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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Bütçeleri kabul olundu. 

4.2.1979 Pazar günü saat 10.03'da toplanılmak üze
re Birleşime (4.2.1979) saat 00,43'te son verildi. 

'Başkan 
!Başkanvekili 

Mehmet Ünaîdı 
Divan Üyesi 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salihoğlu 
Divan Üyesi 

Bilecik 
\Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanlığı S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa 

Deliveli'nin, iskenderun Demir Çelik Tesisleri hak
kında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir yazı do

layısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair sözlü sorusu. 
(6/108) (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderil
miştir.) 

'BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : ÜOıOO 

BAŞKAN ': İBaşkanvekili Cerglzüıan İYoruümaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çeîlk (Afyon kara hisar), Emanıiilah İÇc'ebi (Tabii Üye) 

IIİ. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1979 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/20S; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

A) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 34 ncü Birleşimi açıyo

rum. 
1979 Mali Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü Bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon buradalar. 

(1) 844 S. Sayılı Basmayan 2.2.1979 tarihli 32 nci 
Birleşim tutanağına eklidir. 

Grupları adın? "öz alan sayın üyeler: Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Mehmet Erdem, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Akıp Aksaç. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum : Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Sabahattin Savcı, 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sayın İskender Cenap 
Ege, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Mehmet Fey-
yat. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Akıp 
Aksaç, buyurun efendim. 

Sayın Aksaç, süreniz 15 dakikadır efendim. Saat 
10.01. 

CHP GRUBU ADINA E. AKIP AKSAÇ (Kır
şehir) — Sayın Başkan, değerli senatörler; Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün değerli mensupları; 
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Grubumun Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde görüşlerini belitmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü üç ana hizmeti 
kapsamaktadır. Muhterem Heyetinizce de bu keyfi
yet malumdur. 

1. Taşınmaz mallara ait mülkiyet, mülkiyetin 
gayri ayni haklara ilişkin her türlü akit, tescil işlem
lerini ifa etmek, 

2. Tapu sicillerini emniyetle korumak, tapu iş
lemlerine ilişkin teknik işleri yürütmek, 

3. İl ve ilçelerin belediye sınırlan dışında tapu
lama ve içinde kadastro planlarını tanzim ve Medeni 
Kanunun emrettiği tapu sicillerini tesis ederek, tapu 
idarelerine devretmek, topoğrafik kadastro haritaları
nı, hava fotoğraflarını hazırlamak, kayıtlarda yenile
me işlemlerini yapmak, bunlara bağlı olarak da 
harçları, Emlak Alım Vergilerini, Damga Resmini 
tahakkuk ettirip Maliyeye tahsil ettirmektir. 

Taşınmaz mal hukukunun düzenli bir şekilde yü
rütülmesini sağlamak amacı ile taşınmaz mallara ait 
mülkiye* haklan ile bu mallara ilişkin ipotek, irtifak, 
intifa, taşınmaz mal mükellefiyeti, mülkiyetin gayri 
ayni haklan, şuf'a, iştira, vefa haklan ile akit, tes
cil, kadastro ve tahrir işlerini teferruatı ile görmekle 
birlikte, toprağın mülkiyet durumunun hukuki yön
den kesin ve açık şekilde tespiti, .kalkınma planların 
ca zorunlu görüldüğünden, bu nedenle kadastro ve 
tapulama işlerinin daha hızlı bir tempoda yürütüle
rek, öncelikle bitirilmesini sağlamak bir hedef olarak 
alınmaktadır. 

Arazilerde mülkiyet durumunun tam olarak tes
pit edilmemesi, özel sektörde, yatırım projelerinde. 
istimlaklerde, alım - satımlarda darboğazların doğma
sına sebebiyet vermekte, Miras ve İntikal Vergileri, 
alım satımla ilgili vergi ve harçlar ile ilgili Arazi 
Vergilerinde önemli oranda gelir kayıplarına, ayrıca 
bazı scsyal huzursuzluklara da sebep olmaktadır. 

Kalkınma Planının öngördüğü hizmetler, gelişen 
teknoloji ve artan sosyal ihtiyaçlar, Genel Müdürlü
ğün ve Tapu Sicil Muhafızlığı ile tapulama müdür
lerinin iş hacmini büyük ölçüde artırmıştır. Artan iş 
hacmine rağmen işlerin rasyonel olarak yürütülmesi, 
iş veriminin artırılması, üretim ve hizmet nitelikleri
nin yükseltilmesi, meslek bilgisine sahip elemanı ile 
mevcut elemanların her kademeye uygun olarak ye
tiştirilmesi, gerek köylerde, gerekse il ve ilçelerin be
lediye sınırları içindeki taşınmazların tapu siciline 
bağlanması için tapu kadastro hizmetlerinin en kısa 

I zamanda bitirilmesi, tapu işlemlerinin günlük işleri 
I karşılayacak duruma getirilmesi, kadro teşkilatlarını 
I yaratmak, hizmetin gerektirdiği elemanları eğitimle 
I yetiştirmek, teknolojik gelişmeleri iç hacmine uygun, 
I donatım, bakım ve onarım ile 45 bin eski kayıtların 
I yenilenmesi, tapulama ve kadastrosu yapılacak ma-
I hallere ait kayıtların süratle çıkarılıp hazırlanması, 
I imara göre gelen parselasyon kayıtlarının işlenmesi 
I için gerekli tedbirler, verilen bütçe oranında sağlan-
j maktadır. 

I Bu Kuruluşun bütçesi ise 1 238 780 bin lira olup, 
I bunun 892 milyon 880 bin lirası personel giderleri-
I ne ayrılmış, bakiyesi ise yatırım harcamalarına ve 
I transfer harcamalarına ayrılmıştır. Bugün, ülkemiz-
I de 45 milyon nüfusun asgari 30 milyonu gayrimen-
I kul hukukundan doğan mülkiyet hakları için tapu 
I sicil muhafızlıkları ve tapulama ile ilgisi, ilişiği var-
I dır. Buna kadastro durumunu, İmar Kanununun 
I tatbikatından doğan parselasyon durumunu, kat 
I mülkiyetini ve irtifakını katacak olursak, 11 636 
I elemanla hizmetlerin doğru dürüst ve süratle intacı 
I imkânsızdır. Mevcut kadrolardan 3 213 elemanın 
I terfi imkânı ve kadro durumları temin edilememiştir. 
I Yılda Devlete vasati 9 milyar lira kazandıran bu 
I kuruluş, öksüz evlat muamelesi görmüş, mütevazi 
I bütçelerinden dolayı taşra teşkilâtının doğru çalışa-
I cak binaları dahi yaptırılamamıştır. 

Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz, resmi dai
releri gezdiğinizde görürsünüz ki, nüfus, bazı aylarda 
defterdarlık, adliye ve bunların içinde bilhassa tapu 
daireleri vatandaşın yoğun bulunduğu yerler olarak 
göze çarpar. Halkımızla içice bulunan bu kuruluşun 
bu mütevazi bütçe ile bugünkü verimini iyi olarak 
kabul ve takdir etmemiz lazımdır. Halen 112 bölgede 
560 ekiple tapulamada çalışılmakta; 15 039 köyün 
tapulaması ele alınmış, 13 596 köyün tapulaması bi
tirilmiştir. 53 ilin ve 143 ilçenin belediye sınırları 
içinde kadastroları bitirilmiş. 9 il ile 119 ilçenin ka
dastro çalışmaları devam etmektedir. 

Bütçe imkânsızlıklarına rağmen iyi ,ve düzenli ça
lışan Genel Müdürlük ve taşra teşkilâtının kadro im
kânsızlıkları nedeni ile mesai ücreti verilmemesinden 
dolayı, ücretli personelin mahdut çalıştırılması sebep
leri ile planda öngörülen hedeflerine tayin edilen 
zamanlarda erişilmesini bizler mümkün görmemek
teyiz. 

Bu derece halk ile içice olan bu Kuruluş, yine 
de bütün imkânsızlıklarına rağmen, iyi ve düzenli 

' çalışmaktadır. Verimlilik bu Kuruluş hakkında şikâ-
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yellerin azlığından bellidir. 1978 yılında yapılan 1,5 
milyonu mütecaviz muamelelere rağmen, 307 şikâyet 

olmuştur. Bunun 16'sı rüşvet iddiasını taşıdığından, 
yapılan hazırlık soruşturmalarından sonra lüzumu 
muhakeme kararı verilenler süratle yerel Cumhuriyet 
savcılıklarına gönderilmişlerdir. 

İdarenin iyi ve verimli, süratli çalışmasını temin 
ve Dördüncü Beş Yıllık Planın hedeflerine varabilmesi 
ve ayrıca planla uyumluluğunu sağlamak için; 

1. Fotometrik metotlardan yararlandırılarak 
kadastro çalışmalarının hızlandırılması, 

2. Yeterli kadronun sağlanması ile idareye hız
lılık verilmesi, 

3. Tapulama müdürlüklerinin ve personelinin 
görev ve yetkilerini belirleyen yönetmeliklerin bir an 
evvel çıkarılması, 

4. Gerek müdürlüklerden ve gerekse tapulama 
mahkemelerine yapılan itirazların süratle tetkiki ile 
tebliğlerinin hızlandırılması ve bunlara kolaylık geti
rilmesi, 

5. Tapulama mahkemelerinin basit usulü muha
keme ile çalıştırılmalarına göre, tetkik ve incelemele
rin ve tebligat işlerinin hızlandırılması için tedbirler 
alınması, 

6. Fotoğraf ve kıymetlendirme operatörlerinin, 
kartografların, nirengi elemanları ve pilotların, teknik 
elemanların istihdam ve ücrete ilişkin sorunlarının 
halli ile halen yan ödemeden istifade ettirilmeyen 
fazla perronelin ve teşkilat üyelerinin mesai ücretle
rinin temini, 

7. Bilhassa, taşra teşkilatlarında, tapu kadastro 
ve muhafızlıkların bina ihtiyaçlarının neticeier.diril-
mesi, müstakil binalar yapılması, 

8. Tapu Kadastro Okulu yanında mesleki yük
sek okulun açılarak, kuruluşun kendi elemanlarını 
yetiştirme imkânının verilmesi, 

9. 60 milyona yakın kayıtların korunması için, 
tapu arşiv hizmetlerinin hızlandırılması, mevcut ka
yıtlarının, mikrofilmler'nin çıkarılması, Ar?p harp
leri ile yaziîı bulunan halen 45 bine yakın kaydın 
yeni harflere çevrilerek, sicillere işlenmesi için eski 
Türkçe bilen sözleşmeli ve yeminli personelin en az 
her il merkezinde çalıştırılmasının temini. 

BAŞKAN — Sayın Aksaç, süreniz dolmuştur. 
lütfen toparlayın. 

CHP GRUBU ADİNA E. AKIP AK.S AÇ (De
vamla) — Toparlıyorum efendim, 

Tapu sicil muhafızlıklarına mahkemelerden ge
len müzekkerelerde kayıtların ilk ve son durumuna 

göre intikalleri ile birlikte gönderilmesi istenmekte
dir. Bu ise muhafızlıkların büyük meşguliyetine mu
cip olmaktadır. Dairelerin personelle takviyesi ile 
mahkemelere verilecek cevapların çabuklaştırılması 
icap ettiğinden ve ayrıca alım - satım işlemlerinin va
tandaşı bekletmeden süratle intacı için, diğer işlerin 
de çokluğu nazara alınacak olursa, personel durumu
nun takviye olunması lazımdır. 

Yukardan beri arz ettiğim gibi, kuruluşun çok 
yoğun çalışması ve yapılan işlemlerin süratle yerine 
getirilmesi gibi gayretlerde büyük şikâyetler olma
maktadır. Bu da, bütün imkânsızlıklara rağmen, ku
ruluşun iyi ve verimli çalıştığını göstermektedir. Bü
tün Kuruluşun personelini bu bakımdan kutlamakta
yız. 

Yukarıda kısaca arz ettiğim ve kendilerine sarf 
edilenleri fazlasıyla ödeyen ve verimli hizmetleri ile 
yurda ve Devlete büyük katkıda bulunan Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin, Milletimize, Ku
ruluşa, Ülkemize hayırlı olmasını diler, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına hepinize saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksaç. 
Efendim. Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Erdem, buyurun. 
Sayın Erdem süreniz 15 dakikadır. 

AP GRUBU ADIMA MEHMET ERDEM (Bi
lecik) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1979 

Mali Yılı Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere yüksek huzurları
nızda bulunmaktayım. 

Hür demokratik ülkelerde tapu, mülkiyetin te
meli ve teminatıdır. Tapu, mülkiyet hakkının ga
rantisidir, tapu. temel insan haklarının mülkiyet 
üzerindeki tescili vazgeçilmez bir belgesidir. 

Anayasamızın 36 ncı maddesinde ifadesini bu
lan mülkiyet hakkının esprisinde, tapulama amacı 
yata". O bakımdan Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü, kamu görevi ve Anayasa ödevi yapan demok
ratik bir kuruluştur. 

Mülkiyet ve mülkiyetle ilgili hakların ve taşın
mazların güven altına alınmasında, taşınmazlarla 
ilgili her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve uy
guların-; asında, önlenmesinde, baraj, sulama, ku
rutma, yol, petrol hattı gibi projelerin uygulanma
sında, toprak ve tarım reformunun başarısında, ta
şınmaz malların sahiplerini gösteren tapu kütükleri-
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nin ve kadastrol planların önemi, hepinizin yüksek 
malumlarıdır. 

Bu kadar çok yönlü bir hizmeti yürütmekle gö
revli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1979 
Yılı Bütçesindeki artışı memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak, bunu da kâfi görmemekteyiz. Zira, bu öyle 
bir hizmettir ki, 67 il 572 ilçe ve yaklaşık 40 bin 
köy ve buralarda yaşayan 45 milyona yakın insanı 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendirmek
te, hizmetin bu önemi ve özelliğidir ki, yurdumuz
da tapulama ve kadastro çalışmalarının bir an önce 
tamamlanması ve her türlü tedbirin alınmasını kabul 
ettirmektedir. 

Zira, toprak ve mülk, insanoğlunu vatanına bağ
layan manevi bir bağdır. Toprakla insan biribirin-
den ayrılmaz ikiz kardeştir; çünkü yaratılış sebebin
de vardır, ölünce de onun koynunda rahata kavu
şacaktır, ancak onun koynunda rahata kavuşabilir. 

Yukarıda kısaca arzına çalıştığım gerçekler na
zarı itibara alındığında, mülkiyet hakkına son dere
ce bağlı olan Milletimiz için tapu, mülkiyet için 
bir teminat, ekonomik yönden bir yardımcı ve sos
yal yönden de bir huzur belgesidir. Bugün sahipli 
gayrimenkullerin % 40'a yakın oranındaki önemli 
bir kısmının henüz tapuya kaydedilmemiş olması ve 
yine tapuda kayıtlı oldukları halde, tapu daireleri 
dışında harici senetlerle yapılmış alım - satımlar ve 
harici taksimlerle zilyetliğe dayalı tasarruf düzeni, 
bir taraftan gayrimenkul hukukumuzun ihtilaflı ya
nını meydana getirmekte, diğer taraftan da bazı sos
yal ve ekonomik huzursuzluklar doğurmaktadır. Top
rak için ter dökmüş, kan dökmüş, hatta can vermiş 
bir Milletiz. Bu bakımdan, toprağa ve toprak mül
kiyetine taalluk eden tapu kadastro işlerine büyük 
bir önem verilmesi gereklidir. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün çalışmalarına parti olarak siya
si kanaatlerimiz ne olursa olsun, her zaman yardım
cı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 

Sayın senatörler, 
Bazı imkânsızlıklara ve tenkitlere rağmen, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 
teşkilatının fedakârca vazifesini yapan personelinin 
çalışmalarını takdirle karşılamaktayız. Çalışmaların 
daha verimli ve aksaklıkların asgari hadde indiril
mesi için bazı tedbirlerin alınmasını da lüzumlu gör
mekteyiz. Önerilerimizi ve temennilerimizi şu şekilde 
özetleyebiliriz: 

1. Genel Müdürlüğün görev alanı ve iş hacmi 
karşısında, personel kadrosu yetersizdir. İşleri gü

nü gününe karşılamak ve programları zamanında 
gerçekleştirebilmek ve terfi edemeyen yüzlerce me
murun çalışma şevkini artırmak için yeterince kad-
ra verilmesinin gerektiğinin zaruri olduğu inancın
dayız. 

2. Orman içi köyleri, orman ve arazi ihtilafı 
yüzünden büyük zorluklar içindedir. Bu köyler, 
layıMyle ne orman gelirinden ve ne de orman içi ara
zilerinden istifade edememektedir. Bu bakımdan 
armart içi köyleri arazilerinin bir an evvel kadastro
larının yapılmasının gerekeceği kanısındayız. 

3. Mesleğim icabı keşiflerde uğranılan zorlukla
rı yakinen bilen bir şahıs sıfatı ile bu zorlukların 
bir an evvel giderilmesinin gerekli olduğuna inan
maktayız. 

Tapu ve Kadastro personeline verilen yolluk, taz
minat, fazla mesai ve yan ödeme çok azdır. Keşif 
konusu görüşülürken ıstırap duyduğum bir hususu 
beli/rtmeden geçemiyeceğim. Bu hususu geçen yıl da 
bilgilerinize arz etmiştim, bu yıl da arzı faydalı ve 
zaruri görmekteyim. 

Şöyle ki: Kadastro hâkim, zabıt kâtibi ve mü
başirlerine verilen keşif ücreti bugün az olmakla be-̂  
raber, nispeten düzeltilmiştir. Ancak, diğer hâkim, 
savcı, zabıt kâtibi ve mübaşirlere verilen keşif ücret
lerinin bugün için sembolik ve çok yetersiz olduğu bir 
gerçektir. Bir hâkim ve savcıya keşif için, belediye 
sınırları içinde brüt 10 lira, belediye sınırları dışında 
brüt 15 lira gibi çok cüzi bir paranın verilmesi, ya
pılan işin ciddiyet ve görevin vakarıyla uygun düş
memektedir. Bu miktarın hiç olmazsa 125 lira ol
masının zarurii olduğuna inanmaktayız. Adalet Ba
kanı Sayın Mehmet Çan'dan, biraz da Adalet Ba
kanlığı görevinin gerektirdiği vazifelerin basında ge
len, hâkim, savcı ve diğer adliye mensup ve perso
nelini maddi ve manevi huzura kavuşturacak ted
birleri vakit kaybetmeden almasını, gerekli kanun 
tekliflerini ve Yüce Meclislere vermesini, Meclsler-
deki tekliflerin de kanunlaşmasının sağlanmasını ve 
bu hususta Adalet Partisi Grubunun her zaman des
teğini göreceğini Sayın Bakana duyurmayı bir vazife 
addederim. 

4. Gecekonduların sahiplerine tapuları verilme
lidir. Bunun kolaylaştırılması için belediye, Hazine, 
Vakıflar, mahalli teşkilat koordineli, rasyonel ça
lışması, işbirliği imkânlarının araştırılması sağlan
malıdır. 

5. Sahillerin yağmalanınasına meydan verilme
mek için, bu yönde de acil çalışmalar yapılmalı, 
hızlandırılmalı, Devlet adına, Hazine adına tapulan-
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malı ve sahilleri kanunsuz ve haksız olarak zapt 
edenlerden istirdat edilmelidir. 

6. Arap harfleriyle yazılan tapu kayıtlarının 
Türkçe'ye çevrilmesi çalışmaları artırılmalıdır. 

7. Köylü vatandaşlarımıza, kırsal alandaki ta
pulama çalışmaları süratle, öncelikle yapılarak tapu
ları verilmelidlir. 

8. Yapılan Planın öngördüğü üretim hedefleri
ne ulaşılabilmesi için, Teşkilatın motorlu araçları 
artırılmalıdır. 

9. Tapulamada doğacak ihtilafların kısa zaman
da çözümlenebilmesi için, tapulama mahkemeleri 
çoğaltılıp, çalışma imkânlarının arttırılmasına gidil
mezdir. 

10. Kat Mülkiyeti Kanununun geniş çapta uygu
landığı büyük şehirlerde ihtiyaca cevap verebilecek 
yenli teşkilatlar kurulmalıdır. 

11. Fen memuru sayısı yeterli miktara çıkarıl
malıdır. 

Değerli senatörler, 
Yukarıda kısaca arz ettiğim ve kendisine sarf 

edilenleri fazlasıyla ödeyen ve verimli hizmetleriyle 
Maliyemize de büyük katkıda bulunan Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin, Memleketimize 
ve mensuplarına hayırlı olmasını diler. Adalet Par
tisi Grubu adına hepinizi saygılarla selamlarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Grupları adına konuşmalar bitmiştir. Şahısları 

adına konuşmalara geçiyoruz. 

Sayın Ömer Ucuzal?.. Yoklar. 
Sayın Sabahattin Savcı?.. Yoklar. 
Sayın Kemal Sarııibrahimoğlu?. Yoklar. 
Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bütçe Karma Komisyonu çalışmalarında olduğu 
gibi, Bütçenin Genel Kurullardaki müzakeresinde 
de, biz kendi milli karakterimize layık olan ve bir 
tabiat haline gelen çok ciddi, çok hararetli başlarız 
ve meseleyi o ciddiyeti ve hararetti içerisinde götüre
ceğimizi beyan ederiz; ama bir - iki gün içerisinde 
gevşeriz ve mesele yine kendi rayında, kendi istika
metinde bildiği gibi yürür. Şimdi, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile ilgili bir bütçe konuşmasında 
dahi iki arkadaşımızın konuşması, tahammül edil
mez hale gelmeye başladı. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir memleketin varlığı; o memlekettin milli hu

dutları içerisinde hakikaten medeni ölçülerle bir ülke 
olabilmesi, tapu ve kadastro mevzuu ile çok yakın
dan ilgilidir. Tapu, mülkiyeti bizatihi kendisidir. 
Bir memleketin bütünüyle tapu ve kadastrosunun ta
mamlanmamış olması, o memleketin medeni ölçüler 
içerisinde bir devlet ve bir ülke olması durumunu 
gölgeleyebilir. Onun için tapu ve kadastro meselesi, 
çok süratle bitirilmesi gereken milli davalardan bi
risidir. 

Son yıllarda tapu ve kadastro meselesi ciddiyet
le ele alınmıştır. Bilhassa 1961'den sonraki çalış
malar hakikaten süratlenmiştir; ama hâlâ yeterli de
recede değildir. 

Ben meseleyi uzatmamak için, benden önce ko
nuşan Sayın Erdem'e katılıyorum, oradaki bütün 
temennileri (madde, madde ifade etti arkadaşım) 
olduğu gibi gözönüne almak gerekir ve bu işin cid
diyetinin biraz tapu ve kadastro işiyle uğraşanların 
hakikaten maddi ihtiyaçlarını karşılama bakımından 
ele alınmasıyla da kıymetlendirilmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Burada bir meseleye dokunacağım. Kadastro 

meselesinde, bilhassa orman içinde yaşayan köy
lerde bazı sızlanmalar meydana gelmektedir. Bu 
da, orman mevzuu ile ilgilidir. Orman meselesinin 
hakikaten ciddiyetle ele alınmasının memleket için 
yarattığı faydalar yerindedir. Anayasamızın 131 nci 
maddesinde de gayet sarih olarak orman meselesi 
Anayasaya girecek kadar önem kazanmıştır; ama 
bir noktada her zaman ifrat ve tefrit içerisinde olan 
bir anlayışın ve zihniiyetin insanları olmaktan ken
dimizi kurtaramıyoruz ve vatandaş nezdinde bu or
man ile ilgili konu, «Acaba orman mı insan için, 
insan mı orman için?..» gibi bir düşünceyi köylü 
arasında yayılır hale getirmiştir, tşi o kadar taassup
la ele almışızdır ki, adamın kendi avlusunda; yanı 
küçük evinin bahçesindeki iki ufak zeytin ağacını 
dahi ormandan saymak yoluna gidilmek gibi, haki
katen köylüyü çok üzen, müşkül vaziyette bırakan 
durumlar hâsıl olmuştur. 

Sonra, bazı yerlerde maalesef dikkatle yürütül
meyen bazı mahalli görüşlerin ve karşılıklı bürude-
tin yarattığı haksız tespitlere gidilmek suretiyle, bir
çok davalara yol açan durumlar hâsıl olmaktadır. 
Bunların üzerine çok ciddiyetle eğilmek ve vatan
daşı mutazarrır etmeyen bir hali meydana getirmek 
gerekir. 
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Ben bir noktayı ifade edeceğim muhterem arka- \ 
daşlarım. Bizim Aydın'ın Koçarlı kazasının bir dağ 
köyüne çıkmıştım. Hakikaten böyle sanki gökyüzü
ne asılmış gliıhi bir köy ve arazisi çok dar olan bir 
köy. O köye gittiğim zaman köylüler bana (Bizim 
tarafta «Güner» deriz, çamfıstığı vardır.) Çamfıs
tığı ile üzüm getirdiler, ikram ettiler ve «Bizim yi
yeceğimiz, gıdamız, satacağımız, hepsi bundan iba
rettir.» dediler ve bir tel örgü gösterdiler muhterem 
arkadaşlarım. Çok samimi ve çok objektif anlat
maya çalışıyorum; tel örgü, bizim oturduğumuz kah
vehaneden şu duvar kadar ilerde idi. «Efendim, şu 
tel örgü ormanı sınırlıyor.» dediler. Bu tel örgünün 
içerisinde kalan ağaçlar armana ait ve hepsi o mın
tıkada yetişen bu çamfıstığı cinsinden olan çamlar 
idi. «Şimdi size bir sual soracağız.» dediler. «So
run» dedim. «Sizin bir has evladınız, öz evladınız 
var, bir de üvey evladınız var. Ne kadar vicdanlı 
olursanız olun, kendi has evladınıza mı ilk önce 
bakarsınız, yoksa üvey evladınıza mı?..» dediler. 
«Gayet normal, kendi has evladına, öz evladına 
bakar insan.» dedim. «Hah, işte bu sınır çevrilme
den, bu ağaçlar bizim has evladımızdı, şimdi üvey 
evladımız oldu, elimizden alındı. Biz bu ağaçları 
dikenleri (Şunun dedesi, şunun babası) biliyoruz. 
Bunlar köye ait idi, sonradan orman sınırı içinde 
kaldı. Biz bu yüzden, bu köyde geçimi çok daral
mış, fakru zaruret içerisine düşmüş vaziyetteyiz. 
Şunu lütfen hallediniz.» dediler. Ben o zaman bu
nu geldiğimde ilgili arkadaşlarıma ifade ettim. 

Bir noktayı söyleyeceğim. Türkiye'de orman da
vası hakikaten süratle yürümektedir. Maalesef, ha
kikaten vatana en büyük ihanetlerden bir tanesi or
man yakmaktır, ki baibası bile olsa, »insan ormanı ya
kam çekip vurabilir gördüğü an, ona rağmen orman 
meselesinin Türkiye'de artık partilerüstü bir anlayış 
içerisinde ele alınması ve bu şekilde ormansız vata
nın çöl olacağı ve orada yaşanamayacağı düşüncesi 
köylünün kafasına kadar yerleşmiştir. Tapusu, ka
dastrosu ve orman işleriyle •ilgili bütün çalışmalarıy
la, bu orman içi köylülerini şu veya bu politik en
dişenin dışında ve sömürünün dışında ele almak mec
buriyetindeyiz muhterem arkadaşlarım.. 

Biz, eğer Türkiye'de demokrasiyi gerçekten oturt
mak istiyorsak, Türkiye'ye gerçekten huzuru getir
mek istiyorsak, burada «Kahrolsun komünizm, yok 
olsun faşizm.» nutuklarıyla bunu gerçekleştiremeyiz 
muhterem arkadaşlarım. Çok ciddi olarak, oy en
dişesinin üstünde; köylünün, kırlının, kentlinin dava

larına eğilmeyi kendimiz için bir borç, bir vazife 
bilmek zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde, biz 
siyasi partiler olarak da, diğer kuruluşlar olarak da 
ancak huzura o zaman kavuşabiliriz. Meseleyi kö
künden halletmek mecburiyetindeyuz. 

Mesela bizim Karacasu diye bir kazamız vardır, 
bu kazanın bir zamanlar nüfusu 33 bin idi, şimdi ise 
5 bin nüfuslu bir kaza. Osmanlı devrinde askerin 
bütün giyeceğini orada dokuyup veren, el tezgâh
ları şakır şakır işleyen, bir kaza iken, sonradan 
makineleşme neticesinde geri kalmış, atıl kalmış bir 
kaza. Ormanla ilgili, tapu ve kadastro ile ilgili müt
hiş davaları vardır; her gittiğimizde yana yakıla bu 
köylüler bize dert yanarlar ve mahkeme kapılarında 
sürünür dururlar. 

BAŞKAN — Sayın Ege, süreniz doldu efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayın Başkanım. 
Onun için çok istirham ediyorum; Tapu ve Ka

dastro Teşkilatı içinde bulunan arkadaşların mesele
leri çok ciddiyetle ele almaları lazım. Hizmet et
tikleri dava büyük davadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleket hizmetinde iki çeşit çalışma vardır; 

birisi demirci gibi tangır tungur gürültü İçinde çalı
şır, birisi kuyumcu gibi, sesini duyurmadan çalışır; 
ama memlekete en nafi olan çalışma; gürültü, pa
tırtı içinde değil, sessizIÜk içerisinde şuur ve idrak 
ile memleket davalarını ele almaktır. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege., 
Sayın Kazım Karaağaçtı oğlu?.. Yoklar. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yoklar. 
Sayın üyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü Bütçesi üzerindeki kişisel görüşmeler bitmiştir. 
Sayın Bakan buyurun efendim. 
Sayın Bakan, süreniz, sorulara verilecek cevap

lar da dahil, 15 dakikadır. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

1979 Mali Yılı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde huzurunuzda konuşmak için çıkmış 
bulunuyorum. Sayın grup sözcüleriyim, şahısları adı
na konuşan arkadaşlarıma imkânlar ve zamanın ek 
verdiği ölçüde cevap vermek isterim. 

Bugün 2015 ve 2297 sayüı Kanunlar ile kurulmuş 
bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; 

2644 saydı Tapu Kanunu ile taşınmaz mallara 
ilişkin yürütmekte olduğu akit ve tescil hizmetlerinin 
ötesinde; 
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2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 
il ve ilçelerin belediye sınırları içinde kalan taşınmaz 
malların kadastro hizmetlerini ifa etmektedir. 

766 sayılı Tapulama Kanunu ile de il ve ilçelerin 
belediye sınırları dışında, yani bucak ve köylerde
ki taşınmaz malların tapulama hizmetlerini ve ayrı
ca; yatırımcı kuruluşların harita gereksinmelerine 
paralel olarak da standart topoğrafik harita yapım 
hizmetlerinin büyük bir bölümünü üstlenmiş bulun
maktadır. 

1978 yılı Bütçesi 864 milyon 443 bin lira olan ve 
1979 yılı bütçesi ise 1 milyar 238 milyon 780 bin 
lira olarak hesaplanıp huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
merkez kuruluşunda 840 kişi, il ve ilçe kuruluşların
da 10 bin 796 kişi olmak üzere, toplam fiili kadro 
mevcudu 11 b!in 636 kişidir. 

Özellikle teknik uzmanlığı gerektiren tapulama, 
kadastro, harita, yapım ve yürütme hizmetlerinde 
nitelikli teknik personel çalıştırılması zorunlu olup, 
halen bu kuruluşta ve belirtilen yatırım hizmetlerinde 
260 mühendis ve yüksek mühendis olmak üzere top
lam 4 500 teknik personel görevli bulunmaktadır. 
Yatırım hizmetlerinde görevli bulunan teknik perso
nelden yüksek mühendis ve mühendisler teknik üni
versite ve akademilerde, teknisyen ve fen memur
ları ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünye
sindeki Tapu - Kadastro Meslek bisesi ile lise mezun
larının bir yıllık eğitim gördükleri Tapulama ve Ka
dastro Meslek Kurslarında yetişip, bünyeye alınmak
tadırlar. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotoğra-
rnetri Dairesi, Tapulama Dairesi, Kadastro Dairesi 
ve Fen İşleri Dairesi olmak üzere dört yatırımcı; 
Planlama ve Araştırma Dairesi, 

Teftiş Kurulu, Tasarruf İşleri Dairesi, Yabancı 
işlemler Dairesi, Tapu Arşiv Dairesi, Eğitim ve Per
sonel Dairesi, Donatım ve İkmal Dairesi olmak 
üzere 7 adet destek danışma ve yardımcı daireler ve 
üniteler halinde görev yapmaktadır. 

Ülkemizin tapulama ve kadastro hizmetlerinin ya
pım ve yürütme işleri anaçalışma konularımızdan 
olup, bu hizmetler birçok il ve ilçelerde kurulmuş 
bulunan tapulama ve kadastro müdürlükleri ile yü
rütülmektedir. 

766 sayılı Tapulama Kanunu uyarınca 112 il ve 
ilçede kurulmuş olan tapulama müdürlüklerinde 560 
ekiple köylerde tapulama çalışmaları sürdürülmek
tedir. Ayrıca bu müdürlüklere bağlı olarak 334 il 
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ve ilçede de yatırımcı ve öteki kuruluşların gereksin
meleri doğrultusunda tapulama çalışmaları devam et
mektedir. Bugüne kadar 15 039 köyün tapulaması 
ele alınmış ve bunlardan 13 596 köyün tapulaması 
tamamlanmıştır. Ele alman köylerden geri kalan 
1 443 köyün tapulama işlemleri tamamlanmak üze
redir. 

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 
uyarınca il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan ta
şınmaz malların yurt çapında kurulmuş bulunan 87 
adet kadastro müdürlüğü ile bu müdürlüklere bağlı 
42 bölgede kadastro çalışmaları yürütülmektedir. Bu
güne kadar 53 ilin ve 143 ilçenin kadastrosu bitiril
miştir. 

31 Ekim 1978 tarihi itibariyle tapu, tapulama ve 
kadastro işlemlerinden Hazineye 7 milyar 473 milyon 
436 bin lira harç ve vergi geliri sağlanmıştır. Yıl 
sonunda bu rakamın 9 milyara ulaştığı tahmin edil
mektedir. 

Genel Müdürlük, bu hizmetleri yanında, yatırım
cı kuruluşların ve öteki kuruluşların harita gereksin
melerini karşılamak için en modern yöntemlerle fo-
toğrametrik harita yapım çalışmalarını sürdürmek
tedir. Bu amaca yönelik hizmetlerin sürdürülmesi 
için Genel Müdürlük bünyesinde 20 adet hassas fotoğ-
rametrik kıymetlendirme aleti, iki adet fotoğraf 
alım uçağı ve modern bir fotoğraf laboratuvarı bu
lunmaktadır. Birçok Batı ülkelerinde dahi, bu ka
pasitede laboratuvar yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Buraya kadar, dairenin iç yapısını belirtmek için 

5zetle konuşmuş bulunuyorum. Diğer hususlarda 
:ize daha ilginç bir şekilde bilgi vermek için bu yaz
lığım metni okumaya lüzum görmeden, sayın arka
daşlarımın sordukları suallerin cevabını ve bu bün
yenin içinde bulunan bazı çalışma tarzlarını size 
arz etmek istiyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün planla-
ıan ve gerçekleşen yatırım hizmetleri bakımından 
Jçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planda verilen vazife
leri, arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, maale
sef imkânsızlıklar nedeniyle, kadrosuzluk nedeniyle 
tam olarak gerçekleştirememiştir. 

3 800 kişiye halen kadro olmadığı için terfi im
kânı sağlanamamıştır. 3 800 elemanımız halen kadro 
almadığı için terfi edememiştir. 1958 yılında 1 000 
Icüsur kadro almak suretiyle 2 800 kişi bu kadrolar
dan istifade ettirilmiştir. Ancak, belki benim vazi
fem olmamakla beraber, şunu da söylemek istiyorum; 
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Türkiye'de Tapu Kadastro ve Nüfus daireleri üvey 
evlat muamelesi görmüştür. Bugüne kadar böyledir. 
Bunu burada, bu Yüksek Kurulun önünde ifade et
mek isterim. AP sözcüsü arkadaşım, CHP sözcüsü 
arkadaşım ve Sayın Ege arkadaşım tecrübeleriyle 
bunları ifade etmişlerdir. 

Anayasanın 36 ncı maddesine göre herkesi mülk 
sahibi yapmak isteyen bir devlette bugün tapulama, 
kadastro ve harita işlerini yürütmedikten sonra, hiç 
bir mülkiyetten söz edilemez. Milli Misakın çizmiş 
olduğu hudutlar içinde bulunan topraklan taksim 
ederek, 45 milyonun hakkını vermek imkânları var 
iken, maalesef bunu yapma olanaklarını bulamadık. 
Bulunamamıştır; onun için Üçüncü Beş Yıllık Plan
da grafik bu Umum Müdürlükte 1973'de % 74,9, 
1974ye % 100,1, 1975'te % 97, 1976'da % 73, 1977' 
de c/c 58 düşmek üzere devam etmektedir. Bunu an
cak 1978Me durdurma imkânını bulduk, bir miktar 
da bu yapımı artırma zorunda kaldık; bu arz ettiğim 
harita yapımında. 

Tapulama hizmetlerinde : 
1973'de % 64,7, 1974'de % 64,5, 1975'de % 84,7, 

1976ya % 48,0 ve 1977'de de % 39,2. 1978'de % 42,2' 
ye çıkarılmak suretiyle durdurulmuştur. 

Biraz sonra sitelere arz edeceğim gibi, burada bu
lunan ve aldığınız mühendislere verilen vazüfe teknik 
vazifedir. Harita yapımı tekniktir, tapulama teknik
tir, kadastro tamamen tekniktir ve köy çalışmasıdır, 
'kırsal alan çalımşasıdır. Maalesef diğer dairelere ve
rilen ek görev tazminatları, harcırahlar bu daireye 
verilmemişidir. Nüfus dairesinden bir nüfus kâğıdı al
madığınız zaman hanımınızla birlikte otellerde misa
fir etmezler sizi; ama ona verilen önem, gene aynı 
şekilde kısırdır. Bugün tapusu olmayan bir vatanda
şın, 3202 sayılı Kanunun hükümlerine göre Ziraat 
Bankasından kredi alma olanakları yoktur, istediği
niz kadar hatırlı olun; ancak çok büyük hatırlılığınız 
olursa alabilirsiniz. Ama bir vatandaşın tapusu yok
sa, 'kredi alması imkân dahilinde değildir. 

Tapu Kadastroda bugün eski yazı ile yazılmış 60 
milyon kayıt vardır. Bunu bugün yeni harflere çevir
tmek için, sağolsun Maliye Bakanı arkadaşımızdan 
sözleşmeli kadro almak suretiyle, bunları yeni yazıya 
çevirmeye başladık; ama hiçbir memlekette artık bu 
durum kalmamıştır. Mutlaka mikrofilme geçmek, 
mutla'ka kompitüre geçmeik lazımdır. Bunun içlin de 
bir çalışmaya başladık. Yalnız şunu ifade edeyim ki, 
Allah göstermesin Tapu Kadastroda bulunan bu 60 
milyon kayıt bir gün bir kazaya uğramış olsa, Türki

ye'de büyük zarara uğramış olur. Bu Umum Müdür
lüğün yalnız mahkemelerden senede 260 bin kayıt so
runu vardır. Yani 260 bin evrak yazılır, kayıt soru
lur. Bu arkadaşlarımız onlara bu kaydı vermekle mü
kelleftir; ama rica ettim, gerek AP Grubuna mensup 
arkadaşlarım, gerekse İktidar partisinin grubuna men
sup arkadaşlarım hepsi müştereken bir gayretin için
de oldular; bugün kırsal alanda verdiğiniz vazifeyi, 
kadastro çalışmalarını yapmak için, harifcalamayı yap
mak için veyahufcta arazi çalışmalarını yapmak için 
teknik düzeydeki 150 - 200 arkadaşımı % 25 zamla 
60 - 70 - 80 lira ile bugün 'köye gönderemezsiniz. Bir 
taraftan 300 - 400 - 500 lira gibi harcırah alınırken, 
aynı meslek grubunda bu ücretleri*, çalıştırmak müm
kün değildir. Bugün bir jaloncuyu S0 lira ile akşa
ma kadar güneşin altında çalıştıramazımız. Bir jalon-
cuya 60 lira ile akşama kadar jalon tatun diyecek
siniz, güneş beyninden aşağı vuracaktır. Lu, mümkün 
değildir. 

Onun için bu hususta Bütçe Karma Komisyonun
da ricada bulundum. Seyyanen r/c 25 zam yapılmış. 
Bu zamla 60 lira alan bir adamın eline 75 lira geçe
cek ve 15 lira gibi cüzi bir para vermiş oldunuz. 
Onun için, takdir edersiniz ki, bunu da sizin huzu
runuza getirdik, inşallah tashih edilir. 

Bu tashihi, tabiatıyla bu yerlerin, bilhassa bu ma
kamların vazifesi olması hasebiyle getirmiş olduk. 
Yoksa, bir Hükümet Üyesi olarak takdir edersiniz 
ki, bir gider artırıcı teklif olması için değil. Bana bu 
konuda 1 milyon lira vermişseniz, bu 1 milyon lira 
aynı bütçe içinden aktarılmış olacaktır. Yoksa, Ana
yasa gereğince gider artırıcı teklif yapılmayacağını 
bilen kişiyim. Onun için yalnız yetki bakımından c/c 50 
zam verirseniz, o arkadaşların belki daha iyi vazife 
yapma olanaklarını bulmuş oluruz. 

Sayın Başkan, zamanımın daraldığını da biliyo
rum; fakat sayın milletvekili ve senatör arkadaşları
mın Hükümet üyesinden sordukları suallere cevap 
verilmediği zaman haklı olarak rahatsız olacakîarırı. 
anlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap verme 
hakkınız da var. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Sayın Başkan, biliyorum. Yazılı cevap da ve
receğim. Ben AP Grup Sözcüsü arkadaşımın konuşma 
metnini kendilerimden istedim, oradaki sorulara ya
zılı cevap vereceğim. Konuşmaları bize de ışık tuittu. 
Vereceğim cevaplar arkadaşımıza da lazım olur. An
cak, bazı hususları da burada açıklamakta zorunluk 
vardır; bilhassa orman konusunda. 
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BAŞKAN — Tabii, üç dakikanız var. Buyurun 
açıklayaMlirs'iniz. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam-
vamla) — Tabii .biliyorum Sayın Başkan. Sizi rahat
sız etmeyeceğim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam

la) — Sayın grup sözcüleri ve Sayın iskender Cenap 
Ege bazı hususlara değinmişlerdir. 

6831 ve 1744 sayılı Kanunla orman kadastrosu
nun yapılması konusu tamamen Orman Bakanlığına 
ait lir. Bugün 11 bin 600 küsur köy, orman içi köyü
dür, bunlara tapularım verme olanağı bulunamamıştır. 
Ancak, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu vazife
yi üzerine alabilmesi için mutlaka Orman Bakanlığın-
daiki arkadaşlarımız bize diyecekler ki, «Bunların ka
dastrosu yapılmıştır, tapularını verebilirsiniz.» Bunu 
bize söyledikleri takdirde, şurada vaat edeyim, 11 
bin 600 küsur köyün tapularını en kısa zamanda ver
mekle mükellefim ve amaldeyim. Ama, Orman Bakan
lığındaki arkadaşlarımızın buraîarm kadastrosunu yap
mış olmaları lazımdır, bunu bize bildirmeleri lazımdır. 
Onların da 10 sene müddetleri vardır. 1744 sayılı Ka
nun hükümlerine göre, bunların 10 yıl içinde kadast
ro ve haritaları yapılacak, «Burası ormandır, burası 
değildir. Burası Hazinenindir, burası şahıslarındır.» de
yip, bize verdikten sonra, bizim de bunların tapuları
nı vermek vazifem izdir < 

Sayın Başkan; 
Bunu belirttikten sonra, arkadaşlarımın ve bilhas

sa Sayın Ege'nin temas ettiği bir hususa temas etmek 
işitiyorum. 

Mesleğim icabı olarak söyleyeyim ki, bazı köyle
rin ormanla olan ilişkileri Türkiye'de hâlâ halledil
miş değildir. Bu, senelerden beri devam eder, üstelik 
de geçmiş zamanda bir devre de bu konuda benim 
üzerime vazife verilmiştir. 

1744 sayılı Kanunu Millet Meclisinden ve Cum
huriyet Senatosundan beraber çıkardık. Onun gerek
tirdiği tüzüklerin yönetmeliklerin hepsini hazırlat
tım, 45 tane komisyon kurdum ve ondan sonra da 
bunu elbette ki, Türkiye çapında uygulamaya koy
duk. 

Aklıma gelmişken bir örnek vereyim, insan diye
bilir ki, «Beykoz'da riiçin bu kadar çok ihtilaflı yer 
vardır?» O zaman benim Bakanlığım sırasında Beykoz' 
da 2 500 dosya vardı. Hemen orada bir komisyon 
kurduk. Kartal'da bin küsur dosya vardı. Bu konu
da nerelerde kesafet varsa orada komisyon kurdum. 

Dünyanın her tarafından demiyeyim; ama bütün 
devletlerin % 90'ı kadastrolarını bizim gibi yapma
mışlardır. Onlar kadastrolarını harita üzerinde yap
tılar. Devlete kalan var, vatandaşa verilen var. Yarii, 
arazilerini kıskanmamışlar, bunu açıkça söyleyeyim. 
Biz ise, Devlet olarak, Hükümet olarak, Parlamento 
olarak, kişisel olarak ormanları çok kıskandık. Kıs
kandığımız içindir ki, yanlış hareketlerde de bulun
maktayız. Onun için harita üzerinde Türkiye'nin ka
dastrosu yapılması lazımdır. Eğer dantel örer gibi ka
dastro yapmaya kalkıştığımız zaman, ihtilafları hal
letmeye ömrünüz yetmez, ömrümüz yetmez. Bir tek-
ri-!k eleman, bir uzman olarak bunu açıkça söyle
yeyim, bu mümkün değildir. Onun için bugün ve ya
rın her zaman sayın arkadaşlarım ve bizden sonra 
gelecek olan arkadaşlar da bu ihtilafları buraya ge
tirmiş olacaklardır. 

Bir hususu belirterek huzurlarınızdan ayrılmak is
tiyorum. 

Dün zabıtlara geçmiş bir hususu, insan bugün tas
hih edebilir; ama ben bir sene evvel yapılan konuş
mayı ben huzurlarınızda tashih etmek istiyorum. Bu
nun için sizden özür dilerim. Burada özür diliyorum, 
Millet Meclisinde de özür dileyeceğim; bunu Bütçe 
Karma Komisyonunda söyledim. 

Ben Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün başına 
Bakan olarak yeni gelmiştim ve teknik arkadaşlara 
sordum : «Türkiye'de tapu kadastro ne zaman bitebi
lir?» Bana ifade ettiler, «15 - 20 senede bitebilir.» de
diler. 

Hayır, arkadaşlar... 

SADETTİN DEM İR A YAK (Aydın) — İsviçre' 
de 90 senede bitirilebikniştir. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 
— Şimdi huzurunuzda ben kendimi tashih ediyo
rum, 

Bu veri ile yani bu imkânlarla; teknik personele 
verilen bu imkânlarla, alet, araç ve gereçlerle müm
kün değildir. 

Geçen sene 80 tane araba alınmasını kabul etti
niz, 10 tane araba aldım. Demek ki, yatırımı yapmam 
için imkânım yoktur. Ama şunu ifade edeyim ki, Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğünde bulunan teknik 
potansiyelden Türkiye'de ben değil, hepiniz iftihar edi
niz. Yalnız bunu kanalize edebilmek için mutlaka 
iyi bir şekilde düşünerek hareket etmek gerekir. Yal
nız 2997 sayılı Kanun 1936 senesinde çıkmıştır. Onun
la beraber size hizmet etmek, bugünün icaplarına ce
vap vermek mümkün değildir. Bununla ilgili hemen 
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bir komisyon kurtluk, hazırlıklar yapılıyor, huzurunu- ! 
za gelecektir. Bu anlayışa ve yeni teknik 'imkânlara j 
göre bunun yeniden revize edilmesi ve iyi bir kanun- | 
la mîlletin huzuruna gitmek zorundayız. 1 

Onun için, 15 senekle değil, eğer bu tempo ve bu j 
anlayışla giderse ve verilen bütçe imkânlarını biraz | 
daha artırma takanları bulunmazsa, elbette ki, bu 15 j 
- 20 senede değil, 30 senede de zor biter arkadaşla
rım. I 

Sayın AP Grubu Sözcüsü arkadaşım yazılı ko
nuşmalarını eğer bana iletirlerse, yazılı olarak ona der
hal cevaplarını verme olanağını bulmuş olacağım. 

Bütçemizin memlekete hayırlı olmasını temenni 
ederim. I 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyonun bir diyeceği var mı?.. Yok. 
Sayın üyeler; I 
1979 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt

çesinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : I 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : I 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 113 478 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tapu, tapulama kadastro ve 
fotogrametri hizmetleri 1 117 853 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 7 449 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1979 yılı Bütçesinin tümü kabul edilmiştir. Hayırlı, 
uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; 
Söz isteme hususunda bir yanlışlığa mahal ver

memek için evvelce alınmış ve duyurulmuş olmasına 
rağmen tekrar hatırlatmayı yararlı görüyorum. 

Yarın, 5 Şubat 1979 Pazartesi günü Programda 
2 nci sırada bulunan Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Bütçesi 7 Şubat gününe geçmiş ve 7 Şubattaki 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi yarına alınmıştır. Çalışma 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz almak isteyen arka
daşlar bugünden talepte bulunabilirler. 

Teşekkür ederim. 

2. — 1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclîsi : 1/210; C. Senatosu : 1/585) (S. 
Sayısı : 846) 

BAŞKAN — 1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Söz alan arkadaşları bildiriyorum: AP Grubu 

adına Sayın Münir Daldal, CHP Grubu adına Sa
yın Hikmet Savaş. 

Kişisel söz isteyen değerli üyeler : Sayın İsmail 
İlhan, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın İskender Cenap 
Ege ve Sayın Sadettin Demirayak. 

AP Grubu adına Sayın Münir Daldal, buyuru
nuz. 

Sayın Daldal, süreniz 10 dakikadır. Saat; 10,57. 

AP GPvUBU ADİNA MÜNİR DALDAL (İzmir) 
— Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin 

eleştirisine geçmeden, hepinizi Grubum adına saygıy
la selâmlar, şu ana kadar malını vakıf ederek ebedi
yete intikal etmiş hayırhah vatandaşlarımızı rahmetle 
anar, aziz ruhları önünde tazimle eğilirim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, üzerine almış olduğu 
vazifenin ehemmiyet ve kutsiliğiyle beraber, diğer 
devlet kuruluşları yanında ayrı mümtaz bir mevki iş
gal etmektedir. 

İşte bundan dolayıdır ki, bu ulvi kuruluş, sosyal 
adalete dayalı, İslami esaslara uygun, tarihten gelen 
müşfik ve şefkat dolu bir anlayışla çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Malumlarınız olduğu üzere vakıf, insanların men
kul ve gayrimenkul malını kendi irade ve arzusuyla 
mülkiyetinden çıkarıp, hasenat ve yardım maksa- : 

dıyla ortaya konan şart ve hizmetlerin yerine getiril
mesi için ebedi olarak insanlığa tahsis etmesidir. 
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İslam hukukunda da vakıfın tarifi de şu şekil
dedir : 

«Bir ayni, Allanın mülkü olmak ve menfaati in
sanlara ait bulunmak üzere tevkif etmektir.» 

Vakfın insan iradesiyle ilgili bir husus olduğu göz-
önünde bulundurulursa, bu iradenin ve insan gönlü
nün de ihmal edilmemesi gerekir. 

insan gönlünün bu yöne eğilmesi için de ikna 
edilmesi ve inandırılması vakfın gayesi içindedir. 
Hasenat bakımından iyiliksever vatandaşlarımızın 
azlığından hiç bir zaman şikâyetçi olamayız. Yalnız, 
kurulan vakıfların maksada uygun olmayan şekilde 
kullanılması ve işletilmesinden kaygı duyan vatandaş
larımızın vakıftan soğumaları şikâyet konusu olabilir 
ancak, iyilik ve hayırsever vatandaşlarımızı ikna et
mek ve bu yola sevk etmek hususu da, vakıf idare
lerini ilgilendirmesi ve vazifeleri arasında olması ik
tiza eder. 

Vakfın gerekçesinin hayır ve hasenata dayandığı 
ve insandaki yardım hissinin ebedileşmesi, İsjami te
fekkürün, imanın güzel ve karşılıksız hislerin simge-
lenmesiyle ilk olarak Peygamber efendimiz. Hicretin 
3 ncü yılında 32 adet hurmalığını İslâmlığın idame
si ve gelişmesi için tahsis ederek başlatmıştır. Ve 
arkasından «Muhtaç ve aciz kişilere yardım yap-
massanız iyilik yapmış olmassımz.» Ayeti Kerime-
siyle müminler vakıf kurmada, mal ve mülklerini 
tahsis ve teberru etmede âdeta yarışa girmişlerdir. 
Bu yarış, hızını azaltarak ve arada duraklayarak za
manımıza kadar devam etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun yükselmesine ve geliş
mesine nedenlerden biri de, vakıf müesseselerinin 
hızla geliştirilmiş olması ve bu. gelişmelere padişah
ların da etkin bir şekilde ilgi göstermesiyle mümkün 
olabilmişti!. 

Vakıflar İdaresi deruhte ettiği vazifenin ehemmi
yeti ile mütenasip şekilde hareket ederek, hassasiye
tini bu yöne de tevcih ederse, millet olarak daha 
birçok kültür ve sosyal müesseselerin sahibi ola
biliriz. 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman 
şu hitabede bulunmuştu : «Bu fetih müjdesi, bizlerin 
mazhar olduğu bu muhteşem şehrin daima Müslüman 
ve Türklerin elinde bulunmasını isterseniz, sahip ol
duğunuz para ve maldan bir kısmım bu güzel şeh
rin iman için vakfediniz.» 

Fat'h Sultan Mehmet'in de, fetihten sonra Aya-
sofya kilisesini parasıyla satın alarak cami haline 
getirmiş, nazır bulunduğu ilk cuma namazından son
ra ilk vakfiyeyi kurmuş olduğu kaydedilir. 

Yine kayıtlardan Fatih Sultan Mehmet'in, «Aya-
sofya Camii benim vakfımdır. Kim bu vakfı değiş
tirirse, tebdil ve tağyir ederse, Allahın, meleklerin ve 
bütün insanların laneti üzerinde olsun.» demiş oldu
ğuna şahit oluyoruz. 

Sayın senatörler, 
Tarih sayfalarının araştırılmasında görülüyor ki, 

atalarımız nasıl devlet kurmakta mahir iseler, dev
leti idare etmede de o kadar mahir kişiiermiş. Sos
yal adaleti dilinden düşürmeyip, sosyal adaletsizliği 
körükleyenler gibi değil, sosyal dengesizlikleri orta
dan kaldırmak için, çözüm bulmakta ehil ve dengeli 
kişiiermiş. Yalnız milli hudutlar içerisinde kalmamış, 
bütün dünyaya örnek olmuş, önderlik etmişlerdir. 
İşte yakın tarihin en tipik örneği : Atatürk ve Rıza 
Şah Pehlevi münasebetleri ve görünen neticeleri... 

1924 yılında kurulan bu kurum, halen Başbakan
lığa bağlı, tüzelkişiliğe haiz, katma bütçeyle idare 
edilmektedir. 

Sosyo - ekonomik bir karektere sahip bu kuru
luş, vakıf gereği sosyal ve hayır işlerinin yürüyebil
mesi için bazı ekonomik faaliyetlerin içindedir. 

Bu cümleden olarak hayır işleri, eski eserlerin 
onarılması, hastane, öğretim yurtlan, yoksul ve aciz
ler için kamplar, aş ocakları, muhtaçlara aylıklar, 
Devlet bütçesinden karşılanmaktadır. 

Ayrıca, işletmeler kurulması, ticari, sınai, eğitim 
sahalarında şirketler kurulması, bütçesinde görülme
yen Türkiye Vakıflar Bankasında toplanan paralar 
ile de ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmaktadır; ama 
her halükârda bünyeye tam bir sahiplik temin edil
diği an, vakıfların hazineye ihtiyaç duyulmadan da 
idaresi mümkün olabilir. 

Uzun senelerin getirdiği idari maslahatçılık bu 
müesseseyi muasır işletmecilik anlayışın gerisinde bı
rakmıştır; fakat bu kuşağın yöneticileri aradaki far
kı kapatabilirler ve çok daha ilerisine götürebilirler 
görüşündeyiz; tabii ilgililerle entegre bir çalışma tem
posu içine girebilirlerse. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfiyelerin şartlarını 
yerine getirebilmek için, bir taraftan vakfiyelerde ön
görülen sosyal hizmetleri geliştirmeye çalışıyor, di
ğer taraftan ecdat yadigârı camii, mescit, çeşme, med
rese, han, hamam, türbe, kervensaray gibi büyük sa
nat eserlerin orijinal zenginliklerini, aslını koruyarak 
onarmak, bakımını, yapmak, mazinin haşmetini gele
cek nesillere aktarmak gibi, önemli ve ulvi bir vazife
yi de deruhte etmiş olmaktadırlar. 
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Elbette bu muhteşem eserleri onarırken, bir taraftan 
tabiat karşısında değer ve sanat zengiliğini kaybetme
sine bigâne kalınmamalı, öbür taraftan «Vakıf» diye 
harabeye dönmüş birtakım yıkıntı ve enkazların da 
«Tarihi eser» diye muhafazasında katı bir tutum 
içerisinde olurımamalıdır. 

Bu hususta Yüksek Anıtlar Kurulunun isabetsiz 
ve lüzumsuz tutumlarını ihtiva eden raporları mev
cuttur. 

Bu tarihi eserler, bakımsızlıklarına rağmen, bu
gün de Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da Türk sanat 
anlayışının ve Türk sanat zevkinin en güzel örnek
lerini en zarif bir şekilde temsil etmektedir. 

Uzun yıllar ihmal edilen ve acil bir duruma gel
miş olan bu eserlerin onarım ve restorasyonların, va
kıfların bugünkü geliriyle yapılması mümkün görü
lememektedir. Programa alınan yardım bütçesiyle 
bakımlarının yapılması kifayetsiz görülmektedir. Bu 
eserler, Türk Medeniyetinin en önemli belgeleri olup, 
bunların ayakta tutulması, medeniyet ve insanlık an
layışımızın da bir gereği olmalıdır. 

Bu yıl 260 milyon lira ödeneğin ayrılmasını kifa
yetsiz buluyor, önümüzdeki yıllarda daha fazla tah
sisini temenni ediyoruz. 

Türkiye'deki bütün vakfiyelerin, camii inşaatları
nın disiplin altına alınması, aslına ve estetiğine uy
gun düşmesi bakımından bir vakıf inşaatı kurulma
sını faydalı bulmaktayız. Gelişi güzel yapılan cami 
gibi inşaatların önüne ancak bu şekilde geçilmiş olu
nur. 

Cami yardımları için bu yıl ayrılan 156 milyon 
liranın kâfi gelmeyeceği muhakkak olmakla beraber, 
bu paranın tevzii ile ilgili yeni bir usul getirilmiş 
midir?.. Hangi esaslara göre tevzi edilmektedir? 

Sosyal ve kültürel hizmetler meyanında olan Bez-
mi Alem Valide Sultan Vakfı Gureba Hastanesinin 
130 milyon lira keşif bedeli yeni tesisinin bir an ev
vel tamamlanmasını temenni etmekteyiz. İdare, 
memleketimize 575 yataklı; poliklinik, klinik, ameli
yat odaları gibi modern bir tesis kazandırmaktadır. 
Bu teşebbüsünü takdirle karşılarız. Gönül arzu eder 
ki, bugünkü modern sağlık müesseseleri seviyesine 
ulaşsın, çağdaş kanser araştırma laboratuvarı gibi te
sisler de kurulabilsin. 

Memleket kültürüne hizmette önemli bir yer tu
tan Vakıflar Dergisi ile Türkiye'de mevcut vakıf abi
de, eski eserlerin alfabetik sıraya göre tarihi ve mi
mari özelliklerini açıklayan (Türkiye'de vakıf abide
ler ve eski eserler) el kitabı serisinin, ayrıca idarenin 
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arşivinde bulunan 1559 tarihinde yazılmış sanat ba
kımından değeri ölçüîemeyen Kuran-ı Kerim'in en 
kısa zamanda yayınlanmasını temenni ederiz. 

Vakıflar İdaresi Arşivinde bulunan paha biçilmez 
yazı ve sanat eserlerinin muhafaza edilmelerini sağ
lamak amacıyla mikro film alma işlemlerinin sürdü
rülmesini de memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Onanma tabi eski eserlerin restorasyon sırasında 
ve restorasyandan sonra durumlarını fotoğrafla tes
pit etmekte fayda mülahaza etmekteyiz. Bu suretle 
bu dokümanların geleceğe intikalini sağlamak ayrıca 
bir uğraşı olmalıdır. 

Yine memnuniyetle ifade edilmesi lazım gelen bir 
husus da, 1968 senesinde başlatılan envanter çalış
malarının devam etmekte olup, 19 997 parça olan 
gayri menkul adeti bugün 43 587 ve yükseltilmiştir. 

Normal bir kitap hacmi nazara alınarak ehemmi 
muhimme tercih edilerek bunların bir kitap halinde 
basılması düşünülür mü; bunu da yetkililerden sor
mak istiyoruz?.. 

Bu envanter içinde 2762 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinden yararlanarak, irat getirmeyen faydasız 
arsa ve binaların satılarak özel bir fonda toplanacak 
gelir ile yeni yatırımlara gidilmesinde fayda görü
rüz. 

Bu meyanda şunu belirtmek isteriz; restorasyon 
işlerinde, sanat tarihiyle ilgili ve zeytin mahsulü hu
suslarında üniversiteler ile teşviki mesai etmekte fay
dalar vardır. Bu diyalog kurulmamış ise, tavsiyeleri
miz arasındadır. 

1962 yılında vakıf kira gelirleri 11 milyon lira 
iken, 1974 yılında bu rakam 82 milyon, 1975'te 112 
milyon ve 1977'de 179 milyon liraya yükseltilmiş
tir. 

Bu rakamın daha da yükselebileceği görüşünde
yiz. Bugünkü piyasa fiyatlarına yaklaşıldığı takdir
de, diğer kuruluşların yaptıkları gibi, istenilen rakam
lar gerçekleştirilebilir. 

Bugünkü Hükümetin insafsız yüksek fiyat politi
kası karşısında vakıf mallarını kurtarmak gayesiyle 
Bakanlık bu hususta bir tedbir almış mıdır? Veya 
düşünmekte midir?.. 

Sırası gelmişken müsadenizle şu hususları da sor
mak istiyoruz: İstanbul Beylerbeyin'de Sultan Ha-
mit tarafından yaptırılmış olan camii ve medrese ci
varı eski müstecirinden kurtarılmış mıdır?.. 

Yine İstanbul Kocamustafa Paşa Sümbül Efendi 
Camii çevresinin, istimlak edilmesiyle birlikte bir si
yasi partinin gençlik ve kadın kolları tarafından lo-
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kal olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu itilaf de
vam ediyor mu?.. Şu anda hangi safhadadır?.. 

îlim Yayma Cemiyetine kirayla verilmiş arsa ve 
bina var mıdır? Varsa bu yerler nerelerdedir, kaç 
para kira ücreti alınmaktadır, ve kira müddetleri ne 
kadardır?.. 

Eski eser ve vakfiyelerin bakım ve onarımına da
ha çok önem verilmesi ve daha etkin bir gayret ile 
kervansarayların hizmete açılarak turizm sektörüne 
katkıda bulunulmasını arzuluyoruz. 

100 ve 200 kişilik kapasiteli 66 adet orta ve yük
seköğrenime cevap verebilen öğrenci yurtlarına, fa
kir ve kimsesiz öğrenciler alınabilmektedir. Standart
larının gün geçtikçe geliştirildiği bu yurtlara hangi 
şartlar ve kıstaslar içinde öğrenci alınmaktadır?.. 

Yine memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, bu 
yurtlarda disiplin sağlanmış ve anarşik olaylar sira
yet edememiştir. İnşaatları devam etmekte olan 6 
öğrenci yurdunun bir an evvel hizmete açılmasını te
menni ederiz. 

150 yükseköğrenim öğrencisine burs verilmekte
dir. Bu rakamın çok daha üstünde tutulmasını arzu 
etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime son verirken, vatandaşın cebindeki 100 

liranın 20 liraya indiği 1979 yılı içinde 2 000 kör va
tandaşımıza yapılacak ayda 350 liralık yardımla, 
2 000 muhtaç vatandaşa yapılacak 30C'er liralık yar
dım, bugünkü korkunç hayat pahalılığı karşısında 
cep harçlığı olmaktan dahi uzak görülmektedir. 

Bu vatandaşlarımızın sıhhatleri müsaade ettiği 
müddetçe, hizmete dönük çalışabilir duruma dönüş
türülmesini de insani duygularla daha iyi bağdaşabi
lir hareket olarak telakki ederiz. 

İstanbul'da Vakıf Taşdelen suyundan yılda orta
lama bir milyon lira ve Türkiye Vakıflar Bankası 
AO'dan 1977 yılı temettüsü olarak tahsis edilen 16 
milyon lira, İdarenin net kârları arasındadır. 

Taksim Otelcilik AO 56 milyon liralık iştiraki 
bulunmasına ve Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ (C 
Grubu) hisse senetlerinden 12 milyon liralık kısmını 
satın almış olmasına rağmen, henüz kâra geçmiş bir 
durum görülmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, süreniz dolmuştur 
efendim, lütfen bağlayın. 

AP GRUBU ADINA MÜNİR DALDAL (De
vamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Temennimiz, sermaye yatırımlarına ilgi gösterip, 
daha ziyade işletmecilik ve sanayii yatırımlarına alâ
ka gösterilmesidir. 
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Sonuç olarak denilebilir ki, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü son seneler içerisinde maksat ve gayeye uy
gun bir yönde çalışmalarını sürdürmektedir. 

65 yaşını bitirmiş fakir ve bakıma muhtaç vatan
daşlarımız için Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesin
de huzur ve bakımevlerinin de açılması temennisiy
le sözlerime son veriyorum. 

Bütçenin memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder, AP Grubu adına 
saygılar sunar, İdarenin değerli mensuplarına başarı
lar dileriz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Hikmet Savaş, buyurun efendim. 

Sayın Savaş, süreniz 10 dakika efendim. 

CHP GRUBU ADINA HİKMET SAVAŞ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Atalarımızın yüzyıllar önce tesis ettikleri sosyal 
düşüncesi ağırlık taşıyan vakıfların maddi varlıkları
nı vakıf gayesine uygun olarak sevk ve idare ile so
rumlu Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesini görüşü
yoruz. 

Tarih içinden gelen vakfiyeler, dini, sosyal ve 
kültürel gayeleri istikametinde kullanılırlar. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, çok müşkül şartlar altında bunu 
yürütmeye çalışmaktadır. 

Verilen ödeneklerin azlığı sebebi ile tarihi değer
lerine paha biçilemeyen eserlerin korunmasına iste
nen hizmetler götürülememektedir. Hastaneler, yurt
lar, akarlar, hayratlar, kabristanlar, camiler, medre
seler, kütüphaneler, çeşmeler gibi çok çeşitli hizmet 
dallarının muhafazası ve işler halde göreve hazır tu
tulması kolay olmamaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesi münasebe
tiyle bu kısa zamanda birkaç hususta düşüncelerimi
zi açıklamak istiyoruz. 

Genel Müdürlüğün yaptırdığı çeşitli dallardaki 
hizmetleri tefermatı ile incelemeye vaktimiz müsait 
değil. Ben, yalnız üzerinde ehemmiyetle durmayı is
tediğimiz bazı maddeleri görüşlerinize arz edeceğim. 

Vakıf tesisleri son zamanlarda dikkati çekecek 
derecede artmaktadır. Türlü düşüncelerin gerçekleş
tirilmesi için kurulan vakıfların, kuruluş gayelerinin 
dışında faaliyette bulundukları, ulvi bir gayenin art 
niyetlerin paravanası görüntüsünü vermesi kuvvet ka
zanmaktadır. Yeni kurulan vakıflar kontrol altına 
alınmalıdır. İdarecileri, gelir kaynakları ve sarf yer
leri titizlikle kontrol edilmelidir. Bunlar bir kurulup 
ve senetleri tasdik edildikten sonra yalnız yöneticile
rinin idaresine ve iradesine sevk edilmekte, bundan 
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sonra vakfın ne olduğu kontrol altından çıkmakta
dır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi kuruluşuna dev-
rolmuş sevk ve idaresi, korunması kendisine bırakıl
mış, tarihi abide ve yapıların akarlarını iyi değerlen
dirmelidir. Bunlar israf edilmemeli, tahsislerinde çok 
dikkatli davranılmalıdır. Tarihi eserler onarılmalı, 
yapılarında turizmimize katkıda bulunacaklara önce
lik verilmeli ve turiste hitap edecek yönler, tarihi ka
rakteristiğini bozmadan ilâve edilmelidir. 

Öğrenciler için yurt yapımlarında yer seçilirken 
daha titiz davranılmalı ve hakiki ihtiyaç duyulan ge
rice yörelerin tercih edilmesi uygun olacaktır. 

Tadadı yapılan 27 430 parça vakıf emlaki ara
sında yer alan vakıf arazilerinin ve arsalarının tasfi
ye edilerek, gelirlerinin kontrolü kolay ve rantı yük
sek yatırımlara bir plan içinde kaydırılması düşünül
melidir. Bilhassa İstanbul'da bu arazi ve arsalar üze
rinde yapılan gecekondulardan, bu arsalara sahipmiş 
gibi görünen bazı kabadayıların kanunsuz menfaat
ler sağladığı bilinmektedir. 

Fakir halkımızın çok ihtiyaç duyduğu aşhanelerin 
sayısı artırılmalı ve istifade eden yurttaş sayısı müm
kün olduğu kadar çoğaltılmalıdır. 

Kütüphane tesislerine ağırlık verilmelidir. Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün ekonomik yatırımları, yıl
ların içinde kendisine devredilen birkaç yağ ve su 
işletmesinden ibarettir. Bu tesislerin randımanlı ça
lıştırılmasında yenilemelere gidilmelidir. 

Lüks yatırım niteliğindeki işletmelerin kurulma
sından ve iştiraklerinden kaçınılmalı; otelcilik, Va
kıflar idaresinin (Gelir maksadıyla da olsa) faaliyet 
sahasının dışında tutulmalıdır. 

Camilere yapılan yatırımların daha fazlalaştırıl
ması; fakat bu yatırımların yerinde sarf edilip, edil
mediğinin kontrol edilmesi lazımdır. Cami ve Kur' 
an kursu derneklerinin sarfları bizlere tatmin edici 
bir görüntü vermemektedir. 

Vakfın elinde bulunan kıymetli tarihi eserlerin 
ihale suretiyle de onarımından vazgeçilmelidir. Ayrı 
bir ihtisas isteyen bu onarımlar için teknik bir eki
bin bulunduğu bir inşaat kurulu vakıf bünyesi için
de oluşturulmalıdır. Bu suretle en randımanlı ve ucuz 
bir onarım yapılacağı kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler, 
Vakıflar Bankası üzerinde de birkaç cümle ile 

durmak isterim. Banka, bugün modern bankacılık 
anlayışı içinde çalışmaktadır. Açılan ve açılacak ye
ni şubelerle Bankanın hizmeti yurt sathına yayılmak

tadır. Kredi politikasında siyasi düşüncenin ağırlık 
basmadığını görmek bizi memnun etmektedir. Yal
nız, burada ehemmiyetle üzerinde durmak istediğimiz 
bir husus var. O da, Bankanın iştirakçi olduğu şir
ketler ve onlarla olan münasebetleridir. 

Vakıflar Bankasının iştirakçi olduğu ticari şirket
ler nasıl seçiliyor bilemiyoruz. İştirak nispeti nasıl 
tayin ediliyor bilemiyoruz. Tabii, bir Yönetim Kuru
lu kararıyla oluyor; ama bu kurula getirilen teklifler 
nasıl geliyor, nasıl değerlendiriliyor, bilinmesinde ve 
çok dikkatle incelenmesinde fayda vardır. Bankanın 
halktan topladığı kıymetli tasarrufları ile faizsiz ve 
yıllarca gelir getirmeyecek şirketlere ortak olunması 
hiç doğru olmamaktadır. Özel sektöre faizsiz serma
ye verilmektedir. Vakıf gibi kutsal bir duyguya bu
lutlar düşürülmemelidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 ve 1979 yılı prog
ramlarında sosyal, yatırım ve işletmeler üzerinde ken
di bütçesi içinde tanınan imkânlarla çalışmalarını 
yapmaktadır. 

Benim yukarıdan beri izaha çalıştığım ve yalnız 
derinliğine inmeden satırbaşlarını bu kısa zaman için
de değrlendirerek sizlere arz ettiğim düşüncelerimiz 
üzerinde Sayın Bakanın ve yöneticilerin titizlikle du
racağını ümit eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savaş. 
Sayın üyeler, gruplar adına konuşmalar tamam

lanmıştır. Kişisel konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın İsmail İlhan, buyurun efendim. 
Sayın İlhan, süreniz 10 dakikadır efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Başüstüne Sayın Baş
kanım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün saygıdeğer mensupları; hepinizi 
saygıyle selamlarım. 

Grup sözcülerinden sonra, ben de bağımsız bir 
Üye olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üze
rinde görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Ecdadımız bize dünyada hiç bir ülkede görülme
yecek kadar çok vakıf eseri bırakmıştır. Sosyal ada
let kurallarına böylesine bağlı bir milletin çocukları 
olarak övünç içinde olmamız gerekir. Atalarımızın 
bıraktığı bu zengin mirası, amacına uygun bir şekil
de, bir biçimde kullanabildik mi?.. Maalesef hayır. 

Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı sayısız 
vakıf binaları, rayiç fiyatın çok altında olan bir fi
yatla kiralanmaktadırlar. Bunları kiralayan kişiler de, 
kira fiyatının çok üstünde bir ücretle bu binaları 
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başkalarına kiralamaktadırlar. Böylelikle, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün isteği dışında bile olsa, vakıf 
binalarını kullanarak kendilerine açıktan geîir sağ
layan aracı bir zümre oluşmuştur. 

Sayın Bakan vakıfları şöyle tanımlamaktadır : 
«Vakıf, bir kimsenin gayrimenkullerinden birini, in
sanlık açısından, insanlığa yararlı olması için, o ma
lı kendi nefsinden çıkarması ve insanlığın hizmetine 
vermesidir.» Görüldüğü gibi vakıf, aracı, sömürücü 
bir sınıfı oluşturan bir gayrimenkul değildir. Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün en önemli görevi, vakıfları 
amaçlarına uygun olarak kullanabilmesi ve onları 
koruyabilmesidir. 

Sosyal adaletin en güzel bir örneği olan baba ya-
digâri vakıflarımıza sahip çıkalım. Bugün Anadolu-
nun dört bir yanında yayılmış olan han, hamam, ker
vansaray, çeşmeler, Türk tarihinin başlangıcına ka
dar uzanan geniş bir tarihi kapsar. Böylesine köklü 
bir geçmişi olan vakıfların, aracıya, tefeciye âlet ol
masını önlemek bir görev ve zorunluluktur. Sayın 
Bakanın bu konu üzerinde ısrarla durmasını bekliyo
ruz. 

Hükümetin, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü
nü, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlamasını olum
lu bir adım olarak görüyoruz. Ancak, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün, vakıfların yönetiminde gösterdi
ği siyasetin daha etkin, hareketli bir biçimde yürü
tülmesini de şart olarak öne koşuyoruz. 

Ben şahsen Sayın Devlet Bakanı Enver Akova' 
nın, mesleği ve formasyonu icabı, yıllardan beri cid
di olarak ele alınmamış ve kanayan bir yara halinde 
devam eden vakıflar ile ilgili sorunlara ciddi olarak 
eğilmiş olduklarını ve bundan sonra da aynı ciddi
yetle çalışmalarına devam edeceklerine inanıyorum. 
Ancak, sözünü ettiğimiz sorunların, öyle bir - iki yıl 
içinde düzeltilecek ve halledilecek meseleler olmadı
ğını da biliyoruz. 

Bizini, Sayın Bakan ve Vakıflar Gene! Müdürlü
ğü personelinden ricamız; bugüne kadar olduğu gibi. 
şimdiden sonra da maddi ve manevi sorumluluğumu
zu ve Allah'a bu konuda hesap vermeye mecbur ol
duğumuzu bilerek hareket edelim ve vakıfları gaye
lerine uygun işletmek için elimizden gelen bütün im
kânları seferber edelim. Vakıflar, gayelerine uygun 
işletilmeye devam edilmediği sürece, ecdadımızın ke
mikleri mezarlarında sızlayacaktı. Bundan da Al
lah'a karşı biz sorumlu olacağız. 

Cami yardımları için ayrılmış bulunan para ye
terli değildir. Bu paranın artırılması için ben Sayın 

Bakandan şahsi teşebbüslerde bulunmalarını bilhas
sa istirham ediyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü mensuplarına, aziz ve Müslüman 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan 
dilerken, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın Ömer Ucuzal?.. Yoklar. 
Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, fonksiyonu çok geniş 
ve çok önemli olan bir kuruluş. Vakfın ne olduğu 
arkadaşlarımız tarafından gayet açık olarak kürsüde 
beyan edildi. Bizim ecdadımızın kurmuş olduğu en 
büyük müesseselerden birisi. Vakıflar Genel Müdür
lüğünün bugünkü fonksiyonu ise çok geniş, çok da
ğınıktır. 

Bir defa şunu eskiden beri komisyonlarda ve 
umumi heyetlerde arkadaşlarımız dile getirmiştir; Va
kıflar Genel Müdürlüğünün ekonomik bir anlayış 
içinde davranması lazım geldiğini unutmamak lazım. 
Bugün Vakıfların elinde bulunan gayrimenkul imkân
lar tam değerlendirildiği takdirde, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yurt çapındaki hizmetleri daha büyü
yecek, daha faydalı hale gelecektir. 

Bu arada bir noktayı dile getirmek için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün; kira meselelerin

den tutunuz, restorasyon meselelerine gelinceye ka
dar çeşitli çalışma alanları vardır. Mesela, atadan kal
ma, ecdattan kalma eski camilerimizi, kervansaray
larımızı, türbelerimizi, çeşitli eski ypılarımızı ayakta 
tutmak için bir gayretin içindedir. Bu gayreti yerine 
getirebilmek için elbette maddeye, harcamaya ihtiyaç 
vardır. Bu eski eserlerin restore edilmesi kolay değil
dir. Bir eski eserin restore edilebilmesi için o mima
riyi çok iyi bilmek lazımdır, o mimarinin teferruatı
nı bilen ustalara ve kalfalara ihtiyaç vardır. Bugün 
Türkiye'de bunlar çok azalmaktadır. Hatta artık son 
bulmaktadır. Eğer elde mevcut olan bu elemanlar da 
kaybolur giderse, eski saraylarımızı, camilerimizi, ec
dat yadigârı cümle yapıyı tekrar onarma imkânına 
sahip olamayacağız. Bu bakımdan, mutlaka eski ya
pıları ayakta tutabilecek şekilde yetişmiş olan usta
ların ve kalfaların yakından takip edilmesi ve bun
ların yanlarındakilere kendi bildiklerini, ustalıklarını 
aktarabilecekleri bir müessesenin kurulması lazım. 
Buna şiddetle ihtiyacımız vardır. O kadar ki; sadece 
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binanın dış yapısı, duvarı, camı, penceresi ve saça
ğından ibaret değil, içerisinin tefrişine varıncaya ka
dar çeşitli ustaların çalışması lazım. Mesela, bugün 
eski saraylarımızdan eski kasrlarda bazı mefruşat var; 
bunların yenilenmesi, herhangi bir şekilde bir yüz de
ğiştirmesi veya kırılan kısmının onarılması, gerçekten 
bilgi isteyen, lalettayin ustanın, lalettayin kişinin, la
lettayin mühendisin yapamayacağı işlerdir. Bunları 
dikkatle ele almak lazım; bu bir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
İkincisi; Vakıflar büyük bir sosyal kuruluştur ve 

memleketimizde çocuk okutmaktan, çeşitli yardım
lardan, cami yaptırma derneğinden, Kur'an kursuna 
kadar birçok yerlere maddi yardımlar yapan bu bü
yük müessesenin daha geniş bir anlayış içerisinde gö
rev yapabilmesi gerekir. 

Bu arada, Vakıflarla ilgili bazı yapılardan turizm
de faydalanılması gerekmektedir. Ben şunu ifade et
mek isterim ki; memleketimizin kalkınmasında, mem
leketimizin ileri düzeye erişebilmesinde, dövize şid
detle ihtiyacımız olduğu açıktır. Sağdan, soldan, çe
şitli yerlerden döviz bulmak için gösterdiğimiz gay
retler süregelirken, Vakıfların elinde bulunan ve tu
rizme açılma imkânına sahip yerlerin, bazı geri dü
şünce içerisinde, «Efendim, bu Vakıftır. Ecdat yadi
gârının gâvurlara kiralandırılması ve onlara açılma
sı...» gibi. çok yanlış bir zihniyet. Vakıfların içeri
sinde ve idaresinde var ise bu, hakikaten acı olur. 
Biz, turizm kanalı ile elde edeceğimiz gelirle, yine 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün felsefesine ve anlayı
şına yarayan istikamette ve memlekette harcama ya
pacağız ve bu, memleketin maddi, manevi kalkın
masına yarayacaktır. 

R.:n size canlı bir misalini vereyim; Kuşadasfnda 
Öküz Mehmet Paşa Vakfiyesi vardır. Burası harap 
bir halde idi, yıkıntı halinde idi. Gayret gösterildi; 
gayret gösterenlerden Allah razı olsun, orası fevka
lade güzel onar«!dı. eski yapı yenilendi, restore edil
di ve Fransızlara kiraya verildi. Bu yolla memleket 
döviz temin ediyor. Bu kiradan gelen döviz az ise, 
bunun artırılması yoluna gitmek başka, bir de «Efen
dim, bizim ata yadigârı, ecdat yadigârı olan bir ker
vansarayda Hristiyanın oturup kalkması bizi muaz
zep eder.» gibi bir düşünceye kapılıp, burayı yeni
den imam - hatip okulu filan gibi bir müessese ha
line getirmeyi düşünmek bambaşka bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Meselelerimizin üzerine gayet iyi eğilmek mecbu

riyetindeyiz. Vakıfların elinde ve Vakıfların imkânıy

la bu memleketin mabetlerini onarmak ve mabetle
rine yardım etmek imkânları vardır. Bunun çoğaltıl
ması ve genişletilmesine hiçbir üye arkadaşımız hayır 
demez, canı gönülden katılır; ama bu memlekete Va
kıfların bazı müesseseleriyle eğer turizm geliri sağla-
nabilecekse, o müesseseleri de turizme açık tutmak 
bizim görevimiz olmalıdır. O da bir hizmettir, o da 
vatani bir hizmettir, memleket hizmetidir, memlekete 
döviz getirmenin yoludur. 

Ben, Bitlis'ten Van'a gidiyordum karayoluyla; 
yol boyu birçok konaklama yerleri gördüm. Hepsi 
metruk, terkedilmiş; ama eski yapıda, kervansaray 
ve kervanların kalabileceği yapılar halinde yapılmış; 
eski yollar vardı. 

Mesela, onların bir kısmı Hazinede bir kısmı Va
kıflardadır. Bunlar bırakılmış, harap olmuş, her gün 
biraz daha yok olmakta. Onların tamir edilmesi, ora
ların yeniden restore edilmesi ve gelip geçen yerli 
ve yabancı turistlerin arabalarıyla inip, orada oturup, 
serinletici bir şey içebilmesi veya bir şey yiyebilmesi, 
yanına bir benzin istasyonu ilave etmek suretiyle ara
basının benzinini temin etmesi meyanında, hem dö
viz temini, hem bir gelir kaynağı, aynı zamanda ec
dat yadigârı, medeniyete öncülük yapmış Selçuk ve 
Osmanlı eserlerini de onlara göstermek suretiyle ken
di kültürümüzü, kendi medeniyetimizi ve kendi ma
zimizi ayakta tutmanın imkânlarına sahip olabiliriz. 

B:z yol boyunda; mesela benzin istasyonları, res
toranlar, kafeteryalar yapıyoruz, hep Batı taklidine 
gidiyoruz bina yapımı bakımından; ama bizim ecda
dımız bunu daha önce yapmış. Örnekleri var Ana-
dolunun her tarafında. Bunları ihya etmek suretiyle, 
ham kendi mimarimizi ayakta tutmuş, kendi kültü
rümüzü onaya koymuş oluruz, hem de bu yolla, ge-
Lii turiste tereciye tere satar gibi onun taklit ettiği
miz binasına değil, kendi yapımıza, kendi kültürü
müze, kendi medeniyetimize, kendi zevkimize onları 
misafir etmek suretiyle, onlara göstermek suretiyle 
Türkiye'yi daha cazip, turiste daha açık, daha arzu 
edilir hale getiririz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, süreniz doldu efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bağlı

yorum efendim. 
Onun için ben sanmıyorum ki, Vakıflar Genel 

Müdürlüğünde turizme karşı böyle bir yanlış anlayış 
hüküm sürsün. Bu mesele benim kulağıma zamanın
da ciddi kaynaklardan gelmişti; bu meselenin benim 
anlattığım tarzda, geniş bir ufakta ve geniş bir za
viyeden bakıp görerek ele alınmasının memleket için 
büyük faydaları olacağına inanıyorum. 
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Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Sadettin Demirayak, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Demirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunmaktayım. 

Ülkemizde mevcut bulunan yerleşim bölgeleri ta
rihle âdeta iç içe yaşamaktadır. Atalarımızdan, ceddi
mizden bize kalan bu mirasa bakıyoruz; bu ataları
mız o toplumların yaşamlarını devam ettirebilmek, 
birtakım gereksinmelere cevap verdirebilmek yönüy
le, han, cami, kervansaray, çeşme gibi birtakım top
lum ihtiyaçlarına cevap verecek olan bu yapıtların 
yapılması, yaşatılması ve devamı için, yine o toprak
lar üzerinde yaşayan insanlarımız tarafından pek çok 
vakfiyeler kurulmuş bulunmaktadır. Fakat bu vakıf
ların bugünedek ulaşmasını incelediğimiz zaman, «Bu 
vakıfların vakfediliş gaye ve maksatlarına uygun şe
kilde yaşamlarını devam ettirebildiklerini görüyoruz.» 
demek, ancak bir nevi hatanın içerisine girmiş oldu
ğumuzu da belirlemek zorunluğunu hissettirir. Zira 
bu vakıf mallarının, mevcut yönetimleri ve o yöne
timlerin aksaklıkları nedeniyle gayesine uygun ve o 
vakıf mallarının gelirleriyle de amaçlarına uygun şe
kilde harcamaların yapılabildiğini söyleyemeyiz. 

Benim kendi kasabamda vakıf zeytinliğinin geli
riyle yaptırılmış bulunan yıllar öncesinin camisinin, 
yine o zeytinliğin geliriyle bugün badanasının dahi 
yaptırılmadığı ve bu camilerimizin tamiratlarının ya
pılması için birtakım vatandaşlarımızın Ankara'ya 
kadar geldikleri, buradan Genel Müdürlükten 20 - 30 
bin liralık bir yardım alarak geri döndükleri de bir 
vakıadır. 

Dileğimiz o ki, cami, kervansaray ve benzeri şe
kildeki vakıflarımız ve vakfiyelerimiz gaye ve mak
satlarına uygun bir şekilde çalışmalar içerisine itil
me! i ve onun için de gerekirse bürokrat kesiminde 
de birtakım organizasyonlara gidilmelidir. 

Vilayetlerde bakıyorsunuz, valilerin başkanlığında 
toplanan müdürler kurulunda, tüm daire müdürleri 
yüksek tahsil mezunu bulunmasına rağmen, maalesef 
bu vakıf müdürlüklerimizde ilkokul, ortaokul tahsili 
ile ve o kapasite altında yetişmiş birtakım müdürlük
lerimizin mevcut olduğu da bir vakıadır. 

Dolayısıyla, bu müdürlük ve memurluklarımız, 
bu vakıf mallarının korunması ve akarlarının da ona 

göre toplanıp değerlendirme imkânlarını bulamamak
tadırlar. 

Yine ben kendi yöremden bahsetmek zorunluğuna 
ihtiyaç ihssetmekteyim. Değerli senatör arkadaşım, 
hemşehrim İskender Cenap Ege de değindiler; Kuş
adası'nda bugün bir kervansaray vardır. Bu kervan
saray Öküz Mehmet Paşa tarafından 1650 yılların
da yaptırılmıştır. Öküz Mehmet Paşa, Kuşadası'nda 
bunu yaptırdığı gibi, Ulukışla'da, İstanbul'da da cami, 
kervansaray, çeşme, medrese gibi bugüne intikal 
eden yapıtların da sahibi ve yaratıcısı durumunda 
olan bir kimsedir. 

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı bundan 15 yıl 
kadar önce restore edilmek suretiyle bugünkü haline 
dönüştürülmüş bulunmaktadır. Restore edildikten 
sonra bu kervansaray 10 yıl kadar önce Clüp Medi-
terranean adındaki bir Fransız şirketine yıllık 400 
bin lira kira bedeli ile kiralanmış bulunmakta idi. 
Bu kervansarayın kira müddeti geçirdiğimiz 1978 yılı 
içerisinde bitmiş bulunmaktadır. Clup Mediterranean' 
in Müdürü, bu kiranın tekrar yenilenmesini isteme
diğini ve burada çalışmaya devam etmeyeceğini bun
dan iki ay kadar önce yayınlanan Milliyet Gazete
sinin Magazin sayfasında belirtmiş bulunmaktadır. 
Bu kervansarayımızın (Ki, Vakıflar Genel Müdürlü
ğümüzün kontrolünde bulunan bir yerdir) bugün ka
pılarına kilit vurulmuş bulunmaktadır. İçten bakıldı
ğı zaman üç kat olabilen bu kervansarayımızı ma
halli belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve il
gili kuruluş ve bakanlıklara kiralamak istediğini ve 
kiraladığı takdirde hangi şartlarla halka açacağını da 
belirlemiş bulunmaktadır. Mahalli Belediye, en üst 
katı müze olarak, orta katı mahallin turistik eşyala
rının yapımını ve satımını organize edebilecek, el 
sanatlarıyla beraber çalışacak bir yönde, zemin ka
tını da kafeterya ve benzeri şekliyle kullanabileceğini 
belirlemiş. Bu şartlar altında vaki müracaat bugüne 
kadar değerlendirilemediği gibi, turizm mevsimimi
zin Kuşadası'nda açılmasına iki veya üç aylık kısa 
bir zaman kalmasına rağmen bu kervansarayın kapı
sında kilit bulunması acı bir gerçek olarak yansımak
tadır. 

Dileğimiz o ki, bu kervansaray Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzce, ister mahalli belediyenin önerdiği 
şartlarla, isterse Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın 
uygun göreceği veyahut da Bakanlığın bizzat işlete
bileceği bir şekle dönüştürülsün. Bunda büyük ihti
yaç ve zaruret bulunmaktadır. Zira bu kervansaray 
(Kanımca tüm senatörlerimiz Kuşadası'nda bu ker-
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vansarayı görmüşlerdir) merkezi yerdedir. Gemilerden 
çıkan insanların ilk karşılarında gördükleri taş bina 
bu kervansaray olmaktadır, göze batmaktadır. Bu
nun kapılarının kapalı kalması Kuşadası'ndaki turiz
mimizi belirli ölçüde de menfi yönden etkileyecektir. 
Zira, ülkemizin ekonomik yönden dövize ihtiyacı bu
lunduğunu yetkili bakanlarımız sık sık beyan etmek
tedir. Kuruluşun da dövizin bulunmasıyla olacağı be
lirlenmiş olduğuna- göre, bu kervansarayın en kısa 
zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce uygun 
görülecek bir müesseseye kiralanmasını ve kapıları
nın da halka açılmasını diler, beni dinlemek lütfun-
da bulunan tüm senatör arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarken, Vakıflar Genel İYlüdürlüğü Bütçemizin de 
ülkemize ve personeline hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAvŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirayak. 
Sayın üyeler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki 

kişisel görüşmeler tamamlanmıştır. Ancak, bu arada 
bir önerge var, okuyup hemen onu halledelim. 

Sayın Başkanlığa 
Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinde 

önemli bir konuyu arz etmek üzere kişisel bir ma
ruzatta bulunmak istiyorum. Mümkünse söz veril
mesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Tekin Arıburun 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, Danışma Kurulu 
Kasarının 10 ncıı maddesi kati olarak bu hakkınızı 
önlemiş durumda. 

Ancak, henüz Sayın Bakan konuşmadılar. Kişisel 
konuşan üye sayısı dört oldu. Acaba bulunduğunuz 
yerden bu konuyu açıklama imkânı var mıdır? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Dün öyle 
uygulama oldu. 

BAŞKAN — İzin verin efendim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Oylama 

ile konuşma imkânı var. 

AHMET TAHTAKILJÇ (Uşak) — Oylama ile 
halledelim efendim. 

BAŞKAN — Evet. konuşması yönünden. Efen
dim, hakkı âliniz var, ben de zaten yardımcı olmak 
için... 

AHMET TAHTAKILJÇ (Uşak) — Söz verelim 
efendim. Bu kürsü halkın temsilcilerinin konuşma
ları içindir. Bu gibi katı kaideleri dahi buradaki ira
de yenebilir. Başka türlü parlamento olmaz. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Tahta-
kılıç. Ancak, Danışma Kurulu Kararının uygulanma
sı zorunluluğu var; ama burada birtakım eksik gö
rüşmeler olduğu için sizinle beraber olmamak müm
kün değil. 

İzin verirseniz, Sayın Arıburun'a kişisel konuş
malara aynlan süre içerisinde söz verilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ben daha çok teşekkür ederim, bü
yük bir müşkülattan kurtuldum. Çünkü, arzu edi
yordum görüşmelerinizi. 

Buyurun Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın arka
daşlarım, çok teşekkür ederim. 

Vereceğim haber çok mühim ve hakikaten bir 
faciayı önleyecek, tedbir alınmasını icap ettirecek 
bir haberdir. 

Birkaç gün evvel İstanbul'da idim. Bütün çocuk
luğum Yavuz Sultan Selim Camii etrafında geçmiş
tir. Camiye gittim ve orada hakikaten yürekler acısı 
bir durumla karşı karşıya geldim. Onu arz ediyorum. 

Yavuz Sultan Selim Camii özel olarak Fener Pat
rikhanesinin üzerindeki tepeye yaptırılmıştır. Biliyor
sunuz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zaptettiği 
zaman fevkalade büyük bir âlicenaplık olmak üzere 
Bizanslıların Fener Patrikhanesini orada bıraktır-
rmştır. Yavut Sultan Selim Camiini onun üstüne yap
tırmak suretiyle daima kimin gölgesi altında olduk-
hnnı hatırlatmak istemiştir. Bunun için yapılmıştır 
ve Koca Mimar S'nan'm eseridir. 

O. büyük bir istinat duvarının üstündedir, orası 
kısmen doldurulmuş olarak bulunmaktadır. Tam isti
nat duvarının dibinde kanalizasyon için gayet derin 
ve baştan aşağı sokağı kapiayan bir çukur açılmıştır. 
İstinat duvarı boydan boya çatlamıştır. Bunu kendi 
gözlerimle gittiğim zaman gördüm ve iç kısmında da 
Yavuz Sultan Selim'in türbesiyle beraber dört tane 
türbe vardır. O türbelerin civarına ve temellerine ka
dar olan yerler 20 - 30 - 40 cm. kadar bahçe çök
müş ve oturmuştur. Eğer, en ufak bir sarsıntıdan, 
bir zelzele veya herhangi bir şeyden bir müddet son
ra istinat duvarı yıkılırsa, dört türbe birden olduğu 
gibi kayacak ve aşağıdaki evlerin üzerine yıkılacak
tır. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Tabii bunun sonucunda cami de sürüklenir. Çün

kü içeride, camiin fevkalade büyük kesme mihrap 
var, o mihrap da muhtelif yerlerinden çatlamıştır. 
Kendi gözlerimle gördüm. 

İstanbul'daki yetkililere oradaki ilgililere haber 
vermişler, Sayın Vakıflar Genel Müdürlüğü bilir. 
Gelmişler, bakmışlar ve gitmişler. Bürokrasi... Yalnız 
yaptıkları şey, hemen o kanalı kapattırmışlar, bunu 
üzerine hafif bir asfalt çekmişler, hani sanki sorum
luluktan kaçar gibi... 

Sayın arkadaşlarım; 
Zannediyorum, ilgililerin en çok düşünmesi gere

ken kısım burada. Yavuz Sultan Selim Türbesi, ya
nındaki türbeler ve camiin tümü hep beraber göz gö
re (Şu veya bu sebeple, onun adını siz koyun lütfen) 
yıkılır giderse eğer, bu hepimiz için, bütün Türk mil
leti için yüz karası olur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bunu haber vermeye geldim. Bu husus hepimizi 

ilgilendirir, Türk Milletini ilgilendirir. Lütfen sahip 
olalım ve bir an evvel bürokrasiyi bir tarafa bırakıp, 
bu nasıl kurtarılacaksa, onu kurtarmaya çalışalım. 

Arzı hürmetler ederim, tekrar teşekkür ederim 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıburun. 
Eleştirilere cevap vermek üzere buyurun Sayın 

Bakan. 
Süreniz 10 dakikadır. Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin 1979 yı
lma ait bilançosunun sayın sözcüler tarafından bazı 
anakonularia birlikte dile getirilmesini şükranla kay
detmek istiyorum. 

Değerli senatörler: 
Vakıflar dendiği zaman, açık olarak biilnmesinde 

fayda mülahaza ettiğim bir husus vardır. Vakıf, bir 
malın hapsedilmesi demektir. Vakfedilen malın sahibi 
tarafından hangi gaye ile kullanılacağı vakıf şart
larında yer almaktadır. 

Takdir edersiniz ki. Yüce Senatonun da bildiği 
gibi. Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinde maalesef 
bugüne kadar istenilen bir titizlik gösterilmemiştir. 
Cumhuriyet Hükümetinin bir üyesi olarak bunu yük 
sek huzurlarınızda açık olarak söylüyorum. 

Eski eserlerden bahsederiz, türbeleri dile getiri
riz; ama ödeneğinin nasıl karşılandığına gelince, bu 
ödenek verilmez. 

Ben 1978 yılı içinde Yüce Parlamentonun Senato 
ve Millet Meclisi kanadından çıkan imkânlar ne 
idiyse onları, bana verilen bütün paralan kullandım; 
ama bunları kullanırken bir program dahilinde ne 
gibi işlerin daha önceden yapılması gerekiyorsa, on
lara eğildik ve onların yapılmasına gayret sarfettik. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi üzerinde 
duracak değilim; ama değerli arkadaşlarımızın bura
da temas ettikleri noktalara izniniz olursa kısa kısa 
değinmek istiyorum. 

AP Grubu Sözcüsü Sayın Daldal bir - iki konuya 
temas ettiler. 

Kesinlikle şunu söylemek istiyorum : Vakıflar 
Genel Müdürlüğünde ve onun bünyesinde; gerek mer
kez teşkilatında ve gerekse taşra teşkilatında hiçbir 
siyasi kanat veya ağırlık yoktur. Bugüne kadar yap
mış olduğumuz uygulamada ne (A) partisi, ne (B) par
tisi, ne (C) partisi istikametinde işlem yapmadığımı 
yüksek huzurlarınızda tescil ettirmek istiyorum. 

Değerli senatörler: 
Bize gelen teklifler ya mahallinden veyahutta sa

yın senatör veya milletvekilleri vasıtasıyla ulaştırıl
maktadır. Sizin dışınızda hiçbir uygulamaya zaten 
pek girmedik. 

Ben üçüncü dönem için de milletvekilliğini ikti
sap etmiş bir arkadaşınız olarak sekiz sene milletve
killiğinin ne olduğunu iyi tattım. Gelen parlamenter
lerimize: sayın senatör ve millet vekillerimizin teklif
lerine ağırlık verdim ve onları değerlendirdim. Yap
mış olduğumuz bütün uygulamalarla ilgili sayın sena
tör ve m illetvek i İlerimizin arzularını yerine getirip 
getiremediğimizi adreslerine bildirmek suretiyle de 
cevap vermiş bulunuyoruz. 

APV.in Sayın Sözcüsü. «Paraların nasıl kullanıl
dığını» dile getirdiler. 

Biraz sonra vereceğim rakamlarla nasıl kullanıldı
ğım zannediyorum arz etmiş olacağım. 

Gureba Hastanesi üzerinde durdular. 
Bugün; yani bu Hükümet zamanında Gureba Has

tanesini eğer gidip gördüyseniz, hiçbir tıp fakültesinin 
veya Sosyal Sigortalar Kurumuna ait olan bir hasta
nenin, hatta hatta iddia ediyorum, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının dahi o şekilde temiz, tam uy
gulamalı bir hastanesi yoktur. 

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akdemisinin 
müracaatı üzerine bu sene bir protokol yaptık. Bu 
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protokol gereğince yine denetimi ve her türlü uygu
lama bize ait olmak üzere Gureba Hastanesini Aka
deminin hizmetine verdik ve bugün yeni bir Tıp Fa
kültesi İstanbul'da kurulmuş bulunuyor. 

Daha önce, Cumhuriyet tarihinde bu hastane Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak hiz
met verdi, bir müddet de Yukarı Gureba'nın emrin
de olmak üzere, daha doğrusu hizmetinde olmak üze
re Tıp Fakültesinin hizmetinde bulunmuştur. 

Envanterlerle ilgili konuya gelince : 
Sayın Daldal, bir kitap halinde bunu en kısa za

manda Yüce Milletimize arz edeceğimizi umuyorum. 
Bu husustaki çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Yurtlarımızda hiçbir anarşik olay olmamıştır. Da
ha ziyade fakir, kimsesiz çocuklar imtihanla ve bir 
komisyon tarafından alındıkları için, bugün Allaha 
şükürler olsun, Vakıflara bağlı gerek yükseköğrenim 
yurtlarında, gerekse ortaöğretim yurtlarında bir anar
şi söz konusu değildir. 

Âmâlara ve kimsesizlere verilen para miktarı 300 -
350 liradır; doğrudur, imkânlarımız bu kadardır. Bu 
bakımdan maalesef bunun miktarını artıramadık. 

CHP'nin Sayın Sözcüsü Hikmet Savaş'ın temas 
ettiği bir - iki noktayı da yüksek huzurlarınızda açık
lamak istiyorum. 

Değerli senatörler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünde gayesinin dışında 

çalışan bir kuruluş olarak veya taşra teşkilatı olarak 
daha önce bazı uygulamalar olmuştur. Bunların üze
rinde durduk, eğildik, tespitlerini yaptırdık; ama za
manımızda, şu bir senelik uygulamada, şunu açık
lıkla söylemek istiyorum, gayesinin dışında hiçbir 
gayrimenkulun mukavelesi veya kiraya verilmesi söz 
konusu değildir ve Sayın Daldal buna izin verilme
miştir. Kesin olarak söylüyorum, izin verilmemiştir. 

Sayın Savaş'ın bahsettiği kira konusuna gelince : 
Şahıslara ait özel dükkânlarla aynı bölgede, mev

kide bulunan Vakıflara ait dükkânların veyahutta 
akarların değerlendirilmesinde aynı rayiç gözönünde 
tutularak kiraya verilmiştir. Uygulamamız bu yolda
dır. Buna devam etmekteyiz; ama hepsini bitirdiği
mizi söylesek, zannediyorum doğru olmaz kanaatin
deyim. 

İstanbul'da bir kütüphane açma teşebbüsündeyiz. 
Sayın Şevket Rado ve Sayın Konyalı'nın müracaatı 
üzerine kendi kitaplarını değerlendirmek için bugün 
Başbakanlık arşivi olarak kullanılan binanın yakın 
zamanda tahliyesi ile burada yeni bir kütüphaneyi 
hizmete açacağımızı belirtmek isterim. 

Değerli senatörler; 
Kısa zamanda ne yaptığımızı rakamlarla izin ve

rirseniz açıklamak istiyorum. Hastane, otel ve işhanı 
inşaatları için 1978 yılında 78 milyon 200 bin lira 
sarfedilmiştir. Yurt inşaatı için 9 milyon 428 bin lira 
sarfedilmiş bulunmaktadır. Akar ve hayrat onarım
ları için 15 milyon 100 bin 171 lira sarfedilmiştir. 
Eski eser onarımlar: için bu sene harcadığımız para 
miktan ise 130 milyon 477 bin 427 Türk Lirasıdır. 
257 eski eserin onarımı programlanmış ve bunlar 
üzerinde çalışmalar, değerli arkadaşlarım devam et
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efen
dim. 

DEVLET BAKANİ ENVER AKOVA (Devamla) 
— İzin verirseniz birkaç dakikada da, mühim olan 
konular var Sayın Başkanım; gruplar hepsi ayrı 
ayrı 10'ar dakika konuştu, şahıslar da 10'ar dakika 
konuştu. Bakana 10 dakika veriyorsunuz. Bu haksız
lık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim Yüce Genel Kurulun ka
rarlarını haksızlık demeyi hiç birimiz hak olarak gör
müyoruz. 

Teşekkür ederim, buyurun. 

DEVLET BAKANİ ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Başkan, ben saygılıyım, bir şey dediğim 
yok; ama tahmin ederim oranladığınız takdirde Ba
kanın haklı olduğunu kabul edersiniz. 

Yurt inşaatları için : Muş Öğrenci Yurduna 1 mil
yon i8 bin Türk Lirası, Bitlis Öğrenci Yurdu 428 bin 
Türk Lirası, Bursa Öğrenci Yurdu için 1 milyon, Di
yarbakır Öğrenci Yurdu için 6 milyon ödenek ayrıl
mış, Sivas Öğrenci Yurdu için 1 milyon 500 bin lira, 
Urfa Öğrenci Yurdunu ihale ettik; fakat müteahhit 
çıkmadığından dolayı maalesef veremedik. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Vakıfiar Genel Müdürlüğünde personel olarak 

çalışan kişilerin sayısı 2 569'dur. Ortaöğrenim yurt 
sayımız 53, öğrenci sayısı 6 227'dir. Yükseköğrenim 
yurt sayımız 13'tür, burada barınan öğrencilerin sa
yısı 1 771'dir. 

Değerli arkadaşlarım: 
Bankaya gelince : 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bankaya geçişinize 

izin veremeyeceğim efendim, lütfen toparlayıp bize 
yardımcı' olun efendim. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Başkan, izin verin de... 
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BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun kararının 
üstüne çıkmak benim irademin üstündedir. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Müsamahanızı rica ediyorum, iki hususu açık
lamak mecburiyetindeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben, müsamaha ederim her zaman; 
ama Genel Kurula karşı bunu yapamam. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Genel Kurulun oylamasına lütfedin Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, hakkınız 
yok bu talebi yapmaya da, aksi halde kapalı kalır. 

Mecburum ben bunları söylemeye. 
î. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

konuşmanın uzatılmasını teklif ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ben de arzu ediyorum; fa

kat toparlama imkânlarınız var, toparlarsanız faydalı 
olur. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Başkan izin verin, 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Genel Kurula teklif ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — İzin verin efendim ben konuşuyo
rum; ama müsaade buyurun. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Başkan, buna müsaade etmediğiniz tak
dirde sorulan soruların cevabı gizli kalır, verilmemiş 
olur. Bu iyi olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun hemen ko
nuşmanıza devam edin efendim. Lütfen çabukça to
parlayın efendim. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Savaş'ın ifade ettikleri 
gibi zamanımızda bankada hiçbir kuruşa iştirak ol
madı, katılmadık; kesinlikle. Bizden önceki Hükü
met döneminde 37 civarındaki kuruluşa bankamız 
katılmıştır, maalesef bunların çoğunda zarardayız, 
bunu açıklamak istiyorum, bu bir. 

İkincisi, mühim olan bir husus var. Bölge mil
letvekilleri dile getirdiler; Öküz Mehmet Paşa Kerva
nı ile ilgili. Sayın arkadaşım bunu bilmelidirler ki, 
oradaki belediye reisinin hırçınlığı karşısında Kulüp 
Mediterrane tarafından bu şirket kaçırılmıştır. «Ce
reyanınızı keseceğiz.» dediler, «Suyunuzu keseceğiz» 
dediler ve bunları ürkütmek suretiyle kaçırdılar. 

Sayın senatörler diyorlar ki, «Döviz getirelim...» 
Nasıl dövizi getireceksiniz?.. Mahalli baskı var, ma
halli baskı yapıldı. Bütün direnmelerimize rağmen 

Kulüp Mediterrane Öküz Mehmet Paşa Kervanını 
bırakmıştır. Otel olarak çalıştırmaktan vazgeçti, ter-
ketti. Turizm Bakanı ile çalışmalarımız vardır. Tu
rizm Bakanlığına bu Öküz Mehmet Paşa Kervanının 
verilmesini düşünüyoruz, inşallah hayırlı olur. 

Bütçenin memleketimize, milletimize hayırlı, uğur-
iu olmasını Allahtan niyaz eder, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Sayın Başkan, açıklayamadık, birçok sorunlar 
vardı. 

BAŞKAN — Süreler ancak sınırlanabildi efen
dim. 10 güne sığdırıyoruz, biz de müşkülat çektik; 
ama kusura bakmayın. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam-
la) — Hayır, size söylemiyorum; ama bütün grup 
sözcülerine 10'ar dakika söz verilir de bir Bakana 
bütün sözcülerin cevabını vermek için 10 dakika ve
rilmez Sayın Başkan arz ederim. 

BAŞKAN — Yüce Senatonun yüce kararlarıdır 
Sayın Bakanım o. 

Sayın Komisyon bir isteğiniz var mı efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Teşekkür ede
riz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü üze

rindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1979 

mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 012 835 000 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu maddeye bağlı (A) cetvelini oku
tuyorum efendim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 83 924 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İ l i Vakıf işlemlerinin yürütül
mesi 208 823 000 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sosyal yardım ve kültürel iş
lemler 703 138 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

90C Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 16 950 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 012 835 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

471 300 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 541 535 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1979 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlere göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — (C) işaretli cetvelle birlikte madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — (R) işaretli cetvelle birlikte 4 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir fazlalarını lüzumunda; 

a) 111 nci vakıf işlemlerinin yürütülmesi prog
ramının 01 nci altprogramınm 001 nci (Mülhak ve 
yeni vakıflar ile mazbut vakıf emlâkinin yönetimi, 
işletilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 30O, 400 
ve 800 ncü, 

b) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 nci aitprogramının 001 nci (öğrenci 
yurtları, imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 300, 
400, 500 ve 600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
hakları, Vakıflar Nizamnamesine ek 23.12.1937 ve 
13.10.1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunu bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık gös
termek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan dev-
rolunan nakit tertibinde husule gelecek gelir fazlası
nı, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince 
açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli cetve
lin mezkûr Kanunla ilgili program, altprogram faali
yet veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 2762 sayılı Kanunda öngörülen ta
viz bedelleri, i319 sayılı Kanun gereğince verilen be
yannamelerdeki değerlere göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler. Kanun Tasarısının tümünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylamaya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır; hayırlı, uğurlu olsun. 

3. — 1979 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 
1/584) (S. Sayısı : 845) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon hazırlar. 
Gruplar adına söz isteyen sayın üyeler; 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Özmum-

cu Bey çekilmiş, Mehmet Kılıç Bey. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Er

doğan Bakkalbaşı. 
Kişisel söz isteyen değerli üyeler : 
Sayın İsmail İlhan, Sayın Akıp Aksaç, Sayın Sa

bahattin Savcı, Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sa
yın İskender Cenap Ege, Sayın Kâzım Karaağaçlı-
oğlu. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Kılıç. 
buyurun efendim. 

Sayın Kılıç, süreniz 10 dakikadır, buyurun efen
dim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ (Gazi
antep) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
• Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1979 

yılı Bütçesi hakkındaki Adalet Partisi Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle Yüce Senatoyu saygıyla selamlarım. 

I Sayın senatörler; 
1979 yılı da İ978 yılı gibi Toprak ve Tarım Re-

j formu uygulamaları yönünden şanssız bir yıl ola
caktır. Çünkü bu yıl da Toprak ve Tarım Reformu
nun muhalefette iken müdafii, iktidarda iken uyutu
cusu olan Sayın Ecevit'in işbaşında bulunduğu Hü
kümet yine işbaşındadır. 

Bu Hükümetten Toprak ve Tarım Reformu bek
lemek bir hayaldir. Zira, bu Hükümetin kuruluşunun 
temelinde Toprak ve Tarım Reformunun memleket 
düzeyinde yaygınlaşması değil, Anayasa ve kanunlar 
çizgisinde uygulanması değil, uygulamaların durdu
rulması pazarlığı yatmaktadır. Bu pazarlık Ecevit Hü-

I kümelinin temel direklerinden en önemlisidir. 
I Sayın senatörler; 

Sayın Ecevit ve ağırlıklı CHP Hükümeti işyerine 
laf yapmayı, icraat yerine istismarı, yatırım yapma 
yerine hizmetlerin inkârın! kendisine değişmeyen bir 

j şiar edinmiştir. 

I 197S yılı bütçesi görüşüldüğü zaman Cumhuriyet 
Halk Partisi Sözcüsü Sayın Ziya Gökalp Mülayim, 
«Cephe iktidarı her alanda olduğu gibi, Toprak Re
formunda da bir enkaz bırakmıştır.» demişlerdi. Yine 
aynı sözcü 1977 yılı Bütçesinde de, «Cephe Hükü-

I meti Toprak ve Tarım Reformunu yozlaştırdı, su-
I landırdı ve rafa koydu.» diye söz etmişlerdi. Şimdi 
I Cumhuriyet Halk Partisinden ve onun sözcülerinden 
I soruyorum: Toprak ve Tarım Reformunu sulandıran, 
I yoziaştıran, rafa koyan kimdir?... Herhalde Adalet 
I Partisi olmayıp. Cumhuriyet Haik Partisi olduğunu 
I huzurlarınızda rakamlarla dile getireceğim. 

I Sayın senatörler; 
I Hepinizin bildiği gibi Toprak ve Tarım Reformu 
I 1 Kasım 1973'te Urfa ilimizde başlamıştı. Bundan 
I iki ay sonra Ecevit İktidara gelmişti. İktidara geldik

ten hemen sonra, çok yakınlarda bulamadığı için, ta 
I Güney Amerika'ya kadar giderek Ailende Şili'sinin 
I Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı olan Marksist, 
j komünist Beytelmen'i Toprak ve Tarım Reformu 

Müsteşarlığına Müşavir olarak getirmiştir. Ayrıca, 
I Urfa bölgesine militan işgalci kadrolarını da yerleş-
I tirmiştir. İşte Sayın Ecevit'in hizmeti 10 aylık dö-
I nemlerinde bu olmuştur. 

I Bir de, iş olsun diye üç - beş yönetmelik ve 122 
I bin dönüm arazi kamulaştırması yapmıştır. İktidar-
I lan zamanında, topraksız çiftçi vatandaşlarımıza ne 

bir karış toprak ve ne de bir kuruşluk kredi vere-
I bilmişlerdir. Bunlar da gösteriyor ki. Sayın Ecevit'in 
I sözü ile icraatı birbirinin tam tersidir. Esasen Sayın 
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Ecevit'ten bir iş yapması da beklenemez. Çünkü, Hü- I 
kümet Programlarında «Toprak ve Tarım Reformu» 
ibaresi bile yoktur. I 

Sayın senatörler; I 
Yukarıda izahına çalıştığım duruma karşılık, Sa- I 

yın Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu Hükümet
ler döneminde, Cumhuriyet Halk Partisinin çirkin ic- I 
raatlarının hatalarını düzelterek, Anayasaya ve ka- I 
nunlara uygun, vatandaşlarımıza güven veren bir uy- I 
gulama ile kanuni süresi içinde 1356 vatandaşımıza I 
ait 1 milyon 767 bin dönüm arazi, 495 milyon lira 
bedelle kamulaştırılmış ve 1 187 çiftçi ailesine 178 813 
dönüm arazi dağıtılmıştı. Yine Sayın Süleyman De
mirel'in Başbakan bulunduğu dönemde, 2,5 milyara I 
yakın olan yatırımların 1 milyar 200 milyon liralık 
kısmını fiilen gerçekleştirmişti. I 

Yatırım olarak da; 227 kilometrelik il yolu, 2 447 
kilometrelik köy yolu yapımı, 10 adet okul, 45 adet I 
sağlıkevi, 260 bin dönüm arazi sulaması, 41 köye de I 
elektrik verilmesini gerçekleştirmişti. Ayrıca Hilvan I 
ilçesine de Yem Sanayi Fabrikası ile Ziraat Alet ve I 
Makineleri Fabrikası kurulmuştu. I 

Sayın senatörler; I 
Urfa'nın tarımsal yerleşim ve kooperatif planla- I 

ması tamamlanmış, 12 adet de Toprak ve Tarım Re- I 
formu kooperatifi kurulmuştur. Bu kooperatiflere I 
71 milyon liralık kredi ile 332 adet traktör ithal edi- I 
lerek verilmişti. Bununla da yetinmeyen hükümetle- I 
rimiz, memleket çapında 548 köyde 28 880 çiftçi aile
sine 1 milyon 90 bin dönüm Hazine arazisi kiraya I 
vermişti. I 

Sayın senatörler; I 
İşte size, Sayın Süleyman DemireFin Başbakan ol- | 

duğu Hükümetlerin icraatlarını kaba çizgileriyle arz I 
ettim. Sayın Ecevit'in de başında bulunduğu ağırlık I 
CHP Hükümetlerinin icraatını da yukarıda belirttim. 
Arada bu kadar büyük mesafe bulunan icraatlarımız, 
yine Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüleri ve I 
Genel Başkanları tarafından inkâr edilmektedir. Bu 
karşılaştırmalar gösteriyor ki, Toprak ve Tarım Re
formu Kanununu rafa, dolaba kaldıran ve yozlaştı-
ran, sulandıran Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti
dir. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin reformcu sena
törlerine soruyorum: 

Yıllardır «Toprak ağası» dediğiniz kişilerin top
raklarının akibeti hakkında Sayın Ecevit'ten bilgi sor
mayacak mısınız?... Yoksa, büyük umutlar bekledi
ğiniz bu Hükümetin, reformu bir toprak ağasının | 

I kucağında uyutmasına razı mı olacaksınız?... Yoksa, 
I seyirci mi kalacaksınız?... 
I Sayın senatörler; 
I Muhalefette iken meydanlarda, kürsülerde, «Top-
I rak işleyenin, su kullananın.» diyen Sayın Ecevit, 
I Urfa'da kamulaştırılmış binlerce dönüm toprakları 13 
I aydır neden topraksız çiftçilerimize dağıtmıyor ve 
I dağıttıramıyor?... Toprak ve Tanm Reformu Kanu

nu, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. İptal 
1 hükmü 10 Mayıs 1978 tarihinde yürürlükten kalktı-
I ğı halde, bugüne kadar 10 ay geçmiş, halen Yüce 
I Meclislerimize Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile 

ilgili bir tasarı getirememiştir. Bu da gösteriyor ki, 
I Sayın Ecevit toprak ağalarının desteği ile şaibeli Hü-
I kümeti kurmuştur. 

Topraksız çiftçilerimiz Urfa'da toprak beklerken, 
j toprak hasreti çekerken, Sayın Ecevit de her gün te-
I levizyon ekranlarında başspikerlik görevini sürdür-
I mektedir. 
I BAŞKAN — Sayın Kılıç, süreniz dolmuştur, lüt-
I fen toparlar mısınız? 

AP GRUBU ADİNA MEHMET KILIÇ (De-
I vamla) — Bitiyor efendim. 
I Eli değip de, kanun tasarısını Yüce Meclisleri-
I mize sevk etmemektedir. Ancak, eski Hükümetlerin 
I güzel hizmetlerini ve yararlı hizmetlerini milletimi-
I zin gözünde küçültmeye, yalanlamaya tüm gücüyle 
I çalışmaktadır; yani tüm beceriksizliklerini eski Hükü-
I mete yüklemektedir. 13 aydır, iptal edilen bir kanunu, 
I toprak ağalarına söz verdiği için Meclislerimize geti-
I remeyen Sayın Ecevit, 1979 kısmi Senato seçimlerinin 
I bulunduğu illerde rafa kaldırılan Toprak ve Tarım 
I Reformu Kanun Tasarısı için ne söyleyecektir?... İna-
j nıyorum ki, bunu da Anamuhalefet Partisine yükle-
I yecektir. 
I 15 yıldır vatandaşlarımızı «Topraklı, topraksız» 
I diye ikiye ayırarak birbirine düşman etmişti. İktida-
I ra geldiğinde, «Toprak ağalarının elindeki arazileri 
I alarak topraksızlara vereceğini» söyleyen ve «Top-
I rak işleyenin, su kullananın» diyen Sayın Ecevit, İk-
I tidarda olunca tüm sözlerini yalanlayarak toprak 
I ağalarından... 
I BAŞKAN — Sayın Kılıç, bağlama imkânını bula-
I bilecek misiniz?... 

AP GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ (De-
I vamla) — Bitiyor. 
I BAŞKAN — Tamam. Ben öbür kâğıtlar devam 
I ediyor zannettim. Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET KILIÇ (De-
I vamla) — Yalanlayarak, toprak ağalarından yana ol-
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muştur. Yani Sayın Ecevit, iktidarda egemen çevre
ler ile toprak ağalarıyla beraber; muhalefette toprak
sız çiftçi, işçi, memur, öğretmen ve küçük esnafla be
raberdir. Bu da gösteriyor ki, Sayın Ecevit'in tüm 
memleket meselelerinde olduğu gibi bu konuda da 
samimiyetsizliğinin ve çok yüzlülüğünün bir delilidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümeti olma gücünü 
halktan değil, toprak ağalanndan, egemen çevreler
den almıştır, tutum ve icraatı bunun da bir delilidir. 

Sayın Ecevit'ten şu dört soruyu cevaplandırmasını 
istirham ediyorum: 

1. 1757 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmiştir. Hükümet, yeni reform kanu
nu için ne yapmıştır ve ne yapacaktır?... 

2. Bugüne kadar, «Toprak işleyenin, su kullana
nındır.» diyen Sayın Ecevit, yeni kanunda bu espriyi 
getirecek midir?... 

3. Urfa'da kamulaştırılan ve Hazine adına tescil 
edilen toprakları işleyenler mi kullanacak, yoksa or
taklık Hükümetine destek olan toprak ağaları mı kul
lanacaktır?... 

4. Urfa'da Hazineye mal edilen 3 milyon dönüm 
arazi kimlere ve ne şekilde verilmiştir? 

Bu sorular ciddi ve kesin açıklık bekler, bütçe
nin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı 
Hak'tan dilerim. (AP aralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Bak-

kalbaşı. buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Bakkalbaşı. 
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL-

başı (Konya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Büt

çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. 

Türkiye'de toprak mülkiyeti dengesizliğini ortadan 
kaldırmak, tarım ürünlerinde verimi artırmak, teknik 
ve bilimsel tarımı üreticiye sürekli ve kalıcı biçimde 
yerleştirmek, tarımın alt ve üstyapılarını sağlamak 
amaçlarını gerçekleştirmek için çıkarılan 1617 sayılı 
Öntedbirler ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Refor
mu yasalarının uygulamalarından ne gibi sonuçlar 
alınmıştır?... 

Değerli senatörler; 
Geriye dönüp baktığımızda şunları görüyoruz: 
1973 yılında çıkan 1757 sayılı Yasa, yürürlükten 

kalkma tarihi olan 10 Mayıs 1978 tarihine kadar şu 
işlerin yapılmasına aracı olmuştur ve önümüze şöyle 
bir tablo çıkmaktadır: 

Urfa, Ankara, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Tekir
dağ illeri ve bu illerin toplam beş ilçesi reform kap
samına alınmış, 1978 sonuna kadar da Urfa, Ankara, 
İstanbul, Kütahya bölgelerinde toplam 2 901 103 de
kar arazi Müsteşarlığın emrine alınmış, bu miktar
dan 182 368 dönüm Urfa'da 45 köyde 1 249 aileye 
dağıtılmış, yine Urfa'da 1 432 780 CKX> lira harcana
rak 114 bin dönüm arazinin yeraltı sulaması, 152 bin 
dönüm arazinin Toprak - Su Genel Müdürlüğü eliyle 
müştereken sulaması, 227 kilometre il yolu, 15 kilo
metre şehir içi geçiş yolu, 3 ilçenin trafo merkezle
ri, enerji nakil hatları, 3 adet lise binası, 39 adet sağ-
lıkevi yapımı tamamlanmış; 1 017 kilometrelik köy 
yolu, 87 adet grup içmesuyu, köy içmesulan tesisi bi
tirilmiş, 8 ilçede 38 adet gübre deposu hizmete alın
mıştır. Yani, özetlersek; 5 yıl bir ilimizin belli yöre
lerinde milyarlar sarf edilmiş ve toplam 45 köyde 
1 249 aile reformun nimetlerinden yararlanmış, pa
rayı küçümsemek için söylemiyorum; ama sonuçta 
bunca emek, bunca para, parmakla sayılabilecek ki
şileri zengin etmekten başka, Urfa ilinin sosya - eko
nomik yapısına ne katmıştır, Urfa'nın üretimi ne öl
çüde artmıştır; bunu vurgulamak istiyorum? 

Değerli arkadaşlarım; 
Her yıl bütçe görüşmelerinden yararlanarak bu 

konuya ait çalışmalar enine boyuna irdelenir, basın
da ve diğer tartışma ortamlarında öneriler getirilir. 
konuşulur, tartışılır, bütçelerden ödenekler ayrılır; ama 
geriye dönüp baktığınızda, bir arpa boyu yol alma
dığımız görülür. 

Bu nedenle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının, yasalarla kendisine verilmiş görevleri ne dere
ce yapmış veya yapmamış tartışmasının yararlı oldu
ğuna inanmıyorum. Bu bütçe görüşmesinden yararla
narak Türkiye'de bundan sonra ne yapılması gerek
tiğine ilişkin düşüncelerimizi açıklamak istiyorum. 

Öncelikle geçmiş dönemin, bilerek, bilinçli bir bi
çimde yozlaştırılmış çalışmalarının altına kalın bir çiz
gi çizip, yargıyı Türk halkının vicdanına, tarihin şaş
maz kararma bırakıp, geleceğe dönerek ne yapmalı
yız diye düşünebilecek miyiz?... Yasama organları 
olarak, Türkiye'de tarımın itici güç olduğu bir sa
nayileşme sürecine girmek ve kalkınma hamlemizi 
dev adımlara çıkarmak için fikren, vicdanen hazır 
mıyız?... Bu genellemeyi şunun için yapıyorum; top
rak mülkiyeti, toprağın işletilmesi ve ondan elde edi
len ürünün değerlenmesi konusu, her türlü siyasal dü
şüncenin üstünde mütalaa edilmelidir. Siyasi inanış
larımız ne olursa olsun, toprak ve toprak verimi ko-
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nuları parti inançları doğrultusunda değil, toprağın 
kendi kuralları doğrultusunda; yani toprak kadar ger
çek kurallar doğrultusunda incelenmeli ve uygulan
malıdır. 

İnsanoğlu toplumsal yaşama başladığından beri, 
toprak ve toprak mülkiyeti konusunda çeşitli giri
şimlerde bulunmuş, türlü sistemler yaratmıştır. Nüfus 
yoğunluğunun gittikçe arttığı ülkeler, sanayileşmeyi 
tarıma eşdeğerli düşünmeye başlamışlar ve şu ger
çeği saptamışlardır; toprak yaratıldıktan sonra, eğer 
insanlar tarafından korunabilmişse, eksilmemiş; ama 
hiçbir zaman artmamıştır, artmasına da fizik olarak 
olanak yoktur. Fetih devirleri kapandığına göre, in
sanoğlu fetihlere harcayacağı kol ve kafa gücünü, 
üzerinde yaşadığı toprakta en iyi biçimde nasıl ya
rarlanacağı konusuna yöneltilmiştir. İslamda mülki
yetini Allah'a, Batı'da mülkiyetini tapuya bağlamış; 
ama «Toplumumu topraktan nasıl en iyi biçimde 
yararlandırırım?» fikri, gerçek amacı olmuştur. 

O halde değerli arkadaşlarım, toprakta verimi na
sıl artırırız sorusu da bizler için üzerinde düşünülme
si gereken ilk amaç olmalıdır. Bu amacın ve bu ilke
lerin kısır siyasal tartışmalarda yeri olmamalıdır. 
Yeri olduğu zaman, bir toplumun başına geler gele
ceğini Türk Halkından daha iyi bilen olmaz. O hal
de sayın senatörler, Yasama Meclislerinin üyeleri ola
rak birbirimizi suçlamaya kalkmadan bazı ortak so
ruları kendi kendimize sormalıyız. 

Binbir umutla görev verip bizleri buraya gönde
ren gerçek emekçi ve gerçek üretici halk kitlelerine 
hizmet sunmaya hazır mıyız?... Tarıma elverişli top
raklarda ve tüm yurda dağılmış bir biçimde bir re
form uygulamasına başlama hevesi, isteği azim ve ce
saretine sahip miyiz? Bir tarım ülkesi olan Türkiye' 
nin kalkınması, köylüsünün refaha kavuşması, top
rak veriminin artması ve bu üretimden sanayiye kay
nak aktarmak için çağdaş, âdil ve gerçek bir Top
rak Reformuna hazır mıyız?... 

Bu sorulara verilen yanıtlardan biri şöyle olabi 
lir: 

Hayır biz, toprak gerçeğini ve üzerinde yaşayan 
üreticileri tarımdan başka hiçbir bilgi ve becerisi ol
mayan 20 milyon insanı görmüyoruz, onlara her bi
rimiz ayrı ayrı vaadlerde bulunup, oylarını almaya 
devam edeceğiz... Veyahut yanıt şöyle olabilir: 

Evet biz, kendi kendimize sorduğumuz soruların 
tümüne olumlu yanıt veriyoruz. İşte arkadaşlar o za
man oturur siyasal anlayış ve tercihlerimizi ortaya 
koyarak burada tartışmaya başlarız. Bundan başka
sı kendimizi avutmaktır, halka yalan söylemektir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda tapu 
ve kadastro işlemlerinin yeterli olmadığını, altyapının 
bulunmadığını, ayrılan ödeneklerin yeterli olmadığı
nı, mülkiyet ihtilaflarının mahkemelerce halledileme-
diğini, bütün bu olgular içinde Toprak ve Tarım 
Reformunun başarılı olamayacağını büyük bir içten
likte anlattı; Yasanın iptali nedeniyle yasa boşluğu
nun bulunduğunu ifade ettiler. İşte Sayın Başkan, size 
bir hazin tablo daha. 

O halde sözlerimin başına dönmek istiyorum: 
Sayın Bakan, 231 maddeyi içeren yeni yasa ta

sarısını Bakanlar Kuruluna sunduğunu bildirmektedir
ler. Yüce Meclisler önüne gelecek olan bu yasa tar
tışmasına geçmeden önce yukarıda işaret etmeye ça
lıştığım konulardaki soruların yanıtlarını hiçbir art 
düşünceye kapılmadan, kişisel veya zümresel çıkar 
hesaplarına dalmadan olumlu olarak yanıtlamalıyız. 
Eğer olumlu yanıt veremeyecek isek, hiç boşuna uğ
raşılmasın; yeni tasarı da gelse, yasalaşsa da, bizden 
sonra gelecek kuşak hepimize hiçbir ayırım yapma
dan hepimize hayır dua okumayacaktır. 

Sayın senatörler; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının geç
miş MC dönemlerinde belli bir ideolojinin vurucu 
güç merkezi olduğu, Devlet hayatına yakışmayan bu 
durumun halen sürmekte olduğunu işitiyoruz. Reform 
bölgelerinde evlere bozkurt resmi, boyunlara bozkurt 
rozeti asılması için baskılar yapıldığını işitiyoruz. 10 
Haziran 1978 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası 
Kongresinin bu müsteşarlıkta çalışanlardan bir bölü
mü ile komando işbirliği sonucu basılıp, birçok kim
senin dövüldüğünü gazetelerden okuyup öğreniyo
ruz. Müsteşarlıkta çalışanların kadrolarını müktesep 
ve liyakatlarına göre değil, bir ideolojinin taraftarla
rına göre dağıtıldığını gözlemliyoruz. 

Özetle; gelişip serpilmek için her nasılsa eline geç
miş Devlet olanaklarını çağ dışı bir zihniyetin emri
ne verme çabalarını ve örneklerini yaşadık, yaşıyo
ruz. Bütün bunları tek tek dile getirmek ve iyi niyeti 
ve dürüstlüğünden kuşku duymadığımız Sayın Ba
kandan ne gibi önlemler aldığını veya almayı düşün
düğünü sorabilirdik; ama devleşen bir sorun haline 
gelen toprak ve köylümüzün kalkınma konuları bü
tün bunları aşmış, sorumluluk duygusuna sahip kim
selerin göğsüne bir karabasan gibi çökmüştür. Bu ka
rabasanı kaldırıp atmak da elimizde, altında ezilip 
kalmak da elimizde... 
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Hepinizi saygı ile selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Sayın üyeler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin açık oyla

masına katılmayan sayın üye var mı?... 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — 5 dakika daha 

rica edelim, gelecek arkadaşlar var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir müddet daha bekleyelim efen

dim. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. Kişi

sel konuşmalara başlıyoruz. 
Buyurun Sayın îsmail İlhan. 
Sayın İlhan, süreniz 10 dakikadır. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
nın saygıdeğer mensupları, sizleri hürmetle selamla
rım. 

Grup sözcülerinden sonra ben de bağımsız bir 
üye olarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Yıllardan beri Türkiye'de tartışılan ve bu yüzden 
zaman kaybedilen bir konu var; Türkiye'de toprak 
reformu mu yapılsın, yoksa tarım reformu mu yapıl
sın?... Bu konuda tartışmalar tasarılara kadar inti
kal etmiştir; Turhan Şahin Tasarısı, Osman Tosun 
Tasarısı, Bahri Dağdaş, İlhami Ertem ve diğerlerinin 
tasarıları ki, şu anda isimleri aklımda değildir. 

Ben şahsen Bahri Dağdaş ile İlhami Ertem tasarı
sı üzerinde, o sıralarda Tarım Bakanlığı Hukuk Mü
şaviri olarak görev yaptığım için çalıştım. O sırada 
tecrübeli bir ziraat mühendisinin bu konudaki bir sö
zünü hiç unutmuyorum; «Tarım Reformunun temel 
espirisi birim sahadan azami gelir elde etmek olma
lıdır. Topraksız köylüye toprak vermekle Toprak Re
formu yapılamaz. 500 dönüm arazi sahibi olana bir 
500 dönüm daha arazi vermekle bu meseleyi yine çö
zemezsiniz.» 

İlkokulda okuduğum sırada kırsal kesimde yaşayan 
nüfusun oranı % 80'den fazla idi. Bugün ise bu oran 
% 60'a kadar düşmüştür. Bu rakamlar kırsal kesim
deki nüfus sayısının giderek azaldığını, şehir kesimi
nin çoğaldığını göstermektedir. Ancak, Türkiye'de sa
nayileşme bu nüfus oranı kadar hızlı bir tempoda de
ğişmediğinden, şehirlerde bir işsiz ordusu oluş
maktadır. Zamanla kırsal kesimdeki •% 60 oranı 
Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde 
olduğu gibi giderek azalacaktır. Amerika Birleşik 
Devletlerinde bugün tarımla uğraşan nüfus oranı 

%8 ile % 9 arasındadır; hatta daha düşüktür. Tür
kiye'de kırsal kesimden giderek artan bu göç neden
lerinden en önemlisi, yüzlerce dönüm toprak sahibi 
olan köylülerin bunları verimli bir biçimde işleteme-
mesi; köylülerimizde elektrik, yol, içmesuyu, telefon 
gibi altyapı hizmetlerinin yeterince getirilememiş ol
masıdır. Hâlâ gübrenin ve münavebe ile ekim yapma
nın yararlarını bilmeyen, karasabanla uğraşanların 
yüzdesi sanıldığından çoktur. Bu nedenle Muş'da sa
hip oldukları yüzlerce dönümlük araziye rağmen ge
çimini temin edemeyenler vardır. 

Tanm reformu öncelikle köylüyü çağdaş tarım 
tekniğinden yararlandırmakla başlamalıdır. İlk anda 
göründüğü gibi, sadece az toprağa, çok toprağa sahip 
olmak meselesi değildir. Toprak ve Tarım Reformu 
konusunda politikacılarımızın söylemedikleri söz kal
mamıştır. Ancak, şimdiye kadar ülkemize bu sözler 
hiçbir yarar sağlamamıştır. 

1965 yılında Sayın Demirel'in Başbakan olduğu 
sırada hiç unutmadığım bir makaleyi Çetin Altan 
Akşam Gazetesinde yazmıştı. Şöyle diyor du yazar : 

«Sayın İsmet İnönü, Demirel'den Toprak Refor
mu Kanununun çıkartılmasını istiyor. Bu, CHP'nin 
bilinen âdetidir. Kendisi iktidarda iken Toprak Re
formundan hiç söz etmez; fakat iktidardan düşer 
düşmez o kanundan söz eder.» 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda yap
tığı konuşmada, «Urfa'da 75 bin çiftçi ailesi toprak 
almak için müracaatta bulunmuştur. Halbuki Urfa' 
da yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar Hazi
neden ve şahıslardan kamulaştırılan arazinin 18 bin 
çiftçi ailesine cevap vereceğini, 18 binin dışında kalan 
diğer çiftçi ailelerini ya başka köylere nakledeceğiz 
veyahut da sanayi bölgelerine göndermek suretiyle 
bunlara iş vermek mecburiyetindeyiz.» demektedir. 

Sayın Bakana sormak isterim: Geri kalan 57 bin 
çiftçiyi nakledeceğiniz köyler hangileridir? 57 bin çift
çiyi göndereceğiniz sanayi bölgesi var mıdır?... 

Konuşmamızın başında belirttiğim gibi, göç ile 
nakil ile yalnız toprak vermekle sorun halledilemez. 
Bugün ülkemizde 2 milyon 200 bini aşan işsiz durur
ken, 57 bin çiftçiyi nerede iş bulup yerleştireceksi
niz?... Meseleyi baştan ele alıp, toprağın nasıl daha 
verimli bir hale getirebileceğini öğretmek zorundası
nız. Meseleye çözümü yerinde bulacaksınız. Sorun, 
yalnız Urfa'nın sorunu değildir, bütün Anadolunun 
sorunu, bütün Türkiye'nin sorunudur. Anadolunun 
her şehrinden toprak isteyen onbinlerce çiftçiyi ne
reye nakledeceksiniz?... 
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Köylerden şehirlere akım bir oluşumun neticesi
dir. Köylerden kentlere hızlı bir göç başlamış ve bu 
göç devam edecektir. Bu bütün dünyada böyle ol
muştur, bizde de böyle olmaya devam edecektir. Bu
nun için bir yönden köyden kente devam eden göçü 
önleme çareleri ararken, bir taraftan da kentlere gel
miş olan bu işsizler ordusuna iş bulmaya mecburuz. 
Bu da yatırım ve çalışma ile olur. 

Yıllardan beri politikacılar birbirlerini en acı ke
limelerle tenkit ederken, yıllardan beri bu memleketin 
bütünlüğünü düşünmeden birbirini yerken, yatırım
ları nasıl düşünebiliyoruz, yatırımlara sıra ne zaman 
geliyor?... Önemli olan burasıdır. 

Politikacıyız, hepimiz biliyoruz; en çok endişe
miz, bize gelen bir seçmenin bizden iş istemesidir. He
pimiz bunu biliyoruz. Bunun tek kurtuluş çaresi ya
tırımdır; fakat maalesef 1978 yılında yatırımlar 
ı(/r 14'e kadar düşmüştür. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, konuşma sürenizin bit
mesine bir dakika kalmıştır efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Bir bağımsız üye olarak, memleketin bütünlüğünü 
düşünen bir parlamenter olarak şunu belirtmek isti
yorum: 

Mutlaka yatırımları gerçekleştirmemiz lazım. Ya
tırımlar yapılmadığı sürece şu anda mevcut olan 2 
milyon 200 bin işsize daha binlerce şahıs katılacak-
tir ve bu sorun çözülemeyecek boyutlara ulaşacak
tır. 

Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığı Bütçesi
nin Müsteşarlık mensuplarına ve Aziz Türk Milletine 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin açık oyla

masına katılmayan sayın üye var mı?... 
E. ÂK İP AKS AÇ (Kırşehir) — Var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Peki efendim, 5 dakika daha mü

saade ederim. Çünkü saat 13,00'ten evvel işlemi bitir
meye mecburum efendim. 

Sayın Akıp Aksaç, buyurun efendim. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, de

ğerli senatör arkadaşlarım, Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığının değerli elemanları; 

Bendenizin kişisel konuşması daha ziyade ileriye 
matuf ve Toprak ve Tarım Kanununun hazırlan
ması esnasında nazara alınmasına dair hususları ih
tiva etmektedir. 

Maruzatımı bu yönde değerlendirmiş bulunuyo
rum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının eli
mizde tetkike medar bir yasası bulunmakla bera
ber. 6 . 6 . 1978 tarihinde çıkarılan bir Kararname 
doğrultusunda çalışmaları devam ettirilmektedir. 

Topraktan gelirini sağlayan ve kırsal bölgelerde 
yaşayan köylümüz ve çiftçilerimiz bu noksanlıktan 
dolayı ızdırap içinde yaşamaktadırlar. 1945 tarihin
den beri çiftçilerimizi topraklandırmak için çalışırız, 
maalesef bu çalışmalara ve muhtelif yasalara rağ
men müspet bir neticeye gelmiş değiliz. Halen 63 ili
mizde tapulama komisyonları çalışır, tescil işlemleri 
için açıkça bir yasa bulamaz ve bocalar dururuz. Eli
mizde reform için tatbike medar bir yasa bulunma
masına rağmen, Medeni Kanun ve 766 sayılı Kanun 
hükümleri, 1617 sayılı Kanunlar tatbik edilmekte
dir. Halen bu kanunlar da zilyetliğin himayesi, tes
cil işlerinin ikmali için kâfi olmayıp, çiftçilerimizin 
aleyhlerine tatbik edilmektedir. Köylümüz ve çiftçi
miz ecdadından kalan ve uğruna şehit verdiği top
rağını tasarruf edemez. Zira, 1617 sayılı Kanun ge
reğince 50 dönümden fazla ne kadar tarlası olursa 
olsun hakkı tanınmaz, 200 - 300 dönümlük tarlası
nın mülkiyetini iktisap edemez. 

1937 yılından; yani tahriri arazi gününden beri 
yapılan işlemler, köylü ve çiftçinin zilyetliğinin aley
hinde işletilmiş, bu tarihlerde Devletin, daha doğru
su özel idarelerin kusur ve hataları çiftçilerimizin 
omuzlarına yüklenmiştir. Medeni Kanunun 639 ncu 
maddesi de 6333, 6335 ve 1617 sayılı kanunlar ge
reğince tahdide tabi tutulmuştur. 

Mera Hukukunu da tayin edecek sağlam bir mev
zuatımız yoktur. 442 sayılı Köy Kanununa ve son
radan çıkan kanunlara ve bilhassa 753 sayılı Kanu
na göre köyler arasındaki mera ihtilâfları köylerin 
hudutlarının geçerli olarak tespit ve tescil edilmeme
sinden doğmaktadır. Ancak, Tapulama komisyonla
rınca tapulaması yapılan 15 bin adede yakın köyün 
hudutları nazara alınmakta ise de, hâlen tescil du
rumu katileşmemiş vaziyettedir. Mera ihtilâfları da 
bu sebeplerden devam etmektedir. 

Bir noksanlığımız da köylünün kendi köyünde is
kânını sağlayacak arsa teminine bugün için imkân 
dahi yoktur. Köylüye bir arsayı ne Hazine verebi
lir ve ne de ihtiyar heyeti vermek ve satmak duru
mundadır. İskân zorunluluğu geçirmekte olan köy
lülerimiz, bu mecburiyetlerle şehirlere kaçmakta
dırlar. Bu durumu önlememiz lâzımdır. 

— 271 — 
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Acil bir durum olarak Hazineye ve ihtiyar heye
tine yetki verilmek suretiyle 1757 sayılı Kanunun 
kabul ettiği şekilde orta malından veya köy içine 
kadar girmiş bulunan meraların bir kısmından, kıs
men harman yerlerinden parseller tefriki ile ihtiyaç 
içindeki köylülere iskân imkânının sağlanması lâ
zımdır. 

Halen Türkiyemizde tarla küçülmesi ve bölün
mesi mevcuttur. Küçülen ve bölünen tarla ve arazi
lerden randımanlı verim almak, hele İç Anadolu 
mıntıkasında küçük tarlalardan verimli mahsul al
mak imkânı kalmamaktadır. Çiftçilerimiz için Mi
ras Hukukunun yeniden tedvini gerekir. Her ne ka
dar Medeni Kanunumuz, mirascılık itibariyle aile 
şirketlerini ve mirastan feragat mukavelesini kabul 
etmişse de, bugün tatbiki zor olduğundan kullanıl
ması ve tatbik edilmesi imkânı da çok azdır. Ancak 
Köylümüz atadan kalan tarlalarını miras - taksim 
mukavelesiyle bölüşmekte, arazilerin bölünme ve 
küçülmesine sebep olmaktadırlar. Bilhassa taksim 
yönünden tedbir almamız, bölünme ve küçülmelere 
mani, önleyici yasalar getirmemiz veya reform ka
nunlarında nazara almamız gerekir. 

Hamdolsun bugün. Türkiye Cumhuriyetinin de
vam ettiği 55 - 56 yıllık zaman zarfında Osmanlı 
döneminde görmediğimiz bahtiyarlığa erişmiş bu
lunuyoruz. 

Dede ile torun, torunun torunu bir sofraya otur
maktadır. Nüfus patlaması yoğun bir duruma gel
miştir. Düşününüz; dede, baba, torun ecdatlarından 
kalan bir gayrimenkul 300 dönürose, bugün üç göbek 
içerisinde taksim etmek mecburiyetinde kalmakta
dırlar. Bu da toprağın, çiftçi arazisinin küçülmesine 
sebebiyet vermektedir. Bunun üzerinde gelecek, tat
bik edilecek veya ısdar edilecek kanunlarımız bakı
mından hassaten durmamız icap etmektedir. 

Tapulaması yapılan il, ilçe ve köylerde, 1978 yı
lına kadar 5 440 658 dönüm arazi kati olarak tescil 
5 28 i 802 dönüm arazi de itirazı? olarak Hazine adı
na tespit edilmiştir. Hazine arazilerini fakir çiftçiye 
veya elinde kâfi miktarda norma uygun arazisi bu
lunmayan çiftçilerimize kira yoluyla tahsisler yapıl
makta ise de. tatbikattan gelen yönetmelik ve tüzük
lerin karışık bir anlam taşımasından mütevellit kira
ya verme işlemleri de düzgün olarak yürütülmemek-
tedir. 

Kiraya verilen arazi çiftçinin elinden alınmakta 
ya hasmına verilmekte veya ilgisi olmayan bir ferde 
verildiği için. zilyet olduğu arazinin başka birine ve

rilmesinden dolayı çiftçilerimiz tedirgin olmakta, 
kavga ve kargaşalara sebebiyet verilmektedir. Elinden 
arazisi alınan çiftçinin norma uygun tarlası yoksa, 
norm miktarına kadar esas sahibine, bunun üstünde
ki miktarlarda da evli ise, evladına veya yakın akra
balarına tahsis edilmesi ihtilafların ve bilhassa cina
yetlerin önlenmesi için geçerli olacaktır. 

A.rz ettiğim bu görüşlerden halen katiyete varan 
bir durum mevcut değildir. Hiç olmazsa, 1617 sayılı 
Kanun nazara alınmadan veya tadilât yoluyla doğ
rudan doğruya 766 sayılı Kanunun tatbik imkânı ta
nınarak çiftçilerimize mülkiyet haklarının sağlanma
sı diler, bütçenin millete ve kuruluşa hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aksaç. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçesi üze

rindeki açık oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırıl
sın. 

Sayın Sabahattin Savcı?.. Yoklar. 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğıu, buyurunuz. 
Sayın Sarıibrahimoğlu. süreniz filhakika 10 da

kikadır. Çalışma süremizin bitmesine yedi dakika 
kalmıştır. Sizin takdirinize bırakarak bir konuyu bağ
lamak isterim. Şu açık oylama 'şleminin neticesini 
açıkladıktan sonra, isterseniz öğleden sonra ikinci 
oturumda rahat rahat konuşabilirsiniz, aksi halde 
burada konuştuğunuzda belki bir ufak arıza çıkabilir. 
Takdir sizindir. 

İletirim efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Tarım ve Toprak Reformu konusu bir zamandan 
beri yılan hikâyesine dönmüştür. Cumhuriyetin ku
rulduğundan bu yana bu konularda büyük laflar 
edilmemekle beraber, büyük işler yapılmıştır. Özel
likle 2510 sayılı Yasa ve tadilieriyle son derece de
ğerli ve yararlı hizmetler görülmüştür. 

4753 sayılı Yasa, zamanına göre bir inkılap yasası 
idi. Demokratik sürece girdiğimizden itibaren yavaş
latılmış tatbikatı ve fakat o yasa da son derecede ve
ciz hükümleri, gerçekçi birtakım tedbirleri getirme
siyle yararlı olagelmekte idi. 

Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Yasası 
ve onu takip eden Toprak ve Tarım Reformu Ya
sası maalesef Toprak ve Tarım Reformunun yapıl
masını değil, yapılmamasını mümkün kılacak esas
ları getirmiştir ve ben bir hukukçu olarak çok oku
dum ve üzerinde düşündüm; içinden çıkılması müm
kün olmayan, tatbiki mümkün olmayan, hükümleri 
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muhtevi bir yasalar karmaşığıdır ve bu yasalarla za
ten reformun yapılması da mümkün değildi. Vardı
ğım netice bu reform yapılmasın diye çıkarılmış bir 
yasa idi; ama çıkarılmıştır. Şimdi, yine aynı yolda 
bir tasarının hazırlanmış olduğuna, Türkiye Mimar 
ve Mühendisler Odası Birliğinin iddialı bir bildirisin
den öğreniyorum. Zannediyorum, yine aynı yasanın 
biraz sağını, solunu çekiştirip önümüze getirecekler. 

Arkadaşlar; 
Ben evvelemirde toprağı tayyareden veya satıhta 

görenlerin değil, Türkiye gerçekleri içinde yoğrul
muş, Türkiye'nin hukukunu, ekonomisini, coğrafya
sını ve toprağını bilen insanların bir araya gelip yap
masın! yeğlerim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Osmanlı İmparatorluğu uzun asırlar dünyaya 

hakim olmuş ve ziraat ekonomisinin büyük ağırlık 
taşıdığı devirlerde ayakta durabilmiştir. Bunun en 
büyük nedeni Osmanlı toprak nizamıdır. Osmanlı İs
lâm esaslarına göre, toprak devletindir. Vatandaş top
rağın sadece kiracısı olabilir. Üç yıllık kiraya verilir. 
Bakamayanın, yapamayanın elinden alınır. 

Şimdi uzatmayayım; zaten konuşma müddetim 
10 dakika, 10 dakikanın birazını da Sayın Başkan 
tasarrufu altına aldı. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi maalesef diyeceğim; çünkü hakikaten biz

de hiç de geçerli ve yararlı bir gelişme içinde değil, 
toprak mülkiyeti Hicri 1274 tarihli Kanunla kısmen 
getirildi ki, o da biliyorsunuz tarihi sebepleri var, 
daha çok düvel-i muazzamanın Osmanlı İmparator
luğu içindeki gayri müslimleri toprak sahibi yap
mak maksadıyla telkin ettikleri, tazyik ettikleri ve 
netice itibarıyla kabul ettirdikleri esaslardır. Zaten 
ondan sonra çöküş de hızlanmıştır. Medeni Kanun 
bunu büsbütün tescil eyledi. Medeni Kanun büyük 
bir yasa; ama İsviçre'ye göre büyük bir yasa. Bize 
de çok yararı olmuştur, bize de gerçekten kültürel, 
ekonomik, sosyal hayatımızda büyük değişikliklerin 
mesnedi sayılacak yararları dokunmuştur. Ancak, 
toprak mülkiyetinin asırlardan beri devam edegelen 
ve koskoca bir İmparatorluğu asırlardır dünyaya ha
kim kılan esaslarını kökünden söküp attığı ve bir yer
de de benim anlayışıma göre, bünyemizde de uygun 
bulunmadığı için zararları olmuştur ve olmaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir dakika
nızı rica edeceğim. Bir sonucu açıklayayım, ondan 
sonra sizle konuyu çözeriz. 

Sayın üyeler; 
1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Ka

nunu tasarısının açık oylamasına 98 sayın üye katıl
mış; 70 kabul, 28 ret oyu verilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'nun süresinin bit

mesine henüz beş dakika var; fakat çalışma süremizin 
birinci oturuma ait kısmı saat 13,00'de tamamlanmış
tır. Sayın üyenin konuşması süresi içinde tamamla
nıncaya kadar oturumun devamı hususunu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLH (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Özet olarak şunu söylemek isterim: 2510 sayılı 

Yasa. 4753 sayılı Yasa, Osmanlı Hukukunun temel 
esaslarını oluşturan yasalar, bunları meczederek ken
di bünyemize uygun bir Toprak ve Tarım Reformu 
Yasası tedvin etmek mümkündür ve gereklidir ka
nısındayım. Ne bu iptal edilen ne de bu iptal edilen 
yasanın bir revize edilmesinden ibaret olduğunu zan
nettiğim yeni tasarının, Türkiye'de tatbik kabiliyeti 
olacağını ve gerçek bir reformu Türkiye düzeyinde 
uzak olmayan yıllar içinde gerçekleştireceğini zan ve 
tahmin etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Dimyad'a pirince giderken evdeki bulgurdan da 
olduk. 2510 sayılı Yasa ve tadilleri ile çalışan Top
rak - İskân Umum Müdürlüğü yararlı hizmetlerini 
yapamaz oldu. Sonra anlamıyorum, illâ bir hizmet 
getirilecek, bir yasa getirilecek, yeni bir teşkilât. 
müsteşarlık, umum müdürlük falan filan; birtakım 
değerli veya değersiz kimselere makam temininden 
başka hiç bir fayda temin etmeyecek şeyler. Niye 
peki bu görevi Toprak ve İskân Umum Müdürlü
ğüne tevdi etmiyoruz?.. Yüzlerce, binlerce yetişmiş, 
tatbikat görmüş, tecrübe görmüş elemanları var. An
lamıyorum ben bunu, ondan sonra kuruyoruz bir 
bakanlık, müsteşarlık, bir sürü masraf, bir sürü lü
zumsuz şeyler. Sonra; Muhasebeyi Umumiye Kanu
nuna göre bütün Devlet malları Hazinenin mülkiye
tindedir, Hazine onun koruyucusudur. Kiraya verir, 
alır.... E, burada Toprak Reformunun emrine geçti. 
Ondan sonra gidiyorsunuz, Toprak Reformu müsaa
de edecek, etmeyecek... Milyonlarca dönüm geniş 
araziler atıl veya kapanın elinde kalır durumda. 
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Hükümetin evvelemirde şu karşılığı bir an evvel 
önlemesi ve yine Hazineyi Maliyenin etkin ve ciddi 
şekilde Devlet mallarına sahip olmasını mümkün kı
lıcı bir maddelik olsun bir hüküm; 2110 sayılı İskân 
Yasasının ve tadillerinin geçerli olmasını mümkün 
kılacak birkaç maddelik bir kanun tasarısı getirsin ve 
evvelâ bu müesseseler işler hale gelsin. Çünkü, bu
gün işlemiyor ve Devlet malı ortada ve maalesef pek 
çok hayırlı hizmetler yapılamıyor. 

Arkadaşlarım; 
Ayrıca, bu konularla ilgili, toprak mülkiyeti ile 

ilgili, çiftçiyi topraklandırma ile ilgili Anayasanın 37 
nci maddesi, kooperatifleşme ile ilgili 51 nci mad
desi, tarım ve çiftçinin korunması ile ilgili 52 nci 
maddelerini tekrar tekrar okudum. Bu hükümlerin 
hiç birisi çiftçiye verilecek, dağıtılacak topraklann 
kooperatifleştirilmesi suretiyle, kooperatifleşmeyi zo
runlu kılarak verilmesini engelleyecek hiç bir esası 
taşımamaktadır. Aksine, verimin artırılması ve bu 
topraklandırmanın gayesine ulaşması için kooperatif
leşmenin şart olduğu bir gerçektir ve bu maddelerin 
rahat tefsirinden de ortaya çıkmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Onun için biz demiyoruz ki, bütün Türkiye'yi 

zorla kooperatif leştirelim. Gerçi Avrupa'da, Ameri
ka'da çiftçinin c/c 100'ü kooperatife girmiş; ama hiç 
değilse devletin topraklandırma ve çiftçiyi kalkındır
ma, araziyi verimli şekilde çalıştırma maksadına ma
tuf olduğu bildirilen reform bölgelerinde tatbikatı
na başlanılan topraklandırmanın mutlaka ve mutlaka 
kooperatifçilikle birlikte, hem de zorunlu koopera
tifçilikle birlikte yürütülmesinde sayılamayacak ka
dar fayda ve zaruret mevcuttur. Bundan çekinme
mek, bilakis bunun üstüne gitmek gerekmektedir. 

Ayrıca, burada bir noktayı da Sayın Bakanın ve 
Parlamentonun ıttılaına arz edeceğim ve sözlerime 
son vereceğim. 

Sayın Bakan ve Sayın Senatörler; 
Ben 20 küsur senedir arada bir gelir giderim Par

lamentoya ve söylerim; fakat bir türlü yürekli bir 

bakan, yüre*kli bir Parlamento bulamadım. Çukur
ova'da 280 bin dönüm bir, 400 bin dönüm iki, 680 
bin dönüm de bir olmak üzere asgari iki milyon 
dönüm araziyi içine alan Padişah İkinci Abdülha-
mit'in tapusu var. Bu Hazineye intikal etmiştir. Bu
nu bir kısmı köylere verilmiş, iskân edilmiş vesaire; 
fakat bunun büyük kısmı işgal altındadır. Çukur
ova harası 99 bin dönüm tapulu arazi üzerine ku
rulmuştur. Bugün elinde 31 bin dönüm arazi vardır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen to
parlar mısınız efendim?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Arazi vardır. Bunu yıllardan beri söylerim. Sa
dece ben oradaki Hazine arazilerini 100 - 200 dö
nüm tapu ile 10 bin, 20 bin, 50 bin dönüm araziyi 
işgal edenleri darıltır, hasım ederim; yanıma kalan 
bu. 

Ben istirham ediyorum, ben Toprak ve İskân 
Umum Müdürüne de anlattım, bunun üzerine de 
eğildiler; fakat onun gücünün çok üstünde. 

Ayrıca, bir de Karataş'ta var aynen 230 bin dö
nümlük. Vaktiyle Ermeni devleti kurmak için Erme
nilere arazi satın aldırmakta bulundukları sırada Pa
dişah İkinci Abüdülhamit'in bulduğu bir tedbirdir 
bu. Kendi üzerine o arazileri tapulamıştır. Devrini 
önlemiştir, nur içinde yatsın; ama maalesef bize bu
gün yerli işgallerden kurtarıp dağıtamıyoruz. 

Çukurova'da bu dediğim topraklar, bu tapular 
içinde asgari 500 bin dönüm arazi işgal altındadır, 
en az 20 - 30 köy kurulur Sayın Bakan; ama maa
lesef biz bunlara eğilmiyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Sabahki çalışma saatimiz bitmiştir. Saat 14.10'da 

toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 13,08 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Başkanvefcili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöî), EmanuIIah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

Söz sırası Sayın İskender Cenap Ege'de... Yoklar. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurun efendim. 
Hükümet ve Komisyon hazır. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Hiç şüphesiz ki, reformla ilgili görüşler Türk po
litikasının geçmişinde büyük bir siyasal spekülasyon 
olarak kullanılmış ve 1971 'in 12 Mart'ından sonra 
getirilmiş olan reformlar da maalesef maksadına uy
gun bir şekilde kullanılamamış. Geçmişte bu reform
lara sahip çıkan siyasal güçlerin maksatlarının, re
formun Türkiye'nin refaha giden hizmetlerinde bir 
araç olarak kullanılması değil, doğrudan doğruya bu
nun siyasal bir istismar olduğu gerçeği ortaya çıkmış
tır. 

Türlü yönleriyle bugünün iktidarının muhalefet
te iken, toprak reformu, petrol reformu, maden re
formu, milli eğitim reformu gibi birtakım şümullü 
reform görüşlerinin temelinde yatan nedenin böyle 
olduğunu bir yıllık iktidarları zamanında Toprak 
Reformu uygulamaları içerisinde görmek mümkün
dür. Binaenaleyh, Toprak Reformu da aynı maksat
larla Halk Partisi hükümetleri tarafından maalesef, 
bir politika aracı olarak istismar edilmek suretiyle 
kullanılmıştır. 

Toprak Reformunu ele almak için, aslında şümul
lü bir tarım reformu içerisinde birim alandan elde 
edilebilecek olan hâsılanın artışına matuf türlü ted
birlerin manzumesi olarak ve bu tedbirlerin bir pa
ket halinde gerçekleşmesiyle sağlamak mümkündür. 
Münhasıran Toprak Reformunu bir tapu dağıtımı, 
bir arazi dağıtımı, mülkiyetteki düzenlemeleri hedef 
alan bir görüş içerisinde mütalaa etmek mümkün de
ğildir. Zira, reformu uygulayacağınız sahalarda ara
ziyi teslim edeceğiniz çiftçilerin eğer sulama imkân
ları yoksa, tohum imkânları yoksa, kredi imkânları 
yoksa, tarımda kullanabilecekleri ekipman vesaire 
imkânları yoksa ve istihsal ettikleri ürünleri, ulaşım 
ve depolama gibi birtakım sektörlerden geçerek piya
saya arz etme imkânları yoksa, onu değerlendirme 

imkânları yoksa o Toprak Reformu aslında doğma
dan ölmeye mahkûm olmuş bir reform niteliğinde
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Toprak Reformunun bugün, kırsal alanda yaşa

yan 2 milyona yakın insanın, göçe hazır olan insanın 
mevcut olduğu ve artan nüfusun en çok baskısını 
gösterdiği çiftçi kesiminde bir zaruret haline geldiği 
aşikârdır. Ancak ne var ki. bu 2 milyonluk nüfusun 
tarım sahalarında barınmasının mümkün olamayaca
ğını; memleketin mevcut, sınırlı olan toprak kaynak
ları içerisinde mevcut olan toprakları kamulaştırma 
ve Devlete ait olan toprakları muayyen ölçüler içe
risinde dağıtmış olsanız dahi kırsal alanda, tarım ala
nında bu 2 milyon insanın kalmasını temin edemeye
ceğini bilmek lazımdır. Bu sebepledir ki, tarım ala
nındaki bu 2 milyon insanın süratle; ama yumuşak 
bir geçiş içerisinde endüstriye intikalini sağlamak ve 
bu intikalde de sosyal ve siyasal patlamalara neden 
olabilecek bir dengesizlik içerisinde gerçekleştirme
mek lazımdır. 

Bugün büyük kentlerin etrafına baktığımız zaman, 
c/c 65'i Ankara civarında gecekonduda oturan insan
ları görürsünüz. İşte bunlar, artık miras hukukunun 
bole bole küçük üniteler haline getirmiş olduğu top
raklarda artan nüfusun barınamayacağı ve yine top
raklara vermeden almak görüşü içerisinde yıllarca su
lama, gübreleme, tohum, kredi gibi, ekipman gibi 
teknik girdileri bu sahaya kemaliyle götüremernenin 
neticesi olarak, orada geçimlerini sağlamama imkâ
nından neşet etmektedir. Dolayısıyla, sanayi kesim
lerinin, hizmet cazibe merkezi haline gelmiş olan ke
simlerin etrafında vatandaşlar süratle toplanmakta 
ve büyük birtakım sosyal ve siyasal problemlerin doğ
masına vesile olmaktadır. 

Bu bakımdan, Toprak Reformunu uygularken bu 
mana içerisinde meseleyi ele almak, siyasal ve sosyal 
istikrarsızlıkları önleyebilecek tedbirleri de bünyesin
de getirmek lazımdır. Yani, şunu arz etmek istiyorum 
ki, Toprak Reformu her şeyden önce bir arazi dağı
tımı, tapu değildir; ama bunun yanında şümullü bir 
tarım reformu içerisinde gerçekleşebilecek, birim 
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alandan hâsılayı artırabilecek nitelikte geniş yönleri ! 
olan bir reformun parçası olarak mütalaa etmek la- I 
zımdır. I 

Tarım mı, endüstri mi?.. Türkiye'nin tarıma mı I 
ağırlık vermesi, endüstriye mi ağırlık vermesi konusu I 
ise, bunu artık münakaşalarını geride bıraktığımız I 
bir görüş olarak kabul etmek lazımdır. Çünkü, me- I 
dem memleketlerin hiç birisi kalkınmalarını tarıma I 
dayanarak yapmamış, münhasıran gelişmiş bir tarım I 
ülkesi olarak tümüyle meselelerini halletmiş değiller- I 
dir; ama gelişmiş ülkelerde tarım da endüstrinin ya- I 
nında, aynı paralelde gelişme imkânını bulmuş; yani I 
bir deyimle de tarımı, gelişmiş olan ülkeler, sanayileş- I 
miş olan ülkeler asla ihmal etmemişlerdir. Biri diğe- I 
rini tamamlayan, biri diğerine kaynak aktaran birer I 
sektör olarak gelişme şansını bulmuşlardır. I 

Muhterem arkadaşlarını; I 
Toprak Reformuyla ilgili bir konuda Sayın Ba

kandan iki sualim var; açıklaması kaydıyla. 
14 Aralık 1978 tarihinde Toprak Reformuyla il

gili TRT'nin hakikaten Güneydoğu Anadolu'da, pi
lot bölge olan Urfa'da yapılmış olan hizmetlerle il
gili bir yayınının ekrana geldiğini gördük; üzüldük. 
Bu bölgede yaşayan, Toprak Reformuyla ilgili saha
larda yaşayan vatandaşlarımızın Devlete olan saygı
sını, rejime olan saygısını yitirtecek şekilde aşırı 
sol maksatlı olan bu yayın üzerinde Sayın Bakanın 
görüş ve kanaatlerini açıklamasını istiyorum. Çünkü, 
buradaki uygulamalar o kadar çok aşırı sol kokuyor
du ki, burada çalışan insanları, vatansever insanları ı 
âdeta rejimin düşmanı, faşist birer unsur olarak gös
teriyordu. 14 Aralık 1978 tarihinde burada yapılmış 
olan çalışmaları; Sayın Bakanın buradaki çalışan j 
kadrolar hakkındaki görüşlerini de dile getirmek su
retiyle açıklığa kavuşturulmasında ve orada hizmet j 
gören Devlet kadrolarının namuslu üyelerini, hizmet- j 
İllerini temize çıkarmasını ve TRT'nin hakikaten aşı
rı sol maksatlarla üzerlerine birtakım spekülasyon
ları koymak istediği bu insanların uygulamadaki ba- [ 
şanlı veya başarısız olan taraflarını dile getirmesini 
ve şimdiye kadar bu mıntıkada nelerin yapılıp, nele
rin yapılmadığını bu kürsüden açıklamasmı hassaten J 
istirham etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Toprak Reformuyla ilgili çalışmalarda pilot böl

ge olan Urfa mıntıkası, cidden dikkate değer bir 
mıntıkadır. Çünkü bu bölgede Adalet Partisi hükü- i 
metlerinin başlattığı geniş bir proje paketi vardır. 16 t 
projeden oluşturulan Aşağı Fırat Havzasıyla ilgili, i 
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enerjisinden tarımına kadar; yeraltı, yer üstü servet
lerini tümüyle değerlendirebilecek olan büyük bir 
proje vardır. Türkiye'nin 56 yıllık Cumhuriyet tari
hinde başarabildiği 8 bin 100 küsur hektarlık saha
dan 2,5 misli daha büyük olabilecek, 2 bin küsur hek
tarlık bir sahayı sulayacak olan 265 milyarlık büyük 
bir proje yatırımı bu bölgede ele alınmıştır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — O pro
jeyle gözümüzü mü boyuyorsunuz? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
(Hayır), hayır; anlayacağın noktaya geleceğim. 

Bu projenin uygulanmasıyla, bu pilot bölge ola
rak; sizin aklınızın ermediği nokta işte bu, erip de 
söylemediğiniz nokta bu... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğîu, bir dakika 
efendim. Süreniz tamamlanmıştır lütfen bağlayın 
efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bu proje sahasında... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «Proje 
yaptık, proje yaptık...» deyip duruyorsunuz. 28 sene
de ancak yerini tespit ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen müdaha
le etmeyiniz efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Yatırımlara başlanıldıktan sonra, burada yapılacak 
kadastro çalışmaları, mülkiyet tespitleri çok güç şart
lar altında olacak ve hatta Toprak Reformu uygula
maları da çok güç şanlar altında olacaktır. Binaena
leyh, Toprak Reformu uygulamalarmm bu bölgede 
kadastro çalışmalarıyla birlikte en kısa zamanda ger
çekleştirilmesi lazımdır. Aksi halde Devlet olarak su
yu götürdüğünüz, endüstriyi götürdüğünüz, Anadolu' 
nun Texas'ı haline gelc;ek olan o sahada bir karış 
toprağı d&hi kamulaştırma imkânına malik olamaya
cağınız aşikârdır. 

BAŞKAN — Ti mam teşekkür ederiz efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bu itibarla, Hükümetin bu mıntıkada süratle mesele
nin üzerine giderek arazi spekülasyonlarına mani 
olacak b:r üslup içerisinde meseleye sahip çıkmasını 
beklemekteyiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Sabahattin Savcı, buyurunuz efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1979 

yılı bütçe tasarısı üzerindeki kişisel görüşlerimi arz 
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ve ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu 
vesileyle Yüce Heyetinizi selamlayarak sözlerime 
başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği gibi Toprak ve Tarım Reformu uygula

ma çalışmaları, Anayasa, 1617 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Ön Tedbirler Yasası, 1757 sayılı Top
rak ve Tarım Reformu Yasasıyla bu yasaya göre çı
karılan yönetmeliklerinin muhteviyatı istikametinde 
bugün çalışma sahasında bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Milletvekili bulunduğum sıralarda da, Türkiye' 

nin hayati meselelerinden biri olan Toprak ve Tarım 
Reformu Yasası üzerinde günlerce, hatta aylarca ça
lışmış bir arkadaşınız sıfatıyla ve tatbikatta bu işi 
yüklenmiş, sorumluluğunu yüklenmiş kişi sıfatıyla bu 
konu üzerinde hakikaten 10 dakika içerisinde bir 
şeyler söylemek zordur, geniş saatleri ihtiva edebilir. 
Ancak, bu programa uymak mecburiyetindeyiz ve 10 
dakika içerisinde özetle görüş ve temennilerimi ifade 
etmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Bizim gibi kalkınma yolunda olan ülkelerde, kır

sal kalkınmanın ve tarımsal sanayinin gerçekleştiril
mesi ve sanayie geçiş için gerekli imkân ve vasatın 
yaratılması, hazırlanması en önemli sorunların ba
şında gelmektedir. Bu sorun, Türkiye'mizde Cumhu
riyetle birlikte ele alınmış ve çözümünü o günlerden 
itibaren hükümetler ele alarak bunun üzerinde dur
muştur. Nitekim ilk Cumhuriyet Hükümetinin fikri
yatında, «Her şeyden önce ülkemizde topraksız çiftçi 
bırakılmamalıdır.» ilkesi yer almış. Bundan daha 
önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen top
rağın hiç bir nedenle bölünmez bir nitelik alması, 
büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri 
toprak genişliği, toprağın bulunduğu bölgelerin nü
fus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sı
nırlandırılması gibi anafikirler ve talimatlar bugünü
müze kadar icra safhasına gelmesi için bizlere ışık 
tutmuş bulunmaktadır. Nitekim, o tarihten bu gün
lere kadar toprak - iskân ilişkilerini düzenlemek 
amacıyla bir çok çalışmalar yapılmış, kanun tasarısı 
ve teklifleri hazırlanmıştır. Bunlar arasında, İçişleri 
Bakanlığının, daha sonra Tarım Bakanlığının 1935 
yılında hazırladığı «İnsan - Toprak» sonradan veri
len ismiyle «Zirai İslahat Kanunu Tasarısı» ve niha
yet 1945'te de kabul edilen 4753 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununu bu arada zikredebiliriz. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunuyla 1945 - 1972 
döneminde 446 bin 817 çiftçiye 22 milyon 54 bin 178 
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dönüm tarım arazisinin tevzi edildiğini görüyoruz. 
Kanunun dönüm başına maliyeti o zamanlar 20 lira 
olmuştur. Dağıtılan bu toprakların c/c 97'si Devlete 
ait araziler olup, özel ara/i kamulaştırılması çok cüzi 
nispette kalmış bulunmaktadır. 

Ülkemizde, toprak - insan ilişkilerinin memleket 
gerçeklerine ve imkânlarına uygun bir düzenlemeye 
tabi tutulmasını hedef almış bulunan 4753 sayılı 
Kanunun sağladığı başarıya rağmen, getirilen tedbir
lerin yeterli olmaması ve nüfus artış hızının büyük
lüğü, her geçen gün toprağa muhtaç, daha çok sa
yıda çiftçi ailelerinin ortaya çıkması nedenleriyle 
Türk köy ve köylüsünün sosyo - ekonomik ve kül
türel kalkınmasını sağlayacak, daha geniş kapsamda 
bir Toprak ve Tarım Reformu yapılması zarureti 
daima gözönünde bulundurulmuştur. 

Nitekim, meydana gelen toprak ihtiyacının getir
diği sorunlar üzerine 1961 Anayasasında da bunun 
önemi belirtilmiş ve 1961 tarihinden itibaren görev 
almış olan o günün Tarım Bakanları ve 1971 yılına 
kadar bakanlık yapmış kişilerin ismine izafeten çeşit
li reform tasarıları hazırlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben, Toprak - Tarım Reformunun böylece kısa 

bir geçmişinden bahsetmiş oluyorum. Ancak, bugün 
tatbikatta bulunan ve çok kıymetli Bakan arkadaşı
mın hasasiyet gösterdiği Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının çalışmaları ve hakikaten gerçek 
manada faydalı bir duruma gelebilmesi için elbette 
ki, yeniden bir kanun tasarısına ihtiyaç olduğu za
ruretini ortaya koymaktadır. Nitekim, 1978 yılı Büt
çe Kanunuyla Bakanlar Kurulunun 6 . 6 . 1978 tarih 
ve 7007/15817 sayılı Kararnamesi doğrultusunda 
bugün Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Ya
sasıyla bu teşkilâtın yürütülmesi 10 Mayıs 1978 ta
rihinde Anayasa Mahkemesinin kararıyla ele alınmış 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Takdir edersiniz ki, tarım Türkiye'nin ekonomi

sinde belkemiğini teşkil eden büyük bir sektördür. 
Tarımla uğraşan vatandaşların % 42'si topraksız ol
duğuna göre, bunların gelirlerini ve üstü açık fabri
kada tarımı meslek edinmiş bu insanların yaşama 
şartlarını, standartlarını düşünmek, geliştirmek par
lamenterler için, Meclisler için en önemli bir mese
lenin halli istikâmetinde önümüze gelmiş bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, lütfen toparlar mısı
nız; süreniz doldu. 
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SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Peki efen
dim. 

Sayın senatörler; 
Bu kısa zamanda bazı temennilerimi de ifade ede

rek sözlerime son vermiş olacağım. 
Reform uygulamasında Devlet, verimliliği artı

racak altyapı yatırımlarını da süratle tamamlayabil-
melidir. Bu konuda, başta Köy İşleri Bakanlığı ol
mak üzere, ilgili bakanlıklara büyük bir görev ve 
sorumluluk düşmektedir. Burada bilhassa, tapu ve 
kadastro işlemlerinin tamamlanmasının, temel ola
rak mülkiyet ve miras hakkının bulunduğu demok
ratik hukuk devletinde bu meselenin ele alınmasının 
önde gelen bir sorun olduğunu ifade etmek istiyo
rum. Devlet, tapusu ve parası olan büyük bir kud
ret ve aynı zamanda kuvvet kaynağıdır. Toprak, ser
maye, üretim ve sebep aracı olduğuna göre, toprak 
sahibi olan kişiyi, aynı zamanda gelir sahibi yapmak 
da bu yeni ele alınan kanunun asıl gayesi olmalıdır. 

Toprak - İnsan münasebetlerinin en önemli nok
talarından birisi de, şüphesiz ki, insanlarla toprak 
arasındaki hukuki ilişkinin, huzur ve itimat verici bir 
teminata bağlanması ve dolayısıyla mülkiyet hakkı 
nın düzen altına alınması zorunluluğudur. Bu temi
nat, Medeni Kanunumuzun çok önem verdiği tapu 
sicili müessesesidir. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür edereiz Sayın 
Savcı. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Tapula
manın esasını teşkil eden bu hususun da önemini be
lirtmeye lüzum görmüyorum. Toprak Reformu Tür
kiye'de işsizlik ve üretim davasında elbetteki önemli 
bir yer işgal edecektir. Türkiye'de toprak darlığını 
gidermenin yegâne yolu. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, çok rica edeceğim; 
üçüncü ihtarı hiç kimseye yapmadım efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım, bağlıyorum. 

Süratle sanayileşmeyi de ele alarak, zirai nüfu
sun azaltılması istikametinde Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının çalışmalarına hız verilmesi 
temennisiyle, Bütçenin Milletimize ve Devlet Baka
nımızın sevk ve idaresinde bulunan Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığı Bütçesi üzerinde beş sayın üye konuşmuştur. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas 
Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1979 
yılı Bütçesi üzerinde grup sözcülerinin ve şahısları 
adına görüş bildiren arkadaşlarımın fikirlerini ana-
esaslarıyla tespit etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, sizin sürenize te
cavüz etmemek kayıt ve şartıyla bir ricada buluna
bilir miyim? 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Tabii. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Çalış'ın bir önergesi 
vardı, size gönderdim; Malumatınız varmış. Oku
yup sürenizi almak istemiyorum izin verirseniz; ıttı-
lanızda mıdır efendim? İsterseniz okuyayım süreni
ze dokunmadan; sizin takdirinize kalmış. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Efendim, takdir sizindir; ama ben konuyu bi
liyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Türkiye'de Toprak - Tarım Reformunun uy
gulanmasında, bilhassa bazı nedenlerin bilinmesinde 
yarar var. Bunun birincisi, Toprak - Tarım Refor
munun uygulanmasında, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün işlemleri bitmeden Reformu uygula
maya sokmak ve başarıya ulaştırmak mümkün de
ğildir değerli senatörler: bu bir. 

Sebepleri ise; il bazında reform bölgesi olarak 
ilan edilen Urfa ilinde, bugüne kadar yapılan uygu
lamalardan dolayı başarıya ulaşıldığını söylemek de 
kanaatimce mümkün değildir. Sebebi ise, yapılan 
çalışmalarda 1 milyon 700 bin dönüm arazinin, (Ge
rek Hazineden ve gerekse şahıslardan kamulaştırıl
ması yapılmak suretiyle) yapılan dağıtımında, bu ra
kamın çok altında: yani 200 bin dönüme yakın bir 
kısmının çiftçi ailelerine verildiğini söylüyoruz; fakat 
mahkemelerde (Mahkemelere vatandaşlarımız müra
caat etmişlerdir) davaların bitirilmediği ve bugüne 
kadar sonuç alınmadığını bilhassa söylemek isterim. 

Değerli senatörler; 
Yapılan tenkitlerden biri de; bugün, 5 Ocak 1978 

tarihinden bugüne kadar sorumluluğu uhdemde bu
lunan Toprak ve Tarım R.eformu Müsteşarlığıyla il
gili yapılan çalışmaların bir senesinin günlerini, mev
simlerini arz etmek isterim. 

5 Ocak'ta biz bu görevi almış bulunuyoruz. Ana
yasa Mahkemesi ise 1757 sayılı Yasayı iptal etmiş 
bulunuyor. Tanıdığı süre 10 Mayıs 1978 tarihine ka-

278 — 



C. Senatosu B : 34 4 . 2 . 1979 O : 2 

dardır. Mevsim kış mevsimidir. Biz bu müddet için
de, toplulaştırma; yani dağıtılmış olan tarlaların ara
zilerin daha verimli bir şekilde çalıştırılması, işletil
mesi için bir araya getirilmesi, bir; ikincisi, ifraz iş
leri, üçüncüsü, kamulaştırma işlemlerini yaptırama
dık sürdüremedik. 

Şimdi ise Toprak - Tarım Reformunun dayan
dığı kanun nedir?.. 1617 sayılı Öntedbirler Kanunu
nun bazı maddeleridir. Bu Kanun, 25 maddeden iba
rettir. 1757 sayılı Kanunun iptal edilmesiyle bu Ka
nunun da bazı maddeleri yürürlükten kalkmış bulu
nuyor. 

Bizim yaptığımız icraat nedir?.. Hükümetimiz 
6 . 6 . 1978 tarihinde bir Kararname çıkarmak su
retiyle, bu Kararnameye müsteniden bazı işlemlerde 
bulunduk. Sayın Kılıç'ın temas ettikleri gibi, «Hiç 
bir şey yapmadık..» Cumhuriyet' Halk Partisi Söz
cüsünün de temas ettikleri gibi, «Bir arpa boyu me
safe alamadı Hükümet..» Bu yanlıştır arkadaşlarım, 
doğru değildir. 

İzniniz olursa Sayın Başkanım, eğer rakamlar ha
linde bu miktarları verirsem zannediyorum ki bize 
hak vermiş olacaksınız. 

1. 1978 yılı faaliyetlerimizde kamulaştırma, 
Urfa ilinde mahkemelerin vermiş olduğu karar ne
ticesi bir köyde 5577 dönüm arazi 2 milyon 152 
bin 717 TL. bedelle kamulaştırılmıştır. Bu gerçek ra
kamdır sayın senatörler. 

2. Yozgat ili Yerköy - Sekili köyünde 2 aileden 
3714 dönüm arazi 993 419 TL. ile kamulaştırılmış
tır. 

3. Ankara ili Polatlı - Beylikköprü köyünde 65 
aileden 166 dönüm arazi 273 958 TL. bedelle kamu
laştırılmıştır. 

Topyekûn 9457 dönüm arazinin, 3 429 551 TL. 
bedelle kamulaştırılması yapılmış bulunmaktadır. 

Toprak ve Tarım Reformu 1978 yılı dağıtım faa
liyetleri olarak, Yozgat ili Yerköy - Sekili köyünde 
5820 dönüm tarım arazisi, 74 hak sahibi çiftçi aile
sine dağıtılmış ve tapuları da verilmiştir. 

Değerli senatörler; 
Bu müddet zarfında, yani 1757 sayılı Kanun yü

rürlükte bulunduğu müddetçe yapmış olduğumuz 
kamulaştırmalar bundan ibarettir. Kanun yürür
lükten kalktıktan sonra; bir, kamulaştırma yapamı
yoruz. İki, toplulaştırma yapamıyoruz. Üç, ifraz iş
lemlerini yaptıramıyoruz. Onun için 1617 sayılı Ka
nunun ve Kararnamenin istikametinde Toprak Ta
rım Reformu Müsteşarlığının yaptığı çalınmalar, an

cak kiraya verme yoluyla olmuştur. İzin verirseniz 
bu hususta da Hükümetimiz zamanında; yani 5 
Ocak'tan bugüne kadar kiraya verilen arazi miktarı
nı arz etmek istiyorum: 

Ankara Beylikköprü.. Kiralanan arazi miktarı 
5544 dönümdür. Yararlanan çiftçi ailesi ise 163'tür. 
Alınan kira bedeli 342 bin 051 Türk Lirasıdır. 

Ankara Dikmen Köyü.. Kiralanan arazi miktarı 
5926 dönümdür. Yararlanan çiftçi sayısı 116'dır. 
Alınan kira bedeli 257 bin 946 Türk Lirasıdır. 

Tekirdağ Hayrabolu.. Kiralanan arazi miktarı 
6466 dönümdür. Yararlandırılan çiftçi sayısı 241 ai
ledir! Kira bedeli alman 1 milyon 210 bin 658 Türk 
Lirasıdır. 

Değerli senaörler; 
Urfa'ya gelince. Kiralanan arazi miktarı 358 bin 

511 dönümdür. Yararlandırılan çiftçi ailesi sayısı 
ise 1989'dur. Alınan bedel 12 milyon 703 bin 350 
Türk Lirasıdır. Böylece 376 bin 447 dönüm arazi 
2509 topraksız çiftçi ailesine 14 milyon 514 bin 014 
Türk Lirası karşılığında kiraya verilmiş bulunmak
tadır. 

Değerli Senatörler; 
Yetkimiz dahilinde 1978 yılının Ocak ayından 

bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerimiz ana 
hatlarıyla bundan ibarettir. Bunun yanında bazı se
natör arkadaşlarımız şahısları adına yapmış olduk
ları konuşmalarda kooperatifçilik meselesi üzerinde 
durdular. Biz bu kooperatifçilik üzerinde, şiddetle 
durduk. Yeni hazırladığımız yasada da buna önemli 
bir yer vermiş bulunuyoruz. Ancak daha önceki ya
sada, kooperatife üye zorunluluğu var idi. Koope
ratif müdürleri de devlet tarafından tayin edilmekte 
idi. Bugünkü Yasamızda kooperatife üye olanlar ta
rafından mı müdürlerin seçilmesi veyahutta devlet 
tarafından mı tayin edilmesi gerekir?.. Bunu Bakan
lar Kurulunda karar altına almayı düşünüyoruz. 

Sayın Kılıç bir konuya daha temas ettiler. «Top
rak ve Tarım Reformuyla ilgili Hükümet Progra
mında hiç bir cümle, ibare yer almamıştır» dediler. 
Sayın Kılıç, zannediyorum, eğer Hükümet Programı
nı okursanız, Toprak - Tarım'la ilgili ibarelere cüm
lelere yer verildiğini göreceksiniz. Zannediyorum bu
rada bir hatanız var. Sonra kesinlikle şunu belirtmek 
istiyorum. Bugün Toprak - Tarım Reformu Müste
şarlığının elinde bulunan kamulaştırılmış arazilerin; 
ağaların elinde bulunduğu sureti katiyede doğru de
ğil. Sırf bu arazileri Toprak - Tarım Reformunun 
denetimi altında tutmak ve hiç toprağı olmayan çift-
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çi ailelerine kiraya vermek için, daha önceki rakam
ları vermiş bulunuyorum. Böyle bir durum söz ko
nusu değildir. 

Yeni Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısı 
üzerinde durdular. Bu tasarı 231 maddeden ibaret 
olmak üzere hazırlanmış bulunuyor ve 17 bölümü ih
tiva etmektedir. Biz bu yeni tasarıyı hazırlarken, de
ğerli senatör arkadaşlarımızın basında çıkan bazı de
dikodulara inanmamalarını; özellikle ve kimler ta
rafından hazırlandığını bir iki misal vermekle tatmin 
olacaklarını zannediyorum. Tapu Kadastro Genel 
Müdürü, emekli olan Sayın Galip Esmer'in başkan
lığında, üniversitemizden bazı nocalarımız davet 
edilmek suretiyle, Devlet Planlama Teşkilatından 
devamlı katılan iki uzmanın da iştirakiyle ve bizzati-
hi altı sene zarfında, eski Yasanın uygulamaların
dan dolayı hakikaten yoğuruîmuş ve bilgisine müra
caat ettiğimiz Toprak - Tarım Reformu Müsteşar
lığından bazı uzmanları da katmak suretiyle yeni Ya
samız hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bir senatör arkadaşımız, zannediyorum Sayın 
Karaibrahimoğlu temas ettiler, «Aynı Yasa ile he
men hemen birdir» dediler. Sureti katiyede böyle 
bir şey yok. Biz, bugüne kadar hazırlatılmış, arşiv
lerimizde mevcut olan bütün yasaları gözden geçir
mek suretiyle imkânlarımız dahilinde kudretimiz ne 
ise onu yaptık. Takdir edersiniz ki, hazırlanmış olan 
bir yasa her yönüyle mükemmeldir. Eski tabirle; 
«Efradını cami ağyarını mani» denemez; ama Ba
kanlar Kurulunda görüşülecektir, Yüce Parlamento
nun iki kanadında görüşülecektir. Aksaklıklar var
sa, sizin kıymetli fikirlerinizden de yararlanmak 
suretiyle monteler, ilâveler elbette yapılacaktır. 

Sayın Başkan; 
izin verirseniz birkaç soruya daha değinmek isti

yorum; hemen bitirmek de niyetindeyim. 
BAŞKAN — Tabii buyurun efendim; süreniz 

var daha. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Sayın İsmail İlhan, şahsı adına yapmış oldu
ğu konuşmada, benim, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonunda yapmış olduğum bir konuşmadan 
mülhem olarak bir, iki şeyi dile getirdiler. 

Sayın Senatörler; 
Ben şöyle demiştim; «Urfa'da 75 bin çiftçi ailesi» 

«Hiç toprağım yoktur» diye Bölge Müdürlüğüne 
müracaat etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, Urfa' 
da ancak 18 bin çiftçi ailesine verilecek yeterli top
rağın olduğu saptanmış bulunmaktadır.» Bunun dı
şında kalan, hiç toprağı olmayan vatandaşlarımızın 

değerlendirilmesinde ne gibi bir önlemin alınması 
hususuna gelince; ben şöyle demiştim. «Toprak in
san ilişkilerinde; bir, öncelikle hiç toprağı olmayan
lara sıra vermek suretiyle verilmesi. Ondan sonra, 
toprak alamayan vatandaşlarımızı başka köylere kay
dırmak, iskân etmek» gibi bir cümle kullanmadım, 
konuşmada bulunmadım. «Ekonomiye sanayie önem 
vermek suretiyle bunların da sanayii alanında rızk
larını temin babında Hükümet açısından bazı önlem
lerin alınması gerekir kanısındayım» demiş idim. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'mizde kesin değil, ihtimali bir rakamdır; 

bugün 3 milyon toprak isteyen çiftçi ailesi vardır. 
Yapılan değerlendirmelere göre, nüfusumuzun 
% 22'sinin hiç toprağı yoktur. Nüfusumuzun % 20' 
sinin ise, 10 dönüm veya daha az toprağı olup bu
nunla iştigal eden çiftçi aileleridir. O halde, nüfu
sumuzun % 42'sinin ya hiç toprağı yok veya çok az 
toprağı olmak kaydıyla söylenebilir. Türkiye'de ya
pılan hesaplara göre, 32 milyon toprağın dağıtılma
sı düşünüldüğüne göre, bunun normal norm ölçü
süne tabi tutulduğunda ancak ve ancak 500 bin ile 
600 bin çiftçi ailesine bu toprağın dağıtılabileceği he
sap edilmiştir. 

Mülkiyet konusu üzerinde durdular. 
Değerli arkadaşlarım; 
Toprak Reformu literatüründe mülkiyet üç yön

de değerlendirilmiştir. İslâm Hukukunda toprak, 
mülk olarak Allah'ındır. Ancak kiralama ve diğer 
yönlerde çalıştırma üç bölümde mütalaa edilmiştir. 
Cumhuriyet Hükümetinde toprak, mülkiyet yine şa
hıslara verilmek suretiyle denetim kontrol Devle
tin elindedir. Bunun dışında bir sistem daha vardır 
ki, o sistem içinde toprakları almak, kamulaştırmak 
çok kolaydır. 

Demokrasi ile idare edilen devleteîerin dışında 
Toprak Reformunun uygulaması kolaydır. Ya kamu
laştırılan toprağın bedeli hiç verilmemekte veya az 
verilmek suretiyle mülkiyet tanınmayıp, dağıtıldığı 
bir vakıadır. 

Binaenaleyh, karma ekonomi sisteminde demok
rasi dünyasında yaşayan bir milleet, Devlet olarak 
biz, ancak Toptak - Tarım Reformunu mülkiyetin 
tanzimi anlamında, daha iyi bir şekle sokulması an
lamında düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu açı
dan bugüne kadar yürütmüş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bana yöneltilen sorulardan bir tanesi de şuydu: 
14 Aralık 1978 tarihinde Urfa'da yapılan çalış

malarla ilgili TRT ekranlarına getirilen bir filmle il-
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giliydi. Daha önceki Hükümetler zamanında yapı
lan çalışmalar beni ilgilendirmez. Hatası, sevabı var
sa ilgili bakan veya hükümetten hesap sorulabilir. 
Ancak şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bu çalış
malarla ilgili TRT'den hiç bir uzman, ne Bakan ola
rak bana, ne Müsteşarlığımızın üst, kademesine, ne 
de Urfa'da bölge uzmanlarına hiç bir müracaatta bu
lunmamışlardır. Onlar, kendilerine göre bir program 
hazırladılar ve maalesef TRT ekranlarına getirdi
ler. Kanaatime göre, bunun gerçekle ilgisi olmadığı
nı yüksek huzurlarınızda tescil ettirmek istiyorum. 

Sayın Senatörler; 
Son cümlemi söylemek istiyorum. (Sayın Başka

nımızın ikazına muhatap kılınmadan) Son zamanda 
bazı basın organlarında hiç hoş olmayan, hatta doğ
ruluk gerekçesi bulunmayan lalettayin makaleler, 
dedikodu yazıları çıkarılmaktadır. Toprak - Tarım 
Reformunda çalışan bütün personelin MHP'li oldu
ğu söyleniyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada kaç kişi çalışıyor, kimlerden ibaret ol

duğunu söylemek, şu partidir, A partisidir, B partisi
dir diye tasnife tabi tutmak yanlıştır. Benim kanaati
me göre ki, hepinizin kanaati de odur, kanunlarımı
zın da istediği odur; Devlet memuru partizan ola
maz. Kesinlikle söylüyorum olamaz. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Olmaması ge
rekir. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Olmaması gerekir. 

Bildiğim ve bana intikal ettirilen bu husustaki 
konulara hassasiyetle eğiliyorum ve bazı kişiler de 
tarafımdan atılmıştır, görevlerine son verilmiştir de
ğerli arkadaşlarım. 

Sayın senatörler; 
Bu yolda bildikleriniz ne varsa, çok rica ediyo

rum, istirham ediyorum, lütfedin tarafıma bildirin. 
Bu hususta herhangi bir uygulama görülmediği tak
dirde o zaman siz kıymetli arkadaşlarıma katıldığı
mı ancak söyleyebilirim. 

Şimdi, bakınız Toprak - Tarım Reformunda kaç 
kişi çalışıyor? Denetimden kaçıldığı söyleniyor. Dev
letin denetiminden kimse kaçmaz. Kanunların ışığı 
altında biz denetimi her zaman yaptırdık ve yaptır
maya da devam edeceğiz. 

Merkez olmak üzere Ankara, Urfa, İstanbul, iz
mir, Adana, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, 
Konya, Niğde, Sivas, Kütahya, Simav olmak üzere, 
14 bölgemizde ve merkez teşkilâtında olmak üzere, 
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kadrolu 475 memur çalışmaktadır. Sözleşmeli perso
nel olarak 41 kişi çalıştırmaktayız. Zamanımızda, bir 
senelik icraatımızda sözleşmeli personel olarak alınan 
kişi sayısı dörttür değerli senatörler. Bu da kararna
menin verdiği maddeler ışığında yetkime dayan
mak suretiyle aldığım personel sayısıdır. Toprak -
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından tek bir me
mur tayin 'edilmemiştir. Benim bilgim altında ve 
benim onayımla tayin edilmiştir; bunu da arz et
mek istiyorum. 

Geçici yevmiyeli olarak çalıştırılan personel sayı
sı ise, 15 bölgemizde 679 kişidir; 111 kişi atılmış
tır. 

Sayın Senatörler; 
Değerli sözcü arkadaşlarımızın ve şahısları adına 

konuşan sayın senatörlerimizin tespit ettiğim kadar, 
dile getirdikleri hususlara cevap vermiş bulunuyo-
yorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1979 
yılına ait Bütçesinin memleketimize, Milletimize ha
yırlı olmasını niyaz ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Sayın Çalış'ın daha evvel vermiş 

olduğu önergeyi tutanaklara geçmesi için okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım sahalarımız, tarım dışı kullanılmaktadır. 

Bu husus yaygın bir haldedir. Diğer kuruluşlar, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile ilgi kur
muyor. 

Tarım sahalarının, tarım dışı amaçla kullanılma
ması için ne gibi tedbirler alındı, etkinlik durumu 
nedir, daha ne gibi tedbirler düşünülüyor?.. 

Açıklanmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, önergeniz 
Sayın Bakanın konuşması biterken gelmişti. Bu ne
denle evvelce almış olduğumuz kararlar uyarınca 
ancak kendilerine belki gönderebilmek suretiyle bir 
cevap alırız. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Ben zaten orada konuşmuştum. Sayın Bakan temas 
buyurmadıkları için.. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
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KEMÂL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Hiç olmazsa yazılı olarak lütfetesinler. 

BAŞKAN — Tabii, bu suretle muttali oldular 
efendim, teşekkür ederim. 

KEMAL SARIİBRAHLMOĞLU (Adana) — 
Ama soruyu da gönderin bari, belki kabul etmezler. 

BAŞKAN — Göndeririz efendim, göndeririz, 
özel mahiyette göndeririz; teşekkür ederim. 

Saym üyeler, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı üzerindeki kişisel konuşmalar bitmiştir. Sayın 
Ege'de burada olmadığına göre. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Saym Başkan, bizim 
suale yazılı mı cevap verecekler?.. 

BAŞKAN — Efendim, verdik, okuduk, dinle
diler tabii, «Zaten daha evvel de biliyorduk» dedi
ler. Verdikleri cevaplarda varsa cevabınız, ayrı. Ak
si halde elbette ki. kendileri gereğini düşünürler efen
dim. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi
nin tümü üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığına 1979 mali yılında yapacağı hizmetler için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(544.113.000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum. 

Toprak ve Terini Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 62 837 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toprak ve tarım reformu uy
gulamaları 262 095 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan trasf erler 219 181 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i nci maddeyi okunan (A) cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (544 İ13 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
Türü Lira 

1 000 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 543 113 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
leı... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca i979 mali yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — TC Ziraat Bankası nezdinde açıl
mış «Toprak ve Tarım Reformu Fonu» Genel 
Bütçeden ödenmesi gereken meblağ 1979 mali yılı 
için Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe
sine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 6. — Anayasa Mahkemesinin 1757 sayı
lı Toprak ve Tarım Reformu Kanununu biçim 
yönünden iptal etmesi ve bu hükmün 10 Mayıs 1978 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması sebebiyle, 
1757 sayılı Kanunun ödemelere, borçlara Toprak ve 
Tarım Reformu Fonuna ve mali konulara ilişkin 40, 
41, 132, 187, 189, 190, 194, 196, 197, 198, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 219, 220, 223 ve 
224 ncü maddeleri yeni bir kanun çıkıncaya kadar 
yürürlükte olup Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı bu hükümleri uygulamakla görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırılsın. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe 

Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı uğuriu ol
sun. 

/. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 11208; C. 
Senatosu : 1)583) (S. Sayısı : 844) (1) 

B) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanun Tasarısını görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Devlet Bakanı Ahmet 
Şener hazırlar. 

Bu tasarı üzerinde Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Mehmet Erdem söz almışlar ve Şahısları adına 
da Sayın İskender Cenap Ege söz almışlardır. 

Buyurun Sayın Erdem. 
AP GRUBU ADINA MEHMET ERDEM (Bi

lecik) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

(i) 844 S. Sayılı basmayazı 2 . 2 . 1979 tarihli 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1979 mali yılı 
Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere, yüksek huzurlarınızda bulun
maktayım. 

Meteorolojinin dünya çapında büyük bir önemi 
vardır ve çok yanlı bir hizmettir. Bugün her yerde me
teorolojiden istifade edilmektedir. Meteoroloji hiz
metleri, kapsamı, faydası ve çeşitli fonksiyonları açı
sından bütün kamu kuruluşlarımızı ve tüm ulusumu
zu yakinen ilgilendiren bir nitelik göstermektedir. 

Toplum ve özel yaşamamızda meteorolojinin gir
mediği ve yön vermediği hiçbir alan kalmamış gibi
dir. Bu bakımdan, bu Genel Müdürlüğün teşkilatını 
Silahlı Kuvvetlerimizin, deriizdilerimizin, yabancı as
keri ve sivil uçak ve gemilerinin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek şekilde geliştirmek, bu örgütümüzü layık 
olduğu seviyeye getirmek, teknik gelişmelerden bu ör
gütü yararlandırmak, en modern dihazlarla istasyon
ları donatmak, tüm olanaklarla halkımızın hizmetine 
sunmak zorunluğundayız. 

Bugüne kadar Genel Müdürlüğün merkez ve taş
ra teşkilatındaki bütün memurları, sessiz, sedasız ve 
birçok zorluklarla da mücadele ederek vazifelerini bi
hakkın yapmışlardır. Yüksek huzurlarınızda kendile
rine teşekkürü bir borç bilirim. 

Bugün, Türkiye'mizde halkımız Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğüne büyük bir sevgi ve itimat besle
mektedir. Nitekim, halkın çok büyük bir kısmının iti
madını kaybeden TRT'nin, haber saatlerinde yayın
ladığı haberlerin birçoğunun asılsızlığına, di'ddiiyöt dışı 
ve gerçeklere aykırı olarak yansıtıldığına alışmış bu
lunan vatandaşlarımız sadece TRT'nin meteoroloji
den almış olduğu bilgilerle yapmış olduğu günlük ha
va tahminlerine inanmakta, diğer kısmına inanma
maktadır; ama onlar deve kuşu gibi 'kafalarını kuma 
sokup etraflarını görememekte, kasıtlı yalan ve ide
olojik programlarla milleti aldattıklarını zannetmek
tedirler. Halbuki aidanan kendileridir. Bu yalan ve 
kasıtlı programları hazırlayanlar ve hazırlatanlar mut
laka hesap vereceklerdir. 

Nitekim bu görüşlerimizi, biraz evvel bir olay 
doîayısı ile Ecevit Hükümetinin bir Sayın Bakanı da 
teyit etmiştir. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışmala
rının daha verimli ve aksaklıkların asgari hadde in-
dirümesii için bazı tedbirlerin alınmasını da lüzumlu 
görmekteyiz. Önerilerimizi ve temennilerimiz)! şu şe
kilde özetleyebiliriz : 

1. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü perso
neli, yüklenmiş oldukları görevi gereği olarak ge-
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ce - gündüz, hafta tatili ve bayram demeden aralık
sız günün 24 saatinde ekipler halinde nöbetleşe ça
lışmak mecburiyetindedirler. Ekipler halinde ve nö
bet esasına göre çalışan personel, normal mesai ya
pan memurlara nazaran ayda yaklaşık olarak 80 saat 
fazla çalışmaktadırlar. Bu sebeple Emniyet Genel Mü
dürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeline ve 
özellikle telsizcilere bütçe kanunlarıyla verilen mak
tu fazla çalışma ücretinin Devlet Meteoroloji îşleri 
Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde, 
günün 24 saatinde ekipler halinde çalışan, şef, istidlal-
ci, meteoroloji teknisyeni, haritacı, telsizci, telemci ve 
rasatçılarına da verilmesini temenni etmekteyiz. 

2. Yıpratıcı ve sağlık durumu sarsıcı bir çalışma 
sistemine tabi olan bu personelin 5434 sayılı Kanuna 
gerekli ilave yapılmak suretiyle her hizmet yılına kar
şılık 2 ay fiili hizmet zammı almaları en tabii hak
larıdır. Bunun da tahakkukunun gerekeceğine inan
maktayız. 

Bu Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkila
tında çalışan kıymetli, yılmak bilmeyen, memleket 
hizmetinde hayatları pahasına da olsa fedakârlıkla va-
zlife vermek aşkı ile nöbet bekleyen bütün memur kar
deşlerimize gerekli haklarının azamisinin verilmesini 
temenni etmekteyiz. 

3. Taşra şebekesi ile merkez arasındaki haber
leşmenin ve bilgi alış - verişinin daha süratli ve ran-
ta'bl olmasına çalışılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait bütçe görüşü

lürken, tarihi Kandilli Rasathanesinin durumuna da 
değinmeden geçemeyeceğim. 

Rahmetli Fatin Hoca devrinde ve ondan sonra o 
günkü namüsait şartlara rağmen, ilmi bir şöhret yapan 
Kandilli Rasathanesi maalesef ilmi hüviyetini kaybet
miş, Boğaziçi'nde yazlık bir sayfiye haline gelmiş
tir. Uzun zamandan beri Rasathaneye yerleşen ve bu
rayı bir çiftlik gibi kullanan başta Rasathane Müdü
rü olmak üzere, en küçük personeline kadar bir re
vizyondan geçmesinin zaruri olduğu inancındayız. 

29 Ağustos 1978 tarihinde Strasburg'da yapılan 
15 nci Avrupa Jeofizik ve 16 ncı Avrupa Sismoloji 
Kongresinde tanıştığımız yabancı ilim adamlarının da 
Kandilli Rasathanesinden acı acı dert yandıklarını ve 
yazdıkları yazılara dahi cevap alamadıklarını teessür
le dinledik ve gördük. 

Yine basından aldığımız haberlere göre, kimsenin 
kimseden haberi olmayan bu Rasathaneden çok kıy
metli elektronik deprem afetlerinin çalındığını haber j 

almış bulunmaktayım Sayın Başbakandan ve Sayın 
Bakandan ve Sayın Genel Müdürden ricam, bu husus
ların tahkik buyurulmasını ve tarihi Kandilli Rasat
hanemizi, Uganda ayarı bir rasathane olmaktan kur
tararak eski ilmi ve şöhretli ismine layık bir hale 
getirtmelerini ve bu tarihi rasathaneyi ehil ellere tes
lim etmelerini temenni etmekteyiz. 

1979 Mali Yılı Devlet Meteoroloji Genel Müdür
lüğü Bütçelinin memleketimize, kıymetli mensupları
na hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Adalet Partisi Gru
bu adına hepinizi saygılarla selamlarım. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın üyeler, gruplar adına başkaca söz isteyen 

sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Şahıslan adına Sayın iskender Cenap Ege?.. Yok

lar. Böylece şahıslar adına konuşmalar da bitmiştir. 
Buyurun Sayın Balkan. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon 
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Sayın arkadaşım, Sayın Devlet Bakam Septioğ-
lu'nun rahatsızlığı nedeniyle bendeniz kendisine bu 
konuda vekalet etmek üzere sizin huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

1979 yılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bütçesini 
size sunarken bu hususta mesleği icabı birkaç şeyi 
söylemeyi faydalı mütalaa ettim. Onun için huzuru
nuza geldim. 

Evvela Sayın AP Sözcüsü kıymetli arkadaşım Sa
yın Erdem'in sözlerine bir noktadan başlamak istiyo
rum. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Genel Müdür
lüğüne bağlı bir rasathane değildir.. Bu rasathane Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlıdır; fakat söylediği önerileri 
ben bir Hükümet üyesi olarak Sayın Milli Eğitim 
Bakanına ileteceğim. Bu hususta burada bulunan biz
lerin müspet veya menfi herhangi bir şey söylemeye 
kendimi yetkili addetmiyorum. Ancak kendisine ulaş
tırmakta yetkiliyim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Mevzu anlaşıldı 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 
— Evet efendim. 

Yalnız Devlet Meteoroloji memurlarının ve per
sonelinin ve teşkilatının çalışmalarının övgüsüne te
şekkür ederim. Arkadaşımızın ifadesi doğrudur. Bu 
kadirşinas ve mütevazi gibi görünen; fakat memle
ket ve dünya çapında büyük çalışmaları vardır. Bu
gün Türkiye'nin her toplumunda, her kesiminde, bil
hassa tarımın ve ciheti askeriyenin tamamen bir sağ 
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koludur demenin yeridir, doğrudur. Her yerde, hatta 
bugün memlöketimize turistlerin gelebilmesi için ve 
memleketlimizde faydalı bir gezi yapabilmeleri mete
orolojiye bağlıdır. 

Bugün tarımda büyük önem kazanan meteorolo
jinin dünya ölçüsünde yeri büyüktür. Meteoroloji, 
aslında hava olaylarını ve onların etkilerini inceleyen 
ve araştıran bir ilimdir. Hava olayları, yağmur halin
de, kar halinde, dolu halinde, kırağı halinde, çiğ ha
linde gözükür ve inikas eder. Bu inikaslarını meteoro
loji uzmanları geceli gündüzlü, (Buyurdukları gibi) 
24 saat bunları inceler, neticelere bağlar ve Türk mil
lerine yayar ve faydalı olmaktadır. 

Ayrıyeten rüzgâr, sıcak, soğuk hava hareketlerini, 
matematik ve fiziksel metotlarla yine memleketimizin 
muhtelif müesseselerine ulaştırmakla vazifeli bulunan 
hu teşkilattır. Bugün düşününüz ki, uçak seferlerinde 
en büyük önem kazanan meteoroloji istasyonlarıdır. 
Hava meydanlarında, harplerde ve hatta İkinci Cihan 
Harbinde, (Asker arkadaşlarım yanlış söylüyorsam 
beni bağışlasınlar.) Normandiya çıkartmasının han
gi esaslar altında yapılabilmesi için Amerika'nın bü
tün uzmanlarının bir araya gelerek yerine getireme
dikleri bir harekâtı, meteoroloji uzmanının raporuna 
göre Normandiya çıkartması için harekete geçilmiş ve 
başarılı olunmuştur. Bu dünyada tarihlere geçmiş olan 
bir neticedir. 

Bugün bir müteahhit, devlet müteahhidi olsun, 
özel müteahhit olsun, yapacak olduğu konutlarda ve 
bütün inşaatlarda meteorolojiye bağlıdır. Meteorolo
jinin hava hareketlerini, don hareketlerini, kar yağış
larını mevsimlik olarak bilmeden yapmaya imkân 
yoktur. 

Bugün bir tohum ekiminden, haşatına ve pazar
lamasına kadar meteorolojik hareketlere bağlıdır. Bu
gün Türkiye'de, dünyada diyebilirim, meteorolojinin 
tahminleri % 86 - 88 arasında isabet kaydetmektedir. 
Dünyada o kadar yüksek bir seviye almış olan bu 
Umum Müdürlüğün cidden çalışmalarını takdir et
mek lazımdır. 

Sayın senatörler; 
IBir tek kabahatini söyleyeyim. Propagandasını iyi 

yapamıyor. Bu, Türkiye'de hepimizin Türkler olarak 
bir noksanlığımızdır. Propagandasını yapamadığı için 
Türkiye'ye meteoroloji sadece yağmur, kar veyahutta 
hava suhunetleriyle alakalı bir kuruluş olarak kabul 
'edilmektedir. 

ISuhunet deyince aklıma bir şey geldi. Onu arz 
etmeden huzurunuzdan ayrılmayacağım. Meteoroloji 

Profesörü rahmetli Tevfik Köymen, sınıfa bir sual 
soruyor. «Sühuneti anlatın»! diyor. Takdir edersiniz 
ki, bütün çocuklar o zamanın malum şeylerine göre, 
hep «Hava harareti» deyince hepsine sıfır vermiş. 
Çünkü, sühunet ayrı, diğer maddelerdeki bulunan ha
raret olur; demirde olur, tahtada olur, taşta olur ve
saire. 

Onun için, o kadar ince'dir ki, Türkiye'deki bü
tün tarımın oluşumu meteoroloji kaynağına bağlıdır. 
Toprağın bugün tavını bilmezseniz tohumu ekemez
siniz. Eğer donun kaynağını bilmezseniz, bugün na j 

renciyeniz mahvolur, meyveleriniz mahvolur, serala
rınız mahvolur, perişan olur. Meteorolojik hareket
leri n felaketi öyle milyonlarla ölçülmez; milyarlarla 
ölçülür. Onun için, bilhassa bu Umum Müdürlüğün 
çalışma şeklini, cidden Senatonun ve Büyük Millet 
Meclisinin takdir ettiğine inanıyorum. Bu takdirinin 
yanında, bazı istekleri varsa, elbetteki bu isteklerin 
de haklı olduğunu söylemek isterini. Bugün denizle
rin bütün trafiği, hemen hemen meteorolojiye bağlı
dır. Meteorolojinin, hidrografinin veyahutta bütün 
bunları göstermeden, bilmeden hareket etmek müm
kün değildir. 

Sayın Başkan; 
Bir de en önemli hususlardan bir tanesi mikro ve 

makro klimadır. Bir duvarın arkasında bulunan ik-
îirn ile duvarın diğer tarafında bulunan iklim ara
sında fark vardır. 

Şehir kuruluşları, hastanelerin kuruluşları mete
orolojinin esaslarına bağlıdır. Eğer oranın ilk meteoro
lojik raporlarını alıp bir hastane kurulursa ayrı olur. 
Şehirlerin kuruluşları, örnek bugün Ankara'dır. An
kara'nın 'inkişafı, her gün radyolarda televizyonlarda 
nutuklarla, Ankara'daki bulunan kirli havanın yok 
edilmesiyle uğraşılmaktadır. Eğer hava cereyanları 
takip edilerek, tespit edilerek şehirler ve iskânlar, kır
sal alandaki bulunan köyler, kasabalar buna göre 
kurulursa, şunu söylemek isterim ki, oradaki bulunan 
haVa cereyanları ile en kötü hava dahi yok olma ih
timali vardır; ama burada şimdi görüyorsunuz An
kara'da tam kapalı, gündüz ortasında sis hallinde çök
müş, hiçbir hava hareketi yoktur. 

Kuruluş ve inkişaf; belki kuruluşu yanlış söyle-
meyeyim, inkişafı yanlış olduğu için bilhassa o ne
denle hava cereyanları yoktur ve bugün hava kirlili
ği tamamen bizim bünyemizin içine çökmüştür. Onun 
için meteoroloji bu kadar da; bunları söylerken ben 
bir yerde, bir konuşmamda bugün müteahhitler me
teorolojiye tabidir dediğim zaman bir reaksiyonla, kar
şılaştım, nereden çıktı diye. Nereden çıktı olur mu?.. 
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Dök betonu baikayım, don olacak, o akşamı olsa mah
volursun. Meteoroloji bu. Meteorolojiye rapor sorma
dan herhangi bir seyahate çıkmak olanağımız yoktur. 
Onun için, meteorolojinin bu kadar önemli olduğunu 
söylemek istedim. 

Bu vesileyle Sayın Başkan, sayın senatörler, 1979 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütçesi millete ve 
memleketlimize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Saygılar sunarım. (CHP ve AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efen-

idim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 1979 yılı Devlet Mete
oroloji Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

116 298 000 
101 Genel Yönetim ve Destek Hiz

metleri 

BAŞKAN — Bölümü oylarını-
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

111 Meteorolojik Rasat ve Analiz 
Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 326 121 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 9 793 0C0 

BAŞKAN — Bölümü oylarmı-
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin tümünü, cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

C) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi, 1979 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe

sinin görüşülmesine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet adına Sayın Bakan Do

ğan buradalar; teşekkür ederiz. 
Bu bütçe üzerinde Grupları adına; Adalet Parti

sinden Muzaffer Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubundan Muzaffer Şâmiloğlu; 

Şahısları adına, Sayın Hamdi Özer, Sayın İsmail 
İlhan, Sayın Atıf Benderlioğlu, Sayın Akıp Aksaç, 
Sayın Lütfi Doğan, Sayın Mehmet Bilgin, Sayın Sü
leyman Ergin, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Kâ
zım Karaağaçlıoğlu, Sayın Mehmet Feyyat söz al
mışlardır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Muzaffer De
mirtaş, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA MUZAFFER DEMİRTAŞ 
(Konya) — Saym Başkan, muhterem senatörler, 

Diyanet İşleri Teşkilatı 1979 Bütçesi münasebe
tiyle görüş ve temennilerimizi ifade etmek üzere hu
zurunuzdayım, hepinizi AP Grubu adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi din, insanların hür iradelerini kul
lanarak dünya ve ahirette gerçek manada en hayırlı 
ve emniyetli yolu bulmalarına yardımcı olan ilahi 
bir kanundur, bir nizamdır. Mensup olduğumuz yüce 
İslâm dinine göre mükellefin, ilahi emir ve yasakla
ra muhatap olabilmesi için, akli melekeye ve hür ira
deye sahip olması gerekmektedir. 

Dinimizin akla ve hür iradeye ne derece önem 
verdiğini anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'in ilgili 
ayetlerine bir göz atmak yeter kanaatindeyim. Bir
çok ayeti kerimede, «Bu anlatılanlarda ancak aklı 
erenler, aklın özüne sahip olanlar için büyük ibret
ler, alınacak dersler vardır.» mealinde beyanlar mev
cuttur. 

Bazen toplumlarda huzursuzluklar, maddi manevi 
buhranlar meydana gelir. Bizim toplumumuzda da 
malumunuz büyük kopukluklar, buhranlar vardır. 
Tefrikalar, ideolojik farklılıklar milli bünyemizi tah
rip etmektedir. Her zaman olduğu gibi, özellikle bu 
gibi karanlık devrelerde bizleri bir araya getirecek, 
birbirimizi sevmemizi sağlayacak, aramızdaki kar
deşlik bağlarını kuvvetlendirecek bu sağlam güç İs
laradır. 

Cenab-ı Hak Âli imran suresinin 103 ncü ayeti 
kerimesinde şöyle buyurur. «Hepiniz birden Allah'ın 
dinine, Kur'an-ı Kerim'ine sımsıkı sarılınız, tefrika-
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ya düşmeyiniz...» Yine aynı sure 105 ayette de «Ey 
müminler kendilerine açık deliller ve ayetler geldik
ten sonra parçalanıp ayrılığa düşen Hıristiyan ve 
Yahudiler gibi olmayın.» 

'El - Hucurrîît suresi 10 nou ayei'Le de «Müminler 
anıoalk klarldeştllr. Onun için kardejierinlzıln arasını dü
zelttin. Ve Allahın emirlerine mulhalMetten sakının ki, 
(mieri'Jamet el rinasınız» buyürulur. 

Sevgili Peygamlberirniziin bayatı meydandadır. 
15 - 2Q sene gibi çok kısa bir zamanda, dünyanın en 
Ikötü geleneklerine sahip, ayrı kaibile ve aşiretlere ay-
nlmış, yüzyıllarca ıblrtbirileriyle kanlı savaşlar sürdü-
ren, İkan ve savaş şüLı'l'eni söyleyen, bölük pürçük bir 
kavlmldir. 

îslâmın birleştirici, büyütücü maddi ve manevi 
yücel'iğiyle 'huzpr butlan bir millet 'meydana getirmiş, 
HJultefali Raşildin gilbi dünyaya örnek olmuş insanlar 
y'etıiştlirimjişltir. Biirikaç ay 'önce Türkiye de neşredilen 
ıbir gazete haberinde de Amerika'da yapılan 'bir alış
tırmada, ıtarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük 'in
sanlar arasında Hazretti Mühialmimpt bilinci sırayı iş
gal etmişjllli'. O bir 'hadisi Şeırifinde «Ben, güzel ahlaki 
tamamlamak ici.ni gönderilmiş ı'clir peygamberini» bu
yurur M; bu gerçeği çolk şülkjür dünyanın teknik vs 
ilim açışımdan en yüksek seviyesine uliaşmış bir ülke
den bütün bir dünya tir kere daha duymuş oldu. 

Bismark «Senin gibi insanı dünya bir defa gör
müş, bundan sonra daha göremiiyecektir. Sama mua
sır vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammet 
Aleyhisselam» diyerek, onun yüceliğini dile getir
miştir. 

Gerçeklen İslam dimi, insan için en '.büyük bir 
güç kayrağı ve manevi kuvvetttlr. Hazret! Peygam
berin buyurduğu gibi «ey insanlar gerçekten ben si
zin hepinize gelen Allah in peygamberiyim» buyruğu 
Sle âlemlere rahmet olarak gelmiş ve islam d'ninde 
ih'ç bir ayrım olmadan, beyazın siyaha, •siyahın 'beya
za ü&tünlüğü oirn'a'dığı prensibiyle, bugünün Birleşmiş 
iMilleitılerim ilkesini 1'3'OCj 'küsur sene evvel koymuş ve 
milyonlarca insana ıtescil ettirmiştir. 

Sayın senatörler;1 

Türk topluknunum % 99'nun Müslüman ooduğun-
dan 'kimsenin şüphesi yoktur. Bu böyledir de bugün; 
toplıumuimuzid'aiki, hepimizi üzen bu korkunç sarsıntı 
nedir?; 

•Demek ki toplumun 'bariz vasfı olan inıaınç sisitem'i 
ısarsıknışitır. Bu milleti birbirine bağlayan bağ, bazı 
yeıle/inden kopmuş, bu milleti birbiriyle kaynaştıran 
imaya bozulimuştur. Bu nokta üzerinde ciddiyetle du
rulmalı, bu konu derin derin düşünülmelidir. 

4 . 2 . 1979 O : 2 

Muhterem ar'kadaşi'iair; 
Lâlildik demfâk din ve devlet 'îişiîeiin)̂ n, ayrılması de

mektir, ıaıma bizide nnazide, lâiklik dinlsizîik olarak an
laşılmış ve tatbik edilmiştir ki, 1950 öncelinde bu se* 
'hepledir ıkli, köylerimizde cenazelerirnizi defnedecek 
idin adamı bile kallmajrnışdı. Devletin dini olmayabilir, 
ama milletin diri vardır ve devlet hâmilik vazifesi yap^ 
m!ak 'durumunidadır. Biz lâikliğin Biatinin demokrasiı 
ile idare edilen imemlekjtferdelki gü'bi anlaşılmasını ve 
ıtatbik edilmesini işitiyoruz ve din istismarına, dinin 
ısiyasete afet edilmesine de karşıyız. 

Sayın Senatörleri; 
'Kaıhramanmiartaş^a asırlardır beraber yaşamış va

tanı, bayrağı, Kuranı için can veren ikan akıtan dost 
ve kardeş olan insanlar aişırı sol fraksiyonların sinsi
ce ve •haince plan ve teşvikleriyle birbirini vurmuşlar
dır. Hükümet her şeyde oiduğu gibi, bu üzjücü hadl-
söîera de yanlış teşhis koyarak, mesafeyi Alevi Sumnl'\ 
çatışması diye dünya kamuoyuna illan etmiştir. Hadi
selerin büyümesime 'sebep olmuştur. 

Sayın Başbakanın, Der Spiegel dergisinin soru
larını cevaplandırırken söylediği «Sünnlüerin çoğunlu
ğu yanında, şülerin de azınlığı vardır. Ben 'iyi seçim 
sonuçlarını gerçek şj'.ıi seçim bölgelerimden aidim» söz
leri, 'hükümetin geçmiş olaylardan hâlâ gereken dersli 
almadığını, mezhep kışkırtıcılığı yapıp, dinli politika
ya alet eti'ğlni, bölücülüğe 'devam ett'ğinl esefle gö
müyoruz. Kaildi ki Türkiye'mizde siz yokken asırlar
ca beraber yaslamış Alevi, Sünni vatandaşlar Vardır. 
Geçmlşitekii mezhep farklılıkları son Kahramanıma-
ıraş olaylarına kadar Türkiyeim'izde 'meseleleriyle ,ta-
ılilhe gömülmlü'ş bir durumdaydı. 

Ne var ki, son yıllarda CHP bazı sözcüleri, ta
rihin sayfalarında küllenmiş ve unutulmuş bazı fa
ciaları oy avcılığı için Meclis kürsülerinde, miting 
meydanlarında Türkiye bütünlüğünün bozulması pa
hasına kullanmış, küllenen ateşleri deşelemiş, tamiri 
güç yaralar açmıştır. 

Diyanet İşlerini bünyesinde bulunduran Sayın 
Devlet Bakanının son birkaç aylık faaliyetlerinin 
üzerinde de hassasiyetle durmak isterim. 

Rusya'nın Marksist- komünist bir devlet düzeni 
ile yönetildiği bütün dünyanın bildiği bir gerçektir. 
Bu gerçeği içimizden birtakım kişilerin kamuoyunda, 
kamufle etme, saptırma gayretine giriştiklerini üzün
tü ile müşahade ediyoruz. 

Rusya'nın iftiharla kabul ettiği bu gerçeği hele 
Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir zatın orayı 
şirin gösterme gayretiyle değiştirmeye kalkması, bizi 
can evimizden vurmuştur. 
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Lenin diyor ki; «Marx ve Engels'in»1 materya
lizmden, uzaklaştı mı? Hiçbir zaman! O'na «Mark
sizm, materyalizmdir; bu sıfatla da en az 18 nci 
yüzyıl materyalistleri ve Feuerbach materyalizmi ka
dar kesinlikle dine karşıdır.. Dinle mücadele etmek
le yükümlüyüz.. Marksist, bir materyalist olarak 
dine karşıdır.. Prcleteryanın partisi, devletin dini 
herkesin kendi özel meselesi olarak görmesini ister; 
ama bunu istedim diye de, halkın afyonu demek 
olan dinsel inançlarla mücadeleyi yine «Herkesin 
özel işidir» deyip bırakmaz..,» (Lenin Seçme Yazılar, 
çeviren Atillâ Tokatlı, İstanbul 1966, S. 35-46'daki 
«Din konusundaki tutumumuz» adlı yazı.) 

Şimdi sayın arkadaşlar bu durum karşısında ya 
Lenin yalan söylüyor yahutta Sayın Dr. Lütfi Doğan 
ve onun davetlileri olan, bir kısım basında ve TRT 
ekranlarında çıkartılan din adamı kılıklı kişiler ya
lan söylüyor. Kaldı ki, TRT elemanlarında Rusya'da 
nasıl ibadet edildiğini, din hürriyetinin nasıl oldu
ğunu, herkesin istediği gibi ibadet ettiğini söyleyen 
bu zatlardan Ali Ovun KGB'nin Ortadoğu başyar
dımcısı olduğu, bir kısım basında iddia edilmiştir. 
Yine Ziyaeddin Babahanov'un da Rus gizli teşkila
tının menbusu olduğu söylenmiş ve yazılmıştır. 

SSCB'nin Lenin'in yalan söylemediğini kabul et
tiğine göre, geriye yalancı olarak bir din adamları 
kalıyor. Müslüman bir din adamına yalancı demek 
bizim için sen derece acıdır. Buna mecbur bırakıldığım 
için çok üzgünüm. Bu oyunu iyi bilmek gerekir. 
Bu hükümet sanki bir marifetmiş gibi, her zaman 
yurt içinde komünistleri temize çıkartma, yurt dışın
da da bugün milyonlarca ırk ve dindaşımızın b.mbir 
mezalim içinde bunalan hürriyetlerinden mahrum bı
rakan bir yönetimi temize çıkartmaya gayret etmek
tedir. Bu da, oyunun bir halkasıdır. 

Değerli senatörler; 
Sayın Bakan, Kahramanmaraş hadiseleri vesile

siyle bölgeyi ziyaretinde de çok çok üzücü bir rol 
oynamaya kalkmıştır. Sayın İçişleri Bakanının, Millet 
Meclisi oturumunda olayların aşırı sol fraksiyonların 
teşvikiyle olduğuna dair beyanına rağmen, Başba
kanın dünya kamuoyuna ve Tüık halkına bir Alevi 
Sünni çatışması gibi. vasıflandırmasını haklı çıkar
mak gayretine düşmüştür. Kendi personelini rene'de 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'de dini okullardan başka, yani İmam Ha

tip liseleri, Yüksek İslâm enstitüleri ve İlahiyat fa
kültelerinden ayrı olarak, kanunlarımızın verdiği im-

ı kânlar dahilinde Kuran kursları vardır. Her aile, ço
cuğuna dini bilgiler veremeyebilir. Bu sebepledir ki, 
Müslüman Türk çocuklarına ebeveynlerinin muva-

I fakarıyla Mukaddes Kitabımızı okumayı öğretmek 
ve hayatta lüzumlu bilgileri vermek üzere Kuran 
kursları kurulmuştur. Burada okuyan, hafızlığını ik
mal etmiş olanlara 633 sayılı Kanun gereğince, de
ğil müftülük, vaizlik, köy imamlığı yapması hakkını 
bile tanımamışız. Buralarda okuyan çocuklar daha 
sonra esnaf, çiftçi, sanatkâr tacir, işçi olacaklardır, 
ama İslâm ahlâk kaidelerini öğrenerek hayata atıla
caklardır. Hal böyleyken, bugün bakanlığın mezkûr 
Kuran kurslarına karşı takındıkları tavri anlamak 
mümkün değildir. Bu kurslar çok kere fahridir. Kad
rolu hocalar bile yoktur. Binaları halkın yardımıyla 
yapılmıştır, çocukların iaşeleri hayır sahipleri tara
fından yerine getirilmektedir. Bugüne kadar, bu kurs
larda okumuş olanlardan ve kurslarda memlekete 
hiçbir zararlı olay olmamıştır. Binaenaleyh, bu kurs
ların yaşamasına Bakanlık olarak yardımcı olmamız 
gerekir. 

Hatta değil Türkiye'de, bir milyona yakın işçi
mizin 350 bini geçen çocuklarımızın Avrupa'da dini 
terbiye ve bilgisinin bu kurslar tarafından verilme
sinde fayda vardır. Böylece işçi ve çocuklarının Hı
ristiyan misyonerlerin tesirleri altında kalması ön
lenmiş olur. 

Keza Avusturalya da 35 000'i bulan işçimiz, din 
adamından mahrumdur. Bakanlığın buradaki işçileri
mizin ihtiyacını gereken bakanlıklarla temas ederek 
süratle gidermelidir. 

Avrupa'da işçilerimizin kesif bulunduğu yerlerde, 
sefaret ve konsolosluklar bünyesindeki din adamları
mız başka işlerde çalışmaktadır, kâfi değildir. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'mizde 60 CCC'i aşkın cami vardır. Mev

cut 20 000 boş kadro vardır. Bu kadrolara asil imam 
tayin cdemiyorsak, Kuran kurslarında okumuş, eh
liyet imtihanlarından geçmiş hakikaten ehil imamlarla 

i doidurmak şart olmuştur. 

Tayinler yapılırken köy bütçesi imkân vermeyen 
i bölgelere öncelik vermeliyiz. 

Din görevlilerinin kültürlerini artırabilmek için 
tekâmül kursların hızlandırılmasını, vaizlerimizin 
cami cemaatinin dışında planlı kontrollü bir şekilde 
dışa dönük, Türkiye'nin fcerl'.'.k ve berabe:I."!c içerisinde 
olmasına çalışmasında faide vardır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda din işlerine gereken 
I ehemmiyet vermeyen bu Hükümetin, 1979 Diyanet 
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işleri Başkanlığı bütçesini, diğer bütçeler hilâfına 
ödenek yönünden de düşünmemesini AP olarak ya
dırgamadığımızı da ifade ederiz. 

Diyanet İşleri gibi, Türkiye'nin temel sorunlarına 
çok geniş bir açıdan bakılması icap ederken, ayrılan 
zaman ölçüsünde mühim konulara temas edebildik. 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin Başkanlığa, 
Teşkilatına ve Yüce Türk Milletine hayırlı olmasını 
dilerken, Müslüman Türk Milletinin birlik - beraber
liği, Vatanın huzur ve bütünlüğü için yapmasını bek
lediğimiz halisane gayretlerin başarıya ulaşmasını 
Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Senatoya saygılar 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirtaş. 
Sayın üyeler; Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığının Bütçesinin açık oylamasında oy kullanma
yan sayın üye var mı efendim?.. Olmadığına göre 
oylama işlemi bitmiştir efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mu
zaffer Şâmiloğlu buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA MUZAFFER ŞÂMİL-
OGLU (Kars) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Yüksek huzurunuzda Diyanet İşleri Başkanlığı 
1979 Mali Yılı Bütçesi üzerinde Grubumun görüş
lerini arza başlarken, hepinizi saygılarımla selamla
rım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyada ve ülkemizde büyük ve seri değişiklikle

rin ortaya çıktığı pek karışık ve olaylı bir dönemde 
yaşadığımız bir gerçek. Eski çağlarda 1C - 20, hatta 
50 ya da 100 yılda oluşan, beliren olaylar, günümüz
de yıl, ay, hatta hafta ve gün ölçüsüne sığar oldu. 
Başlıca bilim ve siyaset alanında olmak üzere, insan 
etkinliklerine konu her alanda önemli, ya da ilginç 
bir olaya tanık olmadığımız gün yok gibi. Yaşadığı
mız çağ, âdeta bir kargaşa çağı görünümünde. Bi
reyin manevi yaşamından, toplumun en köklü ku
rumlarına değin her yapı temelinden sarsılmakta, sa
nayide uluslararası ticaret ve politikada ortaya çı
kan yenilikler eski dengeleri alt üst etmekte, savaş 
araç ve gereçlerinde yaratılan üstün gelişmeler ve ye
ni buluşlar tüm insanlığı tehdit eylemektedir. 

Bu durum karşısında, iyimser olanlar bulunduğu 
gibi, kötümser olanlar da vardır. Bize göre, hangi 
görüşten yana olursa olsun, her insana düşeri tek ve 
önemli görev vardır; o da, elinden geldiğince kötüm
serliği dağıtmaya, yok etmeye, iyimserliği yerleştir
meye, gerçekleştirmeye çalışmaktır. 

4 . 2 . 1979 O : 2 

Sayın arkadaşlarım; 
Mutlu ve aydınlık yarınların gerçekleşmesinde, 

gerçek bir barışın kurulmasında -bireylerin manevi 
yapılarının güçlü ve sağlıklı olması, önemli ve vaz
geçilmez bir değerdir. 

Başka bir deyişle, toplumların manevi yaşamları 
ile sosyal ve teknik ilerlemeler arasındaki başdöndü-
rücü açıklık kapatılmadıkça, tüm dünyayı saran ve 
sarsan çöküntülerden kurtulma olanağının büyük öl
çüde bulunamayacağı kanısındayız. 

Bu konuda, ülkemiz yönünden en büyük görev 
ve sorumluluk öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığına 
düşmektedir. Geç kalınmış olsa da Kahramanmaraş 
olaylarından sonra kurulduğunu duyduğumuz ve öv
güyle karşıladığımız irşad kurullarının tüm yurtta 
yapacakları iş, kırılmış gerçeğin tüm parçalarını bir 

Günümüzde kimi rejimler, yasalar, yaptırımlar 
gelenek ve görenekler, düşüncenin gelişmesine ve de 
enginleşmesine engel olduğundan insan bilinç ve vic
danı, müsbet bilimler ve fen alanlarında elde edilen 
gelişmeye ayak uyduramamış, böylece bilgi ile ahlâk 
arasında çok büyük uçurumlar oluşmuştur. 

Sayın senatörler; 
Diğer yönden; dinin, din adamlarının azımsan-

mayacak önemli bir kesiminin bilgi yetersizliği yü
zünden kendi kapsamına giren birçok konularda ay
dınlatıcı, inandırıcı olmadığı acı bir gerçektir. Oy
saki, islâmlıkla çağdaş bilimin çatışması söz konusu 
değildir, olamaz da. Çünkü, bilimle, bilimsel geliş
melerle, bilimsel gerçeklerle en geniş anlamda uyu
şan ve de bütünleşen en yetkin ve yüce din İslâm
lıktır, 

Ancak günümüzde din sorunlarını kötüleme, ha
fife alma, saldırganlık ve kayıtsızlık gösterileri, te
orik tartışmalar, din duygusunu büyük ölçüde yok 
edememiştir. 

Tarih boyunca dinler, özleri, kaynakları ve geçir
dikleri evrimler bakımından bir çok incelemeye ko
nu olmuştur. Dinin yüzlerce tanımı yapılmıştır. 

Ancak sonradan bozulmayan ve kutsallığını yitir
meyen tek din, İslâm dini olmuştur. 

(Al-i İmran-19) Ayeti Celilesine göre de «Ta;ırı 
katında hak din İslâm dinidir). 

İslâm'a göre din, akıl sahibi, bilinçli insanları 
kendi irade ve arzuları ile hak ve gerçeğe, mutlak 
hayır ve mutluluğa götüren ve Peygamberlerin va
hiy ve ilhamına dayanan Tanrısal bir yasadır. Dinin 
gerçek kurucusu Allah'tır. Peygamberlerin görevi, di
ni yaymaktan ibarettir. 
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araya getirmek ve sonra tüm boş inançlardan yan
lışlıklardan arındırılmış, mükemmel bir plan daire
sinde birleştirici bir bağla tüm halkımızı milli birlik 
ve beraberlik içerisinde İslâm dini esasları, Atatürk 
ilkeleri ve Atatürk ulusçuluğu doğrultusunda birleş
tirerek, kardeşçe yaşamalarını sağlamak, kutsal Di
nimizi gerçeklere bağlı kalarak halka anlatmak, hal
kımızı aydınlatmaktır. 

Yurdumuzda olagelen tefrika ve mezhep kavga
ları nedeniyle kabahat Müslümanlıkta değil; dini ge
reği gibi bilmeyen veya bildiği halde politikayı cami
ye sokan din adamları ile dini politikaya alet eden 
politikacılardadır. 

Saygıdeğer senatörler; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde CHP 

Grubunun görüşlerini Ulu Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in şu sözleri ile sürdürmeye, yansıtmaya ve 
bitirmeye çalışacağım : 

«Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruyu araş
tırınız, çünkü kurtuluş ancak ondadır» 

Anayasamız 19 ncu maddesiyle herkesin vicdan 
ve dinsel inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu
nu kabul etmiştir. 154 ncü maddesiyle de «Genel İda
re içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı özel ka
nununda gösterilen görevleri yerine getirir» hükmünü 
getirmiştir. 

Bu itibarla. 4 . 3 . 1929 yılında kurulan bu ku
rum, 26 . 6 . 1965 tarih ve 633 sayılı Yasa ile bugün
kü yasal ve organik yapısına kavuşmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin 1970/53 esas 1971,76 ka
rar saydı kararında da belirtildiği gibi. Diyanet İşle 
ri Başkanlığının Anayasada yer almasının ve men
suplarının memur sayılmasının bir çok tarihsel ne
denlerin, gerçeklerin ve ülke koşullarıyla gereksin
melerin doğurduğu bir zorunluk sonucu olduğunda 
kuşku yoktur. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı yalnız dinsel bir 
kurum değil, genel yönetim içerisinde yer alan önem
li bir kurumdur aynı zamanda. 

Bu önemi nedeniyle din işlerinde görev alacak 
kimselerin yeterli ve başarılı olarak yetiştirilmeleri ve 
bu kişilerin kültür düzeylerinin çağdaş uygarlık dü
zeyine çıkarılabilmesi ereği ile yurt çapında dört adet 
eğitim merkezi açılmış bulunmaktadır. Bu girişimi 
şükranla karşılıyor, eğitim merkezi adedinin kısa sü
rede artırılmasını temenni ediyoruz. 

Başkanlığın önemi nedeniyle bu kuruluşta görev 
alanların, yetenekli kişiler arasından seçilmesi için 
633 sayılı Yasa gereği, sayıları on beşi aşkın tüzük j 
ve yönetmelikler çıkarılmıştır. ( 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok patrili yaşama girdikten sonra, özellikle son 

yıllarda bazı siyaset adamları ve partiler ülkemizde 
yeterince yetenekli din adamı yetiştirilememesinin 
nedenini kesinlikle Atatürk'e ve devrimlerine bağla
maktadırlar. Atatürk'ü dinsiz, lâikliği dinsizlik olarak 
görmekte ve göstermektedirler. Bu talihsizlerin yanıl -
gt içinde olduklarını yüksek huzurunuzda bir kez da
ha açıkça vurgulamakta yarar görüyorum. 

Türkiye Cumhuriyetini kuran, lâikliği ilan eden, 
devrimleri gerçekleştiren Atatürk; tekkeleri, zaviyele
ri kapatmasaydı, hilafeti kaldırmasaydı saydığım hu
suslar gerçekleşemezdi. Dahası ve en önemlisi bu
günkü lâik, ulusal, demokratik Türk Devleti olamaz
dı. 

Değerli senatörler; 
Atatürk sağlam inançlı ve içten bir Müslümandı. 
Kocatepe'de el açıp Allah'tan yardım dilediği, 

Büyük Millet Meclisinin temelini Kuran'ı Kerim Bu-
hariler okutarak attırdığı, konuşmalarının bir çoğun
da Allah adını dilinden düşürmediği; 18 Haziran 
1919 tarihinde Amasya'dan Cafer Tayyar Beye, 14 
Temmuz 1919 tarihinde Albay Selâhattin Beye çek
tiği tellerde Tanrıdan başarı dilediği belgesel, yadsı -
namayacak gerçeklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Baş
kanlığına seçildiği gün, Mecliste yaptığı tarihsel ko-
nuşmanm bir yerinde aynen şunları söyler : «... An
cak böylelikle ve Allah'ın yardımı ile bana verdiğiniz 
ve vereceğiniz görevleri iyi bir biçimde yapabileceği
mi umarım.» 

Yine Büyük Atatürk, Balıkesir'de 7 . 2 . 1923 ta
rihinde Paşa Camiinin minberinden yaptığı hutbede 
aynen şöyle başlar : «Ey Millet, Allah birdir, şanı 
büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize 
olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri Cenab-ı Hak 
tarafından insanlara Hakiki Din iyeyi tebliğe memur 
ve Resul olmuştur.» Kanuni Esası cümlemizce ma
lumdur ki, Kuran'ı Azimi Şandaki husustur. İnsan
lara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir, ekmel 
dindir; ama ne yazık ki üstün meziyetleri ile yete
nekleriyle, devrimleriyle tüm dünya uluslarına ken
disini kabul ettiren bu büyük insana ülkemizde Müs
lümanlığı paravana yapan yobazlar ve softalar saldır
makta; pervasızca, korkusuzca. 

Daha acısı, Atatürk'ün kurduğu bu yüce kurumun 
çatısı altına onun sayesinde gelen kimi nankörler, 
doğumunun 100 ncü yıldönümünün kutlanmasına 
bile karşı çıkma ihanetini ve cesaretini gösterebiliyor-
lar. 
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Sayın senatörler; 
Bu böyle olduğu gibi, «Sana çağdaş bir vücut ola

madığımdan dolayı üzgünüm ya Muhammed» di
yenler «Aşkolsun sana ey şanlı Arap, meğer yüzyıl
larca önce Hukuk-u Beşer Beyannamesini hazırla
mışsın bizim haberimiz yok» ifadesini kullanarak 
gerek Peygamberimizi ve gerekse kutsal kitabımızı 
öven Batılı devlet, siyaset ve bilim adamları; bir çok 
Müslüman olmayan, Allah'a inanmayan kişiler olma
sına, îslamın sosyal ve ekonomik düzenini övmeleri
ne, tslamiyete hayran olmalarına ve benimsemeleri
ne karşın, bu düzeni kuran ilerici ve evrimci Hazreti 
Muhammed'e de maalesef dil uzatanlar vardır; ama 
kim ne derse desin inancımız; Hazreti Muhammed 
cahiliyet dönemini kapayarak yeni bir çağ açmış; kız 
çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini yasakla
yıp, kadın - erkek eşitliğini getirmiştir. İnsanlar ara
sında adaleti, eşitliği ve özgürlüğü sağlamaya çalış
mış; okumaya, bilime son derece üstün önem ver
miştir. 

Medine - Site Cumhuriyetini kurmuş özetle döne
minin bozuk ve ahlaksız düzenini değiştirerek eski 
değer yargılarını temelinden yıkmakla yerine insancıl 
düzeni, insan şeref ve onuruna yakışır düzeni kur
muştur. Bu itibarla, Hazreti Muhammed sadece Pey
gamber, sadece ilerici değil aynı zamanda çağımıza 
ışık tutan dahî bir devlet adamıdır. 

Hazreti Muhammed'in kurduğu sosyal ve ekono
mik düzende madde ve ahlak tam bir uyum içinde
dir. Hazreti Muhammed zenginliği, başkalarının ek
meğini, emeğini, gayretini düşünce ve kanaatini istis
mar etmeden, sömürmeden sağlamayı emreden bir 
düzen getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
O'nun kurduğu düzende aracı yoktur, tefeci yok

tur, vurguncu yoktur. 
O'nun kurduğu düzende karaborsacı yoktur, soy

guncu yoktur. 
O'nun kurduğu düzende Hazineyi yağma etme 

yoktur, sömürü yoktur. 
O'nun kurduğu düzende Devlet kesesinden maaş 

aldığı halde görevini bir yana itip Hacca gitmek, hem 
de bir defa gitmek emredilmişken birden fazla gide
rek nafile Hac yapıp, devleti muhtaç duruma düşür
mek de yoktur. 

O'nun kurduğu düzende yalan, iftira, bozguncu
luk, düşmanlık, iki yüzlülük yoktur. 

O'nun kurduğu düzende ulusu düşman kamplara 
bölen, kardeşi kardeşe öldürtenler de yoktur. 

O'nun kurduğu düzende tefrika yoktur, ırkçılık 
yoktur. 

O'nun zamanında ve onun kurduğu düzende mez
hepçilik yoktur. 

O'nun kurduğu düzende Allah sevgisi, insan sev
gisi ülke sevgisi vardır. Adalet, eşitlik, özgürlük var
dır. Bilime, bilim adamına saygı vardır. Özetle O'nun 
kurduğu düzende dürüstlük vardır, doğruluk vardır, 
verdiği sözü tutmak vardır, namus, şeref, onur var
dır, vicdan vardır. O'nun kurduğu düzende toplumun 
olduğu kadar bireylerin de mutluluğuna hizmet ede
cek olan bir dünya ahlakı vardır. 

O'nun kurduğu düzende devlete, hükümete say
gı vardır, itaat vardır. 

Sayın senatörler; 
Yüce Peygamberimizin öldüğü 8 Haziran 632 ta

rihinde Arafat'ta Veda Haccı nedeniyle son hutbesi
ni verirken, dahi, insanın hak ve görevlerini anlat
ması, ölümünden bir gün evvel mescide giderek ce
maate; «Kime vurdu isem işte arkam, kimden aldı 
isem işte kesem» yollu hitabı ve kendi üstünde hakkı 
olanın hakkını talep etmesini istemesi sözlerimizi ka
nıtladığı gibi, bu hususları doğrulayan sıralayamaya-
cağım kadar çok Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde 
mevcuttur. 

tslamdan evvelki dinsel başkanların gazap içinde 
insanlara hücum ederek özellikle «Akıl nurunu, göz 
ışığını söndürünüz, akıl dine aykırıdır, gerçekleri gör
mek küfürdür» diye şiddetle haykırdıkları bir çağda 
peygamberlerin sonuncusu olduğuna inandığımız 
Hazreti Muhammed «Kişinin dini aklıdır, aklı olma
yanın dini de yoktur) diye sesleniyor, böylece insan
lığı Allah'a ortak koşmak ve uydurma tanrıları ço
ğaltmaktan kurtarmak, zihinlerinde yerleşmiş bulu
nan boş inançları söküp atmak, akıllarından vehim 
bağlarını kopararak aklı layık olduğu yüce mevkiine 
çıkarmak istiyordu. 

islam dininin tek maksadı insanlığın mutluluğunu 
ve selametini teminden ibarettir. İslam Dini, iyi ah
laktır. İslam Dini, insanlar arasında dostluğu, iyiliği, 
hoşgörü ve nezaketi, adalet ve merhameti gelenek ha
line getirmeye olanak hazırlayan yüce bir dindir. 

İslami bakımdan insan demek, kendisinin mutlu
luğu ile hoşnut, felaketiyle acılı olduğu bir ulusun 
üyesi olduğunu bilen ve duyan sosyal bir varlık de
mektir. 

Büyük Türk Ulusunun İslamlığı kabul eylemesi 
üstün düşünce ve yeteneklerinin bir ifadesidir. 
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Sayın senatörler; I 
Bir hadisi şerifte «Müminler birbirlerini sevmek

te, birbirlerine acımada ve yekdiğerini korumakta bir I 
vücut gibidir» buyrulmuştur. 

Anayasamız başlangıç kısmında, Türk Ulusunun 
bütün bireylerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, I 
bölünmez bir bütün halinde... Kabul eylemiştir. Hal 
böyle iken, Kahramanmaraş olaylarının meydana I 
gelmesi olayları yaratanlar için islami ve insani ba- I 
kımdan yüz karasıdır. I 

Sayın senatörler; I 
İzninizle ve maalesef güncel bir konu haline ge- I 

len mezhepçiliğe de kısaca değinerek sözlerimi bitir
mek istiyorum. I 

Islamın yabancı fikirlere açık olması, insanlara 
düşünce özgürlüğünü tanıması, Türk Ulusunun ve I 
tarih boyunca Türk devletlerinin dinlere daima hoş- I 
görü ile bakmalarına neden olmuştur. Ne yazık ki; I 
Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra çeşitli İs
lam grupları arasında ve hilafet konusunda fikir ay
rılıklarının başgösterdiği, aynı fikri savunan topluluk
ların yavaş yavaş «Bir dinin birbirinden farklı görüş
lere sahip kollarına verilen ad» diye tarif edilebilen I 
birer mezhep niteliği kazandığı ve ilk mezheplerin si- I 
yasal nitelikte olduğu bir gerçektir. Bu gerçeğe kar
şın, ülkemizdeki mezhep kavgaları çok üzücüdür. 

Hazreti Muhammed'in Hicretin birinci yılında 
Medine de Arap, Musevi ve Hıristiyanları belli gö
rüşler çerçevesinde birleştirmek için bir araya getir- I 
diği; üzerinde anlaşmaya varılan 47 maddeden ibaret 
metnin Medine - Site Devletinin Anayasası olarak 
kabul olunduğu, bu Anayasa ile Müslüman olmayan- I 
lara din özgürlüğü ve dünyaya ait işlerin de Müslü- I 
manlarla eşitlik tanınmasına; Anayasamızda 19 ncu I 
maddenin ve Atatürk ulusçuluğunu vurgulayan 12 I 
nci maddenin bulunmasına karşın, düşmamn düşma
na reva görmediği biçimde cereyan eden Kahraman
maraş olayları son derece düşündürücüdür. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Tarihte bir çok inanca bağlı, itikadi mezhepler I 

kurulmuş ise de, bunlar kısa sürede ortadan kalmış- I 
lar, bazıları ise yeni kurulmuşlardır. I 

En uzun ömürlü inanca bağlı mezhepler ise Ha- 1 
nefi, Maliki, Hambeli, Şafi'i mezhepleridir ki, arala- I 
rında esasta hiç bir fark yoktur. Dini hükümlerin 1 
esası Kur'an ve hadislerle tayin edildiğine göre, fark 1 
olmaması da normaldir ve doğaldır. j 

Kaldı ki, aynı dönemde yaşayan bu imamların ta- 1 
raftarlarının birbirleriyle gayet iyi ilişkiler içinde bu- j 

i lundukları, birbirlerinin arkasında namaz kıldıkları, 
hiç bir imamın fikir ve içtihadından dolayı diğerini 

I kınamadığı herkesin bildiği tarihsel bir gerçektir. 
Ne yazık ki, Türkiye'de son yıllarda bu hal de-

I vam etmemiş, din perdesine bürünerek ortaya çıkan 
siyasi çekişmeler, inanca dayalı mezheplerde olan asıl 

I amacı unutturmuş, mezhepleri ayrı bir kalıba soka-
1 rak, işlerine geldiği gibi kullanıp doğrultusundan sap-
I tırmışlardır. 

I Hele memleketimizde, çağdaş uygarlık yönünde 
I devrimci atılımlarla ilerleme çağının açılmasını kendi 

çıkarlarına aykırı bulan bazı geleneksel egemen güç-
I 1er, bir süre her yeniliği, çağdaş uygarlık yönündeki 
I her atılımı dinle çelişiyormuş gibi göstererek, demok

ratik ortamda gelişen sosyal adaletçi akımları ve so
la yönelişi dine aykırı gibi göstererek dinine bağlı 

I halkımızı bu yeniliklere ve atılımlara karşı çıkarmaya 
I ekonomik sömürülerini dinsel sömürü ile destekleme-
I ye ve sürdürmeye kalkışmışlardır, 

I Halkı bölerek güçsüzleştirmek ve sömürebilmek 
I isteyen, halkı bölüp güçsüzleştirerek demokrasiyi de 

çökertebileceklerini faşist bir yönetim getireceklerini 
I düşünen çevreler, mezhep ayrılıklarını bir sürtüşme 
I ve düşmanlık biçimine dönüştürmeyi Kahraman-
J maraş'ta sahneye koydukları olaylarla denemeye ça-
I lışmışlardır. 

Sayın arkadaşlarım; 
I Cenab-ı Hak Alü - İmran suresinde «Hepiniz 
I birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın» 

Ayet-i Kerimesiyle birliği emrettiği, tefrikayı men ey-
I lediği halde ne yazık ki, Türkiye'mizde dinsel çekiş-
I meler İslama aykırı biçimde siyasal çekişmelere tabi 
I olmuş, bazı parti liderleri ve taraftarlarınca siyasetin 
I din ile takviye yolu tutularak din politikaya alet edil-
I diği ve bazı din adamlarının da görevlerini kötüye 

kullanarak politika yapmaları nedeniyle hem politi
ka ve hem de kutsal dinimiz itibarını yitirir hale gel-

I mistir. 

I Bize göre; rahmetli İnönü'nün deyişiyle Allah'ın 
I Yüce adını cüce siyasi çıkarlara alet etmek Allah'a 
I en büyük saygısızlıktır. CHP si herkesin inançlarına 
I saygılıdır ve herkese dinsel inançlarının gereğini top-
I lumsal gelişmeyle uyumlu olarak engelsiz yerine ge-
j tirebilmesini sağlamayı demokratik bir insanlık öde-
j vi bilir, insana ve halka saygının gereği sayar. 
i Sayın arkadaşlarım; 
J Mezhep çekişmeleri yüzünden Müslümanların uğ-
1 radıkları felaketlere tarihten bir çok örnek Vefilebi-
j lir. Şafiiler ile Hanefiler arasındaki düşmanlık, Mo-
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ğolların, Müslümanlar üzerine hücum etmesine ve 
îslam ülkelerinin mahvolmasına neden olmuştur. 

Gerek geçmişten ve gerekse en yakın ve tüyler 
ürpertici Kahramanmaraş olaylarından ibret alarak 
kısa sürede zihinlerde yerleşmiş boş inançları gerçek
lerle değiştirip, dini aslındaki berraklık ve saflığına 
döndürerek islami düşünceleri bir nokta etrafında 
toplamak ve köylerimizin imam kodroları sorunu
nu kısa sürede halletmek zorunlu olmuştur kanısın
dayım. 

Sayın senatörler; 
Bu sorun yalnız Diyanet işleri Başkanlığının so

runu, yalnız iktidar ve muhalefetin sorunu değil, bü
tün partilerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sorunudur; bu sorun Türk Milletinin tüm bireyleri
nin sorunudur. 

Bu önemli konuya derhal elbirliğiyle ve gönül 
birliğiyle ciddi bir biçimde eğilmek zorunluluğunda
yız. Devletimizin, ülkemizin ve ulusumuzun geleceği 
yönünden böylesi bir sorumluluğun altından kalk
mak, tarihsel görevimizdir. 

Bu inançla, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
Ulusumuza ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını 
Yüce Allah'tan diler, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şamiloğlu. 

Sayın üyeler; 1979 yılı Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı Bütçe Kanun Tasarısının açık oyla
masına 101 üye katılmış; 97 kabul, 14 ret oyu veril
miştir. Tasarı kabul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Gruplar adına Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi
nin görüşülmesi tamamlanmıştır. Kişisel konuşmala
ra başlıyoruz. 

Sayın Hamdi Özer, buyurun efendim. 
Sayın Özer, süreniz 10 dakikadır efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1979 mali yılı Bütçesi 
üzerinde görüş ve dileklerimi sunmaya çalışacağım. 

İslam Dini, Alfah dirıi olarak insan icadı olan 
tüm batıl dinlerden farklı, ezeli ve ebedi bir dindir ve 
ilahi bir güneştir. 

Bu yüce dinin faziletlerine değinmeden önce, din 
ile insan arasındaki münasebetleri özetlemeye çalışa
cağım. 

Hepimiz biliriz ki, nerede insan varsa, orada din 
vardır ve bu yüzden dinlerin önemi aşikârdır. İnsan 
oğlu, tarihten önce ve tarih çağında fert Ve toplum 
olarak benimsediği dinin şekline göre, yaşantısına 

şekil vermiştir. İnsanoğlu, kendisini insanüstü bir 
gücün hem kontrol ve tehdidi altında hissetmiş, hem 
de bu gücün himayesine sığınmak ihtiyacını duymuş
tur. Aynı inanç sınırları toplumları içine almış ve baş
ka inanç sınırlarındaki toplumlarla karşı karşıya ge
tirmiştir. Dini inançlar, toplum ve millet olmanın en 
güçlü birlik ve beraberlik bağlarından biri ve belki 
de en kuvvetlisi olmuştur. 

Bugün ve yarın da, milletlerin iç bünyesinde ve 
başka milletlerle olan münasebetlerinde din birliğinin 
gücü devam edecektir. Öyleyse, özellikle demokratik 
hiç bir devlet, toplumun dinine ilgisiz kalamaz. Hele 
Türk Milleti için, bir neferi ordu kadar güçlü tutan 
İslam dini asla ihmal edilemez. 

Yeryüzünde bir çok dinler vardır. Semevi dinler 
Allah'ın dinidir. Hz. Adem'in doğusuyla doğmuştur. 
Ancak, insanlar doğmadan önce, Elest Bezminde 
(Kalû - belâ) ikrarı ile bu dini kabul ettiğine dair 
Allah'la bir nevi mukavele yapmıştır. Yani ahitleş-
miştir. 

Zamanla bu ahit, insanoğlu tarafından bozulmuş 
ve Allah dini ile bağlar kopmuştur. Allah'ın memur 
ettiği peygamberler vasıtasıyla zaman zaman yeniden 
irtibatlar kurulmuş ve bağ tutmayan bazı insanlar 
kendi idrakıyla kendisine çeşitli mabutlar seçmiş, ona 
tapmış ve fakat hiç bir toplum dinsiz kalmamıştır. 

Bu da gösteriyor ki, insanoğlu mutlaka inanmak 
ihtiyacını duymakta ve bu inanç içinde toplumlar şe
killenip vücut bulmaktadır. 

Bütün dinleri incelerken, çok objektif, tarafsız ve 
fakat akıl ve mantık taraflısı kalınınca görülecektir 
ki, yeryüzünde hiç bir din, İslam dini kadar akılcı, 
insancı ve ilerici olamaz. İdarede demokrasiyi, dini 
inançta, vicdan özgürlüğünü, yani laikliği emreden 
tek din, İslağı dinidir. İslam dini en iyi ahlak ve en 
yüce hayat dinidir. 

Allah'la kul arasına hiç bir simsar giremez. Hiç 
kimse Allah'ın rızasını satarak veya peşkeş çekerek 
kendisine menfaat sağlayamaz. Herkes Allah'la alış 
verişini kendisi yapar. Diğer dinler böyle değildir, 
Onlarda bazı kullara cennet köşklerini satar ve para
sını peşin alırlar. 

İlmi, çalışmayı, özgürlüğü, en güzel ahlakı ve en 
mutlu yaşamayı emreden İslam dininin bu öğütlerine 
rağmen, İslamlar neden geri kalmıştır? 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunun ilk sebebi, siyohist ve Hıristiyan misyoner

lerin de tahrikine kapılarak kin, intikam ve saltanat 
hırsı ile isyan eden Muaviye'dir» 
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Eğer Muaviye isyanı ile İslamdaki birlik parça-
lanmasaydı ve bu yüzden Islamın gücü ile amel ve 
itikadı bölünmeseydi, bugün yeryüzünde Allah'ın 
dini olan İslamiyet, dünyanın tek dini olacaktı. 

Onun isyanı ile İslamda birbirine düşman fırkalar 
ve çeşitli mezhepler, tarikatlar doğmaya başlamıştır. 
Bunların birbirini kırıp geçirmelerinden yararlanan 
Siyonistler, Müslüman maskesi takarak, hem bu par
çalanmayı körüklemiş, hem de dinimizi bir hurafe 
batağı haline sokmuşlardır. 

Dinimizin berraklığı bulanık bir sel ve canlılığı 
ise, tevekkül kefenine bürünen bir ölü haline getiril
miştir. Böylece Islamın işi, iş ve amelindeki canlılık 
diğer dinlerinki ile trampa edilmişlerdir. 

Sayın senatörler; 
tslam aleminin geri kalmasından, İslam dini de

ğil, İslam ümmeti sorumludur. 
İslam ümmeti olarak biz İslamız; fakat İslami-

yetten çok uzağız. 

İman ve ibadet, İslam oluşun işaretidir; fakat ah
lakta, ilimde, çalışmakta, kuvvette ve refahta en üs
tün ve en ileri de olmadığımız için, İslamiyetten en 
gerideyiz. Çünkü, iman ve ibadeti emreden Cenab-ı 
Hak, bu üstünlüklerin sahibi olmamızı da emretmek
tedir, fakat bu emre itaat etmediğimiz için, dünyanın 
geri kalmış milletleri arasında yer almaktayız. Tek
rar ediyorum: Biz İslamız; fakat İslamiyet bizim eli
mizde değil. İslamiyet, teknolojik çağın kapısını 
açanların elindedir. Yıldızlara uçanların elindedir. İn
sanlığa ışık saçanların elindedir. Halbuki, İslamiyeti 
elinde tutanların mukaddes kitapları İncil, bakınız 
ne diyor: 

«Çalışmayınız. Kuşlar çalışarak mı geçiniyor. Lâ
leler çalışarak mı rengârenk elbiselere bürünüyor. O 
halde, neyiniz varsa fakirlere dağıtıp, fakir olunuz 
ki, göklerde eskimeyen köşklere sahip olasınız. 

Çalışmayın, Mesih'i bekleyiniz göklerden inmek 
üzeredir..» 

Bunun karşısında Kur'anın ne dediğini hepimiz 
bildiğimiz için, vakit yoktur, tekrar etmeyeceğim ar
kadaşlarım. 

Orta Çağda Hıristiyan Alemi, işte bu nedenle 
«Ebionist» denilen fukaralık mesleğinde bir lokma, 
bir hırka ile ağzını göklere açıp, Mesih'in inmesini 
beklerken, İslam Alemi, İslamiyetin ışığıyla insanlığı 
ve dünyayı aydınlatıyordu. 

Fütuhat ganimetleriyle sarhoş düşüp bir kenara 
büzülüp kalmaya ve bir lokma bir hırka ile, Yahudi 
uydurması bir vasiyetnameye inanarak kıyameti bek-

I lemeye başladı. Böylece, Islamın hayatiyetini Hıris-
j uyanlar, Hıristiyanlığın ataletini de biz aldık. 
I Daha doğru, biz tahrif edilmiş İncil'in emirlerine 
I uyarak Hıristiyanlığı uygulamaya koyulduk; onlar 
I da Kur'anın emirlerine uyarak İslamiyeti uygulama-
I ya koyuldular. 

I Kur'an-ı Kerimde tüm yıldız burçların ve bu ara-
I da güneş ve arzın birer hesap üzere hareket ettikleri 
I belirtildiği halde, yüzyıllar sonra bunu ispat edenler, 
I engizisyon mahkemelerinde idam ediliyorlardı. Bu 
I konuda saatlerce konuşmak isterim; fakat vakit yok

tur. 
I Kur'an-ı Kerim, tüm gelecekleri aydınlatan bir 
I güneştir. En ilerici ve en mutlu edici yollar çizmiş-
I tir; fakat biz bu yoldan gitmiyor ve sapıyoruz, geri-
I 1ere saplanıp kalıyorsak, bunun nedeni dine bağlılık 
I değil, dinden kopukluktur arkadaşlarım. 
I Sözde ilerici geçinen bazı kimseler, İslam dinini 
I suçlamaya ve taşlamaya devam ediyorlar. Bunlar, 
I İslamı tanımayan ve ondan nasibi bulunmayanlardır. 
I Bunlar, dinde reform yapmak gerektiğini de durma-
I dan ileri sürerler. 

I Din ilahi bir kanundur, vazıı kanun Cenab-ı Al-
I lah'dır. Bunun için, ancak reformu da o yapabilir 
I ki, o, reformu kendi kendinde yapmış, Kur'an-ı Ke-
I rimin sahibi ve muhafızı bizzat kendisi olacağını da 
I bildirmiştir. O'nun tek harfini kaldırmaya hiç bir 
I fani, güç yetiremez. Çünkü baki tüm fanileri yenme-
I ye kadirdir. Şairin : «Çalış idraki kaldır muktedirsen 
I ademiyetten» dediği gibi; ben de bunlara sesleniyo-
I ram : 

«Çalış, imanı kaldır muktedirsen sadrı milletten, 
I Çalış, Kur'an-ı kaldır muktedirsen İslamiyetten.» 
I İşte, hiç bir kuvvetin kaldıramayacağı ve tüm kuv-
j vetlerin, altında ezileceği azamet iman ve Kur'andır 
I arkadaşlar. Hiç kimse boş yere onlarla mücadeleye 

kalkışmasın. Karınca, dağın içine girse de dağı kal-
I dırıp atamaz. 
I Sayın senatörler; 

I İslamın hiç kimseye ve hatta kendisine iman et
meyenlere dahi zararı yoktur. Ancak o, ona iman 
edenlere sayısız derecede yarar sağlamaktadır. İslam 
dini bir umut dinidir. Tüm umutların söndüğü ve 

I tüm çarelerin tükendiği anda İslamm ne umudu sö-
I ner, ne de çareleri tükenir. Çünkü, bağlandıkları Ce-
I nabı Allah tüm umutların ve tüm çarelerin sahibi ve 
I hâkimidir. 
I İslam dini, bir hayat dinidir. Ebedi var oluş di-
I nidir. Herkes ölümü tadacak ve fakat asla ölmeye-
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çektir. Ölüm, sadece insanı bir mekândan diğer bir 
mekâna götürecektir. Öyleyse en bedbaht insan, öl
dükten sonra yok olacağını sanan, en mutlu insan 
da, öldükten sonra var kalacağına inanan insandır. 
Böylece islam hem umutlu, hem de mutlu olmanın 
bahtiyarlığı içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Özer, süreniz doldu efendim. 
Acaba toplama imkânınız var mı? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkanım, 
lütfedin, çok kısa bir süre müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Müşkül durumda kalabiliriz. Topla
ma imkânını arayın efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim. 
islam Dini yalnız Müslümanlara değil, herkese ya

rar sağlayan bir dindir. Çünkü Müslüman olan bir 
kimse putperestin dahi hakkına ve hukukuna teca
vüz etmez, ona zulüm etmez ve onun inancını zor
lamaz. Toplumun huzurunu bozmaz ve Allah'ın rıza
sını kazanmak için her canlıya yardımcı olur. tşte 
açık örneği: Türkiye'de işlenen kanlı cinayetlerde 
İslâm Dinini benliğine sindirmiş olanlardan bir tek 
katil bulmamıza imkân yoktur. «Akıncı» denilen bu 
gençlik Allah'a, milletine ve devletine bağlandığı için 
ne elini kardeş kanına bular, ne de dilini. Bu da gös
teriyor ki, göğsünde iman boşluğu bulunan gençleri
miz bu boşluğu kin, nefret ve kanla doldurarak bir
birine saldırmakta ve birbirini vurmakta. Kendileri
ne bel bağlayan ananın, babanın, Devletin ve mille
tin umudu olmaktan çıkarak, onların başlarına belâ 
kesilmekte ve ülkeyi ateşe vermekte. Bundan çıka
rılacak kesin hüküm şudur: Bir toplumdaki iman boş
luğunu mutlaka tufan doldurur. İşte, Türkiye'nin için
de bulunduğu tufan, bu boşluğu dolduran tufandır. 
Islâmın emrettiği birlik, dirlik ve kutsal değerlere 
bağlılık hükümlerine uymuş olsaydık, bugün bu tu
fana tutulmazdık. Son olarak, din görevlilerine ses
lenerek konuşmamı bitiriyorum. 

Herşeyden evvel birliği sağlayınız. Tahriklerle ge
nişleyen bölücü çatlakları iman harçlarıyla kapatarak 
millet bütünlüğünü kopmaz hale getiriniz. Bölücülü
ğün ve nifakın en büyük günah ve felaket olduğunu, 
birlik ve dirliğin en büyük farz ibadetlerden biri ol
duğunu telkin ediniz. Partilerin vaizi değil, Kur'anın 
vaizi olunuz. Bir parçanın, bir bölümün mimarı değil, 
bir bütünün, bir milletin mimarı olunuz. Kin ve nef
reti sevgiyle hışım ve öfkeleri Allah aşkıyla söndü
rünüz. Karanlığa yangınla değil, ışıkla gidiniz. Kar
deş kavgalarını silahla değil, barışla bastırınız ve kav
gaları barışa dönüştürünüz. Bu sesleniş benim değil, 
Kur'anın seslenişidir, Cenabı Hakkın emridir. 

Bu bütçenin Diyanet İşlerimizin değerli mensup
larına, Ulusumuza, Müslüman âlemine ve tüm insan
lığa hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıy
la selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın İsmail İlhan, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Diyanet İşleri Başkanlığının saygı değer 
üyeleri; sizleri hürmetle selamlarım. 

Grup sözcüleri Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşlerini dile getirdiler. Ben de bağımsız 
bir üye olarak, aynı konuda tenkit ve temennilerimi 
belirtmeye çalışacağım. 

Türk halkının % 98'i Müslüman olup, asırlarca 
İslam Dünyasının bayraktarlığını yapmıştır. Bu arada 
Türkler, uzun süre devam eden Haçlı Seferlerine kar
şı büyük mücadeleler vererek Islamiyetin en büyük 
koruyucusu olmuşlardır. Türklerce yapılan bu müca
delenin etkilerini Hıristiyan âleminde açıkça bugün 
dahi görmek mümkündür. Nitekim İngiliz Parlamen
terlerinden Price «Türkler Müslüman oldukları için, 
Avrupalılardan yardım görmüyor» şeklinde bir beya
nat vererek bizim görüşümüzde ne kadar haklı oldu
ğumuzu kanıtlamaktadır. Çok haksız bir davada Yu
nan Milletini körükörüne destekleyen Hıristiyan âle
minin bu davranışını başka biçimde açıklamak müm
kün değildir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke çapındaki çalış
malarını büyük memnuniyetle takip ediyoruz. Rüye-
til Hilâl Yeni Ayın Görünmesi Konferansı bu yıl ilk 
defa İstanbul'da yapıldı. Bu konferansa 20 İslâm ül
kesinden 38 delege katıldı. Bu delegeler tarihte ilk 
kez toplandı. İslam ülkeleri arasında dini günler için 
ortak bir takvimin kabul edilmesi görüşünde birleşti
ler. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Tayyar Altıkulaç 
Başkanlığında yapılan bu toplantı Türkiye ile diğer 
İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönün
de çok yararlı olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Diğer yandan, 1978 yılında ülkemizi ilk olarak zi

yaret eden Kazakistan ve Türkistan Şeyhülislâmları 
basınımızda ve TRT'de ilgi ile izlenmiştir. Ancak, 
gerek misafir din adamlarının beyanatlarından, ge
rekse basın ve TRT yoluyla edinilen bilgilerden Türk 
kamuoyuna, Sovyetler Birliğindeki Müslüman Dini 
hakkında tamamen yanlış bir görüntü verilmiştir. 
Böylelikle bu konu hakkında yeterli bilgisi olmayan
lar, Sovyetler Birliğinde çok geniş ve serbest dini 
hakların var olduğunu düşünmüşlerdir. Halbuki ger-
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çekten hiç de böyle değildir. Başkent Moskova'da (bü-
tün kiliseler kapatılmış olduğu gibi, hiçbir cami yok
tur. Sadece Kazakistan Başkenti Alma Ata, Semer-
kant ve Buhara'da birer cami vardır. Taşkent'te de 
ibadete açılan tek bir mabet bulunmamaktadır. 

Bildiğimiz gibi, Sovyetler Birliğinde dini neşriya
ta ve mabetlere devlet bütçesinden tek bir kuruş pa
ra ayrılmadığı gibi, var olan mabetlere gidenlerin 
% 95'i de yaşlı kişilerdir. Şahsen, bu tür ziyaretlerin 
yapılmasına taraftarım. Ancak, dine hiç önem verme
yen bir ülkenin bu şekilde halka empoze edilmesine 
karşıyım. 

Amerikan düşünürü Michael Hord'un geçen yıl 
neşrettiği «Dünya Tarihini En Fazla Etkileyen ICO 
Kişi» adlı eserinde, İslam Dininin kurucusu Hazreti 
Muhammed'e birinci sırayı vermiş olması, Müslüman 
dünyasınca büyük memnunlukla, buna karşılık Hıris
tiyanlar tarafından tenkit ve itirazlarla karşılanmıştır. 
Hazreti İsa'nın üçüncü ve Edison'un ikinci sırada yer 
aldıkları bu kitapta, Arap kabilelerini bir askeri gü
ce dönüştürerek Atlantik'ten Hindistan'a kadar uza
nan bir İslam İmparatorluğunu kurmayı başarmış ve 
bu suretle dünya tarihini en çok etkileyen kişi olma 
hakkını kazandığını söylemiştir. Ülkemizde İslam Di
ni ve Peygamberimize karşı, özellikle son yıllarda söy
lenen gelişi güzel sözlerin ne kadar gerçek dışı ol
duğunu bu olay bir kez daha kanıtlamaktadır. Üste
lik bu değerlendirme bir Hıristiyan tarafından yapı
lırsa. 

Türkiye lâikliğin tamamen yanlış bir yorumla din
sizlik olarak ele alınması ve Müslümanlığa sahip 
çıkılmaması gerçekten üzücüdür. Birçok konuda yap
tığımız Batı taklitçiliğini nedense dini yönden yap
maktan çekinmekteyiz. Mesela, 6 Ocak 1979 Cuma 
günü Türkiye Televizyonunda seyrettiğimiz bir Ame
rikan filminde, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu
nun yıllık açılış merasimi bir papazın duasıyla başla
mıştır. Ayrıca, bütün Batı ülkelerinde devlet başkan
ları önemli dini günlerde halkın dini duygularına hi
tap ederler. Bizde ise, laiklik ilkesinin yanlış anla
şılması nedeniyle devlet yöneticilerimiz bu tür beyan
lardan şiddetle kaçınmaktadırlar. 

Yurt dışında bulunan Türk işçi ve çocuklarına 
sürekli bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapıl
maktadır. Bu konuya geçen yıl da değindim. Buna 
rağmen, hâlâ bu konuda gerekli tedbirlerin alınma
mış olduğu anlaşılmaktadır. 

Avrupa'yı bir yana bırakalım, Türkiye'de bile et
kin bir Hıristiyan propagandası sürdürülmektedir. 
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Haber aldığımıza göre, Müslüman Türk Halkına Hı
ristiyan propagandası yapmak üzere İsviçre'de bir 
radyo istasyonu kurulmuştur. 

Ayrıca, ülkemize turist olarak gelen bazı Hıristi
yanlar, Türkiye'de karşılaştıkları daha çok bunalım 
çağındaki gençlere Hıristiyanlığı aşılamaya, adresle
rine ücretsiz kitap ve broşür göndermeye çalışmak
tadırlar. Bu çabaların doğrultusunda İstanbul'da Meh
met Eralp adındaki bir şahıs vasıtasıyla önceden tes
pit edilen adreslere çeşitli kitap ve broşür gönder
mektedirler. Şahıslara gönderilen broşürlerde, arzu 
edenlerin; Kurtuluş, İsa Mesih'in Hayıtı gibi kurs
lara parasız katılabilecekleri belirtilmektedir. İsviçre' 
deki adres ise şöyledir: «Rekarn BP 2895 CH 1000 
Lozan/İsviçre» 

Bizler parti kavgası içerisinde birbirimizi yiyoruz. 
Broşürlerden takdirlerinize sunduğum yazı da Hıris
tiyan dünyasının 20 nci asrın Haçlı Seferleri anlayı
şı ile hangi propaganda metodu ile gençlerimize so
kulmakta ve onları körpe dimağlarına nüfus etmeye 
çalışmakta olduklarını gösteriyor. Metin şöyle başlı
yor: 

«Türkiye'nin sevgiden yoksun bir ülke haline gel
diği artık kimsenin gözünden kaçmıyor. Aynı apart
manda oturan komşular, sabahları birbirine «Günay
dın» demekten kaçınıyor. Otomobili ile bir cehennem 
yarışına çıkan sürücü, başka insanların yaşama hak
kına. saygı duymadığını ilan ediyor. 

Politikacıları, televizyonda her gün siyasal has
mını acımasız bir şekilde suçlarken, aynı toprağın 
çocukları bir hiç yüzünden birbirlerine kıyıyor ve ni
hayet sağ - sol kavgası düşünülemeyecek ilkel bo
yutlara, kanlı bir iç savaş görüntüsü ile tüm yurt dü
zeyine yayılıyor.» 

Hıristiyanlık propagandası amacıyla bastırılan 
broşürde yer alan bu makale bir Türk gazetesinden 
aynen alınmıştır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu yürekler acısı duru
mu dile getirmek amacıyla 25 Mart 1977 tarihinde 
Milliyette bu makaleyi çok iyi duygularla (Altını çi
zerek söylüyorum) kaleme alan yazar, makalesinin 
bir bölümünün, kendi ülke gençlerine Hıristiyanlık 
propagandası için araç yapılacağını nasıl bilebilirdi. 
Propaganda broşüründe ayrıca Bertrand Russel'ın 
şu sözlerini buluyoruz. 

(Sorunun kökeni eski, modası geçmiş bir şeye da
yanıyor. Küçümseyici gülüşleriyle ve alaylı sözlerle 
karşılanacağını bildiğim için, söylemekten utandığım 
bir şey. Sözünü ettiğim şey; bunu söylediğim için îüt-
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fen bağışlayınız, «Sevgi» dir. «Gerçek Hıristiyan 
sevgisi», sevenceliği. 

Demek ki, sorunun yanıtı sevgidir. Yaşamamızda 
böyle bir sevgi devrimini nasıl başlatabiliriz? Şurası 
kesindir; bu devrimi kendimiz yapamayız, Dışımız
da olan bir güce ihtiyacımız vardır.) 

Yine broşürdeki yazı devam ediyor: 
«İsa'nın bu dünyaya gelişinin nedeni budur. İsa 

Mesih bir devrimciydi. O, bilinen, ilk gerçek devrim
ciydi; çünkü sorunun kökeni olan bireyin kendisini 
değiştirmeyi amaçladı.» diye yazı devam etmekte
dir: 

Dış ülkelerde çalışan işçi ve çocuklarının hangi 
metotlarla Hıristiyanlaştırılmakta olduklarını yıllar
dan beri bu yüce kürsüden detaylı bilgi vererek dile 
getirdim. Şimdi sıra herhalde Anadolu Türklerine gel
miştir. Asırlardan beri geri kalmış ülkeleri sömüren 
Hıristiyan âlemi bugün mü insancıl düşünüyor ve sev
gi dağıtma havariliğinde bulunuyor? 

Asırlar boyu Avrupa'yı ve sonra da bütün dünya
yı savaşlara sürükleyen Hıristiyan âleminin sevgisi ne
redeydi? 

Artık maddeten sömürülecek çok az şeyin kaldığı
nı gören Hıristiyan para babalan, sömürülen geri kal
mış ülkelerden sağladıkları kârlarla bu kez o ülke 
halklarının manevi değerlerini sömürmek çabası için
dedirler. 

Avrupa'da en pahalı şeylerden biri de kitap bas
maktır. Dünyanın her tarafına ücretsiz kitap ve bro
şür gönderebilmek için Hıristiyan para babalarının 
milyarları gözden çıkarmış oldukları muhakkaktır. 

Bundan bir süre evvel Afrika'nın yerlileri arasına 
Albert Sehweitzer'i gönderen ve finanse edenler de 
aynı Hıristiyan zenginleri değil miydi? Thomas 
Mann, «Müslümanlar ve Hıristiyan» isimli eserinde 
bu konuda şöyle yazmaktadır, sayın senatörler; 

«İran'da bir Hıristiyan misyoneri hastalanan yerli
lerden birine ücretsiz ilaç vermek ister. Misyonerin 
esas gayesinin Hıristiyan Dinini yaymak olduğunu bi
len İran'lı, ilacı elinin tersi ile iterek: «Beni rahat bı
rakın. Ne ilacını isterim, ne de dinini» den 

İkinci Dünya Savaşının sona erdiği ve Japonya'da 
her türlü askeri direnmenin kırılmış olduğu bir dö
nemde sadece yeni bir buluş olan atomun yetki de
recesini öğrenmek için Hiroşima ve Nagasaki'ye 
atom bombaları atanlar Hıristiyanlar değiller miydi? 
O zaman bu Hıristiyan sevgisi ve misyonerleri nere
deydiler?... 

i Kahramanmaraş olaylarından sonra, Sayın Dev-
I let Bakanı Lûtfi Doğan'ın Kahramanmaraş'a bir he-
I yet göndermesi, bu vesile ile dargın olan taraftarların 
I barıştırılması sebebiyle kardeşliğin tekrar kurulması 
I için yaptığı çağrı ve girişimleri takdirle karşılıyo-
I rum. 
I Bu yüce kürsüden geçen yıl Diyanet İşleri Baş-
I kanlığı Bütçesinde yaptığım konuşmada özellikle köy-
I lerde din adamları tarafından sevgi ve kardeşliğe da-
I yanan vaazlarda bulunulmasının yararlarından söz 
j etmiş, kan davası ve başlık parası gibi toplumsal so-
I runların çözümünde oynadıkları önemli rolü belirt-
I mistim. 

I Köylerdeki imam kadrosu sorunu maalesef hâlâ 
I çözümlenmemiştir. Her gün birçok vatandaş Muş-
I tan Ankara'ya kadro için gelmekte, müracaat et-
I mekte ve elleri boş olarak geri dönmektedirler. Bun-
I dan üzüntü duyuyoruz. Köylerdeki imam kadrosu 
I sorununun Hükümetçe ciddi olarak ele alınarak bir 
I an önce çözümlenmesini bekliyorum. 

I Geçen yıl belirtmiş olduğum gibi, Diyanet İşleri 
I Başkanlığı, köylere kadar ulaşan örgütü ile İslâm Dl-
I nine göre Hacca gitmenin kimlere farz olduğu hak-
I kında halkı aydınlatması gerekir. Bugüne kadar bu-
I nun gereği yapılmadığı için vatandaşın ve Devletin 
I büyük zararları olmuştur, nafile haclar yapılmakta

dır. 
I Kısa bir süre önce televizyonda Diyanet İşleri men

suplarının; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine top-
I lam olarak 6 milyon Türk liralık bir bağışta bulun-
I duklarını büyük bir memnuniyetle ve gözlerimiz ya-
I sararak dinledik. Bu örnek davranışlarından dolayı 

Sayın Başkan Altıkulaç'ı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
I mensuplarını huzurunuzda sevgi ile selâmlarım. 

Sevgi ve kardeşlik duygularımızı, şüphesiz ki, 
I kendi içimizde olduğu gibi, dost ve kardeş ülke Pa-
I kistan için de duymaktayız. Bu sevgi ve dostluk, 

Pakistan Eski Başbakanı Zülfikâr Ali Butto'nun affı 
için girişimlerde bulunmamızı gerektirmiştir. Bu ne-

I denle Zülfikâr Ali Butto'nun affı için bir kampanya 
I açmayı kendime bir görev bildim. Her Türk'ün bu 

konuda kendine düşeni yapması doğaldır. 
Sayın Başkan, sözlerimi bitiriyorum. Kusura 

I bakmayınız. 
I Özellikle Devlet Bakanı Sayın Lûtfi Doğan ve 

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Tayyar Altıkulaç'a bu 
I hususta büyük görevler düşmektedir. Şu anda ölüm 
I hücresinde Pakistan Yüksek Mahkemesince hakkında 
I verilecek kararı bekleyen Butto'nun affı için şahsi 
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ve diğer îslâm ülkeleriyle müşterek olarak gerekli gi
rişimlerde bulunulmasını önemle bekliyoruz. Bu, 
dost ve kardeş Pakistan Milletine karşı Müslüman 
Türk Halkının mutlaka yerine getirmesi gereken bir 
görevdir. 

Bütçenin, Diyanet işleri Başkanlığı mensuplarına 
ve Türk Milletine hayırlı olmasını diler, Allah'tan 
mutluluklar temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ilhan. 
Sayın Atıf Benderlioğlu, buyurunuz efendim. 
M. ATIF BENDERLİOĞLU (Ankara) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
izninizle sözlerime bir hadis-i şerifle başlıyorum: 
«Re's-ûl-hikmeti mahâfet-Ullah.» Manası; hikme

tin başı, Allah korkusudur. 
Evet, yüreğinde Allah korkusu taşıyan adamdan 

ne topluma, ne de herhangi bir kimseye zarar gelir. 
Çünkü, Allah korkusu olan adam hırsızlık yapamaz, 
adam öldüremez, yol kesemez, kaçakçılık yapamaz; 
hülâsa Dinimizin menettiği kötülüklerin hiç birisine 
tevessül edemez. 

Dinler tarihine baktığımız zaman, bütün dinlerin 
ilk ve müşterek yanının Allah korkusu olduğunu gö
rürüz. Cenâb-ı Hakk'ın her şeyden evvel zekâ ile 
muttasıf kıldığı ve diğer canlılardan apayrı özelik-* 
ler ve güzellikler bahşettiği tek varlık, şüphe yok ki, 
insandır, insan, mahlukatın en şcreflisidiır. Bunum ilik 
ve tek sebebi Cenab-ı Hak'kın kendi zatında mevcut 
olan özellik ve güzelliklerle insanları bezemiş ve süs
lemiş olmasıdır. Bu konuda, Mâm mutasavvıfların
dan Ebu ismail Abdullah Herevi şöyle buyuruyor: 
«Cenab-ı Hak, kendi sıfatlarım izhar için âlemi yarat
tı. Kendi zatını izhar buyurmak için de Âdemi ya
rattı». Yarattığı Âdemi kendisii de beğendi Ulu Rab-
bimiz ki, meleklerine ona secde etmelerini emir bu
yurdu ve Âdemi insanlara ilk mürşit ve Peygamber 
olarak müjdeledi. Bunun hikmetini mutasavvıf bir 
islâm şairi şu ölümsüz mısralarıyla ifade eder: 

«Kendi hüsnün hûblar şeklinde peyda eyledi. 
Sonra döndü çeşm-i âşıktan temaşa eyledi». 
Değerli arkadaşlarım; 
Dinlerin tarihini gözden geçirdiğimiz zaman, in

sanoğlunun ilk aradığı varlığın Allah olduğunu gö
rürüz. Yine mutasavvıf Herevî bu konuda da şöyle 
söylüyor: «Biz ezelde ve ebedde ancak Allah'la kaim 
ve onunla sahiliz». Allah'a yakınlık duygusu insan-
oğlunda sevgi ve korku ile beraber hâsıl olmuştur. 
Kadiri mutlak olan; yani her şeye gücü yeten Al
lah'ın, bu üstün gücüne sığınmak ihtiyacıdır ki, insan
da Allah korkusunu yaratmıştır. Ve yine onun engin 
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• rahmet ve şefkatinden, aff-ı mağfiretinden faydalian-
ma ihtoiıyacıdır ki, Allah sevgisM meydana getirmiştir. 
(Hak d!M saydığımız Ibütün dinlerin müşterek yanı 
budur. 

insanoğlu, Allah'ını, o Yüce Varlığın gönderdiği 
ıkittiap ve peygamberler vasıtasıyla daha yakından an
lamaya ve öğrenmeye 'başlayınca dinler meydana gel* 
di. Alman Filozofu Sehoperhaver dini şöyle tarif 
ed'iyof: «Din, 'insanların ihtiraslarını gemleyen, on
ları toplum 'içinde düzenli bir şekilde yaşamaya sevk 
eden ilâhi 'hiü zabıttadır». Dinin tarifini yapan filozof 
ve din ulemiası pek çoktur. Bunları anlatmaya el
bette ki, vaktimiz müsait değildir. 

Yüce heyetinizden özür dilerim; va'z-u nasihat 
ediyorum sanılmasın. Bu girizgâhtan sonra maksa
dım,, Diyanet Bütçesini vesile ittihaz ederek intisabı 
ile müşerref olduğumuz Yüce dinimiz üzerinde bazı 
görüşlerimi, Kur'an ve din tedrisatına ait bazı te
mennilerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem Aklsekili Hamdi Efendi Hocamız, 
«Din, Allah'u - teâlâ tarafından vaz olunmuş bir ka
nundur» buyuruyor. Kanaatimce, 'inananlar için en 
doğru tarif budur. Allah'a İnanan ve iman eden her
kes bu ilâhi kanuna göre amel etmek mecburiye tin
dedir. 

Değerli arkadaşlarını; 
Dinimize göre, Allah'ın varlığına, birliğine; Mu-

hammed'in Hak peygamberi olduğuna inanmak ve 
bunu dil ile ikrar, kalp ile tasdik eylemek esastır. 

Tarihi bir gerçek vardır; o da şudur: islâm Dinini, 
Hakikin resulü vasıtasıyla gönderilen en temiz şekliye 
le, her türlü hurafelerden arındırılarak muhafaza 
eden tek Müslüman millet, Türk Milletidir. 

Allah kendisinden razı olsun, İslâm Halifesi Haz-
reti Ömer, Türklerin îslâmiyeti kabulünden sonra 
Dinimizin daha yüceliğe eriştiğini; yani kemâl mer
tebesine vasıl olduğunu samimiyetle ikrar ve itiraf et
miştir. 

Değerii arkadaşlarım; 
(Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. 
En medeni, en ilerici, en beşeri bir din olan 

islâm Dininin ve onun sadık müntesibi olan Türk 
Mi İletinin bu mübarek dini hiç kimsenin saptırması
na müsaade etmeyeceğini, şayet irticaa götürmek is
teyenler olursa, onlara asla imlkân vermeyeceğini bü
tün dünyanın bilmesi lâzımdır. Bütün dünya ve Dini
mize bazen dahletmek isteyen devrim yobazları şunu 
iyi 'bilsinler ki, barışçı ve terakkiyi emreden Dinimiz, 
Ibdzi daha aydınlık, daha huzurlu, daha barışçı, da-
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ıda medenü bir yola götürür; fakat geriye aisla götür-
ımıez. 

Efendim, bahis çok derin. îzninlizle biraz da din 
ıtedris öden dkullarıımız'dan ve bazı düğer konulardan 
kısada 'bahsetmek ve 'bunlara, başlık halinde değıin-
ımdk istiyorum^ 

«Bizde aydın din adamı yetişmiyor» vehmimi, ef-
ısaneslinü bugün hıatmıdolsun çok gerilerde bıraktık; 
hatta bu vehimden kurtulduk bile. Gerçi buıgün Ez
ber gibi bir üniversiteye henüz sahip değiliz; ama 
imam Hatip okullarından itibaren kademe kademe ge
len İslam enstitülerinden ve nihayet ilahiyat fakültele
rinden yetişen aydın ve uyanık din adamlarımız vardır. 
Buıgün daha mükemmel bdr din adamı yetiştirme im
kânına sahibiz. Bununla her zaman gururlanabiliriz. 

1951 -• 1952 yıllarında ilk İmlam Hatip okulları 
'açıldığı zaman, bu yolda büyük hizmeti geçen aziiz 
ve muhterem arkadaşım Tevfiik İleri Merhumun ba^ 
ma, «İslam Dinine en güzel hizmeti yaptık. Bu blir 
temeldir,. Artık bunun gerisi gelir. Bön huzur içiinı-
deyıiım.» deidiğimi hiç unutmuyorum. Ruhu şad olsun, 
ınıur içinde yatsın. Hakikaten de dediği gibi, gerisi gel-
miişttiır. Burada şükranla arza medbunufm 'ki, Ibiizdaö 
sonra gelen hükümetler din adamı yetiştirme yolunu 
ibüyük bir himmet ve hassasiyetle açık, tutmuşlardır. 
IBuıgüne »kadar da bu yolu 'kapama ve tıkama düşün* 
ce veya çabasına şahit olmadık. 

Bugün yüksek İslam enstitülerinin adedli 7'ye, 
dmam hatip okullarının miktarı da 335'e baliğ olmuş
tur, )Bu gidişle bir gün büz de de Mevlana'lar gitb i, 
Hacı Bayramı Veli'ler gibi büyük din ulemasının ye j 

ilişeceğine yürekten ^inanıyorum. 

iBuıialda üaerlinıde durmak istediğim bir 'konu dia, 
Kur'an kurslarıyla din eğitimidir. 

Değerli aıîcadaşlarım; 
Kur'an kurslarının, Milli Eğitimlin denetiminde 

büyük hizmetler yaptığı inancındayım, Bunları engel
lemek değil, adetlerini arjtımak gerektiği kanaatinde
yim. Din eğitimlinin de ihtiyari değil, sınıf dersleri 
arasınlda yer almasını öneriyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken, izninizle başka bir konuya 

daha kısaca: değineceğim. 
Son zamanlarda, ülkemizde cereyan eden birta

kım üzücü olaylar arasında bazı mezhep anlayışları
nın da ayrıcalıklara yol açtığını görüyor ve hep be
raber üzülüyoruz. Biz her şeyden evvel, laik bir 
Devletriz. Laiklik de her türlü inançlara saygıyı emre-. 
der. Her hükümetlin bu kaziyeyi gözden uzak tutma
yacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. 

I Son olanak, D'inayet İşlerimizi her türlü siyasi bas-
I kılardan koruyacak bir hukuk düzenine kavuşturma 

korımunda Bakanlığın ne düşündüğünü bilmek isti-
I yoruz. 
I Diyanet Bütçeslinin hayırlı olmasını niyaz eder; 
I teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Benderlioğlu, 
I Sayın Akıp Aksaç, buyurun efendim. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
I değerli senatörler, Diyanet İşleri Başkanlığının muh-
I terem mensupları; 
I Anayasamızda yerini bulan laikliğin 50 nci yılım 
I kutladığımız bu aylarda Kuruluş Bütçesi üzerinde 
I kişisel görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 1928 yılında 
I Anayasada değişiklik yaparak, Devletin bağlı bulun-
j duğu resmi din esasını kaldırmış ve Türkiye Cumhu-
I riyetini laik bir Devlet yapmıştır. Böylece 50 yıl 
I önce laiklik ilkesi, Türkiye Devletinin en önemli nite-
I likleri arasında yer almış, 1961 Anayasasıyla da du-
I rum teyit edilmiştir. Beklenirdi ki, 50 yıl sonra 
I Türkiye'de laiklik konusu sadece tarihin malı olsun, 
I tarihçilerin inceleyecekleri bir konu durumuna gel-
I sin. Oysa, Türkiye'de laiklik halen güncel ve çözüm 
I bekleyen bir sorun durumundadır. 

I Atatürk'ün laikleştirme atılımlarında dayandığı 
I temel esas, kendisinin yarattığı laiklik politikasıdır. 
I O, bu politikaya dayanarak Devlet yönetimindeki 
I dinci çevrelerin etkilerini yok etmeye girişmişti. Ata-
I türk, Devlet gücünün dinci ve bağnaz çevreleri de-
I netleyerek, toplum yaşamını laikleştireceğini kabul 
I ediyordu. Atatürk, laikliği sadece bir düşünce nite-
I liginde ele alarak toplumda hem dinsel, hem laik di-
I ye iki başlı bir eğitimi sürdürmenin toplum için ne 
I acı felaketler getireceğini görmüş ve Cumhuriyetin 
I kurulmasının ardından laikliğe yönelen devrimlere 
I girişmiştir. 1928 yılında Türkiye Devletini laiklik 
I aşamasına ulaştırmıştır. Onun dünyayı terk ettiği 
I günlerde ve kısmen sonrasında, Osmanlı'dan katma 
I Sünni - Alevi çatışmaları unutulmuştu. Toplum ve 
I ulusal eğitime yönelinmişti. Günümüzde ise, mezhep 
I kavgalarının yeniden başladığı müşahede edilmekte-
I dir. Böyle bir ortamda, toplumun elbette bilim ku-
I rumlarından ışıklar beklemesi hakkıdır. 

I 1961 tarihli Anayasamızın 12 - 19 ve 20 nci mad-
I delerinde ifadesini bulan dini inanç, kanaat hürri-
I yeti ve laiklik düşüncesi Türkiye'de ilk olarak Ata-
I türk'le ortaya çıkmış da değildir. Tanzimat döne-
J minde, şeriatın yanında yeni yasalar tedvin edilerek, 
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yönetimin bu yasalara dayanacağı yolunda Gülhane 
Hattı Hümayununda, Reşit. Paşa'nın kalemiyle açık
lamalar da bulunmaktadır. Ayrıca bu görüş, yeni 
Osmanlıların lideri Mustafa Fazıl Paşa'nın kalemin
de de belirlenir. 1868 yılında, Paşa'nın Sultan 
Aziz'e gönderdiği yazısındaki cümleler calibi dik
kattir: «Padişahım; benden iyi bilirsiniz ki, din ve 
mezhep ruhta egemen olur ve bize ahiretin nimetlerini 
vaat eder; fakat devleti yöneten din ve mezhep de
ğildir. Dinin yeri öncesiz ve sonsuz gerçeklerdir. 
Şayet, din bu gerçeklerle durup kalmaz ise; yani 
dünya işlerine karışır ise, hepimizi yok eder ve ken
disi dahi yok olur.» 

Bu düşünceler ne yazık ki, fikriyatta kalmış, fiile 
çıkamamıştır. Ancak, bu düşünceler Atatürk'le bir
likte 1928 yılında fiiliyata çıkarılmıştır. Ne yazık 
ki, Atatürk'ün görüşleri bazı kişilerce yanlış anlaşıl
mış, dinci çevrelerin halkı sömürmelerine engel olu
namamıştır. Atatürk, dinci çevrelerin halkı sömür
melerini engellemek için Türk Milliyetçiliğini ken
dine hedef kabul etmiş, dinsel eğitimi, laklik esasla
rına dayanan ulusal eğitime dönüştürmenin yollarını 
aramış ve bulmuştur da. Dinci çevrelerin Devlet ta
rafından bu surette denetlenmesini gerekli kılmıştır. 
İslâmlık aslında çağdaşlaşmaya dönük olduğu için, 
kolaylıkla Devlet, dincilikten kurtarılmış, halk yığın
larının düşünce ve kanaatine bırakılmıştır; ama be
lirttiğim gibi ne yazık ki, bazen çağdaşlaşmaya mani 
olunmak için alet edilmeye çalışılmış, bundan dolayı 
da bazı çevreler kendi bağnaz düşüncelerini yaygın
laştırmak için zemin aramışlar; toplumumuzun ge
lişmekte geç kalmasına âmil olmuşlardır. 

Bu görüşü bir misalle teyit ^tmek isterim: 1854 
tarihinde, Kırım Harbi sırasında, Batı'da bir kısım 
çevreler ve Rus Milleti ve Devleti, İngiliz ve Fransız
ların; Türkler ve Müslümanlarla ittifak kurmalarını 
kınamışlar, bizde de din çevreleri, «İngiliz ve Fran
sızlarla yani Hristiyanlarla ittifak kurdu» diye Reşit 
Paşa'yı kâfir olarak kamuoyuna yaymışlardır. Nite
kim, bu düşünce sahiplerini de maalesef zamanımızda 
dahi görmek ve işitmek ısdırabı içinde bulunuyoruz. 

Türkiye'deki laik prensiplerin Anayasalarca ka
bulü ve bunun mücadelesinin verilmesini bazı bilgin
ler, «hiç bir ülke koyu dincilikten modern hayata ge
çerken Türkiye kadar sıkıntılı bir devre geçilmemiş.» 
demektedirler. Bilhassa Atatürk, hilâfet ve şeriatı 
kaldırdığı zaman, ülkesindeki bağnazların husûme
tine maruz kalmıştır. Gerçek şudur ki: Bütün İs
lâm ülkeleri arasında Türkiye Devleti, dini devlet 

olmaktan kurtarılmış, kendine gelebilen tek ülke du
rumuna gelmiş bulunmaktadır. 

1961 Anayasasıyla Dinimiz istismardan kurtarıl
mak için yeni kaideler benimsenmiştir. Bu suretle, 
154 sayılı maddesiyle de Diyanet İşleri Başkanlığı 
kanalıyla Devlet denetiminin sürdürülmesi kabul 
edilerek, dini hizmetlere yönelik ve Müslüman halkı
mızın araç, gereç, hizmet ve eğitimini yerine getirme
leri bakımından 633 sayılı Yasa ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı Örgütünü mükemmel şekilde kurmuş, ça
lışmalarında da başarılı olmuştur. 

İnsanı eşref-i mahluk, Müslümanı kardeş kabul 
eden yüce Dinimizin muhterem evlatları; 

Bütçemizin hepimize, Kuruluşa hayırlı olmasını 
diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Bir şeyi açıklamak zorunluluğunu hissettim; bu

günkü Programımızda Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı ve Danıştay Başkanlığı Bütçeleri var; fakat bazı 
grup sözcüleri arkadaşlarım veya diğer söz alan ar
kadaşlarım bunların saat 20.00'den sonra devam ede
bileceğini zannederler. Bize öyle geliyor ki, 19.00'dan 
evvelki Oturumda bunları bitireceğiz. Arkadaşları
mın haberleri olsun ve hazır olsunlar. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Lütfi Doğan, buyurunuz efendim. 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın görüşülmekte olan 
Bütçesiyle ilgili düşüncelerimi arz etmek üzere söz 
alarak huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu Bütçenin Millet ve memleketiniz için hayırlı 
olmasını Allah'tan dileyerek, hepinizi hürmetlerimle 
selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Hakikaten çok huzurlu bir şekilde bir bütçe mü
zakeresine Yüce Heyetiniz huzurunda devam edil
mektedir. Yüce Dinimizle alâkalı çok güzel sözler 
burada dile getirilmiştir. Ayrıca, bir kısım ayet me
alleri, hadis mealleri de bu yüce kürsüden muhte
rem arkadaşların sözleri arasında yer alarak, zihin-
lerimizdeki düşüncelerimiz tazelenmiştir. 

Müsaadelerine güvenerek birkaç cümle de ben
deniz arz etmek istiyorum. 

Gerçekten İslâm Dini, insanları kendi iradeleriy
le hayır ve saadete götüren ilahi bir kanundur. Bu 
yüce Din, aklı selimi esas alır ve bütün işlerinde il
mi ve aklı selimi hakem kılar. Müntesiplerine hak 
ve adaleti, doğruluk ve fazileti telkin eder. İnsan için 
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ancak çalışmasının karşılığı var olduğunu bildirir. 
Zerre kadar iyilik işleyenin onun karşılığını görece
ğini, zerre kadar kötülük işleyenin de er geç onun 
cezasını bulacağını bütün insanlığa duyurur. 

İslâm öyle bir dindir ki, bir saat düşünmeyi, bir 
gece ibadetten üstün tutar; bir saat adaletle hükmet
meyi, bir yıl ibadetten daha değerli sayar. 

Bu Yüce Din, insanı mükerrem bir varlık olarak 
tanıtır. Kur'an-ı Kerim, insanlar arasında Allah'tan 
layıkıyla korkanların ancak ilim sahibi insanlar ol
duğunu insanlığa duyurur. Böylece, İslâm Dinine in
tisap eden insanların ilk olarak bilgiye başvurmaları 
ve beşikten mezara kadar bilgilerini artırmaya gay
ret etmeleri lazım geldiğini öğretir. O derecede ki, 
bu bilgi öğrenme görevinden hiç bir Müslüman istis
na edilemez. Nitekim, Hazreti Peygamber sallallahü 
aleyhi ve sellem, «Kadın - erkek bütün inananlara 
ilim tahsili farzdır.» buyurmaktadır. 

Aslında hepimiz için en büyük saadet Hazinesi 
olan Yüce Dinimizden Millet olarak lâyıkıyla istifa
de etmiş olmak hepimizin en tabii hakkıdır. Her za
man bu ilâhi müesseseye hepimizin ihtiyacı vardır. 

Bugün ülkemizi birtakım sıkıntılara sürükleyen 
hadiselerin bertaraf edilmesinde de bu Yüce Müesse
seden, bu ilâhi hazineden gereği gibi istifade etme
ye ihtiyacımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım Kur'an-ı Kerim'den me
aller okudular. Bendeniz de üç ayetin mealini sizle
re müsamahanıza güvenerek tekrarlamak istiyorum. 

«Müminler ancak kardeştirler. Kardeşleriniz ara
sında husule gelen kırgınlığı gideriniz ki, Allah'ın 
rahmetine nail olasınız.» 

Bu ilâhi öğüt, ilâhi emir, inanan her insanın en 
mukaddes görevlerinden biridir ki, bunu bendeniz 
arz ettim. 

ikinci olarak, Sayın Şâmiloğlu arkadaşım okudu : 
«Hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; sakın 
ayrılığa düşmeyin.» 

O halde, demek ki bizleri Kur'an ahlâkına teşvik 
ediyor. Ona sarılmış olacağız. Tesanüt halinde bera
ber yaşayacağız ve hiç bir suretle ayrılığa düşmeme
miz zaruretine inandığımız gibi, fiilen de tatbik sa
hasına çıkarmış olacağız. Millet olarak böyle yapma
ya mecburuz sayın senatörler. 

Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin meali de şöyledir : 
«Ey insanlar, size Allah'tan bir nur ve her gerçeği 
açıklayan bir Kitap gelmiştir. O, Allah'ın izniyle Al
lah'ın yoluna uyanları saadet yollarına götürür ve 
onları karanlıklardan aydınlığa Allah'ın izniyle çıka
rır.» 
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Şu halde, bu ilâhi hazineden Milletimizin bütün 
fertlerinin istifade etmesi için elbirliği yapmamızda, 
milli bakımdan da, manevi bakımdan da büyük fay
dalar vardır. 

Müsaade buyurursanız iki de hadis meali sizlere 
arz etmek istiyorum: 

Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem, 
«Ya alim ol ya öğrenen ol veya bilenle öğrenenden 
dinleyici ol. Dördüncü olma, helak olursun.»! diye 
buyurmuştur. 

Bir mübarek sözlerinde de, «Sizler birbirinizi sev
medikçe, gerçek Müslüman olamazsınız.» diye bu
yurmuştur, 

Sayın senatörler; 
Görülüyor ki, biz gerçekte her türlü iyiliğe, her 

türlü üstünlük ve zenginliklere sahip bulunuyoruz. 
inanmış bir Milletin evlâtları olarak durumumuz 
böyledir. Geçmişte iftihar edeceğimiz hadiseler ol
duğu gibi, hakikaten bizi müteessir eden hadiseler 
de cereyan etmiştir; ama biz bunların hepsinden ge
reği kadar elbette ibret dersi almış olmamız lazım
dır, 

Sayın senatörler; 
Burada konuşulurken, Islâmın gerçekleri anlatı

lırken mezhepler meselesine de temas edildi. 
Değerli senatörler; 
Hakikaten islam Dini birlik dinidir, dirlik dini

dir, vahdet dinidir. Cehaleti, dedikoduyu, ataleti red-
dedir. Müntesiplerinin birlik, kardeşlik ruhu içeri
sinde olmasını telkin eder. Mezhep alimleri de, ön^ 
derleri de bu mevzuda sadece Kur'an'dan ve Hazre
ti Peygamber'in sünnetinden anlayabildiklerini anla
mış, koymuşlardır. Hiç bir zorlama, hiç bir yerde ba
his mevzuu olmamıştır. Kur'an'ın ruhu bunu telkin 
ediyor. O halde, zorlama olmadığına göre, birtakım 
bilgisiz kimselerin şu veya bu şekilde yanlış bir dav
ranışta bulunmasını, ne bir mezhep müntesibine iza
fe etmek, ne de Islamiyete izafe etmek hiç bir za
man aklıselimle, hakkaniyetle kabili telif olmadığını 
hepinizin bildiğinden eminim. 

Şu halde, Müslümanlar kardeş olduğuna göre ve 
islam Dininde de bir zorlama olmadığına göre ve 
islamiyet beşikten mezara kadar bilgiyi tahsil etti
ğine göre; bizim kardeşçe, birlik ve beraberlik içe
risinde yaşamamıza, Dinimizin bu esaslarından yete
ri kadar istifade etmemize neler engel oluyor?.. En
gel olan cehalettir, Islamiyeti bilmemektir, ondan 
uzak kalmaktır. Hepinizi tenzih ederim, bütün Mil
letimizin fertlerini bu şeylerden korumaya mecbu
ruz. 
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Bakınız sizlere bir misal arz ediyorum : Hazreti 
Ömer radiyallahü anh Efendimizin yanına bir gün 
bir kadın gelir, bir meselesi vardır, tsevidir; yani gay
ri müslimdir; musevi de olabilir. Bir mesele izah 
eder. Hazreti Ömer ona şöyle söyler: «Size bir iyi
likte bulunmak istiyorum.» Kadın, «Buyurun» der. 
«Islamiyeti kabul eder misin?» deyince kadın dikle-
şir ve «Hayır, ben dinimden memnunun, olmak is
temiyorum.»- der. O zaman Hazreti Ömer kadından 
özür diler ve «Yâ Rabbi, şahit ol, zorlamadım, sa
dece duyurdum.» der. 

Aslında bu sözler Kur'an-ı Kerim'in emrine uy
gundur. Çünkü, dinde zorlama yoktur; ama lsîamın 
güzelliğini, İslâmın büyüklüğünü, lsîamın insana tel
kin ettiği yüceltici prensipleri de vatan evladının 
hepsine duyurmak konusunda hepimizin mecburiyeti 
vardır. 

Çok güzel buyurdu Atıf Beyefendi ve Hamdi Be
yefendi : «Eğer ruhlar boş kalırsa, elbette insan inan
mak mecburiyetindedir; yanlış yollara sapabilir. Şu 
veya bu telkinlerin tesiri altında kalır; ondan sonra 
kardeş kardeşinin boğazına sarılabilir.» 

Bundan kaçınmanın yolu, Islamiyeti bütün ber
raklığıyla olduğu gibi öğretmektir. Bu da, başta Di
yanet îşleri Başkanlığımızın ve Maarifimizin vazife
sidir. İslam ne ise, o öğretilmelidir. Şu veya bu şe
kilde, benim düşünceme göre, bir başkasının düşün
cesine göre öğretilmek değil; hak ne ise, doğrusu 
ne ise o öğrenilmelidir ve herkes öğrendikten sonra, 
kendi istidadına göre elbette ondan yararlanmak 
onun en tabii hakkıdır. 

Değerli senatörler; 
Bu hususta Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi 

ve sellem insanlığa örnektir. Misal olarak arz etmek 
istiyorum : 

Bir gün bir gayri müslim, Hazreti Peygamberde 
bir alacağı vardır, huzuruna gelir, alacağını ister, ya
kışıksız ifadelerde bulunur. Bu gayri müslim şahsın 
bu yakışıksız ifadeleri karşısında, orada bulunanlar
dan Hazreti Ömer hiddetlenir ve ayağa fırlar. Haz
reti Ömer'in bu durumunu görünce, Peygamber sal
lallahü aleyhi ve sellem ona şöyle hatırlatır: «Ya 
Ömer, senin için bu takındığın tavırdan daha güzeli 
vardır. Bu zata alacağını güzel bir lisan ile güzellik
le istemesini telkin edersin. Bana da borcumu vak
tinde, biran önce ödememi telkin edersin. Bu du
rum benim için çok daha iyidir.» der. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bir ricada bulunaca
ğım. 
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LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Estağfurullah, 
emredin efendim. 

BAŞKAN — Sürenizin geçtiğinin ben de farkına 
varmamışım; beş dakika geçmiş, 10 dakika yerine. 
Lütfen bağlar mısınız? 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
özür dilerim, bağlıyorum. Ancak iki sualim var; lüt
federseniz buradan sorarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Tabii, tabii. 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Bu ahlaki dav
ranış muvacehesinde gayri müslim zat, bunların bu 
durumu sahibi bulundukları, saliki bulundukları inan
cından gelmektedir ve o da İslam şerefine mazhar 
olur. 

Zürih'te bir kasabada, bir genç müslüman olmuş. 
Annesi bundan üzülmüş, papaza götürmüş. Papaz 
efendi çocuğa telkin edecek, o da vazgeçecek. Ço
cuk dediğim 20 - 22 yaşlarında, Sehaffhausen Kasa
basında. Şimdi, genç dinledikten sonra diyor ki, «Pa
paz efendi, müsaade ederseniz ben bir şey sormak, 
öğrenmek istiyorum. İslamiyetin insanlık için zararlı 
hükümleri nelerdir? Siz bunları bana telkin eder mi
siniz, anlatır mısınız? Kasaba papazı cevap vermez. 
O zaman genç der ki, «Çok iyi biliniz ki, «el-hamdü-
lil-lah ben müslümanım.» der. Bu durumu müşahe
de eden gencin annesi de İslam şerefine erer. Batı' 
da bunlar çoktur. Vaktim geçtiği için sizlerin vakti
nizi ve muhterem Başkanımızın müsamahasını suiis
timal etmemek istiyorum. Tasarladığım bir düşünce 
var idi, onu bir başka zaman size arz ederim. 

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığının bir kısım ih
tiyaçları vardır. Bir kanun teklifi halinde bu ihtiyaç
larını dikkate alarak, evvelki kanun çıkmadığı için, 
(Evvelki kanun hallediyordu bunu) 633 sayılı Kanu
nun tadil eden kanun çıkmadığı için, bendeniz Sayın 
Ömer Ucuzal Beyefendi ve Sayın Hasan Fehmi Gü
neş Beyefendi ile de (Şimdiki İçişleri Bakanımız) gö
rüştüm, bir kanun teklifinde bulundum. Siz muhte
rem senatörlerin de himmetlerine ihtiyaç olduğunu 
arz ediyorum. Birinci istirhamım bu. 

İkincisi de, yüksek huzurunuzda söylemeyi hiç 
arzu etmezdim; ama bir gerçeğin dile getirilmesi için 
söylemek zaruretini duyuyorum. Diyanet İşleri Baş
kanlığında, diğer bir kısım müesseselerimizde de ol
duğu gibi, gadre uğratılanlar vardır. Sadece İslâmi-
yeti yaşatmak, onun yolunda milletimize hizmet et
mek azminde olan bir kısım kimseler gadre uğratıl
maktadır. Vakit kalmadığı için, müsamahanıza gü
venerek bu kadarla iktifa ediyorum. Hassaten Sayın 

— 302 — 



C. Senatosu B : 34 4 . 2 . 1979 O : 1 

Başbakanın bu hususla ilgilenmesini kendilerinden 
istirham ediyorum. 

Başka düşüncelerimi gündem dışı bir konuşma 
ile yüksek huzurunuza getirmeyi düşünüyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin bu mümtaz 
camiaya ve büyük Milletimize hayırlı olmasını Allah' 
tan diler, hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Sayın üyeler; 
Şahıslan adına beş üye konuştu. Altıncı üyeye, 

son söz hakkı saklı kalmak üzere konuşma verece
ğim. 

Şimdi söz sırası Sayın Bakanda. Ancak daha ev
vel gelen yazılı sorular var; onları da tutanağa geçi
rip, Sayın Bakanın süresini almama yönünden oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kahramanmaraş olaylarında adam öldürme, yağ

ma ve yakma olaylarına karışan din görevlileriyle il
gili kişiler var mıdır? Varsa haklarında idari bakım
dan ne gibi işlem yapılmıştır? 

Aracılığınızla Sayın Bakanın cevaplandırmasını 
arz ederim. 

Kahramanmaraş Üyesi 
Rıza Akgün 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulara Sayın Bakan tarafından yazı

lı cevap verilmesini arz ve rica ederim. 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

1. Anayasamızın 2 nci maddesinde laiklik ilkesi 
Devletin temel ilkelerinden biri olarak kabul edil
miştir. Bununla birlikte 154 ncü maddeye göre, Di
yanet işleri Başkanlığı genel idare içerisinde yer al
mıştır. Bu açık çelişkiyi gidermek için Diyanet İşleri 
Başkanlığının özerk bir kuruluş haline getirilmesi 
düşünülmekte midir? 

2. Halen kaç köyümüzde imam kadrosu yok
tur? Bu noksanların tamamlanması için alınan ted
bir nedir? 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Delaletinizle Sayın Bakandan aşağıdaki sorumun 

cevaplandırılmasını rica ederim. 
Konya Senatörü 

Muzaffer Demirtaş 

1. Bu yıl hacca gitmek kısıtlandırılmıştır. Üç 
yılda bir kere gidilmesi prensibi konmuştur. Tatbi
katta ve Hükümetin muhtelif beyanlarına göre de, 
bir kere gidenlere bir daha dışarı çıkma izni veril
meyeceği açıklanmaktadır. İleride bu beyana göre 
hacca gitmek işinde kısıtlamaya devam edecek misi
niz? 

2. Hükümetiniz birçok turistik gezilere döviz 
bulurken, sporcuların dünyanın en güzel beldesi 
memleketimiz olmasına rağmen kamp yapmalarına 
müsaade ettiğine göre, Müslüman Türk vatandaşına 
bu eziyeti reva görüyor musunuz? 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle Sayın Bakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Konya Senatörü 
Muzaffer Demirtaş 

1. Diğer memurlara yan ödeme verilirken, Di
yanet İşleri Başkanlığına bağlı müftü, vaiz, imam, 
müezzin ve Kur'an öğreticilerine yeterli yan ödeme 
verilmemektedir. Bu haksızlığın giderilmesi için ne 
düşünülmektedir? Böyle bir gelişme var mıdır? Var
sa hangi meslek mensubuna ne kadar yan ödeme ve
rilmesi düşünülmektedir? 

2. Bugün kadrosuzluk nedeniyle din görevlileri
nin çoğu müddetlerini doldurduğu halde, müktesep
lerinin altında maaş almaktadırlar. Bu adaletsiz tat
bikatın düzeltilmesi için ne yapılmaktadır? 

3. Din görevlilerinin gördükleri kutsal hizmetle 
mütenasip olarak saygınlıklarının artırılması husu
sunda ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI LÜTFl DOĞAN (Malatya 

Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Gerçekten mutlulukla izlediğim Diyanet İşleri 

Başkanlığı Bütçe müzakereleri sırasında zamanımız 
çok kısıtlı olduğu için, sizleri yormadan, kısaca çok 
önemli sunduğunuz bilgileri karşılamak ve soruları
nızı cevaplandırmak istiyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1979 Yılı Bütçesinin Yü
ce Senatoda görüşülmesi sırasında sayın senatörler-
ce belirtilen yapıcı görüş, eleştiri ve temennilerden 
gerçekten çok yararlandım ve mutlu oldum. Hatta 
şunu da söylemek istiyorum: Bu münasebetle büyük 
Senatonun her partiden üyeleri gerçekten İslam Di
ninin gereklerini içten kavramış durumdadır. Bu ba-
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kımdan, gelecek bütçe müzakerelerinde ricam, bu 
konulardaki, İslâm Dinini yüceltici ve övücü konuş
malarını başka bir toplantıda yapmaları, gerçekten 
bütçe müzakerelerinde esasa müteallik konuları bu
rada serdetmelerini daha yararlı görüyorum. Sayın 
Senato Başkanlığımız beni mazur görsünler, hatta 
nükte olarak söyleyeceğim; keşke bir seminer düzen -
lense de, sayın senatörlerimiz bu konudaki düşünce
lerini daha geniş kapsamlı şekilde, uyarılarını anlat-
salar. 

Kendilerine ayrı ayrı içten teşekkürlerimi suna
rım. İleri sürülen eleştiri ve önerileri yeni bütçenin 
uygulamasında dikkatle gözönünde bulunduracağız. 

Sorulan yanıtlamaya geçmeden önce, Diyanet İş
leri Başkanlığının tarihçesi ve bugünkü durumu hak
kında çok kısa bilgiler sunacağım. 

Bilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 154 ncü maddesinde yer 
alan anayasal bir kuruluştur. 1920 yılında kurulan 
Seriye ve Evkaf Vekaletinin hizmetlerinin politika
nın etkisi dışında tutulması amacıyla 1924 yılında 
kaldırılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş
tur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet dönemine 
özgü bir kuruluştur. Varlığı Anayasanın laiklik il
kesiyle çelişmez. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin 
970/50 esas sayılı Kararında da belirtildiği gibi, din, 
sosyal bir disiplindir. Anayasamız vicdan ve din hür
riyetini güvence altına almış bulunduğuna göre, din 
hizmetini Devletin koruyuculuğu altında yürütmesi, 
anayasal güvencenin gereği olup, çok yönlü yararla
rı da vardır. 

Nitekim, incelemenize sunulan Bütçede, bu hiz
metler için Genel Bütçeden 3 138 732 0C0 liralık bir 
ödeneğin ayrılmış olması, Cumhuriyet Hükümetinin 
konuya verdiği önemi kanıtlar. 

Din hizmetleri için eleman yetiştiren Ankara Üni
versitesi İlahiyat Fakültesi, Erzurum İslami İlimler 
Fakültesi ve diğer altı yerde bulunan Yüksek İslam 
Enstitüleri çalışmaktadır. 

Din hizmetleri için yapılan harcamaların tümü 
hakkında tam bir fikir sahibi olabilmek için beledi
yelerde istihdam edilen mezarlık imamları, aylıkları 
köy bütçelerinden karşılanan kadrosuz köy camileri 
imamları ile aylıkları cami yaptırma ve yaşatma der
neklerinden karşılanan imam hatiplerin de gözönün
de tutulmaları gereklidir. 

Bu hizmetlerin, Devletin ilgisi dışında halkın oluş
turduğu örgütler tarafından yürütülmesinin vicdan 

J ve din hürriyetine verilen üstün değerle bağdaşma
yacağı açıktır. Bu gerçeği böylece gözler önüne ser
dikten sonra, mübarek Dinimizin ve din hizmetinin 
siyasal yarar ve kişisel çıkar aracı olarak kullanılma 
arzularına kesinlikle müsaade olunmayacağım bir 
kez daha ifade etmek isterim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, hukuk devleti ilkesi ve 
Anayasada belirtilen kuruluş amacına uygun olarak, 
keyfi işlemlerin ve kişisel çıkarların yer bulmadığı, 
örnek bir Cumhuriyet kuruluşu olarak genel idare
deki yerini almış bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığında 48 732 kadrolu per
sonel görev yapmaktadır. Başkanlığın iller kurulu
şunda 67'si il, 572'si ilçe olmak üzere, toplam 639 
müftülüğü vardır. 4 adet eğitim merkezi ile yurt içi 
taşra kuruluşu, 643'e ulaşmıştır. Ayrıca yurt dışı gö
revleri de bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Geçen yılki Bütçe müzakerelerinde özellikle Mil

let Meclisinde ve Senatoda önerilen konulan da dik
kate alarak yaptığımız ve Diyanet işleri Başkanlığı
nın büyük sorumluluğu içinde, geçen 1978 yılında 
yaptığımız işleri planlamış durumdayız. Gelecek yıl 
da aynı plan ölçüleri içinde çalışmalar sürdürülecek
tir. 

önce, 1978 yılında şimdiye kadar başarılan bazı 
konuları belirtmek istiyorum ki, bu konular içinde 
bazı sorular da aynı şekilde cevaplandırılmış olacak. 

Cumhuriyet Hükümeti kumlduktan sonra, yıllar
dır bir türlü kurulamayan ve Diyanet İşleri Başkan
lığının en büyük karar ve danışma kurulu olan Din 
İşleri Yüksek Kurulu tam üye ile seçim yaparak te
şekkül etmiş bulunmaktadır. 

Hac ibadetinin, (Ki, genellikle birçok Miliet Mec
lisi üyeleri ve bugün de senatörlerimiz bu konuda 
soru sordukları için bunu da arz etmek istiyorum.) 
Dini yaşantımız ve yurt ekonomisi için taşıdığı bü
yük önem herkesçe bilinmektedir. Ancak bu ibadeti 
bir ticaret aracı haline getiren çıkarcılar, hacı aday
larımızı çeşitli vaatlerle kandırarak fazla kazanç sağ
lamak hırsı ile onları büyük zorluklar ve sıkıntılarla 
karşı karşıya bıraktıkları gibi, ulusal ekonomiye de 
büyük zararlar ve davranışlarda bulunmuşlardır. 

Bu durumu gözönünde tutan Diyanet İşleri Baş
kanlığı, müslüman vatandaşlarımıza, hac ibadetini 
dini koşul ve kurallara uygun olarak, sağlıklı bir bi
çimde ve tam bir güvenlik içinde yerine getirmeleri-

I ni sağlayacak hizmetleri sunabilmek amacıyla iki yıl-
I dır sürdürdüğü deneme çalışmalarını 31 Ocak 1979 
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günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Orhan Eyüboğlu'nun huzuru ve ilgili kuruluşların 
temsilcilerinin katılmalarıyla gerçekleştirilen toplantı
da değerlendirilmiş ve Başkanlığın her yıl 25 - 30 bin 
hacı adayı için hac seferleri düzenleyebileceğim, TRT 
ve Basın aracılığıyla kamuoyuna açıklamış durum
dadır. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Bu konuda bazı arkadaşlarımız sordular. Kısaca 

biz, hac konusunu diğer ibadetler, namaz ve oruç gi
bi, halkın bu çok kutsal saydığı görevde Devletin il
gisini, Hükümetin ilgisini ve korumasının gerektiğine 
inandık. Bu yüzden geçen seneki uygulamamızda hac 
ibadetini kısıtlamadık. Kendisine farz olan bütün 
yurttaşlarımızı kısıtlamasız yolladık. Ancak, kendi
ne farz olmayanları, nafile ibadetleri kısıtladık. Bu 
kısıtlama da hem ülkemizin ve hem de şimdiki, 
Mekke'de yapılan hac ibadetinin bir zarureti olarak, 
memleketimizin, ekonomimizin, dini durumun, hal
kımızın durumunun, İslam âleminin durumunun bir 
mecburiyeti olarak yapmış bulunuyoruz. 

İbadetimizi kısıtlamadık ve bunun... 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Niçin ge-

nelleştirmediniz Sayın Bakan?.. Vatandaşlar arasın
da huzursuzluk yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, böyle bir usulümüz 
yok efendim, müsaade buyurun. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devam
la) — Vaktimiz kısa olduğu için, daha etraflıca bu 
konuda din ulemasının; Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Din İşleri Yüksek Kurulunun, bütün İslam âleminin 
buradaki görüşlerini burada uzun uzun anlatma im
kânım yok. 

Nasıl bir dine sahip olduğumuzu, Hıristiyan ol
madığımızı, müslüman olduğumuzun idraki içinde 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Hıristiyanlıktaki bir 
mezar ziyareti değildir. Islamiyette, «Komşusu aç 
iken, karnı doyan benden değildir.» diyen bir dine 
sahip olarak, ülkemizin ekonomik, sosyal gerekleri
ni, İslam âleminin gereklerini düşünmek mecburiye
tindeyiz. 

İnşallah vakit olursa, (Vaktinizi israf etmek iste
miyorum) bunu daha geniş kapsamlı bir şekilde an
latmak istiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Onların ima
nı işkembede. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lüzum yok bu tür ko
nuşmalara efendim. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devam
la) — Değerli senatör arkadaşlarım, lütfen, ben hiç 
kimseyi... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan bu nasıl laf? Buradan çıkıyor bu rahatsızlık, bu 
laf söylenir mi?.. 

BAŞKAN — Anlıyorum, anlıyorum. 
Sayın Feyyat dikkat buyurun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Size demiyo

rum ki... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Olur mu 

canım, böyle laf söylenir mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat. Mü

saade buyurun Sayın Ege, müsaade buyurun ben çö
zeceğim efendim, lütfen. 

Sayın Feyyat, tekerrür etmeyecek efendim bu ha
reketiniz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka
nım, istirham ederim... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Buna çare bulun 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devam

la) — Sayın senatörler... 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, «İşkembe»* dedi. Ne demektir yahu bu?.. 
BAŞKAN — Efendim, ben gereğini yapıyorum, 

lütfen izin buyurun. Ben söylüyorum. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ayıp 

yahu!.. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim. 
Buyurun Sayın Bakanım, 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Sayın senatörler; faziletli insanlar; 

Konu bir iki kelime ile özetlenecek, kesin hat* 
I'arla söylenecek konu değil. Ben ancaık, niçin bu
nu yaptığımızı söyledüm, Bunu, kendi memleketi
mizin, yurttaşlarımızın farz ibadetinin gereği oldu
ğu için, hac ibadetinin farziyetinin bir gereği, (Al
tını çiziyorum) memleketimizde yaşayan halkın, ya
şayan insanların yaşayışının bir gereği. Ayrıca, İs
lam aleminde bütün İslam âlemini kapsayan, 
her gün sayıları artan insanların farzayetlednd 
yapmalarının bir gereği olarak Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti bu düzenlemeyi yapmıştır. 
Bu düzenlemeyi yapan yalnız Türkiye değildir^ 
Nijerya yapmıştır. Malezya yapmaktadır, İran yap
maktadır ve bir ay önce Pakistan'dan, Türkiye 
Cumhuriyetinin yaptığı bu düzenlemeden çok mutlu 
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olduklarını ve bunlara ait bilgi edinmek istediklerini 
ve oraya da çağırdıklarını söylediler. 

Arkadaşlarım; 
Konu kışkırtmalar veya karalamalarla değil, bir 

keyif meselesi değildir. Bu îslam âleminin bütün 
insanlığın üzerinde, özellikle olanakları dar olan bü
tün îslam âleminin üzerinde duran, onları sömür
mek isteyen bu ekonomik darboğazlar içinde, yal
nız bizim konumuz değildir. Bu konularda çok 
dikkatli olmak gerektiğini belirtmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; 
Bilhassa islam âleminin bu konunun düzenlen

mesi hakkındaki görüşlerini geçenlerde Hac'dan ön
ce Mekke'de hükümetlerle yaptığım temaslarda öğren
miş bulunuyorum. Öyle sanıyorum ki, yakında bu 
konuda islam âleminin de bir düzenleme yapması 
lazım geldiğini duyacaksınız. Belki de o konudaki 
düşünceleri duyunca, lütfen hislerimize kapılarak bir
birimizi kınamaya değil, İslam âleminde hac mera
siminin, hac menasikiriin akıllıca, bilime uygun, dik
katlice düzenlenmesi lazım geldiğini bütün Müslü
man milletleri ittifak etmektedirler. 

İç ve dış düşmanlarımızın kışkırtmaları ile son 
aylarda yurdumuzda meydana gelen acı ve toplum
sal olayların yenilenmesini kesinlikle önlemede Di
yanet işleri Başkanlığımıza önemli görevler düşmek
tedir. Bu yolda ehil ve saygın din bilginlerimizden 
oluşacak ekiplerle yürütülecek bu çalışmaların hazır
lıklarını tamamlamış olan Başkanlık, «Kardeşlik ve 
Sevgi Yolunda Bilinçlenme Programı» adı altında 
yürüteceği hizhetleri, 1979 yılı Bütçesinin yürürlüğe 
girmesiyle başlatılacak ve titizlikle sürdürülecektir. 
Din müessesesi, olduğu gibi dostluk için, birlik 
ve kardeşlik için gelmiştir. Özellikle islam Dini, 
insanı akılları ile düşünceleri ile yaklaştıran, birleş
tiren bir din olması sebebiyle daima kendi niteliği ve 
özelliği içinde bu memlekette hizmet yapacak bir 
biçimde sürecektir. Bu bakımdan, yakın yıllarda 
memleketimizi bölmeye matuf bütün (içten olsun, 
dıştan olsun) hareketlere karşı islam Dininin bir
leştirici, yaklaştırıcı tutumunu, niteliğini din gö
revlilerinin yerine getireceğine inanıyorum. 

Sayın senatörler; 
Geçen dikkatimi çekti. Dün basının büyük ada

mı, düşünce adamı Sayın Abdi ipekçi Beyefendinin 
acı kaybı dolayısıyla bütün ulusun acılarım dile ge
tiren parti liderleri, belki bazı kelimeleri söylediler; 
ancak, en önemlisi, üzerinde durdukları bir cümle 
hepsini birleştirmiştir. O da ne: «Allah rahmet et-
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sin.», Allah'tan onun için rahmetini istemede bir
leşmişlerdir. Din daima birleştirici olmuştur, sevgi 
uyandırıcı olmuştur. 

O halde, memleketimizde asırlardır İslâmiyetin 
imanı ile yoğrulan bu Milletin de dıştan olsun, içten 
olsun; parçalayıcı, mezhebi birtakım kışkırtmalarına; 
karşı yine ehliyetine güvendiğimiz din görevlileri 
programlı bir şekilde çalışacaklardır. 

islam ülkeleri arasında, (Bazı senatör arkadaşla
rım da buna temas ettiler) dini günler ve bayram
ların başlangıç günlerinin tespitlinde süregelen ayrı
lıkları gidermek amacıyla yapılan ve Türkiye'nin ön
cülüğünü yaptığı Diyanet işleri Başkanlığının yürüt
tüğü toplantı başarı ile sonuçlanmıştır. 

Sayın senatörler; 
Hac düzenlemesinde olduğu gibi, başlangıçta 

memleketimizin birtakım şartlanmış insanları, daima 
Türkiye'yi bu konuda kınamakta, ileri geri Diya
net işleri Başkanlığını lüzumsuz ayrılıklar içinde bı
rakmakta idiler. Ancak, Konferans toplanmış, tar
tışmalar yapılınca gerçek ortaya çıkmıştır. Bu konu 
yalnız Türkiye ile Araplar arasında bilimsel metot
lara tabi olan, uyan Kandilli Rasathanesinin hatası 
değil, bütün islâm âleminde birtakım ayrılıklar ol
duğu ortaya çıkmış ve bu konferans neticesinde bu 
birlik sağlanmış durumdadır. 

Sayın senatörler; 
Yine islam âlemi 14 ncü çağı bitirmiş, 15 nci 

çağa katılmış durumdadır. Bu bakımdan, bütün 
islam milletlerinin islam uygarlığını kutlamasına, 
her şeyi ile Türk Ulusu da katılacaktır. Bu konuda 
ulusal komitelerin yaptığı toplantıya Mekke'de katıl
dım ve bunlar gelecek yıl uygulamaya konacaktır. 

Başkanlığın bugünkü statüsü 22.6.1965 gün ve 
630 sayılı Yasa ile saptanmıştır. Değişen koşullara 
ve belirlenen gereksinmelere uygun gelişme ve de
ğişiklikleri içeren tasarı 1897 sayı ile kanunlaşmışsa 
da, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden gö
rüşülmek üzere iki kez Türkiye Büyük Millet Mec
lisine geri gönderilmiştir. Ancak, ikinci gez görü
şülmesi henüz gündeme alınmamıştır. Görüşülmesi
nin gecikeceği anlaşılırsa, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın geri çevirmesine neden olan maddeler dışında 
kalan maddeler, yeni bir tasarı halinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulacaktır ki, Sayın Senatör 
adaşım Lütfü Doğan Beyefendi aynı konuyu burada 
dile getirmişti. 

Diyanet işleri Başkanlığı Merkez Kuruluşu; Araş
tırma, Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme 
Dairesiyle Hac Dairesi kurularak güçlendirilmiştir. 
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1978 yılında 236 adet 1 - 4 ncü dereceler arası 
kadro alınarak görevlilerin bir kısmına terfi olanak
ları sağlanmıştır. 1978 yılı içinde 1970 yılı için alı
nan 2 000 imam hatip kadrosunun, kadrosuz köy 
camilerine tahsis olunduğu malumlarıdır. Geçen 
hafta köy camileri için 2 000 adet daha imam ha
tip kadrosu verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu ka
rarının çıkmasıyla kadrosuz köy camii kalmaması 
için gösterilen çabalar verimli bir sonuca ulaşmıştır. 
Bunların dağıtımı, önümüzdeki günlerde valiliklerce 
gözden geçirilip, son şekli verilecek olan sıralama 
listelerine göre yapılacaktır. Bu amaçla 1979 yılın
da 4 000 adet daha kadro alınması hususunda Sa
yın Maliye Bakanı arkadaşımla vardığımız mutaba
katı bilginize sunmaktan mutluyum. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de 1965 yılında başlatılan köy camileri

ne kadro verilme işi, o zamandan beri devam et
miştir. Ancak, şimdiye kadar 17 000 açık vardır. 
Hükümetlimiz bunun tamamını en kısa zamanda bi
tirmek amacındadır. Bunu yaparken de, sayın se
natörler kabul buyursunlar, hiç bir politik, siyasi, 
orası oy verdi, burası oy verdi meselesi değil, 
yalnız Türk köyünün camilerinin konusu, camiler
deki minarelerindeki ezan sesinin duyulması konusu, 
oradaki halikın cenazelerinin kaldırılması konusu ola
rak en yakın zamanda, öyle sanıyorum ki, iki yıl 
içinde bu 20 000 açık kadroların hepsinin doldu
rulacağını ve bunun da bir belirtisi olarak Cumhu
riyet Hükümeti, bu yeni Hükümet kurulup da 1 yıl 
içinde 4 000 kadronun dağıtılmasından bunu gös
terdiğini ve bunda bir Bakan olarak gerçekten çok 
ciddi olduğumu belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Bu bir İslam ve iman konusu olduğu kadar, hal

kın bir ekonomik konusu olmaktadır. Aralarında 
birtakım anlamsız yarışmalara, çekişmelere yol 
açmaktadır. Bu bakımdan, bütün senatörlerin ve 
milletvekillerimizin de Türk halkının temsilcileri ola
rak önem verdiği bu konuyu, Diyanet İşleri Baş
kanlığımıza tahsis edeceğimiz kadrolara çok yakında 
neticelendirmiş olacağız. 

Eskiler, «El acele min şeytan» derler. Özür di
lerim Arapça söylediğim için; çok duydum da se
natörlerimiz güzel hadisler okudular, manası, «Acele 
şeytandandır». 

BAŞKAN — Sayın Bakan, acaba konuşmaları
nızı toplama imkânı bulunabilir mi?.. Çok az bir 
süreniz kaldı çünkü. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Evet efendim, bitireceğim efendim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu bakımdan geçende Büyük Milleıt Meclislinde 

biraz acelece çıkan ve vekil imam hatipleri asalete 
geçirmekle ilgili bir Yasadan ötürü, 15 bin görevli
nin terfi etme imkânı olamamıştı. Niyabet bugün bir 
müjde olarak, (ki, önümüzdeki perşembe günü Kan
dildir) bütün din görevlilerine 15 bin din görevlisi
ne bir müjde olarak şunu belirtmek istiyorum ki; 
bu şekilde bekleyen yüksek dereceli imam hatip kad
rolarının değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu ka
rarı da çıkmış bulunuyor. Sağlanan bu olanaklarla 
2088 sayılı Yasa ile vekil imam hatiplerden, asa
lete geçirilen imam hatiplerin intibak ve terfileri ya
pılarak bu görevlilerimizün sıkıntıları giderilecektir. 

Din görevlilerinin asli görevlerini gereği gibi ye
rine getirmeleri ve toplum kalkınmamızda büyük 
katkısı olacak hizmetler vermelerine büyük özen 
gösterilecektir. Bu amaçla hazırlanan eğitim prog
ramları kesintisiz uygulanacaktır. Din görevlileri
mizin ve Diyanet İşleri Bakanlığının her kademesin
de görevli bulunanların kesinlikle politika dışında 
kalması, 633 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin açık 
emridir. Aksine hareket edenler hakkında gerekli 
işlem yapılarak görevle ilişkileri kesilecektir. Bu 
maddenin işletilmesiyle sayıları pek az olan kişilerin 
görevlerine son verilmiş olduğunu üzülerek belirtir
ken, bu sayının yükselmemesini candan temenni et
tiğimi huzurunuzda açıklamak isterim. 

Bu münasebetle bir senatör arkadaşımızın da 
belirttiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığında yasasız, 
yönetmeliğe aykırı bir şey olmamıştır. Bir senatör 
arkadaşımızın söylediği bir iki kişi hakkındadır. Bu 
kişiler de açıkça camide siyaset yapmışlar, umumi 
adaba aykırı sunuşlarda bulunmuşlardır. Bu yap
tıkları sunuşlardan dolayı haklarında tahkikat yapıl
maktadır. Kanunun dediği yapılacaktır. Diyanet 
İşleri Başkanlığında bulunan bir insan olarak haksız 
bir muamele yapılmayacağını, bir kadre uğrama 
muamelesi yapılmayacağını belirtmek istiyorum. 

Ancak, şunu istiyorum ki; bütün partiler burada, 
din görevlilerinin parti adamı olmamalarını, siyasi 
çıkarlar için konuşmamalarını, bazı parti adamları
nın zaman zaman, «Din görevlileri yalnız bizim par
timiz için konuşması lazım geldiğini...» ifade etmele
rine rağmen, bunu baskı altında yapmalarına rağ
men, «50 dakika partimizden konuşun, 10 dakika 
dinden konuşun.» demelerine rağmen, Diyanet İş-
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leri Başkanlığındaki bütün din görevlileri ve halk 
artık bu mananın geri bir anlam olduğunda bütün
leşmişlerdir. Devlet Bakanı olarak Türk Halkının 
benimsediği, bütün partilerin ortak değer halinde 
olduğu, Anayasanın bir hüikmü olduğu, din görev
lilerinin herhangi bir partinin çıkarını, herhangi bir 
partinin zararını hedef almayan; yalnız Türk Ulusu 
için, Türk Halkının mutluluğuna, insanların sevgi
sine kendisini adamış insanlar olmalarını İnşallah 
göstereceğiz. 

Sevgili senatörlerim; 
54 sene öncesini hatırlayınız. Vahşette birleşen 

düşmanlarımızın karşısında, Büyük Mustafa Kemal 
Paşa'nın çevresinde ak sakallı müftülerin, onun ya
nındaki vaizlerin, Anadolu ulemasının, o memleke
tin düşmanlarına karşı nasıl Atatürk ile Türk Ordu
su ile bütünleşip onları denize dökmüşse, çağımızda 
da çoğulcu demokrasinin bir gereği olarak din gö
revlileri makamlarını bulacaklar. Hani «Sakalını 
makamında tut» der gibi, elleri öpülen, ağızlarından 
çıkan sözler göz yaşlarıyla dinlenen vakur insanlar 
olacaklarını ümit ediyorum. 

Sayın senatörler: 
Bunu yapamazsak, din görevlilerini muhtelif 

partilerin adamı olarak kullanmaya devam edersek, 
bundan zarar gören yalnız Türk demokrasisi değil, 
Türk Ulusu ve bütün insanlık olacaktır. Buna inan
cım olduğu için. tekrar etmek istiyorum; bu konu
da bir insan olarak, Devlet Bakanı olarak hatam 
olursa, uyarılarınız ve aydınlatmalarınız beni mutlu 
edecek. Bu bakımdan, bu konudaki hassasiyetimi 
belirtmek istedim. 

Din Şûrasının 1979 yılında toplanması için ge
rekli çalışmalar yapılmaktadır. 1965 yılında Ka
nun çıktığı zaman. Kanunda görülen bu gerek, 
maalesef bu yıla kadar yapılamamıştı. Tüzüğü de 
çıktığına göre, bu Tüzüğün gereği yerine getirile
cek. 

Hutbe vaazlarının amaçlarına en uygun biçimde 
yapılması ve en yüksek düzeyde olumlu ve verimli 
sonuçlar vermesi için hazırlanan programlar, pek 
yakında uygulamaya konulacaktır. Hutbeler bita
bı. vaaz örnekleri kitaplarına yenileri ilave edile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, lütfen rica ede
yim. 

DEVLET BAKANI LÛTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Bitiyor efendim, tamam. 

Türkiye Radyo ve Televizyonunda yayınlanan 
dinî programların ihtiyaca en uygun biçimde cevap 

ı verecek düzeyde yükseltilmesi için yapılan çalışma
ların uygulaması başlamıştır. Özellikle, Türk Hal
kı radyodan olduğu gibi, televizyondan peryodik 
yayınlar istemektedir. Bu peryodik yayınları, gerek
lilerine söyledim, tahmin ediyorum yakında baş
layacaktır ki, ilk başlangıç olarak Sayın Diyanet 
İşleri Başkanlığı iki haftadır sürdürmektedir. Bu 
perşembe de mevlit kandili olması dolayısıyla de-

I vam edecektir. 

I Camilerdeki din görevlilerinin ehliyet içinde bu
lunmaları, daimi surette kendilerini yenileyerek, 
Türk Halkına İslâm Dinini öğretmeleri en önemli 

•konudur; irşat konusu, aydınlatma konusu, en 
önemli konudur. 

Sevgili senatörlerim; 
Bu bakımdan din görevlilerini, İslâmın âlimleri

ni, diğer din erbabı önünde küçük düşürmeyeceğiz. 
Onlar hangi dili biliyorlarsa, (zaman zaman getirir-

I 1er «Efendim şu dili biliyor,») deniyor, neden biz 
I öğrenenleyiz?.. Bunun gereklerini yerine getirecek 
I programlara başlamış bulunuyoruz. Bunu belirtmek 
I isterim. 
I Ayrıca, çok vaktinizi aldım, özür dilerim... 
I BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim, an-
I layışınıza. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Anlayışınıza sonsuz teşekkürler ederim. 

Bir iki konu var kısaca not ettiğim, bu soruları 
cevaplandırmak istiyorum. 

I Özellikle Sovyetlere ziyaretim dolayısıyla yakışık
sız. sınırsız yorumlar, eleştiriler, karalama ve kış-

I kırtmalar görüyorum. Sayın senatör arkadaşlarım 
I bu sözleri söyledikleri için ben onları kınamıyorum. 

Bu üsluba ben katılmayacağım. Çünkü, kişiler yap-
I tıkları yorumlarda serbesttirler. Ancak, şunu söy-
I lemek istiyorum ki; ben Türk Devletinin bir Hükü-
I met üyesi olarak davet üzere, oradaki Müslürnan-
I lan tanımak, durumlarını öğrenmek üzere gittim. 

Türk Devletinin ve Milletinin yararından, Türk Hal-
I kının mutluluğundan başka bir şey, hiç bir yerde 
I düşünmem ve bu amaçlar doğrultusunda Sovyetlere 
I de giderim. Güneye de giderim. Batıya da giderim 
I ve gittiğim zaman ne Sovyet rejimini ne de Marksiz-
I mi övmedim. Ben ne Sovyet rejimini, ne de Mark-
I sizmi övecek küçüklükte bir dünya görüşüne sahip 
I olmayan bir köle insan değilim. Bu bakımdan zi-
I yaretimi. orada yaşayan Müslümanların ve komşu 

devlet arasında barış içinde yaşamamızı, işbirliği 
I yapmamızı sağlamak için oraya gitmiş bulunuyorum. 
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Gerçekten camilerini, cemaatlerini, hayatlarından 
gördüklerimi söyledim. Camilerinde namaz kıldım, 
cemaatle namaz kıldım. Gerçek olan budur. An
cak, sayın senatörler; bu sözleri dikkatlice düşünme
nizi ve söylenen sözlerin dışında birtaikım ilavelerle 
bir Türk devlet adamını gereksiz konuşmalara itme
menizi istirham ediyorum. Hatta gittiğim yerlerde, 
oradaki yaşayan Müslümanların hallerinden, ya
kınlıklarından, onların durumlarından eksikliklerini 
de Allah'a çok şükür, Büyük Türk Devletinin, Türk 
Ulusunun daima uygar, daima ezelden beri özgür 
yaşamış bir ulusun çocuğu olarak gidip, esir bir 
insan gibi değil, orada özgür bir devlet adamı ola
rak, oradaki eksiklikleri ilgililere teker teker söy
ledim. 

Bu bakımdan... 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Kamu 

oyuna da söylediniz mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Kamuoyuna da söyledim. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Türk ka
mu oyuna, Türk kamu oyuna?.. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Hatta bunu, oradaki basın mensuplarına, . Mosko-
va'daki basın mensuplarına radyo ile bildirdim. Ay
rıca, Rüyeti Hilâl Konferansı oldu. Her taraftan 
geldiler. 30 milyonluk Müslüman olan bir kitlenin 
başında olan insan kusurlu olur, iyi olur, şu olur, 
bu olur; ama onu temsil eden madem ki onlar var
dır, onları da çağırdık. Gerçekten konuşmalar 
çok yararlı oldu. «Biz şu kentte bir türlü yapıyor
duk, Semerkand'ta başka bayram yapıyorduk. Bir
çok şeyler öğrendik.» dediler. Senato önünde açık
ça söylüyorum; ondan sonra da giderken dediler ki, 
«Biz basın toplantısı yapacağız.» Basın toplantısı ya
pıldı ve basın toplantısını yapan ben değilim. Ne 
Diyanetle alakası var, ne Devletle; ama Türk Dev
letiyle alakası var. Türk Ulusu konuksever bir ulus
tur. Türk Ulusunun nasıl konuksever olduğunu 
orada yaşasalar bile, onların yaşantılarında gördüm. 
Benim orada basın toplantısı yaptığım gibi, televiz
yonda, radyoda konuştuğum gibi, giderken bir ba
sın toplantısı yaptı. Bu basın toplantısı yapması, 
iki ülke arasındaki ilişkiler gereği bir şeydir. Nite-
'kim, yalnız giden bir Devlet Bakanı Lüıtfi Doğan 
değil, belki bulunduğum yer itibariyle kınıyorsunuz; 
ama buradaki birçok senatörler, öğrendiğime göre 
20 - 30 kişilik heyetler, bu arada Sayın Ucuzal, sa
yın başka senatör arkadaşlarım, öyle bildiğime gö

re Sayın Demirel, Sayın İsmail Hakkı Bey; hepsi 
gittiler. 

Memlöketlerarası ilişkilerin, orada yaşayan in
sanların hayatına yararı olacağını biliyorum. Bu 
bakımdan, Ziyaeddin Babahanof'un da TRT ekra
nından çıkarılma hikâyesi bundan ibarettir. Ben 
nasıl orada bir Türk Devlet Adamı olarak Taş
kent'te, Semerkant'ta, Moskova'da konuştumsa, 
basına bilgi verdimse, o zat da giderken bunu söy
lemiş; ama işin garibine giden bir şey duyuyorum. 

Sayın senatörlerim, neden birbirimiz hakkında 
fazla kuşkulanıyoruz? Düşününüz, Ziyaeddin Ba-
bahanof geldi burada, bilemiyorum kendi iç yaşan
tısını, bir şeyler söyledi. O söylediği sözler belki 
kendi yaşantısının dışında idi, burada kelimeleri 
tekrar etmek istemiyorum. Ondan kendi Devleti 
şüphelenmedi de, niçin 26 senedir bu memleketin 
din hayatında yer alan, kalbimden geçen her ke
limenin ne mana aldığını bilen bir kamuoyu karşı
sında benden niçin şüpheleniyorsunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Şüphelenen 
yok Sayın Bakan. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Hareket 
önemli; eski Diyanet İşleri Başkanısınız. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
—• Hayatımda, Türk Devletinin hiç bir zaman... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Hareket 
önemli hareket. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Bunu belirtmek istiyorum, yine siz istediğinizi ya
parsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, çok teşekkür ederiz 
açıklamalarınıza. Ancak, herhalde bir noktaya da gel-
nık oluyonunuz. O dediğimiz nokta da son gibi gö
rünür Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI LÛTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Evet, son olsun efendim. 

Müsaade buyurursanız, diğer sorulan ben yazılı 
olarak arkadaşlarıma cevaplandırayım. 

Beni dinlediğiniz için, Sayın Başkanın hoşgörüsü
ne çok teşekkür ederim. Gerçekten, diğer senatör ar
kadaşlarımın, İslam Dininin yüceltilmesi ve çeşitli 
yönden bakarak Diyanet İşleri Başkanlığına, din ha
yatımıza, Bütçemize çok güzel cümleler getirdiler. 
Hepsine çok teşekkürler ederim ve hepinizden, bu Di
yanet İşleri Başkanlığımızın Bütçesini kabulünüzü ve 
hayırlı olmasını diler, teşekkür ederim. (CHP sıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Doğan. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakan konuşmaları arasında, bendeniz «Gadr» 
kelimesini arz etmiştim Yüce Heyetinize, gadr olma
dığını beyan buyurdular. İdari tahkikat j^apılıp, ka
nunların tespit ettiği cezaları görebilecek memurlar 
her yerde olabilir. Buna hiç kimse bir şey diyemez. An
cak, hiçbir işlem yapılmadan, herhangi bir idari iş
lem yapılmadan gadre uğrayan Devlet memurları var
dır. Emrederseniz arz edebilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, öyle bir 
usulümüz olmadığı için, bu kadarla kalıyor. 

DEVLET BAKANI LÛTFİ DOĞAN (Devamla) 
—• Arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, müm
kün değil efendim. 

DEVLET BAKANI LÛTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Yalnız şunu arz edeyim : Danıştay var. oraya mü
racaat edebilirler. 

BAŞKAN — Hakkıâliniz var. Zaten kendilerini 
de bu soruyu sormamış sayıyoruz efendim, işleme ko
yamıyoruz. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, 10 ncu mad
deyi okuyun, mümkün değil. Bakın bu arada bir so
ru daha var. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Bakan kürsüden inmeden sual sormak mümkündür 
efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, 10 ncu mad
deyi okuyun, izin verin ben okuyayım. Tatmin olası
nız. bakın okuyorum efendim. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Kayır okumayın, biliyorum; ama tatbikatı var bunun. 

BAŞKAN — Biliyorsanız, niçin tekrar ettiriyor
sunuz efendim? Mümkün değil efendim. Direnirseniz 
yine okuyayım Sayın Ergin. Yardımcı olun lütfen 
bana. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Hayır okumayın efendim, 

BAŞKAN — Sayın Şerafenin Paker. aynı mahi
yette sizin de bir sorunuz var. Ancak, Sayın Bakan 
konuşmaya başladıktan sonra sorunuz bize geldi, altı
na da bunu zaptettik. Bu itibarla işleme koyma ola
nağımız yoktur, haberiniz olsun efendim. 

Teşekkür ederim. 
Son söz Sayın Mehmet Bilgin'in, buyurunuz efen

dim. 

Sayın Bilgin, süreniz 10 dakikadır efendim. 
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer senatörler; 
Beni Hıristiyanlığa davet eden bir mektup alma-

saydım, bu konuşmayı yapmayacaktım. Bilmem içi
nizde böyle bir mektup alan var mı? 

D iya ra Bütçesinin görüşülmesinden bilistifade, bu 
vesileyle. «Zaman zaman dinimize vaki olan tarizle
ri, size emanet ettiğimiz kürsüden niçin cevaplandır ini
yorsunuz?» diye sorular tevcih eden yüce milletimi
zin uyanıklığına ve hassasiyetine hayranlığımı ifade 
etmenin kadirşinaslık olacağına kaniim. 

Sözlerime başlamadan, ecdadımızın maddi ve ma
nevi sahada her şeyin en mükemmelini bize bıraktığı
nı buhara belirtmek isterim. Ayrıca, Devleti, kendi 
arzu. ve emellerine feda etmek isteyenlerin miktarı
nın günden güne arttığı bugünkü ortamda, Osmanlı
lar devrinde, «Gerektiğinde devlete bir can borcu
muz var.?, deyenleri minnet ve şükranla hatırlamak 
ve hauvia inakta fayda mülahaza ediyorum. 

ı '•• IV ıknnjn ?Hacetine müracaat etmeden 
o" n m " , n 'ini aûamı gavri Müslim G. H. Din-
r^> •> ZVJ ^ T ; <r fhe F^- s of Civiüsation» adlı 

n hh >-] "> _uhnru an ndaki Hıristiyanlığın ve 
c"ı <n d "unıuı a ae4 ' <van bir pasajını okuya-

c . 
r* e 
hm. 

G. 
eden 
ma' 

i r i d3es ve altıncı asırda H. D in;-on di 
alem, karmakanşık bi r düzen içinde kendisi-

vedecek balağın kenarına gelmişti. Çünkü, me
deniyeti ikame edecek inançlar yıkılmış, yerine köklü 
hiçbir vk :r kaim olamamıştı. 

Nihayet, bu çözülme '-'e dağılmalarla 4 000 sene-
i'k medeniyet çökmeye yüz tutmuş; beşeriyet, birbi
rini boğazlayan; kanun, nizam tanımayan milletle
rin kahkâri inhbtâmı içinde bitkin. Mesihiyyet... Za
vallı mesih'yyet. Getirdiği esaslar, nizam ve birlik ye
rine. ayrışma ve yıkılma unsuru halinde. Medeniyet. 
dikv-mm he~ kölesine dallarını salmış, için için çürü
yen, çürüdükçe «allanan dev bir ağaç sanki. Bu şü
mullü f e e a. t" ve ayrışma o rtammda. bütün âlemi bir
leştirecek bir ia:aa doğdu. İşte. Hıristiyanlığın varol
masına i'açmerv beşeriyetin sürüklendiği bu ortamda 
T.-lamm ortaya koyduğu ananizama bakalım. İnsa
niyet bir bütündür, Ayrılan cüzleri birleşmeli, ihti
laflar ortadan kalkmalıdır. Aralarındaki farklı mez
hepler birbirlerine yardımcı olmalıdırlar ki, emniyet 
>?!ah için tabiat kuvvetlerinden elbirliği ile istifade 
mümkün olsun. Bu anlaşma ve yardımlaşma olmadık
ça, medeni ha vat nizamının istikamet kazanmasına 
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imkân yoktur. Bunu temin ise, bütün insanlığın salahı 
için şarttır. 

İsİamın sağlamak istediği bu hayat ne bir ferdin, 
ne bir milletin, ne de bir neslin davasıdır. Bunlar fa
ili beşerin küçük bir idrak İle vakıf olabileceği mah
dut ve muvaffak davalardır. İslamiyet bütün ufukla
ra bakar. Her şeyi baştan sona, inceden inceye hesap 
ederek, şümullü bir gayenin bütün insanlar için ger
çekleşmesine çalışır. Bunun için İslam : 

Fertte, beden ve ruh birliğini; 
Hayatta, maneviyat ile maddiyat birliğini; 
Fert ve cemiyet arasında, hedef birliğini; 
Halk arasında, cemaatlerin müşterek menfaatleri 

birliğini; 
İnsan hakları arasmda, gaye birliğini; 
Ardı ardına akıp giden nesiller arasında, onları 

birbirine raptederek bağ birliğini; 

Esas kabul eder. 
Bunların tahakkuku için, mutlak vicdan hürriye

tini, insanlar arasında tam eşitlik, sağlam sosyal tesa
nüt olan İslam adaletinin dayandığı esasları vaz ve 
tatbik eder. Çünkü, İslam şeref ve izzetin sağlanma
sında çok titizdir. İnsanı hak ve adaletin muhafazası 
'i!2 şeref kazanmaya ve onunla iftihar etmeye teşvik 
eder. Bu ruh ve şuur kanunlarla sosyal adaletin ta
hakkuku içindir. 

İslamiyet; hayat, istikbal, makam, rızk endişesi ile 
hâsıl olan korku şuuruna karşı durur ve mukavemeti 
emreder. 

İslamiyet, içinde en küçük bir eğrilik, en basit bir 
ihtilaf, en cüzi bir boğuşma olmayan, ahenkli, müte
kamil, yepyeni bir fikir manzumesi olarak meydana 
çıkmıştır. 

İslamiyet, ihtilaf halindeki kuvvetleri birleştirmek; 
her türlü meyil ve şevkleri meczederek bunların isti
kametlerini en iyi, ideal bir şekilde tanzim etmek; 
insan, hayat ve tabiatın birbirlerinden ayrılmaz, mü
tekâmil bir birlik halinde olduklarını insanlığa öğret
mek ve bu hakikati cihana itiraf etmek iç'in gelmiştir. 

İslamiyet, arz ve semai, tabiat kanunlarında dün
ya ve ahreti dini nizamda birleştirerek, hepsini tek 
yola irca etmek için gelmiştir. Bu yol Allah'a giden 
yoldur. 

İslam nazarında hayat, Müslümanlar arasında özel 
olarak, insanlar arasında genel olarak esasları belli 
prensipler dahilinde karşılıklı sevişme, yardımlaşma 
ve merhametten ibarettir. «Fert şuurunda yerleşme
yen adalet, kanunla sağlanmaz.» prensibine titizlikle 
sadıktır. İslam davası akla, vicdana, kalbe hitap ile ka-
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imdir. İslam öncesi dinlerde olduğu gibi, birtakım 
mucize ve harikalara dayanan manevi baskı ve zor
lamalardan tamamen uzaktır. 

İslam insandaki idrak kuvvetlerine hürmet eden 
ilk dindir. Onun içindir ki, İslam ile kılıç vesair si
lahlarla maddi zorlama kapısı da kapanmış oldu. Ce
maat üzerindeki maddi ve manevi tasarrufları bakı
mından din adamlarıyla Devlet adamları arasında 
en ufak bir çatışma yoktur. Çünkü, İslamiyet Hıristi
yanlıkta olduğu gibi, iki zümrenin arasını açacak, ru
hani ve idari bir tasarrufa yer vermemiştir. İslam hiç
bir zaman ilmin ve âlimin düşmanı olmamıştır. Bila
kis, ilim tahsilini ibadet mertebesinde dinen farz kıl
mıştır. Engizisyon mahkemelerinin ilim ve fikir adam
larına reva gördüğü işkence ve faciaları, İslam tari
hinde görmek mümkün değildir. Siyasi bazı ihtiras 
ve aşın bazı ayrışma ve milli cereyanlar sebebi ile 
İslam tarihinde görülen nadir vakalar hiçbir zaman 
İskamın hayatı için miyar değildir. Esasen bu gibi na
dir hadiseler, Islamı iyi anlamamış bazı kimseler ta
rafından meydana getirilmiştir. 

İslam, bu kâinatı, ondaki yenilikleri ve bu yeni
liklerin tarihi tekâmülünü getireceği sosyal, iktisadi 
ve fikri inkılâplarının neticelerini en dakik olarak he
sap eden ve herkesten bunu iyi bilen Allah tarafından 
tesis ediien bir dindir. Bunun içindir ki, herkese şâ
mil esaslara ve hiçbir devirde de değerini kaybetme
yen kaidelere sahiptir. Bu genel kaide ve esaslar da
hilinde zamanın gelişmesi ve ihtiyaçların doğması ile 
tatbikatta genişlik esas tutulmuştur. Hikmeti değiş
meyen cüzi meseleler hariç, diğer bütün cüzü mesele
lerin tatbikatı serbest bırakılmış; böylece çok şümul
lü. konularla asırlar boyunca tatbikat sahası garanti 
edilmiştir. 

Hülasa : 
İslamiyet, enternasyonal bir davet, umumi bir ni

zamdır. 
İslamiyet, kuvvetini insani birlikten alan, fikriya

tı ile bütün insanları kendi bayrağı altında eşit şart
larla kardeş olarak toplamak isteyen, tamamen insa
niyete mütemayil bir dindir. 

İslam, insanlığın müşküllerine birlik fikrî ve kök
lü esaslardan ve seçkin yollardan ibaret müstakil hal 
çareleri takdim eder. Bu esasları anlayıp, bihakkın 
tatbik edenlerde şahlanan İslam ruhu, mana ve dü
şünceden vakıa ve şahsiyetlere inkılap ederek, tarih 
sayfalarındaki esatiri kahramanlıkların ve harikala
rın yaratıcısı olmuşjtur. Çünkü, İsİamın, fert Vicdanına 
farz kıldığı daimi uyanıklık ve şuurunda duymaya mec
bur olduğu hassasiyete sahiptir. Bir kaç misalle bu 
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hususu açıklamanın bugünkü ortamda faydalı olaca
ğı kanaatindeyim. 

Hazreti Ali, Devlet Reisidir. Kış günü yazlık el
bise ile tirtir titrerken, hazine tamamen elindedir. Fa
kat, daima uyanık tuttuğu vicdanı ve hassas şuuru 
hazineden kendisini ısıtacak bir elbise almasına ma
nidir. İkaz edenlere, «Doğru söylüyorsunuz; ama hak 
edip etmediğime henüz karar veremedim.» diye ce
vap veriyor. 

Hazreti Ömer, bir gün gezerken hizmetçilerin ayak
ta durup, efendrleriyle sofraya iştirak etmediklerini 
görür, çok kızar ve efendilerine hitaben; «Kimdir 
bunlar, kendilerini hizmetçilerinden yüksek görürler?» 
der ve sonra hizmetçileri efendileriyle birlikte yeme
ğe davet edip, oturtur. 

Münkediroğlu Muhammet bir gün ticarethanesin
de yok iken. oğlu bir müşteriye beş dirheme satılması 
gereken bir malı, 10 dirheme satar. Buna muttali 
olunca, bütün gününü müşteriyi aramakla geçirir ve 
nihayet bulur; «Bizim çocuk yanlışlıkla beş dirheme 
satılması gereken bir malı size 10 dirheme vermiş» 
demesi üzerine; müşteri, «Beis yok, ben 10 dirheme 
almaya razıyım.» demiş. «Sen olsan bile, biz nasıl 
razı oluruz? Biz ancak kendimiz için razı olduğumuz 
şeye senin için de razı olabiliriz» demiş ve beş dir
hemi geri vermiş. Oğluna da çıkışarak, «Utanmıyor 
musun, Allah'tan korkmuyor musun, bir malı değe
rinden fazlaya nasıl satarsın, müşteri razı olsa bile 
sen olamazsın.» 

Ebudeyde bin Cerrah Şimali Suriye orduları Baş
kumandanıdır. Öldüğünde terekesi; bir ibrik, bir sec
cade, bir şiltedir. 

İşte, İslam budur. 14 asır sonra bile bu yüce ufka 
ulaşamamış Batı uygarlığı mensubu, bu hakikatlerden 
bihaber. Kendi dindaşı âlimin tabiri ile beni zavallı 
mesihiyete davet ediyor. Ecdat yadigârlarına sahip 
çıkmadığımız takdirde, bizi nasıl bir akibetin bekle
diğini belgeleyen bu mektubun delâlet ettiği derin ma
nayı değerlendireceklerinden emin olduğum, memle
ketin mukadderatı üzerinde söz sahibi değerli sena
törlerin takdirlerine sunmayı Devlet ve milletimizin 
istikbali bakımından vazgeçilmez bir görev olduğuna 
inandığımı bilhassa belirtmek isterim. 

1979 mali yılı Bütçesinin Diyanet mensuplarına 
ve aziz milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan te
menni eder. Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Bilgin. 

Sayın üyeler; 1979 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerin okunmasına geçiyoruz efendim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 165 940 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i l i Toplumun dini konularda ay
dınlatılması ve ibadet yerleri
nin yönetimi 2 916 388 0O0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 56 404 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bui edilmiştir. 

Bütçenin tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabıil edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ed'imiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi Ulusumuza ha
yırlı. uğurlu olsun efendim. 

O ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler. Anayasa Mah

kemesi Başkanlığı Bütçesinin görüşmesine başlıyoruz. 
Sayın komisyon hazır. Sayın Bakan hazırlar. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde grupları adı
na: Sayın Şeref Kayalar. Adalet Partisi Grubu adına. 
Sayın Muhittin Tavlan. CHP Grubu adına. 

Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu. Sayın İskender Ce
nap Ege. Sayın Mehmet Feyyat da şahısları adına söz 
almışlardır. 

Buyurun Sayın Kayalar. Adalet Partisi Grubu adı
na. 

AP GRUBU ADİNA ŞEREF KAYALAR (Bur
sa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun say-
dısım üveleri: 
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Anayasalar, kanunların Anayasaya uygunluğu 
prensibini kabul etmekle fert hak ve hürriyetlerini 
korumuş olmuyorlar. Yasamanın yaptığı kanunların 
ve tüzüklerin uygulamanın Anayasaya aykırı olduğu 
halerde onları durduracak bir kuvvetin aranılması 
zorunluluğu ile karşılaşılınca, kanunların Anayasaya 
uygunluğunun kazai denetimin sistemi doğmuştur. 

Bizim temel kanunumuzda, kanunların ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin 147 nci Anayasa 
maddesinde son yapılan tadilat ile Anayasa değişiklikleri
nin de, Anayasada gösterilen şekil şartlarını denetle
mek ve Anayasamızın saydığı diğer vazifeleri görmek 
üzere bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

İşte bugün Anayasanın tahdidi olarak saydığı, 
amir olmaları itibariyle de kendiliğinden genişletilme
sine imkân olmayan yetkilere sahip bu Yüce Mahke
menin Bütçesini görüşüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi kararlarının aynı zamanda 

asıl vazifesi kanun yapmak olan Yasama Organımıza 
ışık tutacağını beyana lüzum yoktur. Hal böyle olun
ca, birçok kararlarında Anayasanın 85 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasına göre, Meclislerin kendi çalışma
larının İçtüzük hükümlerine uygun olarak yürütülme
si konusuna temas ve bu İçtüzüklere uyulmaksızın 
komisyonlardan çıkan kanunları bazen iptal, bazen de 
benzeri konulardaki hadiseleri iptal talebini reddet
mektedir. 

Bu konuya açıklık veren 16 . 11 . 1965 günlü ka
rarında, 44 sayılı Kanunu görüşmüş olan Meclis ko
misyonu kararından da bahsederek, uygulanacak İç
tüzük hükümlerinden hangisinin iptal nedeni sayılaca
ğını kendisinin tayin edeceğini kabul edivermiştir. 

Anayasa Mahkemesinin kendiliğinden aldığı bu 
yetki, Meclisleri tereddüte sevk etmekle kalmaz, Ana
yasa Mahkemesi kararlarına keyfilikle izafe edilebi
lir. Bu itibarla, bu kararlara vuzuh getirilmesi lazım 
geldiği kanaatindeyiz. 

Yine bir kararından kısaca bahsetmek istiyorum; 
28.5.1965 günlü kararda ise, şu hüküm fıkrasına Tas
lıyoruz; fevkalade ehemmiyetlidir: «Kanunların, Ana
yasanın açık hükümlerinden önce, hukukun bilinen 
ve bütün uygar memleketlerde kabul edilen prensip
lerine uygun olması şarttır.» Yani, Anayasa bir ya
na, uygar memleketlerde tatbik edilen hukuka, evvela 
ona temas etmek şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu suretle de Anayasaya aykırı olmayan bir ka

nunu, hukuk prensiplerine aykırılığından bahis ile 
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iptal edebileceğini yine kendiliğinden kabul edivermiş
tir. Oysa, Anayasamızın benimsediği hukuk prensip
leri bellidir ve metninde yazılıdır; fakat hukukun bi
linen ve bütün uygar memleketlerde kabul edilen 
prensipleri belli bir yerde mazbut ve müseccel olma
dığı için, bu prensipler belli bir yerde mazbut ve mü
seccel değildir. Bu sureti kabul. Anayasayı bağlayan 
hiçbir kuralın bulunmayışına; yani indiliğe ve keyfi
liğe yol açacağı endişesindeyiz. 

Değerli senatörler; 
Bu Yüksek Mahkemenin artık hangi konuda, ne 

düşündüğünün belirlenmesi lazımdır. Bu dileğimiz bel
ki bir tekrardır; fakat sebebi vardır. Zaman ile ah
kâmın tebeddül ettiği gerekçesine dayanılarak, evvel
ce Anayasa Mahkemesinde karara bağlanmış husus
ların tekrar gündeme getirildiği söylenmektedir. Ana
yasanın komünizmi yasaklayıp yasaklamadığı sorusu 
mütemdiyen tazelenmektedir. Bu soru yersizdir. Çün
kü. aslında Anayasa bir yasaklar kanunu değildir. Ni
tekim, adam öldürmeyi yasaklayan bir hükmü de ih
tiva etmemekte; fakat Türk Ceza Kanununun katil 
suçuna ceza vermesi Anayasaya uygun sayılmakta
dır. Bahis konusu olan aşırı cereyanlara yasak ko
yan bir ceza kanunu maddesinin zamanın tebeddülü 
ile ahkâmın tebeddül etmesi gerekçesine istinatla ip
tali arzusudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa, aynı Anayasa, ilk talebi reddeden mües

sese aynı müessese, güvenilen tebeddüller, güvenilen 
değişiklikler ise, bunu da zaman gösterecektir; neler
dir. o tebeddüllere ne suretle güveniliyor? Bunları 
zaman içinde göreceğiz, bekleyelim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin değerli mensuplarından 

bir istirhamım var; Yetki Kanunu halen bekliyor, bu 
Kanun üzerinde Hükümet işlemler yapıyor. Bu Ana
yasaya aykırı mıdır, değil midir? Bir an evvel çıka
rılmasını istirham ediyoruz, önemlidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Adalet mülkün temelidir.» Bu büyük gerçek uzun 

ve siyasi, sosyal mücadelelerin ve tecrübelerin bir mu-
hassalası olarak ilk defa Roma İmparatorluğunda bir 
vecize halinde tespit edilmiştir.. Aynı Roma, kendi 
hayatı pahasına hükümdarın kardeşini katlinde savun
masını reddeden hukukçuları yetiştirmiştir. Bugün 
Caracalla'dan kalan bir kötü nam, bir yığın hamam
dır. Roma'nın şerefini yücelten ise, Papinianus'lardır. 
Adaletin mülkün temeli olduğuna asıl İslamiyet ve 
İslâm hukuku bir düstur haline getirmiş ve büyük 
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Türk isimleri tatbikatta ona ölmez örnekler vermiş
lerdir. Yüce Mahkeme. Anayasa Mahkemesine; fa
kat asıl mülkün temeline bomba atan hainlerin ne 
Türklük, ne de Müslümanlıkla alakası kalmadığını 
sarahaten arz ederim. 

Aynı imanla görevlerine devam eden hâkimleri
mize geçmiş olsun der ve Adalet Partisi Grubu adı
na Yüce Senatoya saygılar sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mu

hittin Taylan; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUHİTTİN TAYI .AN 

(Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hukuk Devleti, özgürlükçü demokrasilerin vaz
geçilmez bir niteliğidir. Anayasamızın genel gerekçe
sinde değinildiği ve bütün özgürlükçü demokrasiler
de benimsendiği gibi, Hukuk Devletinin temel öğe
si devletin tüm işlemlerinin ve eylemlerinin hukuk 
kurallarına uygun olmasıdır. Bu nedenledir ki. Ana
yasamızda hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyetinin 
nitelikleri arasında yer almıştır. Hukuk devleri yeri
ne, kanun devleti denilmemesinin nedeni, yasalarla 
özgürlükleri sınırlama ya da ortadan kaldırma ve bir 
çoğunluğun azınlığı ezme korkusundan, yani devletin. 
polis devleti niteliğine dönüşmesi korkusundan kay
naklanır. Ulusların tarihinde bu korkuyu simgeleyen 
olaylar ve örnekler vardır. Hukuk devleti demekle. 
bu kavramı Anayasaya yazmakla, devletin eylem ve 
işlemlerinin hukuk kurallarına uygun olacağını be
lirtmekle hukuk devletinin gerçekleşeceği ileri sürü
lemez kuşkusuz. Yasama organları ya da yürütme or
ganı ve onun buyruğu altındaki idare kuruluşları bi
lerek veya bilmeyerek Anayasaya, yasalara ve hukuka 
ters düşen işlemler yapabilirler ve eylemlere girişebilir
ler. İşte bu kaygı, o işlem ve eylemleri denetleyecek 
yansız organların oluşturulması zorunluluğunu orta
ya çıkarmıştır. 

Bağımsız yargı, yargı denetimi bu zorunluluğun 
bir sonucudur ve hukuk devletinin temel koşulların
dan biridir. 

Demokrasi kurallarının yerleştiği, işlerliğe kavuş
tuğu, güçlü bir kamuoyunun oluştuğu Bat; demokra
silerinde bile yargısal denetim çok öncelerinden bu 
yana işlemekte, hiç kimse, hiçbir kurum veya kuru
luş bu denetimin yetersizliğinden, gereksizliğinden 
söz etmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Batıda Anayasa mahkemeerinin kurulması genel

likle İkinci Büyük Savaş sonrasına dayanır. Alman

ya, Avusturya, Yugoslavya ve İtalya Anayasa mah
kemeleri. Fransa Anayasa Konseyi bunlar arasında 
sayılabilirler. 

Ülkemizde Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası
nın koyduğu kurallar uyarınca çıkarılan Kuruluş Ya
sasının yürürlüğe girmesinden sonra kurulmuş ve 1962 
yılında göreve başlamıştır. Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşu, görevleri Anayasamızda ve daha ayrıntılı 
olarak Kuruluş Yasasında düzenlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında belir

lenen ve uygulamada pek de başarılı sonuçlar alındı
ğı söylenemeyecek olan bir görev: de siyasal partile
rin mali denetimidir. Önceleri, siyasal partilerin mer
kezi dışındaki örgütleri de içine alan bu denetimin iş
lemediği saptandığı için, Anayasada ve Siyasal Parti
ler Yasasında yapılan değişiklikle denetim, siyasal 
partilerin merkezleriyle sınırlandı! ılmıştır. Buna kar
şın yine de denetimin sağlıklı biçimde yürütüldüğü 
söylenemez. Çünkü Anayasa Mahkemesi bir istisnası 
ile hâkimlerden ya da avukatlardan oluşmaktadır. 
Sadece bir üye Sayıştay Genel Kurulunca seçilmek
tedir. Kuruluş Yasası ile Sayıştaydan veya öteki ma
li kuruluşlardan raportör alınmasına yetki verilmedi
ği için, raportörlerin tümü zorunlu olarak yargı or
ganlarından alınabilmektedir. 

Bu açıklamadan da anlaşılıyor ki, Yüce Mahkeme. 
kuruluş biçimi açısından hesap işlerini yerine getire
bilecek bir kuruluş değildir. Siyasal parti genel mer
kezlerinden de sağlıklı kesin hesap ve bilançolar gel
meyince, mali denetimin amaca uygun ölçüde başarı
lı olmamasının nedenleri ortaya çıkmaktadır. Bu du
rumda ya mali denetim görevinin Anayasa Mahke
mesinden alınarak bu işlerde uzman bir kurula veril
mesi, ki bu ancak bir Anayasa değişikliği ile gerçek
leşebilir, ya da Kuruluş Yasasına Sayıştaydan ve öte
ki mali kurumlardan uzman raportör alınmasını sağ
layacak kurallar konulmasıyla gerçekleşebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir de Anayasada ve Kuruluş Yasasında Ana

yasa Mahkemesine üniversitelerin belli dallarında 
yetişmiş öğretim üyelerinin seçilebilmesini öngören 
kurallar bulunmasına karşın, bugüne kadar hiç bir 
istekli çıkmamış ve seçilme girişiminde bulunmamış
tır. Bu isteksizliğin temelinde Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin aylık ve ödeneklerinin Devlet memurları ay
lık ve ödenekleri düzeyinde kalması yatmaktadır. 

Öyle ise Yüce Mahkeme üyeliğini çekici duruma 
getirecek önlemler alınmalıdır. Bu Önlemler alınırsa 
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Anayasa Mahkemesinin öğretim üyeleriyle de güç
lendirilmesi ve Anayasal yargının daha etkin bir hi
çimde yürütülmesi sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi kuruluşundan bu yana yüz

lerce işi ve davayı karara bağlamıştır. Bunların için
de tartışılabilecek, eleştirilebilecek olanları da bulu
nabilir. Yüce Mahkemenin kararları bilimsel eleşti
riye açıktır elbette. Ne var ki, kimimiz Anayasa 
Mahkemesinin görevini ve yetki sınırlarını aştığım 
ileri sürerken, kimimiz hatta kimi öğretim üyelerimiz 
mahkemenin, Anayasanın gerisinde kaldığını söyle
mektedirler. 

Gerçek şudur: Anayasa Mahkemesi demokratik 
yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ame
rika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi de baş
langıçta, tutucu bir hukuk anlayışı içinde olduğu 
için tepkilerle karşılaşmış, Cumhurbaşkanı Roose-
velt'i çileden çıkartacak kararlar vermiştir, ama Ame
rikan kamuoyu tüm tepkilere karşın onu korumuş ve 
zamanla bu Yüce Mahkeme toplumun gözbebeği ol
muştur. 

Bizde de Türk Anayasa hukukunun oluşmasında 
ve gelişmesinde önemli katkısı bulunduğu bilim adam-
larımızca da kabul edilen Anayasa Mahkememizin 
zaman süreci içinde daha da gelişeceğine ve toplum 
içindeki saygınlığının giderek artacağına inanıyorum, 

Anayasa bütçesi, Anayasa Mahkemesine ve Türk 
ulusuna hayırlı olsun. Teşekkür ederim, saygılar su
narım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tavlan. 
Sayın üyeler; grupları adına konuşmalar tamam

lanmıştır; şahısları adına Sayın Kemâl Sarıibrahirn-
oğul. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesinin memlekete gerçekten bü
yük hizmetler yaptığında, hepimiz ve herkes mütte
fiktir. İnşallah, bundan sonra da daha yararlı şekil
de hizmetine devam eder. 

Anayasa Mahkemesinin genellikle tenkit edilen 
ve bir yerde huzursuzluk yaratan bir durumdan kurta
rılması gerekmektedir. 

Anayasanın 152 nci maddesi, «Anayasa Mahke
mesinin kararlan kesindir, kararlar, gerekçesi yazıl
madan açıklanamaz» demektedir. 

Kararlar, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz hük
mü, Anayasa Mahkemesini ve Anayasa Mahkemesi

nin vereceği kararlardan etkilenen çevreleri ve özel
likle yargı organlarını uzun süre tereddüt içinde bı
rakmakta, memleketin adli ve teşri hayatı bundan za
rar görmektedir. 

Çünkü, Anayasa Mahkemesi kararını verdikten 
sonra, bunun gerekçesinin yazılm&f ı, bunun üyeler ta
rafından görülmesi, müzakeresi, tashihi, yeniden ya
zılması ve muhalefet şerhlerinin keza yazılması, bazen 
aylar almaktadır. Ki, en süratii ve gayretli şekilde 
çalışmaların takdirinde dahi, Anayasa Mahkemesi 
kararının, gerekçesinin ve muhaief şerhlerinin tam 
olarak yazılıp, Resmi Gazetede yayınlanması iki ayın 
üzerinde bir zaman almaktadır. Bu da ister istemez 
huzursuzluk yaratmaktadır. Karar verilmiştir. Bu ka
rarı yazanlar, raportörler, okuyanlar; ister istemez 
açıklanmaktadır (Birçok insanın içinde oluyor bu.) 

Mahkemeler bekliyor. Çünkü, yayınlanmadan yü
rürlüğe girmez. Parlamento Keza bir bekleyiş içine 
giriyor. Bundan etkilenen vatandaşlar bekleyiş içinde 
huzursuz oluyor ve bazen bu aylar sürüyor. Örneğin: 
Bir Toprak ve Tarım Reformu Yasasının iptali mev
zuu karar verildikten sonra 8 ay gerekçesinin yazıl
ması, muhalefet şerhlerinin yazılması için bekletil
miştir. Bunda zaruret hâsıl olmuştur. 

Burada bir şey hatıra gelebilir: Bu uzatmayı önle
yici tedbirler alınmalıdır, alınabilir; ama Anayasa 
Mahkemesi üyesi olmuş ve o seviyeye, mertebeye gel
miş insanlara herhangi bir müeyyide de düşünülmesi 
olağan değildir; fakat her şeye rağmen, Anayasa Mah
kemesinin Kuruluş Yasasına bir madde ilavesiyle 
yahut bir fıkra ilavesiyle Anayasa Mahkemesi Başka
nına bir yetki verilebilir. «Muayyen süre içinde gerek
çesi yazılacaktır, muhalefet şerhini yazmak isteyenler, 
şu kadar süre içinde yazılacaktır vesaire» diye. 

Bu da denmemiştir, bu da bir büyük noksandır. 
Bu itibarla Anayasanın. 152 nci maddesine 1971*de 
1488 sayılı Yasayla ilave edilen kararlardan, «.Gerek
çesi yazılmadan açıklanamaz» hükmü kaldırılmalı
dır. Hiç değilse 1971'den önceki tatbikat gereğince, 
Anayasa Mahkemesi, kararını verdi mi dedi toplu. 
herhangi bir tereddüte meydan vermeyecek bir özeti
ni Millet Meclisine göndermeli ve bunun ilanını bü
tün yargı organlarının, teşri organlarının ve halkın 
bilmesini mümkün kılmak lazımdır. Bu gerçekten cid
di bir ihtiyaçtır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi yüksek ve nevi şah
sına münhasır bir mahkemedir, bir organdır 20, 25, 
30 görevli çalışır ve bu görevlilerin son derece ehli
yetli ve dikkatli olmaları gerekir. Yani, yetişkin tecrü-
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beli eleman ihtiyacı vardır. Çünkü, Anayasa Mahke
mesi kararları, hepimizin de gördüğü bildiği üzere, 
son derece güzel hazırlanmakta, yazılmakta ve bun
da da zaruret bulunmaktadır. Çünkü bir virgül veya 
bir kelimenin yanlış çekilmesi veya bir cümledeki hata, 
teşri ve adli hayatta çok büyük zararlara sebep ola
bilir. 

Onun için, kadrolar verilir ve Anayasa Mahkeme
si personeline ücretler, yan ödemeler tayin edilirken. 
biraz cömert davranmakta büyük yarar vardır. Çün
kü, bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesinde yeti
şen elemanlar, bir iki sene yetiştikten ve oluştuktan 
sonra ayrılmakta ve birtakım özel sektöre veya daha 
çok imkân buldukları devlet kuruluşlarına veya ban
kalara gitmektedir. Bu da hizmeti ciddi şekilde ak
satan ve uzatan nedenlerden biridir. 

Diğer bir husus da Anayasa Mahkemesinin. Tür
kiye'nin en yüksek suijenerist adli, teşri mahiyet taşı
yan bir organının kira evlerinde ve bir sokak arasında 
oturması gerçekten güzel değildir. Bunu bir an evvel 
izale etmek gerekir ve Maliye Bakanlığının Hükü
metin yardımcı olmasında büyük fayda ve zaruret 
vardır. 

Bu noktayı da işaret ederek. Anayasa Mahkeme
si bütçesinin, Anayasa Mahkemeline ve Türk Mille
tine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıibrahim-
oğlu. 

Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili Bütçe görüşmeleri 
içerisinde Anayasamızda, Anayasa Mahkemesinin 
aldığı yeri gözden geçirdiğimizde. Anayasanın 145 nci 
maddesinde kuruluşuyla başlayıp, onu takip eden 
aşağı yukarı 8 - 1 0 maddede Anayasamızın içerisin
de Anayasa Mahkemesine özel bir yer ayrılmış ve 
önemi ortaya konmuştur. 

Anayasa Mahkemesi üyesi nasıl olunacağı, ku
ruluşu içerisinde takip eden maddelerde gayet detaylı 
olarak yazılmış ve seçimler nasıl yapılacağı ayrıntılı 
olarak gösterilmiş ve emekliliğin 65 yaş olduğu da 
Anayasada madde haline getirilerek konmuş ve böy
lece Anayasa Mahkemesine seçilenlerin 65 yaşma 
kadar vazife görecekleri ve başka hiç bir kuruluşta 
vazife alamayacakları (Ne resmi, ne özel kuruluşta) 
Anayasada yer almıştır. 

Ancak, benim burada üzerinde durmak istediğim 
bir husus var : 

Anayasa Mahkemesinin üyeleri ve kendi araların
dan çekip seçecekleri başkan ve başkan yardımcısı. 
muayyen bir süre vazifelerini yürütecekler... Zaten 
Anayasa Mahkemesine üye olmak şerefine nail ola
bilecek olan hâkimlerin şartları Anayasada yazılı ve 
bu şartlara haiz olabilmek için yaşın bir hayli iler
lemiş olması ela gerekli. 

Öyleyse, Anayasa Mahkemesine üye olan kişi
lerin artık dünyavi bir hırsları, bir arzulan kalmamış 
olması lazım. Yani, Anayasa Mahkemesi üyeiiği 
büyük bir paye, büyük bir şeref, büyük üstün vasıf
ları kendisine manevi olarak Anayasanın verdiği, 
hatta yer yer Parlamentonun üstünde dahi olduğu 
iddiasını yürütecek kadar ileriye giden bu 15 asil, 
15 yedek olan üyelerin şerefli en yüksek mertebeye 
eriştikten sonra, âdeta bir Cumhurbaşkanı için, na
sıl en yüksek mertebe Cumhurbaşkanlığı ise, Ana
yasa Mahkemesi de o derecede büyük bir paye ola
rak Anayasaca tespit edildiğine göre ve Anayasada 
kendilerinin ister resmi, ister özel başka hiç bir va
zife almayacakları zikredildiğine göre, artık eskilerin 
dediği gibi hırsı piri olmaması gerekir bu üyelerde. 
bu başkanlarda. Onları biz her şeyin üstünde gör
memiz gerekir. Dünyanın bütün nimetlerine doy
muş, artık sadece hadiseleri gayet objektif, vicdanla
rıyla hukuki bilgileriyle ölçen, tartan en hassas tera
ziyi elinde tutan insanlar olarak görmek isteriz. O 
bakımdan, diğer vatandaşlardan farklı olmaları la
zım. Mesela, bir Anayasa Mahkemesi üyesinin. 
emekliye ayrıldığı zaman bir partiden aday olması ve 
o partiden mebus veya senatör olması bence bu mü
esseseye gölge düşürür. 

Bunu ben hiç bir maksatla, hiç kimseyi kınamak 
veya incitmek için söylemiyorum. Bir inancım olarak 
söylüyorum. Mademki çok şeyi kayıt altına alıyo
ruz, bu kayıtlan getirirken Anayasa ile diğer yasa
larla maksadımız yanlış bir iş yapmamak ve yaptır
mamak, bu kayıtlar içerisinde kalmak suretiyle mem
lekete faydalı olmasını temin etmektir. Artık Ana
yasa Mahkemesinin şerefli hizmetini bitiren kişi. 
memlekete ancak kendi ilmi, irfanı istikametinde 
yazı yazarak, kitap yazarak, müracaatında fikrini 
beyan ederek ancak faydalı olabilir düşüncesindeyim. 
Eğer Anayasa Mahkemesi içerisine, ileride politik 
endişeleri tohumunu atacak olursak ve emeklilikten 
sonra şu veya bu şekilde kendilerine politikada im
kân olduğunu hissettirirsek. bence o mahkemenin, o 
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yüce mahkemenin üzerine bir gölge düşürmüş oluruz I 
düşüncesindeyim. I 

Bu bakımdan, ben şahıs kastetmemekle beraber 
bir Anayasa Mahkemesinde Başkanlık gibi yüce ma- I 
kama yükselmiş bir kişinin, belki hakkıdır, değildir, I 
böyle bir kayıt Anayasada yoktur, yasalarda yoktur; j 
ama Parlamentoya heves edip de gelmesini kendi 
ölçülerim içerisinde bu mehabetli makamdan ve o I 
mehabetli makamın tamamen tarafsız olması, çok I 
objektif olması gereken makamdan sonra bir parti I 
felsefesinin içerisine kendisine oturtmasını ve bunun I 
emsal olacağını, bundan sonra politikacıların, (Ku
sura bakmayınız) el uzatamayacağı yer yoktur. Çe
şitli maksatlarla Anayasa Mahkemesi içerisinde şu 
veya bu şekilde politik esintilerin yürütülmesiyle bir 
de Anayasa Mahkemesi üzerinde yapılan birçok tar
tışmaların içerisine bu tarz bir tartışmanın da girme
sini gönlüm kabul etmediği için ifade ettim. Hiç 
kimsenin şahsına karşı en ufak bir saygı dişi söz 
söylememek niyetindeyim. Ama bir düşüncemi, bir 
vicdani kanaatimi sizlere arz etmek için söz aldım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Mehmet Feyyat, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Konuşmama başlamadan önce, Yüce Senatoda ve 
Parlamentoda siyasi kadroda yer alan bazı yüce ma
kam sahiplerinin kişiliği söz konusu olmadan tartış
ma konusu yapılması olağan sayılabilir. Ancak, Yü
ce Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve benzeri bazı 
kuruluşlardaki (Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi) 
müessese üyeleri ve başkanlarının Yüce Parlamentoda 
görev alıp almaması hususunu önermeyi, Yüce Par
lamentoya ağır bir küçümseme nazarıyla bakarım. 
Küçümsenmiş olur. 

Yüksek görev sahibi bir kimsenin bir özel sek
törde gidip görev alması, hakikaten küçümsenmekte-
dir. Gidip de herhangi bir müessesede müşavirlik 
yapması küçümsenmektedir. Ama, bu Yüce Senato 
memleketin iradesinin tecelligâhıdır, en haysiyetli 
yerdir. Haysiyetli müesseselerin değerli üyelerinin de 
bu haysiyetli müessesede, bu yüce müessesede görev 
alması gayet olağandır. 

Bu itibarla, kişilerin haysiyetini yıpratan en önem
li konulardan biridir. Yüce makamlarda bulunan kim
selerin belli özel sektörlerde görev almaması önerisi 

karşısında ben alkış tutarım. Bu itibarla, Yüce Se
natoda bir çıkar yoktur, siyasi temayül vardır. Mem
leket mukadderatı üzerinde yanlış veyahutta doğru 
bir teşhis söz konusudur. Cebellezi söz konusu değil. 
Rabbena, hep bana, Rabbena, hep cüzdana. İşkem-
bei kübra ile imanı tevhit etmek söz konusu değil 
özel sektörde. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Anayasa Mahkemesi
ne geçelim efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, geçiyo
ruz efendim. Anayasa Mahkemesi üyelerinin politi
kada yer alıp almamasının, yani siyasi kadroda yer 
alıp almaması hususundaki cevabımdır Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Konuşmalarınızı anlıyorum efendim. 
Anayasa Mahkemesine geçelim. Sayın Bakan gerekli 
cevabı verir efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, anladığınıza göre o halde ben de yüce makam
larda görev alanların, kendilerini savunamayan kim
selerin, burada durumlarını izah etmek görevimdir. 
Her yüce makam sahibi kimselerin bir siyasi akidesi 
olduğu gibi, görevle siyasi akidesiyle tevhit etmemek 
bizim görevimizdir. Birleştirmek ve onun etkisinde 
kalacağı ve bu nedenle görevini suiistimal edeceği 
ithamında bulunmamamız bizim görevimizdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, Yüce Senatonun kürsüsünden Yüca Ana

yasa Mahkemesinin bir kararını eleştirmek sorumlu
luğunu kendimde hissediyorum. 

Anayasamızın 1 nci maddesi «Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir.» der. Cumhuriyetin nitelikleri milli, 
demokratik, laik, sosyal ve hukuka bağlılık. Beş ni
teliği vardır. 

Şimdi, Anayasamızın ayrıca 38 nci maddesi ka
mulaştırmaya mütedairdir. Anayasamızın bu madde
sine istinaden Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile ilgili 
bir istimlak olayı dolayısıyla Anayasa Mahkemesine 
geliyor ve Anayasa Mahkemesinin kararıyla Anaya
samızın 38 nci maddesi, Anayasamızın 1 nci, 2 nci 
ve 9 ncu maddesine aykırılığı nedeniyle iptal ediliyor. 

Ben şahsen Anayasa Mahkemesinin, Anayasa 
maddelerini dahi iptal etme hususundaki yetkisini 
gayet normal karşılıyordum ve daima ileriye açılma 
müjdesi olarak kabul ediyordum. Anayasa Mahke-

I meşini, daima Parlamentodan daha çok ileriyi gören 
I bir müessese olarak kabul ediyordum ve bu nedenle 

son Anayasa değişikliğinde, Anayasa Mahkemesinin 
1 Anayasa değişikliği ile ilgili konulara giremeyeceği, 
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bakamayacağı hususunda Anayasaya değişik hüküm 
getirilince, açıkça bunu arz etmek isterim. Bir Dev
let memuru iken, ben bu Anayasa değişikliğini be-
nimsememiştjm; fakat şimdi benimsemiş durumda
yım. Çünkü, Anayasa Mahkemesi son verdiği karar
larla Parlamentonun tamamıyla gerisinde kalmakta
dır. 

Bu itibarla Anayasa Mahkemesine, Anayasa de
ğişikliği hususundaki görevin verilmemesine şimdi 
pişmanım. Nihat Erim Hükümeti zamanında gelen 
o öneriye bugün için hak veriyorum. (Çünkü, Cum
huriyet krallığa karşı gelmiş bir müessesedir, siyasal 
bir müessesedir. Devlet yönetimline ait bir müessese
dir. Medeni hukuk münasebetleriyîe ilgisi yoktur. 
Devlet hukuku ile, amme hukuku ile, kamu hukuku 
ile ilgili bir müessesenin kişisel, medeni hukuk müna
sebetleri içerisinde Hasan Ağanın mülkiyeti istim
lak edilecekse, istimlak bedeli ile eşdeğer tutup; bu
nu Cumhuriyetin hukuka bağlılığı zedelenmiştir di
ye. «Cumhuriyete ters düşüyor» demek, bir basın 
mensubuna verilen bir silah gibi Anayasa Mahkeme
si tarafından Cumhuriyet rejimini vuran bir silahtır. 
Bunu arz etmek isterim. Cumhuriyeti biz bu kadar 
dar. kadük görmemeliyiz. 

Cumhuriyetin nitelikleri, zaman bakımından ezel
den ebede kadar, ilmin, milli bütünlüğümüzün cari 
olduğu alanda tartışma konusu olabilecektir. Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddesi. Türk Ceza 
Kanununun 163 ncü maddesinin kaldırılması tarafta
rıyım: ama Anayasa Mahkemesi bu kararı ile Cum
huriyeti âdeta bir demirperde içerisine sokmuştur. 
Cumhuriyeti bir gardroba hapsetmiştir, buzdolabı 
na koymuştur; ama Türk halkı, Türk halkının tem
silcileri, bu Parlamentonun vazgeçilmez unsuru de
ğerli siyasi partiler, elbette bunun üstesinden gelebi
lecektir. Anayasa Mahkemesinin kadrosu da zaman
la değişmek suretiyle bunu elinin tersi ile itip yep
yeni kararlara varacaktır. 

Bunun için bir önerim vardır, espri olarak kabul 
etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Espri olarak kabul etmemenizi istirham ederim. 

Bilhassa Adalet Partili dostlarımdan. Bana kalırsa; 
sayın tabii senatörlerin bu Senatoda uzun zaman şe
refle görev yaptıklarına inanıyorum. Arkadaşlarımın 
hepsi de aynı şekilde inanıyor; ama bunlar bir seçim
le gelmediler diye sık sık tartışma konusu oluyor. 
Bana kalırsa. Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısı
nı 50'ye çıkarıp, tabii senatörleri de oraya üye ya-
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palım, tabii senatörleri oraya verelim. Bunu tenkit 
edenler ele kurtulsun. Tabii senatörlerin de zinde ka-
faalrından istifade ederiz, yol gösterirler. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Tamam, oldu. 
65 yaşında da emekli olacaklar. 

MEHMET FEYYAT (Devamla).— 65 yaşına ka
dar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir reyle Cumhuriyete silah sıkılmıştır. Bir oyla: 

yediye sekiz. Bu itibarla Anayasa Mahkemesi kad
rosunun. Anayasa değişikliği suretiyle 50'ye çıkarıl
ması ve gencecik çoluk çocukların raportör kadrosu
nu kaldırıp hâkimler tarafından raportörlüğün yerine 
getirilmesi lazımdır. Hâkimler tarafından, bir gaze
tecinin. bir belli kimsenin beyanatı ile mütalaasını 
hemen kamuoyuna sunmak, hele öyle özellikle fuîl -
time Anayasaya aykırıymış gibi, bunu hemen kamu
oyuna, Sayın Genelkurmay Başkanınca bir nevi se
lam gibi karnuoyua duyurmak o. Yüce Mahkemenin 
ciddiyeti ile bağdaşmaz. 

Bu itibarla Yüce Mahkemede sadece hâkim sını
fından olanlar raportör görevini yapacak, kadro ge
nişletilecek 2 3 ekseriyetle bu Yüce Mahkeme karar 
verecektir. 

Değerli arkadaşlar:m: 
BAŞKAN — Sayın Feyat. süreniz bitti. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Cumhuriyet. 
sosyalist ülkelerde de vardır, kapitalist ülkelerde de 
vardır, sosyal demokratlarda da vardır, komünist ül
kelerde de vardır. Hatta hatta hilafeti isteyenler dahi 
cumhuriyete taraftardır. 

Bu itibarla Cumhuriyetin nitelikleri milli bünye
miz içerisinde, tarihimiz içerisinde zamana göre şe
kil a'abiiir: ama Cumhuriyeti Hasan Ağanın cüzdanı
nın içindeki beş kuruş paraya parlamenterlerin mü
sadere edilen 80 bin lira maaş birikimine veyahut da... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. tamam oldu efendim 
süreniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmek üze
reyim. Bitiriyorum cümlemi, 

BAŞKAN — Ama, başka yerlere girdiniz. Bitir
mek. oradan çıkmak zor. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitirmedim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çok zor oradan çıkmak efendim. 
Lütfen toparlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Mülkiyetiyle 
özdeş tutmamamız lazımdır. 
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Sayın Başkan; 
Parlamenterlerin 80 bin lirası müsadere edildi. 

Bu müsadere ile bu madde arasında ne var? 
BAŞKAN — Efendim, konuyu... 
MEHMET E EY YAT (Devamla) — Şimdi o mü

sadere de Cumhuriyete karşı mı Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben bu ko

nuda Anayasa Mahkemesine bilinç veriyorum. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, şahısiar adına konuşmalar tamamlan

mıştır. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil

letvekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Gerek grupları adına, gerek şahısları adına ko
nuşan değerli senatörlere teşekkürlerimi sunuyorum. 
Çok yararlı eleştirilerinden yararlanmanın yollarını 
dbelie arayacağız. 

Anayasa Mahkemesinin kararları üzerinde bazı 
fikirler ileri sürüldü. Elbette ki, Anayasa Mahkeme
sinin ve hatta tüm kuruluşların kararlan eleştirilebi
lir \e h.utta eleştirilmelidir. Bu eleştiriler ilmi şekilde 
ulursa, bunlardan her kesimin yararlanması müm
kündür. hatta bir muayyen kuruluşun kendi karar
larının eleştirilmesinden bizzat yararlanması da müm
kündür. Bu bakımdan ilmi eleştirilerin her zaman 
ya^ıımrsmda büyük yarar vardır; ancak müessesenin 
lüzumu ortadadır. Gerçekten Anayasa Mahkemesi 
birçok kısır çekişmelerin bitmesine ve böylece bazı 
meselelerin uzun süre askıda kalmasına, siyasi tansi
yonun devamlı yüksek tutulmasına büyük bir engel 
teşkil etmiş ve bu konuyu halletmiştir. 

i v;v - İ960 arasındaki siyasi mücadelede en çok 
Anayasaya aykırılık iddiaları ön planda yer almış: 
ama Anayasa Mahkemesi kurulduktan sonra bu 'id
dialar Anayasa Mahkemesine intikal edebildiğine 
göre, bir noktada Anayasa Mahkemesi kararı ile 
son bulmaktadır ve bütün siyasi partilerimizin zaman 
içinde Anayasa Mahkemesinin lüzumu üzerinde bir
leşmiş olmaları gerçekten çok büyük ve olumlu bir 
aşama olmuştur. 

Değerli senatörler; 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri husu

funda bilgi vermek ve kıymetli zamanlarınızı almayı 
şahsen Yüce Senatoya saygısızlık telakki ederim. Zi
ra, bu husus bütün değerli senatörlerce malum. O 

bakımdan, gereksiz birtakım tekrarlara girmek lüzu
munu hissetmiyorum. 

Anayasanın, rejimi korumak, düzenlemek için bir
takım kurallar getirdiği malumdur; ancak başta si
yasi partiler olmak üzere Parlamentomuzun bu ku
rallara. rejimi ayakta tutabilmek ve koruyabilmek için, 
bu kurallara sahip çıkmamaları halinde bunların kâ
ğıt üzerinde bir anlam ifade etmesi elbette ki müm
kün değildir. 

Bugün yurdumuzun her köşesinde, en çok şikâyet 
ettiğimiz konu, haklı olarak şikâyet ettiğimiz konu, 
şiddet hareketleridir ve bu şiddet hareketleri Anaya
sa düzenini y.kmaya matuftur. Şiddet hareketlerinin 
Anayasa düzenini yıkma sonucuna ulaşabilmesi için 
kendilerince tespit edilmiş birtakım hedefleri var
dır. Bunların başında kamuoyunda tedirginlik yarat
mak, korku yaratmak, bezginlik yaratmak ve sonun
da da bu rejim yürümüyor intibaını vermektir. 

Bu havayı söndürebilmenin ve bu etkilen silebil-
nıenin şartı Parlamentonun ve bütün siyasi partilerin 
bir anlayış birliğine gelmeleri ile mümkündür. Her 
gün tansiyonu yüksek tutmakla, Anayasa düzenini 
korumakta ve devamda güçlük çekeceğimizi arz et
mek isterim. 

Tekrar Sayın Başkana ve Senatonun değerli üye-
Edr.': saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAM — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının Bütçe Kanun 

Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; bö
lümlere geçişini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
!•::... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 18 726 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I 11 İnceleme ve yargılama hiz
metleri 13 341 000 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

319 — 



C. Senatosu B : 34 4 . 2 . 1979 O : 3 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 86 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçe Kanun Ta
sarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
Değerli üyeler: 
İkinci Oturumun bitmesine 10 dakika var. Bir büt

çe görüşmemiz kalmıştır; ancak, saat 20.00'de tekrar 

toplanıp görüşülmesi zorunluğu var ve şayet, o Otu
rumu idare eden Sayın Başkan, diğer ilgili bakan
lıklarla temas kurup getirme imkânı varsa kendisi gö
rüşecek ve o kısım ona ait oluyor. Bu itibarla, 10 da
kika kalmışken devam edip etmemek ve Danıştay 
Bütçesine başlayıp başlamamak yönünden ben tered
düde düştüm. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — 9 dakika kaldı. 
Bu müddet içinde bir şey konuşulmaz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Zaten bir sözcü için 
de süre kalmıyor. Yani, en azından 10 dakikadır. 
Bu itibarla, saat 20.00'de toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanına Saati : 18.50 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,55 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu acıyorum. 

D, DANİŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1979 mali yılı 
Bütçe kanun tasarısının müzarekesine başlıyoruz. Hü
kümet ve komisyon yerindeler. 

Sayın Refet Rendeci. Adalet Partisi Grubu adına j 
konuşmak üzere buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA REFET RENDECİ (Sam
sun) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım: 

1979 mali yılı bütçesinin Danıştay bölümünü gö
rüşürken Adalet Partisi Grubu adına bu görüşleri 
belirtmek üzere yüksek huzurlarınızdayım ve Yüce 
Heyeti saygı ile grubum ve şahsım adına selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Danıştay bütçesini görüşürken kanunların tespit 

ettiği; Danıştaym nasıl çalışacağı, eksiklerinin neler 
olduğu, kuruluşunun neler olduğunun izahını yapma
ya şu kısa zamanımız zaten müsait değil. 

Birkaç noktaya ve bazı anameselelere dokunarak 
ırecmevi favdaîı bulurum: 

Birincisi. Danıştay; elbette müesseseler kanunlar
la kurulur, hukukun, ahlakın, memleket menfaatleri
nin. rejimin. Cumhuriyetin. Anayasanın emrettiklerini 
yerine getirmeye çalışır. Çalışırken, bunu yapanlar 
da müesseselerin tabii binaları, masaları, sandalyeleri 
değildir. O müesseseye, o fikri getiren, o müessesede 
çalışan, o müessesede yetişmiş, o müessesenin huku
kunu, ilkelerini, prensiplerini, kaidelerini bilen insan
l ı m yaptığı hareketler müesseselerin malı olur. Da-
nıştayı da meydana getiren insanlar, üyeler olduğuna 
göre. insanların da kusurlu hareketleri olabilir: ku
sursuz insan olmaz. İnsanlar kendilerini bazı hadise
lerin tesirine kaptırabilirler. 

Temennimiz odur ki; dileğimiz odur ki. şu gö-
i üşmeler sırasında onu tespit etmemiz gerekir ki: 
insanların, bu müesseselerde çalışan kişilerin, kendi
lerini. hele hâkim sınıfından olursa, hele kanunların, 
Anayasanın verdiği haklan dağıtıcı, tevzi edici du
rumda olursa, daha hassas, daha etkili, daha taraf
sız ve kendilerine inanılır havayı yaratmaları, etrafta 
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o intibaı uyandırmaları evvelâ kendi mensuplarının 
tutum ve davranışlarıyla ölçülür, değerlendirilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ş'm;dl bunu söylemken bir kasıt, .b:r itham altında 

konuşmak istemiyorum; öyle bir niyetim yok. Sa
dece, müessesedeki fikirleri, tarafsızlığı, yansızlığı ya-
hutta yeni tabiri ile davranışları oluşturan, oradaki 
çalışan kişilerin, o müesseseye mensup kişilerin tutum 
ve davranışlarıdır. Bunlar da yetişmeyle, hâkim ola
rak yetişmeyle, o müessesenin mensubu olarak yetiş
meyle ancak mümkün olur. Onun için bazen kusur
lar oluyorsa bunu yapan, içerisinde bulunan kişilerin 
nihayet insan olduklarını düşünerek onların da bu 
cemiyet içerisinde yaşadıklarını düşünerek meseleleri 
o ölçüler içerisinde değerlendirmemiz lazım geldiği 
kanaatindeyim. 

Kısaca bu cihete temas ettikten sonra bir de ku
ruluştan mütevellit müesseseleri değişik istikamette 
gösteren yönler de vardır. Bu noksan kuruluş olabi
lir, yanlış kuruluş olabilir veyahut da zamanın ve 
mekânın şartlarına uymayan kuruluşlar olabilir. Bu
radaki kastım şudur, şunu ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir mahkeme ki, Danıştay; yani bir mahkeme ki, 

diyor ki, hem ilk mahkeme vazifesi görür, hem üst 
mahkeme vazifesi görür. Bir mahkemenin bunun iki
sini birden görmesi mümkün değildir. İkisini birden 
görürse, o zaman o mahkemenin kuruluşundaki amaç 
ve mahkemenin kuruluşundaki maksat yerine gel-

. mez. 

Şimdi, ilk mahkeme olarak müracaatı kabul ede
cek, bir de bütün bu kanunların tatbikatı içerisinde 
üst mahkeme vazifesi görecek... Damştayın bugün 
bunalmış durumda görünüşünün sebebi iş çokluğudur. 
Ayırmamışız birbirinden; iki vazifeyi de vermişiz. O 
halde, nereye getiriyor mesele bizi?.. İşte, Parlamen
tomuzun da bunca meseleler arasında ihmal ettiğine 
kanaat getirdiğim bir mevzuya; yani bölge idari mah
kemelerine yahutta mahalli idari mahkemelerine. 

İlk mahkeme vazifesini görecek, mahkemelerin 
Danıştay vazifesinden çıkarılarak, Damştayın görev
lerinden çıkarılaraik, bu vazifelerin mahalli mahke
melere, iptidai mahkemelere verilmesi noktasına işa
ret etmek istiyorum. O zaman, Danıştayı Danıştay 
olarak mütalaa edip tenkit etme hakkımız olur. «Niye 
çalışmıyorsunuz, işleri zamanında çıkarmıyorsunuz, 
niçin süratle çalışmıyorsunuz, sizde senede 50 bin 
dosya devrediyor, senede 50 bin dava geliyor, da
valar beş senede bitmiyor...» demek imkânını ve hak

kını bulabiliriz. Biz bunu yapmadan Danıştaya, «Ni
çin iş çılkarmııyorsunuz?» dediğimiz zaman haksızlık 
ederiz. O halde, yapılması lazım gelen işlerden birisi, 
iptidai mahkemeleri bölge veya vilâyet mahkemesi 
çapında ayırıp, Danıştayı bir defa teferruat mesele
lerden kurtarmak lazımdır. Bu teferruat meseleyi 
hallettiğiniz zaman, Danıştay da selametle kendisine 
Anayasanın ve kanunların verdiği, umumi prensipler, 
yüksek mahkeme olma, kontrol edebilme, bir içtihat 
mahkemesi olabilme durumuna gelir. Aksi halde ge
lemez ve bugünkü şikâyetler de devam eder. 

Bütçe Komisyonunda meseleyi müzakere ederken 
birçok arkadaşlar temas ettiler. «Danıştaydan, bazı 
kararlar var 15 günde çıkıyor, bazı kararlar var beş 
senede çıkıyor. Niçin?..» diyorlar. İşte, niçinlerinden 
birisi bu. Hem iptidai mahkeme hem üst mahkeme 
olması. 

İkincisi; işlerinin çok olması. Çok işin içerisinde, 
kendi anlayışlarına ve görüşlerine göre müstacel ya
hut ivedi kabul ettikleri meseleleri öne almaları ve 
diğerlerinin alınamaması, zaman geçince de hakların 
müessiriyetini kaybetmesi. Bugün hadise cereyan eder 
de kanun bugün gereğini yerine getirirse, cemiyet 
ihlal edilen kanunun o anda düzeltilmiş olmasından 
dolayı bir huzur duyar; ama bunu beş sene sonra 
yerine getirdiğiniz zaman, haksız olan kişi haklı du
ruma gelir. Bu bakımdan, işlerin gecikmesinin ya
rattığı sakıncaları gidermenin yolunun evvela bu ci
het olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesela gene şikâyetler var. Nedir?.. Efendim, 

1977-de Danıştaydan 6 CQ0 tane yürütmenin durdu
rulması kararı çıkmış. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — 6 921. 

AP GRUBU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — 6 000 civarında, 6 000 küsur... 

1978 senesinde de 2 600 yahutta 3 000 civarında 
bir karar çıkmış. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — 1 861. 
AP GRUBU ADINA REFET RENDECİ (De

vamla) — Şimdi, «Efendim, eskiden Danıştay daha 
çok yürütmenin durdurulmasına karar veriyordu da 
bu, sene niçin daha az karar verdi?..» mevzuu ko
nuşulur ya; elbette konuşulacaktır.. «Niçin böyle 
oldu?..» Onu bilemem, ama şunu (Bunu da bir ka
sıt altında da söylemek istemiyorum, yani böyle bir 
iddianın içerisinde de değiliz şahsen) söylemek iste
rim ki, yukarıda dediğim gibi, bir mahkemeyi ayı
rıp, mahkemenin vazifelerini dört başı mamur yapa-
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cak hale getirmezseniz, bu şikâyetleri ortadan kal
dırmak mümkün olmaz. O halde gene iş.. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AP GRUBU ADINA REFET RENDECİ (De

vamla) — Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birisi bu. ikincisi de, münakaşalara mevzu olan 

meselelerden birisi de, Danıştayın Anayasada ve 
kanundaki, yani 114 ncü maddedeki tabir; «Eylem 
ve işlem...» 

Eylem ne işlem ne?.. Bugün hâlâ devrimle inkilabı 
birbirinden ayıramayan bir dil kargaşalığı içerisinde. 
eylemin ve işlemin ne olduğunu anlamak mümkün 
değildir. Ne eylemdir, ne değildir?.. İşlem nedir?... 
Bunların dil olarak evvela nerede bittiğini, nerede 
başladığını tespit edemezseniz, Danıştayın hangi me
selede. acaba idarenin hangi eylemi veya hangi işle
neni denetleyecek tir?.. Denetleyen kim?.. İdare : Da
nıştay. Kim denetleniyor?.. İcra ve idare. O zaman 
denetleyenle denetlenen aras-nda, evvela mefhum an
laşmazlığından dolayı bir mesele var. Kanunlarımız 
da maalesef bunu bugüne kadar kesin bir şekle ge
tirememiştir. Evvela bu ciheti halletmemiz lazım ki, 
Anayasa müesseseleri arasında, yani icra ile yargı 
organ? arasındaki bu çekişmedeki bu kesinliği biz 
getirirsek, o zaman hem Danıştayımızı hem de ie-
vznv.zı. yani hem denetleyeni hem de denetleneni pi
yasada laf mevzuu olmaktan kurtarmış oluruz. Gene 
bu Parlamentonun yapması lazım gelen işlerden biri-
s:dir. 

BALKAN - - Vaktiniz doldu Sayın Rendeci. 

AP G2.UBU ADÎ?»'A REFET RENDECİ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım: 

K;ra. süre içeririnde mevzuya bu kadar girebil
dim. Tabii üzerinde daha çok konuşulabilir, çok şey
ler t;"';y!eneb:1ir. Bütün mesele gene dönüp dolaşıyor 
Parlamentoya düşüyor. Bir anlayş içerisinde bu mü
esseselerin nasıl yürüyeceğini yine biz tanzim edece
ğiz. Bunu da birlik ve beraberlik içerisinde yaparsak 
yü; ütebiliriz. O zaman, dokunulmaması lazım gelen 
müesseselere kimse dokunma cesaretinde bulunamaz. 

Bu gömüşlerle Yüce Heyetinizi Adalet Partisi 
Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlar ve Danış
tay büfçe-'inm memlekete ve millete hayırlı olmasını 
dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar! 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

adına Savın Kâmran Erkmenoğlu: buvurunuz efen-

CHP GRUBU ADINA KÂMRAN ERKMEN
OĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Danıştay Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak üzere huzu
runuzda bulunmaktayım. Bu Vesile ile hepinizü saygı 
ile selamlarım. 

Bilindiği üzere Danıştay, kanunların başka idari 
yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece 
ve genel olarak üst derece mahkemesi sıfatıyla Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 140 ncı maddesinde 
yer almış bulunmaktadır. 

Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve davaları görmek 
ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ya
sa tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük 
tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini in
celemek ve yasalarla gösterilen diğer işleri yapmakla 
görevli bir yüksek idare mahkemesi, danışma ve in
celeme merciidir. 

Danıştay, yargısal görevini, yeni kurulan bir mü-
rettep daire ile birlikte, 11 Dava Dairesi ve Dava Da
ireleri Kurulu ile yürütür. Danıştay, danışma ve in
celeme mercii olarak, 521 sayılı Yasa ile diğer yasa
larda belirtilen görevlerini de 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
Dairelerle, Genel Kurul ve İdari Daireler Kurulu ile 
ifa eder. 

Sekiz yıla yakın bir zamandan beri Danıştay her 
yıl yüz bin veya civarında davayı çözümlemekle karşı 
karşıyadır. Bu konuda bir fikir vermek üzere, sadece 
son bir yılın rakamlarını sunmakta yarar görmekte
yim : 

1978 yılma bir yıl evvelinden, yani 1977 yılından 
54 551 dava dosyası devredilmiştir. Diğer taraftan 
yT içinde 53 497 dava açılmış ve 108 048 adede ulaşan 
bu dosyalardan, yıl içinde 55 450'si karara bağlan
mış ve 1979 yılma 52 641 dosya devredilmiş bulun
maktadır. Aynı yıl içinde, idari daireler elinde bulu
nan 7 bin dosyadan da ancak, 4 500 adedi sonuçlan-
dırılabilmiştir. 

Bu yoğunluktaki iş, 85 başkan ve üye, 49 kanun-
sözcüsü, 161 baş yardımcı ve yardımcı, 335 diğer per
sonelle karşılanmaktadır. Danıştayın en az personel 
istihdam eden kuruluş olduğu saptanmış bulunmak
tadır. Ancak, bu kadar yoğun işin, personel sayısı
nın artırılması ve dâire adedinin çoğaltılması yoluyla 
göğüslenemeyeceği kanısı yaygındır. 

Sayın senatörler; 
Bu problemi çözmek; yani bir taraftan Danıştayın 

çok ağır yükünü hafifleterek, Anayasanın belirttiği üst 
derece mahkemesi olma niteliğine kavuşmasını sağla-

— 322 — 
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m'aık, diğer yönden ihtilafların bir an evvel çözülerek 
adalete sürat kazandırmak düşüncesiyle yıllar önce 
aît derece idare mahkemeleri kurulması fikri oluştu
rulmuştur. 

Her bütçe yılı, Bütçe Karma Komisyonlarında 
ve Yasama Meclislerinde dile getirilen ve eleştirme 
konusu yapılan işlerin gecikmesi, bölge idare mah
kemeleri kurulması fikrini pekiştirmiş ve bu hususta
ki çalışmaları süratlendirmiştir. Yıllar önce hazırla
nan bölge idare mahkemeleri kanun tasarısı çok yo
ğun uğraşılara rağmen, ancak 1978 Mayıs ayında 
Millet Meclisine gönderilebilmiştir. Bu tasarı kanun
laşırsa Bakanlar Kurulunca saptanacak bölgelerde ku
rulacak bu mahkemelerle adalet sürat kazanacak ve 
uyuşmazlıklar zamanında çözümlenmiş olacaktır. An
cak, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda bulunan 
bu kanun tasarısının bir an evvel müzakeresini sağ
lamak gerekmektedir. 

Bu konuda Komisyon üyelerinden ve partilerin 
idarecisi arkadaşlarımızdan yardımlarını esirgememe
lerini rica ediyorum. Bu istek 1978 yılı Bütçesinin, 
Bütçe Karma Komisyonunda müzakereleri sırasında 
da Komisyonun tüm üyeleri tarafından hararetle is
tenmiştir. Her yıl Bütçenin Komisyon ve Meclislerde 
görüşülmesi sırasında işlerin süratle sonuçlandırılma
ması yüzünden yapılan eleştiriler, bu tasarının yasa 
haline getirilmesiyle son bulacaktır. 

Sayın senatörler; 
Devleti oluşturan organlardan birisi arasında yer 

almış bu yüksek mahkeme hakkında yapılan eleştiri
ler Komisyonlarda ve Meclislerde yıllardır sürdürül
mektedir. Danıştayın diğer yüksek mahkemelerden 
fazla eleştirilmesi doğaldır. Çünkü, Anayasamızın 
114 ncü maddesiyle, idarenin her türlü eylem ve iş
lemine karşı açık tuttuğu yargı yolu üzerinde Da
nıştay vardır. Kişi idare ile olan uyuşmazlığını Da-
nıştayda ve onun kararıyla çözümler. Şüphe yoktur 
ki, Ahmetle Mehmet arasındaki uyuşmazlığı çözen 
bir mahkeme kararı sebebiyle, idare veya iktidar ile 
böyle bir mahkeme arasında uyuşmazlığın çözümü yö
nünden bir ihtilaf çıkmaz. Zira, idare böyle bir dava
da taraf değildir. 

Danıştaya tevcih edilen eleştiriler bu nedenle, var
lığının tabii sonucu kabul edilmek lazım gelir. Mem
nuniyetle belirtmeliyim ki, incelediğim, yakın yıllara 
ait Komisyon ve Senato zabıtlarında aynı partiden 
olan arkadaşlar arasında da Danıştay konusunda gö
rüş farkları tespit etmiş bulunmaktayım. Eleştiri şüp
he yok ki, gerekli ve faydalıdır. Ancak, «Kendi görü

şü istikametindeki şahsi dernek veya partiler için he
men karar verdiği halde, aksi görüştekiler için yıllar 
geçiyor, hatta bir ömür bitiyor, bir türlü karar veril
miyor.» yolundaki bir iddiayı ciddiye almak olanağı 
da yoktur. 

110 yıllık tarihe sahip bu yüce müessesenin devle
timize ve memleketimize bugüne kadar yaptığı hiz
metlerini daha verimli şekilde devam ettireceği ka-
nısıyla, Bütçenin Danıştayımıza ve tüm ulusumuza ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Danıştay Bütçesi üzerinde görüşlerimi bildirmek 

ve Türkiye'de idari yargının genel durumu hakkında 
mütalaamı belirtmek için bir bağımsız üye olarak söz 
almış bulunuyorum. 

Danıştay, Osmanlı döneminden bugüne intikal et
miş, şerefli bir hizmet yılını uzun süre sürdürebilmiş 
bir müessesemizdir. Bilindiği gibi Danıştay, Fransız 
Conseil d'Etat'dan alınmadır ve Türkiye^dte idari yar
gı sistemi Fransa'daki model paralelindedir. 

1961 Anayasasından sonra Danıştayın Türk yar
gı sistemi içindeki yeri çok daha büyük önem kazan
mıştır. Zira, 1961 Anayasası, bütün idari eylem ve 
işlemleri için, kesinlikle yargı yolunu açmış; Hükü
met tasarrufu denilen ve eskiden yargı denetimi dı
şında tutulabilen bir alan kalmamıştır. Bu esaslar çer
çevesinde 1961 Men bu yana Danıştay çok daha geniş 
ve yüklü bir çalışma düzenine girmiştir. Ancak, Da
nıştayın son yıllar içindeki içtihat yolu, bazı tereddüt
ler yaratacak mahiyettedir. Danıştayın en önemli vas
fı, bir içtihat mahkemesi olmasıdır. Danıştay pek çok 
kararlarında içtihat mahkemesi olmanın gereklerini 
yarine getirememektedir. Evvela siyasi iktidarlar de
ğiştikçe, Danıştayın kararlarında da büyük değişik
likler göze çarpmaktadır. Siyasi niteliği olmayan ko
nularda verilen kararlarda da belirli bir içtihat yolu
nun takibine özen gösterilmemektedir. 

Hukuki dayanağı, iddia ve savunmaları aynı olan 
dosyalarda birbirine aykırı kararların aynı heyet üye
lerince birbirine yakın tarihlerde verilmesi olayına 
günden güne daha sık rastlanmaktadır. Bu, halikımı
zın yüce yargı organlarına olan saygısını ve yargı
nın saygınlığını zedeleyecek noktalara ulaşmıştır. Yar
gıya saygıyı ve yargının saygınlığını sağlamak herkes
ten önce yargı organlarının ve hâkimlerin görevidir. 
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Bu konuya yeterli özeni göstermeyen yargı organla
rı ve hâkimler, halktan gelebilecek yoğun eleştirileri 
de gözönünde bulundurmalıdırlar. 

Bir içtihat mahkemesin1 in içtihadından bahsedil
mek için, her şeyden önce o mahkemenin kararla
rında istikrarın bulunması şafttır. Taraflara, davacı 
veya davalının hüviyetine göre değişik kararların ve
rildiği mahallerde içtihadın oluşturulması değil; fakat 
içtihadın tahribi de söz konusu olur. 

Danıştayın aynı hukuki nitelikteki davalarda da
va konusuna ve hadiseye göre değil de, taraflara ve 
tarafların hüviyetine göre karar verdiği kanaatini edi
nen dava sahipleri, işlerini takipte Danıştayda özel te
maslar kurmak imkânı arama'kîtadırlar. Bu, yargıya ve 
giderek Devlete güveni en iyi, en ileri ölçüde tehdit 
eden bir gelişmedir. Son zamanlarda Fransa'dakİ uy
gulama ile Türk Danıştayının içtihat yolunu karşılaş
tıran ve aradaki büyük farkı ortaya koyan yayınlar 
çoğalmaktadır. 

«Adalet mülkün temelidir.» Hukuka bağlı dev
let ilkesi ve özgürlükçü demokrasi prensipleri Tür
kiye'de yargı organlarının ve özellikle Danıştayın 
önemini en üst düzeye çıkarmıştır. 

Danıştayın demokrasinin Türkiye'de yaşayabilme
si için üstteridiği sorumluluğun bilincinde olması ge
rekir. Bunun yolu da içtihatta istikrardır. Karar ge
rekçelerinde yasalara gereken saygıyı göstermeyen 
mahkemeler, saygınlıklarını yitirirler. Mihkemelerin 
ve hâkimlerin bağımsızlığı, demokrasinin vazgeçil
mez ilkeleridir. Ancak, bağımsızlık ilkesinin hâkim
leri sorumsuzluk noktasına götürmemesi gerekir. Hâ
kimlerin ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi, hâkim
lere en yüksek sorumluluğu da yükleyen bir ilkedir. 
Bağımsızlığı, sorumsuzluk olarak yorumlayanların 
Türk Danıştayında yerlerinin olmaması gerekir. 

Danıştayla ilgili çok önemli bir başka sorun da 
Danıştay dava dairelerine üye ve hâkim tayini ile ilgi
lidir. Hâkimlik, öğrenimden sonra, uzun tecrübeyi 
gerektiren bir meslektir. Buna karşılık, halen yürür
lükteki Danıştay Kanununa göre, Danıştay dava dai
relerine mühendis, doktor, idareci gibi, her meslek
ten ve hâkimlik tecrübesi olmadan yalnızca üst ka
deme memurluklarında bulunan kimseler atanabil
mektedir. Danıştayda, bu suretle atanan ve hâkimlik 
tecrübesi bulunmayan üyeler çoğunluktadır. 

Danıştay kararlarında istikrarın bulunmamasının 
önemli nedenlerinden birisi de hâkimlik tecrübesi ol
mayan ve hukuk fakültelerinde öğrenim görmeyen
lerin üst derecedeki bu içtihat mahkemesinde hâkim
lik yapmalarıdır. 

j Danıştayın kamuoyunu tatmin edebilecek bir 
yüksek mahkeme olarak şerefli mazusini sürdürebil
mesi için gerekli yasal değişiklikler yapılmalı ve yal
nız hâkimlik ve avukatlık tecrübesi olanların Danışta-
ya üye seçilebilmeleri yolu açılmalıdır. 

Bunun dışında, Danıştay büyük bir dava yükü al
tında bulıınmakitia, davaların çoğunu ilk derece mah-
ke'mesi olarak çözmek zorunda kalmaktadır. Bu dava 
yükünün aza'trması ve Danıştayın yalnızca üst de:e-
cs bir içtihat mahkemesi olarak görev yapabilmesi 
•için, böige idare mahkemelerin m en kısa sürede ku
rulaması sağla amali dır. 

Bütçen<in Danıştay mensuplarına, aziz Türk Mille
tine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrtahimoğiu; .buyurun. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Say-

'g'id'îğcr arkadaşlanm,1 

Benden evvel konuşan hatipler, Danıştayın dert 
ve davalarına vukufla temas etiuklerü için bisn geçe
rin bu geç vaktinde sizi fazlaca işgal etmeyeceğim. 

Ancak, Danıştay ait idari mahkemelerinin kurul
ması zaruretinden bir noktaya haklı olarak Refet 
Rendeci de, Grup Sözcümüz de bahı cutiler. Bu bir 
acil zaruret halini almıştır. Hükümetten ve Parlamen
todan bu yasanın süratle çıkarılmasını ben de istir
ham etmekte}'im. 

Dan?5taya., elimde bulunan resmi ve sağlıklı ra
porlara göre, 15 Aralık 1978 tarihi itibarıyla 62 54C 
dav.* açılmış ve her daireye binlerce iş düşmektedir. 
Eir hâkimin bu kadar yoğun şelc'ds çalışma mecbu
riyetinde kalması ve bu kadar çok iş altında ezilnıe-
?i, caiz ve mümkün değildir, ve bu kadar dava içinde 
sağiifkii neticeye varmak da mümkün değildir. Bu 
yüzden Danışmayı ve saygıdeğer üyeler.lnii terkit et
mek de insafsızlıktan başka bir şey değildir. 

Bunun yolu, al: idare mahkemelerinin kurulması 
suretiyle Sayın Rendeci'n'in de ifade etliği gibi, hem 
ilk hem de son merci olarak davaları görme zarure
tinden Danıştayın kurtarılmasıdır. 

Ayrıca bir noktaya da işaret etmek :.e:im. Yine 
elimdeki sağlıklı rakamlara göre, 1974 yılında yürüt
menin durdurulması isteğiyle gelen dava 9 422, red
dedilen 7 658, kabul ediilen 1 764. 

1975'de gelen dava 13 914. reddedilen 11 C58, ka
bul edilen 2 856. 

•1976'de gelen dava 2Q C56, reddedilen 12 848. 
kabul edilen 7 2G8. 
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1977'ds gelen dava 19 165, reddedilen 12 24-1, 
kabul edileni 6 921. 

1978'de ise Ocak - Eylül dokuz ayi.k rakını, ge
len dava 13 999, reddedilen 12 138, kabul edilen 
1 861. 

1978 yılı iki aylık Ekim - Kasım gelen dava 1 498, 
reddedilen 287, kabul edilen 2 182. 

Muhterem aıkadaşlanrn; 
Bu da gösteriyor ki, Danıştay gerçekten tarafsız 

ciddi bir mahkemedir. Hiç bir yan tultmaksszın, iade
ce yasaları hâkim kı'lımalktadır. 

HeplimBz biliyoruz burada birbiriLrnizi incitecek söz 
söylemleye lüzum yok. Haiksızhk ve yasa dışı tasar
ruflar, şimdlıki lisanla işlemler, ne zaman var ve va
tandaş ne zaman hakkını ister ve yürüümenin durdu
rulmasını 'ister, Danıştay onun yanındadır. Ne za
man ki, idare halklı ve yasalara uygun tasarruflar 
yapmalkta, tesis etmektedir, Danıştay yine onun da 
yanındadır, 

Adaletin mülkün temeli olması ilkesine ciddiyetle 
inanan ve bu prensibi korumajk içlin bütün •güçleriyle 
çalışan Danıştay mensuplarına, cümlesine sadece üye
lerine, reislerine değil, odacısından birindi reisine ka
dar hepsine bu Milken şükran duyması gerekir. 

Bu itibarla sözlerimi fazla uzatmayacağım. Da
nıştay Bütçesi Millete Devlete ve Danıştay a hayırlı 
ve uğurlu olsun. Hükümetten ve pariamentelerden 
'istirhamım, biraz evvel söylediğimi tekrar ederek ifade 
edeceğim alt idari mahkemeler yasası, bira an evvel 
yasalaştın'lmalı dır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım.; 

Danıştayla ilgili Bütçenin müzakeresini yapmak
tayız. 

Danıştay, Anayasamızın üstün ve üst gördüğü ku
ruluşlardan birisidir ve Danıştay Türkiye'de fonksi
yonunu 'Hizzat .icra ettiği talkdcirde birçok haksızlıkların, 
birçok yolsuzlukların önlenmesine ve bunlar m gide
rilmesine yardımcı olur. 

Mulhlterem. arkadaşlarım; 
Demokratik bir kuruluş içerisinde Yasama Orga

nı, Yürütme Organı ve Yargı Organı üçlü sacayağı 
gühi güçlü olduğu surece demokrasi ayakta durabilir. 
Bunlardan toeırlhıanlgi bklisünıde zafiyet görüldüğünde 
demolbriasii 'hastadır, derno'fcrasi bir çıkmaza girmiş, 
durumdadır. 

Bu balkımdan her şeyin üstünde hakkın ve adale
tin teslim edilmesi ve bizim dey'işâmizle adalelin mül
kün temeli olduğunu ifade ettiğimiz tarzın ve inanr 
cin içerisündeysek yargı organının tümüyle gereğince 
•objektif ölçülerinde tarafsız olması gerekir ve böyle 
olduğu takdirde demokrasi güçlü olur, çalışabilir. 

Danıştaym görevleri çok, geniş, Danıştay in elinde 
buluınıan dosyalar balkilkaten bugün tetkikine imkân 
olunamayacak derecede çok. Bunları gidermek, b an
lata bir çıkar yol bulmak gereikir. 

Ayrıca, Danıştaym saygınlığım elde tutabilmek 
için kendisine gelen dosyaların ve davaların, şu veya 
bu şekilde bir öncelik ve tercih gözetilmeden el:e alın
ması lazım geldiğine inandırması lazımdır. Eğer Yar
gı Organı tümüyle bu inancı memlekete ve mCüate 
veremezse, verilen kararların, vatandaşın vicdanında 
makes bulamayacağım çcik iyi bilmemiz lâzım. 

Bugün dünyanın başarılı olan ileri gitmiş memle-
Iketlerinde yargı organının fonksiyonu büyüktür. Yar
gı Organının fonksiyonu ve Yargı Organında görevli 
olanların kend i r in in herhangi bir şekilde eleştirile-
mez, kendilerine söz söylenemez, kendilerinin hiçbir 
şekilde kararlarından sorumlu olmadıkları şekilde 
bir zihniyete kavurmaları, o memlekette yargıya 
karşı saygısızlık, yargıya karşı inançsızlığı doğurur. 
Bu bakımdan, büyük bir kuruluş olan Danıştaym 
'kendisine düşen, meseleleri şu veya bu i nanem, şu ve
ya bu zihniyetin dışında, demokrasiye ve Anayasaya 
Uygun bir istikamette yürütmesi gerektiği inanemda-
yım. Bu böyle olduğa takdirde, bu müessese hem fonk
siyonunu lora eder, hem saygınlık kazanır; ama ken
disine yapılan müracaatların yıllarca cevabı çv'kmaz-
ken herhangi bir politik endişe veya maksatla gelen 
bir dosyanın çabuklukla ve öncelikle çıkması, bu mü
esseseyi zedeler. 

Çok temenni ederiz ki, Danıştay hakikaten kendi
sine Anayasada verilen o mümtaz meVk'yc layık vazi
fesini görsün ve bu sakilde vazifesini yürütet'Usin. Yok
sa, herhangi bir dokunulmazlığa, herhangi bir şekilde 
kendisi sorumsuzluğa sahip dahi olsa, milletlin, Vicda. 
nında daima mahkûm edilmeye ve milletin vicdanın
da kendisi daima müspet değil, menfi not almaya 
mahlkûm olur. Bu da, eğer bu 'memleketi seven, bu 
memleketin varolmasını, demokrasinin yaşam asını 
arzu öden insanliarsalk, demolkrasimlizle zarar getirir, 
•gölge getirir. 

O bakımdan, bizim Danıştaydan beklediğimiz, 
tamamen tarafsız, bilhassa çeşitli vatandaşın "müra
caatında, bilhassa idareyle olan uyuşmazlıklarda çok 
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objektif, çok çabuk karar vermesidir. Bunu süratle 
ıbu tarza dökmek için eğer imkânsızlıklar içindeyse, 
maddi ve manevi ne şekilde destek gerekiyorsa bunu 
ortaya koymak ve bumun Parlamentodan desteklen
mesini temin etim.dk içim durumunu ve ihtiyaçlarını 
Ibedirtoek mecburiyetindedir. Bunun dışında meyda
na gelecek olan herhangi bir anlaşmazlık ve vatan
daşların inançsızlığına muhatap olmak hiçbir zaman 
bu müesseseyi saygınlı değil, daha çok gölgeli bir 
hale getirecektir ve maalesef bazı kararlar ki, bura
da onları ifade etmeye imkân yoktur, böyle gölgeli 
ve sakat düşüncelerin memlekette yayılmasına sebep 
olmıuşjtur. Önlenmesini ve tedbirlerin alınmasını, Da-
nıştaym saygınlığını Anayasanın gösterdiği istikıarnıeıtte 
kazanmasını temenni eder saygılarımı sanlarım. 

'BAŞKAN — Sayın Karaağâçlıoğlu?.. Yok. Sa
yın FeyyaJt. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Anayasamızın 114 ncü amddesinde yargıya has be
lirtilen temel hüküm: «İdarenin her türlü eylem ve iş
lemine karşı yargı yolu açıktır.» Bu hükümden kay
naklanan ve bu hükmün uygulanması için Danışta-
ym fertle idare arasındaki olan, Devletle fert arasın
daki işlemlerine görevlendirilmiş ve 140 ncı maddede 
bu mekanizma tespit edilmiştir. 

Bu itibarla Danıştaym yetki kaynağı 140 ncı mad
deden esinlenmektedir. 

Şimdi, yargı yolu dendiğine göre, kuvvetler ayrılı
ğı ilkesine göre Danıştay da Yargıtay gibi, askeri 
mahkemeler gibi, yargı fonksiyonu içerisinde şekil 
bakımından bir benzerlik arz etmesi gerekir; ama Da
nıştay, Sayın Refet Rendeci'nin ve diğer arkadaşla
rın belirttiği gibi, hem temyiz mercii, hem iptidai 
mahkeme. 

Sınıf geçmek; ilkokulda dahi, liseye kadar. Spor 
puanlamaları dahi Danıştaya gelmekte ve bu kadar 
basit, rutin işler için Danıştaya iş verilmesi bu yüce 
makamın yüceliğiyle bağdaşmayan tasarruflar içeri
sinde boğulmakta, yani iş içinde bunalmaktadır. 

îşin garip tarafı, her nedense mülkiyelilerin bir 
türlü sırrına vakıf olamadım. Danıştayı saygıyla ana
rım, müesseselere saygılıyım; ama şimdi hesabım ki
şilerle. 

Danıştayın üyelerinin çoğu Siyasal Bilgilerden. 
İçişleri Bakanlığının yetkililerinin, idarecilerin çoğu 
tamamiyle mülkiyecilerdir. Acaba, bu Memurin Mu-
hakemat-ı Kanununu Muvakkata denilen vatandaş
la idare arasında kesin bir ayırım yapan, yargı fonk

siyonunun gereklerini, hâkim teminatını, tabii hâki
mi hiçe sayan, kuvvetler ayrılığını bertaraf eden Nuh 
Nebi zamanında, Balkan Harbi zamanında yapılma 
Memurin Muhakemat-ı Kanunu Muvakkate adında
ki Kanunun bugüne kadar geçerli, yürürlükte bulun
masına nasıl tahammül göstermişler. Bu konuda niçin 
beyanatta bulunmamışlar, ki her konuda demokrasi 
havarilerini gördük bürokrasi bünyesinde; ama bakı
yorum ki, bu havarilik yüzeysel konulara yönelmek
tedir. Yani yönü yüzeysel konulara. Temel meselelere 
yönelmemektedir. Bu Kanunun, bu marazın kuvvet
ler ayrılığı prensibini hiçe saydığını bugüne kadar 
hiç mi anlamadılar?... Anayasa Mahkemesine niçin 
götürülmedi?... Zamanın hükümetlerine bugünedek, 
1960'dan bugünedek niçin bir baskı grubu olmadı-
l&r?.., Niçin bunun üzerinde tavsiyede bulunmadılar?... 
Muhtıradan sonra bir kuvvet kumandanının ziyareti
ne gidilir de bunun için bir baskı grubu olmaz mı?... 

Herkes kendi mesleğinin içerisinde, kendisini o 
mesleğin uîviliğine vakfederse, büyük kişi budur. Bu
nun dışında politik havadan, atmosferden, yüzeysel 
işlerden, fantazilikten yararlanmak isteyenler gelip 
geçicidir. Hiçbir zaman tarihte yerini alamaz; tarihin 
kadavrasında belki iyi bir kişi olarak tanınmaz gele
cek nesiller için. 

Bunun örneğini arz etmek isterim: 1966 tarihinde 
tarafımdan ve değerli bir mahkeme hâkimi tarafın
dan, talebimiz üzerine, bilahara bizden önce başka mah
kemelerden Anayasa Mahkemesine bu konu intikal et-
t.rildi. Bundan önceki bütçede serzenişte bulundum 
Anayasa Mahkemesi için. Bunda da bulunacağım. 
Acaba bu mülkiyeliler cuntası her tarafa mı hâkim
dir, politik kadrolarda olduğu gibi. Bakın, bahset
tiğim Memurin Muhakemat-ı Kanun-i Muvakkatenin 
unsurlarına, Anayasamızın 132 nci maddesinde belir
tilen açık ve seçik hâkim bağımsızlığına ve tabii hâ
kimliğe, yedinci maddede belirtilen tabii hâkimliğe bir 
defa ters düşmekte. 

İlçe ve il idare kurulları üyeleri ile bunların gö
revlendirdikleri tahkik memurları âdeta bir hâkim sı
fatına haiz olmakta bu Kanuna göre. Keza, bu ku-
mllar ile bu kurallara ait üyelerin idari hiyerarşiye 
tabi olması, idare mekanizması içerisinde organik 
olarak tamamiyle icranın bünyesinde olmaları bakı
mından kuvvetler ayrılığını ne kadar zedelediği izah
tan varestedir. Ayrıca, Anayasanın 14 ncü maddesin
de belirtilen kişi dokunulmazlığı, 15 nci maddedeki 
özel hayatın gizliliği, 16 ncı madedeki konut doku
nulmazlığı gözönünde bulundurulursa, bunların vere-
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ceği arama zabıt kararları, yakalama çok hicap ve
ricidir kısaca, özür dilerim hafif kelime bulamıyo
rum. 

20.9.1963 gün ve 59/225 sayılı kararla iptal edilen 
Memurin Muhakemat Kanununun 16 ncı maddesi-
pin gerekçesinde, metninde, esprisinde aynı Kanunun 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddelerinin de iptali gerekirken, 
bunlar için Anayasa Mahkemesine de mükerrer ka
rarlar mahalli mahkemelerden istem kararları gittiği 
halde, maalesef Anayasa Mahkemesi bunları az fark
la reddetmiştir. 

Keza 1609 sayılı Kanundaki izin müessesesi fiilen 
uygulaması yok gibidir. Savcılar tahkikatını yapmak
ta, istim sonradan gelsin, izin gelse de gelmese de 
muamele yürümekte ve ulusal bir telefonla izin emri 
alınmaktadır. 

Keza 28.9.1965 gün 1965/48 sayılı kararıyla Ana
yasa Mahkemesi idareci sayılan mahkeme başkâtiple
rinin sorku hâkimliğini yapamayacağını iptal etmiş
tir. Mahkeme başkâtibinin savcılık yapamayacağını, 
sorgu hâkimliği yapamayacağını iptal ediyor; ama 
bir tahrirat kâtibinin kaymakam beyin, vali beyin bir 
mülkiyelinin emrindeki bir memurun hâkim kadar 
yetkili olacağını kabul ediyor, benimsiyor, bunu iptal 
etmiyor. 

Bu itibarla, Sayın İskender Cenap Ege'nin endi
şelerine, hukukçu olmamakla beraber bazı endişeleri
nin dışında, bu endişeler de gözönünde bulunursa 
aynen iştirak ederim. 

Keza Memurin Muhakemat Kanununun altıncı 
madesi, «Tahkikatı iptidaiye icrasına lüzumu veya 
meni muhakemeye ait iş bu konuda musarrah ol
mayan hususatlar usulü muhakemat-ı cezaiye ahkâ
mına tevfikan hareket olunur.» 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu maddeye 

göre tahkik memuru zorla yakalayacaktır, eşeği elin
de bulunduracaktır, zaptedecektir, zorla getirecektir, 
arama yapacaktır bu bütün bunlar Anayasamızın kuv
vetler ayrılığı ilkesine, tabii hâkim sistemine aykırı. 
Bu kararları bugünedek gözönünde bulundurmayan 
ve bu kararları bu şekilde yönlendirmeyen, çağa uy
durmayan, 27 Mayıs sonrası 1961 Anayasasının espri
sine uymayan yüce mahkemelerin bu tutumu karşı
sında hiçbir baskı grubundan tavsiye almadan bu işin 
ehemmiyetini bir hukukçu olarak sezen ve bu konu
da hiç davası olmayan, adliye avukatlığının dışında 
Danıştayla ilişkisi olmayan değerli Bakanımızı bu
rada saygıyla anmak isterim. 

Memurin Muhakemat-ı Kanun-i Muvakkatanın 
kaldırılması, bölge mahkemelerinin kurulması, Danış-
tayın işlerinin azaltılması ve bir temyiz mercii ola
rak kalması hususundaki çabalarından dolayı Van 
Barosu mensubu olması hasebiyle gurur duymakta
yım, İstanbul ve Ankara Barosuna da mantık ilacı 
olarak tavsiye ederim. 

Özellikle bundan böyle politik davranışlarla hava
ri gibi şu generalin bu generalin ziyaretine giden hâ
kimlerden de bu mahkemeyi bu milleti Allah koru
sun. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, böyle söylerseniz 

«Hemşerisini methediyor» derler. 
Devlet Bakanı Sayın Yıldız, buyurun. 
DEVLET BAKANI MEHMET SALİH YILDIZ 

(Van Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Gerek grupları adına konuşan gerekse şahısları 
adına konuşan değerli senatörler genellikle bölge idare 
mahkemelerinin lüzumu üzerinde durdular. Nitekim, 
geçen yıl 1978 mali yılı Bütçesinin Bütçe Plan Ko
misyonundaki müzakereleri sırasında da bu konu dile 
getirilmiş ve Bölge İdare Mahkemeleri Kanununun 
biran evvel çıkarılması istenmişti. 

Biz, grupların bu sözlerinden ve bu arzularından 
cesaret alarak bütçenin kabulünden iki ay sonra; ya
ni 23.5.1978 tarihinde hazırlanan ve bölge idare mah
kemelerinin kurulmasını öngören kanun tasarısını 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. O günden bu ya
na devamlı olarak takip etmekteyiz. Halen bu tasarı 
Anayasa Komisyonunda beklemektedir. Şüphesiz ki, 
Hükümet olarak, Hükümetin bir üyesi olarak ancak 
Anayasa Komisyonu Başkanı ve üyelerinden ricada 
bulunmak ve bu tasarının biran evvel ele alınmasını 
istirham etmekten başka bir yetkimiz veya baskımız 
düşünülemez. 

Bu itibarla bütün siyasi partiler ve bütün değerli 
üyeler ayrı ayrı bu tasarının biran evvel kanunlaşma
sını istediklerine göre, kendilerinden istirhamım şu
dur: Kendi gruplarına; hatta grup başkanlarına tesir 
ederek biran evvel Anayasa Komisyonunu ondan 
sonra da yetkili Adalet Komisyonunu harekete geçir
mek suretiyle bu tasarının biran evvel kanunlaşması
na yardımcı olmalarını istirham etmekteyim. 

Gerçekten bugün Danıştay üst derece idare mah
kemesi olma niteliğini yitirmiştir. Doğrudan doğru
ya alt derece idare mahkemesi gibi çalışmaktadır. 
Aslında Anayasamızda yer alan Danıştay genellikle 
üst derece ve ondan sonra ilk derece idare mahke-
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mesi olarak tanımlanmıştır. Bununla beraber bugün
kü sistemde ve bölge idare mahkemeleri bulunmadı
ğı için davalar doğrudan doğruya Danıştaya açıl
makta ve bütün davalar Danıştayda birikmektedir. 

Arkadaşlarım bazı rakamlar verdiler, ben yüksek 
zamanınızı almamak için yuvarlak birkaç yüz hata
sıyla sadece bir örnek vereyim. 1978 yılı içinde bir 
yıl önceki 1977 yılından gelen devirlerle beraber Da-
nıştayın dairelerinde 108 bin dava var idi. Bu 108 
bin davanın 55 bini karara bağlanmış, 53 bini 1979 
yılına yine devretmiştir. Yıldan yıla bu rakam art
maktadır. Danıştayda dava dairelerinin adedini ar
tırmak meseleyi çözmeye katiyen yeterli değildir ve 
çıkar yol değildir. Tek çıkar yol. bölge idare mah
kemeleri yasasının bir an evvel kanunlaşmasıdır. 

Bu bakımdan tekrar gruplardan ve sayın senatör
lerden, sevketmiş bulunduğumuz kanun tasarısının 
kanunlaşmasına yardımcı olmalarını dilemekten iba
rettir. 

Değerli senatörler; 
Danıştayın, bildiğiniz üzere bir de Bakanlar Ku

rulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşün
ce bildirmek, mütalaa bildirmek görevi vardır. Bunu 
Danıştay Kanunu, Danıştaya bir görev olarak ver
miştir; ama itiraf etmek lazım ki, hükümetler genel
likle bu yoldan yararlanmamaktadırlar ve bu yüz
den de ileride Danıştayla devamlı olarak kanunun 
uygulanması yönünden birtakım ihtilaflara düşmekte 
ve gereksiz iptallere yol açılmaktadır. 

Bu itibarla, Danıştay hükümete düşünce bildir
mekle görevli bulunduğuna göre, çok önemli konu
larda Danıştaydan mütalaa almanın yararı vardır. 

Bölge idare mahkemelerinin kanunlaşması halin
de, demin değerli Senatör Mehmet Feyyat Beyin te
mas ettikleri gibi, bugün yargısal niteliği olmayan 
birtakım kuruluşlar da artık gerçekten Anayasaya 
aykırı olarak ifa ettikleri yargısal görevlerini artık 
ifa edemeyeceklerdir. Temyiz komisyonları, il ilçe 
idare heyetleri, kararları itibarıyla yargısal karar ver
mektedirler ve bu kararları Sayın Feyyat'ın da mad
delerini okuyarak izah ettikleri gibi, ancak bağımsız 
mahkemelerce verilmesi gerekirken, bugün bu kurul
lar tarafından verilmektedir. 

Binaenaleyh, bu kurulların verdikleri bu kararlar, 
Anayasaya gerçekten ters düşmektedir. Bu itibarla 
da bu Anayasaya aykırılık durumuna da son verebil
mek için bölge idare mahkemelerinin bir an evvel 
çıkmasında yarar vardır. 

Zamanınızı aldığım için özür diler, kabulü halin
de bütçenin Danıştay mensuplarına hayırlı olmasını 
ben de diliyorum. 

Yüce Senatoya saygılar sunar, teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı 1979 Mali Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki müzakereler bitmiş
tir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 46 991 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargı, Danışma ve İnceleme 109 409 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 722 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı 1979 Mali Yılı Bütçe Kanun 
Tasarısı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

5 . 2. 1979 Pazartesi saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.05 
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1979 Yılı Vakıflar Genel Miidlirlüğii Bütçe Kanunu Tssansuna Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 846) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kaibul edenler : 70 
Reddedenler : 28 

Çeklinserler : — 
Oya katılmayanlar : 86 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
SelâhattİD Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHfSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 

Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURDUR 
Ekıem Kabay 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
M elim et Feyyat 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Art em iz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

İ KARS 
i Muzaffer Şâmiloğlu 
I KASTAMONU 
\ Mehmet Seydibeyoğlu 
j KIRKLARELİ 
| Beyti Arda 
I 
j KIRŞEHİR 
I E. Akıp Aksaç 

j KOCAELİ 
jj Abdullah Köseoğlu 

\ KONYA 
I Mukbil Abay a 
İ Erdoğan Bakkalbaşı 

j MALATYA 
\ Süleyman Efe 
i Hamdi Özer 
j MUĞLA 
1 Fevzi Özer 

i M US 
î 
l İsmail İlhan 
l NİĞDE 
l Abdullah Emre İleri 

jj ORDU 
| Orhan Vural 

| RİZE 
İ Talât Doğan 

(Reddedenler) 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

S Barlas Küntay 
ÇORUM 

! Safa Yalçuk 
| ELAZIĞ 
| M. Cahit Dalokay 
J ERZURUM 
l Sakıp Hatunoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tayları 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 
Fahri ÇoKer 
Hilmi Fırat 
Sadi Irmak 
Safa Reisoğiu 
N. Kemal Şentürk 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

S İSPARTA 

I Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

[ Talip Özdoîay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Tekin Arı burun 
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İZMİR 1 
Mehmet Münir Daldal j 
Akın Özdemir 

1 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük ! 

KARS 1 
Yusuf Ziya Ayrım j 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet S un ay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderiioğlu 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 
<B;|k. V.) 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcah 

* "™" BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 

C. Senatosu B : 34 

MANİSA | 
Oral Karaosmanoğlu j 

i MUĞLA t 
Haldun Menteşeoğlu * 

! 
NEVŞEHİR j 

Ragıp Üner j 

4 . 2 . 1979 O : 3 

ORDU j 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

(Oya Katılmayanlar) 

Orhan Ataullah Çalış 
ÇANAKKALE 

İsmail Kutluk 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

Abdullah Ercan 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergim 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 

Lûtfi Doğan 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuza! 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 
| GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
Havrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kıîıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Süleyman Tuncel 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KASTAMONU 
ALi Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

i Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

i Ruhi Tunakan (İ). 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
1 Sait Mehmetoğlu 

NİĞDE 
| Ergun Özkan (İ.) 

ORDU 
; İdris Gürsoy 

TRABZON 
Alamet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

• 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 
Osman Saliihoğlu (Bşk. V ) 

SAMSUN 
Şaban Demdrdağ 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demiirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykama 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Celebi 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H, Nail Kutoah 
Metin Toker 

i Nermin Abadan Unat 
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1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 
<S. Sayısı : 845) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşait Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 87 

Reddedenler : 14 

ÇekMiserler : — 

Oya katılmayanlar : 83 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şöbip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğkı 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Art emiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah. Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
NaLm Taşan 

URFA 
Abdulganıi Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

* Muhsin Batur 
i Fahri Çöker 
I Hilmi Fırat 
I 
j Sadi Irmak 
I Safa Reisoğlu 

N. Kemal Şenıtürk 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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(Reddedenler) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçikanat (İ. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünafldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğhı 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlıoğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapantı 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
I. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

İZMİR 
Süleyman Tuncel 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 

MARDİN 

Saiıt Mehmötoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar (İ.) 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Saikıp Hatunoğlıı (İ. A.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Povraz 

İZMİR 
Şeref Bak şık 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
E, Âk ip Ak saç 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakanj 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsdn Tüılkay 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan (İ.) 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman SaMıoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Şaban Demdrdağ 

SİVAS 
Muhittin Tayflan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsairnettün Çelebi 
A. Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Metin Toker 
Nermin Abadan Uımt 

\>»<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1979 Pazar 

Saat : 10.00 

l 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ 

KARARLAŞTIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/2U8: C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı • 844) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

X 2. — 1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 1/585) (S. 
Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 3. — 1979 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 
1/584) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 4. — 1979 yılı Tekel Gene) Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 1/612) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 5. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 6. — 1979 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/232; 
C. Senatosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tari
hi : 30 . 1 . 1979) 

X 7. — 1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar

ma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

X 8. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 9. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598) 
(S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 10. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayı
sı : 855) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 11. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 12. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 1/596) (S. Sayı
sı : 857) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 13. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senato
su : 1/600) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

X 14. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 15. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sa
yısı : 854) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 16. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sa
yısı : 852) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

(Devamı arkada) 
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X 17. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sa
yısı : 864) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 18. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S. Sayı
sı : 851) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 19. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 
856) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 20. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sa
yısı : 847) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 21. — 1979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sa
yısı : 849) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 22. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 
858) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 23. — 1979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 24. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601) 
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 25. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 

(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı : 
863) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 26. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sayı
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 27. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 
1/606) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 28. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 29. — 1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 30. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/235; (C. Senatosu : 1/610) 
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 31. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. 
Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1979 Pazar 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1979 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 
30.1.1979) 

X 2. — 1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 1/585) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 3. — 1979 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 
1/584) (S. Sayısı •: 845) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 4. — 1979 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/237; C. Senatosu : 1/612) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 5. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su: 1/611) (S. Sayısı: 872) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979) 

X 6. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/232; 
C. Senatosu : 1/607) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tari
hi : 30 . 1 . 1979) 

X 7. — 1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/233; C. Se
natosu : 1/608) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1979) 

X 8. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 9. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598) 
(S.Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30. 1 . 1979) 

X 10. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi: 1/219; C. Senatosu: 1/594) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X .11. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 12. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi: 1/221; C. Senatosu : 1/596) (S. Sayı
sı : 857) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 13. — 1979 yıh İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 
1/600) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 14. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi: 30 . 1 . 1979) 

X 15. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M, Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854) (Dağıtma tarihi: 30 . 1 . 1979) 

(Devamı arkada) 
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X 16. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe I 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapNoru. i 
(M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu: 1/591) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 17. — 1979 yıh 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka- 1 
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sa
yısı : 864) (Dağıtma tarihi: 30 . 1 . 1979) 

X 18: — İ # # yıli Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/215; C. Senatosu: 1/590) (S. Sayısı: 851) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 19. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu J 
tâsârisı ve Öütçe Karma komisyonu raporu. (M. Mec
lisi: 1/22İ); C. Senatosu: 1/595) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma târihi : 30 . 1 . 1979) 

X 20. — İ$79 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kâ- i 
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı : 
847) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 21. — 1979'yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kânu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, j 
(M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı : j 
849) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) I 

X 22. — 1979 yılı îhortü Üniversitesi Bütçe kanunu I 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec- I 
lisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı: 858) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) I 

X 23. — 1979 Yıh Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu- I 
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. I 
(M. Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma t a r i h i : 30 . 1 . 1979) 

X 24. —1979 Yıh Karadeniz Teknik Üniversitesi I 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu I 

raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601) 
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 25. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M: Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı : 
863) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 26. — 1979 Yıh Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka-
hüriu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sayı
sı : 850) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 27. — 1979 Yıh Beden terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 
1/606) (S. Sayısı: 867) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 28. —1979 Yıh Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meelisi : İ/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S Sayısı: 8&6) (Dâğımıa târihi : 30 . 1 . 1979) 

X 29.— 1979 Yıh Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M; Meelisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S: Sayıst : 870) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 30. —1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) 
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 31. — 1979 Yıh Orman Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C, Senatosu : 1/613) (S. Sa
yısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 .1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 


