümet bazı yönü itibariyle bir mah
zur bulursa, en çok rey almış olandan sonraki bir 
ikincisini veya üçüncüsünü de atayabilme imkânını 
da getirmiş. 

Sonra, bir şey daha getirmiş, çok enteresan. Bu
güne kadar Diyanet Reisleri kaydı hayat ile orada
dırlar veya yaş haddi ile emekli oluncaya kadar. Hal

buki burada müddetle kayıtlamış. «Altı senelik» di
yor. Yani, birtakım seçim oyunları ve polemiğini de 
bertaraf etmek için, (Yani, altı sene sonra tekrar Di
yanet Reisi seçileyim, diye kendi arzu ettiği istika
mette müftüleri ve adamları ayarlamaması için) «Altı 
sene sonra seçilebilir» kaydını değil, «Seçilemez» kay
dını kanun getiriyor. 

O halde, bizim, bizlerin, Parlamentonun tarzı.te-
şekküllerindeki düştüğümüz seçim sıkıntıları burada 
bahse konu değildir. Onun için, bazı arkadaşların işa
ret ettikleri gibi, böyle bir ulvî müesseseye seçim sis
temini getirmek sakıncalı olurdu. Hayır. Bilâkis se
çim, ulvî müessesenin gereğidir. Nitekim, bu müesse
senin banisi, sahibi, beşeriyetin fahrî ebedisi bizim 
Peygamberimiz Ahirete giderlerken, «Benden sonra 
filân halife olacak» dememiş; ama seçim sistemini, 
o günkü meclis-i meşvereti ve o güne has olan bir se
çim ile kendisinden sonra gelecek kişileri ifade ve be
yan etmiştir. 

Demek oluyor ki, seçim, aslında İslâmîdir ve hat
tâ şarttır, lâzımdır. Onun için, bu bakımdan bir tan
zim ile bir atama ile birkaç kişiyi getirmekle ve bir 
de müddet ile bu işin mahzurlarını da böylece orta
dan kaldırmış... Elbetteki tatbikat da bunu göstere
cektir. Önümüzdeki seneler, sağ olarak göreceğiz he
pimiz. O zaman da başka mahzurlar ortaya çıkarsa, 
o zaman yine başka şekilde tadiline gidilebilir. Bu bir 
endişe değildir ve olmamalıdır. 

Atamalar ve niteliklerde de aynı şekilde; Sayın 
Özgüneş'in çok veciz ifadelerine benim ilâve edecek 
fazla maruzatım yok. 

Mezhepler mevzuuna da Sayın Özgüneş güzel ifa
de buyurdular. Ben ancak şunu ilâve edeyim, İslâm 
dininin mezhepleri ile Hıristiyan dininin mezhepleri
ni aynı kabul etmemek lâzımdır. Hıristiyan dininde 
Katolik, Ortodoks, Anglikan, ve sair mezhepler ara
sında temelde ayrılıklar vardır. Kökte, bazı anaesas-
larda, teslise varıncaya kadar, «üçün bir, birin üç ol
duğu, olmadığı» noktasına, Ruh-ül Kudüs'e varınca
ya kadar temelde ayrılıklar vardır. İslâm dininin mez
heplerinde öyle değil. İslâm dininin bütün mezheple
rinde evvelâ Kur'an'ın, Elhamdülillâhi Rabbül Ale-
min'den, Minel cinneti ven Nâs'a kadar 6 666 âyeti 
celilede ihtilâf ve itiraz yoktur. «Onu başımın üstü
ne» der bütün mezhep mensupları. Ondan sonra 
Hadis-i Kudsî ve Hadis-i Nebevî'de, hadislerde ihtilâf 
yoktur; kabul etmez, hepsini benimser. Geriye ne ka
lıyor7 Bazı ibadet şekillerindeki hususlar. 
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Muhterem senatörler; 
Sonra bir hususu arz edeyim, İslâm dininde tarih

çeye bakacak olursak ne görürüz? Peygamber Efen
dimizin îslâm dinini 23 senelik bir müddet içerisinde 
bütün icapları ile ortaya konulduktan 400 sene sonra 
mezhepler ortaya çıkar. Ne yar, o halde? Hâdise şu : 

Bir dinî meselenin anlaşılmasında müşkülât hâsıl 
olduğu zaman «Acaba, îmam-ı Azam bunu nasıl dü
şünmüş?» demiş ve onun düşündüğünü kafasına uy
durmuş ve büyük bir kütle îmam-ı Azam'ın peşinden 
gitmiş. 

Başka bir bölgede bir Müslüman grupu dinî bir 
meseleyi çözmekte sıkıntıya düştüğü zaman hadis ho
cası olan Imam-ı Malike tabi olmuş, onun peşine 
gitmiş veya îmam-ı Hambel'e veya îmam-ı Şafi'ye. 
Esasta hiç bir şey yo.'c, Hıristiyan mezheplerinde ol
duğu gibi. 

Bir misal vereyim, birisinde namazda el bağlar, 
diğerinde el bağlamaz; her ikisi de Peygamber Efen
dimizde sâdır olmuştur; birisi onu esas almıştır, bi
risi öbürünü. Ama bu farklar: ibadetin, dinin esasa-
tma mütedair konularda değildir. Birisinde, kanarsa 
aptesti bozulur; birisinde bozulmaz. Birisinde köpeğe 
değerse aptesti bozulur, birisinde bozulmaz. Bir diğe
rinde hanıma yakın bulunursa aptesti bozulur veya 
bozulmaz gibi (Burada başınızı ağrıtmayayım, esasen 
bunlar ilmî konulardır) kökte ayrılık yok. İşte bu 
kökte ve temelde ayrılık olmadığı içindir ki, bir 
mezhep ve mezhepler ve bunun tedvini için Devlet 
tarafından böyle bir müessesenin esasen ihdasına lü
zum yok. Üstelik de, Anayasaya ve Cumhuriyet Tür-
kiye'sindeki tatbikata aykırı olur. 

Ondan sonra hak mezhep olarak dört mezhep di
yoruz, onun dışında bazı esaslar, mezhepler iddia edi
liyor, beşinci mezhep olarak; (filân, filân veya tari
kat diyelim) daha onun ilerisine götürür. Bunlar, 
adeta dinin ihtisaslaşmış kısımlarıdır. Nasıl ki, tıpda 
bir sahada bir ihtisas tıbbı inkâr etmez, onu daha 
güzel işler hale getirirse, mezhep ve tarikatların as
lında, ruhunda yatan esas da budur. Bunun dışında, 
bunun yanlış suiistimal edilmiş kötü örnekleri ve tat
bikatları bizim için kıstas ve esas olamaz. 

Sonra bakıyorum bazı sayın üyeler, meselenin esa
sım getirmek yerine istisnaî olan, kaideye girmeye
cek kadar istisnaî olan aksaklıkları buraya getiriyor
lar. İşte, dinin gereği de bu zaten. «Ayıplara ait ke
şifler bâtıldır» diye hadis vardır. İşin aksaklığını or
taya getirmek değil, aksaklığını giderici güzel kaide
ler; iyiye, doğruya, güzele götürücü prensip ve kaide

ler manzumesini iyi tatbik edecek sistemleri vazet
mektir, gayemiz. Ama bu arada bir Diyanet Dergi
sinin, bir sayısında bir aksaklık varsa, biz diyoruz ki, 
Yüksek Din Şûrası Kurulu iyi teşekkül edemediğin
den, yeterince üyeler tamamlanamadığından, belki 
bu tetkik daha da iyi bir hale getirilemedi ğindendir 
ki, bu aksaklıklar olmaktadır. İşte biz de diyoruz ki, 
Yüksek Din Şûrası Kurulunu daha iyi teşkil edelim 
ve üyelerini süratle tamamlayalım ki, eğer varsa veya 
münferit ise birtakım aksaklıklar ortadan kalksın. 
Elbette ki 30 - 40 bine varan bir camia içerisinde 
bir - iki kişinin birkaç kusuru olabilir. 

Y'ine burada deniliyor ki, efendim, işte Süleyman-
cıhk, ve saire de işte şöyle şöyledir. Bu nereden ge
liyor, biliyor musunuz? 

Muhterem senatörler; 
Biz, dinin aslını ve esasını öğretmediğimiz, tatbik 

etmediğimiz, tatbik ettirmediğimiz müddetçe fıtraten 
İslâm fıtratı üzere doğan vatandaş, insan elbette inan
mak ihtiyacındadır ve onu arayacaktır, bulacaktır. 
Devlet bunu yapmadığı müddetçe, kişi şahıslardan, 
başka yerlerden ve birtakım kişilerden medet uma
cak tır. İşte bu noktada zaten iş taassup ve hurafeye 
gidiyor. Onun için, biz Devlet olarak bunun eğitimini 
yaparsak; 

Meselâ, Kuran kurslarından misal veriliyor. Biz, 
Devlet olarak din okullarını iyi tanzim edersek (Şim
di vaktinizi almak istemiyorum; ama gayri ihtiyarî 
insanın aklına bir sual geliyor) Tevhidi Tedrisat Ka
nununun 4 ncü maddesi açık ve ortada. 

Madde 4 ne diyor bakınız : Ssne 1924, 26 Recep 
1342, 3 Mart 1340'ta çıkmış olan Kanun. Yani 430 
Sayılı Kanunun 4 ncü maddesi : «Maarif Vekâleti 
yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Da
rülfünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve 
hitabet gibi, hidematı dinîyenin 5fası vazifesiyle mü
kellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler 
kuşat edecektir.» 

Bakınız halen meri olan Tevhidi Tedrisat Kanu
nunun maddesi. Peki şimdi gayri ihtiyarî soruyoruz 
Bir siyasî teşekkülü ithamdan ziyade, bir istifhamı 
soruyorum. 30 küsur seneden beri, bu Kanunun amir 
hükmü yerine getirilmiş midir, getirilmemiş midir?.. 
Getirilmediği ortada, kim getirmemiştir?... O da or
tada. 

Demek oluyor ki, meseleye bu boşluk açısından 
bakıldığı zaman, eksiklik ve aksaklık görülmüş. Bu 
din eğitimi ve öğretimi aksadığı zaman, bakıyoruz ki, 
bir ağaca bez bağlamak suretiyle çocuğu olanlar ço-
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cuk beklemekte veya bir mezara gidip, birtakım şey
ler okuyarak dinî birtakım ihtiyaçlarını karşılamak 
durumunda ve hatta ben şunu da gördüm istanbul'da. 
Fatih'te, Fatih'in heykeli var. Fatih'in heykelinin önü
ne gelerek bazı vatandaşların bir şeyler okuyup, is
timdat ettiklerini müşahade ettim. Bu nereden ileri 
geliyor?.. Biz bunun gerçek öğretim ve eğitimini, ha-
kikatin'i öğretmediğimiz, öğretemediğimiz müddetçe 
bu meselenin sıkıntısı devam eder. 

İşte bu boşluğu, bugün artık Parlamento, bütün 
partileriyle, teşekkülleriyle görmüş, eğilmeş Kanunu
nu getirmiş ve bugün de tadilâtını getirmekte ve bu
nu hatta daha da mükemmelleştirmektedir. Bu, elbet
te ki, faydalı bir şey. Bunun biz aleyhinde bulunma
malıyız; hatta bunun aleyhinde bulunmak, bizim is
lâm düşünüş ve inanışımıza ve bir İslâm ekolunun 
mensubu olmamıza da aykırı düşer, uygun düşmez. 

Onun için, (tabiî ki, her konuda, her kanunda ide
al fijkir vardır; ama tatbikatından, kötü tatbikcisi ne
ticesinde bazı mahzurlar doğar, her ideal fikir öyle
dir. İyi tatibk edildiği zaman iyi netice alır, kötü tat
bik edildiği zaman kötü netice alır) bu Kanunda Ko
misyonca getirilen bazı değiş ikilikler, bilâkis Kanunun 
ruhuna ve dinî esasa uygun düşmemektedir : Diya
net Reisinin seçimi böyle, Aday Tespit Kurulu böy
le. Atamalar mevzuundaki hususlara Sayın Özgüneş 
mufassalan temas ettiği için ben bu konuya girme
yeceğim. 

Sonra bir mesele daha; bölücü eğitimden bahse
diliyor. Eğer bir memlekette gerçek eğitim varsa, bu 
eğitim bu husus din eğitimi birleştiricidir, uzlaştırıcı
dır, barıştırıcıdır. Tevhidin de esası budur. 

islâm Dininin en büyük hususiyeti tevhit dini olu
şudur, birleştirici oluşudur, bir işi icra etmek gayre
tinde oluşudur. Ondan dolayı, elbette ki ciddî bir din 
eğitimi varsa, orada bölücü eğitim olmaz. Eğitim esa
sen bölücü olmaz, birleştirici olur. Ama maksatlı, ya 
siyasî çıkar hesabı veya ideolojik maksat veya bir
takım siyasî polemikler hesabına bu iş ele alınırsa, 
o zaman ne tarafa çekerseniz oraya çekiştirilmek 
mümkündür. 

Konuşma müddetim dolmuş bulunuyor. Onun için 
ben sözlerimi bitirmeden evvel şunu arz edeyim; 
Komisyon, alelacele getirdiği Aday Tespit Kurulu, 
atama ve nitelikler mevzuunda büyük bir yenilik ge
tirmemektedir. Kanaatimiz odur ki, hakikaten bu 
Aday Tespit Kurulu çok faydalı bir kuruldur. Ata
malarda da bazı şeyler getirilmişse, ki bu sadece Di
yanet Reisi için burada ifade edildi; hayır, Diyanet 
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j Reisi ve bütün din görevlileri için. Sayın Özgüneş 
bu hususu çok veciz bir şekilde ifade ettiler. Elbette 
ki atamada ve niteliklerde de birtakım özelliklerin 
aranması çok tabiî, doğru ve yerindedir. 

O halde mesele nedir?.. 

Muhterem senatörler; 
Biz, bu 446 Sıra Sayılı Kanunu, Meclisten geldiği 

şekilde çıkardığımız takdirde, ki pek çok kanun çı
kardık, Sayın Ertuğ işaret ettiler, «Senatonun meha
betine, yüceliğine gölge düşürür» dediler. Biz çok 
az kanunu değiştiriyoruz, geri çeviriyoruz; fakat ek
seriyetle olduğu gibi çıkarıyoruz. Nasıl ki o çıkardı-. 
ğımız kanunlar Senatonun mehabetine yüceliğine 
göige düşürmemişse, bu Kanunun da böyle bir şey 
getireceği kanaatinde de değilim. Üstelik belki de ace
le teşkil edilmiş olan bu geçici Komisyon, (ayrı ko-
misyonlardar incelenseydi daha isabetli olurdu ka
naatime göre) meseleye süratle yaklaştığından dola
yıdır ki, bazı noktalarda değiştirme ihtiyacını gör
müş olabilir; ama biz şuna kaniiz ki, bu kanun 
Meclisten geldiği şekilde kanunlaştığı takdirde, bü
yük bir kitlenin ihtiyacını karşılayacak (Sayısı 15 bi
ni aşan bir görevli kitlesinin) ayrıca reform niteliği 
taşıyan (küçük de olsa) değişiklikler, büyük fayda
lar, hizmetler getirecektir. Bunun tatbikatını bizler 
de inşallah göreceğiz ve seneler sonra, daha aksak
lıklarını görürsek, o zaman tadil tekliflerini getirir, 
meselenin üzerinde enine boyuna elbette ki dururuz. 

Benim bütün kıymetli senatör arkadaşlarımdan 
istirhamım bu kanunu Meclisten geldiği şekilde sü
ratle geçirelim. Büyük faydalar sağlayacaktır; aksak
lıkları var ise, bilâhare üzerinde durabiliriz. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan dola
yı hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler çalışma süremiz dol
muştur. Ancak bir önerge var, arz ediyorum^ 

Başkanlığa 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz 446 sıra sa

yılı Kanun tasarısının tümü üzerindeki konuşmaların 
sonunda ve maddelere geçilinceye kadar Birleşime de
vam edilmesini arz ve teklif ederim. 

İskender Cenap Ege 
Aydın 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki konuşmaların biti
mine ve maddelere geçilmesi oylamasına kadar mü
zakerelerin devamı talep ediliyor. Şimdi önündeki 
sıraya göre, daha iki sayın üyemiz var, bir de Sayın 
Bakan söz aldılar zannediyorum. 

435 — 
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Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki müzakereler bitinceye kadar sü
remiz uzatılmıştır. 

Sayın Hazerdağh, buyurunuz efendim. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Önümüzdeki taşarı üzerinde vaktin bir hayli geç

miş olmasına rağmen kısaca düşüncelerimi arz ede
ceğim. Asıl bu tasarının getirdiği 20 ve 21 nci mad
deler üzerinde de sırası geldiği zaman görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ne zaman Diyanet İşleriyle ilgili bir kanun veya 

bütçesi üzerinde bir tasan gelse, bir konuşma olsa, 
devamlı şekilde Türkiye'de Anayasanın layiklik anla
yışı üzerinde durulur, uzun uzadıya tartışmalar yapı
lır ve Anayasanın açık hükümlerine rağmen, layiklik 
düşüncesi üzerinde türlü fikirler ileri sürülür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
îster istemez bu tasarıdaki anlayış da bu tasarıda

ki tartışmalar da bundan ileri gelmektedir. İster iste
mez Anayasamızın ve Türkiye'deki ve dünydaki layi-
sizm üzerinde anlaşmamız gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi dünyadaki layisizm bilim açısından başka 

türlü, bizdeki başka türlü. Bizdeki layiklik anlayışını 
bazı arkadaşlarımız başka mânâda anlamak isti
yorlar ki, bu konuda anlaşmazlıklar ve tartışmalar 
doğuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'deki layisizm, biraz evvel Cumhuriyet Halk 

Partili arkadaşımın bahsettiği gibi, dünya işlerinin 
din işlerinden ayrılması şeklinde falan değildir. Tür
kiye'deki layisizm, bilim açısından yarı layisizmdir. 
Dünyadaki layisizm, mutlak layisizm, muhtariyet (Hı
ristiyanlıkta olduğu gibi) dinin devlet işine; devletin 
din işine karışmaması şeklindedir, ama bizdeki layi
sizm hukuk açısından; mistisizm açısından değil, hu
kuk açısından yarı layisizm: Din devletin işine karışa
maz, fakat devlet dinin (İtikat ve ibadet hariç) mua
melât işine karışır: Tayin yapar; Diyanet İşleri Baş
kanını tayin eder, imamı tayin eder, maaşını verir, 
camisini yapar. Bilim açısından, Türkiye'deki layisizm 
yarı layisizmdir. 

Konuyu bilim açısından, hukuk açısından, hukuk 
devleti açısından bu suretle ele aldıktan sonra, mese
lelerde anlaşmazlık çıkması mümkün değil. Bunu bü
tün bilim adamlarımız bu suretle anlıyorlar, bu su-

j retle öğretiyorlar; biz de bunlardan böyle öğreniyö-
, ruz. Kurucu Mecliste de bu tartışıldı; ben de var

dım, biliyorum: Bilim açısından Türkiye'deki layisizm 
tarifi budur. 

Şimdi, konuyu bu açıdan ele alınca bütün zor-
j luk buradan doğmaktadır: Diyanet İşleri Başkanım 

tayin mi edelim, seçelim mi konusu da buradan do
ğuyor ve Sayın Özgüneş'in belâgatle ifade ettikleri gibi 

I din görevlisinin özellik taşıması konusu da- buradan 
ileri gelmektedir. Eğer tam bir muhtariyet olsaydı 
hiç bu işe karışmazdık; onu kilise tayin ederdi, nasıl 
yaparsa yapardı yahut Diyanet İşleri Başkanı tayin 

I ederdi, biz hiçbir işine karışmazdık, ama şimdi biz 
I karışıyoruz, Devlet olarak bunun tayinine karışıyo-
I ruz. Karışmamızın sebebi, Devletin din görevlisini 

tayin etmesi, onun muamelât kısmına kanşab'ilme-
sinden ileri geliyor, birtakım işlere karışmasından 
ileri geliyor. , 

Sayın Özgüneş'in bütün söylediklerini tekrar et
mek istemiyorum, gayet güzel ifade ettiler. Ben sa
dece bu tasarının getirdiği en belli başlı yenilik üze
rinde durmak istiyorum. Bu yenilik, Diyanet İşleri 
Başkanının seçilmesi mi tayin edilmesi mi konusu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
20 ve 21 nci maddelerin görüşülmesi sırasında 

da ifade edeceğim gibi, tamamen yeni bir ilke, tama
men yeni bir hukuk sistemi getirmektedir bu tasarı., 
Sayın Özgüneş'in bahsettiği, eski kanun tasarısının 
maddeler halinde, fıkralar halinde getirilmesi doğru; 
fakat onun dışında Diyanet İşleri Başkanının seçimle 
mi tayinle mi gelmesi meselesi yepyeni bir sistemdir. 

Şimdi, bu konuyu uzun uzadıya tartışmak lâzım ge
liyor; fakat müsaade ederseniz bunu 20 nci madde-

I nin müzakeresine bırakalım. Yalnız tümü üzerinde-
I ki konuşmalar sırasında şunu söylemek istiyorum: 
I Diyanet İşleri Başkanının şimdiye kadar tayin sure-
I tiyle işbaşına getirilmesinde isabet olduğunu iddia et

mek mümkün değil; bunda da isabetsizlik olmuştur. 
Belki, tayin edilen Diyanet İşleri Başkanının isabetsiz 
olduğu da görülmüştür; ama muhterem arkadaşla
rımın ifade ettikleri gibi seçimle gelmesinin de isa
betli olduğu iddia edilemez. Yani, seçim isabet demek 
değildir; seçim bir demokrasidir, seçim bir demok
ratik sistemdir; ama mutlaka iyiyi, mutlaka ehil ola
nı getirme sistemi değildir. Birçok kanunun, birçok 
kişinin özelliği olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanı
nın da özelliği vardır. Diyanet İşleri Başkam olarak 

| seçilecek kişinin muhitinde Müslüman olarak bilin-. 
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mesi lâzımdır diyoruz. İ§te bu bir özelliktir. Bu özel
lik kabul edildikten sonra, Diyanet İşleri Başkanın 
tespitinde seçimi mi tayini mi kabul etmek gereki
yor konusu üzerinde uzun uzadıya tartışmak icap 
ediyor. 

Şimdi ben, tespitin seçimle yapılmasında isabet 
kaydedileceği hususunda kesin bir kanı sahibi de
ğilim. Seçimler görülüyor; işte Yüksek Hâkimler 
Kurulu, işte Anayasa Mahkemesi Başkanı... Daha bir
çoğu; ama bunları bir tarafa bırakıyor gibi, bunları 
hiçe saymış gibi olmuyorum, yalnız şunu düşünüyo
rum: Diyanet îşleri Başkanının, hürmet ettiğimiz, say
gı duyduğumuz, arkasından hiçbir kelime söylememiz 
mümkün olmayan, kesin surette saygı duyduğumuz 
bir insan olarak seçimle gelmesi halinde, birtakım 
politika kaideleri, birtakım tefrik kaideleri, seçim
lerde kullanılan birtakım işler kullanıldı şeklindeki 
bir düşünce sonunda acaba ona olan saygımızda bir 
azalma olur mu olmaz mı? Tamamen itikat açısın
dan, tamamen ona olan saygı açısından bunu ele al
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kamu görevi; ama netice itibariyle özelliği olan 

ve bizim en mukaddes inançlarımızı, üzerinde tar
tışma açılması mümkün olmayan dinimizi, itikatımızı 
temsil eden bir kimsenin seçim yoluyle gelmesi ha
linde, birtakım tefrikin, birtakım nifakların, birta
kım politik oyunların yapılmış olmasından endişe
ler duymaktayım. Ben korkarım ki, Diyanet İşleri 
Başkanının seçilmesinde bu oyunlar, bu tefrikler, 
bu nifaklar yapılmış olsun, mezhep mensupları bir
birlerine girsinler. Bundan, günün birinde en çok Di
yanet mensupları şikâyet ederler sanıyorum. 

1961 Anayasasından önce Yüksek Hâkimler Ku
rulunun kurulması konusunda da böyle konuştuk. 
Şimdi Yüksek Hâkimler Kurulu, kendi içinde en çok 
bugünkü teşkilinden, bugünkü işleme tarzından şi
kâyetçidirler; ama orada olabilir. Netice itibariyle 
hukuk devletidir; değişebilir, yenisi gelebilir; ama 
burada inançlarımızı temsil eden bir kimse vardır, 
mukaddesatımızı temsil eden bir makamdır burası. 
Nazik bir makamdır, ulvî bir makamdır burası. Bu
raya seçilecek kimse üzerinde birtakım oyunlanır, 
birtakım muamelâtın yapılmış olmasına vicdanım 
razı olamaz. Yalnız, Din İşleri Yüksek Kurulunun se
çimine taraftarım. Çünkü oraya tayin yaptığımız 
zaman, onların kararlarına itibar edilmediği gö
rülmektedir. 
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İtibar edilmediğine dair en basit misali arz et
mek istiyorum: Başı açık namaz kılınır mı kılın
maz mı?.. Gidiyorsunuz, kimisi «Başı açık namaz 
kılınır» diyor, kimisi «Hayır, kılınmaz» diyor; ama 
ben diyemiyorum ki, «Benim Din İşleri Yüksek Ku-
rul'um başı açık namaz kılınır diyor...» Seşilmiş ki
şilerden teşekkül eden bu Kurul başı açık namaz 
kılınır diyor; artık hoca efendi lütfen sen de buna 
ittiba et diyebileyim. Buna itibar edilmiyor; tayin 
edilmiş adamlar, bunlar kendi kendilerine birta
kım fetvalar veriyorlar, halbuki benim fetvam daha 
doğrudur diyebiliyorlar. 

Ben istiyorum ki, kendilerinin seçmiş olduğu Din 
İşleri Yüksek Kurulunun vermiş olduğu kararlar, 
tefsirler, fetvalar dinlensin ve bu kararlara da Müs
lüman halk tarafından itibar edilsin. Özetle, ben bu 
Kurul üyelerinin seçimle işbaşına gelmelerini istiyo
rum. 

Tabanı geniş tutulmuştur. Ben bunu Komisyon
da da söyledim; tabanın bu kadar geniş tutulması 
birtakım zorluklar doğuracaktır; ama bir tecrübe 
sistemidir, yapılabilir; taban geniş de olabilir, dar da 
olabilir. Köylerden vaizler gelecekler, birtakım in
sanlar toplanacakar... Bana göre bu daha dar tutul
sa, daha isabetli kararlar verilebilir. Geniş meclis
lerin, geniş toplulukların verdikleri kararlar muhak
kak isabetlidir demek mümkün olmuyor. Hele din gibi, 
üzerinde tartışma açılması doğru olmayan bir ko
nuda tabanın bu kadar geniş tutulması, âdeta seçi
mi din işlerine yerleştirmek gibi bir intiba doğur
maktadır; ama tasarıda böyle gelmiştir, buna itiraz
larımı saklı tutuyorum, kendime ait tutuyorum; ama 
Din İşleri Yüksek Kurulunun mutlaka seçimle gel
mesi taraftarıyım. Diyanet İşleri Başkanın da, henüz 
o aşamaya gelmediğimiz kanısındayım. 

Ben diyorum ki, Din İşleri Yüksek Kurulunun se
çimi bir tecrübe dönemi olmalıdır. Bütün reformlar 
bir tecrübe ve zaman işidir. Bu sistemi tecrübe ede
lim, eğer Din îşleri Yüksek Kurulunun birtakım tef
rik, birtakım mezhep, birtakım ayrıcalıklar doğur
madığını gördüğümüz zaman, belki günün birinde 
de Diyanet İşleri Başkanını yine seçimle getiririz. 
Böyle yarmı olarak, aday tespiti ile değil, doğrudan 
doğruya kendi mensupları tarafından, kendi bün
yesinden seçilmesi yoluna gidelim. Henüz o aşama
ya gelmediğimiz kanaatindeyim. Onun için sakınca
larını faydalarından çok görmekteyim. Bu itibarla 
taraftar değilim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaplan. 
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KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Diyanet işleri Teşkilât Kanununa bazı maddeler 
ekleyen bir kanun tasarısı ile karşı karşıyayız. Bu 
tasarı hazırlanırken çeşitli teklifler bir arada müta
laa edilmiş, esasını vekil imam - hatiplerin asıl kad
roya geçirilmeleri için bence de haklı olan bir çaba 
teşkil etmiş, bilâhare uzun bir tatbikattan geçtiği 
için, aksayan kısımları ihtiva etsin ve yeni bazı uy
gulamalara girişilebilsin, vaktiyle aksamış olan hu
suslar düzeltilebilsin, diye bazı maddeler de yeniden 
tasarıya eklenmiş. 

Ben bu komisyonun sözcüsü sıfatını da haizim, 
bazı maddeleri var, üzerindeki düşüncelerimi gere
kirse söyleyeceğim, bazı maddelerine muhalefet et
tim; kendimce muhalefetimi haklı görüyorum ve 
onun için de o konularda tabiî sözcülüğü yapamı
yorum. Bu nokta beni konuşma bakımından sınırlı
yor. Binaenaleyh,, konuşmalarım da muhalefet etti
ğim noktalara dayanmak zorunda kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Layiklik konusu elbette her dinî mevzu ortaya 

getirilince, hele buna ilişkin bazı tasanlar ortaya ge
lince, ister istemez akla geliyor ve üzerinde uzun 
konuşmalar yapılır. Kurucu Meclisin üyesi olarak, 
onun bir bölümü olan Millî Birlik Komitesinin bir 
üyesi olarak ve daha sonra çıkan Teşkilât Kanunu 
üzerinde kısmen araştırma ve inceleme yaparak ve 
bugün üzüntü ile karşıladığım bazı kısımlarını da 
gözden kaçırarak bu konuya bir yanından, bir yö
nünden ben de değinmiş bir insanım. 

İtikadım asla şüphem yok. O bir vicdan değeri
dir, herkes neye ve nasıl mesul olacağını, vicdanlı ise 
bilir. İbadetim noksan bir adamım, bunu da biliyo
rum. Din hizmetlerini, din görevini yürütecek bir 
insan değilim, verilse kabul edemen. Çünkü, daha 
yapamam. Buralarda elbette başka nitelikli ve ger
çekten elyak insanların çalışmasına inanan bir insa
nım. 

Layik Devletin çocuğuyum, Cumhuriyetin çocuğu
yum, Atatürkçülüğe de bir ülkü olarak inanmış bir 
insanım. Bu konuya daima böyle bakmışımdır böyle 
bakmayı bir vicdan borcu bir namus borcu bilmeyi 
de bu memleketin, bu layik Cumhuriyetin çocuğu ola
rak bir görev biliyorum. 

Elbette her memlekette layiklik esasları, kendi tarih
sel yaşantısına göre, kendi ihtiyaçlarına göre, kendi duy
duklarına ve hissettiklerine göre ve tarihte kendi çek
tiklerine göre çizilir. Elbette böyle çerçevelenir, el

bette böyle sınırlanır. Bunun için de Büyük Atatürk 
elbette ki, layikliği getirirken, Türk Tarihini bilen O 
yüce insan, O Yüce Atatürk, birtakım meseleleri çok 
açık seçik ortaya koymuştur. Vaiz vermiştir, tabiî 
nizamı, Allanın yarattığı büyük nizamı, Allahın ya
rattığı akıl ile dengeleştirecek en veciz, en mükem
mel felsefeyi ortaya koymuştur: Böylesine dine say
gılıdır. 

Aynı insan, bu memleketin şeyhler, mollalar ve 
müritler diyarı olamayacağını; olmaya kalkışılırsa 
tek başına, yalnız da kalsa karşısına çıkacağını söy
lemiştir. Evet, işte Atatürk böyle bir insandı. Böyle
sine yüce bir insan, böylesine Türk Tarihinin içinden 
süzülmüş gelmiş, onun bütün hasletlerini, ruhunu, 
inançlarını şahsında somutlaştırmış bir yüce kişiydi. 

Elbette hepiniz bu açıdan bakıyorsunuz ve elbet
te layiklik deyince, Atatürk'ün bu ruhunu vicdanları
nızda, iliklerinize kadar ürpererek hissediyorsunuz ve 
öyle konuşuyorsunuz; bundan da asla şüphe etmiyo
rum. 

Arkadaşlar; 
Cumhuriyet Hükümetinde layiklik elbette ki, din, 

dinler ve mezhepler karşısında tarafsız olmayı bir 
ülkü haline getirecek kadar gelişmiştir. Çünkü çok 
çekmişizdir. Din, dinler ve mezhepler karşısında ta
rafsız... Ne Hıristiyanı, ne Müslümanı veya ne de 
bunların mezhepleri karşısında hiçbir ayrılık, gayrı-
iık düşünmeden tarafsız kalınabilecek. Çünkü tarihte 
bundan çekmişizdir, misaller verilebilir. Yine Cum
huriyette layiklik, elbette ki, dinsel töreler ve dinsel 
kurallar karşısında toplumsal yapının, yani objektif 
hukuk kurallarına dayalı olması gereken, çağın ge
rektirdiği, beşerî hukuk kurallarına dayalı olması ge
reken bir nizamı, dinsel istekler, töreler karşısında 
koruyacak kadar, savunacak kadar cesaretli olmayı 
bilmeyi, öğrenmeyi ülkü haline getirecek kadar ge
lişmiştir, Türkiye'de layiklik. Elbette ki Türkiye'deki 
layiklik kendi tarihinden, kendi manevî inançlarından 
süzüle süzüle gelen bir toplumun ortak değeri olduğu 
için, dine ve manevî değerlere saygılı olmayı bilecek 
kadar gelişmiştir. 

İşte bundan dolayıdır ki, Türkiye'deki layiklik, 
layikim diye dini bir köşeye atan ve onu, nihayet top
lum içerisinden sürüp çıkarmaya çalışan komünist 
ideolojideki layiklik gibi olmayacaktır ve elbette ki 
Türkiye'deki layiklik, dini devlet felsefesine dayalı, 
yüzyıllar boyunca o çağların icabı denenmiş ve so
nunda artık din-i devlet felsefesiyle bu çağda yaşa-
nılamayacağı öğrenilmiş olduğu için o isteklere de 
daima karşı çıkacaktır. 
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Layikliğimiz ne bu tarafa doğru gelişecektir, ne de 
o tarafa doğru gelişecektir. Aynen Atatürk'ün iste
diği gibi ve somut örnekleriyle, Anayasamızda yeri
ni kemâliyle bulduğu gibi, din, dinler ve mezhepler 
karşısında tarafsız, objektif hukuk kurallarını, beşerî 
hukuk kurallarına dayalı olarak yürütmesi lâzımge-
len kamu nizamını koruyacak kadar inançlı ve el
bette, manevî değerlere saygılı olarak gelişecektir ve 
gelişmiştir. Gayet açık; ama neden münakaşa edili
yor bu hususlar?.. Gayet tabiî edilecek... Yüzyıllar 
boyunca dini devlet felsefesi ile yaşadık, 50 yıldır 
da layik devlete geçtik. Onun yanında çok az. Konu
şulsun, konuşuldukça yaklaşacağız, konuşuldukça 
düşünceler birbirine yaklaşacak ve mutlaka bir or
tak noktada birleşeceğiz. 

Bu ortak nokta; inanıyorum ve yaşadığım müddet
çe inanıyorum, bir gün gelecek ki, Türkiye'de din, 
dinler ve mezhepler karşısında, yalnız yöneticiler 
değil, toplumun her kişisi tarafsız kalmayı, müsa
maha ile dinlemeyi ve karşılamayı bilecek, bir gün 
toplumsal düzeni, beşerî hukuk kurallarının tayin 
ettiğine, günlük yaşantıyı objektif hukuk kurallarıy-
le yürütmenin mümkün olduğuna kesenkes inanacak 
ve bir gün dinsizim diyen de, bilmem saygılı karşı
lanır mı karşılanmaz mı; ama layik devlette bir şey 
denmez diyoruz; ama hiç değilse maneviyata ve dine 
olan saygı, bir toplumsal nitelik kazanacak, herkes 
saygı duyacak. Benim Atatürk çocuğu olarak, Cum
huriyet çocuğu olarak layik devletin Anayasasını da 
yapan, daha doğrusu yapmanın içinde bulunan bir 
insan olarak düşündüğüm budur, inancım ve inana
cağım budur. Bu noktaya bütün değerli arkadaşlarım 
her yandan temas ettikleri için, ben de bir noktadan 
değinmeyi yararlı buldum. 

Arkadaşlarım, 
Maddeleri geldiği zaman görüşeceğiz; ama bir 

önerge de vermiş bulunuyorum, bazı taraflarının 
Anayasaya aykırı olabileceğine kaniyim. E., bu Ka
nun 1965'te çıktı niye görmedin?.. Doğru. Bir değer
li arkadaşım söyledi, birçok hükümler hakikaten ora
da var. Ben şahsen göremedim. İlgilenemedim. Arz 
ediyorum, isterseniz kınayın beni. İlgilensem mut
laka buna takılırdım. Bu sefer de, bilhassa Sayın 
Komisyon Başkanının da ısrarı oldu. Kendilerini hiç 
bir zaman kırmam. Sözcüsünüz dediler. Peki yapabil
diğim kadarıyle yaparım dedim. Bir noktaya geldim; 
maddeye inanıyorum aykırıdır. İnancım bu, onun 
için de Anayasa ve Adalet Komisyonunda incelen
sin, diye bir önerge verdim, Komisyona iade edilsin 
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dîye değil. O bakımdan, belki Tüzüğü de uygun ol
ma imkânı vardır. Tabiî takdir Başkanlığındır. Ona 
saygıyle intibak edeceğiz ve sonunu bekleyeceğiz. 

Arkadaşlar, 154 ncü maddenin içerisinde, genel 
idare içerisinde yer almakla beraber, Diyanet İşleri 
Teşkilâtının bir özellik taşıdığı muhakkaktır. Bunu, 
kamu düzeninin ayrılmaz, bölünmez ve sadece objek
tif hukuk kurallarına dayalı bir parçası olarak ka
bul etmeye imkân yoktur. Gerçekten Sayın Özgüneş' 
in dediği gibi, memleket ihtiyaçlarına göre uzun uzun 
düşünülmüş; serbest mi bırakalım, tamamen başka 
türlü bağımsız bir şekilde mi teşkilâtlandıralım filân; 
demin arz ettiğim meselelerden dolayı en iyi formül 
böyle bulunmuştur. Neden?.. Baştan sizlere açıkla
dığım, arz ettiğim üç anaesası : Tarafsızlık, bağım
sızlık ve hoşgörü gibi temel ilkeleri en iyi böyle for
müle ederiz diye. 19 ncu madde Komiteye geldiği va
kit oraya bir hükmü de ilâve ettik. Temsilciler Mec
lisi de bunu aynen kabul etti. Onun kıvancı bize bü
tün ömrümüzce yetecektir. 

«Dinî inançlarından dolayı kimse zorlanamaz; 
ama kınamaz da. Bunu biz ilâve ettik. Bunu büyük 
bir onur vesilesi olarak her zaman duyuyorum. Ne
ticede Kurucu Meclis kabul etti ve Anayasaya geçti. 
«Zorlanamaz ve kınamaz» Şimdi bunu kürsüye ge
tirmek istemiyorum. Eğer konu uzarsa, bundan son
raki birleşimlerde daha geniş bir arkadaş kitlesiyle 
geniş, derin, fakat samimî tarzda bütün tatbikatı eleş
tirmeye hazırım. Dogrusuyîe, eğrisiyle bildiğim ve 
inandığım şeyleri. Onu tatbik etmek istiyoruz. Şimdi 
üzerinde fazla durmayacağım. 

Ben, mezheplerin tekrar uyandırılmastna, teşki
lâtlandırılarak uyandırılmasına karşıyım. Onun için
de Diyanet İşleri Teşkilâtında var olan bir şeyi sö
küp atamazsınız. Türkiye'de belli başlı iki tane mez
hebin büyük taraftarları vardır ve kolay kolay atıl
maz; ama o Yüce insan, o Atatürk ne yapmıştı ki 
acaba, gençliğinde ben, yani nüfus kâğıdımızda bir 
an yazılmamaya doğru gidildi, yani Alevî misin, Sün
nî misin diye sormazdık. Böyle bir soru falan yoktu 
ve bunu söylediğimiz vakitte, analarımızın, babaları
mızın, Yüce Kitabımız Kelâm-ı Kadîmi başlarımızın 
seviyesinden aşağı indirdiğimizde ayıp olacağını, gü
nah işleneceğini bize telkin ettikleri bir zamandı, Ata
türk'ün bu çağı.. Şimdi çok yerde görüp te bazen mü
dahale ettiğimi gibi işportalarda yerlerde süründüğü 
bir zaman değil. Bunu da açıkça ve âdeta kaygu du
yarak üzülerek arz ediyorum. Böyle terbiye aldık. Şah
sen benim büyük dedem Mekke mollasıdır. Öbür ta-



C Senatosu B : 48 8 . 4 . 1£75 O : i 

raflarda şeyhtir, şudur budur, bütün ailem de böyledir. 
Birtakım tarikatların içerisinden gelmişler ve günün 
bütün icaplarına uyan; (Ben büyüklerimden öyle gör
düm) fakat Cumhuriyetin niteliklerini kuran insanı bü
tün gönülleriyle benimseyen bir aile içerisinde de eği
tim gördüm. Belki şartlanmam öyle geliyor. Bazı 
şeylere iki taraflı isyan etmem ondan ileri geliyor. 

Lâikliğe iki taraflı isyan ediyorum. Lâiklik dola-
yısıyle manevî değerleri ve dinî tahribe yeltenenlere 
de isyan ediyorum, onun karşısında yüzyıllar boyunca, 
çağların icabı denediğimiz; ama Atatürk'ün hedefle
rinden biri olan çağdaşlaşmaya yöneldiğimizden do
layı layik olduğumuz için tekrar dünyevî yaşantımızı 
ve giderekten Devlet yönetimini dinsel törelere ve ku
rallara dayatmak isteyen zihniyete de aynı şiddetle. 
isyan ediyorum. 

Arz ettim, ibadet bakımından gayet noksanım. 
Bazan camiye giderim. Hocayı dinlediğim vakit vic
dan değerlerimi dünya görüşümü, objektif bilgilerle 
bezenmiş olan şu dimağımı tahrip etmiyorsa, tatlı 
tatlı anlatıyorsa hayran oluyorum, yürekten bağlı ka
lıyorum; tahribe yöneldiği vakitte isyan ediyorum, 
kınıyorum ve nefret ediyorum. Olmayacak şeyleri, ka
famın kabul edemeyeceği, objektif bilgilerimin kabul 
edemeyeceği şeyi ortaya getirdiği vakit bazen nefret 
ediyorum. 

Şahsen bir misal vereyim; ben akşamları birkaç 
kadeh içen bir insanım. Bu bir alışkanlığım. Ondan 
dolayı demim, yani bana böyle bir hizmet verildiği 
vakit kendimi lâyık görmem. Hakikaten inancım; 
imamın arkasında durulduğu vakit, imamın da ,yani 
ben yapmazsam bile, öyle şeyleri yapmış olması lâ
zım ki, benden daha çok saygı görsün. Saygı duya
yım, içimden istiyorum; ama ben namaza gittiğim va
kit gelip «zinhar herhangi bir zaman ağzınıza bir ka
deh rakı koyduysanız, zaten buraya gelmenizin hiç 
bir mânası kalmamıştır» diyen imamı; imam kabul 
etmiyorum. Aynen namaz kılmayan gibi; ama Diyanet 
işleri Başkanımız Sayın Lütfü Doğan, içki hakkında 
ki görüşlerini televizyonda çıkıp anlattığı vakit, ken
dim içtiğim halde, «Bravo» diyorum, içimden alkış
lıyorum, hani hiç değilse ne kadar tesir etse, bunun 
zararı malumdur nesilleri biraz daha düzeltir di
yorum. Benim lâiklik anlayışım bu. 

Bu anlayıştan hareketle 22 nci maddenin 1 nci 
fıkrasının Anayasaya kesenkes aykırı olduğu olduğuna 
da ben inanıyorum. Efendim, öyle ise, imam olarak 
sarhoşu mu getirelim?. Teeddüp ederek, özür dileye
rek söylememek istiyorum; ama söyleyeyim, Diyanet 

İşleri Başkanlığına böyle birini mi getirelim?. Aslında 
bunu kabul dahi edemiyorum. Diyanet işleri Başkanı 
ne ki, neresi ki?.. Buraya getireceğiniz insanda elbette 
vasıf isteyeceksiniz, elbette karakter isteyeceksiniz. 
Buraya getirecek insan Türkiye Cumhuriyetinin Başba
kanıdır. Siyasî ve iktisadî görüşü ne olursa olsun, bu 
Anayasaya göre yemin etmiş olan bir insandır. Bunu 
tasdik edecek olanda Cumhurbaşkanıdır. Kimden 
şüphe ediyoruz?. Diyanet işleri Başkanlığına sarho
şun birisini, beynamazın birisini getirecek diye. Müm
kün değil arkadaşlar. Ben burada tadadı bile fazla 
buluyorum. Özür dilerim fazla buluyorum. Hiç değil
se, Diyanet İşleri Başkanını koyamayız buraya. Efen
dim yalnız o değil diğer bütün görevlerinde.. Ayıray-
dmız keşke. Vaktiyle ayrılmamış. Öbür görevlileri de 
iki tiptir. Gerçekten birisi dinsel hizmetleri yerine ge
tirecek olan imamet ve hitabet alanında hizmet göre
cek olan insanlardır. Sayın Yılmaztürk Kanunun 
4 ncü maddesini okudu, onun gerekçesi de var. Bir 
kısmı böyle insanlardır, bir kısmı destek unsurlardır, 
teknik unsurlardır. Hademesinden makinistine ka
dar, şoföründen daktilosuna kadar, levazımdaki me
murundan filânına kadardır. İstirham ediyorum bu 
ikisini kesenkes birbirinden ayırın. Diyanet İşlerindeki 
bütün görevliler deyince, neyi aranırmış?. itikadı, 
ibadeti, tavrı ve hareekti bakımından islâm törelerine 
uygunluğunun çevresince bilinir olduğu. 

Arkadaşlar, 
İslâm törelerini saymak için elime bir kâğıt ka

lem verseniz 10 puvan üzerinden 10 alacak kadar şu 
anda size sayamam. Bir anda sayacak insanın da o 
kadar fazla olmadığını zannediyorum. Töre lâfından 
anladığım... Farz ve vacipler konusu ayrı. Bu kadar 
kaypak bir ifade nasıl olur? Diyanet işleri Teşkilâtı
nın (154 ncü maddeye göre genel idare içerisinde bu
lunan; ama söylüyorum bakın) başındaki dinsel hiz
metlerini yerine getirecek insanlarda birtakım vasıflar 
olması lâzımdır. Hattâ karakter örneği olması lâzım
dır. Buna inanıyorum. Bütün bunlarla beraber ora
daki hademesinden, makinistine kadar, doktorundan 
teknisyenine kadar, hakikaten müterciminden bilmem 
neye kadar tslâmî törelere uygunluğu başprensip ola
rak Türkiye Cumhuriyeti, yani lâyik Devlet esasların
da objektif hukuk kuralı yerine vaz'edemezsiniz. işte 
Anayasaya aykırı tarafı burasıdır ve kesenkes aykırı
dır. Şimdiye kadar niye iddia edilmemiş? Ben 
şahsan bulursam, bundan sonra iddia edeceğim. Za
ten bunu gördüm, atlamışım, vicdan azabı da çek
tim, keşke 1965'te takılaydım da o zaman zabıtları 
size okuyaydım, şahsan gaflete düşmüşüm, göreme-
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misim, şimdi gördüm. Manevî değerlere saygılı bir 
insanım, bu işlerde, bu tarakta biraz bezi olan bir in
sanım. Ama dediğim gibi, asla itikadımda hiçbir za
man şüpheye düşmemiş bir insanım. Bunu görünce 
hem lâyik Devletin çocuğu olarak, layık esaslara, lâyik 
hukuka, objektif hukuka bağlı bir insan olarak, hem 
de dine saygılı, manevî değerlere saygılı bir insan ola
rak bir denge bulmaya çalışıyorum. Kabul edemiyo
rum bunu, vicdanım kabul etmiyor. Vicdan değerle
rim kabul etmiyor. Nasıl olur? Birleştiremezsiniz... 
Bunun yerine ne konurdu size okuyorum. Lâyik Dev
let, ne yaptığını bilen Devlettir elbet. Şimdiye kadar 
da çok şükür yaptı; yani fena da tatbik olunmuyor. 
Dinsel konularda gittikçe, oradan zorlansa da bura
dan zorlansa da, bir yol bulunuyor. 

Arkadaşlarım; 
Ben size Devlet Personel mevzuatını okuyorum : 
«Madde 8. — Memurlar resmî sıfatlarının gerek

tirdiği itibar ve güvene lâyık olduklarını, hizmet için
deki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorunda
dırlar.» Yetmiyor mu? Beğenmiyor musunuz, bu hük
mü? Memurların yerine şimdi bir kavram bir kelime 
veya bir ibare koyuyorum. «Diyanet İşleri Teşkilâ
tında dinsel hizmetlerle veya dinî hizmetlerle doğru
dan doğruya görevli olan bütün mensuplar...» Me
murlar yerine bunu koydum, «... resmî sıfatlarının 
gerektirdiği itibar» Beynamaz imamın arkasında ce
maat namaz kılmaz, benim bildiğim Müslüman Türk 
Milleti ise. Kolay kolay kılmıyor öyle... Sarhoşluğu 
belli adamın kolay takılmıyor arkasına. Bu kadar 
geri, bu kadar gaflet içinde içinde değil Türk halkı. 
Resmî sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene lâyık 
olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışları 
ile göstermeye mecburdur. Arkadaşlar, bu yeter ve 
artar. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Devlet Perso
nel mevzuatına koyduğu bu hüküm her halde müda
faa ettiğimiz, demin ifade ettiğim 22 nci madde hük
münden Anayasaya aykırı hükmünden yüzbin kere 
daha kuvvetlidir. E... bu varken niye İsrar ediyoruz? 
Efendim, müeyyidesi ne? Müeyyidesi disiplin kurul
larının. Devlet personel mevzuatı koymuş bunu. Mü
eyyidesi tatbikatınız : İşte, Anayasa Mahkemesi, Sa
yın Özgüneş okudu Sınıf ihdas edemezsiniz demiş. 
Hayır diyor, Türkiye'deki lâyiklik şöyle gelişmiştir, 
böyle gelişmiştir, bir ücret vereceğiz kendilerine, bu
nun için bir sınıf değildir o manada; fakat hizmet 
bakımından bir sınıftır diyor. Birlik Partisinin o mü
racaatını reddediyor, haklı reddetmiş orada, Anayasa. 

j Burada da Devlet Personel mevzuatına açıkça kon-
i muş. Burada hizmet gören insanlar, hizmetin içinde 
| ve dışında, yaptıkları hizmetin gerektirdiği itibarı gös

termek ve buna lâyık olmak mecburiyetindedir. Ol
sam bilfarz, yani olamam ya, buna lâyık bir insan de
ğilim. Diyanet İşleri Başkanlığını yüce makam kabul 
ediyorum, sıradan bir genel müdürlük de kabul etmi-

J yorum. Ona da karşıyım arkadaşlar, açık söyleyeyim. 
i Kulağından tuttuğum gibi atarım. Buna Danıştay ka

rışmaz Çünkü, hukuk açık. Bu hüküm varken niye 
j onu illâ orada tutmak istiyoruz arkadaşlar. 
j Bir madde daha okuyorum : Lâyik Türkiye Cum

huriyetinin tedvin ettiği, objektif hukuk esaslarından 
okuyorum, arz ediyorum, sizlere. 

«Özel şartlar : Görev ve çalışma yönetmeliklerin
de belirten diğer özel şartları da haiz bulunmalı.» 
Efendim, bu yönetmelikte yazıldığı halde özel şart
lar kanuna konsa ne olur? Yoo, öyle değil o. O, hiç 

j öyle değil arkadaşlar. Genel hüküm bir kere gayet 
I uygun. 
j İkincisi, Personel Kanunu, Memurlar Kanunu, di

yor ki, kullandığınız elemanların özel şartlarım da 
i görev yönetmeliklerinde gösterin. Göstersenize?.. 
) Neden çekiniyoruz, orada gösterelim. Orada daha 
| teferruata girelim. İsterseniz beş vakit namaza gire-
j lim. İsterseniz üç aylıklara girelim. Ama gideceği yer 

var elbette. Objektif hukuk nizamının bekçileri var. 
Bakarlar, doğru mu, yanlış mı? Beşerî hukuk kural
larına uygun mu değil mi? Yönetmeliğiniz bozulur. 

j Ama kanuna girmiş olması, lâyik devletin kabul ede-; 
i meyeceği bir husustur. Yönetmeliğe sokalım ben de 

imza edeceğim, gitsin Türk hâkiminin karşısında in
celensin; bu kısım fazladır, bu kısım eksiktir densin. 
Bakalım orada, Diyanet işleri Teşkilâtına alacağınız 
bir makinist için de görev yönetmeliğine koyacağınız 
hükümleri objektif hukuk esasları ile bağdaşır göre
cek mi mahkeme? Onun için arkadaşlar, yapmaya
lım. Önümüze gelmiştir bu. Bunu layik devlet esasla
rına sadık ve yemin etmiş insanlar olarak, bu şekli 
ile kanaatimce bırakamayız. 

Teklifim gayet açık, Devlet Personel Kanununun 
8 nci maddesindeki «Genel niteliklere haiz olmakla» 
gayet açık genel nitelikler şu : «Resmî sıfatlarının 
gerektirdiği itibar ve güvene lâyık olduklarını hizmet 
içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zo
rundadırlar.» 

I Ayrıca, bu Kanunun 48 nci maddesinin özel şart-

İ lar bölümünde ifade ettiği görev ve çalışma yönet-
meliğindeki «Özel şartları da haiz olur», diyelim. 
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Orada imamın vardır. Diyanet İşleri Teşkilât Başka
nına, ona gönlüm de razı olmuyor. Çünkü, bir Baş
bakanın teklif edeceği, bir Cumhurbaşkanının kabul 
edeceği insan öyle sıradan insan olmamak lâzım ge
lir. Olmamıştır da. Şüphe etmemeliyiz, etmemişizdir 
de. Hizmette bazı kusurları çıkarsa, üzerine düşülür. 
Ama, nasıl olur böyle bir insanı araştırmadan, bu 
derece yüksek makam sahipleri imzayı basıp getire
bilir mi? Bunlar gerekçe olarak bu kürsüde nasıl 
kullanılır, arkadaşlar? Bu kadar mı kendimizden şüp
heliyiz... Yapılır; denir ki; imamların, hatiplerin ni
telikleri şu. İmam namaz kıîmamayı adet haline ge
tirmiş ve kılmayacağım da diyorsa canım o imam 
olamaz. Nasıl imam olur, öyle imam olur mu yani? 
İmam oturmuş gece gündüz içiyor veya benim gibi 
arasıra içiyor. Olamaz... Onu da orada koyalım. Ama 
hem layik devletin çocukları olarak, hem Türkiye'de 
layisizmin gelişmesinin icaplarını yerine getiren; yani 
bağımsız kalmayı bilen, dine tasallutu önlediği gibi, 
din adına kamu düzeninin dayandığı hukuka tasal
lutu da önleyen ve aynı zamanda manevî değerlere 
saygılı, insanların yapacağı gibi tutalım bu maddeyi 
böyle değiştirelim. 

Şimdilik arzını bu kadar. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler; 
Müzakere mevzuu ettiğimiz Kanun üzerinde bir 

çok kıymetli arkadaşlarımız görüşlerini arz ve ifade 
ettiler. 

Muhterem heyetiniz bunlardan muhakkak ki, çok 
istifade etti. Ama, şunu hemen peşinen söylemek is
terim ki, herkes görüşünü muktcsebatı kadar, yani 
anladığı kadar ifade etti. Bunu eskiler çok güzel ifa
de etmişler; «Bir kabın içinde ne varsa dışına onu 
sızdırır» Herkes kendi görüşünü, kendi içinde mev
cut inancı, bilgisi istikametinde geldi ve Yüce He
yete arz ve ifade etti. 

Çoğundan istifade ettik. Ama, şunu hemen peşi
nen arz etmek isterim ki, din mevzuu olduğu zaman 
nedense biz hepimiz bu mevzuda çok şeyler bildiği
mizi zannederiz. Bunu özel sohbetlerimizde de gö
rürüz. Din konusu, din mevzuu ortaya çıktığı zaman 
herkes görüşünü söyler ve bu görüşün en haklı ve en 
isabetli görüş olduğunu zanneder. Hattâ münakaşayı 
uzattığınız zaman size, sen de aynı fakülteden me
zun oldun, sen biliyorsun da ben neden bilmeyeyim, 
diye hemen itirazlar sevk eder. Biz ona; senin özel 
araştırmaların, hususî çalışmaların veya hususî zevk

lerinin gerektirdiği birçok malumatların var ki, biz 
onları bilmiyoruz; ama bu mevzuda da bizim merak
larımız, bizim alışkanlıklarımız ve sevgimiz vardır, 
bu hususî araştırmalarımız, devam ettiğimiz yerler, 
dinlediğimiz kimseler ve araştırdığımız konular ve 
okuduğumuz kitapların neticesinde tabiî ki biz de 
bir şeyler bilebiliriz dediğimiz zaman bunu kolay ko
lay kabul ettiremeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Din mevzubahsolduğu zaman burada sureti ka-

tiyede benim şahsî görüşüm diye afakî görüşler ol
mamak lâzım gelir. Çünkü, din Cenabı Hakkın emri
nin heyeti mecmuasıdır, emirlerinin ve yasaklarının 
heyeti mecmuasıdır. Din, Kitabı Kerimin; muhterem 
Sayın Kaplan arkadaşımın da ifade ettiği gibi daima ba
şımızın üzerinde taşıdığımız Kur'an-ı Azîm-üş-şanm 
emir ve yasaklarının heyeti umumiyesidir. 

Seneler senesi buna nasıl bakılırsa bakılsın; bu
na tariz ve tecavüzde bulunanlar da olmuş, bunun 
ahkâmını yok etmek isteyenler de olmuş, bunu ihya et
mek isteyenler de olmuş. Buna karşı çıkanlar da ol
muş, bunu övenler de olmuş, bunu yok etmek is
teyenler de olmuş; ama yok etmek isteyenler silinip 
gitmişler ta Firavunlar devrinden beri; ama ona hiz
met etmek isteyenler çok âli olmuşlar. Kendini çok 
kuvvetli zannedenler zelil olmuşlar; fakat ona hiz
met edenler çok aziz olmuşlar. Bu aziz Millet, ona 
hizmet edeni de etmeyeni de bilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, bütün arka
daşlarımın ifade ettikleri şeyde bir müşterek taraf 
vardı; bu da sevdirmek, kolaylaştırmak ve bu hiz
meti sevdirerek kabul ettirmek lâzım. Eğer bir nok
tada zorlarsak muhakkak ki karşımıza birçok zor-: 
lamalar çıkıyor; ama sevdirirsek, kolaylaştırmak kar
şımıza kolaylıklar çıkıyor. O bakımdan bence zor
lamadan sevdirmek, anlatmak, öğretmek en doğru 
çıkar yol. Ama, senelerin verdiği bir boşluk var içi
mizde, gönlümüzde, tatbikatta. Bazı müesseseleri ma
razlarından, mahzurlarından dolayı silmiş ve kaldır
mışız; ama yerlerine yenilerini, daha güzel müesse
selerini uzun müddet ikame etmediğimiz için, koy
madığımız için ve tatbikatta bunu bir an evvel o boş
lukları doldurmadığımız içindir ki, uzun bir devre 
bir boşluk olarak kalmış ve oradan yetişen kimseleri 
uzun uzun taşlamışız, cahil demişiz, yobaz demişiz, 
gerici demişiz. Ama düşünmemişiz ki, onları en uy
gun biçimde yetiştirmediğimiz içindir ki, o boşluk 
orada kalmış. Eğer biz yetiştirmiş olsaydık; bu mem-
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lekete doktor lâzım yetiştirmişiz, hâkim lâzım yetiş
tirmişiz; ama manevî hekimlerin lüzumuna kail ol
madığımız bir devre gelmiş, yetişmediği içindir ki, o 
boşluk uzun müddet devam etmiş; ama bir cami kö
şesinde kârın kiri olan zekât, fitre yardımlarıyle giz
li gizli yetişenlerin ortaya çıkmaları neticesinde de onla
rı kifayetsiz görüp onlara saldırmışız. Ama bir nokta 
gelmiş lüzumunu kabul etmişiz, onu imam hatip 
okullarıyle, yüksek islâm enstitüleriyle, ilahiyat fa
külteleriyle doldurmuşuz ve bugün oradan çıkan kar
deşlerimizle iftihar ediyoruz. Öyleyse biz herşeyden 
evvel en iyisini yetiştireceğiz ve yetiştirdikten sonra 
da onların bilgilerine saygı göstereceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çoğu zaman hissî ve düşündüğümüz gibi ifade 

ettiğimiz bazı şeyler var ki, bunlar dinin icapları ve 
emirleri olmuyor. Çünkü dinin icapları ve emirleri 
belli; evvelâ Allahın Kitabı, sonra Allah Resulü Haz-
reti Peygamberin hadisi şerifleri; icma-ı ümmet, kı-
yas-ı fukaha. Ölçüler konulmuş. Bu ölçüler içerisinde 
ilmî bir şekilde değerlendirmemiz mümkün. Onun 
dışına çıktığımız zaman, o tslâmın emri olmuyor. Ne 
oluyor?. Şahsın görüşü oluyor. Öyleyse herşeyden 
evvel bu mevzuda ihtisas erbabının görüşlerine ria
yet etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Özgüneş arkadaşımız ne güzel tahlil 
ettiler; Islâmda bir politik ayrılmalar olmuş, siyasî 
ayrılmalar olmuş, sonra da hukuka dayanan ve 
Kur'anı Azim - üş - şanın ve hadislerin esaslarına da
yanan birçok ekoller şeklindeki; fakat aslında hiç 
bir ayrılık göstermeyen ayrılıklar olmuş. Ama biz 
gelir de muayyen bir cemaatin sade hislerine tercü
man olmak veya onların hislerini okşamak için 
muayyen bir cemaatı da ayrı gösterili yormuş gibi 
tefrik eder, onun da temsilcileri olacaktır şeklinde 
bir çıkışla ortaya çıkarsak, bu Milleti zaten son gün
lerde bir çok siyasî ayırmalarla onların gücünden, 
kuvvetinden menfaat umanların ekmeğine yağ sür
müş oluruz. 

Zaten moda haline geldi; muayyen meslek grup
larını teşkilâtlandırmak ve onlardan medet ummak. 
Bir de muayyen mezhepleri teşkilâtlandırır, onların 
güç ve kuvvetinden ve hareketinden medet umarsak, 
son günlerin kanlı hadiselerinde görüldüğü gibi vahim 
neticeler çıkar, muhterem arkadaşlarım. Onun için, 
bilerek veya bilmeyerek bu yaraları kanatmamak lâ
zım. 

Sonra, camiamızın içerisinde bir çok cemaatler 
var ki, onlara lüzumsuz isimler izafe ederek sık sık 
buradan tecavüz ediyoruz. Onlar büyük cemaatleri 
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teşkil ediyorlar. Nurcu diyoruz, Süleymancı diyo
ruz, sucu bucu diyoruz. Bunlar, aslında bize intikal 
ettiği kadar tehlikeli gidişler değil, bir cemaatın adı. 
Oturuyor bir şey okuyor, haydi bütün gücümüzle 
onun üzerine yürüyüp, bu yanlıştır veyahut Kur'an 
kursları açıyor, bütün gücümüzle üzerine yürüyüp, 
bu yanlıştır demek doğru değil. Eğer yanlış işleyen 
tarafları varsa, biz o cemaatin yanlış tatbikattan do
ğan, marazlı olan taraflarını gidermek mecburiyetin
deyiz; ama müesseseleri yıkmak değil. Bir tefsir 
okuyor, saygı göstermek lâzım. Kur'an kursları açı
yor; bu Milletin hepsinin çoluk çocuk, büyük neyse 
muayyen bir yaşını Diyanet tespit etmiş, Kur'an öğ
renmesini temin ediyor. Bu hizmetinden dolayı bu ce
maata veya bu çalışanlara saygı duymak lâzım. On
ları devamlı tahrik edersek veya tahkir edersek ya
pılan bir hizmeti muayyen bir noktada muhakkak ki 
zedelemiş oluruz. 

Bu Millet seneler senesi yüce Kur'ana çok hiz
met etmiş muhterem senatörler ve hizmet ettiği müd
detçe âlî olmuş; ama onu arkasına attığı müddetçe 
de muhakkak ki bozulmuş ve dejenerasyona gitmiş. 

işte ahlâkı görüyoruz; Kur'anın öğretici vasfı, 
ahlâkî vasfı, ahlâkî esasları önplanda tutulduğu de
virlerde çok müeddep olmuş, bu cemiyet : Birçok kö
tülüklerden kurtulmuş; fuhşiyyattan kurtulmuş, ku
mardan kurtulmuş, israftan kurtulmuş, zinadan kur
tulmuş, içkiden kurtulmuş ve birçok kötülükleri ber
taraf etmiş. Ama onu pedegojik ve terbiye bakımın
dan, nizamlayıcı unsurları bakımından bir kenara it
tiğimiz zaman cemiyet bir anda çığırından çıkmış, 
memleket bir içki gölü haline gelmiş, fuhşiyyat ala
bildiğine yayılmış kulüpler adı altında kumar alabil
diğine yayılmış, ondan sonra ana ve babalar olarak 
oturup kara kara düşünmek mecburiyetinde kalmışız, 
nasıl önleyeceğiz acaba demişiz. Avrupa'yı görenle
riniz bunu müşahade ediyorsunuz. Avrupalı da bu
nun derdiyle dertlenmiş, içkinin büyük tahribatıyle 
dertlenmiş. İngiltere'de 4 milyon insanın alkol teda
visinde bulunduğu ifade ediliyor. Demek ki içki bir 
belâ. Onun için Cenabı Hak reddetmiş, menetmiş. 
E... bunun zararlarını anlatırsak (muhterem arkada
şım Kaplan'ın ifade ettiği gibi) ne kadar bunun genç
liğimiz üzerinde ve Milletimiz üzerinde müspet te
sirleri olur? Hele bunu Allahın emri olarak öğretir
sek bunun tesirleri ne kadar büyük ve faydalı olur.; 

Muhterem arkadaşlarım; 
Onun için sevdireceğiz ve sevdirerek bunları öğre

teceğiz ve bunun meyvelerini de toplayacağız. Eğer 
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bundan koparsak, bunun neticesinde alacağımız netice
ler muhakkak ki çok feci olur, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhakkak ki dinde ikrah yoktur. Büyüklerimiz «Lâ 

ikrah fi - ddin» buyurmuşlar, dinde ikrah yoktur, zor
lama yoktur; ama en güzeli ve en doğruyu buluncaya 
kadar da araştırma vardır. Bidayette muhakkak ki 
çok iyi gidişin içerisinde olarak bütün müesseselerimi
ze din hâkimdi. 

Arkadaşlarımız misâller verdiler; Büyük Millet 
Meclisinin açılacağı günün programına, evlerinize 
döndüğünüz gün ve saatte şöyle bir göz atmanızı tavsi
ye edeceğim; Atatürk'ün emri ile o gün Hacıbayram 
Camii Şerifin minarelerinden salât-ı sal'am okunması 
emrolunmuştur. Ezanı - Muhammedi'den sonra namaz 
kılınacak, sonra Kur'an-ı Kerim tilâvet edilecek ve ha
dis okunacak, ondan sonra Meclise gelinecek ve dua
lar okunacak şeklinde program düzenlenmiştir. Niçin 
yapılmıştır bu? Muhterem kardeşlerim, zaruretine ina
nıldığı için yapılmıştır. O gün herkes bunu böyle te
lâkki ettiği için yapılmıştır. Bunun acaba faydası yok 
muydu, bu lüzumsuz bir hareket miydi? Lüzumsuzsa 
niçin yapıldı acaba? Hayır, lüzumsuz değildi. Çünkü, 
bu Milletin tamamı inançlı dinine saygılı ve Allah'ına 
bağlı olan bir millettir. Onun içindir ki, bu Kanunun 
tekâmül seyri içerisinde en mükemmel şeklini bulmak 
mecburiyetindeyiz. En mükemmeline erişinceye kadar 
da bu tekâmül takip edilecektir. 

633 sayılı Kanun daha evvel kanunlaşırken bun
lar konuşuldu, görüşüldü, ifade edildi. Arkadaşlarım, 
«Bunların Anayasaya ve layiklik prensiplerine aykırı 
olmadığı anlaşıldı» dediler; ama bugün aksayan taraf
larını alâkalı Bakanımız ve geçmişteki Hükümetler de 
görmüşler ve huzurunuza getirmişler. Bunların aksa
yan taraflarının giderilmesi ile de daha mütekâmil bir 
Kanun karşımıza çıkıyor. Bu tekâmülden murat ne
dir? Daha iyi hizmet edebilmektir. Bu mübarek Mil- ( 

lete îslâmı daha iyi öğretebilmek, tatbikatını daha mü
kemmel yapabilmek için. 

Arkadaşlarımız meziyetlerini anlatırken, kendi şah
sî özürlerini de teessür duyarak ifade ettiler. Bu ne gü
zel şeydir. Bu kürsüden bugüne kadar bunlar çok ra
hatlıkla söylenemiyordu. Bugün Allah'a şükürler ol 
sun ki çok rahatlıkla söyleniyor. Hem şahsî özürleri
mizi, hem de cemiyete getirdiğimiz mahzurları da ra
hatlıkla ifade ediyoruz. Sonra da bunların yavaş yavaş 
tashih edilmesi için çareleri de birlikte düşünüyoruz. 
Bu, muhakkak ki muhterem arkadaşlarım, çok ileri 
bir adımdır. Bu adımı, bu hareketi daha iyi noktalara 
kadar götürmek lâzımdır. 

Arkadaşlarımız tadâdi vasıflara temas ettiler. Ba
na kalırsa, bu vasıfların orada kalmasında çok büyük 
yararlar vardır. Arkadaşlarım beni mazur görsünler, 
beni af etsinler; bu vasıfları daha da ileri götürmek 
lâzımdır. Çünkü tatbikatta en ufak bir aksaklığa ma
hal vermemek lâzımdır. 

Arkadaşım dedi ki «Efendim, namaz kılmayan 
imam olur mu?» muhakkak ki bu kapıyı açık bıra
kırsak olur. Öyle ise tedbirini alalım. Bunun ne maza-' 
ratı olabil'ir? Bence Anayasaya da, ondaki mevcut il
kelere ve prensiplere de aykırı bir tarafı olmaz. An
cak bir sızmayı, bir deliği tıkamış oluruz ve oradan 
şer damlalar gelmez. Bunu yaparsak, muhakkak ki ha
yırlar görürüz. 

Hepinizi hürmetle selâmlar ve bu Kanunun mem
lekete hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmeden önce verilmiş olan 
iki önergeyi bilgilerinize ve oylarınıza sunacağım. 

Önergelerden birisi, tasarının Geçici Komisyona 
iadesini, diğeri ise Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
iadesini istemektedir. Geçici Komisyona; yani kendi 
Komisyonuna iadesi önergesinin kapsamında ayrıca 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan da mütalaa alın
ması önerisi vardır, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
446 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında düzenlenmiş 

olan Geçici Komisyon raporu ve sayın Komisyon üye
lerinden çoğunun sonuca ilişkin muhalefet şerhi ile 
notları ve Genel Kurulumuzda cereyan eden müzake
relerin mahiyeti bir çok ayrıcalıkları da bulunan tasa
rının tatminkâr ve bu haliyle kabule şayan olmadığım 
göstermektedir. 

Bu durumu karşılamak ve tasarıyı Anayasaya, 
ilgili mevzuata ve Diyanet işleri Başkanlığının da 
içinde yer aldığı Genel İdarenin teşkilât ilkelerine 
uyarlı ve tutarlı bir hale getirmek için, tasarının Ge
çici Komisyona iadesini ve Geçici Komisyonca ta
sarı üzerinde Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun 
mütalaası alındıktan sonra yeniden düzenlenerek Genel 
Kurula sunulmasını dilerim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Cihat Alpan 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu öneriye katılı
yor musunuz? Sayın Komisyona şunu arz etmek is
terim; önümüzde 15'den fazla muhtelif maddelere 
ilişkin değişiklik önerileri de vardır. Bu önergeye na-
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zaran eğer geri alırsanız, Anayasa ve Adalet Komis
yonunun da mütalaasını alma gibi, Genel Kurulun te
mayülüne uymuş olacaksınız. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 

Bu kanun tasarısı üzerinde şimdiye kadar muhte
lif gruplar ve kişisel görüşler belli edildi, çok uzun 
görüşmeler yapıldı. Ben vakti uzatmamak için Komis
yon olarak görüşlerimi burada arz ve ifade etmek im
kânını ve fırsatını bulamadım. Bu tasarı bütün hüvi
yetiyle bu konuşmalar sonucunda ortaya çıktı. Bu 
bahsettiğiniz önergede dermeyan edilen mütalaalara 
Komisyon olarak iştirak etmemize imkân yoktur. 

Bir defa gerekçe olarak şu gösteriliyor: Komis
yonu teşkil eden üyelerin çoğunluğu bu tasarıya güya 
muhalif kalmışlar. Böyle bir şey bahis mevzuu değildir. 
Rapor açıktır, genellikle tasarı benimsenmiştir ve bazı 
fıkra, bazı hüküm ve maddelere bazı arkadaşlarımız 
muhalefet etmişlerdir. Bu şimdiye kadar yapılmış bü
tün müzakerelerde böyle olagelmiştir. Hemen hemen 
hiç bir tasarı yoktur ki, bütün üyeleri tarafından har
fiyen benimsensin ve kabul edilsin. Şüphesiz bazı nok
talara bazı üyelerimiz aykırı görüş ve düşünceler ser-
dedebilirler. 

Sonra bunun Anayasaya aykırı olduğu veyahut da 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda görüşülmesi gibi 
önerilere de itibar etmiyoruz. Zira, Geçici Komisyo
numuzda bu tasarı çok uzun süre görüşülmüştür. Bu
rada ileri sürülen fikirlerin hiç birisi o zaman derme
yan edilmemiştir. 

Burada Sayın Üçok, Anayasaya aykırılık noktasını 
Grupu adına ifade etmişlerdi; fakat Komisyonumuzda 
da söz almış ve ifade etmiş olduklarına göre, o zaman 
böyle bir şey bhis mevzuu değildi. Şimdi yeni bir me
sele çıkıyor. Gayet tabiî ki maddeler görüşüldüğün
de her ilerleyişte, her tekâmülde başka başka mütalâa
larla bu meselenin uzatılması ve gecikmesi noktasına 
doğru iş sürülecektir. 

• . » • T ^ > | 

Biliyorsunuz İçtüzüğe göre, Cumhuriyet Senatosun
da kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesi üç ay
lık bir süre ile mukayyettir. Raporumuzu verdiğimiz 
tarih bellidir. Zannediyorum ki, Nisan ayının sonunda 
bu şekilde bu tasarı eğer Senato Genel Kurulunda ko-
nuşulamayacak olursa, süre dolması sebebiyle kendili
ğinden kanunlaşmış olacaktır. Böyle bir teklife Ko
misyon olarak muarızız. Burada mesele halledilmeli
dir. Taraftar olmadığımızı beyan ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Müsaade ederseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsait değil. 

Sayın üyeler, 
Komisyona iadesi ve Komisyona iade edildiği tak

dirde de, Anayasa ve Adalet Komisyonundan da 
mütalaa alınmasını öneren önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Bu sebeple, Sayın Kadri Kaplan tarafından veril
miş ve Anayasa Adalet Komisyonuna havale edilme 
önerisini de bir evvelki önerge kapsadığı için, bunu 
da işleme koymuyorum. 

Sayın Bakan bundan sonraki birleşimde konuşma 
temayülünde olduklarını ifade buyurdular. Bundan 
sonraki birleşimde Sayın Bakan konuşacaklar. 

Sayın üyeler; 
Konuşulan tasarının tümü üzerindeki müzakereler 

bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bundan evvel kabul edilen önergeye göre çalışma 
süremiz bitmiştir; maddelerin müzakeresi bundan son
raki Birleşimde yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu, 10 Nisan Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanacaktır. 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.02 
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V. - SORULAR 

A) YAZILI SO 

I. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Başoî'un ya
zılı cevabı. (7/345) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurdumuzda Haşhaş ekiminin yasaklanması köy-

lü'nün ekonomik kayba uğramasına sebep olmuştur. 
Yasaklama kararından bu yana ciddî tedbirler alınma
yışı haşhaş ekim bölgelerindeki, köylülerimizin zara
rını devam ettirmektedir. Haşhaş ekimi yapan çiftçi
lere ödenen tazminat yetersiz ve dağıtımı da bir çok 
haksızlıklara yol açmıştır. 

Haşhaş ekimi yasaklanması ciddî bir araştırma 
yapılmadan siyasal dış tesirlerle yapıldığı anlaşılmak
tadır. Konunun açıklığa kavuşması için aşağıdaki so
ruların İçtüzüğün 121 nci maddesi gereğince Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say-
gıyle rica ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Soru : 
1. Haşhaş ekiminin yasaklanmasında siyasal dış 

tesirler olmuş mudur? 
2. Amerikan gençliğinin uyuşturucu maddelere 

alışkanlığının Türkiye'den kaçırılan Afyondan ileri 
geldiğine Hükümetimiz katılmakta mıdır? 

3. Haşhaş ekiminin serbest bırakılması için (be
nimde dahil olduğum) bir grup parlamenter tarafın
dan geçen yıl yaptığımız kanun teklifinin Hükümeti
niz tarafından desteklenmesi düşünülmekte midir? 

4. Haşhaş ekicilerine ödenen tazminatlarda ak
saklıklar tespit edilmiş midir? Bunların giderilmesi için 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

5. Haşhaş ekimi yasaklanması sonucu meydana 
gelen zararların telâfisi için haşhaş bölgesi illerin her-
birinde yapılması düşünülen yatırımlar nelerdir ve bu 
yatırımlara ne zaman başlanacaktır? 

6. Haşhaş ekimi yerine köylüye hangi ürünlerin 
ekimi tavsiye edilmiştir, bu konuda her bölge ayrı ayrı 
incelemeye tabi tutulmuş mudur? 

7. Amerikan Hükümeti Haşhaş Tazminatı olarak 
ne kadar ödeme yapmıştır? Bu ödeme kaç yıl süre
cektir? Verilen tazminattan bir kısmının Amerikan 
Hükümeti tarafından geri alındığı doğru mudur? 

VE CEVAPLAR 

RU VE CEVABI 

I T- c-
. Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 7 . 4 . 1975 
Dosya No. : 15.1/257-27-919 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 27 . 3 . 1975 tarih ve 15539 - 814/7 - 345 sa
yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At
maca tarafından 21 . 9 . 1972 tarihli sözlü soru 
önergesi ile Sayın Başbakana yöneltilen, bilâhara ya
zılı soru önergesine çevrilmesi nedeni ile Başbakanlığın 
31 . 3 . 1975 tarih ve 77 - 123/1699 sayılı yazısı ile 
Bakanlığımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-

I sı tensip buyurulan haşhaş konusundaki sorular in
celenerek aşağıda cevaplandırılmıştır. 

İ. Haşhaş ekiminin yasaklanmasına ait siyasal 
dış tesirler Dışişleri Bakanlığımızın konusu bulun
maktadır. 

2. Türkiye'de afyon üretimi dünya tüketiminin an
cak onda birini teşkil etmektedir. Bunun yanında di-

! ğer sun'i uyuşturucu maddelerin geniş çapta kulla
nılması dolayısryle Türkiye afyonunun Amerikan 
gençliğinde meydana gelen uyuşturucu madde aîışkan-

| lığı üzerinde büyük bir tesiri olduğuna inanılmamak-
tadır. 

j 3. Haşhaş ekimi ile ilgili olarak Türk halkı ve 
i Türk ekonomisinin yararına her teşebbüsün desteklene

ceği tabiidir. 
I Bu cümleden olarak 6 . 12 . 1974 tarih ve 7/9204 

sayılı Kararname ile 1974/1975 tarım döneminde 
Afyon, Burdur, Denizli, İsparta, Kütahya ve Uşak 
illerinin tamamı ile Konj'a ilinin Akşehir, Beyşehir, 
Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde haşhaş kapsüllerinin çi-
zilmemesi ve ham afyon üretilrnemesi kaydıyle haşhaş 
ekimine izin verilmiştir. 

4. Haşhaş ekimine ödenen tazminat dönemlerin
de bir aksaklık olmamış, ancak bir kısım üreticilerin 
durumu ile ilgili olarak ortaya çıkan bazı hukukî 
sorunlar mahkemelere intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca haşhaş üreticisi olup da Tazminat Karar
namesi kapsamına girmeyen çiftçiler ve haşhaş yağı 
çıkaran tağsirhane sahiplerinin durumu ile ilgili ola-

| rak geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Koordinas
yon Kurulu Kararı ile yapılan araştırma sonucunda, 

1 Tazminat Kararnamesi dışında kalan afyon üreticileri
ne 311 milyon, tağsirhane sahiplerine 49 milyon lira 
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olmak üzere toplam 360 milyon lira tazminat ödenmesi 
gereği ortaya çıkmıştır. 

5. Haşhaş ekiminin yasaklanması sonucu bölge
de meydana gelen zararların telâfisi için yapılacak ya
tırımların esaslarını tespit etmek amacı ile bir «Böl
ge Gelişme Anaplanı» hazırlanmıştır. Beş Yıllık Kal
kınma Planlarına paralel olarak hazırlanan ve ilk 5 
yıllık devreyi kapsayan bu plana göre belgede : 

— Tarım sektörü için 6 milyar, 
— Agro Endüstri için 3 milyar 152 milyon, 
— Alt yapı için 1 milyar 265 milyon, 

olmak üzere toplam 10,5 milyar liralık yatırım ya
pılması ve ayrıca her yıl yaklaşık olarak 1,3 mil
yar liralık tarımsal girdi kullanılması öngörül
müştür. İller itibarı ile yapılacak yatırımların kesin 
çizgileri ile tespitini sağlayacak yıllık uygulama prog
ramlarını hazırlamak üzere çalışmalara başlanmış ve 
program esasları tespit edilmiş ise de haşhaş ekiminin 
serbest bırakılması dolayısıyle yıllık program çalışma
larına devam edilmemiş, gelişme planının uygulanması 
imkânı da kalmamıştır. Bununla beraber bölge zararı
nın giderilmesi için yasaklamanın başladığı tarihten 
itibaren bir çok çalışmalar yapılmıştır. Bu cümleden 
olmak üzere Koordinasyon Kurulu Kararı ile bölge
de uygulanmış olan projelerden başlıcaları şunlardır: 

— 50 000 başlık sığır besi projesi, 
— 27 adet küçük sulama tesisi projesi, 
— Çayır - mera ve yem bitkileri kültürünü geliş

tirme projesi, 
— 10 000 H. lık ayçiçeği üretimini geliştirme pro

jesi, 
— 100 000 H. lik buğday üretimini geliştirme 

projesi, 
— Sığırcılığı geliştirme projesi, 
— Yılda 7 500 ton çiğ süt işleme kapasiteli Afyon 

peynir ve tereyağı fabrikası inşaatı projesi, 
Buni ardan buğday üretimini geliştirme, sığırcılığı 

geliştirme ve Afyon Peynir ve Tereyağı Fabrikası in
şaatı projeleri halen sürdürülmektedir. Ayaırca, gerek 
üreticilere yeni geçim olanakları sağlamak, gerekse 
bölgenin topyekûn kalkınmasına yardımcı olmak amacı 
ile : 

— Biralık arpa üretimini geliştirme projesi, 
— Sebzecilik projesi, 
— Mısır üretimini geliştirme projesi, 
— Afyon Şeker Fabrikası inşaatı projesi, 
— Afyon beyaz kamış/saman selülozu tesisi pro

jesi, 
— Yapağı yıkama, tops ve iplik tesisi projesi, 
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— Halıcılığı geliştirme projesinin ön incelemeleri 
yapılmış, çalışmalar sürdürülmektedir. 

6. Yasaklamanın olumsuz etkilerinin süratle azal
tılması gayesiyle ilk planda bölgede, Türk ve Ameri
kan uzmanlar grupunca hazırlanan âcil işler prog
ramının uygulanmasına başlanmış bulunmaktadır. Âcil 
işler programını takiben bölgede Ankara Üniversitesi 
Ziraat ve Siyasal Bilgiler fakültelerine Uşak ve Afyon 
illeri için en uygun ürün bileşimleri araştırmaları yap
tırılmıştır. 

Bu araştırmalarla, bölgeye yeni ürün ikamesi yerine 
tarım işletmelerinin bölge ekolojisine yerleşmiş ürün
lerinin en uygun bileşimleri saptanmıştır. Araştırma so
nuçları Teknik Ziraat Teşkilâtı vasıtası ile köylülere 
intikal ettirilmektedir. 

Ayrıca yukarıda bahsi geçen âcil işler programı 
gereğince bölgede şimdiye kadar uygulamaya konu
lan ayçiçeği, buğday, çayır - mera ve yem bitkileri 
üretimlerinin geliştirilmesi gibi projeler de köylü ta
rafından benimsenmiş olup Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığınca başarı ile devam olunmaktadır. 

7. Amerikan Hükümeti tazminat ödemeleri için 
15 milyon dolar tahsis etmiştir. Bu miktarın 10 mil
yon doları anlaşma yapılmak suretiyle temin edilmiş 
140 milyon lira tutan bu yardımın 107 milyon lirası 
1972 ve 1973 yılları tazminatı olarak 7/3813 sayılı 
Tazminat Kararnamesi kapsamına giren haşhaş üre
ticilerine dağıtılmıştır. Kalan 33 milyon lira 1974 taz
minatı için yeterli olmadığından ve haşhaş ekiminin 
serbest bırakılması dolayısıyle, ABD Hükümetinin 
tazminat için tahsis ettiği 15 milyon dolardan kalan 
5 milyon dolar temin edilemediğinden Tazminat Fo
nuna Hazineden 54 milyon lira destek sağlanarak 1974 
yılı tazminatlarının ödenmesi temin edilmiştir. 

Haşhaş ekimi serbest bırakıldığından 1975'ten iti
baren herhangi bir tazminat ödenmesinin gerekip ge
rekmeyeceği haşhaş ekimi ile ilgili esaslar dikkate 
alınarak tespit edilecektir. 

Verilen tazminattan bir kısmının Amerikan Hükü
metince geri alındığı doğru değildir. 

Haşhaş ekimi yasaklanan 7 ilde 2 . 12 . 1974 ta
rihi itibariyle 1972 yılı tazminatı olarak 28 746 üre
ticiye 30 666 510 lira 1973 yılı tazminatı olarak 61 932 
üreticiye 76 652 024,91 lira ve 1974 yılı tazminatı ola
rak da 54 450 üreticiye 67 620 735,28 lira ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ueuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/10) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıldönü
mü nedeni ile PTT îdaresince bastırılması program
lanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması sebebi
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

3. — Cumhur;yet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıld'z'm, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/26) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessir uçak kazanma da
ir, Ulaştırma Hakanından sözlü sorusu (6/27) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün. A. E. G.. Teîcfunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye:; Ah
met Demir Yüce'niu, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/37) 

S. —• Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
vs Tanıtma Bakanından sözlü sorusu C6/38) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpakhoğîu'nun yurt dışından hibe olarak gön
derilen arabalara dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/39) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüse
yin Kalpakhoğîu'nun, Kayseri Merkez İlçesine bağlı 
Güneş'i Nahiyesinde yapılmakta olan Ziraat Okulu 
inşaatına dair Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından sözlü sorusu (6/40) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cema-
lettin inkaya'mn, şeref tribününe ve resmî araba ile 
stadyuma gelenlere dair Gençlik ve Spor Bakanından 
•özlü sorusu (6/43) 

i 2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu (6/44) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Saba-
hatt:n Orhon'un, fındık taban fiyatına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/47) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkamnca 
Seçilen liye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
başbakandan sözlü sorusu (648) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Çatman" İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Kemal Şenocak'ın, Afyon Karahisar İli Daz
kırı Kaymakamı hakkında hazırlanan müfettiş rapo
runa dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/51) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancmk Bakanmdan sözlü sorusu. (6/52) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'ın, 1974 yılı köy elektrik yapını progra
mına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/53) 
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20. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi | 
Niyazi Ünsal'ın son günlerde vuku bulaı bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/55) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarhcah'ııın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair ' 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sö:dü soru
su. (6/56) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTİ

RİLAN İŞLER I 

I V I 

A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI | 
VERİLEN İŞLER 

1. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ! 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/192; C. Se- j 
natosu : 1/330) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi : ] 
20 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 14 . 5 . 1975) I 

X 2. — Devlet Sanayi ve Pşçi Yatırım Bankası 
kurulması ile ilgili Yetki Kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena- j 
tosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan korniş- [ 
yonları raporları (M. Meclisi : 1 4; C. Senatosu : J 
1/325) (S. Sayısı : 462) (Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1975; ! 
(Bitiş tarihi : 7 . 5 . 1975) j 

3. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ı 
ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan ! 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 3/171; C. Senato- [ 
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 30 . 4 . 1975) 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde i 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ı 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/149; C. ! 
Senatosu : 1/331) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 14 . 5 . 1975) 

5. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : î/181; C. Senatosu : î/312) 
(S. Sayısı : 45i) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 
(Bitiş tarihi : 30 . 4 . 1975) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı ile 
Uçrık Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatomu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh 
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
;ö:'üm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di üzerııı, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10,9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs 
nü Dikeçligiiım Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkmda Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırmasi isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe
lik baş'ın il sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuza! ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 



10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca { 
seçilen Üye Özer Derfail ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştı:ma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanhğınm Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi : 12 .12 .1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz i 972 tarih ve 31. 11 Mart î )~-\ 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararlan 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının. 
TRT'nin malî ve idari işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

16. — Diyanet îşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (10/44) (Dağıtma tarihi: 24.2 .1975) 

17. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 2S, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279"a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

18. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurl'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriyo Karabulufa. 
5880 sayılı Fatma Hikmet Cüymen'e. 5831 saydı öz
gül Ertıınç'a 58S2 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 

sayılı Fatma Mücyycd Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e. 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saîdı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973. 20 . 6 . 1974, 6 . 3 , 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 
5937,7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
Sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

19. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a ¥ nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 587i sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nci Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4 153) (S. Sayısı : 36Te 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

21. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
!2 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4 162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

22. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 



23. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6.1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

24. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

25. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e.l nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

26. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

27. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 .6 .1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karana Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 .6 .1974 tarih ve 31, 6 .3 .1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 

Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

28. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize İzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 50. 6 . 3 . 1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (3. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

29. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulı-aun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanr.nun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kan;) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S^ 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

3i. — Kütahya eski Milletvekili " (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka-
rann Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-



nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 .1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

33. - Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve S sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayiiı raporlar; (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389"a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski îviaiiye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 39C"a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararm Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih" ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayiiı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 39i'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 
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37, — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-

| lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
I M, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se-
ı natosu : 4/1.88) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
i tariki : 20 . 3 . 1975) 

| 38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nci Kurulurun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/137) (3. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
riki : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Miiîccvckiîi (Eski Ma1 iye Ba
kan-) Me.m:'. Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 

i Karar Cetvelindeki v.78 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa-

I y.Î! Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
i 

| nci KuruVda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4''i86) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski MiiîeV/eklli (Eski Maliye Ba
kar') Mesut Enez'in Diiekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edUemcyaaeğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 say:îı raporları (C. Senato
su : 4/135) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kan;) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-
takk Karar Cetvelindeki 875 saydı Naciye îzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 



sayılı Kanunun 12 ncı maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporlara (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı-
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalik Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayı?! Kanunun i2 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun. 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975} 

44. — Ziya Müezzinoğîu'nun (Eski iv!a!'ye Caka
nı - Dışardanı Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 123 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1556; sayılı Kemal Dcrin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun., 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kuralda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1971- tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağ:tma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih • ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402'ye i nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1375) 
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T 46. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
i Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuruîu-
I nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 7i sayılı Haftalık Karar Cet-
J velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü

şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun. 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6. 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/8i - 4/22) (S. Sa-

j yiGi : 1574'e 3 ncü eh) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 
| 47. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 

lürkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-
j ruiunun 12 . 7 . 1957 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka

rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve D;lekçe Karma 

I Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17,1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve i 7 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/30 - 4/23) 

j (S. Sayısı : !575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

i v 

j İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
j A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
i İŞLER 
| B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
i İŞLER 

X I . — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra-
J sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay-
I 'anmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarı-
| sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/144; C. Senatosu : 
1/303) (S. Sayısı : 443) (Dağıtma Tarihi : 20 . 2 . 1975) 

| (hliils tarihi : 28 . 4 . 1975) 
| X 2. — Cenazelerin nakli Anlaşmasının onaylan

masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

I raporu. (M. Meclisi : 1/127; C. Senatosu : 1/304) (S. 
Sayısı : 444) (Dağıtma Tarihi : 20.2.1975) 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

j X 3. — 653 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge-

j cici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/150; C. Sena-
j tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma Tarihi : 

20 .2 1975) (Bitiş tarihi : 2 9 . 4 . 1975) 



X 4. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul 
kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/153; 
C .Senatosu: 1/300.) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma ta
rihi : 24 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

X 5. — Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi: 1/160; C. Senatosu: 1/298) (S. Sayısı: 449) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) (Bitiş tarihi : 
28 .4 .1975) 

X 6. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması 
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/16!; C. Senatosu : 1/297) 
(S. Sayısı : 450) (Dağıtma Tarihi : 24 .2 .1975) 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

X 7. — «Sivil Havacılık G ü v e n l i ğ i Karşı Kanun 
Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül 1971 
tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/145; C. Senatosu : 
1/306) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 
(Bitiş tarihi : 28 .4 . 1975) 

X 8. — «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı 
Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/146; C. Senatosu : 1/305) (S. Sayı
sı : 453) (Dağıtma Tarihi : 24 .2 .1975) 
(Bitiş tarihi : 28 .4 1975) 

X 9. — Axi ve soyadlarımn nüfus kütüklerine ya
zılış şekline ilişkin Sözlc;mcn;n onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri kcmisyonla-
rı raporları (M. Meclisi : i/86; C. Senatosu : 1/308) 
(S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

7 — 
X 10. — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltıl

masına dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve İçişleri komisyonları ra
porları (M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/307) (S. 
Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1975) 
(Bitiş tarihi : 28 .4 .1975) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/88; 
C. Senatosu : 1/299) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
12.3.1975) (Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

X 12. — 19 .7 .1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
masına ve bu maddeler yerine yeni maddeler konul
masına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/172; C, Senatosu : 1/326) (S. Sayısı : 457) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1975) (Bitiş tarihi : 
7 . 5 . 1975) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında suçluların geri verilmesi ve Ceza İş
lerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/87; 
C. Senatosu : 1/301) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.3.1975) (Bitiş tarihi : 29 .4 .1975) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Krallığı arasında Hukukî ve Ticari konularda adlî.iliş
kileri düzenleyen sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/302) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 12.3.1975). 
(Bitiş tarihi : 28 . 4 . 1975) 

15. — 23.2.1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harç
lıkları Kanununun 2 nei ve 6 ncı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 



ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/49: C. Se
natosu : 1/336) (S. Sayısı : 463) (Dağılma tarihi : 
1 . 4 . 1975) 

16. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muha
sebe! Umumiye Kanununa ek 6245 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/18?; C. Senatom : 1 324) İS. Sayı
sı : 464) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1975) 

17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmem bazı mad
delerinin yürürlükten kukhnîması ve bu kanuna bir 
ek geçici madde eklenmesi kekkmda kanun tasan-
smm, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Mim Savunma ve Pütçe ve Pi?r> Ko
misyonla'-; rapodan (M. Meçim : ] 179; C. Sere?.to
su : 1 ;335s (?. Sayısı : 465; (Haftam tarihi • 2.4.1975} 

İS. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarmnm Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
i 4 77; C. Senatosu : 1/333) (S. Sayısı : 466) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 4 . 1975) 

i 9. — 926 sayih Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 3 1 . 7 . 1970 tarih ve 1323 s?yılı Kanunla ek
lenen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı mad
decine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna 
ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasa-
rrsmm Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plan 
Mmisv-uan raccılaa (M. Meclisi : 1/178; C. Sena
tosu : 1 332) (S. Say;s; : 467) (Dağıtma tarihi • 
2 . 4 . 1 975) 
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Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
5 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 

1/150; C. Senatosu : 1/309) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 99) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1011 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 1 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
16, 21, 28 . 1 . 1975 tarihli 27, 28 ve 31 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 99) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 14 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/309 

Karar No. : 2 
Sıra No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 1 . 1975 tarihli 31 nci Birler.minde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen 
633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ye Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 10 ve 11 Şubat ta
rihli birleşimlerinde, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Özgüneş ve Diyanet işleri Başkanlığı temsilcilerinin katıl
ması ile tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Mehmet Özgüneş'in bu kanun tasarısı hakkında Komisyonumuzda yaptığı açıklama
da özetle; 
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«15 . 8 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtına yeni bir hüviyet 
kazandırmış ve Devletimizin bu teşkilâttan beklediği hizmetlerin daha iyi bir biçimde görülmesine gerçek
ten büyük çapta yardımcı olmuştur. 

Ancak, kanunun 10 yıllık uygulanmasından alınan sonuçlar, birtakım aksaklıkların olduğunu göstermiş
tir. İşte bu aksaklıkların giderilmesi, Diyanet işleri Başkanlığı merkez ve iller kuruluşlarının daha rahat ve ve
rimli çalışabilmesi için bu değişiklik tasarısı hazırlanmıştır. 

Şeklinde beyanda bulunmuştur. 
Bakanın bu açıklamasından, tasarı hakkındaki sorulan cevaplandırmasından ve üyelerin tasarının tümü 

üzerindeki görüş, düşünce ve isteklerini bildirmesinden sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

I - Tasarının, Millet Meclisince kabul edilen 1 nci maddesinin kapsamına giren 5, 8, 11, 13, 15, 23, 24, 31 
nci maddeleri ve tasarının 2 nci maddesi kapsamına giren geçici 8, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri ile 3 ve 4 

ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
II - Tasarının keza 1 nci maddesi kapsamına giren 2, 6, 7, 20 ve 22 nci maddelerini hedef tutmak üzere 

verildiği anlaşılan önergenin çoğunlukla kabulüne binaen; (Dinî Hizmetler Dairesi) ve (Dinî Hizmetler Mü
dürlüğü) ibarelerinin (Din Hizmetleri Dairesi) ve (Din Hizmetleri Müdürlüğü) olarak değiştirilmesi ve 2, 6 ve 
7 nci maddelerdeki hükümlerin, Millet Meclisi metnine göre muhafaza edilmesi kabul edilmiştir. 

III - Tasarının yine 1 nci maddesiyle ele alınmış olan 12 nci maddesi hakkında verilen bir diğer öner
ge ile, (D) fıkrasının da tasarıdaki diğer fıkralar gibi bentlere ayrılarak sıralanması ve ayrıca maddenin son 
fıkrasının metinden çıkarılması kabul edilmiştir. 

IV - Tasarının aynı şekilde 1 nci maddesi ile ele alınmış olan 20 nci maddenin 1 nci fıkrası hakkında 
verilen önerge ile (Diyanet İşleri Başkanlığına ve) ibaresi tasarıdan çıkarılmıştır. 

V - Tasarının 1 nci maddesi ile ele alınmış olan 21 nci maddenin (a) bendi, verilen önerge ile değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

VI - Tasarının 1 nci maddesi ile ele alınmış olan 22 nci maddenin ilk fıkrasındaki (niteliğin) kelimesi, 
(niteliğinin) olarak düzeltilmiştir. 

VII - Bu tasarının 1 nci maddesi ile ele alınmış bulunan belediyelerce görevlendirilmiş ve ileride görevlen
dirilebilecek olan cenaze imamları ve okuyucularına ilişkin 21 nci maddenin (g) ve 22 nci maddenin (h) 
fıkraları ile keza aynı tasarının 2 nci maddesi ile eklenen geçici 12 nci maddenin uygulanmasında, mahallî 
bir idarî kuruluş olan belediyelerin, cenaze masrafları karşılıkları için esasen cenaze sahiplerinden peşinen 
yaptıkları tahsilat miktarları dikkate alınarak, bu tür görevlerde istihdam edileceklerin kadro aylıkları ile 
sair özlük hakları tutarlarının ilgili belediyelerce karşılanmasını ve düzenlenmesini teminen, Hükümetçe ge
reken teklif ve hükümlerin ayrıca düşünülmesi ve icabında bir yeni tasarıya bağlanması temenniye şayan gö
rülmüştür. 

Tasarının önem ve kapsamı dikkate alınarak, Millet Meclisinin öncelik isteği Komisyonumuzca da aynen 
benimsenerek kabul edilmiştir. 

Durum Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına saygı ile arz ve takdim olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Uşak Tabiî Senatör Konya 

M. F. Atayuri Söz hakkım saklıdır (7, 20, 22 ve geçici 12 nci 
(7, 20, 22 ve geçici 12 nci maddede Sözcü) 

maddede muhalifim) F. Özlen 
K. Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 446) 
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Çanakkale 
/. Kutluk 

Mardin 
S. Mehmetoğlu 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuz 

(7, 22 nci maddelere muhalifim) 
C. Ertuğ 

Diyarbakır 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuz 
A. Erdoğan 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuz 

S. Hazerdağlı 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
(7 nci maddenin A/a fıkrasına 

muhalifim) 
N. Talû 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Bağımsız 
Ft Çelikbaş 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 446) 
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KARŞIT OY YAZISI 

(Muhalefet Şerhi) 

Bu Kanun Tasarısında özellikle 3 noktada karşı olunan hususlar aşağıda açıklanmıştır. 
Madde l'e İlişkin Madde 7 üzerindeki düşünceler : 
Bu maddenin A) Bendi a) kısmında hükme bağlanmak istenen şeyin özü, Din Hizmetleri Müdürlüğünün, 

din konusunda toplumu aydınlatmasıdır. 633 Sayılı Kanunda (ibadethaneler içinde ve dışında) biçiminde yer 
alan hüküm şimdi, (ibadethanelerde ve toplumu aydınlatmaya elverişli her yerde) biçimine sokulmuştur. Ay
rıca maddeye (bu konuda Devlet yayın organları ile işbirliği yapmak) hükmü de eklenmiştir. 

Çok açık ve sade biçimde yazılması gereken hüküm, ayrıca yorumlamaya gerek gösteren ve uygulayıcıları, 
kamu düzeni esasları ile çatıştırabilecek nitelik taşıyan bir kapalılıkla ele alınmıştır. Toplumun dinsel konular
da ibadethanelerde ve buraların dışında hangi amaçla, nasıl aydınlatılacağını ihtiyaçlar, koşullar ve olanaklar 
tayin eder. Onun için bu hükmün ya 633 Sayılı kanundaki gibi bırakılması ya da şu biçimde ele alınması ge
rekir. 

«Uygun araç ve olanaklardan yararlanarak, toplumu din konusunda aydınlatmak ve gerekirse bu konuda 
Devlet yayın organları ile işbirliği yapmak.» 

Madde l'e ilişkin Madde 20 üzerindeki düşünceler : 
Bu maddedeki aday tespit kurulunun il temsilcileri bakımından çok genişletilmesinin seçimdeki isabeti sağ

layacağından kuşku duyulur. Aday Tespit Kurulunun bünyesi oluşturulurken, fazlalık yerine Din İşleri Yük
sek Kurulu gibi, Kuruluşun en yüksek karar organına seçilecek üyeleri ayırdedebilecek nitelikte bilgi ve tec
rübe sahibi kişilerin çoğunlukta olmasını sağlayacak ölçülerin kullanılması yerinde olur. Seçici tabanı geniş
ledikçe seçim olayının tabiatı gereği, din görevlileri arasında istenmeyen çekişmelerin ortaya çıkması ihtimali 
düşünülmesi gereken bir husustur. 

Madde l'e ilişkin Madde 22 üzerindeki düşünceler : 
Bu maddeye ilişkin düşünceler şu iki noktada toplanmaktadır. 
1. — Diyanet İşleri Kuruluşunun bütün görevlilerinde aranacak olan ortak niteliği açıklayan hüküm, ya

zılış biçimi bakımından Anayasa Hukukumuza ve Lâyık devlet esaslarına aykırı düşer gözükmektedir. Kaldı ki. 
hüküm, ölçü ve uygulama bakımından yeterli değil ve objektif olma niteliğinden de yoksundur. 

Dinsel törelerin beşerî objektif hukuk kuralları yerine geçemeyeceği açıktır. Yasada ise tamamen bu yola 
gidilmiştir. 

Diyanet İşleri Kuruluşunun tamamen genel idare içinde bulunması ve Devlet Memurları hakkında da, 
işe alınma niteliklerinin kanunlarda hukuk kuralları olarak gösterilmiş olması karşısında, bunlardan tamamen 
ayrı olan ve dinsel töreleri bir hukuk kuralı haline sokan esaslar getirmek doğru değildir. Kuruluşun meslekî 
fonksiyonunu yerine getirecek olan din görevlilerinde bazı özel niteliklerin bulunması ve görev verilirken bu 
hususun gözönünde tutulması elbetteki zorunludur. Bu kişilerin toplum içindeki saygınlık bakımından ahlâk
ça, tutum ve davranışça sevilen, sayılan ve iyi bilinen kişilerden seçilmesi gereği karşısında din görevlisi ola
rak çalışacaklar için, memurlar kanunundaki nitelikleri de takviye etmek üzere, kuruluş kanununa «Kuruluşun 
yönetim kademelerinde ve din hizmetlerini yürütmede görev alacaklar hakkında, davranış ve dinsel hizmet
lere ilgi bakımından toplumda saygınlık ve güven kazanabilme niteliği de aranır.» hükmü konulabilir. 

Böyle hüküm konmasa da istisnaî bazı olaylar dışında bir din görevlisinin itikat, ibadet, tutum ve davranış 
bakımından toplumun duygularına ters düşebileceğini ve yetkililerin de, görevlendirmede bu hususa dikkat 
etmeyeceklerini düşünmek zordur. İnsanlık hali, böyle olaylar çıktığında disiplin cezalarının ve öbür yasal hü
kümlerin uygulanacağı da kuşkusuzdur. 

Görülüyor ki, maddedeki hükmü Lâyik Devlet esaslarını da zedelemeden, daha açık ve daha etkin olarak 
düzenlemek olanağı vardır. Gerek hukuk anlayışı, gerek yasa tekniği bakımından en doğrusu, Devlet Memurları 
Kanununun açık, kesin ve yeterli hükümlerine dayanmak ve Diyanet İşleri Kuruluşundaki görevlilerin özel 
şartlarını, bir görev ve çalışma yönetmeliğinde göstermektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 446) 



— 5 — 
2. — Bu madde ayrıca, Diyanet işleri Başkanında aranan niteliklerde yetersizdir. Bu makama gelecek bir 

kişinin, yüksek din eğitimi görmesi yanında, uygun konularda doktora tezini de vermiş olması ve Arapçadan 
başka dünyada yaygın bir yabancı dili de çok iyi bilmesi gerekir. Bu husus bugünkü koşullar içinde bir sıkıntı 
yaratacaksa en azından bir hedef olarak ele alınmalı ve bir geçici madde ile, hükmün işletilmesi yeterli bir 

süre (4 - 6 yıl) geriye atılmalıdır. 
Yüce Senatonun takdirlerine sunulur. 

Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 446) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 2, 5 nci mad
denin 1 nci fıkrası, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleri ile 31 nci maddenin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kuruluş 

Madde 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı bir Başkanın yönetimi altında üç Başkan Yardımcısı ile aşağıdaki 
birimlerden kurulur. 

A) Merkez Kuruluşu : 
Din İşleri Yüksek Kurulu 
Dinî Hizmetler Dairesi 
Olgunlaştırma Dairesi 
Teftiş Kurulu 
Hukuk Müşavirliği 
Personel Dairesi 
Araştırma ve Planlama Müşavirliği 
Donatım Müdürlüğü 
B) İller Kuruluşları : 
İl Müftülükleri 
İlçe Müftülükleri 
C) Yurt dışı Din Hizmetleri Müşavirlikleri 
(Yurt dışına atanacak din hizmetleri müşavirliklerinin teşkilât, çalışma usul ve şartlan çıkarılacak bir tü

zükle tespit edilir.) 

Madde 5. — Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma orga
nı olup, bir başkan ile on üyeden teşekkül eder. Başkan ve üyelerin görev süreleri 6 yıldır. Süresi biten üye
ler yeniden seçilebilir. Üyelerin yarısı her üç yılda bir yenilenir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için 
seçim yenileme seçimleri ile birlikte yapılır. Yeniden seçilemeyen üyeler, müktesep durumlarına uygun baş
ka görevlere atanırlar. 

Dinî Hizmetler Dairesi 

Madde 6. — Dinî Hizmetler Dairesi bir Başkanın yönetimi altında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur : 
A) Dinî Hizmetler Müdürlüğü 
B) Hac İşleri Müdürlüğü 

Dinî Hizmetler Dairesine bağlı Müdürlüklerin görevleri 

Madde 7, — Dinî Hizmetler Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

A) Dinî Hizmetler Müdürlüğünün görevleri : 
a) İbadethanelerde ve toplumu aydınlatmaya elverişli her yerde din konusunda irşâdedici çalışmalar yap

mak, bu gaye ile teknik araç ve imkânlardan yararlanmak, bu konuda Devlet yayın organları ile işbirliği 
yapmak, 

b) Müslüman vatandaşların millî ülkülere bağlılıklarını koruyucu inanç ve inanç aykırılıklarının istisma
rım önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

c) Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın bulundukları yerlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 
atanacak din görevlilerinin seçimi ve çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, 
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633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkankğı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2, 5 nci 
maddenin 1 nci fıkrası, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleri ile 31 nci maddenin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kuruluş 

MADDE 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı bir Başkanın yönetimi altında üç başkan yardımcısı ile aşağıdaki 
birimlerden kurulur. 

A) Merkez kuruluşu : 
Din İşleri Yüksek Kurulu 
Din Hizmetleri Dairesi 
Olgunlaştırma Dairesi 
Teftiş Kurulu 
Hukuk Müşavirliği 
Personel Dairesi 
Araştırma ve Planlama Müşavirliği 
Donatım Müdürlüğü 
B) İller kuruluşları : 
İl Müftülükleri 
İlçe Müftülükleri 
C) Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlikleri : 
(Yurtdışına atanacak din hizmetleri müşavirliklerinin teşkilât, çalışma usul ve şartlan çıkarılacak bir sü

zükle tespit edilir.) 

Madde 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Din Hizmetleri Dairesi 

Madde 6. — Din Hizmetleri Dairesi bir başkanın, yönetimi altında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur : 
a) Din Hizmetleri Müdürlüğü 
b) Hac İşleri Müdürlüğü 

Din Hizmetleri Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri : 

MADDE 7. — Din Hizmetleri Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

A) Din Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) İbadethanelerde ve toplumu aydınlatmaya elve •işli Iıer yerde din konusunda irşadediei çalışmalar yap

mak, bu gaye ile teknik araç ve imkânlardan yararlanmak, bu konuda Devlet yayın organları ile işbirliği yap
mak, 

b) Müslüman vatandaşların millî ülkülere bağlılıklarını koruyucu inanç ve inanç aykırılıklarının istisma
rını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

c) Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlanrmzm bulundukları yerlere Diyanet İşleri Başkanlığınca 
atanacak din görevlilerinin seçimi ve çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, 
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d) Din konusunda toplumu ve yurt d«şındaki yartdaşlarmuzt aydınlatmak amacı ile gerekli çalışmaları 
yürütmek, 

e) Yurt dışından gelen ve Başkanlık görevleri ile ilgili konularda temas ve incelemelerde bulunmak is
teyen kişi, heyet ve gruplarla ilgilenmek, 

f) Namaz vakitlerinin ve dinî günlerin doğru olarak hesaplanmasını sağlamak, 
g) Belediyelerle, cenazeler konusunda işbirliği yapmak, cenaze imamları ve okuyucularının çalışmaları ile 

ilgili hizmetleri düzenleyip yürütmek, 
B) Hac İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) H a c ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili (yuıt içinde ve dışında) her çeşit işlemleri yürüt

mek, 
b) Hac İşleri Döner Sermayesini maksadına uygun olarak yürütmek, 
c) Hac işlerinin yürütülmesinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 
Hac İşleri Müdürlüğünün çalışma esasları altı ay Îcinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine «Hac işleri Döner Sermayesi» adı ile 3 milyon lira ödenek konur. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye 20 milyon lirayı buluncaya kadar döner ser
mayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı bütçeye gelir kaydedilir. Gerektiğinde döner 
sermayenin artırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Döner sermayenin bütün harcamaları 1050 ve 249Ö sayılı Kanunlar ile bunlara ek ve değişiklik hüküm
leri dışındadır. 

Döner sermaye işlemleri ve hesap yöntemleri Maliye Bakanlığı ile Başbakanlıkça birlikte hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her yıl sonunda düzenlenecek bilançolar 
belgeleri ile birlikte Saysştaya ve ayrıca bilançonun bir nüshası Maliye Bakanlığına verilir. 

Bu işlerde çalışacak personelin kadroları her yıl ihtiyaca göre Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığı ile birlikte tespit edilir, 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldı*'. 

Olgunlaştırma Dairesi 

Madde 8. — Olgunlaştırma Dairesi bir başkanın yönetimi altına aşağıdaki Kurul ve Müdürlüklerden 
kurulur : 

A) Eğitim Müdürlüğü 
B) Derleme ve Yayın Müdürlüğü 
C) Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğü 
D) Mushafları İnceleme Kurulu 

Olgunlaştırma Dairesine bağlı Kurul ve müdürlüklerin görevleri : 
A) Eğitim Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın çeşitli kademelerine bilgili elemanlar temin etmek amacı ile, yurt içindeki ve yurt dı-

şmdaki her dereceli okullara burs tahsis etmek ve burslarla ilgili işleri yürütmek, 
b) Başkanlık personelinin meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek amacı ile, lüzumlu kurs, seminer ve 

konferanslar hazırlamak ve bunların çalışmalarını yürütmek, 
c) Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî ve meslekî kurs, seminer, konferans ve kongrelere kuruluş 

personelinden lüzumlu görülenlerin devamını sağlamak ve bu konudaki işleri yürütmek, 
d) Meslekî öğretim yapan Kur'an kurslarının açılış, eğitim, öğretim ve denetim işlerini Millî Eğitim 

Bakanlığı ile işbirliği yaparak yürütmek, 
e) Başkanlık eğitim merkezleri ile ilgili işleri yürütmek, 
f) Din şûrası ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
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d) Din konusunda toplumu ve yurt dışındaki yurtdaşlarımızı aydınlatmak amacı ile gerekli çalışmaları 
yürütmek, 

e) Yurt dışından gelen ve Başkanlık görevleri ile ilgili konularda temas ve incelemelerde bulunmak is
teyen kişi, heyet ve gruplarla ilgilenmek, 

f) Namaz vakitlerinin ve dini günlerin doğru olarak hesaplanmasını sağlamak, 
g) Belediyelerle, cenazeler konusunda işbirliği yap;nak, cenaze imamları ve okuyucularının çalışmaları ile 

ilgili hizmetleri düzenleyip yürütmek, 
B) Haç İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Haç ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili (yurt içinde ve dışında) her çeşit işlemleri yürüt

mek, 
b) Hac îşleri Döner Sermayesini maksadına uygun olarak yürütmek, 
c) Haç işlerinin yürütülmesinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
Haç İşleri Müdürlüğünün çalışma esasları altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine «Haç İşleri Döner Sermayesi» adı ile 3 milyon lira ödenek konur. Bu 

sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye 20 milyon lirayı buluncaya kadar döner sermayeye 
eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı bütçeye gelir, kaydedilir. Gerektiğinde döner sermayenin 
artırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Döner sermayenin bütün harcaınaian, 1050 ve 2490 sayılı kanunlar ile bunlara ek ve değişiklik hüküm
leri dışındadır. 

Döner sermaye işlemleri ve hesap yöntemleri Maliye Bakanlığı ile Başbakanlıkça birlikte hazırlanacak 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her yıl sonunda düzenlenecek bilançolar belge
leri ile birlikte Sayıştaya ve ayrıca bilançonun bir nüshası Maliye Bakanlığına verilir. 

Bu işlerde çalışacak personelin kadroları, her yıl İhtiyaca göre Devlet Personel Dairesi ve Maliye Ba
kanlığı ile birlikte tespit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

Madde 8, — Millet Meclisi metninin 8 nci madde i aynen kabul edilmiştir. 
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B) Derleme ve Yaym Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın her çeşit yaym işlerim yürütmek, 
b) Dinî yayınlar döner sermayesini maksadına uygun olarak yürütmek, 
c) Din ile iJgiii yayınları derlemek, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren ve dinî mahiyette olan basma-

yazı ve resimlerden ikişer nüshayı basımevciler Diyanet İşleri Başkanlığı Derleme ve Yaym Müdürlüğüne 
gönderirler. Bu Kanana uymayanlar hakkmda gerekli kovuşturmanın yapılmasını Başkanlık C. Savcılığından 
ister. 

C) Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğünün görevleri : 
a) Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivini kurmak ve kurulanları yönetmek, 
b) Merkezde ve iller kuruluşlarında kütüphaneler kurmak, kurulmuş olanları yönetmek, 
Arşiv ve kütüphanelerin kuruluş ve yönelimleri, çıkarılacak bir yönetmelikle belirtilir. 
D) Mushafları İnceleme Kurulu ve görevleri ; 
Mushafları İnceleme Kurulu bir Başkan ile 6 üyeden teşekkül eder ve aşağıda gösterilen görevleri yapar : 
a) Türkiye'de bastırılacak Mushaf ve cüzlerinin, meallî mushafîsrın, her ne suretle olursa olsun Mushaf 

metinlerinin doğru olarak basılmasını sağlamak ve kontrol eîmek, 
b) Yurt dışından ithai olunacak veya yurt dışında bastırılacak Mushaf ve cüzlerinin yurda sokulup 

sokulmayacağına karar vermek, 
c) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmak. 
Mushafları İnceleme Kurulunun kontrolundan geçip bu Kurulun mührünü taşımayan Mushaf ve cüz

lerinin satışı yasaktır. Kontroldan geçmeden satışa çıkarılan Mushaf ve cüzleri, mahkeme kararı ile topla
tılır. 

Mushafları İnceleme Kuruluna inceletmeden veya bu kurulca yapılan düzeltmeleri dikkate almadan 
Mushaf ve cöz bastıranlar hakkında basılan Mushaf ve cü?.Ierinin değerinin dörtte birinden az olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmoîunur. 

Mushafları İnceleme Kurulunun çalışma usul ve esasları aîü ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
tespit edilir. 

Personel Dairesi 

Madde 11. — Personel Dairesi bir Başkanın yönetimi altına aşağıdaki müdürlüklerden kurulur : 
A) Atama İşleri Müdürlüğü 
B) Sicil İşleri Müdürlüğü 
C) Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğü 
D) Evrak ve İdare İşleri Müdürlüğü 

Personel Dairesine bağlı Müdürlüklerin görevleri 

Madde 12. — Personel Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
A) Atama İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Merkez ve îlîer Kuruluşuna atanacak personelin atanmalarına ilişkin işleri yürütmek, 
b) Yeniden alınacak personelin sınavlarım yapmak, bu personelin atanacak yerlerini tespit etmek ve mec

burî hizmetlilerin takibi gibi işleri yürütmek, 
c) Başkanlığın kadro ve disiplinle ilgili işlerini yürütmek. 
B) Sicil İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a> Başkanlığın Merkez ve İller Kuruluşunda çalışan personelin sicil ve özlük dosyalarının düzenlenme

si, korunması, personelin durumunda meydana gelen değişmelerin dosyasına işlenmesi ile ilgili işleri yürüt
mek, 
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Madde 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personel Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri 

Madde 12. — Personel Dairesine bağlı müdürlüklerin görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
A) Atama İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Merkez ve iller kuruluşuna atanacak personelin atamalarına ilişkin işleri yürütmek, 
b) Yemden alınacak personelin sınavlarını yapmak, bu personelin atanacak yerlerini tespit etmek ve mec

burî hizmetlilerin takibi gibi işleri yürütmek, 
c) Başkanlığın kadro ve disiplinle ilgili işlerini yürütmek. 
B) Sicil İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Merkez ve İller Kuruluşunda çalışan personelin sicil ve özlük dosyalannm düzenlenmesi, 

korunması, personelin durumunda meydana gelen değişmelerin dosyasma işlenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 
b) Personelin terfii, kıdem, intibak, izin, sağhk, rapor, emeklilik, gibi özlük hakları ile ilgili işleri yürüt

mek. 
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b) Personelin terfii, kıdem, intibak, izin, sağlık, rapor, emeklilik gibi özlük hakları ile ilgili işleri yü
rütmek. 

Araştırma ve Planlama Müşavirliği 

Madde 13.' — Bir Baş Müşavirin Başkanlığında, Organizasyon ve Metot Müşaviri, Planlama Müşaviri 
ile yeteri kadar müşavir ve uzmandan kurulur. 

A) Baş Müşavirin görevleri : 
a) Müşavirliğine bağlı müşavirler ile diğer personelin çalışmalarını düzenler ve yönetir. 
b) Başkanlıkça verilen diğer işleri görür. 
B) Organizasyon ve Metot Müşavirinin görevleri : 
a) Başkanlığın çalışmalarında verimi artırmak, sürat, kolaylık ve basitlik sağlamak üzere araştırma

lar yapar, tavsiyelerde bulunur, 
b) Türkiye çapında Başkanlık teşkilâtının çalışmaları ile ilgili anketler düzenler ve neticeyi Başkanlığa 

sunar, 
c) Baş Müşavir tarafından verilen diğer işleri görür. 
C) Planlama Müşavirinin görevleri : 
a) Başkanlığın, kalkınma planlarında yer alması gereken geleceğe dönük hizmetlerini planlar, 
b) Planda yer alan Başkanlıkça ilgili bölümlerin uygulanması hususunda ilgili birimlere görüş bildirir. 

B) İller Kuruluşları 

İl Kuruluşu 

Madde 15. — Diyanet İşleri Başkanlığının İller Kuruluşu; il ve ilçe müftülükleri, müftü yardımcıları, vaiz, 
murakıp, şef, imam - hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi, Müezzin - Kayyım, memur, kayyım ve diğer görevli
lerden meydana gelir. 

C) Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğünün görevleri : "-
a) Başkanlığın bütçesini hazırlamak, bütçe kanunlarına göre uygulama ile ilgili işleri yürütmek, 
b) Personelin aylık, yolluk gibi malî hakları ile ilgili işleri yapmak. 
D) Evrak ve İdare İşleri Müdürlüğünün görevleri: 
Bu Müdürlüğün görevleri Başkanlığın genel evrak işlerini düzenlemek, ilgililere işlerinin durumu hakkın

da bilgi vermek ve bütün daire hizmetlerini yönetmekve yürütmek. 
Olgunlaştırma Dairesi ile Personel Dairesi her iki daireyi ilgilendiren konularda koordineli çalışırlar. 

Aday Tespit Kurulu 

Madde 20. — Diyanet İşleri Başkanlığına ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacakların adaylığını 
tespit etmekle görevli bir aday tespit kurulu kurulmuştur. 

Aday Tespit Kurulu, Diyanet İşleri Başkanının Başkanlığında : 
a) Başkan Yardımcıları, 
b) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, 
c) Dinî Hizmetler Dairesi, Olgunlaştırma Dairesi ve Personel Dairesi Başkanları, 
d) Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Mivlürü, 
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C) Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Bütçesini hazırlamak, bütçe kanunlarına göre uygulama ile ilgili işleri yürütmek, 
b) Personelin aylık, yolluk gibi malî haklan ile ilgili işleri yapmak. 
D) Evrak ve idare İşleri Müdürlüğünün görevleri : 
a) Başkanlığın Genel evrak işlerini düzenlemek, 
b) İlgililere işlerinin durumu hakkında bilgi vermek, 
c) Bütün daire hizmetlerini yönetmek ve yürütmek. 

Madde 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aday tespit kurulu 

Madde 20. — Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atanacakların adaylığını tespit etmekle görevli bir aday 
tespit kurulu kurulmuştur. 

Aday Tespit Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığında : 
a) Başkan yardımcıları, 
d) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, 
c) Din Hizmetleri Dairesi Olgunlaştırma Dairesi ve Personel Dairesi Başkanları, 
d) Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürü, 
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e) Din Eğitimi veren yüksek dereceli okullarla aynı cins fakültelerin, her birinin islâmî bilimleri okutan 
öğretim üyeleri arasından seçeceği birer üye, 

f) Her il çevresi müftüleri (veya vekilleri) ile vaizlerinin ilde toplanıp seçecekleri birer il temsilcisi ile ku
rulur. 

(e) ve (f) bendlerinde adı geçen aday tespit kurulu üyeleri üç yıl için ve aym sayıda yedekleri ile birlikte 
seçilir. 

Bu maddedeki seçimler gizli oy ve salt çoğunluk esasına göre yapılır. 
Aday Tespit Kurulu Din işleri Yüksek Kurulunun açığı yarıya inince derhal toplamr. 

Atamalar 

Madde 21. — Diyanet îşleri Başkanı ile kuruluşunun bütün görevlilerinin 22 nci maddede yazılı nitelikleri 
taşımaları halinde atanma usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir : 

a) Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunun seçeceği üç aday içerisinden, Başbakanın teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanının imza edeceği, Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. Görev süresi 6 yıldır. Süresi dolan veya her
hangi bir sebeple görevinden ayrılan başkan yeniden seçilemez. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanır. 
Kurula ilk üye seçimine kadar bu görevde kalır, yeniden Din Kurulu üyeliğine seçilme hakkına sahiptir. 

b) Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday tespit kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, açık yerin iki ka
tı olarak seçecekleri adaylar arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, Başbakamn inhası üzerme Bakanlar 
Kurulu karan ile, 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, kurul üyelerinin kendi aralarında gizli oy ve salt çoğunlukla seç
meleri ve Başbakanın onayı ile, 

d) Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Dinî Hizmetler Dairesi Başkanı, Olgunlaştırma Dairesi Başkanı, Tef
tiş Kurulu Başkam, müfettişler, hukuk müşavirleri Personel Dairesi Başkanı, başmüşavir, donarım müdürü, il müf
tüleri, Diyanet İşleri Başkanının inhası üzerine ortak kararname iîe. 

e) Merkez kuruluşu müdürleri, müşavirler, Mushafları İnceleme Kurulu Başkam ve üyeleri, müfettiş yardım
cıları ile diğer memurlar, ilçe müftüleri, vaizler, murakıplar, Kur'an kursu öğreticileri ve yurt dışındaki Türk 
işçilerinin bulunduğu yerlere atanacak görevliler, Personel Dairesi Başkammn inhası üzerine Diyanet İşleri Baş
kanınca, 

f) Kadrolu imam - hatipler, müezzin kayımlar Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet İşleri 
Başkanlığınca (bu görevliler valilik emrine atanırlar, il sınırları içindeki görev yerleri il müftüsünün teklifi 
ve valinin onayı ile tespit edilir.) 

g) Cenaze imamları ve okuyucular Personel Oairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet İşleri Başkanlığın
ca, 

h) Kadrosuz köy imam - hatipleri köy derneğinin teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine valüik ve kayma
kamlıkça, 

i) İl ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetlileri ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve kaymakamlıkça, 
Yukarıdaki bentler dışında kalan memurlar Başkanlıkça atanırlar. 

Nitelikler 

Madde 22. — Diyanet işleri Başkanı iîe Kuruluşun bütün görevlilerinde (itikadı, ibadeti, tavır ve hareketle
rinin İslâm törelerine uygunluğu çevresinde bilinir olduğu) ortak niteliğin bulunması, ayrıca; 

a) Diyanet İşleri Başkanı ile Başkan yardımcılarının. Dîn İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, Dinî 
Hizmetler Dairesi Başkammn, Olgunlaştırma Dairesi Başkanının ve Başmüşavirin dinî yüksek öğrenim görmüş 
olması, yüksek öğreniminden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun çeşitli kademelerinde, din eğitimi 
veren müesseselerin meslekî öğretim üyeliği ve öğretmenliğinde (veya orta dereceli okulların din ve ahlâk ders
leri öğretmenliğinde) toplam en az 6 yıl çalışmış olması ve arapça bilmesi (Fazla olarak Batı dili bilmek tercih 
sebebidir.) 
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e) Din Eğitimi veren yüksek dereceli okullarla aynî cins fakültelerin, herhirinin isîâîîîî bilimleri okutan 
öğretim üyeleri arasından seçeceği birer üye, 

f) Her il çevresi müftüleri (veya vekilleri) ile vaizlerinin fide toplanıp seçecekleri birer il temsilcisi ile 
kurulur. 

(e) ve (f) bentlerinde adı geçen aday Tespit Kurula üyeleri üç yıl için ve aynı sayıda yedekleri ile birlik
te seçilir. 

Bu maddedeki seçimler gizli oy ve salt çoğunluk esasına göre yapılır. 
Aday Tespit Kurulu Din tşîeri Yüksek Kurulunun açığı yarıya inince derhal toplanır. 

Atamalar 

Madde 21. — Diyanet İşleri Başkanı ile kuruluşunun bütün görevlilerinin 22 nci maddede yazdı nitelik
leri taşımaları halinde atanma USÜÎÎ ve şartları aşağıda gösterilmiştir, 

a) Diyanet İşleri Başkan:, Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. Kanuni engeller -dışında herhangi bir se
beple görevinden ayrıhrsa Din işleri Yüksek 'Kurulu üyesi olarak atanır. Kurula ilk üye seçimine kadar bu 
görevde kahr, yeniden Din Kurulu üyeliğine seçilme hakkına sahiptir. 

b) Din tşleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday tespit kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, açık yerin iki 
katı olarak seçecekleri adaylar arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, Başbakanın İnhası üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile, 

c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, kurum üyelerinin kendi aralarında gî>;Si oy ve salt çoğunlukla seç
meleri ve Başbakanın onayı ile, 

d) Diyabet İşleri Başkan Yardımcıları, Din Hizmetleri Dairesi Başkanı;, Olgunlaştırma Dairesi Başka
nı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Hukuk Müşavirleri, Personel Dairesi Başkanı, Baş Müşavir, Donatım 
Müdürü, il müftüleri, Diyanet İşleri Başkanının inhası üzerine ortak kararname ile, 

e) Merkez kuruluşu müdürleri, müşavirler, Mushaf lan İnceleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, müfettiş 
yardımcıları ile diğer memurlar, iîçe müftüleri, vaizler, murakıplar, Kur'an kursu öğreticileri ve yurt dışında
ki Türk işçilerinin bulunduğu yerlere atanacak görevliler, Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet 
İşleri Başkanınca, 

f) Kadrolu imam - hatipler, müezzin - kayyımlar. Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet 
İşleri Başkanlığınca (bu görevliler valilik emrine atanırlar, il sınırları içindeki görev yerleri il müftüsünün 
teklifi ve valinin onayı ile tespit edilir.) 

g) Cenaze imamîan ve okuyucular Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Diyanet İşleri Baş
kanlığınca, 

h) Kadrosuz köy imam - hatipleri köy derneğinin teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve kay
makamlıkça, 

i) İl ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetlileri ilgili müftünün inhası üzerine valilik ve kaymakamlıkça, 
Yukarıdaki bentler dışında kalan memurlar Başkanlıkça atanırlar. 

Nitelikler 

Madde 22. — Diyanet İşleri Başkam ile kuruluşun bütün görevlilerinde (itikadı, ibadeti, tavır ve ha
reketlerinin İslâm törelerine uygunluğu çevresinde bilinir olduğu) ortak niteliğinin bulunması, ayrıca; 

a) Diyanet İşleri Başkanı ile Başkan Yarchmcılannm, DİK İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, 
Dinî Hizmetler Dairesi Başkanının Olgunlaştırma Dairesi Başkanının ve Başmüşavkkı dinî yüksek öğrenim 
görmüş olması yüksek öğreniminden soma Diyanet İşleri Başkanhğı kuruhışımun çeşitli kademelerinde, din 
eğitimi veren müesseselerin meslekî öğretim üyeliği ve öğretmenliğinde (veya orta dereceli okulların din ve 
ahlâk dersleri öğretmenliğinde) toplam en az 6 yıl çalışmış olması ve Arapça bilmesi (Fazla olarak Batı dili 
bilmek tercih sebebidir.) 
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b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin Personel Dairesi Başkanının, Merkez Kuruluşu Müdürlerinin, mü
fettiş yardımcılarının, müftü, müftü yardımcısı ve vaizlerin, yurt dışına atanacak din görevlilerinin dinî yük
sek öğrenim yapmış olmaları, 

c) Hukuk müşavirlerinin Hukuk Fakültesini bitirmiş olmaları, 
d) Mushafları İnceleme Kurulu Başkan ve üyelerinin dinî yüksek öğrenim yapmış ve hafız olmaları, 
e) Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlerinin dinî yüksek öğrenim yapmış olmaları ve arapça bilmeleri, 
f) Kadrolu iraam . hatiplerin, imam - hatip okulu ÎI nci devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte istekli 

bulunmadığı takdirde imam - hatip okulları I nci devresini bitirenler de atanabilirler.) Müezzin - kayyımların, 
ilkokul ve Kur'an kursunu bitirmiş olmaları, 

g) Kur'an kursu öğretmenliği için imam - hatip okulu II nci devre mezunu ve hafız olanlar (Bu nite
likte istekli bulunmadığı takdirde imam - hatip okulu I nci devre mezunu ve hafız olanlar, bunlar da bulun
mazsa ilkokul mezunu ve hafız olanlar tayin edilebilir.) 

h) Cenaze imamlarının imam - hatip okulu II nci devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte istekli bulun
madığı takdirde imam - hatip okulu I nci devresini bitirenler de atanabilirler.) okuyucuların ilkokul mezunu ve 
hâfız olmaları, kadrosuz köy imam - hatiplerinin din bilgisine sahip ve en az ilkokulu bitirmiş olmaları (Din 
bilgisinin belgesi olarak Kur'an kurslarından alınmış belge ibraz edilmediği takdirde dinî bilgisinin derecesi 
yeterliği Müftülük Komisyonunda yapılan sınavla tespit edilir.) lâzımdır. 

Disiplin Kurulları ve Muhakemat Komisyonu 

Madde 23. — Disiplin Kurulları; Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, ti Disiplin Kurulları 
olmak üzere aşağıda gösterilen üyelerden teşekkül eder. 

A) Yüksek Disiplin Kurulu, Kıdemli Başkan Yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulundan 
bir üye, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından kurulur. 

B) Merkez Disiplin Kurulu, Başkan yardımcılarından birinin başkanlığında, İkinci Hukuk Müşaviri, Baş 
Müfettiş, Baş Müşavir ve Atama İşleri Müdüründen kıfulur. 

C) İl Disiplin Kurulu, Vali veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında İl Müftüsü, Hukuk İş
leri Müdürü ve iki il vaizinden kurulur. (İki vaiz bulunmadığı takdirde, başkanlığın diğer görevlileri arasından 
müftünün teklifi ve valinin onayı ile boş üyelikler doldurulur.) 

D) Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında çalışan müftü, vaiz, murakıp, Kur'an kursu öğreticisi ve imam -
hatip gibi personelin görevlerinden doğan veya görevlerin yapılması sırasında işledikleri suçlardan dolayı yar
gılanmaları, Memurin Muhakemah hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Merkez teşkilâtında çalışan memurlann görev suçları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu, Memurin Muha
kemat Komisyonu görevini de yapar. 

Disiplin cezalan 

Madde 24. — Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin kurullarınca işlem yapılabilecek görevliler hakkında 
Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ait hükümlerinden başka, görülen hizmetin özelliğinden do
ğan diğer disiplin suç ve cezaları altı ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Genel ve özel ceza kanunları hükümleri saklıdır. 

Madde 31. — Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar sermaye 20 milyon TL. yi buluncaya kadar 
döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı Hazineye yatırılır ve bütçe gelirlerine ge
çirilir. Bağış ve yardımlar ile demirbaş eşya 20 milyon liralık tahdidin dışındadır. 

MADDE 2. — 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte vekil imara - hatip olarak görevli bulunanların: 
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b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin Personel Dairesi Başkanının, merkez kuruluşu müdürlerinin. 
müfettiş yardımcılarının, müftü, müftü yardımcısı ve vaizlerin, yurt dışına atanacak din görevlilerinin dinî 
yüksek öğrenim yapmış olmaları, 

c) Hukuk müşavirlerinin Hukuk Fakültesini bitirmiş olmaları, 
d) Mushafları İnceleme Kurulu Başkan ve üyelerinin dinî yüksek öğrenim yapmış ve hafız olmaları, 
e) Din İşleri Yüksek Kurulu raportörlerinin dinî yüksek öğrenim yapmış olmaları ve Arapça bilmeleri, 
f) Kadrolu imam - hatiplerin imam - hatip okulu II nci devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte istekli 

bulunmadığı takdirde imam - hatip okulları I nci devresini bitirenler de atanabilirler.) Müezzin - kayyımla
rın, ilkokul ve Kur'an kursunu bitirmiş olmaları, 

g) Kur'an kursu öğretmenliği için imam - hatip okulu II nci devre mezunu ve hafız olanlar (Bu nite
likte istekli bulunmadığı takdirde imam - hatip okulu I nci devre mezunu ve hafız olanlar, bunlar da bulun
mazsa ilkokul mezunu ve hafız olanlar tayin edilebilir.) 

h) Cenaze imamlarının imam - hatip okulu II nci devresini bitirmiş olmaları (Bu nitelikte istekli bulun
madığı takdirde imam - hatip okulu I nci devresini bitirenler de atanabilirler.) okuyucuların ilkokul mezunu 
ve hafız olmaları, kadrosuz köy imam - hatiplerinin din bilgisine sahip ve en az ilkokulu bitirmiş olmaları 
(Din bilgisinin belgesi olarak Kur'an kurslarından alınmış belge ibraz edilmediği takdirde dinî bilgisinin dere
cesi yeterliği Müftülük Komisyonunda yapılan sınavla tespit edilir.) lâzımdır. 

Madde 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisi metninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 9. — Vekil imam - hatip olarak atanıp da, bu kanun yürürlüğe girmeden önce imam -•• 
hatip okulu diploması alarak asıl imam - hatipliğe geçirilmiş olanların vekil imam - hatiplikte geçmiş hizmetleri 
de geçici 8 nci maddenin (c) fıkrası hükümlerine göre değerlendirilir. 

a) 10 yıl süre ile - Disiplin sebepleri dışında bir sebeple - görevlerine son verilemez. Ancak kendi istek
leri veya idarî zaruretlerle yerleri değiştirilebilir. Bu süre içinde Devlet memurlarına tanınan sosyal haklar
dan yararlanırlar. 

b) Bu gibiler (Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek süre içinde müracaat etmeleri halinde) Diya
net İşleri Başkanlığınca, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde Kur'an-ı Kerim, dinî bilgiler 
ve hitabet konularından bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda başarı gösterenler öğrenim durumlarına uy
gun imam - hatip kadrolarına asaleten atanırlar. Kazanamayanlar veya bu sınava katılmayanlar için sınav 
tarihinden itibaren iki yılda bir olmak üzere dört defa daha sınav açılır. 

c) Vekil imam - hatipler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıl içinde imam - hatip okulu 
1 nci devre diploması ibraz ettikleri takdirde asaleten imam - hatip kadrolarına atanırlar ve bunların vekil 
imam - hatiplikte geçen hizmet süreleri öğrenim derecelerine göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle değerlendirilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde gö
rev yapan cami görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanırlar. Mülhak vakıflarda geçen hizmet
leri öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle değerlendirilir. 

Mülhak cami görevlilerinden bu kanun yürürlüğe girmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına 
geçenlerin mülhak vakıflarda geçen hizmet süreleri de öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve dere
ce yükselmesi olarak değerlendirilir. 

Bu gibilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce veya müîevellilerince ödenmesi gereken ücretler Hazineye irat: 
kaydedilir. 

GEÇİCİ MADDE .11. — Din İşleri Yüksek Kurulunun bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak 
ilk seçimleri boş üyelikler için yapılır. Üyelerin yansının üç yılda bîr yenilenmesini sağlamak amacı ile, ilk 
seçimden üç yıl sonra yapılacak seçimde yenilenecek olanları tespit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce, 
bütün üyeler için ad çekmeye başvurulur. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkam hakkında ad çekme işlemi uygu
lanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler emrinde ve kadrolarında bulu
nan cenaze imamları ve okuyucular Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına geçirilirler. Cenaze imamları ve oku
yucuların görev ve çalışma usulleri ile belediyelerle ilişkiler konusu bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren^ 
6 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü ğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 9. — Mîllet Meclisi metninin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Millet Meclisi metninin geçici 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Millet Meclisi metninin geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»m<i 
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Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/149; C. Senatosu : 

1/331) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 64) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 .2 .1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1001 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 2 . 1975 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 3 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
13.2. 1975 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 64) 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 18.2. 1975 
Esas No: 1/331 

Karar No: 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 Şubat 1975 tarihli 39 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 Şubat 1975 tarihli ve 1001 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 18 . Şubat 1975 tarihli Birleşiminde Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenerek, bu kanundaki özel şartlar aranmaksızın beş yıl içinde yeteneklilerden açık görevlere atama yapıla
bilme yetkisi verilmesini öngörmektedir. 

29 Mayıs 1936 tarihli ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında 
Kanun bu örgüte atanacak memurlarda Devlet Memurları Kanununda aranan genel şartlardan başka özel şart
lar da aramaktadır. Tapu ve Kadastro Okulundan her yıl mezun olanların sayısı örgütün memur ihtiyacını karşıla-
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yamadığı gibi, adı geçen kanunun birçok görevlere yapılacak atamalar için, örneğin, Tapu Sicil Muhafızlığı için 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmakla beraber. Genel Müdürlükte en az bir yıl ve Tapu ve 
Kadastro Okulundan mezun olup da en az iki yıl hizmet şartının aranması gibi belli sürelerle hizmet şartını 
öngörmüş bulunması açık bulunan görevlere atama yapılmasını engellemekte ve bu nedenle hizmette aksama
lar olmaktadır. 

Bir yandan gelişen hizmet alanı diğer yandan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulaması ile çok art
mış bulunan günlük tapu işlemlerinin karşılanabilmesi yeni birtakım tedbirleri gerektirmektedir. 

Bu ihtiyaç ve zorunluluklar karşısında. 2997 sayılı Kanuna daha önceden 4930, 5519, 7139 ve en son 
27 Haziran 1968 tarih ve 1049 sayılı Kanunlarla eklenen beş yıl süreli geçici bir madde eklenmiştir. Süresi biten 
geçici maddeye aynı amaçla bugün de kesin zorunluluk duyulmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet öncesi ve hizmetiçi meslekî eğitim yapan kurs
lardan yetişen yetenekli personelden hizmetin özelliğine göre faydalanma olanaklarının sağlanmasını öngören 
işbu tasan Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununa, bu kanundaki özel şartlar aran

maksızın beş yıl için yetenekli personelden atama yapılabilmesi için 27 Haziran 1968 tarih ve 1049 sayılı 
Kanunla getirilen geçici maddenin süresinin bitmiş olmasını gözeten Komisyonumuz, tasarının Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan ve bu kanunda 

Sözcü Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Ankara Konya Uşak Yozgat 

Y. Köker F. Özlen M. F. Atayurt S. Ergin 
Toplantıda bulunamadı 

Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. Diyarbakır Edirne 
İ. C. Ege N. Talû A. Erdoğan M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Elâzığ Rize Sivas Tabiî Üye 
S. Hazerdağlı T. Doğan K. Kangal S. Karaman 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon I M a Yozgat 
A. Ş. Ağanoğlu /. H. Bal kıs V, Uyar 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkında Kanununa geçici bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında 29 . 5 . 1936 ta
rihli ve 2997 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE — Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün merkez ve illerdeki kadrolarına da
hil her derece ve sınıftaki memurluklara, bu kanun
da yazılı özel şartları taşıyan bulunmadığı takdirde 
bu şartlar aranmaksızın beş yıl içinde, yetenekliler
den memur atanabilir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkında Kanuna geçici bir madde eklenme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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