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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iıkli otunum yapan Genel Kurulda : 
I198İ2 Mali Yılı BüJtîçse Kanunu Tasarısı üzerinde 

iki görüşmelere devam olunarak; 
'Başbakanlık, 
(Devlet Planlama Teşkilâtı, 
ıDdvlet îs&tüstik Enstitüsü, 
IB'ütJçeleri kabul ediKdi, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 19182 Ma

li Yılı Bütiçe Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri 

onaylandı, üümü açık ioya sunuldu, oyların ayrımı 
slonucunida kabul edildiği bildiriıl'di, 

ıl8 Ocak 19182 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birlleşime saat 17.05% son verildi., 

Sadi IRMAK 
Başkan 

Mehmet PAMAK 
(Kâtip Üye 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

•BaişkanVekilli 
Evliya PARLAK 

Kâtip Üye 

»>••<« 

BİRİNCİ OTURUM 
A ç ı t a Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başfcatrçvekfli Fenni USLlMYELt 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, tanen AYKUT 

©AŞKAN — 37 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Siyami Ersek'in hastalığı nedeniyle 20 gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 

BAJŞK'AN — Danışma Meclisi ıBaşikamın'un bir 
tezk'erösi var, oikütuyorum: 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi üyesi S'lyaımi Ersek'in basliallığı 

nedeniyle V2 . 1 . 19*82 tarihlinden itibaren 20 gün 
müddefole izinli sayılması hususunun Genel (Kurula 
arzı, Başkanlık Divanının 13 . 1 . 1982 taırilhilii toplam-
'tısmda kaırarîlaştırıılmuşitır. 

'Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danısjma Meclisli Başkamı 

BAİŞKİAN — İçtıüzüğüımüz bükümleri gereğince 
Sayın iSiyamli Eriselk <in 20 gün müddetle izinli sayıla-
bilmesi, Danışma, Meclisi IBaşIkanllık Divanının tek
lifi üzerine oylarımızla kabul edilmesi iktiza ebmıefc-
tddrâr. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edlenller.. Etmeyen
ler.. ıKabul edilrriişbir. 

2. ı— Türkiye Atom Enerjisi Kurumu {Kanunu 
Tasarısının İçtüzüğün 20 nci [maddesi kapsamında 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair ıBaşbakanlık 
tezkeresi. 

'BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi var o'ku-
Ituyoruimf: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
MiiHi Gü'venîilk (Konseyi Genel Sekreterliğince 

irtcefenmekite iken, Bütiçe görüşmeleri ve diğer çok 
acil işfar nedenliyle, Danışma Meclisinde görüşülmek: 
üzere gönderillm'iş bulunan bir kısım kanun tasarıla
rı arasında, «Türkiye Atom Enerjiii Kurumu (Kanun 
Tasarısı» da bulunırrialkitadır. 

Hükümetimizce önem ve öncelik verilen «Tür 
kiye Atom Enerjisi Kurumu Kanun Tasarı'sio-ynın 
müVnlk'ünlse Danışma Meclıisi İçtüzüğünün 20 nci 

— 232 — 



Danışma Meclisi B : 37 18 . 1 . 1982 O : 1 

maddesi kapsamında öncelik ve ivedilikle görfüşülıme-
sinlin sağlanması husuısunu takdirlerinize arz ddarim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

•BAİŞKİA'N — Başbakanlığın bu tezkeresi gereğin
ce, Türkiiye Atom Enerjisi ıKurumu Kanun Tasarı
sının löncdlik vte ivedilikle görüşülebimesi için bir 
geçici komisyon teşkili gerekmektedir. 

1. — 1982 Mali Yık Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe -Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayı
sı : 4) (Dağıtma tarihi: 11 , 1 . 1982) (1) 

A) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

.BAŞKAN — Tapu ve .Kadastro Genel Müdürlü
ğü 198İ2 Maili Yılı 'Bütç'esiMi görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Başkan.. Buradalar. 
(Komisyonumuz.. Buradalar. 
Söz alan Sayın üyemliz Ayanoğlu, buyurun efen

dim., 

NURETTİN AYANOĞLU — Sayın Başkan, 
Danışma .Meclisinin sayın üyeleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1982 Yılı 
Bütçesi üzerinde görüşlerimi arz ederken, kısaca iki 
faüsuısa değilnecöğimı, 

Bunltartian bir tanlesi kadastro çalışmaları, ikinci
si de, bence çjdk krymetlli olan, esıki harflerle yazıl-
muş kayıtların, bir an evvel yenli harflere çevrilme
si hususudur., 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, kendi Kanu
nu ve Medeni Kanun hükümlerine göre gayri men
kullerine ait alktiit, tescil işlemleriyle, tapu ve ka
dastro çallışmakrını yürüten bir teşkilâttır., Tapu ve 
IKalda'sltrio Genc'i Mıüldürlüğü toplum hayatnmıızda 
lönömÜi bir kuruluştur^ Türküye, şehirleşme Ve sana-
yileşmeide 'hızlı bir gelişme içindedir. Bu hızlı geliş
meye bu kuruluşun ayak uydurması lâzımdır. Bu 
yapılmadığı takdirde, bilhaissa şeh'irleşim'ede büyük 
çarpıklıklar olacağı m|ulhakkaiktıır. 

Türkiye, şehirleşmede ve mesken poffiitikasırida 
ciddi tedbirler almaya da meiciburdur. Bunun için de 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla, 
'takip ddilecek şehirleşme ve mesken politikası ara-

(1) 4 S., Sayılı Basmayazı 14 * 1 . 1982 tarihti 33 
ncü Birteşim Tutanağına eklidir. 

Kanun tasarKsı; Milli Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Kbmlisyonu, maili İşler Kbtnisyönu ve îiktisadi 
tşlar ıKomüsyonuna havale edilmiş bulunuyordu, 

Bu komisyonlar in üçer üyesinden müteşekkil bir 
geçici kbmiısyon teşkili hususunu oylarınıza .sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler., tttifakla kalbul 
ediîm'i^ir. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER IÜŞÜLEN İŞLER 

I sırida Ibir ahenlk ıbuılunmaisına ihtiyaç ıvardır. Bu 
I yapılamadığı takdirde, köy ve kasabalarımızdalki ar-
I sa ve arazı ihtilâf farı devam edeceği gibi, mesken po-
I lİ'tikasını da çözmek mümlkün olamayacaktır. 
I Biz, mıillet olarak topraklarımızı mu!ka',d'des bilir 
I ve mülkiyet hakkına saygı duyarız. Türkiye'!de mah-
I kemelerin genel 'bir durumunu tetkik etltiğimiiz'de gö-
I receğiz ki, mevcut yaralama, cinayet ve kavgaların 
I çoğunluğunu arazii ihtilâfları teşkil etmektedir. tKa-
I das'tro çalışmaları ikmal edildiğinide hukuk davaları

nın büyük bir kısmı önlenecek ve aırazi ihtilâfları da 
I siona ereceMtdr. Bu arada, yukarıda da saydığım ceza 
I davaları da azialimış olacaktır; 
I Sayın arkadaşlarım, !bu arada orman içi k'öyleri-
I mizin de durumunu kısaca dile getirmek isltliyorum. 
I Orman içi köylüleri dedesinlden, babasından kaîan 

ve yıllarca tasarruf dittiği arazisine tapusuzduk ne-
'den'iyle sahip olamamaiktaidır. Bu sebeple de mahlke-

I melere verilmekte, ceza görtmdktedir. Orman vasfı 
1 olmayan ıveya ormanlık vasfını kaybetmiş bu orman 
I içi arazilerinin bir an evvel kadastrolarının yapıla

rak bu vatandaşların mahkemelerde sürünmieleri ön-
I ılenimel'Jdir. 
I Ormatı tahidit komlisylonlarıyla kadastro çalışma

larında bir koordihas'yon var mıdır, yok mudur?.. Bu
nu da öğrenmdk istiyorum. Çünkü bu konuda or
man tahdit komisyonunun yaptığı bazı kadastrolar 
mevcut ıtapu kakksitrioyla da karılşmaık'ta'dıır. 

Kadastro çalışmalarının, meclisimize initilkâl et
miş olan Toprak ve Tarım Reformu Kanununu ışık 
•tutacağı gibi, (turizm, baraj, sulama ve yol çalışma-
llarında da büyük bir rolü vardır. Şehit ve klöy ka
dastrolarına ıgerdkli 'önemin verilmedlilğihi (görüyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne personel 
yetiştiren eğitim kurumlarında 602 talebe bulundu
ğunu görüyoruz. Bu miktarı arttırmayı düşünürier 
mii?. .Bu löğrenci adedi artırılllmialıı ve mesleki eğitüme 
gerekli önem, verilmelidir. Buradan yetişen teknik 

| elemanlar da, diğer kuruluşlarda ol'duğu gÜbi, tnaddi 
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yönden tatmin edilip, başka kuruluşlara kaçması 
önilenmıöliidÜr, 

ilin ve 185 ilçenin kadastrosu ve 15 17(6 kö
yün tapulaması tamamlanmıştır. Bu rakamlardan ıöğ-
rendiğimvize göre, Türküye kadastrosunun ancak 
% 50 îi bitirilmiş bulunmaktadır. Planlı döneme ge
çildikten sonıra ıBttripci Beş Yıllîılk Planda 20 yılda ka
dastro işlerinin bitiriHmesi hedef alınmış, bu hedef 
gerçekleşımddiğiriden, Üçüncü Beş Yrlink Plan/da bu 
'süre 15 yıl daha (uzatılmıştır. Bu gidişle birkaç defa 
daha tespit edilen hedeflerin uzatılacağı açıktır, 

Genel Müdürlük personel sayısı içinde karaaatı-
ımızca en düşük olan ve ağırlık verfitaıesıi gerekken, 
kadastro hilzimdl'eri'nde çalışan personel adedidir. Bu, 
Bütçe Raporunda gördüğümüze göre 1726'dır. Bu 
rakam çok azdır. Bu eleman adedinin artırılması ça
releri laranmalıı ve daha çok eklibİn teşkil edilmesine 
çalışılmalıdur. Bu kbnuda Genel Müdürlüğün bir ça-
liıştması var mıdır?. 

,Bü'tçe (Raporunda beliintlilidiği gibi, Türkiye kal
kınmasında büyük rioiliü olan bu Genel Müdürlüğün 
(Kuruluş Kanunu günün şartlarıma göre yeniden dü
zenlenerek süratle Meclse ,sunullmahdır. 19811 yılına 
•nazaran Iİ98I2 yılında planlanan personel mevcudun
da 3 600 iadet bir artış görüyoıruz. Bu artışla daha 
çok işenir ve kadastno çahşm'alarına hız verilmesini 
arzu ediyor, bunun böyle olup olmadığını ve ka
dastro çalışmaları için kenld'i eğitim kuruluşları dı
şından eleman teım'in edip edemıeyecekılerini de öğren
mek i'sltiyiorum!. 

özeftlemıdk gerelklirise, Türkiye'de gerek devlet ola
rak, gerekîse feıft olarak her teşebbüsün başlangıcın
da toplu olduğunu kabul ederek Tapu ve Kadastro 
Genel ıMüdıürliüğü teşkilatlandırılmah, teiçhizatlan-
dırıılmaîıiı ve üzenine yükfenan görevlerini layıkıyla 
yerine getirebilir ihale getlıırilm'eiİdir., 

Şu hususu da arz edelyim İdi, çalışmalarıyla dev
lete milyarlar veren bu .kuruluşa ayrılan ödeneik de 
kifayetsizidir. Gelecek yıllarda 'bu Genel Müdürlüğe 
istedi/ği Ödeneğin verilm'esM temenni etmiekil'e yeti
neceğim., 

Sayın arkadaşlarsın, son olarak, eski harflerle 
olan bütün tapu kayıklarınım yenli harflere çeVriılımesi 
yönünde hiç bir fedakârlılk'tan kaçınmamak lazım
dır- Ücreft yetersizliğinden hahsedilırnekteidir. Bu ko
nuda gerek kanun ve gerekse idari yönden alınma
sı gereken tedbirler alınmalıdır., Sözleşmeli perso
nel istiıhdamındaki ücret sorunu halledilm'eldir. Bu 
/vesikaları çözecek eleman bulunmasının çok daha 
zor olacağı kanaatııridayıım. Bunuo yalnız eski harfle

ri bilmekle olmayacağı, bu hususta bilgi ve tecrübesi 
olan elemana ihtiyaç olduğu muhakkaktır. 

Sözleriımıe son verirken, şu hususlarda biıllgi verir
lerse memnun oluruim. 

!İ98I2 yılında veril'en imkânlar da nazara alınarak, 
Türkiye'de kasaba ve köy kadastro çalışmadan kaç 
s'eneide biıtebiyir?.. Bu arada afif muza sığınarak bir 
hususu da öğrenmek istiyorum. Kastamonu şehir ve 
koy kadastro çalışmaları, tamamıPanmasımda biır plan 
var mıdır, hedef nedir?.. Bir de Kastamonu'nun or
man iç'i köylerine bilhassa köy kadastrosu yönünden 
b'ir ağırlık vermeyi düşünüyorlar mı?. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1982 Yılı 
Bütçesinin memlelketimiize, mıiilleltıimiize, başta değer
li Genel Müdür oömak üzere, mensuplarına hayırlı 
oHmasınt temenni eder, Yüce 'Meclise saygılar su
nar, teşekkür ederim. (Alkuşlar) 

İBfAŞKAN — Teşekkür ©deriım Sayın Âyanöığlu, 
Bugün görüşülecek bütçeler üzerimde konuşmak 

ist'eyen değerli üyeler isimlerimi, Divan Üyemiz Sa
yın Aykut'a yazdırabilirler. Yine bu Bütçeyle alaka
lı sorularımı da Sayın D'iıvan Üyemize gönderebilir-
İferw 

Sayın Uylgumer, buyurun efendim1. 

M. FEVZİ UYGUÎNER. — Sayım Başkan,. Danış
ma M'eclfainin değerli üyeleri; 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü, teşkilat itibariyle Türkiye 
satlhında yayufmıış geniş bir teşkilatı ur. Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ar'asınUa, 
Türkiye'deki bütün gayri menkullerin tapu sicilleri 
ni düzenlemek, tutmak ve bu tapu sicilleri üzerinde 
yapıiîması gereken her türlü işlemleri yapmaktır. 
IBunun yanında, Türkiye çaprrida tapulama faaliyet
leri ve kadastro faaliyetleri delvaım eümeM'ed'ir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sessiz ç'a-
lıişan bir teişk Mattır. Türkiye çapında çalışır, yaygın 
bir çalışıma alanı vardır ve her yıl milyonlarca mua
meleyi yapar. Tapu ve Kaldastrio Genel Müdürlüğü, 
bu çalıışmalan arasında son yıllarda bazı aşamalar 
da kaydetmiş/ı ir. ÇaluşmaPannlda ileriye dönük bir 
program tespit etmiştir ve 20 yıl ,çin yapılan proıg-
raimı bugün yürürlüğe koymuş /vaziyettedir. 

Yine Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ya-
pdan yenilikleır arasıırida, vatanldaşım aracı kullanim'ak-
sızi'n, yani tapu mıuhakilplerine müracaat eitaeksizin-
doiğrudan doğruya tapu sicili muhafızlığına müra
caat edip iışlemleriinü bizzat yaptırması için gerekli 
tedbirler alınmış ve gerekli kolaylıklar sağlanımışltır. 
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Bu alanda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bü-
;yük bir aşama kaydeliımıiışjtfir. 

Yine Tapulama Genel Müdürlüğü, bugün için ye
ni vergi kanıunilarundak'i yeni dlüizeniem'eler •dblayıst-
la tapu harcılarını tahsil zorunda kalmış ve bu göre
vi de yerinte getirmek için teşkilatını yeniden göz
den geçirmiş ve ;bu faaliyetine de bir yön veırımişBir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün faaliye
ti arasında saymış olduğum kadastro çalışmalari'yla, 
ıtapuîaıma çaluşmaları büyük bir önemi arz löfirrvdkte-
dir. Çünkü; biraz eVvel konuşan arkadaşımızın da 
ifade buyurdukları gibi, Türkiye'de asayişin tam te
min ed'ilebilmösii İçin ve ihtilafların asgari seviyeye in-
dirileb'Om'e'si için, Türkiye'deki tapulama ve kadastro 
çakışmalarımın .son bulması ıgeırekımıektedir. Ancak, 
Türkiye çioik. 'geniş hir ülke ol'duğu için *ve geçmiş 
dönemlerde de bütçe imkânları sınırlı büluniması se
bebiyle bu faıa'liyettl'erin kadastro alamuntda % <53'ü, 
yan'i Türkiye'nin % 53'ünün kadastro'su yapı.la'b'iîlmiş, 
yine tapulama faaliyeti bakımından da tanım arazi
lerinin % 45"in'io tapulaması! ikmal edile'biiimişitir. 

Aslında, büyük bir ülke tolan memleketimizin 
ihltiyacî gözonün'e alınacak olursa, bu o ramlar pek bü
yük sayılmaz. Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü, bütçelerinin sınırlı imkânları içerisinde çalış
tığı için bu seviyede tapulama ve kadastro faalıi'yeıt-
leri yapa'b'iitrrii'Ştir. Temenni edilir ki, biıtçe imkânla
rı biraz daha ganişMill's'in, gelıışltürifen ve Türkiye'nin 
tapulama faaliyetleri de, kadastro faaliyetleri de bir 
an önce sona ersin. 

Gen'e, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
faalıyetorind'en, vatandaşların mıüracaatlaruyla ilgi
li iışdeimlenin süratli ve sağlııkh bir biçimde yapılama
sı gerekrriekltedir. Bu alanda teşkilatın takviyesi ge
rekir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki
latı bugündü j'ış hacmi altında, bu yükün altında ezil
mekte ve bunaimakltadıır. Bunun iç':n, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün! Teşkilatının takviyesi
ni temenni ederimi, 

SaygiiTarımİa. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşeklk'ür ederim Sayın Uyguner. 
'Bu Bütçe üzerinde slöz alan başka üyemiz?.. Bu

yurun ıSayın Harnıitoğul'ları. 
•BEŞİR HAlMfiTOĞULLARI — İzin verirseniz 

'bir ,soru sormak üzere.. 
BAIŞIKİAN — Efendilm, soır.ul&rımızı Sayın Balka

nın izahatından 'sonra yapmanız, usul gereğince gersk-
melktödirt-

BEŞjtR HAMfİTOĞULLARI — Peki efendim. 

iBAŞKAN — Komisyonun ibir açıklaması var mı 
öfend'im, bu Bültçe ile ilgili?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞIKANT 
MUSTAFA AYSAN — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir izahat vermek is
ter misimiz?. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Evet efendim, lütfederseniz. 

'BAŞKAN — Buyurun 'efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, Yüce ıMecıi'sin sayın üyeleri; 

Tapu ve Kaldasltro Geneli Müdürlüğü üzerinde 
s'öz alan arkadaşlarımız, gerçekten bizim için jşıik. tu
tucu, yol gösterici beyanlarda bulundular; fcendiferi-
min bültün arzuiîaırrnı ve emirlerimi not ettik, eDbetite 
ki 'bunlar değerlendirilecek -ve yerine ge'tirilecekti'r. 
-'Kendilerine, 'bize !bu yol göstermeleri ve ışık tutma
ları 'sebebiyle teşekkür «deriz. 

Tapu ve Kadaısltro Genel Müdürlüğü üzerindekiı 
görüşlerimi arz etmeden dvvel bir maktayı beyan et
meme müsaadelerinizi istÜ rinam edeceğim. 

Bizim ıBakanlığımıiza, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,! Meteoroloji 
işleri Genel (Müdürlüğü ve Diyanet işleri Başkanlığı 
ile birllklte, Atatürk'ün Yüzüncü Yılının Koordinas
yonu Kurulu bağlıdır. Bunlardan herhangi bir genel 
müdürlüğümüzün herhangi b'ir işleımü hakkında her
hangi bir arkadaşımız bir bilgi arzu ettikleri zaman, 
doğrudan doğruya Bakanlığa telefon ederek veya lüt
fedip bir çayımızı içerek veya genel mıüdüriliükJere 
.telefonla ıveya giderek her türlü bilgi emirlerine ha
zırdır. (Alkışlar). 

Herhangi b'ir arkadaş ıımız, ne zaman arzu eder
se, mutlaka genel m'üdürlerilm'iz i'stedikteri bübün bil
gileri vereceklerdir. Ayrıca, Yüce Meclis emreltitiği 
takdirde, bütün genel müdürliüklerimiz için Yüce 
Meclise birer brifing sunmaya, çalışımalaırt en imce 
teferruatına kadar arz etmeye de hazırız. 

Yalnız, b'ir noktayı üsltirhaım edeceğiz. Atatürk'ün 
100 ncü Yılı için, <eğar mümkünse Yüce (Meclis bi
ze lütfetsin, bu Meclisin Çatısı içinde veya dışında bir 
'brifing .sunmamıza ve Atatürk hakkında, gerek yurt 
içinde ve geır'eik yurt dışında neler yaptığımızı arz 
etmemize [müsaade ederlerse, sıize ve sizin <vası'tanız-
la b'üitıün miMete 100 ncü Yıl'da neler yapıldığını, 
Atatürk'ün tarihi kişiliiğkıie uygun çalışimaiları arz et
mek, bizim için gerçeikltîen zevklli bir görev olur. 
((Alkışlar) 
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Şu kadarını 'belirteyim, ki, Atatürk'ün 100 noü I 
Yıl Kutlama Faaliyetleri bizzat Devlet Başkanrnıni 
Başkanlığımla biır Mili IKomiite tarafından; denetlen-
ımelk'te ve gözatltenrrıekltedjir. Ayrıca, yapılan prog
ram, Devlet Başkanlığının Başkanüığındakıi bu Mil
li KbımıÜte tarafından da tasdik edİlmıiiş, bu progra
mın 198ıl yılı içerisinde .% 921si bitiri&n'iştiir. Geriye 
kalanlar" da 1982 ve müteakip yı-llarfda devam: edilip 
tamamlanacaktır.. 

Bir cümle ile bu kionuyu bitirmek istiiyoıruim1. 
Atatürk'ün 100 ncü Yılını Kutlama ve Tanıtma Faa
liyetleri, planlı, seviyeli ve özellikle her türlü istis1-
maıidan uzak olarak yürütülmektedir. Yafaız birşe-
yi yapmmyoruz, ı/srarlt şekilde yapmiyoruz, inada ka
dar varan biır ısrarla yapmıyoruz; o da, Atatürk'ü 
ticari şirketler için Veya 'Şahıslar iç ün istismar e'tlmtek 
îslteyen insanlara imlkân vermıîyoruz. Ataftürfc'ün, me 
kendimiz için, ne de başkaları için isti'sımar edilmıe-
s'ine bundan donra da Hükümet olarak müsaade et
meyeceğiz. Ticarethaneleri veya şahıisfla.rı için Ata
türk'ü İstismar dtmek isteyen insanlar çalmadıkları 
kapı bırakmamışlar, Fakat her tarafta aklıselimin 
sert duvarımla çarparak ıgeri dönmüşi'erdfir, bundan 
tonıra da ümiiıt ediyoıruım kü, geri döneceklerdir. Tek
rar edeyiüm kî, Atatürk Yılında yapıilan bültün faa
liyetleri, Amerika'nın 200 ncü yıldönümünde yapı
lanlarla, başka devlet büyükleriyle yapılanlarda - A(t'a-
türic'ü onlarıla mukayese etmemekle beraber - muka
yeseli bir biçimde Yüce Mbolis'e anla'tmak, izah et
mek, ©erekli dokümanları önlerinize sermek bizim, 
içlin gerçekten büyülk bir zelvk ve görev olacaktır. 

Arz ederim efendİim^ ((Alkışlar). 

iSayın Başkan, Yüce Meclli'sin Sayın Üyeleri; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün faaliyet

lerini başlıca .şu başlıklar altında toplamak mümkün
dür. Bunlardan birisli /t'apu hizmetleridir, ik'inic'ifsi ta
pulama hizmıetleridir, üçüncüsü kadastro h'iizmeltleri-
d'iır ve nihayet dördüncüsü harita hjzmeltieridir., 

Bunlardan tapu hizmletileri, belki vatandaşı direkt 
olarak ilgilendiren en önemli görenlerimiz arasında
dır. B;u görevler, tâşıinlrnazlar ite ilgili tescil işlerimi ih'-
tüva e tek te , alım - satım gibi, bağış gibi, kat İrtifakı 
gi'bli, kat mülkiyeti gibi ve benzerleri bütün muame
leleri de içerisine ataktadır. Vaitaııdaşlanmız bu ko
nuda şikâyetçi oldufellarınıı biliyoruz ve şuraida ifade 

. eldeyim ki, vatandaşların bu şikâyetlerinin büyük bir 
küSmı da haklı şikâyetlerdir. Vatandaşlarımızın bu 
haklı şikâyetlerini gidermek için bugüne kadar alın
mış olan tedbirleri kısaca şöyle arz edecdğüm. Şüp-
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h'esiz Jci burular, ahnan yegâne tedbirler değildir, bun
dan sonra bu tedbirileri almaya, daha da vatandaşlar
la ilişkilerimi^ iyiiteşdirtnek içlin elimizden gelen her 
gayrefci sarfedeceğiz. 

Bunlardan birisi; çok değerli arkadaşımız Fevzi 
Uyiguner'in, gayelt büyük bir vukufla bahis buyur
dukları gibi, evvela vatandaşla tapu dâireleri araştın-
dakfi aracıları ortadan çıikardik. Okuma yazma blmie-
yetı vatandaşın veya bir formun nasıl doldurulacağı-
m bilmeyen vatandaşın araya aracı koymasını 
önlemek için şüfahü -istem metodunu geltirdiık. Her
hangi bir vatandaş tapu dairesine gittiği zaman ken-
}âl isteğini! beıMrimıeikte ve bu .takdirde ilgili memur 
bunJları o foırmia kaydetmek suretiyle vatandaşın üze-
rilnlden bu külfeti kaldırmaktadır, İ'st'isnasız bültün ta
pu «idil muhafızlıklarında bu sfetem yürüfcüKmeklte-
d'ir. Ara sıra eksiklik .olduğu zaman veya görev ak-
ısatıldığı aaman müfettilşîeriımiz tarafından tahkik edil
mekte, ikaz edilmekte, hatta birçok memur bu yüz
den, vatandaşa lyfi muamele etmediği için cezalanıdır-
rılmrştıır, 

İkindisi; bütan tapu sicil muhafızlılkllarında ne 
kadar işletmı varsa, bunfor için ne gibi ,beligeleri ge
tirmeleri lâzım geldiği, neler yapmaları lazım gel
diği gayet kusa ifadelerle, konuşulan 1 ürikçe ile ve 
açık olarak yazılmış ve levhalar halinde «tapu sicü 
muhafızlıklarına asıübıılşltır. Orada, bir gayrtimenku-
1/ü saltmafc isteyen bir vatandaşın ne g'ibi belgeler ge
tirmesi, neler yapması lâzım geldiği, bir gaynEmenlku-
lü almlak isteyen vatanldaşm nelıer yapması lâzım g&l-
d'iği izah edİılrnıiştir. Ayrıca, her feVhada bunlar içlin 
kimseye hiç bir para ödemömıasi lazım geldiği de 
açıkça belirtiıMiş'tiır. Bu konudan dofeyı tenkide uğ
ramışızdır; faıkat açıkça söyleyeyim kS, şikâyetler ba-
zan bütün tapu ve kadasitro memurlarına sirayet ede
cek bir şekilde yürütüldüğü için, açık açık vatandaşa 
gosıt'ermıfcjizdir k'i, hu işlemılerden -dblayı hiç bir para 
ödemek zorunda, değildir; şülphelî'iz ki kanunların 
ömretttîği hususlar h!ariç< 

iKo'nu buraya gelmişken bir noktayı da belirteyim, 
ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışanı 
memurların büyük bir kısmı namuslu, dürüst, vatan
sever kişferdir. Aralarına şu veya bu şdkİlde katıl
mış, şu veya bu şekilde kanunlara aykırı hareket 
eden İddiler de tdmjtolenımddedir ve ttemiızlenmeye de 
devam edilecekMr. 

Yaptığımız ikinc'i hususî iş hacminin çok oldu
ğu bölgelerde tapu sicil muhafızlıkları adedimi artır
mış olmamızdır. BöyleBikle, bir tek tapu sicil muha-

[ fızlığına bir hayli klişlin'in müracaat edip işlerin uzun 
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zaman sürüncemede kalması önlenmiş ve vatandaşın 
'bulunduğu yerlere daha yakım tapu sücü muhafıelık-
ları kurulmak sureciyle, vatandaş daha kolaylık bu-
Iabilm'iş'fcir. 

Şahitlik müessesesi mecburi oîmıaıktan çıkarılmış
tır. Arkadaşlarıım; açıkça bildiğimiz gibC, eskirden her 
tapu sicil muhafızlığında birkaç kişi kendisine şa
hitliği meslek edinmişti ve gelen vatandaşa soku
lup, «ıŞaJhlMe ihtiyacınız var mı?» diye soruyor ve 
rayicini bildiriyordu, böylelikle bu imanlar, hiç ta
nımadığı, adını dahi bilmediği kişiler hakkımda tapu 
sicil muıhafıızlıMannda şahitlik yapıyorlardı. Bu mü
essese mecburi oîm'alkitan çıkarıilimıştır. Böylelikle, 
gerçekten inisanlların vicdanını sızlatan, kanunlara ay
kırı bir müessese de ortadan kalkmıştır. \ 

Vatandaşım en çoik sıkıldığı noktalardan birisi, ta
pu sicil muhafızlıfoîarı ile vergi daireleri arasımda, ta
birimi mazur görürseniz, ımekik dokumasıdır. Vatan
daş tapu s'idil muhafızlığına müracaat etmlekt'e, ev
vela keridfi's'inlden Vergi borcu olup olmadığı istenımek-
te, gidip evvela buna ai't beliğe getirmekte, arkalsın-
d>am «Şu paraları yatırman» lazım demm'ekltle, bun
dan sto'nra vatandaş tekrar verici dairesine kadar git
mekte, böylelikle gerçekten canından bezmektedir. 
IBunum idim Maliye Bakanlığı ile saikı bir irtibatlın için-
deyliz. »Maktu harçiîarı talpu sicil muhafızlıklarının al
ması imkânı hazıırlanmış durumdadır; fakat diğerle
ri için de tapu sicil muhafızlıklarında bütün işktmıle-
rin yürümesi ve böylelikle vatandaşın İk'i daire ara-
'sında güdfi>p gelme durumumun ortadan kaldırılmaisı 
düşünülmüştür., 

/Bir diğer nioklta; bütün valUliklere göınderdiğimiz 
çeşiltli taimıilmıleriî'e, ısraırla vatandaşa iyi muamele ya-
pılımasımı işlerim. kiola'ylaiştırılma&ını isltemlşizdir ve 
bunları taklip ediyoruz. Sadece tapu sicil muhafızlık
larımda değil, valilikler mezdiimde de takip edlyoıuz. 
ıBu işleri takip etmeyen, illğilenmeyen valilerle de ay
rıca biz ilgileniyoruz., 

Bu işlerin daha ilyü yürüydbiîmesii içim Tapu ve 
'Kadastro Geneli Müdürlüğünde bir yeniden düzenle
me faaliyeti başlatılmiılşıhr, buna ait kamum tas&Msı 
hazırîanmıış ve Başlbaikanlığa da sunulmuştur. Mer
kezi hükümet teşkilatı ortaya çıktıktan sonra bu iş 
ele alınacak'tır., 

Biz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde işle
rin eksiksiz, valbamdaşı tatmin e!dece1k b;ir biçimde yü
rütülebilmesi için ,şu üç adımın mutlaka atılması lâ-
ziim geldiği kanıısımdayıiz ve hazırladığımız tasarı bun
ları iihlfciva etmektedir. 

Birisi; rasyonel bir org'anfeasyondur. Bugünkü or
ganizasyon sağıma, soluna yama vurulmuş ve biraz 
da çağdışı bir organizasyondur. 

iMneilsi; bu organizasyon içerisin/de ehlil persfone-
lin görevlendirilmelidir. Daha evveli Sayın arkada
şımız Âyanoğlu'nun'; belirttikleri g)ibi, bir okuluımıuz 
var; ancak bu meslek okulu ye'tlerli eleman yeftüştire-
mâmö^cedir. Bu okulun genişletilmesi iç'in gerekli 
İnşaat tamamlanmak .üzeredir ve 19'8İ2 yıllımda olma
sa bile, 191813'te muhakkak bu okulu bütün genüşli-
giyh açmia'k istiyoruz. Ancak, bu arada büyük bir 
eksikliğimiz var, Tapu ve Kadastroda iş içinde, hiz
met başımda eğitiilmiini .yeteri kadar olduğuınıu iddia 
etmek gerçekten ziordur. 19&2 yılında bütün gücü
müzle Tapu ve Kadastroda çalışan bütün personeli 
m'asllek içinde, işbaşında ve iş içinde eğ'iteceğÜZ. Böy
lelikle, nasyonel organizasyon içerisinde ikinci adım, 
olarak ehil personelin görevlendirilmesi imkân da
hiline girmiş ol'acalktır. 

Ve nihayet aitmak istediğimiz üçüncü adım; iş
ler bir i'ş-akıim siisî'Jem'id'ir. Maalesef bizim1 sadece ör
nekleme metoduyla yaptuğıimuz incelemede, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğümde bazı işlemlerin fu
zuli tekrarlara tabi tutulduğu ve çağdaş bir iş akım 
sistieıminlmı tatminkâr bir biçimde olmadığı tespit edil
miş durumdadır, bunu da 198!2 yılı çalışmaları içe
risinde yerine getireceğiz, 

ikinci göreMimiz tapularım hizmetleridir.. Bunu 
kadastro hizmetleriyle beraber alm.ıklta sanıyorum 
ki büyük b'ir fayda vardır. Bilindiği gibi, kadaisitrb 
müldürlükleri il Ve ilçle belediyelerinin sınırları içeri
sindeki taşınmazların geometrik ve hukuki tespitle
rini yapmakta, tapulama müdürlükleri i's'e bumun 
dışında kalan taşınmazların geometrik ve hukukli tes
pitle itimi yapmaktadır. Kanaatimiz odur ki, bu iki 
işlemin ayrı ayrı yapılması, ayrı ayrı müdürlükler 
tarafından yüriütütmiasi verimi düşürmektedir. Bina
enaleyh, (biz bu sereeki gayretlerimiz içerisinde tou 
her iki tfaşkiilâtı birleştlirımek suretiyle hem personel, 
blem malzeme, hem de zamandan tasarruf edeceği-
rniz ümidindeyiz. Değerli arkadaşımızın belirttiği gi
bi, personel kadasltroda sadece 1726'dır, ama tapu
lama işlerinde çalışan 32716 kişiyle birlikte 5002 kiişi-
ıliik bir personel çalışmaktadır ve daha evvel arz et
tiğim gibi, her iki görev mahiyet bakımımdan ve ni
hayet neticesi bakımımdan aynıdır. Binaenaleyh, bu 
bu iki hizmeti birleştirdiğilmiiz takdirde, malzeme, 
personel ve zaman bakımınıdam, hatta para bakımın
dan geniş ölçüde bir talsarrufa gidebileceğimizi ümit 
ediyoruz. 
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Bu arada, büStÜln Türkiyenlin kadastrosu yapılır
ken âfet bölgelerine, öndelikle yerleşim alanı olarak 
tespit edilmiş yerlere ve nlihayet sanayi ve turijzim 
yatırımı yapılacağı d'iğer bakanlıklar tarafından be-
Ûiir'tıil'en bölgelere öncelik veriyoruş5. 

©unu belirtirken şu nokltada Çö'k önemli bir husu
su ortaya koymam lazım ki, bütün kadro faaliyet
lerini (Tapulama faaliyetlerini bunun içerisine dahil 
ederek arz ediyorum) .kusa zamanda bitirmek elbıat-
teki b'iztfm için sion derece zevkli bir görev olur. An-> 
cak, bu, paraya, malzemeye dayanmaktadır,. Biz ha
len kadastro faaliyetlerini 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl vie 35 
yıllIda bitirilmek üzere planlamış durumdayız. Bu
nun için 198(1 yıllı fiyatlarına göre masrafları, yıllık 
tahmisleri de ortaya çılkarmışızdiır ve bununla ilgili 
olarak Maliye .Bakanlığı ve ilgililerle temaslarımız 
'sürdürülmektedir. Ümit ediyoruz ki, eğer arzuları-
ımuz Maliye Bakanlığının imkânlarınım içerisinde gi
rebilirse, bu takdirde kadastro faaliyetlerini 20 yıl 
İçerisinde bitireceğiz; aksi halde biraz daha uzaya
caktır. 

il9811 yıılında 411 .kilometrelik sahanın kadastrosu 
yapılmıiştıır vie bu, Türkiyenlin takriben % 45,5'una 
'tekabül eder. Demek oluyor k'i, henüiz daha yarısını 
tamamlamamış durumdayız. 198121de 8 milyon 500 
bin dönüm arazinin kadastro ve tapulamai&ını yapa-
cağımıızı ümit ediyoruz, planlamış duruımdaıyız; bu
nun toplamı 850 bin paınsel tu'timak'fcadır. 

iBu arada, orman içerisinde ve orman kenarında 
yaşayan Vatandaşlarımızın da muülaka durumlarını 
halletmelk, b'ir an evfvtel bunların kadastrosunu ta
mamlamak elibefctefkJi çok lüzumludur. Yalnız, Tür
kiye'de, gerek orman içinde ve gerekse orman civa-
o'nfda bulunan kÖylerimlizin saylsı 12. 200'dür., Bu ka
dar köyün biz, değil, Orman Genel Müdürlüğü ka
dastrosunu yapmaktadır. Herhangi bir orman böl-
gesiinde kadastro yapabilmemiz için, evvela Onman 
Genel Miüdürllüğüniün kadastroyu yapıp bitirm/iş ol
ması; neresinin orman, neresinin orman olmayan sa
ha olduğunu bildirme hakkı kanunen Orman Genel 
Müdürlüğüne alitftir, onların bu hükbııü verdikten son1-' 
ra, dışarıda kalan kıısırnılan bizim yapmamız gerek-
imekteldir. Bu işi müşterekem yapmak için, onların 
'elamanlarından biz'imı, bizilm elemanlarımızdan onla
rın, onların deltalarından bizim, bMm detalardain on
ların faydalanabilmeleri için Orman Genel Müd'ür-
lüğlüyle Tapu Kadastro Genel1 Müdürlüğü içer'isinde 
sıkı bir işjbirılliği vardır. Ümit ediyoruz ki, 1982 yı
lında bu işbirliği hayırlı sonuçlarını verecektir. 

(Kadastro faaliyeltlerini bu şekilde arz eütiifkten/ 
sonra, şu hususu da belirtmek isli'yoruımı: Tapu ve 
Kadastro faaliyetlerine ilaveten, bir de harita hfizmet-
metleri vardır. B'ilindiğli gilb'i, 1960 yılıma kadar Hari
ta Genel Müdürlüğü ayrı, Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü ayrı, İller Bankası ayrı ve nihayet çeşitli te
şekküller ayrı ayrı harita yapmakta Ve böylelikle bir 
bölgenin haritası belki birkaç defa çıkaralmalkta idi. 
1960 yılında çıkarılmış oflan 203 sayılı Kanunla, ge
rek Harita Genel Müdürlüğü, gerek Tapu Kadasitro 
Genel Müdürlüğü ve gerekse iler Bankası tarafın
dan yapılan harita işleri bir koordinasyona tabi tu
tulmuş ve böylelikle dulblilkasyonlarm önlenmesi ça
resine gilduimliştif. Bunun, taim, mükemmel çahşftığı-
nı da iddia etmek bugün için mümkün değildir, 
ama 1982 yılı Jiçerisinidekli faaliyetlerimizle ve sıkı 
fblir işbirliği ve koordinasyonla bü kfonunun daha da 
işler bir hale geleceğimi ümit ediyoruz. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde bir arşiv 
hizmetti vardır. Osmanlı imparatorluğu ve Cumhuri
yet dönemiyle birlikte 60 milyon kadar kayıt Tapu 
IKadastr'o Genel Müdürlüğünde vardır. Bunların bir 
temi, eDbeltteki eslki yazıylla yazılim ıştır ve dlili eski 
dillerdir, bugünkü nesılin anlaması epeyce güçtür. 
'Bunların yeni yazıya çevrildbilimesi için çalışanlara 
ilâveten slon olarak 1982 yılınım başında 14 kişli da
ha almışızdur ve böylelikle bunların bir an evvel bi
tirilmesini istiyoruz. Ancak; bu'n&arı yapmak için Ta
pu Kadasitro Genel M'üdürlülğülnde bÜr bilgi işlem 
merkezi kurulmuştur. Bu bilgi işlem merkezinlih kiom-
pitürünü daha yenisiyle değiştiımek, daha geniş bir 
faaliyetin içerisine sfokımak ve böylellikle Mir tarafta 
tapu kayıtlarını mikıro filmlerle tespit ederek herhan-
gii bir şekilde tahribattan korumaya çalışırken,, öbür 
tarafita bunları kömpiltürle tespit etmek ve böylelik
le vatandaşa daha fazla hiızlmet etmek imkânını arı
yoruz. 

|Bu arada 20 adet bjassas fo'tbımetrik kıymetlendir
me aletimizle birlikte, iki tane de foto alma uçağı
mızla harita işlerini daha da çabuklaştırmak içlin gay
ret ediyoruz. Şaydt bunlar bu 1982 Proigramıinda 
yeterli olımazlsa, sayılarını da artırmak istiyoruz, 

'Bu arada, bir arkadaşımızın bölürjbtfiği birkaç nok
tayı da kısaca beliır'tm'iş olmakla beraber, yeniden 
arz dümek isterim; Tapu Kadaistro Meslek Okufflun-
dalki öğrenci sayışım, arz eftüiğimi g'ibi, artırmak isti
yoruz, Binası tamamlanmak üzerddir. İllerin herhan-
ıgi şekÜldıe kadastro ve tapulama faaliyetleri için, iller 
arasında demin arız dt'tiğim öncelik sıralarının diışın-

— 238 — 



Danışma Meclisi B : 37 18 . 1 -t 1982 O : 1 

da hatttıangfi !bir öncelik tanımıyoruz. Binaenaleyh, 
TitirîkiyerLİn bütün illerimin! kadastro ve tapulama faa-
liyeitlera bir plana göre tespit ddÜtlMştir. Bu plian de
vam e'bmeklfcddir Ve bu pkn uygulanacakltır. 

iümâ ediyorum kii, arkadaşlanımızın ve sayın üye
lerin ka'falarıddaki sorunların! beMt'i önemli bir kıs
mını cevaplaüdıırmıiş oluyorum. Başka sorular olur
sa, Sayım Başkanun müsaadeliyle cevaplandırmaya 
(haizinim1., 

Tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

IBAıŞjKlAN — Teşeklkür ederim Sayın Baklan., 
Arkadaşâ'aırıımiizın bu Bütçe ile alâkalı soruları 

var; lütfeder cevaplarsanız memnun olurum-
'DEVLET BAİKlAfNI MBHİMET ÖZGÜNEŞ — 

Emrederslinıiz öfendiknı., 
ıdAŞKlAN — Sayın Hamitoğulîarı, buyurun efen-

Idİrru. 
IBBSİR HAİMİTOĞULLARI — İzin verirseniz 

kürsüden söylemek istiyorum, 
IBİAİŞJKİAN — Efendim, soruların yerineden so

rulması lUsuliümüz gereğidir, buyurun eferidıim. 
IBEŞlftt HAMltTOĞULLAR^- — Ya'toız yeri-

mıizden çok yüksek sesle kbnıuşmamız gerekiyor. 
iBAlŞIKlAIN — Lütifen efendÛm, soruların yeıürtiz-

1den sorulması lâzumdur veya bana yazılı olarak gön
dermeniz iktiza dder, Hütfen 

IBEŞjtR HAlMltTOÖULLARI — Peki Sayın Baş-
kafl., 

Soracağım soru binlerce 'vatandaşımızı yıllardan 
beri mağdur eden önemli bir konu ile ilgilidir. Suri
ye'de gayrimenkulleri bulunan vatandaşlarımızın ara
zileri (geçen yaz ayında ikinci veya üçüncü kez ka
mulaştırılmış olmaktadır. Bu yeni kamulaştırılma ola
yı, daiha önceden çözüm aşamasına getirilmiş bulu
nan bu meseleyi, yenliden ele alınması gereken bir so
run haline getirmiştir ve vatandaşlarımızın başvur
ması için tanınan bir aylık süre de, oradaki Büyük
elçiliğimizin ve mensuplarının gözünden de kaçtığı 
için, o süre de bitmiş, daha sonra oluşan gelişmelerle 
konu yeniden ele alınmış ve kısa bir sürede vatan
daşlarımız yeniden başvurmak suretiyle yıllardır tes
cil edilmiş bulunan baklanının peşinde yeniden koş
mak 'durumunda bırakılmıştır. Bu duruma çözüm bul
mak için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, ilgili 
vatandaşlarımıza yeniden beyanname vermek çağırı
şında bulunmuş, yalnız bu konu da çok dikenli bir 
tarzda ele alındığı için vatandaşlarımızdan büyük şi
kâyetler ortaya çıkmıştır. Bu şikâyetlerin bir kısmına 
şu anda tercüman olmaya gayret ediyorum. 

I Verilmek istenen beyannamelerin alınması biraz 
I güçtür. Arapçayla cevaplandırılması söz konusu ol-
I duğu için, vatandaşlarımızın büyük bir 'kısmı bu ge-
I reği yerine getirebilecek olanaklara sahip değillerdir. 
j , ©ir de üçüncü karmaşık bir nokta : Doİdurulmasi 
J gereken bu 'beyannameleri Suriye makamlarına (eğer 
I aldığım haber, bilgi doğruysa tabii) iletilmek gibi ek 
I karmaşık ve daha sonra beyannamelerin alınmadığı 
I yönünde Suriye Hükümeti tarafından kolaylıkla be

yanların formüle edilmesine olanak verecek uygun 
olmayan yöntemlere bağlanmıştır Sayın Bakanım. 

Şimdi, Sayın Bakandan bu konuyla ilgili iki kü-
§ çük sorum var efendim. Sayın Bakanımın ve Teşkila-
I tinizin bu konuda aslında çok olumlu bir yaklaşım-
I lan olduğu inancı içindeyim. Bu inançtan da güç ala-
I rak bu sorularımı yöneltmek ihtiyacını ve gücünü du-
I yuyorum. 
I Şimdi, sayısının binlere vardığım söylediğimiz bu 
I vatandaşlarımızın Suriye'deki arazileri miktar olarak 
I ne kadardır?.. Çünkü, bunlar tespit edilmiştir, önceki 

yıllarda oluşturulmuş bulunan komisyonlar, işi çözüm 
I noktasına getirmişler. Suriye Hükümeti tarafından or

taya çıkarılan engeller dolayısıyla sürekli yeni yeni 
çıkmazlara itilen bu sorunu bu noktada aydınlatmak
ta büyük yarar görüyorum. Bu birinci sorum. 

İkinci ve son sorum; Bu arz ettiğim, özetle arz 
I etmeye çalıştığım komplike beyanname alma, verme 

yöntemi yerine, bu vatandaşlarımızuı ve dolayısıyla 
Devletimizin saygınlığını da büyütmek üzere, daha 
pratik yöntemler tespit edilip, bu 'haklarının kaybol
ması engellenemez mi?... Bu konuda Sayın Bakanımı-

I zın ve Teşkilatının düşüncelerini ve ilgilerini arz ve 
rica ediyorum efendim. 

I Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Hamitoğul-
I ları. 
I Lütfedin efendim, diğer sorulan peyderpey Za-
I halinize takdim edeceğiz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, Sayın Üyeye notlarımda bulunan, fakat ba-

I zı mülahazalarla üzerinde durmadığım bir konuyu 
I dile getirmek imkânım verdikleri için teşekkür ede-
I rim. 
I Gerek bizfim Tapu Kadastro Genel Müdüriüğün-
I de, gerekse Vakıflar Genel Müdürlüğünde yabancı 

ülkelerdeki Türk özel kişilere veya Vakıflara ait mal-
I ların tespiti için Dışişleri Bakanlığımızla işbirliği yap-
I mak üzere iki tane birim kurulmuştur. Tapu Kad'ast-
J, ro Genel Müdürlüğünde «Yabancılarla İlgili İşlem -
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ler» ismi altında bir birim de vardır. Yugoslavya'da, 
Suriye'de, Suudi Arabistan'da ve özellikle Mısır'da 
vatandaşlarımıza ve Vakıflara ait geniş araziler var
dır. ©u araziler üç hukuka tabidir. Birisi, uluslarara
sı hukuka tabi, ikincisi, o memleketin kendi hukuku
na tabi, nihayet 'bizim kendi iç hukukumuza tabidir. 
Bunlar için bütün koordinasyon ve işlemler Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğüyle, Vakıflar Genel Müdür
lüğü sadece teknik yardımlar yapmakta ve dışarıya gi
den heyetler içerisinde teknik yardımcı olarak bu
lunmaktadırlar^ 

(Ben burada, Hükümet adına beyanda bulunmak 
imkânım bulunmakla beraber, Dışişleri Bakanlığını 
ilgilendiren ve kendisi Dışişleri Bakanlığı tarafından 
koordine edilen bir konuyu, teferruatıyla huzurunuz
da arz etmeyi, müsaade ederseniz uygun bulmam. 
Dışişleri Bakanlığı elbette kendi 'Bütçesi görüşülürken 
burada bu konular üzerinde de gerekli beyanatı ve
recek, gerekli bilgiyi arz edecektir. 'Ben sadece şu ka
darını belirteyim ki, Hükümet daha işe 'başladığı gün
den itibaren bu konuyu ele almış, gerek Vakıfları
mızın, gerekse özel kişilerin mağdur olmamaları için 
ellerinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ancak, 
Sayın Üye ve Yüce Meclis de takdir buyururlar ki, 
ibu konunun (bazen dışarıda teşekkül eden pürüzleri 
vardır, dışarıda teşekkül eden güçlükleri vardır. Ben 
ümit ediyorum iki, Dışişleri Bakanhğı daha geniş ve 
dalhıa söylenmesi mümkün kısımları (konunun bazı 
gizli taraifları da vardır) Yüce Meclisin açık oturu
munda da arz edecektir. Arz ederim efendim. 

»BAŞKAN — Efendim, diğer sorular yazılıdır, 
okutuyorum :' 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakanımın aşağıdaki soruları cevaplandır

masına müsaadelerinizi arz ederim. 
Mahmut AKKILIÇ 

1. — Türkiye'de bugün için mera yüzölçümü bel
li midir, belli ise ne kadardır?.. 

12. — Kanunda kesin hükümler olmasına rağmen, 
meralar çeşitli nedenlerle başka maksatlar içlin kulla
nılmaktadır ve bu yüzden yüzölçümü giderek azal
maktadır. Bu konuda ne gibi önlemler alınmaktadır?,. 

(BAŞKAN — Sayın 'Bakan, bir kaç tane soru da
ha var, onları da okutuyorum, size hepsini vereceğim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın 'Başkan, arzu buyurursanız tek tek cevap

landırayım, çünkü bazı nüanslar kaçırılmış olabilir. 

'BAŞKAN — Tabii efendim, hay hay efendim bu
yurun. 

Esas itibarıyla, takdir hakkınızı kullanarak müm
kün olanlarını sözlü, mümkün olmayanların büabara 
yazılı olarak verilmesi de takdiriniz dahilindedir. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim Sayın Üyenin sorduğu soru sanıyorum ki 
Türkiye'nin önemli konularından 'biridir. Türkiye'de 
maalesef kültür arazisiyle, iskân arazisi kati olarak 
birbirinden ayrılmamıştır. Türkiye'nin birçok yerle
rinde çok değerli kültür arazileri ve meralar (başka 
maksatlar için tahsis edilmiştir. Bir taraftan nüfusu
muzun gittikçe artması, her yıl 1 milyon yeni va
tandaşın ekmek, eğitim ve sağlık hizmeti istemesi kar
şısında, bütün bu kültür arazisinin şu veya bu mak
satlarla harcanmaları elbette, yanlış bir harekettir. 
'Kanaatimiz odur ki, bütünüyle kültür arazisiyle, ev
vela iskân arazisi sarih olarak bütün «illerde tespit edil
melidir. 

Mera konusuna gelince; Kanunda kesin hükümler 
olmasına rağmen, meralar çeşitli nedenlerle başka 
maksatlar için kullanılmakta ve bu yüzden yüzölçü
mü giderek azalmaktadır. Bu doğrudur. Ben bu hu
susta yıllar itibariyle ne kadar mera, ne kadar başka 
maksatlar için kullanılmıştır; istatistiki bilgileri, eğer 
müsaade ederlerse, kendilerine yazılı olarak arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. İkinci soruyu oku
tuyorum : 

(Sayın Başkanlığa1 

(Sayın Bakanın aşağıdaki soruya cevap vermesini 
arz ve rica ederim. 

î'shıall Hakkı IDEM'ÎRjEL 

Hisseli satışlar sonunda gayri menkul sahibi olan 
vatandaşlar, tapu alan arsalarına imar planlarına ay
kırı inşaatlar yaparak, şehirlerin plansız 'büyümesine 
ve çirkinleşmesine sebep olmaktadır. Bu durumu ön
lemek için hisseli satışlara tapu verilmemesi gerekir^ 
Bu hususta Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bir 
çalışması var mıdır?.. 

(BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Elfendim, gayri menkullerin, özellikle arazinin ne ka
dara kadar bölünehileceği, ne kadar kişilerin ne ka
dar sahip olabileceği hakkında Türkiye'de 'bir kanun 
yoktur. Yani bir 'araziyü parçalayabilirsiniz istediğiniz 
kadar ve nihayet, eğer mahkemeye gidip, şuyuun iza-; 
leşini arzu etmediğiniz müddetçe hisseler alabildiğine 
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artabiimekte ve hatta bazı araziler rahatlıkla bölü-
nebilmektedir. 

Binaenaleyh, bir tarım arazisinin verimli olarak 
ne kadar küçülebileceği ve nihayet bir tarım arazi
sinin ne kadara kadar büyüyebileceği, bir kişi ta
rafından ne kadar araziye sahip olunabileceği, şüphe
siz ki, Ibir toprak ve tarım reformu işidir. Tapu Ka
dastro bu işleri yürütmez; sadece bu işlerin kayıtları
nı, işlemlerini yürütmektedir- 'Binaenaleyh konu, da
ha ziyade hukuki bir düzenleme problemidir. Bu ko
nu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle diğer ilgili 
Bakanlıklar arasında bir işbirliği problemidir. Bize 
düşen görev, sadece tescil işidir. Binaenaleyh, hukuki 
düzenleme bizim tarafımızdan yapılmamaktadır. 

'Arz ederim efendim, 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSayrn Alpdündar'ın sorusu var, okutuyorum efen

dim : : 
Sayın Bakana yazılı soru, 

Tapusuz, ancak babadan, dededen kalma vatanda
şın elinde bulunan ve orman niteliği taşıyan bir kı
sım gjayri menkuller bulunmaktadır. Tapusuz gayri 
menkullerin zilyetçilere kadastro yoluyla tapulama 
esnasında bu orman niteliğindeki arazilerin ne mik
tarı 'vatandaşa tapulanmaktadır?.. 

Bu konu, Orman Kanunuyla da ilgili olduğundan 
araştırmayı ıgerektiriyorsa, Sayın Bakan daha sonra 
yazılı cevap verebilir. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALPDÜNDAR 

.BAŞKAN — 'Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEIŞ — 
Daha evvel arz ettiğim gibi, bir yerlin orman sahası 
içersine girip girmediğini tayin etmek, Orman Genel 
Müdürlüğüne aittir. Orman Genel Müdürlüğü bir ye
re eğer «orman» derse, biz orayı orman olarak kabul 
etmekteyiz, «orman değil» derse biz oranın orman 
olmadığını kabul etmekteyiz. Şu hale göre, bir yerin 
orman olup olmadığına karar verme hakkı, tamamen 
Orman Genel Müdürlüğüne aittir. Binaenaleyh bu 
konuyu, eğer arkadaşımız müsaade ederse, Orman Ge
nel Müdürlüğüyle de koordine ederek yazılı olarak 
kendilerine cevaplarını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, sorunuzu sözlü olarak sormak iste

mektesiniz,, buyurun. 
ıŞENER AKYOL — Sayın Bakana teşekkür ede

rim. Tapu dairelerinin klasik bir örnek olmaktan çı

karılacağı yolundaki sözlerini gerçekten sevinçle kar
şıladım. 

Sorum şudur : Taşınmazların hisse satış vaatle
rinin noterler tarafından yapılması, noterler tarafın
dan yapılmış olan bu satış vaatlerinin tapu sicil mu-
hafızlıklarınca şerh edilmesi, vatandaşın muğber ola
cağı birtakım hileli işlemlere sebebiyet vermektedir. 
Bugünkü hukuki durum içinde herhalde hisse satış 
vaadi önlenemeyeceğine göre, noterlerin hiç olmazsa 
satış vaadini yapan şahsın, tıpkı tapu sicil muhafız
lıklarında olduğu gibi, hüviyet tevsik suretiyle bu işi 
önlemeleri için, acaba Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü nezdinde bir yasal model meydana getirilemez 
mi? 

İkinci sorum : Devre Mülk Sistemi, malumunuz 
gittikçe yayılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu konuda 
acaba, tapuyla ilgili olduğuna göre, bir yasal model 
hazırlığı var mı? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEiŞ — 
İkinci sorunuzu tekrarlar mısınız lütfen? 

ŞENER AKYOL — Devre Mülk Sistemli dediği
miz tatil 'köylerinden, malumunuz yeni bir mülkiyet 
çeşidi olarak gözükmektedir. Acaba bu konuda bir 

yasalaştırma hazırlığı var mıdır? 
Üçüncü nokta; tapulama ve kadastro sırasında ba

zı tapuların ortadan kalktığına dair belirtiler Yargı
tay kararlarına yansımaktadır. Mesela, 10 yıl önce 
aldığı bir tapunun bulunduğu arsaya gidemeyen yurt
taşımız, oradan tapulama geçince, mahallindeki kişiler 
tarafından arazinin biçiminin değiştirilerek, yani uy
gulamadaki deyişle, dozerlenerek mülkünün ortadan 
kalktığını ve tapusunun başkalarının üzerine yazımlan-
dığını ıgörmektedir. 

Bu durumu önlemek için acaba bir genel tedbir 
düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEg — 
Efendim, bilindiği gibi, taşınmazların el değiştir

mesi, birçok memleketlerde farklı işlemlere tabi tutul
maktadır. Mesela; Almanya'da, özellikle bazı eyalet
lerinde tamamen bu iş tapu sicil muhafızlıklarında de
ğil, noterliklerde yürütülmektedir. Noter, iki vatandaş 
arasındaki bu gayri menkulün alım-satımını hükme 
bağlamakta, hazırladığı 5 nüshalik evrakın bir kısmı
nı Mıaliye (Bakanlığına vergi için, bir kısmım kayıt için 
tapu sicil muhafızlığına ve nihayet diğerlerini de il
gili makamlara göndermektedir. 
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Türkiye'de bu sistemin yürütülmesi için Tapu Ka- l 
dastro Genel Müdürlüğünde acaba mümkün mü, de
ğil mi diye 'bir işlerlik derecesi af aştırılmış; fakat 
mümkün olmayacağı, büyük zorluklar meydana geti
receği görülmüştür ve böylelikle bu sisteme gidil- I 
mekten vazgeçilmiştir. 

ıBilİndiği gibi tapu, devletin tamamen güvencesi 
altındadır ve böylelikle Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğünde yapılan bütün işlemlerin doğan neticelerini 
devlet yüklenmektedir. Halbuki aynı şeyi diğer noter
ler liçin yapmak, elbette kıi devlet için son derece J 
zordur. I 

Yalnız, satış vaatlerini, kanuni bir düzenleme ol- I 
duğuna göre, daha uygun ibir hale getirebilmek için 
Adalet Bakanlığı ile işbirliği haindeyiz. Kuvvetle 
tahmin ediyorum iki, Ibu neticeyi kısa zamanda ala- I 
bileceğimizi ümit ediyorum. 

Sayın soru sahibinin diğer soruları da, yine Ada
let 'Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
arasında işbirliği halinde incelenmektedir. Ümit edli- I 
yoruz ki, en geç sene sonuna doğru size tamamen tat
minkâr neticelerle, Adalet Bakanlığı ve Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü müştereken, gelme imkâ- I 
nını bulacağız. Şu anda «Tamamen bu konu herkesi 
tatmin eder bir (biçimde halledilmiştir.» demeye, maa
lesef imkân yoktur. 

Arz ederim efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. I 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Bakanım, bugün Tür

kiye'nin temel sorunlarından birisi toprak reformu 
sorunudur. Toprak reformunun temelinde de tapula- I 
ma ve kadastro yatar. Bir insan cebindeki/parayı bil- I 
ınedikçe bütçe yapamaz. Toprak enlvanteri bilinme
dikçe, yapılacak bir reformun göstermelik bir reform I 
olacağına inananlardanım. Cebimizde ne kadar oldu
ğu belli değil, bütçe yapıyorsunuz... Nasıl bir bütçe 
yapıyorsunuz?.. I 

İyimser bir gör üsle buyurdunuz ki, Türkiye'de 
20 yılda kadastro tamamlanabilir. (Ben buna inanmı
yorum. Türkiye'de yarım asırda tamamlanabilirse, I 
İyi diyeceğim. Örnek vereyim : Bendeniz Erciş'te bu
lundum, Erciş Tapulama Hâkimi idim. Erciş'te 950'li 
yıllarda kadastro yapılmıştır ve tamamının kadastrosu 
yapılmıştır. Aradan 30 yıl geçti, hala tapulama hâ
kimleri mevcut davaların yarısını çözememişlerdir, ya- I 
rısına gelememişlerdir. Hâlâ ihtilaflar devam ediyor. 
Yapılan tapulamalar 'gerçekten emeklerin ziyan oldu
ğunu apaçık ortaya koyuyor Sayın Bakanım. I 
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Şöyle ki; tapulama yapılan yerlere gidiyorsunuz, 
bir poligon taşı bulmak mümkün değil. Niçin? Biz
deki standartlara göre, küçücük, belki bir kol büyük
lüğünde, belki ondan biraz büyük poligon taşı di
kiliyor, göstermelik bir tapulama yapılıyor. Köylü 
vatandaş iki kazma sallamakla bu poligon taşlarını 
koparıp atıyor. Araziye çıkıp keşif yapıyorsunuz, 
bulun bulabilirseniz hangi parseldir, hangi adadır... 
Mümkün değil. Ancak belli röper noktaları bulup, söz 
gelişi bir akarsuyla bir yolun kesiştiği yeri bulup, 
oradaki parselden itibaren ölçüp, terk ede ede, dava
lı 'gayri menkulü bulabiliyorsunuz. Yazık oluyor, Zi
yan oluyor bu emekler, boşa gidiyor; eğer böyle ya
pılacaksa. 

Ben görmedim, iskenderun'da tapulama hâkimi 
olarak çalışan bir arkadaşım anlattı. İskenderun'da 
tapulama yapmış Fransızlar. Bizdeki gibi gösterme
lik poligon taşlarıyla değil, poligon taşları arazinin 
altında beton bir temele, bir istinatgaha dayalı ola
rak yapılmış. Sökülmesi, atılması mümkün değil. 

Şimdi, Türkiye'de 'toprak reformu yapacağız ve 
bu Kanun Tasarısı da Meclisimize gelmiş, görüşül
mek üzere; 20 yıl bekle, ben tapulamayı yapacağım... 
Tapulamayı yaptıktan sonra da normlar tespit edile
cek, o normlara göre de toprak dağıtımı yapılacak... 

Şimdi bu durumda, 2Q yıl da olsa, 20 yılı göze alan 
ve 20 yılda yapılabileceğini iyimser bir görüşle, iyi 
niyetle ifade eden bir Bakan olarak Türkiye'nin te
mel sorununda bu tapulamanın hızlandırılması düşü
nülemez mi?.. Yetecek ölçüde teknik elemanımız var, 
yetecek ölçüde tapucumuz var, yetecek ölçüde mah
kememiz var, hâkimimiz var; bunları halletme olana
ğı yok mudur? Çok iyimser olarak 20 yıl diyorsunuz; 
yoksa başlayacağız, Urfa'da daha evvel iptal edilen 
Yasada yapıldığı gibi tapulama yapıyoruz. Neymiş?., 
Reform yapıyoruz. Reform yapmak İçin reform ya
pılmaz; olmaz böyle şey Sayın Bakanım. Türkiye ge
nelinde toprak envanteri bilinmelidir. 

iBir hususu daha vurgulamak istiyorum, Tapulama 
yapanların dikkatine, mümkünse bu kürsüden hitap 
etmek istiyorum, tapulama yapılan yerlerde göster
melik tapulama yapılıyor. Gidiliyor araziye, teker te
ker herkesin ya zilyet olduğu ve elinde bulunduğu 
yahut belli kayıtlara istinat ederek tasarruf ettiği gay
ri menkul var, bu gayri menkuller 20 parsel; fakat 
oraya 'giden tapulama ekibi, işi kolayına bağlıyor, 
20 parsel, 20 kişi, 100 kişi arasında ihtilaflı ise, 20'-
sini bir parsel yapıyor, mahkeme halletsin diyor. Mah
keme gitsin, mahalinde nasıl halletsin? Böyle yerler 
vardı beöim çalıştığım yerlerde. O tarihlerde Bakan-
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lığa, .işin içinden çıkılmaz olduğunu ve bu yerde ye
niden tapulama yapılması gerektiğini yazdık. 

'•Bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulu
yor, saygılar sunuyorum Sayın Bakanım. 

İBAŞKAM — Buyurun Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, çok teşekkür ederim. 
IBen burada, bu Senato çatısı altında 20 sene ça

lıştım, 20 yıl toprak reformu münakaşa edildi, herkes 
kendi ideolojisine, kendi kanaatine göre toprak refor
munu şu veya Ibu şekilde anladı. Ben bu münakaşayı 
'bu kürsüde başlatmak istemem. Esasen, toprak refor
mu, benim görev sahamın dışında bir konudur. 'Bina
enaleyh, müsaade ederlerse Sayın üyeye toprak refor
mu 'hakkında herhangi bir beyanda bulunmayacağım. 
Çünkü, bu münakaşa çok uzun bir münakaşadır. 
Toprak reformu mudur, toprak tarım reformu mu
dur? Toprak reformu ise, nedir, ne değildir? Altında 
yatan ideolojik 'bazı manalar nedir? Herkes kendi ide
olojisine göre, ayrı bir toprak reformunu düşünmüş 
ve bu. kürsüye getirmiştir ve 'bunları 20 sene uzun 
uzun dinlemişizdiir, size 21 nei yıl yeniden dinletme
mek için, bu konuyu müsaade ederseniz 'burada bı
rakacağım. 

Şimdi, tapulama veya kadastro faaliyetlerinde, 
daha evvel arz ettiğim gibi, birbirinden biraz farklı 
iki işlev var. Birisi geometrik tespittir. Buralarda bü
yük 'hata yapıldığını sanmıyorum. Elbette ki, ıhiç ha
ta olmaz demiyorum; ama nihayet insan ölçmektedir, 
alet ölçmektedir, kullandığımız aletlerin tecvizi hata 
nispeti ve nihayet ölçen insanların haleti ruhiyeleri 
hatalar yapmış alabilir ve bunu genelleştirmek, sa
nırım ki mümkün değildir. Kaldı ki, bunların kont
rolleri vardır. Poligonlar, bilindiği gibi, tekrar kapa
tılır, yeniden ölçü dikkate alınır; yani hata yapmamak 
için geometrik tespitte, Genel Müdürlük elinden gelen 
bütün gayretleri gösterir. 

İkincisi, hukuki tespit. Unutmamak lazım ki, hu
kuki tespiti yapan ekip bir mahkeme değil, çoğu ke
re hukukçu da değil. Binaenaleyh, bu insanların yap
tığı tespitleri kati saymak mümkün değil. Bunlar, 
hukuki tespit yapılmadan önce ilanlar yapılmakta, 
arzu eden vatandaşlar, bizzat arazinin başında bulun
makta, istiyorsa kendi şahitlerini de getirmekte; ay
rıca bilirkişi bizzat Genel (Müdürlüğün mahalli ma
kamlardan istemesiyle tespit edilmekte ve sonunda 
vatandaş için itiraz müddeti vardır. Bu itiraz müddeti 
içerisinde, elbette ki konu mahkemeye gidecektir. 
Yani Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü memurların

dan, 'bir hâkimin yetkisi içerisinde ve bir hâkimin ya
pabileceği kadar doğrulukla bir hukuki tespit bekle
mek, bugünkü personelin, eğitim seviyesi bakımından 
kanaatimce mümkün değildir. Maalesef, bunların 
önemi bir kısmı mahkemeye gitmektedir, doğrudur; 
ama bugünkü personel seviyesi elimizdedir. 

Harp Okuluna girdiğimiz zaman bize öğrettikleri 
kaidelerin içerisinde birisi vardır ki, hiç unutmamı-
şımdır, beni, beriden çok kıymetli asker komutanlarım 
bağışlasınlar; derler ki, «Durumla boğuşmayın.» Du
rum budur. Elinizdeki personelin eğitim seviyesi bu
dur, aldığı maaş budur; binaenaleyh, 'bu zevatla hu
kuki tespitleri bir hâkimin dikkatiyle, bir hâkimin öl
çüleriyle tespit edebilmek bugün için mümkün değil
dir. Binaenaleyh, vatandaş, kanunun açtığı yoldan gi
decek, ve elbette itiraz ediyorsa, şüphesiz ki itirazını 
yürütecektir. 

lEfendim, belli noktaların tespitine gelince. Arka
daşımızın söylediği nokta doğrudur. Ben herhangi bir 
geçmiş hükümeti itham etmek için veya onları kötü
lemek için burada konuşmuyorum. Aksine, Türkiye'
ye hizmet etmiş insanların İstisnasız hepsini bu kür
süden hürmetle anarım; ama bir an evvel kadastronun 
ve tapulamanın yapılması için vatandaşın ağır bas
kısı, eldeki personel, malzeme ve para imkânlarını 
geniş sahalara yaymaya mecbur tutmuş lve bundan 
dolayıdır ki, maalesef bazı yerlerde nirengi noktalan 
derinlere kadar inen beton kazıklar yerine, daha sat
hi kazıklarla tespit edilmiştir. Ancak; Tapu Kadast
ro da, 'Harita Genel Müdürlüğü de çok kolaylıkla 
herhangi bir nirengi noktasını, «Ayaklandırma» de
nilen metotla ortaya çıkarırlar, bu son derece kolay 
bir iştir. Yani kaybolmuş bir nirengi noktasını ayak
landırmak öyle güç bir iş değildir, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünde veya fazla eğitim görmemiş, bi
raz ölçme hilen, (SurVeying'te çalışmış) bir kimse tara
fından kolayca yapılabilir. Doğrusu budur demiyorum, 
doğrusu, sizin belirttiğiniz gibi, derin kazıklarla bun
ları tespit etmektir; ama bugüne kadar, bunların 
tatminkar bir biçimde yapılmamış olduğu doğrudur. 
'Biz bunları, yenilerini yaparken daha kaybolmaya
cak bir biçimde yapmaya, özellikle halk kitlelerine 
bunların önemlerini anlatmaya çalışıyoruz. O kadar 
ki, camilerde vaizlerle, gönderdiğimiz memurlarla 
halkla temas ederek ve nihayet halkla ilişkili bütün 
işlerde bu nirengi noktalarının büyük önem taşıdı
ğını, bunları söktükleri zaman memleketin ve kendi
lerinin zarara uğrayacağını anlatmaya çalışıyoruz. 
IBir kısmı derin olduğu halde bunların, büyük ka
zıklar olduğu halde, vatandaş yanlış bir kanaatle, 
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«Burası istimlak edilecek, buraya belki deVlet bir • 
şeyler yaptıracak, ne olur, ne olmaz ben şu 'kazığı 
şuradan sökeyim, atayım» diye halkın söküp attığı 
da vakidir. Bunlar için uğraşıyoruz; ama bu bir za
man ister, 'bu bir eğitim konusudur ve arkadaşlarım, j 
bu 'bir para konusudur, Eğer biz, bir taraftan geniş 
sahaların kadastrosunu istiyorsak, bir taraftan bunun I 
en mükemmel olmasını istiyorsak, öbür taraftan el- I 
bette ki bu faaliyet için gerekli parayı sarfetmek 
zorundayız. Elimizdeki imkânları azami haddinde j 
kullanmak için gayret sarf ediyoruz. j 

Efendim, bir noktayı da düzeltmeme müsaadeni
zi istirham edeceğim. Ben, «kadastro faaliyetleri 201 
yılda (bitecek.» demedim, Ben dedim ki, şurada bi
zim '1982 fiyatlarına göre, 20 yılda, 25 yılda 30 yılda 
ve 35 yılda bütün kadastro faaliyetlerini bitirecek 
şekilde malzeme, para ve personel planı elimizdedür. 
Hükümete götürmüşüzdür, Maliye Bakanlığı ile te
mas halindeyiz, eğer istediğimiz parayı verirlerse; 
mesela 20 yılda bitmesi için ödenmesi lazım gelen I 
paira 70 milyar liradır ve bunun önemli bir kısmı da 
dövizdir, binaenaleyh bu para eğer Maliye Bakanlı
ğının iktidarı dahilinde ise, bütçe imkânlar veriyor
sa 20 yılda bitireceğiz. Eğer bütçe buna imkân ver
miyorsa, 25 yıllık planı; o da değilse; maalesef üzü
lerek arz edeyim ki, 30 veya 35 yıllık planı uygu
layacağız. 

iBiz, teknik bir daire olarak, sadece olayları ra- I 
kamlara bağlıyoruz, bunların mali desteğini yapıyoruz 
ve !bunları getirip, Maliye Bakanlığıyla koordine edi
yoruz. Yoksa, biz bunu 10 yılda da bitirebiliriz. Eğer, 
elimize yeterli malzeme, para ve imkân verildiği gün, 
10 yılda da Türkiye'nin işlerini bitirmek mümkündür; 
ama sanıyorum ki, Türkiye'nin tek işi kadastro de
ğildir. Çok önemli bir konudur; toprağa bağlı bütün 
yatırımların temel unsuru elbette ki kadastro ve ta
pulama faaliyetleridir, sayın arkadaşımız çok doğru 
belirtiyorlar; ama bu kadar önemli olan bu konunun | 
yanında, önemli başka konular da vardır. Binaena
leyh, para tahsisinde eğer bizim planlarımızın hangisi 
şayanı kabul görülür, Maliye Bakanlığının imkânları 
hangisine elverirse, onu şüphesiz uygulayacağız. 

Arz ©derim efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Yücel, buyurun efendim. 

'MUSTAFA YÜCEL — Efendim, Sayın Bakan, 
«Yüce Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yıldönümü 
vesilesiyle hiçbir istismara müsaade edilmediğini ve 
bu konuda gerekli önlemlerin alındığını» ifade buyur
dular. Bu hususu takdirle ve şükranla karşılıyoruz hiç | 

18 . 1 . 1982 O : 1 

şüphesiz. Ancak, bütün bu önlemlere rağmen, bazı kim
seler ve bazı dernekler tarafından istismar teşebbüsleri 
olmuş mudur, olmuşsa, bunlar hakkında ne gibi cezai 
işlemler uygulanmıştır?.... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, çok çok teşekkür ederim, Sayın Üye, ger
çekten bana önemli bir konuda beyan imkânım bahşet
tiler. 

2302 sayılı Kanun, bize sadece koordinasyon kara
rı verir; bir de müsaade kararı verir. Bu müsaade ka
rarı, sadece kamu hizmetleri içindir, herhangi bir özel 
şahıs herhangi bir yerde herhangi bir şekilde Atatürk'ü 
anmak için bir program tertiplemek isterse, bir an
ma hareketi veya tanıtma hareketi başlatırsa, buna ma
ni olmaya bizim yetkimiz yoktur, elbette olmaması da 
lazımdır. Sadece genel hükümler içerisinde Atatürk' 
ün tarihi kişiliğine yakışmayan, ona uygun düşmeyen 
birtakım faa%etler olursa, elbette ki bu memlekette 
polis vardır, jandarma vardır ve Cumhuriyet sav
cıları vardır; peşine düşerler. Şu halde, bizim Kutla
ma Koordinasyon Kurulu ceza tayin eden bir kurum 
değildir; sadece faaliyetleri koordine ©den bir kurum
dur. 

İkincisi, gerçekten bazı demekler, bazı şahıslar özel
likle bazı kişiler ticari maksatlar için Atatürk'ü is
tismar etmeye büyük gayret sarf etmişlerdir. Bun
lar önlenmiştir. Bunları burada belirtmek istemiyorum. 
Vatandaşın vicdanını incitmemek için, özellikle Bü
yük Atatürk'ün hatırasına hürmetsizlik olur korku
suyla burada bunları belirtmek istemiyorum; ama 
ufak tefek hadiseler haricinde hepsinin karşısına bü
yük bir güçle çıkmişızdır. Bunlar gelip, «Biz şu is
tismarı yapmak istedik de bize mani oldular» deme
mişlerdir. Aksine, gitmişlerdir, birçok üst makamlara 
bizi şikayet etmişlerdir : «Efendim, şöyle yapmak is
tedik de yapmadılar, böyle yapmak istedik de yapma
dılar. Bunlar ne yapıyorlar?...» diye sağa - sola sor
muşlardır. Türk basınına giderek, «Size ifşaatta bulu
nacağız. Bir şey yaptıkları yok», demişlerdir; fakat va
tanperver Türk basını konuyu incelediği zaman, bu 
insanların nasıl sahtekârlık yaptıklarını - tabir için 
'özür dilerim - bunların nasıl sahtekârlık yaptıkları
nı, aslında maksatlarının Yüce Atatürk'e hizmet de
ğil, Yüce Atatürklün 100 ncü Doğum Yıldönümünün 
anılma faaliyetlerinden faydalanarak kendi ticari mak* 
satları, şahsi reklamları için kullanmak istediklerini 
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görmüşler ve basın bunlara - eğer tabiri mazur görür
seniz - yüz vermemiştir. Kuvvetle ümit ediyorum 'ki, 
bundan sonra da Atatürk'ün 100 nc'ü Doğum Yılını 
ve O'nun anısını devamlı kılmak için, bütün 1982, 1983, 
1984 yıllarında; (Çünkü Hükümetim izin kanaati odur 
ki, Atatürk yılı bitmemiştir. Sadece kutlama faaliyet
leri bitmiştir; fakat tanıtma faaliyetleri devam edecek
tir.) Hiç bir kimsenin Atatürk'ü istismar etmesine 
imkân vermeyeceğiz. Nereye gider şikâyet ederlerse 
etsinler, ne çareye başvururlarsa vursunlar; bizim Ana
dolu'da güzel bir tabir vardır, «Aba altından çomak 
göstermek» derler, birçokları hatta tehdide kadar git
mişlerdir, «Bu yapılmazsa şöyle yaparız, böyle yapa
rız» gibi; fakat tehditlerinin sökmediğini de görmüş
lerdir. 

Yalnız, bu sözü bitirmeden bir noktayı arz ede
yim ki, bu söylediğim istismarlar «Devede kulak» ka
bilinden, son derece az faaliyetlerdir. 'Bunun dışında, 
bütün vatandaşlar büyük bir coşku ile gerek yurt için
de ve gerekse yurt dişında Atatürk'ü anma ve onu 
tanıtma faaliyetlerine canı gönülden katılmışlardır. 
Burada iki olayı söylemeden geçersem büyük bir 'hak
sızlık yapmış olurum. 

Bir gün karşıma yaşlı bir banım geldi, emekli maa
şını yeni almıştı, gözlerinden yaş akarak, «Ben bunu 
söylerken sıkılıyorum; ama emekli maaşımı aldım. 
Bu maaşa da muhtacım; fakat ne olursa olsun, ben 
'bu ay çayı şekersiz içerim, zeytin yemem, kuru ekmek 
yerim; ama lütfen şu emekli maaşımın yarısını Ata
türk'e bağış olarak kabul edin», dedi. 

Yine bir gün baktım, bir vatandaşın yardımıyla 
birkaç tane 'görmeyen vatandaş geliyor; bunlar göz
leri görmediği halde, biribir sıkıntı içinde kazandıkla
rı parayı aralarında toplamışlar, Atatürk'e armağan 
etmek için getirmişlerdi. 

Yine bir başka gün, başlarında iki öğretmeniyle se
kiz tane öğrenci geldi. Bunlar Atatürk'ün 100 ncü Yılı
na yardım etmek için, kendileri resim yapmışlar, tab
lolar hazırlamışlar, bunları satmışlar ve bunların en 
güzeli tabloyu 100 ncü Yıla hediye etmek için getir
mişler; satışlarından elde ettikleri 293 lirayı da bize 
bağışlamak istiyorlardı. 

Arkadaşlarım, vaktinizi almak İstemem. Bunlar bir 
hayli çoktur. Türk milletinin '100 ncü Yılda Atatürk'e 
karşı gösterdiği coşkulu davranış, Atatürk'ü anma
da gösterdiği gerçekten samimiyet, kanaatımca Türk 
Milletinin dinamizmini, yaşama arzusunu ve Ata
türk ilkelerinden ayrılmama azmini ifade etmektedir. 
'Ben bunları gururla burada belirtmek isterim. îstismar 

arzulan, sadece basit, küçük, mahalli birtakım olay
dan ibarettir. Bence bunlar hiç bir zaman Türk Mil
letine mal edilemez. Her zaman buna benzer istis
marlar her konuda çıkar. Din bile istismar edilmiştir 
dünyada. Binaenaleyh, bu istismarla bence fazla ilgilen
mek, bunları büyütmekte mana olmadığı kanaattınıda-
yım. 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Buyurun Sayın Çakmakçı. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Bakan; 
Türkiye'de mülkiyet rahatsızlıklarının sona erme

sinde tapulama faaliyetlerinin önemi inkâr edilemez. 
Tapulama faaliyetlerinin düzenli gitmesinde de tapu
lama hâkimlerinin fonksiyonları inkâr edilemez. Pek-
çok tapulama hâkimi meslektaşımızdan bugünlerde 
sıklıkla aldığımız bir mektuptaki taleplerim dile ge
tirmek isterim. 

Harçlar Kanununun 34 ncü maddesine göre, keşfe 
giden diğer hâkimler, belediye hududu haricine gitti
ğinde örneğin, geçmiş bütçedeki birimlere göre, 466 li
ra yolluk alırken, tapulama hâkimleri hâlâ 766 sa
yılı Tapulama Kanununun 75 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasına göre, keşif tazminatı alma durumunda kal
dıkları için, 220 lira yolluk almaktadırlar. Diğer hâ
kimler Harçlar Kanunundaki getirilen yeni rejimle 
birden fazla keşif yaptıklarında, çarpı o dosya kadar 
alabildikleri halde keşif harcırahlarını, sadece tapula
ma hâkimleri büyük bir yayla davasına da gidip, 5-6 
tane de keşif bitirseler, 220 lirayla bağlı kalmaktadır. 
Halbuki diğer mübaşirler 333 lira almaktadır. Bu, ger
çi bir yasal düzenleme sorunudur ve Bütçede gider 
artırıcı tadilat yapma yetkimiz yoktur; ama bu konu 
.gelmişken, tapulama faaliyetlerinde görev yapan tapu
lama hâkimlerinin keşifte diğer hâkimlere nazaran tek 
ve daha az baremde bir ücret almalarının doğurduğu 
ıstırap size intikal etmiş midir?... Tapulama hâkimleri 
için bir iyileştirme 'Bakanlığınızca da düşünülmekte 
midir?... 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, çok teşekkür ederim. Gerçekten bir vesileyle 
öğrenmiştim ki, tapulama hâkimleri, diğer hâkimlere 
nazaran son derece gülünç denebilecek kadar az para 
almaktadırlar 've bu, elbette ki arazi tespitlerinde rol 
oynamaktadır. Bunun çaresini bulabilmek için, daha 
'Bakanlığa başladığım gün Adalet Bakanı ile görüştüm 
ve dedim ki, «Neden bütün hâkimler size bağlı oldu-
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ğu halde, tapulama hâkimleri bize bağlıdır?... 'Bu yan
lıştır, haksizdir ve bu haksızlık devam etmemelidir.» 
Adalet Bakanımız büyük bir anlayış göstererek, hâ
kimlerin bütün özlük 'haklarını da Adalet Bakanlığına 
devretmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, tapulama hâ
kimlerinin Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğüyle hiç
bir ilişkisi kalmamıştır ve bu sorunuzu, bu dileklerinizi 
ben Sayın Adalet Bakanımıza intikal ettireceğim. Kuv
vetle ümit ediyorum ki, ben de kendim takibe devam 
edeceğim ve Adalet Bakanlığınca gerekli düzenlemeler 
yapılarak, tapulama hâkimlerinin maruz kaldığı bu 
haksızlık elbette önlenecektir. 

Tefekkür ederim ©fendim; doğrudur söyledikleri-
nüz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ÖzgÜneş, bu 
değerli açıklamalarınız için, 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Yüce 'Meclîsin 'Sayın Başkanını ve üyelerini derin say-. 
gıîarla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yine ıbu vesileyle Atatürklün 100 neü Yıldönü

mü kutlama törenlerinin bir brifingle değerlendirilme
si konusundaki teklifinizi Danışma Meclisi olarak 
memnuniyetle karşıladığımızı ifade ötmek İsterim. 

Teşekkür ederim. 
Tapu ve Kadastro Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

sona ermiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri 'okutuyorum : 

TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESt 

Bölüm Lira 

101' Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 438 443 000 
BAŞKAN — ©ölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul Etmeyen
ler... Kabul adimdir, 

1(1(1( Tapu - Tapulama - Kadast
ro ve Fo'tbğrametri Hizmet-' 
leri 4 470 891 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul1 Eltimeym-i 
ler... Kabul1 'edilmiştik) 

Bölüm Lira 

900 Hizmet Programına Dağıtı
lamayan Transferler 65 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... KalbuÜ Bitmeyen-
ler... Kabul eldlitltrrüşitiir.: 

Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi Danışma Meclisimizde kabul edilmiş bulun
maktadır. Uğurlu ve hayırlı olsun. (Alkışlar) 

2. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu, (1/76) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
11 .1,1982) (S. Sayısı: 6) (Dağılma tariki: 11.1.1982), 

ıBAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
si üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Bütçe üzerinde söz almak isteyen Sayın üyemiz?.. 
Yok. 

Komisyon, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde bir açıklama yapacaklar mı? 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA A. AYSAN — Hayır, 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, bu Bütçe üzerinde bir 
açıklama yapacak nusiMz? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, ben beyanda bulunmak istiyorum!. 

IBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Başkan, Yüce Meçisin sayın üyeleri; 
ıSanııyoruım ki, Türkiye'nlin çok önemli konutların

dan birinin üzerindeyiz. Bilindiği gibi, Osmanlı dö
neminde Vakıflar, kamu hizmetlerimin önemi bir kıs
mını yürütmüştür. XVII nci Yüzyıl dahil olmak üze
re o 'döneme kadar, bütün yükseköğretim dahil, bü
tün öğretim'in % lÛG'ü Vakıflar tarafımdan yürütül-
ırnıüştür. Birçok bayındırlık hizmetleri, kültür hizmet
leri, hatta göç hizmetleri dahi Vakıflar tarafından yü
rütülmüştür. Bugün eski kayıtlarım tetkikinden gö
rülmektedir ki, Anadolu iskân edilirken hudut böl
gelerimde Vakıf göçmen yuvaları kurulmuş ve bura
larda, gelen göçmenlerin yerleştirilme işlerinde Dev
let a Vakıflar yardım etmlişltir ve atalarımız vakıf ko
nusunda son derece cömert davranmıştır; ancak Os
manlı İmparatorluğunum düşüş dönemleri dahil ol
mak üzere, maalesef vakıfların iyi korunduğu, yeteri 
kadar gözetildiği söylenemez. Bumdan dolayıdır ki, 
vakıflarımızın çok büyük bir bölümü bugünkü Miisa-
kı Mili hudutlarımın dışımda kalırmış ve bir kısmı da 
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maalesef yeteri kadar iliği gülmemiştir. Son zaman
larda vakıfların lâyık olduğu değerle ele alınabilmesi 
'için büyük gayretler sarf edilmiştir. 

(özelikle 12 Eylül Harekâtımdan sonra vakıf mal
ların, kendi mallarımızın çok üstünde koıunaibilımesli 
için ve burada sağlam bir organizasyon kurup işlerin 
uygum yürütülebilmesi için büyük bir gayret içerisine 
girilmiştir. Ben bu gayretlerin semerelerini önümüz
deki yılarda daha fazıla vereceği kanaatindeyim. Sa-
deoe vakıflar hakkında birkaç hususu size arz et-
möklle iktifa edeceğim. 

Bilindiği gibi vakıf, bana göre, toplumdan alı
nanlarım bir kısmının topluma harcanımasıdır. Bu, bi
raz da Islami bir zevktir. Müslüman memleketlerde 
mal biriktirmek, çok mal biriktirmek haram sayılmış, 
(kendine ve çocuklarına yeterinin dışında kalanların 
topluma harcanması lâzım geldiği dini hükümlere 
bağlanmıştır. Bundan dolayıdır ki atalarımız, bazı 
müsteşriklerin, atanda bazı hileler aramak için sarf 
etmiş oldukları gayrete rağmen, açıktır ki, bu dini 
hükümden hareket ederek, toplumdan aldıklarını yi
ne toplum için harcamak üzere vakıf kurmuşlardır. 
Halen elimizdeki vakıflar üç analbölümde mütalaa 
'edilebilir. 

Bunlardan birisi mazbut vakıflardır ki, sayısı 35 
bindir. Elimizde halen kalmış olan mazbut vakıfların 
adedi 35 bindir. Mazfbut vakıfların yönetimi Devlet 
adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Bunların mütevellileri kalmamıştır, binaenalıeyh, 
'Devlet hukuken bunlarım mütevellisi durumundadır 
ve bu mü'tevelllüllik hizmetini Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Devlet adına yapar ve Vakıflar İdare Mec
lisi de bunu Devlet adıma denetler. 

İkincisi; mülhak vakıflardır. Burada, tabir eğer 
caizse, Vakıflar Genel Müdürlüğünüm görevi sadece 
vesayettir. Onlarım iyi çalışmalarımı, bu vakıfların ga
yelerinden başka yere harcama yapmamalarım temin 
eder, denetler. Bunlar da 649 tanedir. Bunlarım ara
sıma, 176 tane Hıristiyan vatandaşlarımıza ait özel va
kıflar da dahildir. 

Nihayet üçüncüsü, Medeni Kamuma göre kurul
muş olan yeni vakıflardır ki, sayıları 708'dir. 

Bunları yönetebilmek için; mazbut, mülhak ve 
yenli vakıfları yönetebilmek içim Vakıflar Genel Mü
dürlüğü merkezde 1,1 daire ve taşrada da 15 bölge 
müdürlüğü ile 7 müdürlük hallimde organize edilmiş 
durumdadır. Hizmetlilerini başlıca şu bölümlerde mü
talaa etmek mümkündür. 

'Kültür ve eğitim hizmetleri vardır Vakıflar Geneli 
Müdürlüğünüm, ekonomik hizmetleri vardır, turizmi 
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destekleyen hizmetleri vardır ve nihayet sağlık ve 
sosyal yandım hizmetleri vardır. 

©unlardan kültür ve eğitim hdzmetllerimi belirtir
ken, camileri, mesoitlıeri, külliyeleri, medrese, çeşme, 
türbe, kervansaray, han, hamam gibi çeşitli, kültü
rümüzle hizmet eden eserleri zikretmekte elbette bü
yük fayda var. Ancak bu amada hemen konu buraya 
gelmişken, bu taşınmaz vakıfların yanında bir de 
taşınır vakıflar vardır ki, bugüne kadar birçok kişiı-
nin gözünden kaçmııştır. Camilerde teberrükât eşya
sı denilen ve vatandaşlar tarafından bağışlanan hah 
gibi, kilim gibi, avize gibi ve nihayet yazılı levhalar 
gibi, o kadar kıymetli eserler vardır ki, ben bura
dan, bu kürsüden itiraf ediyorum, bugüne kadar 
bunlar envantere tabi tutulmamış, hatta sahipsiz 
kalmıştır. Şimdi, Vakıflar Genel' Müdürlüğü ile Di
yanet İşleri Başkanlığı arasımda yakın bir işbirliği 
vardır ve bu işbirliği sayesinde bu taşınır vakıf mal
ların envanterinin, korunmasının yapılmasına çalı
şılmaktadır. Sayım Başbakan bu konu için bir emir 
vermiş ve Taşınır ve Taşınmaz Vakıflar Yüksek 
Kurulunu Türk tarihinde ilk defa kurmuşlardır. 
Bu Yüksek Kurul, benim Başkanlığım'da, Devlet 
Bakanının Başkanlığımda çalışmakta ve vakıf mallar
la ilgili Ibütün Devlet Teşkilatlımın müsteşarlarını ih
tiva etmektedir. Bu Kuruluşun, gerek taşınır ve ge
rekse taşınmaz vakıf malların muhafazası, envanteri 
üzerinde büyük etkileri olacağını ve vakıfların daha 
iyi korunacağını ümit ediyoruz. 

(Halen bizim elimizde 6 276 tane eski eser vardır. 
Bilindiği gibi eski eserler, vakıf olanları Vakıflar 
Genel Müdürlüğünde, vakıf olmayanları Kültür ve 
Turizm Bakanlığının Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğündedir. Bizim elimıizdekilerim sayısı, de
min arz ettiğim gibi, 6 276 tanedir. Bunlardan 602 
tanesi restorasyona ve bakıma muhtaçtır, tamire 
muhtaçtır, Bunlardan, biz ancak 125 tanesini önü
müzdeki yılda restore edeceğiz, geri tarafının her
hangi bir şekilde tahribata maruz kalmamasıı için 
tedbirlerimizi alacağız, fakat onların da restorasyo
nunu inşaiah Yüce Meolisimizim vereceği ödenek
lerle öbür yıllarda devam ettireceğiz. 

Eğitim hizmetlerimiz için, özellikle ortaöğretime 
(daha evvel yükseköğretim yurtlarımız vardı, bunları 
tamamen Kredi ve Yurtlar Kurumuna devrettiğimiz 
için) ortaöğretime gelen; fakat fakir olan, şehirlerde, 
kasabalarda ortaöğretim müesseselerimin bulunduğu 
yerde barınma gücü olmayan çocuıklarımızı barın
dırmak için 45 adet ortaöğretim yurdumuz vardır. 
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1981 yılında bunların iaşe ve ibateleri için sarfeıttiği-
miz para kişi başına 60 liraydı, bu sene lütfedip 
kabul ©derseniz, bu para İkisi başına 112 lira olacak
tır, 1982 yılında mevcut 45 yunda ilaveten, 7 tane 
daha yurt yaptırmayı planlamış durumdayız. Ben 
burada bu yurtların önemi üzerinde bir iki keli
meyle de olsa durmak isterim. 

Birçok köylerimizde ive kırsal bölgedeki çocuklar 
ilkokulu bitirdikten sonra; bildiğiniz gibi bizim eği
tim sistemlimizde ilkokulu bitiren bir çocuk hayatını 
kazanmak için herhangi bir beceri ve bilgiyle fazla 
teçhiz edilmez, dolayısıyla hayatını kazanabilmek 
için ortaokula, liseye devam etmek zorundadır. Bu 
takdirde, kasaba veya ile gelen bu çocuklar barınmak 
ve yiyip içmek için bir merkezden mahrumdurlar; 
işte Vakıflar, atalarımızın öğütlerini yenine getirerek 
ve nihayet koydukları malları sarfederek bu vatan
daşlarımıza barınma ve gücümüzün yettiği kadar 
da bunları besleme imkânını bu yurtlar vasıtasıyla 
sağlamaktadır. 

Ayrıca, öğrencilere burslar da vermekteyiz. Böy
lelikle bir kısım öğrenciler aldıkları burslarla okul
larına devam etme imkânı bulabilmektedirler. Bu yıl 
da vereceğimiz burs sayısı 150 yükseköğretim öğ-
fenıcisinedi". 

Turizmi destekleyen hizmetlerimizde, özellikle 
eski eserlerden, bizim vakıf eski eserlerinden turiz
me uygun olanları, turizmde kullandabilecekleri Tu
rizm ve Tanıtıma Bakanlığı ile işbirliği halinde on
ların hizmetine tatoiıs ediyor, bizim tarafımıızdan 
kullanılanların ise istisnasız hepsini de turizme açı
yoruz. Burada helmen şunu belirteyim ki, geçen yıl
lara kadar sadece statik bir kullanılışla eski eser 
restore edilip olduğu gibi bırakılıyor idi, halbuki 
bugün bütün dünyada ©ski «serler fonksiyonel bir 
kullanıma tabi tutulmaktadır. Yani bir kervansaray 
restore edilip, olduğu gibi bırakılmamakta, otel ola
rak kullanılmaktadır. Bir medrese restore edilip, 
eğitsel bir kurum olarak kulanilmakta ve böylelikle 
eski esenler bir taraftan kullanılırken, öbür taraftan 
da onların boş durmaları sonucu tahrip edilmeleri 
önlenebilmdktedir. Bu önümüzdeki yıl da bunu bü
tün gücümüzle devam ettireceğiz, özellikle bu uğur
da Taşınır ve Taşınmaz Vakıf Mallar Yüksek Ku
rulunun büyük gayretleri olacaktır. 

IBurada, ekonomik faaliyetlerimizden bahsederek, 
işletmeleri ortaya koymam lazım. Tabii ki, Vakıf
ların gelirlerinin büyük bir kısmı eldeki binaları ki
raya vermekle elde edillmıekte birilikte, bu arada zey-

18 . 1 . 1982 O : t 

tinlik ((özellikle Aydın (ve Ayvalık Zeytinlik İşlet
melerinden 1982 yılında 1 500 ton zeytinyağı, 100 
ton sabun ve 500 ton zeytin geleceğini ümit ediyo
ruz) işletilmektedir. Ayrıca çeşitli yerlerde başka 
işletmelerimiz; bu arada zikretmem lazım gelen bir 
Taşdelen suyumuz vardır, bu suyun da yurt dışına 
ihraç edilmesi dahil, bütün imkanlar araştırılmakta 
ve buradan da Vakıflara gelir sağlamak için büyük 
gayret sanfediimektedir. 

(Bu arada, ekonomik faaliyetlerimizin arasında 
iştiraklerimizden de bahsetmekte fayda olduğunu sa
nıyorum. İştiraklerimizin başında Türkiye Cumhu
riyeti Vakıflar Bankası gelir. Ben burada Bankayı, 
bana bağlı bir kurum darak Övmek veya reklamını 
yapmak hevesinde değilim; ancak şurasını belirte
yim ki, Türkiye içeresinde resmi veya özel bankalar 
da dahil, en iyi çalışan örnek bankaların arasında
dır ve burada personelin vatandaşla ilişkileri gayet 
büyük bir titizlikle denetlenmekte ve nihayet Vakıf
lar Bankasının kâr etmesi için, özellikle geçmiş yıl
larda Vakıflar Bankasının yanlış bir statüsü yüzün
den politik istismarlara maruz kalması sebebiyle bir
takım ziyanların önlenmesi için büyük gayretler sar-
fediyoruz ve yine Sayın Başbakanın emriyle Vakıf
ların ve iştiraklerinin reorganizasıyonu için bir yük
sek kurul kurulmuştur. Bu Kurul da faliyetlerine 
devam edip, bu yılın sonuna kadar mutlaka Vakıf
lar Bankasını ve Vakıfların organizasyonunu yeniden 
ele alıp, düzenleme imkânı bulacaktır. 

Vakıflar Bankası, vatandaşlarımızın büyük bir 
itibar gösterdiği - Çünkü arkasında bütün Vakıflar 
mallarıyla desteklenen bir bankadır bir bankamızdır, 
gerçekten kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu bankanın 
% 75 hissesi Vakıflara aittir. Taksim Otelcilik Şir
keti vardır, Karadeniz Bakır lîşlefcmelleninde iştiraki
miz vardır, Türkiye İş Bankasında iştirakimiz var
dır, Aydın Tekstil Sanayii işletmelerinde iştirakimiz 
vardır ve nihayet Vakıf İnşaat, Finansman ve İtha
lat ve İhracat Anonim Şirketi bizzat taraflımızdan 
işletilen bir şirkettir. 

Sağlık hizmetlerine yapılan kalfckımızıda burada 
belirtmek İstenim. Bilindiği gibi, lsltanbul,'da bir 
Gureba Hastanesi vardır, tam adı Guraba-i Müste-
mi'in hastanesidir. Kimsesiz, sağlık hizmetleri için 
para ödemeye gücü yetmeyen vatandaşlarımıza, hiç 
hir karşılık gözetmeden, hiç bir para almadan sağ
lık hizmeti veren bir kuruluştur, ©unun yanında 
ikinci bir hastane yapmaktayız. ıBu hastane, parası 
karşılığında sağlık hizmetleri verecektir ve böylelikle 
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birinci hastanenin desteklenmesi) imkân dahiline gire
cektir. Bu hastane 1982 ylıında 700 yataklı olarak 
faaliyete geçecek ve gerek İstanbul, gerekse taşradan 
'gelecek Vatandaşlarımız içki sağlık bakımlından bü
yük hizmet vereceği ümidindeyiz. 

Bu arada sosyal hizmetlerimizi bir iki kelime ile 
'belirtmeme müsaadelerin'izi istirham ediyorum. 

imaretlerimiz vardır; herhangi bir şekilde kendini 
besleme imkanından mahrum kalmuş, çalışma gücünü 
kaybetmiş olan Vatandaşlarımız, imaretler kurmak 
suretiyle beslenmesi temin edüknekteidir. Bunlar 8 
adettir ve halen 2 bin vatandaşımız bu imaretler
den faydalanmaktadır. 

Görmeyen, lama vatandaşlarımıza ve muhtaçlara 
yardım yapmaktayız 1 000 ama vadaradaşa bu yoldan 
yardım yapılmıştır. Nihayet, kiralık evleri daha 
ucuz fiyatlarla vatandaşlara vermemiz suretiyle, bir 
yoldan da vatandaşlarımızın konut sorunlarına da 
(bir çare getirmiş oluyoruz. 

Ümit ediyoruz ki, 1982 yılında Yüce Meclisin 
kabul edeceği Bütçeyi son meteliğine kadar, son ku
ruşuna kadar iyi harcamaya gayret edeceğiz ve Va
kıflar yeni bir zilhınıiyetlıe, yeni bir düzenle böylece 
Türkiye'ıde kültür, eğitim, sağlık, ekonomi ve tu
rizme katkılarına devam edecektir, özellikle eski 
Vakıf eserlerinin fonksiyonel kullanımına büyük bir 
önem vereceğimizi ve boş yatan hiç bir eser bırak
mamak için gayret edeceğimizi Yüce Meclisin hu
zurunda belirtmek ister, arz ederim efendim. (Alkış
lar). 

©AŞKlAN — Sayın Adli Onmuş'un bir yazılı so
rusu vardır, okutuyorum efendim. 

IDanuşma Meclisi Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün birçok il ve ilçe
lerde önemli miktarda vakıf emlaki olduğu bilin
mektedir. Bu emlakin iyi işlötilmediği, çok düşük 
bedellerle (kiraya verildiği, bakımlarının yapılmadığı, 
dolayısıyla Vakılf emlakinin elden çıkmakta olduğu 
yaygın olarak söylenmektedir. Bu bakımdan, aşağı
daki soruların Sayın Bakan tarafından cevaplandırıl-
maisını arz ederim. 

E. Adil ONMUŞ 

(Sorular : 

L Kıiraya verilen Vakıf emlaki sayısı nedir? 
2, Kiraya verilen bu emlakin kira bedelleri gü

nün koşullarına uygun mudur ve ne miktar kira alın
maktadır?.. 

3< Kira bedelleri günün koşullarına uygun de
ğilse, ne gibi çalışma yapılmaktadır?.. 

IBAıŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVUET BAKANI MBHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, çolk teşekkür ederim; çünkü çdk önemli bir 
konu, üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu. 

Şu bir gerçektir ki, vakıf malları birçok kişiler 
sebil mal zannetmişlerdir. Sebil mail ile vakıf malı 
arasındaki farkı maalesef birçok kişiler görmemişler 
veya görmemeyi tercih dtmişlerdir. Şu yüzden va
kıflar 'büyük zarara uğramıştır. Ben yine bu kürsü
den belirtiyorum iki, birçok valiler ve birçok belediye 
reisleri yeşil saha yapmak için, yola gitmesi için veya 
ucuz, bedavadan almak için haritayı açtıkları zaman 
vakıf mal aramışlardır, vakıf arazi aramışlardır. Ar
kadaşlarım; özür dileyerek belirteceğim ki, bu bir 
ihanettir. Vakıf malını arayıp, bunu yeşil saha yap
mak, bunu şuraya götürmek, buraya götürmek, 
böylelikle vakıf maları sebil mal zannedip, bunları 
doğru veya yanlış yollardan veya tabiri mazur gö
rürseniz, 'kitabına uydurarak vakıf malların şu veya 
bu şekilde elden çıkarılmasına sebep olmak, Vakıf
lara, ataların emanetine bir ılhanietıtir. Bunu burada 
beliritmek. isterim. 

Vakıf malların elden çıktığı hakkında sayın ar
kadaşımıza verilen bilgi yanlıştır. Hiç değilse 12 
Eylül 1980'den bu yana biç bir vakıf malı elden çık
mamıştır. 'Bunu emniyetle söylüyorum; çünkü vakıf 
malın elden çıkabilmesi için mutlaka İdare Meclisi* 
nin karar vermesi ve bu kararın da benim elimden 
geçmesi lazım. Benim bu Bakanlıkta kaldığım sürece, 
'haksız şu veya bu kurumun, şu veya bu kişinin menfaati 
için hiç bir vakfın elden çıkmasına imkân olmaya
cağını burada belirtmek isterim. (Alkışlar.) 

Vakılf malların yok pahasına kiraya verildiği doğ
rudur. O kadar ki, bazı kira bedelleri ısıtma bedelini' 
daha karşılamamaktadır. Adam gelmiş, tutmuş kiraya 
vakıf malı ve öyle de bir şart koydurmuş ki (arka-
daşl'airım kimseyi kötülemek istemiyorum, itiraf ede
yim ki bunların büyük bir kısmı siyasi baskılar ile 
olmuştur.) ve demiştir ki, «Yakıt masrafı Vakıf
lara aittir.» Yakıt masrafları alabildiğine artmıştır 
ve öyle bir hale gelmiştir ki, biz kira bedeli olarak 
aldığımız paranın üstüne para ekleyerek kiraya ver
diğimiz bölümleri ısıtmak zorunda kalmışızdır ve 
halen kalmaya da devam ediyoruz. 

)Bir kısım insanlar bu vakıf malları almıştır; bu
nu, mesela istanbul'da bir kişi dokuz parçaya böl
müştür, bir parçasını bize verdiği 'kira bedelinin iki 
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misline kiralamıştır, geriye kalan sekiz parçasını 
da yine bir hayli yüksek fiyatla kiraya vermiş ve 
paralarını almaya devam etmiştir. 1974 yılında has
belkader yine ben Vakıflara hakan Balkan olarak bunu 
yasaklamışım dır ve devir hakkını tamamen ortadan 
Ikalldırmışızdır. 1974 yılına kadar devrederken, bir 
de «hava parası» ıdiye para alınmakta idi. Vatan
daş gelmekte, Vakıflardan bir yeri kiralamakta, bu 
kiraladığı bölümlü başkasına devrederken, vatandaş
tan bir hava parası almakta idi. Bunu ıtamlamen 
kaldırdım. Bu defa, bazı önemdi kazançları kay
betmemek için; çünkü vatandaş ticaretimi terketmiş, 
artık o ticareti yapmıyor; fakat Ibir türlü de çok 
ucuz kirada olduğu için devretmek istemiyor, bir 
başkasına devrederken bizim müsademizi isteyerek 
daha üst bir fiyatla, rayiç fiyatla kiralamamiiz im
kân dahiline giriyordu, bunu da kabul ettim, bu 
Bakanlığa geldiğim zaman bir olur ile bu gibi de
virleri belli zaman için kabul ettim; ancak son bir 
yazılı emir ile bunu da ortadan kaldırmış bulunu
yoruz, Yani şu anda devir hakkını da kaldırmış bu
lunuyoruz. Herhangi bir vatandaş vecibelerinden 
herhangi birisini yapmadığı gün, kira aktini derhal 
feshetmekte ve rayiç bedelle bunu kiraya vermekte-

,yiz Diyebilirim ki, Vakıflar Gendi' Müdürlüğünün 
'vaktinin belki çok önemli bir bölümünü sadece bu kira 
işleri ile uğraşmak teşkil etmektedir. Ancak, biz bu
nun hukuki tarafını 'incelediğimiz zaman gördüğü
müz manzara şudur ki, genel hükümlere tabidir. 
Vakıf mallar, ıtıpkı özel mallar gibidir. Yargıtay'ın 
bir içtihat kararı böyledir. Böyle olunca, nihayet ki
racı ile aramızdaki ihtilaf mahkemeye kadar git
mekte, mahkeme epeyce uzamakta ve böylece yıllar 
geçtiği gibi, ayrıca, nihayet mahkeme azami bir kira 
artışı yaparsa, % 30 bir artış yapmaktadır. Halbu
ki, demin de belirttiğim gibi, bazen de siyasi baskı
larla vakıf mallar .rayiç bedelin çok altında kiraya 
verildiği için, bugün bizim aldığımız kira bedelleri 
gülünçtür, son derece azdır. Biz bunların artırılması 
için bir def aya mahsus olmak üzere vakıf malların 
bütün kira mukavelelerinin kanunla feshedilmeleri 
için bir çare düşündük; fakat Adalet Bakanlığımız, 
bu yalnız Vakıfların değil, belediyelerin, özel idare
lerin de sorunudur ve nihayet hür irade ile bir hük
mi şahsiyetin diğer bir kişi ile yaptığı mukavelenin 
kanunla bozulmasının hukukun temel kaidelerine 
aykırı düşeceğini belirterek bu kanunu maalesef 
çıkarma imkânı bulunmadı. Adalet Bakanlığının 
kanaatine katılıyoruz; ama şu da gerçektir ki, sırf 
bu hukuki boşluk sebebi ile vakıf mallar bugün yok 

pahasına kiradadır. Bütün müfettişlerimizle bunun 
üzerindeyiz ve kira bedellerini normal halle getir
mek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyo
ruz. 

Şimdi efendim, arkadaşımızın ikinci sorusuna ge
çeyim. Türkiye'de kiraya verilen vakıf mal sayısı 20 
bin kadardır., Takribi rakam şu anda elimde yoktur, 
arkadaşımız arzu ederse, en ince ayrıntılarına kadar 
(kendilerine bu bilgiyi bilahare veririz., 

Elde edilen gelirler yıllar itibariyle şöyledir : 
1979 yılında 306 milyon 571 bin 138 liradır. 
1980 yılında 464 milyon 388 bin 962 liradır. 
1981 Yılında 677 milyon 741 bin lira olacağını 

tahmin ediyoruz. Bu rakama kati gözüyle de bakı
labilir ama, tahmin rakamıdır bu, içerisinde tahmi
nin bir payı vardır. Eğer arkadaşımın sorularını ce-
vaplandırabildiysem, arz ederim efendim neticeyi. 

tBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
(Sayın Göktepe 'buyurun efendim, 

(tBRAHfM GÖKTEPE — Sayın Başkanım; 
Acaba Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde 

eski harflerle yazılmış kaç adet vakfiye vardır?.. Bun
lardan ne kadarı yeni Türk harflerine çevrilmiştir, 
ne kadarı çevrilememiştir, bunların geri kalanlarının 
çevrilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?.. 
Bunu arz ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, eski vakfiyeleri iki ana gruba ayırarak söy
lemek mümkündür. Bir kısmı Arapça yazılan; yani 
dil olarak Arapça yazılan vakfiyelerdir. İkincisi, es
ki Arap harfleri ile yazılan vakfiyelerdir. Bu vakfi
yelerin ne kadarı yazıldı, ne kadarı yeni harflere çev
rildi, şu anda elimde yeteri rakam yok, arzu ederse
niz bunu yazılı olarak en ince ayrıntılarıyla takdim 
ederim. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünde bu 
işlerde çalışmak için özel kişiler vardır, bunların sa
bahtan akşama kadar işleri sadece, bunlardan Arapça 
olanlarını Türkçeye tercüme etmek, Arap harfleri ile 
olanları yeni Türk harfleri ile yazmaktan ibarettir. 
Bunun için ayırdığımız paranın yeterli olduğunu id
dia edemem. Kanaatim odur ki, arkadaşımızın ima 
etmek istedikleri gibi, bu işe daha fazla para sarf 
edilmeli ve bir an evvel bunlar gerçekten: Türkçeye 
ve Türk harflerine çevrilmeîidir. Bu hususta gay
ret sarf ediyoruz, ama yeterli olduğumuzu iddia et
mek mümkün değildir. Daha fazla para ayırmaya, 
özellikle şu kira bedellerimizi normal hale sokabilir
sek, daha fazla para ayırmaya gayret edeceğiz. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Karahasanoğlu, buyurun 
efendim. Sorunuzu sorunuz, 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Divriği, 
Ulu Camiinden değeri ölçülemeyecek kadar çok kıy
metli birçok halıların çalındığını, gerek mahallinden, 
gerekse basından- öğrenmiş 'bulunuyoruz. Bu halıla
rın nasıl çalındığını ve bunların bulunması için Hü
kümetimizin bir teşebbüsü olup olmadığını, eğer bir 
teşebbüsü varsa, ne safhada olduğunu istirham edi
yorum?.. 

IDEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, camilerden alınan halıların bir kısmını va
tandaş çalındı sanmaktadır; fakat öyle değildir. Prob
lem şudur : 

Camilerde son derece kıymetli halılar vardır. Bun
lardan birisi için bir örnek vermek Merim. Kayse
rinin Ulu Camiinde bir küçük (arşın, çeyrek dedik
leri halıcıların tabiriyle) halı girişte paspas gibi kul
lanılmak üzere serilmiştir; çünkü çok eskidir, halı
dan anlayan-bir turist geldiği zaman. «Bu halıyı bana 
verin, bütün camiyi Bünyan hatasıyla döşeyeyim» de
miştir. O zaman imam derhal ayıkmış, bu halıyı al
mış ve mihrabın altındaki halının altına koymuştur. 
O zamanlar bu caminin imamı büyük bir mali sıkın
tı içinde bulunan bir zattır ve eğer o turiste o halıyı 
verse, hiç şüphe yok ki, milyarder olması işten değil
dir; ama büyük bir gayret sarf ederek, büyük bir 
milli ve dini hamiyet içerisine girerek halıyı muha
faza etmiştir. Bu olay gözümüzü açmıştır bizim ve 
1971 yılında, yine has'bel kader vakıflara bakan bir 
bakan olarak, emir vererek camilerdeki bütün kıy
metli halıları müzelere toplatmışızdır ve bugün bi
zim gerçekten güzel ve herkesin görmesini arzu et
tiğimiz bir halı müzemiz vardır. 

(Bu halılar toplanırken; biraz da bizim memurla
rımızın halkı yeteri kadar aydınlatmaması, kendile
rine durumu söylememesi yüzünden bu halıların ça
lındığı veya alınıp götürüldüğü kanaatına varmışlar
dır. Halbuki, bu halıların büyük bir kısmı tamamen, 
istisnasız hepsi bir heyet tarafından teslim alınmış, 
cinsiyle, ebadıyla tespit edilmiştir. Bunlarda herhan
gi bir çalma hadisesi yoktur. 

Gelelim, diğer taraftan bazı halıların bazı cami
lerden zaman zaman çalınmasına, Arkadaşlarım, ma
alesef halk arasında çok güzel bir tabir var, ben pek 
severim, «Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör 
olur.» derler, halkımızın bu inancına rağmen, bazı 
kişiler camilerden zaman zaman bu gibi hırsızlıkları 
yapmaktadır; yalnız oradan değil, bütün her yerden 
yapıldığı gibi< 

2 sene evvel benim evime de hırsız girmiş ve bü
tün ne kadar (Zaten fazla da bir şeyimiz yoktu ama) 
altın, eşya varsa hepsini almış götürmüştür. Nasıl 
benim evime girip çalan insanlar bunları yapıyorsa, 
bu çalınmadan sonra bütün pencereleri demirlettim-
se, arkasından Savcılığa müracaat ettim hırsızları 
aratıyorsam, aynı şekilde herhangi bir camiden eşya
ların çalınmaması için bütün tedbirleri almaktayız. 
Sayın Başbakanın emriyle kurulan Taşınır ve Taşın
maz Vakıf Eserleri Yüksek Kurulu bir de bu mak
sat için kurulmuştur, bir kuruluş maksadı da budur. 
Bütün tedbirleri bir taraftan alırken, bir taraftan da 
çalınan eşyanın ele geçirilmesi, hırsızların takip al
tında bulunması için Savcılığa müracaat yapıyoruz 
ve Savcılık elbette takibata devam ediyor. 

'Bahis buyurduğunuz olayın bütün teferruatını, 
lütfeder bir çayımızı içerseniz şifahen, arzu ederse
niz yazılı olarak size bütün dösyasıyla arz ederiz ef en
dim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Hazer, 

IMEHMET ^ HAZER — Efendim, ben gerekçe 
söylemeden 2 noktada malumat rica edeceğim. 

Bir; Kars'ta bir kız talebe yurdu teşebbüsü var
dı. Bina harap olmaktadır, mahallinden şikâyetler 
gelmektedir. Mahalli gazetelerden bir kısmı da be
nim eflime geçmiş bulunmaktadır. Bu hususta bilgi 
rica ediyorum, 

Bir de; Kuşadası'nda bir Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı vardır, turizme açılmıştı; son zaman
larda kapatıldığını işittim, doğru mudur?.. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, birinci konuyu arz edeyim. 
Türkiye'de 1974 yılında 54 tane yurt vardı. Ben 

Bakanlıktan ayrılırken 1974'de, bıraktığım yurt sayı
sı 54 idi.: Bunların bugün 4'5'e inmiş olması, belki 
dikkat çekicidir. Bunları tahsisat yokluğundan veya 
başka sebeplerle kapatmış değiliz. 

Arkadaşlarım; 
Açık konuşmakta hiç bir mahsur yok. 12 Eylül'e 

geldiğiniz günlerde Türkiye, Atatürk'ün İstiklâl Har
binin başlangıcındaki durumu tasvir eden duruma 
benzer bir durumun içindeydi. Yüce Atatürk ne di
yordu?.. «Memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir, tersanelerine girilmiş olabilir, Memleketin 
içinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalâlet ve hatta 
(hıyanet içinde bulunabilirler; hatta bu iktidar sahip-
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îeri şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasî emelle
riyle tevhit etmiş olabilirler.» diyorlar. 12 Eylül'e ge
linceye kadar öyle bir devir geçirdik ki, sokaktaki 
çocuklarımız rahat gezemiyorlardı, akşamleyin (5 ço
cuk babası olarak söylüyorum) eve giderken, içim 
titriyordu, acaba kaç tanesi sağ gelecek, kaç tanesi 
ölü gelecek, kaç tanesi yaralanacak diye. 

Türkiye'nin eğitim kurumlarında eğitim yapıl
maz hale gelmişti ve burada üzülerek söyleyeyim, 
kimseyi itham için söylemiyorum, bir kısım insanlar 
ya acz içindeydi veya siyasî ikballerini Marksist 
anarşistlerle birleştirmişlerdi. Bu bir gerçek. 

Elbette ki, bütün gayretlere rağmen, bunlar bizim 
yurtlara da sirayet etmişti. Kars yurdu için bunu 
söylemiyorum; yani özellikle bu maruzatım Kars 
yurdunu ihtiva etmiyor. Bu sebeple biz, bir kısım 
yurtları kapattık; bir bu sebepten. Bir kısmında da, 
üzülerek söyleyeyim ki, Atatürk resmini asmak iste
meyenler vardı; onları da gerekli tedbirleri almak 
için kapattık ve oradaki idarecileri kaldırdık, oraya 
Atatürk'ün resmini de, ilkelerini de getirdik ve böyle
ce o yurtları yeniden gözden geçiriyoruz ve kuvvetle 
ümit ediyorum ki, kısa zamanda Kars'ta da, diğer 
yerlerde de kapatılan yurtları tamamen bu Memle
ketin millî eğitim felsefesine uygun eğitim yapacak 
yerler haline getiriyoruz ve öyle açacağız. Onun için 
bazı yurtlar kapanmıştır, bunlar yeniden elbette açı
lacaktır. 

Efendim, Kuşadası'ndaki Kervansaraya gelince : 
Sayın Genel Müdür not gönderdiler, sağ olsunlar 
ama, konuyu, bana çok şikayet edildiği için biliyo-
rum« 

Efendim, burası turizme açılmıştır, doğrudur; 
ancak buranın müsteciri birtakım bizim usullerimize 
aykırı meseleler içerisine girmiştir, kendisi ikaz edil
miş, gerekli talimat verilmiş; fakat ısrar etmiştir. On
dan sonra kendisinin kira mukavelesi feshedildiği za
man, bir olaya tevessül etmiş, saptırmaya gitmiştir; 
yani «Ben şunları şunları yaptığım için benim elim
den burayı alıyorlar.» dememiş, «Türkiye'de turizm 
baltalanıyor, işte bakın koskoca Kervansaray kapan
dı, olur mu bu, reva mıdır?.,» gibi birtakım husus
larla meseleyi Devlet Bakanlığına, daha üst makam
lara intikal ettirmiştir. Gerek Vakıflar Genel Müdür
lüğü olarak, gerek Devlet Bakanlığı olarak, gerek
se Hükümet olarak, demin arz ettiğim gibi, istisna
sız bütün vakıf malları; turizme müsait olanları tu
rizme, eğitime müsait olanları eğitime ve kültüre 
müsait olanları kültür hizmetlerine açmaya; yani 
fonksiyonel bir kullanıma azimliyiz. Onun için bu 

Kervansaray da mutlaka bizim kaidelerimize uygun, 
kira mukavelesine uygun hareket edecek kişiye iha
le edilecek, çıkacak ve elbetteki turizme tahsis edi
lecek. Halen turizme tahsislidir; yani şu anda bu 
Kervansaray turizme tahsis edilmiş durumdadır. El 
değiştirişinin sebebi budur. 

Arz ederim ef endim, 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yazan 
MUAMMER YAZAR — Sayın Bakanın bu ko

nudaki geniş vukufları beni şu suali sormaya tevcih 
etti, 

Sualim şudur : Daha çok Vakıflar Genel Müdür
lüğünün meşgalesi olarak menafi vakıfları, mütevel
lisi kaybolmuş veyahut mütevelli ile anlaşarak ikti
sap edilen mazbut vakıflardır. Kendilerinin buyur
dukları gibi, mülhak yakıfda müdahale de daha zi
yade böyledir. Bütün bu konunun gayesi, vakıfların 
kendilerini iyi yönetmek, muhafaza etmek, gelirleri
ni de kamunun menfaatine tahsis etmektir ve böyle 
olduğunu da anlıyoruz. Fakat bunlar hep evvelce ya
pılmış vakıflar münhasır görünür. Etraftan devamlı 
olarak duyduğumuza göre, bizini halkımız fıtri kabi
liyeti, isteği itibariyle vakfa mütemayildir. Şimdi, 
yeni, hacmi ve gayesi büyük olan vakıflarla Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün m'eşgul olduğu muhakkak
tır. Yalnız, bu derece olmayıp da biraz küçük çapta 
olan vakıf tesis ettirilmesi istendiği de çok vakidir, 
çok kişi bilmektedir. Ancak vakıflar, çok eskiden 
bilindiği gibi, hayra, iyiliğe yönelen hareketlerdir. 
Bu da; vakıfın, yani vakfedenin şartının yerine ge
tirilmesi de, şartına riayet edilmesi de bir ana kural
dır. 

Şimdi, denmektedir ki, «Bizim vakfımızın yapıla
bilmesi için, vakfın şartına uymasını isteriz.» Acaba 
Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni vakıflar için, bu is
tekle gelen vakıflar için böyle bir yöntem düşünüyor 
mu, yapılıyor mu?.. 

Büyük vukuflarını gördüğüm için bu suali sor
dum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurunuz Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, Sayın üye arkadaşımız iltifat buyurdular. 
Aslında ben askerim, hukukta veya diğer hususta 
herhangi bir ihtisasım yok, sadece çok kıymetli ar
kadaşlarımın bana verdikleri bilgileri, bana öğrettik
lerini size arz ediyorum. Sordukları soru da gerçek
ten son derece önemli bir soru. Bu konuyu açıklama 
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fırsatını bana verdikleri için kendilerine teşekkür i 
ederini. I 

Efendim, yeni vakıflar için ayrı düşüncelerimiz I 
var. Sebebi şu : Türkiye'de bir dernek ve vakıf enf- I 
lasyonu vardır. BEdiğiniz gibi, her önüne gelen der- 1 
nek kurmuştur; hakkıdır, Anayasal hakkıdır, yalnız I 
benim bilebildiğim kadarıyla, benim görebildiğim I 
kadarıyla, dünyada birtakım dernekler üyelerinden I 
para toplayarak, üyelerinden topladığı paralarla bir I 
kısım hizmetleri, sosyal hizmetleri yürütmeyi hedef I 
tutarken, bizde dernekler daha çok Maliye Bakan- I 
lığının Bütçesine konan, Vakıflar Genel Müdürlüğü I 
Bütçesine konan, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine 
konan, «Derneklere Yardım» faslından para topla
mak için kurulur. Ve bildiğiniz gibi, Marksist anla
yışın bir taktiği olarak, bunların bir dernek taktiği 
vardır, bir dernek tabiyesi vardır. 12 Eylülden önce, 
tabanları bulunmadığı için, tabanları bulunmayan 
Marksist hareketi tabana kavuşturabilmek için, ses 
çıkarabilmek için birtakım derneklere ve hatta va
kıflara sokulmuşlardır. 

Böylece, bakmışsınızdır, «Kedi Sevenler Derneği» 
diye kurulmuştur, ama memleketin toprak reformu 
üzerinde her gün «Tabirimi mazur görünüz» ahkâm 
kesmiştir. 

Vakıf, bir mal varlığıyla kurulur. Medeni Kanun 
bunun şartlarını tamamen ortaya koymuştur, ama 
İçişleri Bakanlığının büyük sıkıştırması ve denetle
mesi karşısında, bu denetimden kaçmak için bir kı
sım insanlar derneklerini vakıf haline getirmişlerdir. 
Bunların elimizde listeleri de var. 

Şimdi, biz, Vakıflar Tüzüğündeki boşluğu yok 
etme, gerçekten iyi maksatlarla, hizmet maksadıyla 
kurulacak vakıfların kurulmasını kolaylaştırarak, iş
leri basitleştirmek, buna mukabil, vakıf değil, sadece 
basit bir dernek olarak kurulması lazım gelirken, 
Medeni Kanuridaki vakıf kurma şartlarına uymadığı 
halde, dernek yerine vakıf kurma gayreti içine giren 
kimselerin da gayretlerini önlemek ve bunların üze- I 
rinde Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün denetimini bariz, objektif bir hale getirmek I 
için Vakıflar Tüzüğünde, Adalet Bakanı, Maliye Ba
kanı ve bendenizden müteşekkil bir grup meydana 
gelmiş ve Devletin bununla ilgili teşkilatıyla önçalış- I 
ma yapıldıktan sonra, Tüzükte gerekli değişiklikler I 
yapılmış halen Danış'tayın 1 nci Dairesinden de çık
mış, nihayet Genel Kurulunun takdikinii beklemek
tedir. I 

Oradan çıktıktan sonra, Bu Tüzük değişiklikleri I 
Bakanlar Kurulu kararından sonra yürürlüğe gire- j 
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cek ve böylelikle sanıyorum ki, bundan sonra vatan
daşlarımızın vakıf kurmaları, iyi niyetlilerin vakıf 
kurmaları kolaylaştırılacak, bunların denetimleri, 
vakıfları sıkmayacak bir ölçüye gelecek. 

Kanaatim odur ki, bugün bunların üzerindeki 
denetim vatandaşı sıkacak bir biçimdedir. Biz bunu 
bu değişikliklerle objektif bir hale getireceğiz ve ni
hayet vakıfların denetimini hem Maliye Bakanlığı 
hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü bakımından ko
laylaştıracağız. 

Arkadaşlarım; 
Bu vesileyle şu hususu arz edeyim : Hiç bir vakı

fın, vakıf kuran kişinin, vakıf şaftlarını değiştirmeye 
ne Hükümetimizin ne de Devletimizin niyeti vardır. 
Vakıf şartları olduğu gibi yerine gelecektir ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğü de Maliye Bakanlığı da dene
timlerinde, vakıf şartlarının yerine gelip gelknedliğini 
özellikle denetlemektedirler. Eğer vakıf şartları ye
rine getirilmiyorsa, bunun yerine getirilmesi için 
gayret sarfetmektedirler. Vakıf yapacak vatandaşla
rımızın en küçük bir endişesi olmasın. Bu sözü kendi 
adıma değil, Hükümet adına söylüyorum. Vakıf ya
pan vatandaşlarımızın vakıf şartlarına yüzde yüz 
riayet edilmektedir, edilecektir. 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpaslan, buyurun efendim, sorunuzu so

runuz. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan tarafından soracağım husus ce
vaplandırıldı. Sorum öğrenci yurtları hakkında ola
caktı. 

Söz almışken, bilhassa vakıfların kuruluş gayele
rine, bu vakfı yapanların düşüncelerine ve halkımı
zın itimadına en iyi şekilde vasıl olacak gibi idare 
edildiğini de belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim, sorunuzu soru

nuz. 
ıM. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Der

nekler Kanununun 50 ni maddesi «Kamu kuruluş
larının, kamu yararına çalışır demekler dışındaki 
derneklere yardım yapamayacağı» hükmünü amir 
bulunmaktadır. 

12 Eylül önceki mevcut idare tarafından bir kı
sım kamu yararına çalışır dernek niteliğinde olma
yan derneklere, hatta hiç dernek vasfında olmayan 
derneklere birtakım vakıf gayrimenkullerinin tahsis 
edilmiş olduğuna muttali bulunmaktayım. 
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Acaba, yeni dönemde Vakıflar İdaresi bu konuyu1 

ele almış mıdır? Bir tasfiyeye gitmekte midir? Bu 
kanunsuzlukları gidermek için çalışmaları var mıdır? 
Bunların Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
OEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, çok teşekkür ederim. 
Bilindiği gibi, derneklerin murakabesi İçişleri 

Bakanlığı ve mali bakımdan da Maliye Bakanlığı 
tarafından yapılmaktadır. Her hangi bir dernek ka
mu yararına çalışır olduğunu belirtmek için gerekli 
şarMarı haliz ise, müracaatımı yapmakta, Malliye Ba
kanlığının olumlu görüşü üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından bu, kamu yararına çalışır dernek olarak 
kabul edilmektedir. Bu iş tamamen İçişleri Bakan
lığı ile Maliye Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

Ancak arkadaşlarım, şu bir gerçek, yine tekrar 
edeyim; bizden önce görev yapmış bütün Bakanları 
saygıyla anarım, onların burada herhangi bir şekil
de aleyhlerinde konuşmak benlim seciyeme uygun bir 
davranış değildir. Ancak, bazı sebeplerden, belki 
politik icaplardan, belki baskı gruplarına karşı mu
kavemetin azlığından; sebeplerini bilemiyorum, bir
takım kamu yararına çalışmayan dernekler hakkın
da da «kamu yararına çalışır» diiye karar alındığı 
doğrudur. 

Maliye Bakanlığı bunları, yalnız bunları değil, 
vakıfları da, dernekleri de, her ikisini baştan sona 
kadar gözden geçirmekte, bunlardan kamu yararına 
çalışır vasfı kalmamış olduğu sabit olan derneklerin 
kamu yararına çalışırlığı Bakanlar Kurulu tarafından 
kaldırılmaktadır. Bu, biraz yavaş gitmektedir; ancak 
ümitleniyorum ki, 1982 yılında Maliye Bakanlığı bu 
işi daha da süratlendirecek ve böylelikle arkadaşımı
zın çok doğru ortaya koyduğu gibi, gerçekten kamu
nun yapması lazım gelen birtakım görevleri üzerine 
almış olan dernek ve vakıflara kamu yararına çalış
tığı için kamu tarafından bir kısım yardım yapıla
cak, buna mukabil kamu yararına çalışmayan der
neklerin üstündeki bu vasıf kaldırılacak, böylelikle 
haksız bir yardım alma imkânından mahrum edile
ceklerdir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının 
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5 nci maddesi; «(B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir fazlalarının lüzumunda;» şu veya 
bu hususlarda kullanma bakımından Maliye Bakanı* 
na yetki vermiştir. Bu, prensipte Muhasebe! Umu
miye Kanununa aykırı düşmektedir, ama Vakıfların 
kendi özel gelirlerinin de, kendi diğer hususlarında, 
özellikle Vakıf işletmeler inin yürütülmesinde veya 
sosyal yardım ve kültürel işletmelerin kullanılmasın
da buradaki masraflarını karşılamak için Maliye 
Bakanlığına yetki verildiğine göre; acaba bu Geneî 
Müdürlüğün vergiye de tabi tuitulmayan, peşin öde
meye de tabi tutulmayan döner sermayesi kârı nedir, 
kaynakları ne kadardır, nerelerde kullanılmaktadır 
ve yıllık cirosu ne kadardır? Bunların toplamı, bizim 
verdiğimiz bütçe ile birlikte neye baliğ olmaktadır?.. 
Bu hususiları öğrenmek için bu soruyu tevcih ettim. 
Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Sayın Bakam, bu soruların, eğer ra
kamlar yanınızda değilse, bilahara verilmesi da müm
kün bulunmaktadır. 

(DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Tabii efendim. 

Efendim, konu son derece enteresan bir konudur. 
Şu hususu belirteyim ki, yine Yargıtay'ın kararıma 
göre, vakıf malar ve paralar, Devlet parası değildir; 
fakat katma bütçe sebebiyle Maliye Bakanlığının Va
kıflar Genel Müdürlüğünün harcamaHan üzerimde bir 
vesayeti vardır. Şimdi, bu duruma göre, aktarma sa
nıyorum ki genel sisteme aykırı da olsa, Vakıflara bü
yük bir -imkân sağlamaktadır. 

Kanaatim şudur ki; bunu tamamen inceletmeye 
devam ediyoruz, inşaltah bir gün Yüce Meclis© tam 
netioesiinii de arz eltmek mümkün olacak; fakat eğer 
vakıf malılar tam isletilebilse, kira bedelleri normal 
olsa ve nihayet fonksiyonel bir kullanıma gitme im
kânını tam elde etsek, bu takdirde Vakıfların Devlet
ten hiç bir yardıma ihtiyacı yok. Akısiine, birçok ka
mu hizmetlerini üzenime almak suretiyle Devlete yar
dım imkânları da vardır. N/tekim, daha evvel arz et-
'tiğim gibi, 17 nıdi Asır sonuma kadar eğitimim % 100' 
ünü Vakıflar yürütmüşlerdir, Devletten beş kuruş 
almadan* 

Şimdi, bizim bugünkü durumumuzda Bütçemizin 
teferruat hakkındaki bilgileri, eğer Sayım Başkamın 
işaret buyurdukları gibi, arzu ederseniz yazılı oliarafc 
vereyim, rakamlar sahih olsum, siz© karşı bilahara 
mahcup olmayayım. Çünkü, ben burada sadece umu
mi rakamlara sahibim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakam. 
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Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, Türkiye'de 

mevcut olan 649 adet vakıflarım yalnız milli olanları, 
yani Türk - tslâm Vakfı olanları yıMak gelMeıiimim 
% 5'i oraınında bir teftiş aidatı ödüyorlar. Azınlık 
vakıfları bu aidatı ödemekten uzaktılar, 1970'e ka
dar. Zannediyorum 1970 veya 197>2'de biır karariia bu 
azınlık vakıflarının da, yıllık geMerimim % l'i ora
nında rteftiş aidatı ödemeleri kalbuıl edilimıiştir. O za
man büyük hadiseiler oldu, büyük olaylar oldu. Dev
letin eline azınlık vakıflarının mali güçlerinin öğreni
lmesi, bilinmesi imkânı geçince, bunların işine gelme
di. Bunlıar dava açtılar Danıştay'da, bu davalarını 
kaybettiler; fakat çok kısa bir süre sonra, zannediyo
rum 1974 veya 1975 yıllarında yeni bir kararla azın
dık vakıflarımın tefrişimden vazgeçildi. Şu andaki du-
!rumu bilmiyorum. 

Acaba bu azınlık vakıfları; ki malumuâlimiz bun
lar İstanbul'da Rumlara ve Ermenilere ait okular, 
mektepler, kiliseler, buna mümasil birtakım kurum
lar; acaba şu anıda bunlar yeniden imali bakımdan de
netimle taibî midirler, eğer tabii değillerse Sayın Bakan 
me düşünüyor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Balkan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, şu hususu arz edeyim ki, Hıristiyan oDsun, 
Müslüman olsun veya dinsiz olsun, bütün vatandaş
lar Anayasanın 53 ncü maddesine göre vatandaştır,, 
aralarında hiç bir fark gözetmiyoruz. Herhangi bir 
Müslüman vatandaşın kurduğu vakıfla, herhangi bir 
Hıristiyan vaıtandaşm veya herhangi bir dine bağlı ol
mayan vatandaşın kurduğu vakıf arasımda hiç bir 

fark yoktur. 
Türkiye'deki Hıristiyan vatandaşlarımızın kurdu

ğu vakıfların tarihli, özellikle İkinci Mahmut zama
nına rastlar. Neden o zaman bu vakıflar kurulmuş
tur, neden kiliseler birtakım vakıflara sahip olmuştur, 
bunların bir kısmında muvazaalı vakıflar nelerdir; 
arzu ederse arkadaşım bunu kendilerine özel olarak 
uzun uzun belirteyim; ama şu anıda ben burada bu 
konuda fazla illeri gidilmesinde bir fayda olduğunu 
sanmıyorum. 

iYaSmi'z, bir nokta var ki; bütün vakıfları denetler
ken Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş ve denetleme 
hakkı olarak yıllık gelirlerinin % 5'ini alır. Bu, istis
nasız bütün diğer vakıflar gibi, Müslüman vatandaş
larımızın kurduğu vakıflardan da alınır. Ancak, bil

diğiniz gibi, Batı Tralkyaldalki Türk vakıflarıyla, ts-
tanıbuilıda'ki bazı vakıflar arasımda devletlerarası hu
kuk bakımımdan bir ilişki vardır. Bir dönemde, bir 
koalisyon döneminde Batı Trakya'daki Türk vakıfla
rından da vergi alınacağı ve böylelikle bazılarının ge
lirleri çok az olan bu vakıfların batma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalması üzerine Hükümet, o zamanki 
Devlet Bakamıma bu vergiyi almamasını tavsiye et
miştir; fakat o günkü Devlet Bakam, «Kamunun em
rini ben yerine getirmek zorundayım» demiş ve ıs
rar etmiştir bunu almakta ve böylelikle bir sürtüşme 
(başlamış ve nihayet 12 Eylül'ün sonumda çıkarılan 
bir kamunla aynen; «Vakıflar Genel Müdürlüğü bü
tün vakıfları denetleme yetkisJne sahiptir.,» hükmü 
konduktan sonra, bahsettiğiniz vakıflardan alumam • % 
5 denetleme ve teftiş hakiki bütçeden ödenmektedir; 
karşılığımda Trakya'daki IsHam ve Türk vakıflarımdan 
da bu verginin adanmaması şartıyla. Mütekabiliyet 
esasıma tam uygum bir biçimde problem kanunla çö-
zümlemmiştiır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayın Nazmi Önderlin bir yazılı sorusu var, oku

tuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ljpsala'da kaç de
kar arazisi vardır, bu arazi şu anda nasıl değerlıendi-
rilmekıtedir? Sayım Bakamım cevaplandırmasını arz 
ederim^ 

Nazmi ÖNDER 

ıBAŞKAN — Buyurum. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, Yüce Meclisin ve Sayın Başkanın müsaade
lileri olursa, istaıtistiki bilgileri yazılı olarak arz ede
yim, 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, teşekkür ederim. 
Sayım Dal buyurun efendim., 
KEMAL DAL — Sayım Başkan, Sayın Bakandan 

bir kaç hususta bilgi rica ediyorum. 
Malum olduğu üzere Vakıfların zeytinlikleri var, 

buradan zeytin ve zeytinyağı üretilmektedir. Bu zey
tinin ve zeytinyağının piyasada görülmemesinin ne
deni nedir? 

Halk bu zeytin ve zeytinyağının kaliteli olduğu
nu söylüyor, fakat zeytinyağı genellikle Devlet per
soneli kuruluşları arasında dağıtılmaktadır, piyasada 
görülmemektedir. Bumun miktarı nedir ve piyasada 
satılmamasının nedeni nedir? Tanzim satışlarında bu 
zeytinyağının rolü olmakta mıdır? Bu hususta bilgi 
rica ediyorum. 

— 255 — 



Danışma Meclisi B : 37 18 . 1 . 1982 O : 1 

BAŞKAN — Tesettür ederim. 
iBuyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, Sayın arkadaşımızın Vakıflar tarafımdan 
üretilen zeytinyağının Türkiye'min en kaliteli zeytin
yağı oillduğu hakkındaki beyanları için teşekkür öde- f 
rim. Doğrudur. Gerçekten halik tarafından büyük bir 
rağbet görmekte, zeytinler, katkısız, gayet fenni usul
lerle çıkarılmakta ve halkımız da buna büyük bir rağ
bet göstermektedir. Arz ettiğim gibi, 1982 yılında tah
mini 1 500 ton zeytinyağı çıkaracağız. Bu zeytinyağı 
'bizim satış yedenimizde halka açıkça satılmakta, sa
dece Vakıflar Genel Müdürlüğü personelline bir kon
tenjan tanınmaktadır; yani Vakıflar Genel Müdürlü
ğü personeli buralardan kendi evlerimin ihtiyacı için; 
Ibu miktar sadece kendi evlerinin ihtiyacı için veril-
ınekite, onun dışında «devlet personelli arasında dağı
tıldığı» şeklindeki ifade yanlıştır. Sureti katiyede hiç 
bir devlet memuru herhangi bir biçimde gelip bura
dan bir öncelikle zeytinyağı almamaktadır; ancak arz 
ettiğim gibi, miktarı çok azdır, kalitesi son derece 
yüksektir, eh erken davranan gelip bu satış yerlerin
den bu zeytinyağını almakta, geç kalanlar da maale
sef alamamaktadır. Gönlümüz çok istiyor' ki, eğer 
maliyeti düşürebilirsek, maliyete büyük etki yapmaz
sa, bunları küçük tenekeler halinde yapıp, böylelik» 
ıle bir defada küçük miktarlar hallimde vermek ve da
ha çok vatandaşın bu kaliteli zeytinyağından fayda
lanmasını temin etmeye çalışıyoruz; ama ne kadar 
gayret sarfedersek edelim, miktar belli, ellbettek'i bü
tün vatandaşlarımıza yetecek miktarda değildir. Arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Önder bir nokta mı var efendim. 

NAZMÎ ÖNDER — Sayın Başkanım, demin ya
zılı olarak sormak istediğim soru; yanlış hatırlamı
yorsam, îpsala'daki arazi 30 bin dekarın üzerindedir, 
Ancak, bu arazinin büyülk bir kısmı sulanalbillir du
rumda. 1,977 yılında Vakıflar Gendi Müdürlüğünün 
bu alan üzerine proje! çalışıma yapmak üzere bir ha
zırlıkları vardı. Bu gün bu ne durumdadır; onu öğ- . 
renımek istemiştim. Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Yazılı olarak arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak Sayın Bakan bildire
cekler. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, pek değerli Bakanımıza bir istirhamım var. Va

kıfların bakım ve tamiri ve bu arada Faitih Camilinin 
çatı kenarları çok çirkin halle gelmiştir. Şayet bunun 
tamiri bakımından imkân varsa, bunu arz edecektim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, Fatih Camii bütün camiler gtilbıi, fakat yeni
sinin yapılmasına imkân olmayan, tarihi bir değer, 
hatta eğer tabiri uygun düşerse, Analdoiunun tapusu 
üzerinde atılmış imzalardan binidir. 

Binaenaleyh o, devamlı, sürekli bakım içerisinde
dir ve gönlümüzün istediği gibi bakılamıyorsa, biraz 
da tahsisat noksanlığındandır. 1982 yılımda yine İs-' 
tanbul Başmüdürlüğümüz, Fatih Oamıii ile birlikte 
diğer beli, onun gibi camileri devamlı tetkik etmek
tedir ve tamire devam edecektir. Şimdi, ilk iş, hemen 
yarın derhal bir mütehassıs göndererek, son duru
munu inceletip size yazılı olarak da arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bu 
Bütçe dolayısıyla verdiğiniz değerli izahatlar için stae 
teşekkür ediyorum. 

/DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, Yüce Meclisi ve Sayım Başkanlığı saygılarla 
selamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, uygullamada bir nok
tanın bazı tereddütler yarattığını görmekteyim. Büt
çe Komisyonu sayın üyelerinin hangi ahvalde soru 
sorması mümkündür; bu konunun tefsire ihtiyacı ol
duğu kanaatini taşımaktayım. 

Bu itibarla, 41 nci maddenin bu fıkrasını dikkat
lerinize sunmakta fayda mülahaza ediyorum. 

«Komisyon raporunda imzası bulunan komisyon 
üyesi, diğer komisyonlarda ve Genel Kurulda, çe
kimser veya karşı oyda olduğunu rapor metninde ya
zı ile belirttiği hususlar dışında, sözcüden soru sora
maz.» 

Bunun mefhumu muhalifi, Hükümetten soru so-
rabillir. Yalnız bir noktaya işaret edeyim hemen ila
ve olanak; teknik hususlarda, rakamlarda, esas itiba
riyle mutabakatını belirttiği için, bütçe rakamları 
üzerinde sonu sorması mümkün olmamalk İktiza eder, 
fakat genel politika üzeninde soru sorması mümkün
dür. 

Teşekkür edenim. 
Bildiğiniz veçlhile Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt

çesi katma bütçeli bir idaredir. Bu itibarla, sonunda 
açık oylama yapılacaktır, duyururum;. 
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IMadıdelere geçilmesini oylarınızla sunuyorum : 
Kabul! edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum : 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1982 
mali yılımda yapacağı hizmetler içim bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 784 698 000) lira öde
mek verilım'iştir. 

IBAŞKAN — (A) işaretli cetveli bölüm bölüm 
okutuyorum : 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Program) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 190 819 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kaibui , 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İlli Vakıf İşlemlerimin Yürü-
/tülmesıi 328 242 000 
ıBAŞKAN — iBölümü oy
larınıza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen^ 
Her... Kalbul edilmiştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kül
türel IştaHer 1 196 533 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen-
(ler... Kaibui edimıişjtir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 69 104 000 
ıBAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen^ 
Her... Kabul edimliştir. 

1 nci maddeyi (A) işaıretlli cetvele birlikte oyunu
za sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaıretlli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 784 698 000) lira olarak tahmin edlilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. | 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
IB — CETVELİ 

Gelir Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirleri 899 698 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınızla sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler i885 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (ıB) işaretli cetvelle birilikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum, 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1982 malıi yılında elde edilecek çeşitlerden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazıla gelirlerin, özel hühkümlenine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsilline 1982 mali yılında da 
devam olunur. 

IBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 4'ü okutuyorum. 
MADDE 4. — Harcamalara 'ait formül, bağlı (İR) 

işareti cetvelde gösterillmiştir. 
JMadde 5*İ okutuyorum, 
MADDE 5. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardı

ma maıddesli dışınıdakd diğer gelir çeşitlerinden yıl için
de elde edilecek gelir fazlalarım lüzumunda; 

a) lıll nci vakıf işlerlerinin yürütülmesi prog
ramının 01 nci alt programının 001 nci (Mülhak ve 
yeni vakıflar ile mazbut emlakinin yönetimi, işletili-
ınesd ve değerîendirillmesi) faaliyetinin 300, 400 ve 
800 nöü, 

Ib) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 nci aüt programının 001 nci (Öğren
ci yurtları imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 300i* 
400, 500 ve 600 ncü, 

(Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

İBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul ©tmeyenıler... Madde kalbul edil
miştir efendim. 
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MADDE 6. — Mazbut Vakıflarda ikililerin idtıi-
fa halkları, 2762 sayılıı Kanunun 39 ncu maddesinin 
uygulanmasını göstortir tüzükte değişiklik yapılınca
ya kaıdar Vakıflar Nizamnamesine ek 23.12,. 193,7 ve 
13.10.il 939 tarihi nizıamnaırnelere göre ödenir. 

(BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaı-
bul edenler... Kalbul etaıeyenlıer... Kabul edlilımıişitıiır. 

jMlADDE 7. — 657 sayılli Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve ' 
Ibuna bazı maddeler ekleyen kanunlaınn uygulanımaisın-
dan doğan istihkaklar (Konferans ücreti hariç), yol
luk karşılığı verilen tazminatlar ve sürekli görev yol
lukları ile ilgili tertipler içlin bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içlin
de gerçelkleşecek gellir fazlalarını karşılık göstermek 
suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mikta
rını artırmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

(-BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etaeyenlıer... Kalbul edilmiştir. 

IMADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Maıddeyi oyunuza sunuyorum. Kah 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştıir. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

>BAŞKAN — 37 nci 'Birleşimin ikinci oturumunu 
açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, 'görüşmelere baş
lıyoruz. 

B) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Konumuz, 1982 Yılı Devlet Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesidir. 

Söz almak isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. 
Yok. 

'Sayın Komisyon?.. Yok, 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
JBütçenin tümünün kabulü açık oylaıma suretiyle 

yapılacaktır. Küreler müsaade ederseniz sıralar ara
sında dolaştırılacaktır. 

Oy pusulası olmayan arkadaşlarımız için mühür
lü oy pusulaları dağıtacağız. Lütfen bu oy pusulaları
na oyunuzun rengini yazınız. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanımayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitirmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
dolayısıyla yapılan oylamaya 11/1 sayın üye katılmış, 
11:1 kabul oyu ille Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi, 
Danışma Meclisıinoe kalbul edilmiştir. Hayırlı, uğur
lu olsum. (Alkışlar) 

.Değerli üyeler; 
,Saaıt 14.00'te toplanmak ve müteakip bütçelere 

devam etmek üzere Birleşimi kapatıyorum . 
Kapanma Saati : 12.50 

Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Kısa bir bilgi vermek istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNBŞ — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Meteoroloji Teşkilatımız hakkında bilgi arz edece

ğim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başlıca şu gö
revleri yürütmektedir : Birisi, çeşitli kuruluşlar için 
meteorolojik destek sağlamaktadır. Bunun için Dün
ya Meteoroloji Teşlk'ilatıyla ve Milletlerarası Sivil Ha-

»••«« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : İttiren AYKUT, Kaımter GENÇ 
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vacılık Teşkilatıyla yakın bir işbirliği halinde, deniz
de, karada ve havada seyreden bütün vasıtalar için, 
Türk ve yabancı 'bütün vasıtalar iiçih gerekli meteoro
lojik bilgileri elde etmekte, bunları en yeni metot
larla yaymakta ve buna mukabil dünyanın dört bir 
köşesinden aynı bilgileri alabilmektedir. 

İkincisi, tarımımız için gerekli meteorolojik desteği 
sağlamaktadır. Özellikle ilaçlama için, mahsulleri ko
rumak için, yağmur, kar, don gibi cevvi olayları ön
ceden haber vermek ve böylelikle çiftçilerimize geniş 
ölçüde yardım temin etme gayretinin içindedir. Bi
lindiği gilbi, meteorolojinin iyii çalışamadığı veya bu
günkü imkânlarına malik olmadığı dönemlerde ilaçla 
ma yapılmakta, arkasından gelen bir yağmur ilacın 
'bütün etkilerini yok etmekte, böylelikle zaman ve pa
ra kaybına uğranılmakta idi. Halbuki bulgun, Mete
oroloji Genel Müdürlüğünün önceden verdiği haber
lerle, çiftçimiz ne zaman ilaçlama yapması lazım gel
diğini kestirebümekte ve böylelikle çiftçimize yardım 
temin edilmektedir. 

Bir önemli olay da, don olayıdır. Don olaynının 
çiftçimize yaptığı zararlar malumdur. Bunların önce
den haber verilmesi ve böylelikle tedbir alma imkân
larını Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz temin edebil
mektedir. 

Bir diğeri, iklim ve rasat hesaplarıdır. Bütün dün
yada ve Türkiye'de atmosferi devamlı incelemek ve 
meteorolojik esasları tespit edip, bütün dünya mer
kezlerine bildirmek ve oradaki merkezlerde tespitleri 
almak suretiyle bu etütlere yardım etmektedir. Bu 
bakımdan Dünya Meteoroloji Teşkilatıyla sıkı bir 
işbirliği içindedir. Hem onlara bilgi bakımından yar
dım edip onlardan yardım gördüğü gibi, ayrıca bu 
uluslararası teşkilatlar içerisinde milletimizi, devletimi
zi temsil etmektedir. 

'Bu görevler için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
merkezde 5 daire, 1 Bilgi İşlem Merkezi ve bir de 
Meteoroloji Teknik lisesinden kurulmuştur. Burada, 
hemen taşra teşkilatına geçmeden evvel, Meteoroloji 
Teknik Lisemiz hakkında birkaç kelimeyle arzı ma
lumat etmek isterim. 

Meteoroloji Lisesi, dünya yüzünde aynı seviye
deki okullar içerisinde sayılı okullardan biridir, özel
likle 12 ^ylül'den sonra bu lise üzerinde geniş çalış
malar yapılmış ve sevyesi yükseltilmiştir. Hem teknik 
seviyesi yükseltilmiş, hem he öğrencilerin genel' kültür 
seviyesi yükseltilmiştir. O kadar ki, bazı milletler bize 
müracaat ederek, bu Meteoroloji lisesinde kendilerine 
kontenjan ayrılmasını rica etmişler, bunlardan ancak 
bir ikisine imkân bulabilmiş, fakat diğerlerine maa

lesef cevap verememişizdir. İstikbalde, başka milletle
rin bu taleplerini karşılayacak bir hale getirmek is
tiyoruz. Halen, kapasitesi 166 öğrencidir, kısa zaman 
içerisinde bunu 320 öğrenci kapasitesine çıkarmak is
tiyoruz ve Meteoroloji Lisemiz ile gerçekten gurur 
duyuyoruz. Çünkü, gerek mesleki bilgi, gerekse genel 
kültür bakımından övülmeye değer bir okulumuzdur. 

Taşrada 16 bölge müdürlüğümüz bünyesinde 4 
milletlerarası havalimanı ve deniz istasyonumuz, 5 
radar istasyonumuz, 6 radyo sonda istasyonu, 2 suni 
peykle resim alıcı, yani APT istasyonu, 64 snoptiik ve 
hava meydanları istasyonu, 344 klimatoloji istasyonu; 
kli bunların 2O0'ü büyük istasyonlardır ve nihayet 692 
tane tarım meteoroloji istasyonu ve 7 tane de met ve 
cezir olaylariını ölçen, tespit eden ve bunların za
manlarını devamlı olarak bildiren istasyonumuz var. 

1982 yılında, burada tahsis ibuyuracağınız para
larla, yapacağımız işler hakkında da kısa malumat 
arz etmek isterim. 

1982 yılında, mevcut istasyonların sayısı ve kapa
sitesi artırılacaktır. 146 960 000 TL'lık ödenekle 7 ta
ne yeni Meteoroloji istasyonu kurmayı planlamış du
rumdayız. 

Alet, makine ve yedeklerini yenileme, bakım ve 
onarımlarım bütün gözden geçirerek, Meteorolojiye 
ait bütün aletlerin bakım, onarım ve yenilenmesi temin 
edilecektir. 

'23 adet, merkeze otomatik teleksle bağlı istasyon 
meydana getirilecektir. Mevcut istasyonların 23'ü oto
matik teleksle merkeze bağlanacak ve böylelikle me
teorolojik haberleri daha kısa zamanda, daha emin 
bir tarzda alma 'imkânını bulacağız. 

1985'te tamamen otomasyona geçmeyi planlamış 
bulunuyoruz. 1982 yılında 'bu otomasyonun önemli 
bir kısmını tamamlamış olacağız. 

Atmosferi '30 kilometre yüksekliğe kadar tarayan 
ve buradan meteorolojik bilgi sağlayan 6 radyo sonda 
istasyonuna ilaveten, 3 tane yeni istasyon meydana ge
tirmek suretiyle, atmosferin 30 kilometreye kadar kıs
mını Türkiye üzerinde tamamen tarayacağız, böyle
likle elde ettiğimiz bilgileri uluslararasına verdiğimiz 
gibi, onlardan da aynı mahiyette bilgileri alma imkâ
nını bulacağız. 

Türkye'de ilk defa olarak 1982 yılında otomatik 
snoptik istasyonları kuracağız; rasatları otomatik ola
rak, dünya standartlarına uygun bir biçimde, hem Tür
kiye içine, hem de Türkiye dışına iletme imkânı elde 
edeceğiz. 

Mahsullerin dona karşı korunması için, bu husus
ta halkımızla işbirliği halinde çalışabilmek için, ka-
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yısı ürününü örnek olarak seçtik ve Malatya'da 'bu 
iş için kurulan istasyonlarla, 'halkta 'beraber, halk için
de 'bir çalışmayı yürüteceğiz. Buradan alacağımız esas
larla, edineceğimiz tecrübelerle başka ürünler istika
metine 'bunu nakledeceğiz ve böylelikle başka illeri
mizde, başka mahsuller için de aynı usulü tatbik etmiş 
olacağız, inşallah, 1982 yılında Malatya'da bu açtığı
mız istasyonlarla kayısı ürününü doma karşı koruyaca
ğız ve buradan bir hayli elde edeceğimiz deneyleri 
Türkiye geneline teşmil etme imkânını bulacağız. 

(Nihayet, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yerli 
ve yabancı unsurlar için; çünlkü bunun için de ya
bancılardan müracaat etmiş devletler var, onlar İçin, 
iş içinde ve iş başında eğitim olmak üzere, 2 ana 
eğitim kolunu devam ettireceğiz. Bütün personelimi
zin, istisnasız hepsinin tekamül kurslarından geçmesi
ni ve böylelikle 'görevlerini daha mükemmel ve daha 
iyi yapmaları için bu eğitim biçimini yürüteceğiz. 

'Böylelikle, 198'2 yılında yapacağımız çalışmaların 
da ana hatlarını Yüce Meclise arz etmiş bulunuyo
rum. Sayın Başkanın müsaadeleriyle, sorularınız 
varsa, arzı cevap eldeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim1. 

BRTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan; Sayın 
Balkanımızdan ve çok değerli dava arkadaşımızdan 
bir temennide bulunmak ve bir soru sormak istiyo
rum. 

•Efendim; emekli olduktan, Ordudan ayrıldıktan 
sonra denizle daha yakından ilgilenme imkânı bul
dum. Şu anda Karşıyaka Yelken Kulübünün lisanslı 
yelken sporcusuyum ve de açık deniz lisansım var. 
Bu münasebetle, Eige Denizinde aşağı yukarı demir 
atmadığım veya borda etmediğim, yakın limanlar da 
dahil, yer kalmadı. Bu sürede gördüm ki, bizim Me
teoroloji istasyonlarımız denize hiç dönük değil; ka
raya dönük. İnsan o kadar heyecanla ve dikkatle arı
yor ki kendi radyosundan denizle ilgili durumları; 
bunları bulamıyoruz ve manzum âliniz olmuştur bel
ki, dün akşam televizyonda, zannederim Karadeniz'
deki balıkçılar da aynı şeyden çok şikâyette bulu
nuyordu. 

'Acaba, 3 tarafı denizlerle çevrilmiş bulunan mem
leketimizde, yakın kıyılarımızda daha sıhhatli ve da
ha güvenli meteorolojik sonuçlar verebilecek bir ça
lışma yapılabilecek midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim; çok teşekkür ederim. 

198'2 yılında, programını da arz ettiğim gibi, me
teorolojik bilgileri toplayacak istasyonları yayma ça
basının içindeyiz. Bu ikazının bizim için gayet önem
lidir. Olduğu gibi, Genel Müdürlükte bu konuyu mü
nakaşa edeceğiz ve denize dönük, daha fazla denize 
dönük çalışmaları devam ettireceğiz efendim. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Sayın Nedim Eray, 
A. NEDİM BRAY — Sayın Başkan; meteoroloji 

konusunda Sayın Bakanın verdiği bilgilerden göğsü
müz kabarmıştır. Ancak, Sivil Savunma idaresi bün
yesinde 'bir Alarm, İkaz Dairesi mevcuttur. Bu Alarm 
İkaz Servisi, bir bölümü il© hava taarruzlarını bil
diren alarm ve ikazlar 'bir de nükleer taarruzlardan 
sonra radyoaktif serpintileri ikazlarını içeren bir gö
revdir. 

İçişleri Bakanlığında 3 yıl kadar (Başkan Yardım
cılığı ve nükleer taarruzlardan sonra radyoaktif ser
pinti tehlikesini halkımıza duyurmak için bir teş
kilat kurulması yolunda çalışmalar yaptım. Bu ça
lışmalar sırasında İngiltere'den aldığımız örneklere 
göre, Meteoroloji Teşkilatıyla işbirliği yaparak bu gi
bi tehlikeleri meteoroloji imkânlarından da istifade et
mek suretiyle, orada eğitim görmüş personelin 'bir ek 
eğitimden geçirmek suretiyle Meteoroloji Teşkilatına 
bu görevi vermenin uygun olacağı konusunda bir fi
kir birliğine varılmıştır. Arz ettiğim hususlardan 1967 
senesine kadar bu çalışmalar devam etmişti. Ondan 
sonra Orduya döndüğüm için bu meselenin, gerek 
Sivil Savunma İdaresinde, gerekse Meteoroloji bün
yesinde ne istikamet aldığını bilmiyorum. 

Acaba, Sayın Bakanımız radyoaktif alarm konu
sunda, Meteoroloji ile yapılan işbirliği çalışmaları 
hakkında bizi ten'Vir buyururlar mı? 

Saygılarımı sunarım. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim; çok teşekkür ederim. 
Harb Okulunda 'bir hocamın söylediği sözlerle, 

müsaade ederseniz, sözüme başlayayım. Bu değerli 
ve rahmetli Hocam demişti ki, «Sivil savunma ile bir 
harp kazanılamaz, ama sivil savunmasız bir harp mut
laka kaybedilir. IBinaenaleyh, bu balkımdan sivil sa
vunmanın büyük önemi var., Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 'burada sadece bir teknik yardımcıdan iba
rettir. içişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde yürü
tülmektedir ve üzülerek söyleyeyim ki, tam tatminkar 
bir seviyeye de henüz gelmemiştir. Ben bu konuyu 
bir defa daha İçişleri Bakanımızın dikkatine götüre
ceğim ve biz Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü olarak elimizdeki bütün muhabere ve teknik 
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imkânlarla elbette buna yardıma 'hazırız; ama görev, 
İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde yürütülen bir 

görevdir. 
iBAŞKAN — Sayın 'Bahtiyar Uzunoğlu. 
(BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

benim maruzatım 'bir yerde Sayını Aflatli'nın sorduğu 
hususu tamamlayıcı nitelikte olacaktır. 

Denizlerimizde ve bu arada Karadenizde balık 
avlama mevsimi kış aylarına rastlamaktadır, ©u ba
kımdan hava durumu balıkçıları çok yakından ilgi
lendirmektedir; özelikle denizde mal ve can güven
liği 'bakımından. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün yayınladığı genel haVa durumu dışın
da, özelikle 'balıkçılara yönelük olarak, onları mete
orolojik değişikliklerden ayrıntılı olarak ve zama
nında haberdar etmek üzere mahalli radyo istasyonla
rından da yararlanarak herhangi Ibir hizmeti veya 
çalbası var mıdır, düşünülmekte midir?.. Bu hususta 
Sayın Bakanım bizleri aydınlatırsanız memnun ola
cağım. 

Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, zaman zaman balıkçılar için de Meteoro
lojinin yayın yaptığı valkidir. Ancak, şurasını itiraf 
etmek zorundayız ki, bu konudaki faaliyetlerimiz 
yeterli değildir. Yani istasyonlarla Genel Müdürlük 
bu faaliyeti de tatminkâr bir hale getirmek için gay
retin içindedir. Şu andaki durumumuzun tatminkâr 
olmadığını ifade etmek isterim., 

(BAŞKAN — Sayın Halil Gelendbst, buyurun. 

HALİL GELENDOST — Efendim, meteorolojik 
olayların tespitinde suni peyklerden de faydalanıyor 
muyuz? Suni peyklerden eğer faydalanıyorsak, fay
dalanma derecemiz nedir? Bu hususta bilgi istirham 
edeceğim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, arz ettiğim APT istasyonları, suni peykler
le resim alma ve haberleşme aygıtlarıdır ve bunla-
ırın yenileri de tesis edilecektir; suni peyklerden 
faydalanıyoruz. Hatita 12 Eylül'den sonra, sanıyorum 
üçüncü ayda Dünya Meteoroloji Teşkilatından mü
tehassıslar geldiler ve "burada Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğünde kurslar açıldı, personelimiz eğitim
den geçirildi, böylelikle suni peyklerden faydalanıyo
ruz, bunlar için aletlerimiz de vardır efendim. 

'BAŞKAN —-- Sayın Feridun Güray, buyurun. 
S, FERİDUN GÜRAY — Ağrı ilinde yaşayanlar 

en soğuk ilimizin orası olduğunu söylerler. Oysa ki, 
bültenlerde bu il hakkında malumata rastlayamıyo-

ruz. Ağrı ilinin en soğuk yer olup olmadığı ve ne
den bültenlerde bu ilimiz verilmiyor?.. Bunu rica edi
yorum* 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, hayatımın çdk mutlu üç senesini Ağrı'da 
geçirmiş, hizmet vermiş bir kimse olarak söyleye
yim ki, Ağrı Türkiye'nin en soğuk yeri değildir. Tür
kiye'nin Ağrı'dan çok daha soğuk yerleri vardır. Hat
ta derler ki, «Soğuk Erzurum'da doğar, Sivas'ta ya
şar.» Doğrudur; çünkü Sivas'ta da ayrıca bir hayli 
(hizmet verdim. Fakat, Ağrı ilinin veya Siirt ilinin, 
Edirne'nin, İstanbul'un isimlerinin her gün geçmesi
ni isteyen vatandaşlar vardır. 67 ilin 67'sini birden 
her gün vermek yerine, bir rotasyonla her gün bir
kaç vilayeti ve böylelikle yurdun çeşitli bölgelerin
den seçilen iller sırayla verilmektedir. Elbette ki Ağ
rı da bu sıranın içerisinde yerini almaktadır. Her gün 
61 ilin hepsini birden vermeye imkân olmadığını sa
nırım kabul buyurursunuz. Bu haliyle Ağrı, diğer il
lerden herhangi bir istisnaya tabi değildir; fakat öy
le sıra düşmektedir. Her gün 5 - 6 vilayet verilmekte 
ve böylelikle bu rotasyonla yine aynı yere gelmek
tedir, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Abdurralhman Yılmaz, buyu

run, 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başka

nım, Sayın Bakanım; 

1982 senesi içerisinde Malatya'da kayısı, ürünü
nün daha da fazla elde edilmesi ve kaliteli ürün elde 
edilmesi için Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğünün bu yıl başlangıç olarak Malatya'yı seçme
sinden dolayı kıvançlıyım, teşekkür ederim. 

Saniyen şunu belirtmek isterim ki, bürokratik en
geller bunu geciktirebilir. Malatya'da ben bunlara 
yön verecek değilim; çünkü Fırat Havzası ve Aşağı 
Cilo 'Havzasında kayısılar erken çiçek açmakta ve 
bunun arkasından 10 veya l'l gün içerisinde don olup 
bütün çiçekleri yakmaktadır. 

Temennim ve istirhamım şu olacaktır : Bu işin 
bir an evvel başlatılmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, şu hususu arz edeyim ki, bürokrasinin as
gariye indirildiği kurumlarımızdan birisi Meteorolo
ji İşleri Genel Müdürlüğüdür. Meteoroloji İşlerf Ge
nel Müdürlüğü bana verildiği zaman, en çok diş ağ
rısı çektiğim bir genel müdürlük bu Genel Müdür
lükte; fakat ben burada takdirle ifade etmek iste
rim ki, Sayın Genel Müdürümüzün büyük gayretleri 
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sayesinde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bugün 
Türkiye'de örnek çalışan müesseselerden biridir, burada 
bürokratik engel Söz konusu olamaz. Kuvvetle ümit 
ediyoruz, ben burada söz veriyorum ki, 1982 yılında 
Malatya'da mutlaka bu çalışmayı başlatacağız. Aldığı
mız neticelerle, diğer illerimize, diğer ürünlere ge
çeceğiz. Malatya şimdilik pilot bir 'bölgedir, o pilot 
bölgeyi diğerierine teşmil edeceğiz. Bürokratik engel 
Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünde zor barına
bilin 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Bakanım; Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğümüzün hizmetle
rinin, yalnız Türkiye'de değil, dünya çapında takdi
re ulaşmış olduğunu görüyoruz. Belli bir dönemde 
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki personel sa
yısının birden bire arttığını müşahade etmiş bulunu
yoruz. Bu artış, 'hizmetin özünden midir, yoksa bel
li başka maksatlarla istihdamın geliştirilmesinden 
midir? Lütfeder cevap verirseniz memnun olurum. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, bu sorunun cevaplandırılması benim için 
biraz zordur; ama durumun müsaadesi ölçüsünde 
arz edeceğim, eğer eksik kalırsa affınızı istirham 
ederim, 

Efendim, problem şudur : Türkiye'de bir istih
dam sorunu vardır. Türkiye'nin eğitim sistemi, bo
zuk bir eğitim sistemidir. Mütemadiyen lise mezunu, 
ortaokul mezunu ortaya çıkarmakta; fakat bunlar için 
istihdam yeri bulamamaktayız. Bir kısım bakanlar 
buraya geldikleri zaman, kendi seçim bölgelerinin 
ağır baskıları altındadırlar ve bu ağır baskı sonun
da, maalesef eldeki Verilere göre değil, gereklere gö
re değil, bazı sahalara daha fazla personel almak 
gereğini duymaktalar veya bu arzulara mağlup ol
maktalar ve bunun neticesinde Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğüne ihtiyacın üstünde birtakım perso
nel alınmış olduğu doğrudur. Şimdi, Hükümetimiz 
bütün gayretiyle bazı sahalarda fazla olan personeli 
ihtiyaç olan sahalara kaydırmak veya bu personeli 
eğitme suretiyle daha iyi favdalanmak çarelerini ara
maktadır. Bu baltayı düzeflmenin çarelerini arıyoruz. 

Efendim, Yüce Meclisin Başkanı ve üyelerini say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
'Sorular bitmiş oluyor. Bölümlere geçilmesini oyu

nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ıBÜTÇESl 

Bölüm Lira 

II Ol! Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri 284 180 000 

(BAŞKAN —• Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

1Ü1 Meteorolojik Rasat ve 
Analiz Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Geliştiril
mesi Hizmetleri ,1 439 890 000 

BAŞKAN — .Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 121 480 000 

(BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Bütçe bu şekilde kabul edilmiş oluyor. 

Q DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

jBAŞKSAN — Diyanet İşleri Başfcanhğınım Bütçe-
ısimiim görüşülllmösinie geçiyoruz.. 

Komisyon ve Hüfcümıdt hazırlar. 
IBü bültçe üzerimde ilk sözü Sayın Bekir Tüinay 

almışlardır; buyurun Sayın Tüinay. 
IBEKÎR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
1982 Yıh Di'yanleıt İşleri Bütçesi üzerinldeki gö-

rüşîerilmii arz edüyorom1: 
Diyanet işleri, kendi Kanununa göre Islâmı inanc

ıları, ibadet ve ahlâk esaslanıyflia ilgii işleri yürültür, 
din 'konusunda topfamu aydınlatır ve ibadet yerle
rine yöneütanieyi amaçlar. Ben de bu görüşleri bu 
çerçeve içerisine sığdırmaya çalışacağım. 

SözlbriMe, 1923 yılımda Bülyük Atatürk'ün Ba
lıkesir'de Hacı Paşa Camiinde mitoberde halika hi
taplarından bir bötümle başlayacağımı. Atatürk di
yor ki: «insanlara feyz ruihu vermiş oîan Dinimiz, 
son dinedir, ektoel dindir. Çünkü Dinimiz, akla, man
tığa, hakikate dayanan uygun bir dindir. Eğer akla, 
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ımanltığa, hakikate! dayanmamış olsaydı, tonunla, do
ğanın ilâhii kanunları arasında b'k tezat olması lâ
zım gelirdi.» 

İslâm Dinıinlm akılcılığı, gerçekçffiği dülnya mıil-
leltlerince de kabul edilmiştir. Nitekim, Atatürk'ün 
özel kitaplığındaki 4 000'i aşan kitaba göz atıldı
ğında, din kitaplarının büyük yekûn tuttuğu görü
lür. Bunlarda îslamiyetin mükemmelliği okunacak-
Itır. Bir vesileyle bu 'kitaplar arasında 400'e yaklaşan 
kitapla Atatürk'ün bazı satırların altını kırmızı, 
ımıaıvi ve siyah kaffiemllerle çizdiği, (bazı satırların ya
nıma şerhler verdiği görülecektir. 

Değerli Diyanet îşleri (mensupları benıi bağışla
sınlar; öyle sanıyorum kü, yabancı kaynaklar da da
hil, dimi, özellikte îslam Dinini ve Hazreti Muhammet'i 
hliç bir kilmlse Ataitörlk gilbi en ince ayrıntılarına ka
dar incdiemiernıiştir. Alları renkli kalemlerle çizilen 
bu satırlara çok defa «Mükemmeldir, son derece 
mühimdir» ibarelerin yazıldığı da görülür. 

iBunlıarı niçin ısöylüyoruım?... Bu en hafif bk deyiş
le, hepinizce malum olduğu üızere, Atatürk'ü düne 
karşı ihmalkâr gilbi görmek ve göstermek isteyenler 
vardır.: Onlara kaynalk gösteriyoruımi: Bu kitaplar 
Çankaya ve Anıitlkalbir'de Ataitürk'ün özel kitaplığını 
doyurmaktadır. 

(Dinlimiz, gerçekten kutsaldır, akılcıdır, gerçekçi
dir. Bu sebepledir ki, Atatürk, «Türk Milleti daha 
dindar oHmallıidır; yani bütün sadeliğiyle dindar ol
malıdır. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam 
buna da öyle" inanıyorulm. Şuura muhalif, terakkiye 
ımanii hiç bir şeyi ihtiva etmiyor.» diyor. Nasıl et
sin ki?.... DMmizdle kin yok, garaz yok, nefret yok, 
düşmanlık: yolk.: Bn üst dereceye varan ahlâk var, 
sevgi var ve insanilik var. Dinimizin temeli, Allah'ın 
biriliği ve varlığıyla, insan sevgiısiidir. însanı sevme
yen hiç kimse birlbMne yardımcı olamaz, birlik ve 
iberalberilik içinde dayanışamaz. Din, hiç bir zaman 
Merlemıeye mani değildir; yeter ki onun geirçekleriınli 
bilelim. Nasıl olıur da «Öğrencilerin kullandığı mü
rekkep, şehliterin kanından daha kutsaldır.» diyen 
bir din, ierl'emeye mani olur?... Nasıl olur da, «Al
lah'ın ilk emri; oku.» diyen bir din ilerlemeye mani 
teşkil eder?... Yine nasıl olur da, «Beşikten mezara 
kadar ilim, ilim içinde* de olsa alın.» diyen bir din, 
ilerlemeye mani olur?... 

timle, akla, mantığa, gerçeğe gönül veren bir çağ
dayız. Din adaml'arınıın toplum üzerindeki etkileri 
de hepimizce maluımdur. Ülkenin kalkınmasından, 
ıriili birik ve beralberlğin sağlanmasına kadar, ger

çekten tiyi yetişmiş dün adamflıarma, dîn uzmanlarına 
mulhtacız. Bugüne kadar «din» sözü altında yapılan
ları hep biliyoruz; ne tekrarlamakta yarar var, ne 
de bunu tekrarlayana bir yarar getirir. Hep söyle
riz, «Din, politika aracı olmasın, din, kişi çıkarla
rına kuianılmasın.» Ama yine de gerçek şu kü, bi
lerek, bilmeyerek veya bazı çıkar uğruna bu yolla
ra sapmaktayız,; 

'Bu, tamamen dini kültürümüzün azlığından ileri 
gelmektedir. Eğitim ve öğrötlimiin her alandan önce 
din alanında yapılmasında lüzum vardır. Bunun 
için de, önce din adamlarımızı çeşitli tekâmül kursla
rından geçirmek şarttır. Dine, ne yalan - yanlış yakı
şır, ne de dinde hurafeye yer vardır. Din ile ahlâk 
'birlikte ele alınmalıdır. Din adamı, bir tarikatın, 
bir mezhebin adamı olamaz. Din adamı, bütün bir 
milletin din adamı olduğunun bilinci ve idraki için
de bulunmalıdır. Din adamı, halikı çok iyi tanıma
lıdır, halkın psikolojisine vâkıf olmalıdır. Çevresiinı-
deki üreticilerle mıiMıi birilik ve beraberlik yolumda 
geniş bir ahenk içinde bulunmalıdır. Halkla Devlet 
isteklerıkıii daima milli bütünlük içerisinde gerçek
leştirmeye çalışmalıdır s 

AlıtÜarını kalın çizgilerle çizdiğim bu hususliardan 
sonra, Anayasada ifadesini bulan bir konuya deği
nerek sözlerime son vereceğim. 

"Yeni hazırlanmakta olan Anayasaya girmesinde 
büyük zaruret gördüğüm bir husus var; o da Ata-
'türk ilkeleridir. Bu ilkelerden lâiklik ilkesi, geçmiş 
ve yürürlükte olan anayasalarda yer bulmuştur. 
Arzım odur ki, yeni Anayasada buna daha fazla 
ağırlık verilsin, daha fazla açıklık getirilsin. «Laik
lik» deyince, genellikle akla din 'ille devlet işlertinii 
ayırmak gelir. Oysa, laikliğin, bu en dar ifadesidir. 
Aslında Atatürk ilkeleri bir bütündür. Bu bütünün 
beyni laikliktir. Çünkü bu ilke, Atatürk'ün mıille-
tirtde yaratmayı amaçladığı yenli düşünce yapısının 
temel dayanağıdır. Bu beyin ve bu temel dayanak 
çok iyi kavranmadıkça, Atatürk inkılap ve ilkele
rinin diinamıizmıini anlamak mümkün değildir? 

Büyük Atatürk, laiklik ilkesiyle' Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin ilme, tekniğe, akıl ve tecrübeye da
yanan yasalarla yönetilmesini işitiyor. İşte bu sebep
le, «Din ile devlet işlerini ayırmak» şeklinde bir an
layış çök dar bir anlam getirir. Atatürk'e göre laik
lik, bir çeşit hürriyettir; hatta bir hürriyetler man
zumesidir. Bu açıdan bakılınca, Ataitürk'ün dini 
inançları vicdan hürriyeti altında toplamak istediği 
görülür. Atatürk için laiklik, hayatın her safhasın-
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da, işitillmesli, görülmesi, dÜşjünıüJmıesi, yaşanması 
zaruri olan bir anlayıştır. Güzel Sanatların her da
lından bilimle, günlük hayattan, ahlak anlayışına ka
dar geniş bir görüşü ifade eden 

Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık düze
yinin üstüne çıkmak almacınla, ancak toplum ve dev
let hayatımın, akla, bilime dayamakla ulaşabiliriz. 
Bu sebeple laiklik ilkesini eğitimde, siyasi bayatta, 
İkisi ve topfam ahlakında temel almak zorundayız. 

Laiklik konusunda en büyük görev, yine din 
adamlarımıza düşmektedir. Kesinlikle, laikliğin din 
düşmanlığı olmadığı halika öğretilmelidir. Laiklik, 
dini kuıtsalaştıran, onu daima yükselterek başta tu
tan dinamik bir görüşitür. Din adamlarımızın bu an
layış içinde hareket ötmderinde zaruret varıdır. Di
nlin yüceliği de din adamlarımızdan bunu ister. Çı
kar yol, bu konuda Diyanet îş'leri Başkanlığımızın 
kolları sıvamıasıdır. Arada bir yapılan TRT prog
ramlarıyla bu sağlanamaz. Önce din adamlarımızı 
eğiterek, bu düzdye getirmdk şarktın. Sonra da, ü ve 
ilçeleri dolduran müftülerimizin vaizlerin bu konuya 
bir din, bir vatan, bir millet borcu olarak eğilmele
ri gerektir. 

(Sözlerimi bitirirken, başta Bültçe Komisyonu Baş
kanı olmak üzere, Diyaneıt İşleri mensuplarına teştek-
kıüır eder, 1982 Yılı Diyanet İşleri Bütçesinin Yüce 
Milfletiimıize hayırlı, uğurlu, başarılı olmasını diler, 
Yüksek Heyetimize saygılar sunarımı. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşdkkür ederimi. 
©uyurun Sayın Zdkü Çakmakçı. 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, Sayın Ba

kan, Danışma Meclisinin 'saygıdeğer üyeleri; 
Bendeniz bütçe rakamlarını deştirmek için gel

medim karşınıza. Sadece bir iki olguyu takdMerini-
zie sunmak istiyorum. 

Anayasanın 154 ncü maddesi, Dİyartdt işleri 
Başkanlığının genel idare içlinde yer aldığını ve gö
revlerimin özel, kanunla bdlirleneceğini, ifade etmek
tedir. Buna istinaden, çılkarıHan özdl kanunlarla da 
ÎSİaım inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili 
işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlat
mak ve ibadet yerileıM yönötlme gibi görevler Baş
kanlığa verilmiştir. 

Aydın din adamlaomi'zın yönetiminde bu görev-
iler laik devlet anlayışı 'içinde yürütülmekte ve bu 
davranışlarıyla toplumdan gdrdkli saygıyı görmek
tedirler. Büyük çoğunluğunda bu saygıya layık olan ki
şiler yanında, maalesef şunu da itiraf dtmiek duru
mundayız ki, bu saygıya layık olmayanlar da var
dır.; Toplum kalkınmasında din adamlarımızın bü

yük öneminin idraki liçıindle, üzülerek bazı hakikat
leri de burada ortaya koymanın yararı olacağını dü
şünerek söz almış bulunuyorum. 

Toplumu aydınlatma görevimi kötüye kullana
rak, bunu aydınlatma değil de, karanlığa doğru çek
me şdklinde yapma gayreti içimde olan din adamları
nın da var oüduğunu söylerndk istiyorum). 

Bir din adamı vaazında şu ifadıdleri kullanırsa, başka 
bir şey düşümüldbilftr mi?.. Bu konuyu çok evvelden 
b̂eri biliyordum, Sayın Balkana veya Diyanet Işlieri 

Başkanına özel olarak aktarmak istiyordum; fakat 
bu arada aldığım bir mektup, konuyu buraya getir
memle neden ölmüş bulunuyor. Bir hanımdan aldı
ğım mıdktupta şu ifadıdleri okuyoruz; bu bir din ada
mının camide vaazından alınmış cümlelerdir. 

«iBütün kadınlar sıökağa çıkarken kesinlikle çar
şaf ıgli'yeceklerdlir. Makyajlı, ojeli, çarşafsız kadının 
yatacak yeri yoktur. Kadınlıarın gezme amacıyla par
ka gidip oturmaları dine aykırıdır. Televizyon sey
redilmeyecek, sinemaya gidilmeyecek. Bir erkek, 
karısı namaz kimazsa şu yolları deneyecek, Önce 
üç defa ikaz edecdk, baktı ki olmuyor, dövecek, yi
ne yapmıyorsa, yatağı ayıracak, yine db yapmıyor
sa, bu sefer kendi halime bırakacak, o artık bundan 
sonrasından mesul değildir.» 

'Bunları mektuptan okuyorum, kendi ifadem de
ğil. 

«Camlinlin kaplısında ip gerip, çarşaf satıyorlar...» 
Ayrı bir ifade ve buna bemzer çeşitli ifadeler. An
cak, nıotta da daha evvel çok daha büyük mizansen
le yapılan bu işlerin şüimdiik biraz dalha sakinleşti
ğini ifade ediyor notta. 

(Evet, bunları bir din ada'mı, büyük bir şehrin 
ortasındaki camıilde, haftanın beli bir gününde cami
ye topladığı ve haltta sokaklara taşan çarşaflı, evdt 
kapkara çarşaflı kadınlarla ve çocuk denecek yaş
taki çarşaflı ki'zlarnmııza hoparlörden sokaklara ka
dar taşan bir coşkuyla söyleyebilnıektedir. Bu cesa
ret ve cüreti nereden bulmaktadır?... 

Bu yıllardır devam dden bir alışkanlık halline 
göllmliştir.: Çeşitli girişlimller sonuçsuz kallmıştır. An-
calk, şimdi öğrendiğime göre, artık ifadeler sokak
lara hıoparliörle taşımamaktadır. Durumun tetkiki, 
tahkiki yerinde yapılabilir ve bu, üzerinde durulması 
gereken büyük bir konudur kanaatımca. 

İkinci bir konu: Biilüyorisunuiz, hepimizin bildiği 
gibi, her yıl Hacca giden vatandaşlarımıza yardım
cı oÜmıak üzere, Hac kafileleri düzenlenir. Ben Sa
yın Bakandan ve yetkililerden şunları öğrenmek is-
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tiyorutmı: Acaba bu Hac kaffieferi son iki yılda kaç 
(hacı adayı için dfiizıeSnltenırniiişttir, her kafilede meslek 
gruplarına göre kaç kigi, (bunlar görevlendirıiten 
kiper olacak) kaç klişi vardır? Ve bunların İhtisas
ları var mıydı ve neydi; çeşitli mesleklerden?... iki 
y i İM üstte görevlendirilen var mildir? Kaç kişidir 
ve neden aynı kişiler görevlendirilmişlerdir?.,. Bu 
konuların aydınlığa kavuşturulmasında fayda müla
haza efcmekteyiın. Çünkü, bu kafilelerin oluşturulma
sında çeşitli söylentiler işicilımekltedir. 

İdare içinde bir kuruluş olan Başkanlığın, Dev
letin ve Hükümetin kurallarıma uymasında yamar 
mütalaa eldliyorum. Bu kafflelertin okışıturulması, be
nlim bitebildiğim kadarıyla, sadece özel iletişim va
sıtalarıyla, özel haberleşmeyle, haber göndermeyle 
oluşturulmaktadır, resmıi kanaillardan oluşturülama-
maktadır. Bunun açıklığa kavuışturullmasını rica ediyo-
ruimi, 

Din, kutsaldır, IbIMeştirioildir, insan sevgisinin 
kaynağıdır, toplumu aıydınllatmakla görevlendirilmiş 
'bir Başkanlığın mensuplarının büyük çoğunluğu «La
ik Devlet» anlayışı içinde bu görevlenini sürdürmıekte-
dirtler, buradan onlara şükranlarımı ifade etmek is-
teritmt.; Alma, bu mümtaz topluluğun içimde, biraz ev
vel bahsettiğim türde kimiler de varsa, onlıarı da ara
yıp, bulup, ekarte etmek, herhalde hepimizin ve baş
ta sayın görevlilerin ödevidir. 

'Bunu ve gereğinin yapılmasını yine takdirlerinize 
arz ediyorum,; 

Teşekkür ederini. (Alkışlar) 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederta, 
Sayın Neüip Bilge, buyurun efendiimı, 
NEOtP BtLGE — Sayın Başkan, değerli üye-

(ler; 

IBenlden evvel konuşan arkaldiaşlar lâiklik mevzuu 
üzerinde durdular ve Atatürk'ün laikliği bu memle
kette getirmiş olmasının bir nimet olduğunu da ifa
de ettiler. Ben burada aynı şeyleri tekrar etoiek is
imliyorum. Ben, islâm Dinli baklanından da lâikli
ğin Islama aykırı olmadığı düşüncesini ifade etmek 
iistiyorunii. Çünkü, bazı kimseler Kur'amda mevcut 
olan veya sünnette mevcut olan bazı nassları, yani 
yazılı ifadeleri dikkate almak suretiyle, laikliğin is
lâm Dinine aykırı Olduğu düşüncesine sapmaktadır
lar. Böyle bir yanlış zehap kendilerinde uyammak-
Italdırı. Bunun böyle olmadığını, yine Kur'an hüküm-
ıldmme veya Peygamber'in sünnetlerine dayanarak bu-
Taidıa size açıklatmak Mityoruım. 

| Bir kere Kur'an'ın 13 noü Süresinin 40 ncı Âye
tinde; her devrin hükmünün başka olduğu ifadesi 
yer almaktadır, «Her devrin hükmü başkadır.» de-
•mllmektedlir. O halde, her devrin hükmü başka of-

I duğuna göre, zamanın icaplarına göre yenti hüküm-
leri gettlirmek de gayet tabii milatferin kendi irade-

I lerinin icabı olmak gerekir. Çünkü, nass kesıilımlş-
I tir artık; yeni ne Kurban âyeti tiner, ne Peygamber 
I sünnet ifade eddbilir. O halde, yeni zamanın şartla-
I rina göne yeni hükümleri koymak da milletlerin ken-
I diterinin arzu ve ifaidesıirain ioalbı olmak gerekir, 
I Nitekim, teokratik devletin en yüksek derecede 

ıhâkilm olduğu milletlerde dahi nasslar veyahut da 
I iöma-i üimmet vesaire gilbi kaynaklar kâfi gelmedi-
I ği için, ayrıca devlet başkanları birtakım iradeleri 
I ortaya çıkartmışlardır ve bunların neticesinde de 
I örfi hukuk denen »bir hukuk ortaya çıkmıştır. Yanii, 
I dini hükümlerin yanında, ayrıca bir de devlet baş-
I kanları tarafından ortaya çıkarılan örfi hukuk var-
I dır. örfi hukuk meselesinde de, gerçi bazen müftü-
I toden fetva alınmaktadır; fakat müftüler genellikle 
I şöyle demektedirler: «Şeriatı ilgilendirmemektedir. 

DeVlet başkanının iradeci hâkim 'olacaktır.» gibi bir 
I ifadeyle; yani bu işlerin şeriat dışında da düzenlen-
I meşinin mümkün olduğunu bu şeklide kabul etmiş-
• terdir. 
I ©izliim r868.1erdle yapılan Mecellemizin; ki o za-
I manın Medeni Kanunu durumunda idii, 30 ncu mad-
I desli şu hükmü içermektedir: «Zamanların değişme-
I siyle hükümlerin değişeceği inlkâr olunamaz.» Gerçi 
I oraldaki ifade) biraz daha karışıktır; ama tam Türk-
I çesli budur. Bu hükünı, biraz evvel Kur'an'a dayan-
I mak suretiyle verimiş olduğum, her devrin hükmünün 
I (başka olduğu, hakkındaki ayete dayanmaktadır ve 
I onun neticesi olmak üzere de Mecelleye böyle bir 
I hüküm girmliş bulunmaktadır. 
I Peygamiber'in sünnelterande de aynı sekilide laik-
I iğe yer veren veya ona müsaade eden bazı ifade-
I Dere rastlanmaktadır, Der ki Peygamber; «Ben size 
I dinle ig l i bîr şey söylersem, . onlara itaat edinliz; 
I ama dünya işlerimizi kemdiniz kendi bildiğiniz gibi 
I yapın.» Hatta bazen de eklenımıektedir, o kısmın 
I doğru olup olmadığını bülmiyorum; «Kendfi işlerini-
1 2li benden daha iyi bilirsiniz. Binaenaleyh, kendi 
I işlerinizi kendi bildiğiniz gibi yapın.» denilmekte

dir. 
Binaenaleyh, bu da gösteriyor ki, gerek Kur'an, 

I gerek sünnet, yan! nassflar, laik bir şekilde, yani dü-
I ne dayanmadan bir hüküm getüriıknesinfln mümkün 
I olduğunu ifade etmekttediır.-
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Kur'an'ın düğer bir ayeti de şöyledir: «Dinde 
ziorlainıa yoktur.» 2 nd Surenin 56 ncı Ayeti dinde 
zorlamanın olmadığını 'ifade efflm/dkiteidir. Zannediyo
rum bepjniz bu sözü duymuşsunuzdur. «La'ikrahe 
faıiddin», Din/de zorlama yoktur. Zorlama olmayın
ca, devletin din hükümlerim" yerine getirmek husu
sundaki zor kullanması Kur'an'ın bu hükmüne aykırı 
düşdbilir. Çünkü, birçok ülkelerde, birçok devlet
lerde çeşitli dirillere mensup kiırnseler vardır. Zaten, 
yöne Kur'an'ın bir hükmüne göre, Tanrı Peygam-
ber'e, 'bazı kimseleri Müslıüimıanılığa inandırmak için 
zor kulanımaması lâzım geldiğini de somut bir şe
kilde ifade etmiştir. 

O hailde bir devlette birçok kimseler başka din
lerde olduğuna göre; kli bizimi memleket'ilmlizde de 
durum bu merkezdedir, devletin beli bir dini ele al
mak suretiyle, o hususta zor kullanmaya kalkışma
sı doğru olmaz, vatandaşlar arasında Ibir ayrıcalık 
meydanla getirmiş, olur. 

O halde, din işlerimde zorlama olmayınca, dev
let işleri nasıl idare edecektir?.,. Hukukla idare ede-
cdk'tir. Hukuk, hepimizin bildiği gibi, devletlin gü
cüyle, devlettin zoruyla destdklemmiış olanı hükümler 
Ibütünüdür. Yani hukukta zoıüayıcılık esıasitır, dinde 
zorlayıcılık esas değildir. Bu da göslteriyor ki, laik
lik, İslam Dinine aykırı bulunmamaktadır. 

>Bu müniaise'be'tre İkinci Halife Ömer'in bir sö
zünü de naMedeyİm. O da demektedir ki, «Tanrı' 
nın insanları hükümet eliyle idaresi, şeriat yoluyla 
idareslinden daha geriliştir.,» Yani demek istiyor ki; 
şeriat hükümleri her zaman devlet idaresini yö
netmek için kâfi gelmemektedir, bunu hükümet elliy
le İdare etmek lazım gelir. Hükümetin koyacağı ku
ralları da din kurallarınım dışında dabilir.. 

Niteldim, Hazretti Ömer kendisi Kur'anıda mlev-
cut olan bir hükmü uygulanmamıştır. Mesele' şudur: 
Çoklarınız duymuşsunuzdur, müllefdt'ül kulûb ve
yahut müellefe-i kulûb dilye bir şey vardır. Kur'an'da; 
«Zekât, fakirlere, şunlara bunlara vesaireye veri
lir; faikaıt kMplerinli k'azanımak iç'in Hıdstiyanlara da 
yahut da dindar olmayanlara da verilebilir.» diye 
Ibir hüküm Kur'anımuzm Balkara Süresinde vardır. 
Demek ki zelkât, Müslüman olmayanlara da verile-
'blir ve bu gerek Feygamlber zamanında, gerek 1 noi 
Halliye Elbu Bekir zamanımda uygulanmıştır; Haz
reti Ömer Halife olduktan sonra, artık Hırisitiyanla-
rın veyahut da diğer dinide olanların kalplerini ka
zanmaya lüızum yoktur. Yani Müslümanlık yeter 
derecede kuvvdtlenlmiişitir, bu itibarla artık müelle-

fetlü kulûlb hükümleri uygulanmayacaktır; yani Müs
lüman "ctaayariara zekât verilmeyecekttıin 

Görüyorsunuz ki, Hazreti Ömer kendisi Kur'an' 
in bir hükmünü, dünya işlieni dolayısıyla uygulama-
mışıtır ve hiç bir Ikülmıse de kalkıp da Hazreti Ömer'e, 
şirk veyahut da Müslüman olmamak gilbi bir şeyi 
izafe dtmemıiişitir, 

Yline Kur'ain'a dayanaralk söylüyorum, gazalarda 
elde ödlilen ganimet; ki bunların arasında gayri men
kuller de bulunabilir, bunların beste biri Hazineye 
ait, Ibeyt-üî mal'e ait, geriye kalan kısmı o gazaya, 
o muharebeye iştirak etmiş olanlara verilir, gazilere 
dağıltılır. Kur'an'da açıkça bu vardır; fakat yine 
Hazreti Ömer demiştir ki, «Bilhassa gayri menkul
lerde, taşınmaz mallarda, sadece o gazilerin kendi
lerinin değil, ilerlilkİ nesillierin de halkları vardır. Bu 
itibarla gazilere gayri menkulleri dağııtmıyorum.» 
Kur'an'a aykırı bir şekilde hardkdt etmiştür âdeta. 
Neden?... Kurlan'daki Hülkmiün maksadına düşünmüş
tür, sadece lafzını değil, maksadını düşünmüştür de, 
o balkımdan ileriki nıeslililerli de korumak 'için 
elde edilen ganimet halindeki gayri menkulleri ga
zilere dağı'tmamışitır, beyt-ül mal'e bırakmıştır. 

İşite görüyorsunuz ki, kendi söylediği gibi, Tan-
rı'nım inisanflan hükülmelt eliyle idare etmesi, şeriatie 
idare etaesindehı dalha geniş bir yer almaktadır. 

İşite bu itibarladır ki, ıbirçdk devletler zamanla 
bu laikliği ele almışlar ve ona uygun şekilde; yani 
devletle din iişihi birblrinıden ayırmışlar, başka bir 
ifadeyle, din kurallarıyla hukuk kuralarını birbirin
den ayırmak lüızumunu duymuşlardır. 

«tislâmı âleminde neden bu kadar geç kalınmış
tır » diye bir soru haitıra gelebilir. Hıristiyan'larda 
Ibu konu daha önce ele alınmış ve gerçdkleşitirilmiş-
tlir. İncil'de şöyle bir şey vardır: incil, laik hukuk 
kurallarının hâkim olduğu bir devirde; yani Roma 
Hukukunun hâkim olduğu bir devirde' ve yerde vah-
yedilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, o İncil'de kâfi 
derecede veyalhut da çok az hukuk kuralı vardır, 
daha çok ahlak kurallarıyla ıbezenımiş bulunmakta
dır-ı 

lîndl'lde mevcut olan bir durum şudur: O zaman; 
yani Hz. İsa'nın bulunduğu sıralarda yeni vergiler 
ortaya atılıyor, muharebe için, şu içlin, bu içini ve 
halk da bundan şikâyetçi. Gelip, Hz. İsa'ya şikâyette 
'bulunuyorlar: «ıBiz bu vergiyi verelim mi, vermeye
lim mi, sen ne dersin?» gibilerden. O da, «Sezar'm 
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hakikimi Sezar'a, Tanrı'nın hakkını, Tanrıya verin.» 
»diyor. İşte, Batıdaki laikliğin temeli bu ayette yat
maktadır ve bu ayet dolayısıyla, Batıya da laik hu
kuk, bizlerden daha erken bir zamanda gelmiş bu
lunmaktadır. İşte, daha erken gelmiş bulunmasının 
sosyolojik sdbeibi de, tncil1de\ fazlaca hukuk kural
larının bulunmamasıdır. 

«Kuran'da da ofaasaıydı olmaz mıydı?» diye bir 
soru hatıra geldbil'ir; aımıa sosyolojik balkımdan de 
alacak olursak, durum başkadır. Biraz önce söyle
miş olduğum gilbı, Hz. İsa, Roma Hulkulkunun hâlkliim 
Ibulunduğu blir yenide ve zamanda ortaya çıkmıştır. 
Bu itibarla, onun Tanrı tarafından valhyedilimiş şe-
klillde hukuk kuralı koymasına lizulm belki yoktu 
yahut çok azdı. Halbuki, Hz. Peygalmlber'in gelmiş 
olduğu Arabistan'da aşiret hayatı yaşanimaktaydı. 
Her kalbdtenin kendisine görö kuralları vardır ve bil
diğiniz üzere, Kabe'de ve civarında 365 tane ayrı 
lâlh heykellinin ıbulunduğu söylenir. Bu demektir kli, 
orada birçok dînîler hâkimdir ayrı ayrı ve aşiret ha
yatı da yaşanıMığı için, hulkuk kuralı yoktur. Hal-
ibulki, Peygamber ortaya çılktitotan sıonra, hem bir dini 
reis, Ihem de aynı zamanda (Bilhassa Medine'ye 
Meretinden sonra.) devîet reisi durumuna gelmiştir. 
Bir devlet yaraitmıştır, 'bu itibarla o devletin yöne-
ıtihnesü bakımından da hükümler konulması ioap et-
(meiktıeydi ve bunun içindir ki Kuranlda birçok hu
kukla illgli hükümler bulanmaktadır, 

Sözüımlü biftiıtmek: içtin şuna geiliyorum; bugün ar
tık laik bir devlet düzenine ginmliş bulunuyoruz ve 
(bu da, biraz önce anUaıttığum sebeplerle, İslâm Dini
ne aykırı değiMir. Bazı kimseler Anayasanın 19 ncu 
mıadldesinte dayanaralk, «Efendim, filan yerde şöyle 
•giyineibiidız, şunu yapalbiliniız, ibunu yapabiliriz» gibi 
bazı ifadelerde bülunımaktadııikr; falkat burada o 
kimselerin unuttuğu şey, 19 ncu maddenin son fık
racıdır. Harti meşhur bir hikâye vardır ya; Bektaşiye 
sormuşlar, «Niçin namaz kıHmıyorsun?» diye, «Çün
kü, Kuranlda la tiakra-ıbüssaiâte vardır» demiş, (Na-
mıaza yaklaşmayın.) «Erenler, arka tarafını da oku» 
dendiği zaman, «O kadar derin hafız değilim» de
miş. 

Bizde de bazı kimseler, 19 ncu malddenin sadece 
ilk ilki fıkrasına Mnalt etmekste, vicdan hürriyetine 
(bağlanarak, ona dayanarak, herşeyi dimi bakımdan 
yapmalarının mümkün olalb'ileceğini ifade etmektedir
ler. HalîbuM, 19 ncu maddenin bir de son fıkrası 
var. Orada, «Devletin hukuki, siyasi, sosyal temel-

İleri, dinli temellere, dini esaslara bağlanamaz» denil
mektedir.; Bunu göflmezMkıten gelerek, yalnız ilk iki 
fılkrasına dayanmıak suretiyle, «Efendim, bizim vic
dan hürriyetimiz vardır, din hürriyetimiz vardır, is
tediğimiz şekilde giytinıdbMraz, istediğimiz şekilde şu
nu yapabiliriz, bunu yapafbiiriz.» deriler ve devletlin de 
icabında buna uygun hareket etmesini isterler. Hal
buki ıson fılkra, devletin temielerinin; sosyal, hukuki 
ve siyasi temellerinin dinsel kuralara dayandırıla-
rnayacağını ifade etmekite ve bunun da ceza kanun
larıyla cezalandırılacağını öngörmüş bulunmaktadır. 

Beni dfinlemliş olduğunuz için, sizlere teşekkür 
eder, saygılar sunarım, (Allkışliar.) 

'BAŞKAN — Teşeklkür ederiz. 

Buyurun Sayın Mehmet Aydar,» 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Uzun konuşmayacağım, bazı sorularım olacak, il
gililerinden bu sorularıma cevap vermelerini istirham 
edeceğim. 

Bir soruma daha önce arkadaşım da değinmişti, 
ben bu soruyu biraz daha açılmış şekliyle yöneltece
ğim. Hac işlemlerinin Diyanet işleri Başkanlığınca 
organize edilişinden sonra, kaç din görevlisi Hacca 
gitmiştir? Gidiş - dönüş masraflarını kendileri mi, 
idare mi, yoksa Hicaz'a giden vatandaşlardan alınan 
paralardan mı karşılanmıştır, bu miktar nedir? Bu hu
sus, din görevlilerimiz arasında merak konusudur ve 
merak konusu olmaktan öteye de, 'bir huzursuzluk 
konusudur. 

Yurt dışında çalışan işçilerimiz için, yurt için
den gönderilen din görevlileri vardır. Bu din görev
lileri kaç kişidir, bu sayı yeterli midir, din görevli
leri yurt dışına gönderilirken nasıl bir seçmeye tabi 
tutulmaktadır? Yine bunların ücretlerini Devletimiz 
mi karşılamaktadır, yolksa yurt dışında bildiğimiz ba
zı dernekler mi karşılamaktadır?.. 

Bir başka sorum : Camilerimizde hutbeler çok 
eski tarihlerde yazılmıştır ve bunlar Cuma namazların
da okunmaktadır. Diyanet İşleri Reisliğimiz, yeni 
hutbeleri camilerimize dağıtmayı düşünmekte midir; 
birliği sağlamak bakımından? 

Bir ıbaşka sorum : Diyanet İşleri Başkanlığı dö
ner sermayesince dini yayınlar yapılmaktadır, bastırıl
makta ve satılmaktadır. Bana intikal eden durum iti-
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bariyle ifade ediyorum, yanlış da olabilir; ama bir açık
lık getirilmesi lazımdır; bu yayınların il müftülerine 
verildiği ve bunların mutlak surette iade edilmeden 
satılması gerektiği direktifi kendilerine bildirilmiş
tir ve büyük bir sıkıntı olduğu bahsedilmektedir. Doğ
ru mudur? 

Bu hususlara açıklık getirilirse memnun olacağım. 
Teşekkür ederim.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorulan sorulara cevap vermek üzere Sayın Ba

kanı rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Din işleri mevzubahis olduğu zaman, zannediyo
rum ki ilk akla gelen, ilk izah edilmesi lazım gelen 
konu, din ve laikliktir. 

Bilindiği gibi, bütün milletlerin tarihinde, özellik
le politikalarında dinin büyük etkisi olmuştur. Çün
kü din, bütün devirler boyunca, sosyolojik bir realite 
olmaya devam etmiştir. Tarihin akışı içinde dinle 
politikanın münasebetleri birtakım safhalar geçirmiş
tir. Birinci safhada din, tamamıyla devlete hâkimdir. 
Bu dönemde sadece belli kişileri, özellikle zümreleri 
ilgilendiren birtakım menfaatler, din kisvesine bürü
nerek, politika sahasına sürülmüş ve böylelikle dimi 
mahiyet kazandırılan bu zümrevi menfaatler, dine 
inanan kitleleri parçalamış ve bölmüştür. Bunun ta
rihte misali, bir değil, birçoktur. 

ilkinci dönem de, devletin dine hâkim olduğu dö
nemdir. özellikle Emevi saltanatını bunun için bir 
misal olarak vermek mümkündür. Bu dönemde din, 
bütün ulviyetini yitirmiş, kişiliğini kaybetmiş, dini ve 
milli, vicdani görüşlerini bir kenara bırakarak, gün
lük poltilkada taraf tutan, poltikanın emrine giren 
birtakım din görevlileri, maalesef zulme fetva vere
cek kadar ileri gitmişler ve böylelikle dinin ulviyeti
nin kaybedilmesinde fiilen amil olmuşlardır. 

Üçüncü safha, din ve devletin birbirinden ayrıl
ması, dinin günlük politikanın dışına çıkması, vic
danların tam bir bağımsızlığa kavuşması dönemidir 
ki, «Laik Dönem» dediğimiz dönem, bu dönemdir. 
Ancak, yeryüzünde bir tek laiklik yoktur. Her mille
tin laiklik anlayışı, kendi sosyal bünyesine, tarihi ge
lişimine, özellikle o memileketteki dinlerin durumuna 
bağlıdır. Hıristiyan bir memleketteki laiklik anlayı
şıyla Müslüman bir memleketteki laiklik anlayışı bir
birinden farklıdır; Hindistan'ın laiklik anlayışıyla Pa
kistan'ın laiklik anlayışı birbirinden farklıdır. Türki

ye Cumhuriyetinde acaba durum nedir?.. Kanaatimiz 
odur ki, dinin politikanın dışında tutulması, etkisi-

I nin dışına çıkarılması için sarfedilen gayretler, Cum
huriyet döneminde büyük bir hız kazanmıştır. Bu ha
yırlı gidiş, nimetlerini kısa zamanda göstermiş, Tür
kiye'de mezhep kavgaları durmuş, mezhep farkları 
âdeta unutulmuştur; fakat 1946 yılında çok partili 
döneme gittiğimiz bir zamanda, maalesef bazı aciz 
politikacılar, kendi politik menfaatlerini din istisma
rında görmüşler, din bakımından zümre menfaatleri
ni tahrik etmişler ve böylelikle yeniden, Atatürk dö
neminden sonra, Atatürk döneminde tamamen unu
tulan mezhep kışkırtmaları ve mezhep mücadelelerini 
tarih sahnesine çıkarmaya çalışmışlardır. Ne yazık ki, 
sadece eski mezheplerin mücadelesiyle kalmamışlar, 
yeni birtakım sapık dini akımların ya gelişmelerine 
yardım etmişler veya gelişmelerine göz yummuşlar
dır. Yakın tarihimizin olayları bir bir incelenirse, özel
likle 1946 yılında Sivas'ın Yıldızeli Kazasında - ki o 
zaman ben Sivas'ta görevli idim - bir milletvekili 
adayının çıkıp halkın huzuruna «14 asırlık davanızı 
terk mi ediyorsunuz?..» bJtabesiyle mezhep kışkırtı
cılığı yapmaya başladığı andan itibarendir ki, Türki
ye'de maalesef demokratik devre boyunca mezhep 
kışkırtmaları, mezhep mücadeleleri ve bunu da aşa
rak, birtakım tarikatların, birtakım sapık akımların 
halkı huzursuz etmesi devam edegelmiştir. 

Şurası bir gerçektir ki, Türkiye'de herhangi bir 
siyasi teşekkül tarafından himaye edilmediği; el al
tından veya açıkça himaye edilmediği zaman, Türk 
halkının sağduyusu daima bu mezhep mücadelelerinin 
karşısına çıkmış, sapık akımların gelişmesine imkân 
vermemiştir; ama bir siyasi parti açıkça veya el altın
dan bu gibi cereyanları himaye ettiği sürece, maale
sef bunlar devlet dairelerine kadar intikal etmiş ve 
millet, şu kısımdan, bu partiden veya bu mezhepten, 
şu mezhepten gibi (bölümlere ayrılmıştır. 

Acaba, bizim memleketimizdeki laiklik anlayışı 
nedir?.. Hemen burada bir noktayı belirteyim ki, ben 
laik bir Devletin Bakanı olarak burada dini tefsir
lere ıgirisemem. Burada ne Kur'anı Kerim'i yorum
lamaya kalkmam mümkündür, ne de herhangi bir 
dini hükmü «Şöyledir veya böyledir» diye ifade et
mem mümkündür. Çünkü, Anayasamızın 2 noi, 19 
ncu ve 154 ncü maddeleri incelenirse görülür ki, 
Devlet, sadece dinin yönetim işlerini' üstüne aılrnış-
tür; dinin nasslarına herhangi bir şekilde Devlet mü
dahale etmemektedir. Sabah namazı kaç rekat kılı
nır, ne zaman kılınır; Devlet bununla ilgili değildir. 



Danışma Meclisi B : 37 18 . 1 . 1982 O : 2 

Oruç kaç gün tutulur, nasıl tutulur; Devlet bununla I 
ilgili değildir. Devlet, kendi nizamını bütün dinlerin 
dışında kurmuş, o nizamı yürütmektedir ve bu ara
da vatandaşların vicdan hürriyetini, istisnasız bü
tün vatandaşların vicdan hürriyetini kanunlarla te- I 
minat altına almıştır. Laiklik ilkesi, sadece 1961 Ana
yasasının değil, hatta 1937'de değişikliğe uğrayan 
Anayasanın da değil, Cumhuriyetin kurulduğu gün- I 
den beri Türkiye Cumhuriyetinin temeli olmuştur. 

Şimdi, 19 ncu madde Anayasamızda laikliğin 
nasıl anlaşılması lazım geldiğini, kanaatımca belki 
bütün milletlere örnek alacak bir açıklıkla izah et
miştir. Anayasamızın 19 ncu maddesini burada oku
makta büyük faydalar vardır. Hemen şurasını da be
lirteyim ki, Atatürk ilkeleri bütünüyle 1961 Anayasa
sına girdiği ve bunlardan ikisi müstesna diğerleri hiç 
tarif edilmediği halde, sadece «Milliyetçilik» başlangıç 
kısmında ve laiklik ilkesi de 19 ncu maddede tama
mıyla tarif edilerek konmuştur. Şimdi bu maddeyi 
sonundan başlayarak okumakta sanıyorum ki, bir 
fayda var : 

ı«Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hu
kuki temel düzenini, (kısmen de olsa, din kurallarına 
dayandırma veya siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz 
sağlama amacıyla, her ne suretle olursa olsun, dini 
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şey
leri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu ya
sak dışına çıkan veya başkasını bu yola kışkırtan I 
gerçek ve tüzelkişiler hakkında kanunun gösterdiği 
hükümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa Mah
kemesince temelli kapatılır». 

Demek oluyor ki, Anayasamız bir hükmüyle sa
rahaten Devletin Siyasi, iktisadi ve sosyal nizamının 
hiçbir dinin esaslarına bağlı tutulamayacağını ve hiç
bir din ve dince mukaddes sayılan hususun siyasi 
maksatlarla veya başka maksatlarla istismar edileme
yeceğini; özellikle dernek, vakıf veya parti gibi ku-
iruluşların bu gibi hususlara tevessül ettiği takdirde, 
bunların mutlaka ilgili mercilerce kapatılacağım hük
me bağlamıştır. Öyle ise, burada, bu Mecliste, nasıl ki 
kimse Devletin nizamını dine dayamaya kalkamazsa, 
burada herhangi bir din hakkında benim, şahsen ka
mu görevlisi olarak, «Şu hükmü şöyledir, bu hükmü 
böyledir; bunu böyle anlamak lazım.» gibi, Hükü
met adına bir konuşma yapmam mümkün değildir. 
Ben, laik bir Devletin Bakanıyım. Şu halde, burada 
yapacağım belirtme, sadece dinin yönetim işleri ba
kımından size karşı sorumluluğunu yerine getirmek- | 
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ten ibarettir. Herhangi bir arkadaşımız lütfeder, eğer 
islam Dininin esaslarını münakaşa etmek isterlerse, 
Diyanet İşleri Başkanlığında Din İşleri Yüksek Ku
rulu vardır, bununla görevli mütehassıslar vardır ve 
nihayet ben de laik bir Devletin Bakanı olmakla bera
ber, Müslümıanım ve İslâm Dinine mensubum; ıbu mecli
sin çatısı dışında, kamu görevi dışında, resmi göre
vim dışında tamamen bu işleri münakaşa etmeye ha
zırım; ama bu kürsüden ben herhangi bir din müna
kaşası yapamam. Bu hususu bilhassa arz etmek isti
yorum, 

İkinci husus; Anayasamızın ısrarla belirttiği ikinci 
husus, «Herkes vicdan ve dini inanç ve kanaat hürri
yetine sahiptir.» Ve arkasından hemen eklemiş; «Kim
se, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlana
maz.» 

Zaten sosyolojinin genel kaidesidir ki, inançlara 
tesir yapılabilir; fakat tasarruf yapılamaz. Siz, insan
ların inançlarını şu veya bu yoldan, özellikle eğitim 
yolu ile etki altına alabilirsiniz; ama tasarruf etmeye 
imkân yoktur. Vatandaş isterse dine inanır, isterse 
inanmaz. Ancak burada da Anayasa gayet güzel bir 
sınır getirmiş, diyor ki; 

«Genel ahlaka, kamu düzenine ve bu maksatla 
çDkarılimış kanunlara aykırı olmamak şartıyla bütün 
dini ibadet, tören ve ayinler serbesttir.» 

Şu hale göre, dinler için, bütün dinler için Ana
yasamızın getirdiği temel husus, sadece kanunlar, ge
nel ahlak ve kamu düzenidir. Eğer bir hareket ka
mu düzenine karşı değilse, genel ahlaka karşı değilse, 
kanunlara karşı değilse, vatandaş bütün Cumhuriyet 
tarihi boyunca rahatlıkla ibadetini, hangi dine men
sup olursa olsun yapabilmiştir; fakat kanunların sını
rına geldiği zaman, dinin sınırını aşarak Devletin ik
tisadi, siyasi ve sosyal nizamını idare etmeye kalkıştı
ğı takdirde, elbette ki kanunlar ve bu kanunların ge
tirdiği müeyyideler de karşısına çıkarılmıştır, 

Şu hale göre, Türkiye'deki uygulanan laiklik sis
temi nevi şahsına münhasır bir sistemdir. Genel ida
re içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı vardır ve «Ge
nel İdare içerisinde bulunuyor» demek, istisnasız bü
tün kamu görevlilerinin tabi olduğu nizama, din gö
revlileri de tabi demektir. Şu halde, herhangi bir kim
se, nasıl ki suç işlediği zaman yakasına yapışılırsa, 
herhangi bir din görevlisi de, kanunların karşısına çık
tığı, kanunların aksine hareket ettiği gün, elbette ki 
yakasına yapışılacak, gereken ceza verilecektir. 
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Şimdi, acaba laikliğin hukuki durumu böyle tes
pit edildikten sonra, bir memlekette laikliğin yerleşe-
bilmesi için gerekli sosyal ve psikolojik şartlar ne
dir? Hukuk nizamını istediğiniz kadar (kurun, eğer bir
takım psikolojik ve sosyal şartlar yerine getirilmeye
cek olursa, kâmil manası ile bir laikliğin meydana 
getirilemeyeceği kanaatindeyim. Bunun birinci şartı 
toleranstır. Daha ana kucağında, okul sıralarında ço
cuklarımıza, eğer karşımızdaki insanların fikrine ta
hammül etmeyi öğretir; «Yalnız bizim dediğimiz doğ
ru, başkasının dediği yanlıştır.» fikrini aşılamaz da, 
aksine, başkalarının fikrinde de riayet edilmesi, hür
met edilmesi lazım gelen kısımlar olduğunu belirtir
sek, fertlerde tolerans gelişirse, hoşgörü duygusu ge
lişirse, toplumda laiklik çok daha rahat gelişir. 

Dkinci konu kanaatimce; insanlara daha çocuk yaş- [ 
ta, ana kucağında aşılanması lazım gelen insan sevgi-
sidir. İnsan sevgisinden mahrum bir insanın hoşgörü 
göstermesine, tolerans sahibi olmasına imkân yoktur 
ve böyle insanlardan müteşekkil bir toplumda da laik 
düzenin tatbikinde büyük bir zorluk çekilir. 

ıDikıkat «derseniz, kâinatı idare eden büyük iki 
güç vardır. Kâimaitta büyük bir nizam vardır. Bu 
nizamı iki ana güç idare ediyor. Cansız âlemde, 
maddi âlemde cazibe gücü. Gezegenler arasında 
cazibe gücü olmasaydı, cisimler içerisinde, molekül
ler arasında cazibe gücü olmasaydı, moleküllerin de 
içerisinde atomlar arasında ve nihayet atomlar içeri
sindeki proton gibi, nötron gibi, elektron gibi 
parçacıklar arasımda cazibe gücü olmasaydı, kâinat 
bir hamlede yok olurdu, cansız âlem bir hamlede 
harap olurdu, Aynı biçimde, insanlar, canlılar ara
sında da bu nizamı sağlayan sevgi gücüdür. Vatan
daş vatandaşı sevmeseydi, anne - baba çocuklarını, 
çocuklar anne - babayı sevmeseydi, konu komşu biri-
birini sevmeseydi, canlı âlem tam manası ile bir 
onman nizamı içerisine girerdi. Öyle ise, insanlara 
daha çocuk yaşında aşılayacağımız insan sevgisi ve 
tolerans duygusu, kanaatimiz odur kü, laikliğin (temel 
unsurlarındandır ve Türkiye Cumhuriyetinin nizamı, 
devamlılığı, vatandaşlar arasındaki barış, kanaatimiz 
odur ki, laiklik ilkesinin tam Anayasanın istediği 
biçimde tatbiki ile ancak mümkündür. Bunun dışına 
taşmak, kanaatimiz odur ki, yeniden Türkiye'yi bir
takım mezhep kavgalarına, birtakım şu veya bu şe
kilde vatandaşı biribirine düşürme çabalarının içeri
sine yeniden götürür. 

Şimdi, bu konuyu böylece arz ettikten sonra, Di
yanet İşleri Başkanlığı olarak yapılan işleri sırası ile 

arz edeyim, ondan sonra arkadaşlarımızın soruların
dan, dinî olmayanlarını; yani' dinin rükünlerine ait 
olmayanlarını cevaplandırmak benim görevimdir; an
cak öbür tarafı tamamen laik bir Bakanla ilgili bir 
konu değildir, tamamen vatandaşın kendi vicdanına 
bağlıdır. Arzu ederse gider bir yerden sorar; inanır
sa inanır, inanmazsa, hiç kimse kendisini şu veya 
bu dine inanmaya zorlayamaz; ne din zorlayabilir, 
hele hele ne de Devlet zorlayabilir. Devlet, bütün 
dinler karşısında tarafsızdır. Sadece, yeter ki bu 
dinler Devletin kurduğu nizama müdahale etmeyi ak
lından geçirmesin veya Devletin nizamını şu veya bu 
dine bağlama gayretkeşliği içerisine girmesin. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı işleri beş ana 
başlık altında toplamak mümkündür. 

Birisi; toplumu din konusunda aydınlatmak. 633 
sayılı Kanunun verdiği görevlerden biri budur. 

İkincisi; ibadet ve cami hizmetleridir., 

lüçüncüsü; Hac işleridir. Hac işini ayrı sayışımın 
bir özelliği vardır; yoksa bir ibadet olarak zaten 
633 sayılı Kanun bunu Diyanet İşlerine görev olarak 
vermiştir. 

Dördüncüsü; hizmet içi eğitimdir. 
Beşincisi; yaptığı iler, planlamadır. 

Sırasıyla, sabrınızı suiistimal etmeızsem, bu konu
lar üzerinde malumat arz edeceğim. 

Toplumu din konusunda aydınlatmayı şu başlık
lar altında almak mümkündür : 

ıBunlardan birisi hutbelerdir. Cuma ve bayram 
günlerinde camilerde okunan hutbelerdir. 

Arkadaşlarım; 
Hemen belirteyim ki, herkes bilir ki, hutbe, iba

detin bir parçasıdır. Hutbe ile vaaz arasında en 
büyük bariz fark, hutbe, namazın fiilen bir parçası
dır. Tıpkı namazda secde, rükû ne ise, hutbe de 
odur. Hutbesiz Cuma ve bayram namazlarına im
kân yoktur, mümkün değü/dir; farzdır bunlar. 

iÖyle ise, bu hutbelerin de dinî öğütler verirken, 
istisnasız, demin anlattığımız Anayasanın temel kai
desine uymaya; yani dini, herhangi bir şekilde 
Devletin siyasi, iktisadi ve sosyal nizamını ihlâl ede
cek şekilde, yollara gitmemesi zaruridir; bir. 

İkincisi; hutbelerde genel ahlâka aykırı birtakım 
esaslar bulunamaz. 

Üçüncüsü; kamu düzenini ihlâl edecek birtakım 
hususlar elbette ki hutbelerde bulunamaz. 
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Nihayet, kanunlara aykırı hiç bir husus hutbe
lerde bulunamaz. 

Hutbelerin ıslahı için, hutbelerin bütün vatandaş
lara faydalı bir hale getirilmesi için, 1971 yılından 
beri sarf edilen gayretler vardır. Ben, bunu 1971'den 
bu yana getirerek, uzun uzun arz etmeyeceğim. 
Sadece 1980 yılında yüz tane örnek hutbe hazırlana
rak yayınlandığını ve 1981 yılında da ayrıca 60 ta
ne hutbenin yayınlanarak bütün müftülüklere ve 
ilgili din görevlilerine gönderildiğini belirtmek iste
rim. 

Bu hutbe kitabı bütün müftülüklere, din görevli
lerine gönderildiği gibi, her yerden de temin etmek 
mümkündür. Arzu eden arkadaşlarımıza da bunu 
takdim etmekten gerçekten zevk duyarız. 

Bu hutbeler, istisnasız mükemmel demiyorum; 
ama kanunlara aykırı bir husus yoktur. Gönlümüz is-
yor ki, her yıl hutbeleri yeniden ele alarak, hutbeleri 
daha iyileştirmek ve böylelikle hutbeleri halikın daha 
büyük fayda temin edeceği bir hale getirmek istiyo
ruz. Diyanet İşleri Başkanlığında bu husus için ayrı 
bir birim vardır ve hutbeler devamlı olarak bu birim 
tarafından incelenmektedir. Yani, «Çok eski zamanda 
hazırlanmış hutbeler mütemadiyen tekrar ediliyor.» 
fikri yanlıştır, aksine her yıl yeni hutbeler hazırlan
makta ve gönderilmektedir. Şurasını da belirteyim ki, 
hiçbir kişi irticalen hutbe okuyamaz; hutbe, burada 
verilmiş metinlerden birini seçmek suretiyle okunur. 

Arkadaşlarım; 

Burada hemen bir noktayı belirteyim. Birtakım in
sanların kendisini din görevlisi kılığında görerek, sağ
da solda ahkâm yürütmesinin suçunu Diyanet İşleri 
Başkanlığına veya din görevlilerine yıkmak yanlış
tır. Eğer bir caminin içerisinde bir din görevlisi suç 
işliyor ise, Diyanet İşleri Başkanlığı da Savcılık da 
ve ilgili makamlar da onun üzerine yürür; ama sağda 
solda fısıltı halinde birtakım insanlar, özellikle cahil 
insanlar din adına eğer birtakım laflar söylüyorlarsa, 
elbette ki bunun Diyanet İşleriyle bir alakası yoktur. 
Bunların takibi, gerek sıkıyönetim komutanlııkların-
ca, gerekse valiliklerce gayet yakından yapılmakta
dır. 

İkinci husus, vaazlardır. Bildiğiniz gibi, bütün 
İslam aleminde, aşağı yukarı camilerde halkı günlük 
olaylar hakkında ve dini esaslar hakkında aydınlat
mak bir gelenektir. Vaazlarda, kanunlara ve Anaya
saya aykırı tıerhangi bir husus bulunmaması için 188 
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tane murakıp görevlendirilmiştir ve bunlar zaman za
man dolaşarak vaazları halktan birisi gibi dinlemekte 
ve vaazlarda konu dışına çıkanları tespit ederek ce
zalandırmaktadır. Ayrıca, her üç yılda bir mutlaika 
bir il denetlenmekte ve bu denetim esnasında vaaz
lar ve hutbeler de denetime tabi tutulmaktadır. 

Vaz konusunda bir hususu daha belirtmek istiyo
rum. Hiçbir imam - hatip veya vaiz üç gün önceden 
planını müftüye teslim etmediği bir vaazı çıkıp, ko
nuşamaz. Müftünün müsaade etmediği hiçbir kimse 
çıkıp vaaz etme yetkisini haiz değildir. Herhangi bir 
kişinin herhangi bir camide kürsüye çıkıp vaaz et
me yetkisi yoktur; yaptığı gün diğer suçları işleyen
ler hakkında yapılan takibat, onun hakkında da ya
pılır. İstisnasız herkes, her vaiz en az üç gün önce
den vaazının planını hazırlayıp, müftüye teslim etmek 
ve müftünün onayını almak zorundadır. 

Üçüncüsü; TRT ile halkın aydınlatılması konu
sudur. TRT'nin bugün yayınladığı din eğitimi, kana-
atımızca oldukça faydalıdır. Ancak, geçmiş dönemler
de TRT ile Diyanet İşleri arasında büyük bir sürtüş
me vardı. TRT, «'Ben ansıl istersem öyle yayınla
rım.» demekte, Diyanet İşleri Başkanlığı da, «Yap
tığınız yayınların bir kısmı İslam Dinine aykırıdır.» 
diyordu; fakat, 12 Eylülden isonra gelen Hükümet, 
aralarında gayet iyi bir koordinasyon yapmış ve bu
gün TRT, Diyanet İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı, 
üçlü bir şekilde çalışmaktalar ve böylelikle TRT'nin 
eğitim yayınları Miılli Eğitim Bakanlığı ile müştere
ken, dini yayınları da TRT'nin yayın esasları mah
fuz kalmak şartıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş
birliği halinde yapılmaktadır. 

Yurt dışındaki işçilere gelince; arkadaşlarım, yurt 
dışındaki işçileri gidip de görenler bilirler; gerek eği
tim bakımından, genel kültür ve milli eğitim bakı
mından, gerekse din eğitimi bakımından, özellikle Al
manya'da epeyce zayıf olduğumuzu ifade etmek zo
rundayım. Halen, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatın
dan beş tane din hizmetleri müşaviri, 224 tane de din 
görevlisi vardır. Bu din görevlilerinin bir kısmının 
maaşları bulunduğu yerdeki dernekler tarafından öden
mektedir. Bu dernekler herhangi bir şekilde Diyanet 
İşleri Başkanlığından talep ettiği takdirde, Diyanet İş
leri Başkanlığı din görevlisini seçmekte, göndermekte 
ve böylelikle de ayrıca beş müşavirimiz tarafından, 
dışarıdaki temsıiicilerimiz tarafından bunların mura
kabesi yapılmaktadır. Bu sayının yeterli olduğunu 
ifade etmek elbette ki mümkün değildir. Ancak, bun-
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larım sayılarının artırılması için bir gayret vardır. He
men -şurasını da belirteyim ki, yurt dışına 12 Eylül
den sonra gönderilen 'din görevlilerinin istisnasız hep
si evvela güvenlik tetkikinden geçirilmiş ve ondan 
sonra gönderiılmiştir. Eskiden gönderilmiş olanlar da 
taranmakta, zararlı faaliyetleri olanlar yurt içerisine 
çekilmekte, gerekli işlemler yapınmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Ancak, bir noktayı yine karışjtırmamak için açık 

açık belirtmemde fayda vardır. Bir kısım insanlar yurt 
dışına işçi hüviyetiyle çıkmakta ve mahalli kanunlar 
maalesef bunlara bulundukları yerlerde ibadethane 
açma, hatta o hükümet tarafından eğitim yapmak 
üzere din görevlisi olarak görevlendirme imkânı ver
mektedir. Mesela Belçika'da, Belçika Hükümeti din 
derslerinin okutulması için kendisi seçmekte ve seç
tiği bu kişilere para ödeyerek din eğitimi yaptırmak
tadır. Türk kanunları, maalesef buraya elbette mü
dahale edememektedir. 

ikincisi; burada Diyanet İşlerinden görevinden 
uzaklaştırılan veya herhangi bir din görevlisi hüvi
yetini iktisap etmemiş birtakım insanlar işçi hüvi
yetiyle yurt dışına çıkmakta, orada birtakım dernek
ler, camiler, mescitler kurmakta ve bunları devam et
tirmektedir. Bizim dış temsilciliklerimiz mahalli hü
kümetlerle temas kurmakta ve bunlara mani olmak 
istenmektedir. Ancak, buraya kadar gelen bir ya
bancı ülkenin Eğitim Müsteşarı, «Bizim kanunları
mız sizin kanunlarınızdan farklıdır. Binaenaleyh, 
biz suç işlemedikçe üzerlerine yürüyemeyiz» demek
tedir. Buna karşılık Türkiye'deki Diyanet Vakfının 
şubeleri yurt dışında açılmak için Dışişleri Bakanlı
ğının koordinatörlüğünde büyük bir gayret vardır. 
Belçika'da yapılmıştır, bu Vakıf kurulmuştur ve 
bugün gururla huzurunuzda söyleyeyim ki, Belçi
ka'da sapık akımlar sıfıra indirilmiştir. Hollanda'da 
sapık akımların etkisi sadece takriben % 5 civarın
dadır; fakat Almanya için bunu söyleyememenin 
hürünü içindeyim, Almanya için Diyanet Vakfı için 
Devlet olarak bir gayretin içindeyiz; ne Milli Eğitim 
bakımından yeteri kadar öğretmen gönderebiliyoruz, 
ne din bakımından da yeteri kadar din görevlisi gön
derebiliyoruz; ama bunu temin etmenin gayreti içeri
sindeyiz. 

Yayın konusuna gelince; bilindiği gibi Diyanet 
İşleri Başkanlığı bir döner sermaye ile yayın yapmak
tadır. Bu, 50 milyon liradır, yeni bir kanunla bu
nun 100 milyon liraya çıkarılması teklif edilmiştir. 
Yayınlarda şu hususu belirtmemde fayda vardır; 
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ayda bir çıkan Diyanet Gazetesi vaidır ayrıca yılda 
bir kere Diyanet Dergisi çıkar ve buna ilâveten de 
kitaplar yayınlanmaktadır. Yayınlanan kitaplar 212 
çeşittir ve 20 milyon liraya mal olmaktadır. Kur'anı 
Kerim'in tercümesi meselesi, daha Türkler Müslü
man olmaya başladığı andan itibaren başlamıştır ve 
bugün kütüphaın'elerimizde mevcut olan çeşitli Kur'-
anı Kerim adedi; şahıslar veya kurumlar tarafın
dan, 103 tanedir. Cumhuriyet döneminde yapılan 
tercümelerin sayısı ise 21'dir. Son olarak Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile İlahiyat Fakültesinin işbirliği 
halinde, konuşulan dille bir Kur'anı Kerim tercümesi 
ve tefsiri yapılmaya çalışılmaktadır. Atatürk'ün em
riyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile 
yapılmış olan bir tercümenin halen 6 ncı baskısı ya
pılmış, 140 bin nüsha memleket içerisinde satılmış
tır. 

Burada bir hususu belirteyim ki, Diyanet İşleri 
Başkanı kanunen ve dinen de hiç bir zaamn bir ya
yını almaya hiç bir din görevlisini zorlayamaz, zor
lamamaktadır da. Arkadaşımızın söylediği gibi bazı 
din görevlilerine bu yayınların alınması tavsiye edili
yor değildir. «Tavsiyeniz doğrudur; tavsiye ediyo
ruz, diyoruz ki, «Yeni yayınlar yapıyoruz, bu ya
yınları din görevlilerinin alıp, okumasında fayda 
vardır.» Ama, «Mutlaka satın alacaksın.» diye 
hiç bir din görevlisini zorlamaya imkân yoktur. Bana 
yer ve şahıs bildirirlerse üzerine bütün gücümle yü
rür ve gerekli cezayı veririm. Ancak, «Bütün Tür
kiye'de böyle şeyler söyleniyor,» denirse, elbette ki 
bir tamim yapmaktan ileri gidecek bir halim yoktur; 
şahıs ve yer belli olursa onlara da mutlaka gerekli 
işlemi yapar; elbette eğer böyle şeyler yapılıyorsa ön
leriz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında 
ibadet ve cami yerlerinin yönetimi konusu vardır. 
Halen Türkiye'de 37 059 imam - hatip, 8 685'de mü
ezzin ve kayyum vardır; toplam olarak bunların sa
yısı 45 744'tür. 

Cami sayısı 47 645'tir. Halen 18 798 caminin de 
kadrosu ve tabii imamı yoktur. Camilere imam sağ
lanması için ve bu imamların çift görevli olmaları 
için bütün gayreti sarf ediyoruz, eğer bunun kanuni 
imkânlarını bulabilir, geliştirebilirsek bu takdirde 
Devletin bu hususta sarf ettiği para elbette ki geniş 
ölçüde azalacaktır. 

Efendim, Hac hizmetlerinden arkadaşlarımız bah
settiler. Bilindiği gibi Hac, Islamın beş farzından 
biridir ve bir ibadettir, Devletimiz bütün ibadetlere 
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müsaade ettiği gibi, buna da müsaade etmektedir. 
1979 yılından beri Hac işleri Diyanet İşleri Baş
kanlığının kontrolü altında Diyanet Vakfı tarafından 
bir Bakanlar Kurulu kararnamesine dayanarak yü
rütülmektedir. 

Arkadaşlarım; 

Burada bir menfi propagandayı dile getirmek is
terim. Bilindiği gibi, Hac işleri daha önce birta
kım otobüs şirketleri tarafından yürütülmekte idi ve 
bunlar yılın bütün günlerinde büyük bir propagandaya 
girişmekte, hatta bazı din görevlilerini iğfal ederek, 
«Eğer Hacca gitmediysen, tarlanı satıp Hacca gitmen 
lâzımı. Senin Allah rızkını verir, yarının rızkını dü
şünmeye mecbur değilsin, evvela sen ibadeti düşün» 
gibi; bazı vatandaşların Hacca gitmeleri farz olma
dığı halde; çünkü fakirdirler, Hacca gitmeye teşvik 
ediliyorlardı ve nihayet bunlar Suudi Arabistan top
rakları içerisine, özellikle Mekke'ye gittikten sonra 
kendi hallerine bırakılıyorlardı. Bir kısım hacılarımız 
sokakta, açıkta yatmak zorunda kalıyor, bunlardan 
bir kısmı aç, susuz kalıyorlardı ve bazıları da Suudi 
Arabistan'a sığınmak zorunda kalıyor idi Bütün 
bu Mısımlarîarı önlemek için, 1979 yıllımda bir Ba
kamlar Kurulu Kararnamemi ile Hac işlerini yürüt
mek, Diyanet İşleri Başkanlığının nezaretimde Diya-
nelt Vakfına verillmliştir. Bu verilişten sonra ticari 
(kazançları azalan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı 
aleyhine bir kampanya açmaya başlamışlardır ve 
Ibimibir iMrayı ortaya dökmüşlerdir. Bana melkıtup 
yazan veya dilekçe verenlerden sarahaten va!ka iste
mişimdir; fakat maalesef bugüne kadar hiç birisi bir 
tek delil ortaya koyamamışlardır, Bu milletin kür
süsünden söylüyorum ki, gerek Hac işlerimde, ge
rekse diğer konularda herhangi bir vatandaş, kanu
na aykırı herlhangi bir hardketi oritaya koyduğu gün, 
'butlum gücümüzle üzerime yürür, gerekenleri cezalan
dırır ve bundan sonra yapimamasını da temin ede
riz.; 

Haç işlerimde yapitığıimıız hizımidt o derece takdire 
şayan görülmüş'tür ki, bizzat Suudi Arabistan ma
kamları tdşdkkür dCmisler, bu düzenleimie sıayesıimde 
kendilerinim işlerinin de bir hayli kolaylaştığımı, bir 
tek Türk Hacısının sokakta kalamadığını, sefil ollmıa-
dığını, aç kalmadığını ifade dtmıişlerdir. Cezayir gi
bi, Iram gütbi çeşitli memflıelketler de bize müracaat 
ederek, Hac hususundaki düzenlememizin esaslarımı, 
teferruatını istemişler ve kendileri de böyle bir teşki
lata gMtecefldlerini ifadte etmişlerdir. 

j Bültün bunıüaria, Hac işlerinim yürütülmesinde hiç 
bir kusurun olmadığını, her şeyim mükemmel gM-
ğimi ifade etmek istemiyorum, elbette ki ibüyük haıta-

I iar var. Ancalk umutmiamak lazım ki, bu işi sadece 
I üç yıldır yürütüyoruz, bundan sonraki yürütmeler

de, daha evvelki yürütmelerden iaildığımız tecrübeler 
1 ile dama mükemmelini yapmaya şüphesiz gayret ede-
I ceğlz^ 

I İBfendim, Hacca görevli gönderirken her otobüs 
I için bir Hac görevlisi tayin ediyoruz; kendilerine 

gerekli İbadet şdkill>erlini anılatsımlar, orada dil bil-
miedlilkleri sdbdbiyle sıkıntıya düşmesinler, Suudıi Ara
bistan mıalkamıları ile gerekli münasebdtl'eri tahzfiım1 

etmeleri içim. Bunlardan önemlli bir kısmı, özelikle 
% 7ö'i, daha önce giden kişiler anasından seçilımk-
tediır. Bu, gaydt talbiidir; çürikü Suudi Araibisitan ma
kamlarının özel kanunları vardır, ayrıca Hac tali
matları vardır, bültlün bunları bilen personelin ora
ya gitmesine, bu personelin Arapçayı iyi bilmesine 
ve nihayet Hac'ca» ait rükünleri de, esasları da iyi 
bitaıeslime ihtiyaç vardır. Bir yilda gömiderdiklterimi-
zi'n hepsini ertesi yıl değiştirdiğimiz gün, elbette ki 
bunlardan istediğiniz istifadeyi temim ödemezsiniz; ama 
'% 30'unu mutlaka her yıl değiştiriyoruz ve demin 

I saydığım vasıflar haliz olan din görevlilerini sırası ile 
görevlenldiırmienin çarelerimi arıyoruz ve burada her
hangi bir şekilde şu veya bu şahısa özel muamele 
yapmamaya gayret ödiyoruz. Eğer herhangi bir ki
şiye özel muamele yapıldığı, şalhıs belirtilerek bana 
'bildirilecek olursa, gerdki takibata elbette ki geçmek 
görevimdir. Ancak, Hülkümdt olanak eski şekle dön
meye niyetli değiliz; yarti Hac işini birtakım şirket
lere kazanç vasıtası yapamamak, halkın bu yoldan 
sörriüriüfflmıesime müsaade etmemek kararındayız. (Al
kışlar.) 

Arz edeceğim bir konu, planlama kbnusudur. Ar
kadaşlarım, şu hususu belirteyim kli, Diyanet İşleri 
'Başkanlığı son dokuz yıl içerisinde en az polMze 
olmuş kumımlarımızdan birisidir ve bunu gururla 
be'Uimtimielk istiyorum. Ayrıca gururla bdirifimek istedi
ğim bir nokttia da, Diyandt îşleri Başkanlığı bir Cum
huriyet kuruımudur ve bunun şuuru içindedir. Diyanet 
tşleri Başkanlığımda bazı kişilerim zannettiği gilbi 
Atatöirk düşmanı veya Atatürk düşimıanlığı yaygın 
değildir. Aksine, bazı cahiller, yolunu sapılmışlar, 
bdlkli şurada veya burada Atatürk'e dil uızatmıaktadır-
lar; ama Diyanet İşleri Başkanlığımı teşkil eden bü
yük kitle, namuslu, vatansever, dürüst insanlardır 
ve Atatürk konusunu iyi bilen insanlardır. Çanakkale, 
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ne kadar bir Türk zaıferi ve ne kadıar bir İslam za
feri ise, 30 Ağustos da o kadar bir Türk zaferi, o 
kadar bir İslam zaferildir. Din görevlileri şunu bilir
ler iki, eğer bir 30 Ağustos zaferi olmasa idi, buıgün 
IBirleşımliış Milleterde dalgalanan bir düzineden fazla 
Islıam memleketi bayrağı dalgalanaimazdı. Eğer Baş
kumandan Atatürk'ün Kumandasında, İstiklâl Harbi 
kazanılmamış olsa idi, 'bugün dünyadaki mazlum mıii-
letler istiklallerine kavuşamazlardı. Eğer Atatürk, 
zaviye gülbi, tekke gibi, medrese gibi, Islamiyete mu
sallat olmuş birtakım hususları, birltalkım Islamliıyeti 
geri bırakan, Islamiyete İslaımliyette olmayan husus
tan getiren müesseseleri kalldırımamış olsa iidi, bugün 
Müslümanlık vicdanlarda bu kadar berrak, bu ka
dar rahat olamazdı. Binaenaleyh, din ile Atatürk'ü 
karşı karşıya göstermek; özellikle «Din görevlilerinin 
hepsli Atatürk düşmanıdır.» demek, yanlış bir ka-
maaıtitif|.] 

'Ben bununla da, «Din görevlileri içerisinde veya 
vatandaşlar arasımda, yolunu sapıtmış, Ataltüirk hak
kında şu veya Ibu şekilde 'konuşan insanlar yokta.» 
demek isteniliyorum. Ancak kanaaltim odur ki, bu 
Inısıanılar yanılıış yoldadırlar, bu insanlar cehaletin pen-
çesindedirler ve maalesef bu insanlar Diyanetin di-
şındakli birtakım insanlar tarafından adına şeyh deni
len, derviş denilen, mürid denilen birtakıim insanlar ta
rafından kışlkırtı'lmlalktadırlar. Hiç bir din görevlisi, 
çarşafı, peçeyi, şunu, bunu savunamaz. Çünkü, bu 
(konu ayrı bir konudur; ama bir kısım insanlar Tür
kiye'de; burada teferruatlı olarak arz ötmek işitemi
yorum, eğer Danışma Meclisi bir gün bir gizli otu
rum yaparsa kendilerine yurt içinde ve yurt dışındaki 
»bütün ısapılk alkımları bütün teferruatı ile arz etmek
ten 'zevk duyarımı, ancak bu sapık alkımların, sapık 
faaliyetlerini Diyanet İşlerine maletimıek yanlıştır. 

Söz Atatürk'ten açılmış iken, ben tamda «Ata
türk Isllaım dinine şöyle hizmet etti, böyle hizmet 
etti» gibi bir anfliaıttaalnın lüzumsuz olduğu kanaatin
deyim. Vicdanı ve izanı olan herkes Atatürk'ün sıa-
ıdece Türk Milletüme değil, bütün insanlığa yaptığı 
Ih'izmetlerû anlamalktan aciz kalmaz. Ancalk, buna 
rağmen bir iki hususu belirtmek işitiyorum!, 

IBlir değerli ankıaldaşım Balıkesir Hutbesinden bah-
ısetötier. Orada Atatürk'ün söylediği bir cümle vardır 
Ikli, yeryüzünde1, ben bilebildiğim kaidar Hıristfiyan 
ve Müslüman bütün teologların eserlerini, bulalbil-
diMienimi okumaya çalışımışımdır; şiimldiye kadar hiç 
bir teolog bu kaidar güçlü ifadede bulunamamıştır. 
Ataltüirk orada der M, «(Kâinat, Allah'ın eseri Kur'anı 

Kerim, Alah'ın sözüdür. Mümlkün mü ki, Allah'ın 
eseriyle Allah'ın sözü bir tezat içinde olsun.» Bu
lada Kur'anı Kerimen tefsiri için Müslümanlara son 
derece güçlü bir ışıik tutulmuştur, HÜç bir Müslüman 
hiç bir zamıan Kur'anı Kerim'ıi müspet Simlerini ışı
ğının dışında tef sür edemez; çünlkü mülspelt ilimler, 
Allah'ın yarattığı kâinatın kanunudur, elbette ki 
Kur'anı Kerim de Allah'ın sözüdür. 

Arkadaşlarım; 
Ayrıca, Atatürk haıyaltı boyunca dine gerekli 

önemli vermiştir. Kimse diyemez ki, «Atatürk din
darlara karşı geldi, Ataltüırlk dinli zayıflatmak için 
uğraştı.» Aksine, Atatürk dirin güçlenmesi içlin, ger
çek: din görevlilerinin gerçek telkinlerini yapmaları 
için imkân hazırlatmış; ancalk Atatürk dönemlinde 
dalıma din sömürüsünün karşısına çıkılmıştır ve" bu
gün de din sömürüsünün karşısına çıkılacaktır. Kiımı-
se, Mç bir mana ve malksaitta dini sömürme cesareti
ni elbette kendisinde bulmamalıdır. 

Ben yine, Atatürk'ün ruhunun şad olması için, 
1 - 2 noktayı belrtaiek istiyorum. Bakanların dahi 
maaşları 150 lirayken, Atatürk emir vermiş, Diyanet 
İşleri Başkanlığının makam maaşını 155 lira yaptır-
mışitır. Atatürk'ün hayatı boyunca Diyanet İşleri 
Başkanları balkanlardan 5 lira fazla almışlardır^ 

Atatürk, her bayram günü Diyanet İşleri Baş
kanlığını ziyaret etmiş ve bir zarf içerisıind'e 1 200 
lürallılk bir çeki de bırakmıştır, Bu 1 200 liralık çekin 
bir hâtırası vardir; Atatürk Ankara'ya geldiği zaman 
parasızdır, imkânsızıdır; Anadolu bir tarafta Balkan 
Harbinin, bir tarafta Cihan Harbinin bütün tahriba
tıyla karşı karşıyadır, o kadar ki, Atatürk ve arka
daşlarınım evinde misafiri/erine ikram edecek kahıve 
ve kahıveye konulacak şeker de yoktur. Ankara Müf
tüsü kendilerini ziyaret etmiştir ve cülbbesiülin altın
dan 1 200 lirayı bir kese içerisinde çıkarmış ve ver-
miştÜr, «Kara günler için artırdığım bu parayı, sarfet-
m'enliz için size takdim edüyorumı» demiştir. Müftü 
gider gütmez Atatürlk doğrudan doğruya yaverine 
koşmuş ve Ik sorduğu soru şu olmuştur. «'Kaç lira, 
kaç lira?...» demiştir ve 1 200 lirayı almışlar ve bu 
1 200 lirayı o sırada memleketin savunması için sarf 
etmişlerdir., 

Arkadaşlarılnı;! 
lîstiklal Harbi bu şaritlar içlimde kazanıldığı için, 

bu şartlar içerisinde herkes canını dişini taktığı için, 
Başkumandanından dümendi neferine kadar herfce-
ısün bunda hakkı vardır. Bunu slizin içün değil; ama 
genç neslin duyması için arz ediyorum^ 
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Bu hâtırayı AtaltüırOc hiiç bir zarnan unultaıaımış, 
her bayram 1 200 liralık ıbir çeki müftüye götürmüş
tür, 

Bir şeyi daha bellirlteyim ki, Atatürk hayatında 
2 kişiyi dalima ayağa kalkarak karşılamıştır. Bunlar
dan birM Genelkurmay Başkanı, ikindisi Diyanet iş
leri Başkanıdır. 

Binaenaleyh, Atatürk hakkında yazılan, gizli gizli 
elden dağıtılan kitaplar vardır. Bunları toplamış ve 
arşMerknıize kaymuşuızdur. Bunıliar yalandır, içerisiin-
de yazılanlar yalandır; burada reklam yapmamak 
içlin bu kitapların âldını, yazarlarını söylemeyeceğiım. 
Atatürk hakkında kulaktan kulağa birtakım menfaa
ti haleldar ölmüş kimseler biftakım rivayetleri yay
maktadırlar; arnla bunların elbette ki bu yalanları 
iınJsanfların vicdanına, namuslu insanların vicdanına 
çarptığı zaman hiiç bir etki göstermemektedir ve ni
hayet Mili Eğit'ümlin sarf eMği büyük gayret, bütün 
milletin eğMlmesİ için sarf ettiği gayretler elbette ki 
dtkiılerinii göstermekte" ve bu glilbi yalanlar etkisiz ka-
İaMflmekltedfir., 

ElfendÜm, Diyanıdt İşleri Başkanliğıimıizın çok 
övündüğümüz faaliyetlerinden birisi de, h'izmetâçi 
eğitimidir. Diıyaneıt tşlleri Başkanlığının halen men
suplarının % 45,5'u ilkokul miezunudur. Bu görevi 
'aldığımıız zaman 1971idıe, bu nispet çok daha faz
laydı; fakat bu 'insanları eğitmek, genel kültürlerini 
artırmak, dini kültürlerini artırmak için kurulmuş olan 
3 büyük eğitim merkezi vardır. Buna ilaveten, 2 eği
tim merkezi daha 1982 yılında faaliyete geçecek, eği
tim merkezileri 5 olacak ve nihayet 2 eğitim merkezi 
daha eklemek sureciyle bunlara, 7 eğitim merkezinde 
aynı anda 2 500 kişiyi eğitme imkânı bulacağız. Böy
lelikle imamlara, vaizlere ve müftülere temel ve tekâ
mül kursları takip etmek suretiyle, onları hem mes
leklerimde, hem de genel kültürde yükseltme imkânını 
bulacağız. 

Şu hususu büiyük bir mlemnunliyetle belrteydlm 
ki, 1965ten beri müftülerde yüksekokul mezunu 
oftanlann sayısı % 329, vaizlerde % 240, imıam - ha
tiplerde % 380 artmıştır. 1965'ten önceki nispetlere 
göne, yüksekokul mezunlları bu nispetlerde artmış
tır ve bu n'ispe'Üer artmaya dâvam edecektir. 

IBu faaKiiyeitler sonunda, 3 eğMlm merkezimizde 
19651ten bu yana 20 bin din görevlisi genel kültür 
ve din kültürü bakımından da eğMlImiiştir. 

Değerli a^kadaşllarını; . 
ISarayorum ki, şitmd'iye kadar artkadaşlarıımiin yap

mış olduğu konuşmalara burada konuşmalarım es

nasında cevap verdim» Eğer herhangi bir arkadaşı
mın herihanlgi bir sorusu eksik kalmışsa, onları da 
cevaplandırmaya amadeyim. Ancalk, tekrar edeyim, 
ıben laıik bir Devletin Bakanıyım, dinin esasları hak
kında hüküm vermeye 'yetkili değilim, Onun için ar
kadaşlarımdan istirham ediyorum, dinin rükünleri 
hakkımda bana herhangi Ibir soru sormasınlar; çün
kü cevap vermeye yetkii değilim. Anayasa bana 
ıbu imkânı vermez; fakat onun dışında, Devletin 
Anayasa ile üzerine aldığı din işlerinin yönetimi hak
kında arkadaşlarımın bütün sorularını cevaplandırma
ya hazırım. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Tünay'ın, ya
zılı 2 suali var, lütfen, ibunu okutacağım, cevap ver
menizi rica edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 

1. Sayın Bakan açıkça din adamlarımız için, özel
likle laikliğin din düşmanlığı olmadığı, dini koruduğu 
ve yücelttiği konusunda bir kurs düşünüyorlar mı?.. 

2. Düşünüyorlarsa şümulü, vakti nedir?.. 

3. Kurs yapılacaksa, kursu bitirenlerin, uygula
malar üzerinde ne şekilde durulacaktır?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, laikliği sadece benim belirtmeme gerek yok; 
Anayasa, devlet düzeninin temeli olarak kabul etmiş
tir. Ayrıca, Türkiye'nin bütün düzeni laik devlet üze
rine oturmuştur, elbette ki Diyanet İşleri de dahil, bü
tün vatandaşlarımız Türkiye'de laik devlet düzenini 
savunmaya, yaymaya, gerektiği yerde izah etmeye 
mecburdur. 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı kendisinin bütün 
eğitim kademelerinde laik devlet düzenini, laik eğiti
mi; Adalet Bakanlığımız laik hukuku baştan sona 
kadar yaymaktadır. Devlet düzeni tamamıyla laikli
ğe bağlıdır. Bu konuda sanıyorum iki, söyleyebilecek 
başka söz yoktur. Kimse, devletin laik düzenini de
ğiştirmeye kalkışamaz, kalkıştığı gün de elbette ki gü
cü yetmez. Kanunların teminatı altındadır laik devlet 
düzeni; özellikle Ceza Kanununun 163 ncü maddesi, 
sarahaten bunun karşısında bir duvar gibi dikilmekte
dir. 

Kurs konusunu, itiraf edeyim ki, iyi kavrayama
dım. Acalba sayın soru sahibi hangi kurstan bahse
diyorlar?.. 
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BEKİR TÜNAY — Efendim, laiklik üzerine mem
leketimizde son derece yaygın, laikliğin dine aykırı 
olduğu yolunda birtakım dedikodular, hatta aydın 
çevreler içinde dahi birtakım sözler var. Din adam
larımızı bu konuda aydınlatmak için, özellikle laik
lik konusunda 15 gün, 1 aylık bir kurs düşünüyor 
musunuz?.. Çünkü laiklik birçok aydınlar arasında, 
din adamları arasında, her zümrede gerektiği şekilde 
bilinmiyor ve önemsenmiyoır. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, çok teşekkür ederim, güzel bir noktaya te
mas ettiniz. Hükümet, 'benim Başkanlığımda bir ko
misyon meydana getirmiştir. Burada, gerek aydın va
tandaşlarımızın, gerekse yeteri kadar eğitim almamış 
vatandaşlarımızın laiklik üzerindeki düşünceleri araş
tırılmakta ve bunlara yanlışlarını düzeltmek için ge
rekli yayınlar yapılması, gerek Diyanet, gerek Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve gerekse Mili Eğitim Bakan
lığı kanalıyla yapılacak işler anlatılmaktadır. 

Ayrıca, her sene din görevlileri için açılan kurs
larda laik devlet düzeninin ne olup ne olmadığı ve bu 
arada laik devlet düzeninin din düşmanlığı olmadığı 
özellikle vurgulanmaktadır. Arzu ederlerse arkadaşla
rımızdan birisi herhangi bir zamanda bu kurslardan 
birisine giderse, orada öğretmenin büyük bir rahatlık
la laik devlet düzenini anlattığını ve laikliğin din 
düşmanlığı olmadığını, Anayasamızın hükümlerinin 
izah edildiğimi göreceklerdir. 

BAŞKAN 
okutuyorum. 
ımMam&K, 

— Efendim, yazılı bir sual daha var, 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını arz ve rica ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 

Alımanya'daki işıçi'lierimıiz arasında, kendilerine 
hoca ya da imam süsü veren bazı kişi ve gruplar ara
cılığıyla korkunç derecede Atatürk düşmanlığı yayıl
maktadır. 

Atatürk'ün 100 ncü Doğum Yılındayız ve Ata
türk Yılını yaşıyoruz. 

1. Atatürk ile birlikte, Türkiye'nin yıkılmasına î 
yönelik olan bu tür hareketleri önlemek için ne gibi 
önlemler alınıyor? Dış ülkelere hoca ve imam gön
deriliyor mu? Bu tür hareket edenlerin tespiti ve yur
da getirilmesi ve mevzuat müsait ise, bunların ceza
landırılması yoluna gidilemez mi? 

2, Dış ülkelerde, «özellikle aydın çevreler Müslü
manlık hakkında gerçek bilgiler edinmek istiyorlar. 
Bu konuda herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 

3. Kaç Yüksek islâm Enstitüsü ve kaç tmıam-Ha-
tip okulu vardır? Kur'an kursları Diyanet İşleri Baş
kanlığınca kontrol ediliyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, yurt dışında, büyük kesafeti Almanya'da 
olmak üzere, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, 
Avusturya'da, Avustralya'da işçilerimiz, aileleri ve 
çocukları vardır. Burada, Devletin gönderdiği din 
görevlileri; ki sayılarını demin verdim, bunlara ilave
ten, maalesef işçi kılığıyla gitmiş ve kendisini din 
görevlisi göstererek orada dernekler kurmuş ve birta
kım faaliyetlere girişen insanlar vardır. Bunlardan 
Türk vatandaşı olanlarının pasaportları uzatılma-
maktadır; fakat onları oradan getirip cezalandırmak, 
elbette ki bizim kanunlarımızın içinde değildir; çün
kü bunların çoğu faaliyetlerini gizli yürütmektedirler. 

Yüksek İslam Enstitüsü ve imam - hatip okul
larına gelince; bilindiği gibi, imam - hatip okulları ve 
yüksek islam enstitüleri Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlıdır, İlahiyat Fakültesi üniversite içindedir. Bi
naenaleyh, ben burada, imam - hatip okulları ve yük
sek islam enstitüleri hakkında herhangi bir beyanda 
(bulunmayacağım. Sayın Milli Eğitim Bakanımız bu
raya gelip, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesini izah 
ederken, elbetteki imam - hatip okulları ve yüksek 
islam enstitüleri hakkında da beyanda bulunacaklar
dır. 

Ancak, Kur'an kursları 633 sayılı Kanun gereğin
ce Diyanet İşleri Başkanlığına bağlıdır. Yalnız bu
rada birkaç gerçeği ifade etmemde fayda var. 

Birisi, evvela Türkiye'deki Kur'an kurslarının sa
yısı 2 233'tür. Maalesef bazı kimseler bunu 600 bin, 
500 bin, 50 bin gibi mübalağalı ifadelerle etrafa yay
maya çalışmışlardır. Burada, neden bunun böyle ol
duğunu, neden Kur'an kurslarının 2 233 olduğu hal
de, 600 bin diye verdiklerinin sebebini izah etmeyi 
faydalı bulurum. 

Bildiğiniz gibi, Marksist teoride bir «Örs - çekiç» 
tabiyesi vardır. Nasıl demir, örsilıe çekiç arasımda dö-
vülürse, bir fikir, karşıtı meydana getirilerek, o mü
balağa edilerek yayılabilir. Eğer siz bir yerde Mark-
sizmi yaymak istiyorsanız, ona karşı bir fikri çok bü
yük göstermeye, memleketin başına bela getiriyor di-
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ye göstermeye mecbursunuz ki, rahatlıkla kendi fik
rinizi yayın. Marksistlerin bu taktiğini maalesef bir
takım aşırı sağ da kullanmakta, aynı şekilde kendi 
karşıt fikirlerini çok büyük göstermektedirler ki, böy
lelikle kendi fikirleri, kendi kurumları rahatça memle
ket sathına yayılsın. 

ıBen, Hükümet adına, Devlet arşivlerinden alarak 
kati olarak söylüyorum ki, Türkiye'deki Kur'an kurs
larının sayısı 2 23 3'tür. Birinci konu bu. 

İkincisi; Kur'an kursları mutlaka Milli Eğitim Ba
kanlığı ile işbirliği halinde açılır. İldeki sağlık mü
dürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, «Burada bir kurs 
açılabilir» raporunu vermedikçe bir Kur'an kursu 
açmak mümkün değildir ve Kur'an kursuna ilkokul 
mezunu olmayan tek kişi alınamaz. 1971 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tara
fından müştereken yapılan ve Resmi Gazetede yayın
lanan «Kur'an Kursları Talimatı»na göre, mutlaka 
Kur'an kursuna devam edebilmek için ilkokul me
zunu olmak veya ilkokul çağının dışına çıkmak, yani 
14 yaşının üzerine çıkmış olmak zaruridir. İkinci ger
çek budur. 

Birtakım insanların, biçki - dikiş kursu, şu kursu, 
bu kursu adı altında kurslar açarak, 1630 sayılı Der
nekler Kanununa göre dernek kurarak, gizli din eği
timi yapmalarını, Kur'an kursu diye anlatmak kanaa
timce yanlıştır. Bunların iki hatası vardır : Birisi, 
bunlara Kur'an kursu denildiği gün, halk bunları 
gerçekten Kur'an kursu zannetmekte, yardım etmek
tedir. 

İkincisi, bu dernekler kapatıldığı zaman, etrafa 
«Bakın, Hükümet Kur'an kurslarını kapatıyor.» diye 
propaganda yapmaktadırlar. Sapık akımlar tarafın
dan 1630 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan, 
Diyanet İşleri Başkanlığından tamamen dışarıda olan 
ve bunlar kanuna aykırı olarak gizli din eğitimi ya
pan bu kurumlarla Kur'an kurslarının uzaktan yakın
dan hiçbir ilgisi yoktur. 

Üçüncüsü, Kur'an Kursları Yönetmeliğine göre, 
Kur'an kurslarını Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İş
leri Başkanlığı ve valilikler ayrı ayrı veya birinin ta
lebi vukuunda üçü beraber teftiş etme yetkisini ha
izdirler. Herhangi bir vali, hiç kimseye danışmadan 
veya herhangi bir emniyet müdürü veya valinin gö
revlendireceği kişi, kimseye danışmadan bir Kur'an 
kursuna gider, oradaki eğitimi, durumu gece - gün
düz denetleyebilir. Aynı şekilde, Müli Eğitim Bakan
lığı istediği anda kimseye danışmadan gidip bu Kur' 
an kurslarını denetleyebilir, yetkisi buna göre vardır. 

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı da, gerek murakıp
lar yohıyla, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı müfet
tişleri yoluyla Kur'an kurslarını denetlemektedir. 

Bunlardan herhangi birisinin talebi olduğu za
man; herhangi bir vali, herhangi bir milli eğitim mü
dürü veya Diyanet İşleri Başkanlığı, «Falan yerdeki 
Kur'an kurslarını beraber inceleyelim.» dedikleri za
man, bir kurul meydana getirilmekte üç kurumun 
mümessilleri tarafından ve Kur'an kursları bu şekil
de denetlenmektedir. 

Şurasını ifade edeyim ki, bugüne kadar Kur'an 
kursları, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an 
kursları hakkında ne valiliklerden ne de Sıkıyönetim 
Komutanlıklarından herhangi bir şikâyet Bakanlığı
mıza intikal etmiş değildir; ama bahsettiğini öbür gizli 
dernekler, gizli din eğitimi yapan dernekler, elbette 
ki büyük zarar vermektedirler ve bunlar sıkıyönetim 
komutanlıklarınca da, valiliklerce de büyük bir titiz
likle takip edilmektedir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, müsaa
denizle sorumu bir parça açmak istiyorum Sayın Ba
kan için. - t^f* 

Efendim ben, «Kaç imam - hatip okulu, ya da yük
sek islam enstitüsü var?» diye sorarken şunu demek 
istedim : Bu sene Berlin'de Almanlar kendilerine İs
lamiyet hakkında gerçek bilgi vermem için bana mü
racaat ettiler. Konsolosluğa başvurdum, maalesef 270 
bin Türk'ün yaşadığı Berlin'de, tahsilli İslam bilgini 
bir kimse bulamadım. Ancak, «Hoca» denilen bir 
kimseyi tavsiye ettiler bana; ama imtihan ettim, on
dan sonra gönderdim. Şu bakımdan imtihan ettim; 
acaba Atatürk'e dil uzatan kimse midir? Çünkü, o 
kadar feci şekilde Atatürk'e hücum ediliyor ki Sayın 
Bakan, işçilerimiz ıstırap içindedirler. Mücadele ede
memenin ıstırabını duyuyorlar; çünkü bu kişiler mü-
tearız kimselerdir ve onlardan korkuyorlar. Hatta 
ben bazı girişimlerde bulunayım dedim, «Aman Ho
cam yapmayın, bunlar çok mütearız insanlardır, size 
bir zarar verebilirler» dediler, fakat buna rağmen on
larla mücadeleden geri kalmadım; ama Devlet çok 
daha güçlüdür, pasaportunu iptal eder, ya da çeşitli 
yollardan o kişileri buraya döndürtebilir diye sor
muştum. Teşekkür ederim. 

Yani, imam - hatip okullarının kaç tane mezun 
yerdiğini, ne kadar oluşunu soruşumun anlamı, «Ora
lara neden bu mezunlar gönderilmez» diyedir. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Bakan. 

— 277 — 



Danışma Meclisi B : 37 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, şurasını hemen tekrar edeyim ki, sayıları 
bellidir gayet tabii imam - hatip okullarının ve yük
sek islam enstitülerinin. Ancak, şahsi bir prensibim- » 
dir, başka bir bakanın sahasına tecavüz ederek, onun 
bakanlığı hakkında bilgi vermek, normal olarak be
nim prensiplerimin dışındadır. Bu bakımdan arz et
meyeceğim. Ancak, konuşma biçtikten sonra zıaıtıâli-
nize ben, arzu ederseniz Türkiye'deki imam - hatip 
okullarının yerlerini, sayılarını, yüksek islam enstitü
lerini arz edeyim. 

Yalnız, yurt dışındaki görevlilere gelince; daha 
evvel arz ettiğim gibi, 5 tane din görevlisi müşaviri 
vardır; bunlardan biri Berlin'dedir ve eski Ankara 
Müftüsüdür, Türkiye dışında tek yüksek tahsili ol
mayan müşavir yoktur, istisnasız, ya Yüksek İslam 
Enstitüsü mezunudur, ya ilahiyat Fakültesi mezu
nudur. Ayrıca, Bele ika'daki görevlimiz, bir ingiliz 
Üniversitesinden mezundur, anadili gibi ingilizce bi
lir, aynı zamanda da ilahiyat doktorudur. 

Demek oluyor ki, yurt dışına gönderdiğimiz din 
müşavirleri 5'tir, halen bunun sayısını Hükümet 12' 
ye çıkarma kararı almıştır ve bunlardan yükseköğre
nim görmemiş, haklarında güvenlik tahkikatı yapıl
mamış tek kişinin bu şekilde gitmesine imkân ve ihti
mal yoktur. 
Ancak, belirttiğiniz hususların ikinci kısmı tamamen 

doğrudur; ben bunları uzun uzun anlattım, işçi kı
lığında birtakım insanlar gitmekte ve orada icrai faa
liyet eylemektedirler. Bunların elimizde, (bir gün lüt
feder gelir çayımızı içerseniz) merkezlerinin adresle
rine varıncaya kadar, yaptıkları konuşmaların teypler
le tespit edilmiş kısımlarına kadar hepsi var. 

Ancak, şu iki hususu sanıyorum iki belirtmekte 
fayda var; birisi, yurt dışında bütün vatandaşlarımıza 
yetecek kadar din görevlisi görevlendirmek bugün 
bizim bütçe imkânlarımızın dışındadır. Maalesef dı
şındadır. Sonra, büyük bir kısmı işçilerimizin Alman
ya'nın çeşitli yerleşim bölgelerine dağınık vaziyette
dir. Biz sadece seyyar olarak bunları gezdirme im
kânı bulabiliyoruz, fakat her işçi ailesinin bulunduğu, 
40 - 50 işçi ailesinin bulunduğu yere, değil din gö
revlisi, öğretmen dahi gönderemiyoruz. 

Şurası bir gerçektir ki, bugün Almanya'da, Alman-
cayı da, Tünkçeyi de doğru dürüst konuşamayan Türk 
çocukları vardır. Eğitim bakımından Milli Eğitim Ba
kanı bütün gücüyle çırpınmaktadır buraya Türkçe 
öğretecek öğretmenler göndermek için; ama bütçe 
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imkânları mahduttur, Diyanet işleri Başkamhğı bü
tün gayretiyle uğraşmakta, ama bütçe imkânları mah
duttur. 

Binaenaleyh, «Almanya'daki bütün işçilerimize ye
teri kadar din görevlisini 1982 yılında da görevlen
direceğiz.» demeye imkân yok. Ancak, biz, bazı din 
görevlilerini gezdirerek, bazı yerlerde derneklerin pa
rasını ödeyerek, bizden istediği din görevlilerini gön
dererek ve mutlaka yurt dışına göndereceğimiz görev
lileri yüksek tahsilli kimselerden seçerek bu işi karşı
lamaya çalışacağız. Eskiden, yüksek tahsili olmayan, 
ama kendi gayretleriyle geniş kültürü olan bazı kişi
ler vardır ki, bunların sayısı 1 - 2'yi geçmez, bunlar 
dışarıdadır, bunları çekeceğiz. Geriye kalıyor, Türki
ye Devleti aleyhine, özellikle Türkiye'nin Kurucusu 
Atatürk aleyhine, hatta Devlet büyükleri aleyhine ko
nuşanlar vardır. Buruların isimlerini tespit etmişizdir, 
Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halindeyiz, bunların 
pasaportları uzatılmayacaktır, fakat maalesef Alman 
kanunları, Alman Anayasası herhangi bir şekilde Dev
let olarak gidip orada dini teşkilat kurmamıza karşı
dır. «Siz kendi memleketinizde Diyanet işleri Baş
kanlığını kurabilirsiniz, ama bizim memleketimizde, 
ne Hıristiyanlar, ne Müslümanlar devlet eliyle teşki
lat kurma yetkisine sahip değiller.» demektedirler. 
Onun içindir ki biz Devlet olarak gidip orada bir 
teşkilatlanma imkânına malik olmuyoruz. Sözleri
min başında arz ettiğim gilbi, Diyanet Vakfının şube
lerini orada açmak suretiyle ve işçilerimizin yardımla
rını da alarak, böylelikle bütçeye külfet olmadan ora
daki din hizmetlerini yürütmenin gayreti içindeyiz. 
Almanya'daki söylediğiniz bizim görevlilerimiz için 
değil, fakat bizim görevlilerimizin dışındaki birtakım 
kendini din adamı diye, (çünkü bilindiği gibi Müslü
manlıkta din adamı yoktur, din adamı Hıristiyanlık
ta vardır, Müslümanlıkta din görevlisi vardır) bizim 
görevlendirdiğimiz kişilerin dışında, kendisini din ada
mı diye satan birtakım insanlar maalesef bu melanet
leri yapmaktadırlar. Hükümet bütün gücüyle bunun 
karşısındadır ve bunun çareleri üzerindedir ve bir 
kısım tedbirler de alınmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET BAYDAR — Sayın Başkan, yöneltti
ğim soruların hepsine teferruatlı ve tatmin edici ce
vap aldım; birisi hariç. Bunu Sayın Bakana arz ede
ceğim : 

Diyanet işleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner 
Sermayesi Yönetmeliği var. 1 Eylül 1966 gün ve 12 389 
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saydı Resmi Gazetede yayınlanan şekliyle; «Satış iş
leri» madde 7'de (D) fıkrası var; «İl ve ilçe müftülük
lerine ve Kur'an kurslarına göndermek, yayınların bu 
teşkilatlar vasıtasıyla satışını yaptırmak suretiyle.» de
nilmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun., 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, bu doğru, bu okuduğunuz husus doğru. 
Bugün bizim yayınlarımız gerçekten Kur'an kursla
rına, müftülüklere gönderilmektedir.. Ancak, mutlaka 
zorlayacaksınız diye gönderilmemektedir. Şimdi, bizim 
yayınevlerimiz var; mahdut bunlar ve ancak büyük 
şehirlerde. Bunun dışında, yayınların mutlaka din gö
revlilerinin eline geçmesi lazım. Çünkü, bu din görev
lileri bunları okumazlarsa ,bu takdirde bu insanları 
eğitmek mümkün değildir. Bizim eğitim yolumuz da, 
mutlaka bunlara birtakım yayınları göndermek şek
lindedir. Müftülüklere gönderilmektedir; doğrudur, 
Kur'an kurslarına gönderilmektedir, doğrudur ve bun
lar kanalıyla satış yapılmaktadır, bu da doğrudur; ama 
hiçbir din görevlisine, «sen bu kitabı almak zorunda
sın.» denilmemektedir, benim tekzip ettiğim husus 
budur. Yoksa geri tarafı doğrudur; evet böyle yapı
yoruz, 

Başka bir yolda; itiraz edeyim ki bugüne kadar 
bulabilmiş değiliz. Her vilayette, her ilçede bir satış 
yeri açmak, bizim için mümkün değil; ama müftülük
lerle, Kur'an kursları kanalıyla götürüp oraya koy
maktadırlar, vatandaş canı isterse satın almaktadır, 
canı isterse almamaktadır. Ama benim bildiğim; aksi 
ise tahkikatını yapacağım, hiçbir din görevlisine, «mut
laka sen bu yayını almak zorundasın.» denilmemek
tedir, deniliyorsa suçtur, üzerine yürürüm., 

BAŞKAN — Efendim, bir kaç arkadaş daha sual 
için söz almışlardır, onları da lütfen cevaplamanızı 
rica ediyorum. 

Sayın Evliya Parlak, 

EVLİYA PARLAK — Sayın Bakanım, demin bu
yurduğunuz gibi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çok 
sayıda imam - hatip lisesi, Yüksek İslam Enstitüsü, 
İlahiyat Fakülteleri var üniversitelerimiz bünyesinde. 
Her sene bu okullar mezunlar verir. Yalnız, halen, 
özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde köy kadrola
rına baktığımızda, ya imam - hatip lisesi mezunu bu
lunamadığından, kadro var, tayin yapılamıyor veya 
geçmiş dönemlerde doğru dürüst Türkçe dahi konu
şamayan vekil kadrolarından kadroya alınmış imam -
hatiplerin görev yaptıklarını görüyoruz, 

İstihdam konusu zatı âlinizin başında bulunduğu 
Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığını ilgilendirdiği 
için, özellikle imam - hatip lisesi mezunkrınm açık 
bulunan bu kadrolarda görevlendirilmesi yolunda her
hangi bir yasal tedbir düşünülüyor mu? Bunu arz et
mek istedim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, çok teşekkür ederim, güzel bir noktaya te
mas ettiniz, 

(Bizzat benim, 1971 yılında Danıştaydan geçirerek 
çıkarttığım bir İmam Tayin Tüzüğü vardır. Ben 
nihayet bir icraatımı burada reklam etmekten sıkıldı
ğım için konuyu buraya getirmedim, ama bana bu 
imkâm verdiğiniz için teşekkür ederim. 

1971'den önce, arkadaşlar üzülerek söyleyeyim ki, 
birçok milletvekilleri ceplerinde imam kadrolarıyla 
köylere gitmekte ve «Oyunuzu bana verdiğiniz tak
dirde imam kadrosu vereceğim» demekteydiler. Bu 
bir gerçektir, Türkiye'nin gerçeğidir. İçimizde se
çime girmiş arkadaşlarımız varsa bilirler; bir köye 
bir imam - hatip vermek demek, o köyün oylarını 
almak demektir. Çünkü, aksi halde köylü tuttuğu 
imamın maaşını ödeyecektir, bu maaş salma yo
luyla ödenecektir, binaenaleyh köylü için son de
rece ağır bir külfettir. Biz 1971 yılında şöyle bir 
esas getirdik; bunun yüzünden bana politikacılar 
çok ağır hücumlar yaptılar; ama bu Tüzüğü de de
ğiştirme imkânım bugüne kadar bulamadılar. Bu 
Tüzükte şöyledir: Hudut bölgeleri, dağ köyleri,, nü
fusu az olan köyler, devlet imkânlarının az gittiği 
köyler öncelik alacaktır bu imam dağıtışında. 

Binaenaleyh, hudut köyleri önceliklidir, evvelâ o 
kadrolar doldurulmadıkça diğer köylere geçilemez; 
orman köyleri, fakir köyler önceliklidir, onlar doldu
rulmadan diğer köylere geçilemez ve nihayet devlet 
imkâriarmın az gittiği, yol, su, elektrik gibi imkân
ların gitmediği, devlet nimetlerinden az faydalanan 
köyler, yine öncdlik alır. Nüfusu az olduğu için, bu 
imam tutma parasını verme gücü olmayan köylere 
öncelik verilir. Birinci konu budur, 

İkincisi; ben geldiğim zaman 1971'de Bakanlığa, 
bir vilâyette köylerde imam sayısı '% 6, yani 100 kö
yünün ancak altısında imam var, bir vilâyette de 
% 112 idi. Bugün bu vilâyetlerin isimlerini burada, 
bu kürsüde politika yapmamak için söylemiyorum; 
ama arzu edenler Diyanet İşleri Başkanlığından öğ
renebilirler. Bir vilâyette % 6, bir başka vilâyetimiz-
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de l% 112 idi. Biz bir kaide koyduk. Dedik ki, 
evvelâ bütün iller % 40'a çıkıncaya kadar, % 40'ın 
üstündeki vilâyetlere imam kadrosu tahsis etmeyece
ğiz. Sonra bunları derece derece % 40'dan % 50'ye, 
% 50'den % 6Q'a yükseltmeye başladık. Ben toalbul 
ediyorum ki, sizin temsilcisi bulunduğunuz Hakkari 
ilimiz bu önceliklerden birisini almak zorundadır. 
Yarın bütün illerin yüzdelerini tespit edeceğim; şu 
anda maalesef Hakkari 'ilinde köy sayısı bakımımdan 
yüzde kaçında imam olduğunu bilmiyorum, bunları 
tetkik edeceğim ve eğer Hakkari iline herhangi bir 
haksızlık yapılmışsa, yalnız Hakkari iline değil, han
gi ilimize haksızlık yapılmışsa elbet onu önleyeceğiz. 
Ana kaide budur, Tüzük yürürlüktedir. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, yanlış bir 
anlama oldu, bu konuyu açıklamam gerekiyor. Sayın 
Bakanım benim arz etmek istediğim, kadrolardan çok, 
kadrosu olan camiler var, imam - hatip lisesi mezunu 
bulunamadığı için tayin yapılamıyor. Bu konunun 
özellikle o yönü ile ele alınmasını istirham ediyorum. 
Bunu açıklamasını istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen kısa kısa efendim, daha altı 
arkadaşımız var sırada. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Onu da arz edeyim efendim. 

1965 yılında çıkarılan 633 sayüı Kanun, bazı gö
revler için yükseköğrenim mecburiyetini koymuş, 
imam ve hatiplikler için de imam - hatip okulu me
zunu olmayı şart koşmuştur. Ancak, müktesep hak
lara dokunmamış, o zaman hu görevlerde bulunan' 
kişilerin öğrenim durumları ne olursa olsun, mükte
sep hak olarak kabul etmiştir, Bundan dolayıdır ki, 
bir hayli ilkokul mezunu imam - hatip, demin nis
petlerini verdim % 45,5'tir, Teşkilatımızda kalmış
tır. 

İkincisi; ben bütün meclislere saygı duyarım, Mec
lisin iradesi milli iradedir, 1977 yılında 15 bin vekil 
imam - hatip, yani herhangi bir imam - hatip okulu 
mezunu olmayan ve sadece Kur'an kursu veya şurada 
burada din eğitimi görmüş 15 bin vekil imam - hatip 
asil kadroya geçirilmiştir. Maalesef bunların bir 
kısmı görevlendirilmek zorundadır. Meclisin irade
sidir, kanundur; bu kanun hükmü ile asil kadroya 
geçirilmiş bu insanları benim görevden uzaklaştırmam 
mümkün değildir. 

Binaenaleyh, halen imam - hatip okulu mezunu 
olmayan bir kısım imam - hatiplerin iki menşeyi; 
birisi 633 sayılı Kanundan, birisi de 1977 yılında 
çıkarılan bir Kanundan gelmektedir. 

Hakkari iline imam - hatip okulu mezunu gönde
rilmeme problemine gelince; samimi olarak verdiğim 
diretktlif budur. Diyanet İşleri Başkanlığına ve bunda 
devam edeceğim. Geri kalmış bölgelere daha yüksek 
öğrenimli kişiler gönderilmesini istiyorum. Çünkü, 
bir yerde eğer yeteri kadar eğitim kurumlarımız yok
sa, vatandaş yeteri kadar eğitim almamışsa, orada 
hurafelerin yayılma imkânı daha kolaydır. Buna 
mukabil, eğitim durumu gelişmiş bölgelerimizde hu
rafelerin yayılma imkânı daha azdır. Bu bakımdan 
kanaatim odur ki, eğitim bakımından seviyenin dü
şük olduğu bölgelere daha yüksek öğrenimli din gö
revlilerinin gönderilmesini sağlamak zaruridir. Eğer 
bunda bir aksaklık varsa, konuyu inceleyeceğim; 
konuyu getirdiğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, beş arkadaşımızın daha 
soruları olacaktır. Bu meyanda da bir arkadaşımız 
müzakerenin yeterliliğini teklif etmiştir. Elbette söz 
almış olan arkadaşlarımızın hakları mahfuz kalmak 
şartıyla, bu konudaki konuşmaların yeterliliğini reyi
nize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Şerafettin Yarkın, sualinizi rica edi
yorum. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, bi
raz evvel Sayın Zeki Çakmakçı bir mektup okudular. 
Netice itibariyle bir vaizin neler söylediğini ifade et
tiler, ne yazık ki, bunun örnekleri çoktur. Sayın 
Bakanımızın biraz evvel açıklamalarında bu hutbe
lerin bir kitap halinde yayınlandığım ve bu hutbe
lerde irticalen söylıeyemieyeoeğirai, bu hutbeler© uy
gun olmak mecburiyetinde olduğunu söylediler. Hut
belerin de düzenlenişinde kanunlara, kamu düzenine 
aykırı hiç bir iş olmadığını da belirtiler. Fev^ 
kalâde doğru ve güvenli. Ancak, hemen öte yanda 
vaizlerin söylediklerini kontrol imkânı kendi halline 
bırakılmış gibi, yani sadece birtakım kontrollerin 
bulunması bu işe kâfi gelmiyor. Vaizler bir sohbet 
toplantısı yapmıyor, bir camiye, bir topluluğa hi
tap ediyor ve bu toplulukta istediği şeyi istediği gibi 
üöylüyor; yani kendisini âdeta kontrolsuz sayıyor. 
Çünkü, bu konuda söylenenlerin kamu düzenine veya 
hukuk kurallarına aykırı olması halinde ne yapılacağı 
henüz daha aydınlığa kavuşmuş değildiir. Valizlerin 
üç gün önce konuşmalarının planını müftüye -vermesi 
de bir yerde kâfi olmuyor. Konuyu sadece Cumhu
riyet savcılarının takibine bırakmak vıeya şikâyete 
bırakmak da yeterli değil. Çünkü, ne yazık ki açıkça 
ifade edeyim, bu konuda söylenen şeylerin kanunlara 
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açıkça aykırı olduğu bilindiği halde, şikâyet edilemi
yor. İki nedenle şikâyet edilemiyor. Birincisi, çeki-
mildiği için, ikincisi, ispat edemeyeceğini düşündüğü 
liçin. 

Acaba, Zeki Çakmakçı arkadaşımızın okuduğu 
mektubu yazan kişi bunu savcılığa intikal ettirmiş 
midir?.. Sanmıyorum. Yani bu konuda örnekler 
çok. «Acaba, ne yapabiliriz?» konusu üzerinde daha 
fazlası ile düşünmekte yarar görüyorum. Acaba ne
ler düşünülüyor, eğitime ağırlık verilmesinin hemen 
yanında vaizlik slîstemıiyîe de belki bağdaşmayacaktır; 
ama başka çare olamayacağı düşünülerek, vaüzjlleıre 
de tıpkı hutbeler gibi, çok ayrıntılı ve geniş yayımlair 
halinde, kitaplar halinde vaizlere de vererek, bunlara 
uygun ve bu konulmuş muhtevaya göre, vaaz etme 
zamnJıuluğu getirilemez m!i?.. Konuyu bu yönden açık
lamasını istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan, 
buyurun efenldim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, hutbede herhangi bir hatibin çarşaftan, pe
çeden bahsetmesine imkân, yok. Ancak, Ceza Ka
nunu adam öldürmeyi yasak etmiştir; ama Türki
ye'de adam öldürülmeye devam ediliyor, fakat öl
düren katil de cezasını buluyor. Eğer bir yerde, bir 
hutbede herhangi bir şekilde bir kimse, şu göster
diğimiz metinlerin dışına çıkarak herhangi bir söz 
söylüyorsa; tekrar ediyorum, benim yapabileceğim 
iş, müftülere kontrol ettirmek, murakıpları görevlen
dirmektedir, Yeniden tekrar murakıp kadrosu alın
mıştır, onlarla da yürütülmekte ve nihayet kendileri 
eğitilmektedir, vatandaşlarımızdan da rica edilmek
tedir. Ancak, ne yazık ki bu şikâyetler hep umumi 
yapılimıaktadır. Efemdim vaazlarda, hutbelerde şu 
yapılıyor, bu yapılıyor; ama nerede ne yapılıyor, 
maalesef bu elimize gelmemektedir. Bizim zorluğu
muz buradadır. 

Kanaatim odur ki, bu gibi hallerle karşılaşan va
tandaş, mutlaka konuyu zaman ve şahis zikrederek 
bize bildirmelidir ki, peşine düşelim. Biz de bunun 
yanında müftülerle, murakıplarla ve nihayet müfet
tişlerimizle konuyu devamlı tahkik etmekteyiz. Şu 
hallide hultlbeierde sanmıyorum; hutbe ile vaazı bir
birinden ayırmak da büyük fayda var, ama Vaazlar
da belki bazı kişiler bu şekilde laflar etmektedir. 
Ettiklerini duyduğumuz gün, «Anayasanın hükmü, 

ceza hükmüne bağlanmamıştır,» hükmü yanlıştır, Bu 
sadece Ceza Kanunu ile değil, aynı zamanda 633 sa
yılı Kanunla da men edilmiştir. 633 sayılı Kanunda 
hiç bir kamu görevlisi için bulunmayan ağır cezalar 
vardır. Kamu görevlileri politika yaptıkları zaman 
mahkeme kararıyla görevlerinden uzaklaştırılırlar; 
ama din görevlesinin politika yaptığı müfettiş tara
fından tespit edildiği gün, derhal görevine son verilir. 
633 sayılı Kanunda bu hüküm var. Hiç bir kamu 
görevlisi için yoktur bu hüküm, 

Ayrıca, 633 sayılı Kanunda hükümler vardır; her
hangi bir şekilde verdiği vaaz planının dışına çıkan 
müftü için birinci defa yapılacak iş, ikinci defa yapı
lacak iş ve nihayet üçüncü defa bu görevden, yani 
vaiz görevinden ayrılmak gibi hükümler vardır. 

Ancak, zorluk bir yerdedir arkadaşlarım; açık 
açık belıirtiyorum. Ben1, «VaızJıaır normal yürüyor, 
hiç kimse aksi iş yapmıyor.» demiyorum; ama iddia 
ettiğim şudur: Herhangi bir suç, Diyanet İşleri Baş
kanlığı mensuplarına, müftülere, murakıplara, mü
fettişlere, Diyanet İşleri Başkanlığına veya Devletin 
herhangi bir kurumuna intikâl ettiği gün cezasını gör
mektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 4 arkadaşımızın 
daha soruları vardır, lütfen bunüiara da kısaca oevap 
arz etmenizi rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Yücel. 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Bakan bize haki

katen çok faydalı izahatlarda bulundular. Yoruldu
lar, evvela kendilerine teşekkür ederim. 

Diğer bir husus, camilerde ve kurslarda zaman 
zaman teberruların toplandığı ve özellikle dini gün
lerde, kutsal günlerde, Ramazan ayında bunun bir 
çoğunluk arz ettiği görülür. Bu teberrular bir dene
tim altında mıdır ve yerlerinde sarf edilmesi (Ki, 
bir hayır işidir, mahakkak sarf edilmesi gerekir.) 
kontrol edilmekte midir?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, kurslarda herhangi bir teberru toplanmaz, 
Sadece camilerde vilâyetlerin müsaadesi ile kurulmuş 
camii koruma, onarma dernekleri vardır, o dernekler 
valilikten aldıkları müsaadelere istinaden o paraları 
toplarlar ve yine valiliklerin kontrolleri altında o pa
raları sarf ederler. Ancak, yeni Kanunda istiyoruz 
ki, bu dernekleri kontrol yetkisi Diyanet İşleri Baş-

— 281 — 



Danışma Meclisi B : 37 1 8 . 1 . 1982 O : 2 

kanlığına da verilsin ve nihayet yine Kanuna koydu
ğumuz bir hükümde, bu camilerin içinde Diyanet 
işleri Başkanlığının müsaadesi olmadan hiç bir faali
yet olmasın. Şu anda maalesef kanunlarımız o der
meklere, camilerin içinde faaliyette bulunma imkânı 
vermektedir; ama yeni Kanun, omları tamamen ca
minin dışına çıkaracaktır. Ancak müsaadeliler bu 
toplamayı yapabilecektir ve camilerdeki bütün paralar 
dernekler tarafındandır, Diyanet tarafından değil. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsmail Hakkı De
mirci., 

İSMAİL HAKKI DEMÎREL — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını istediğim 
kamu şudur : 

12 Eylül'den evvel cenaze törenleri kamu düzenini 
bozacak şekilde, gerek sağ, gerekse sol çevrelerce 
istismar edilmiştir ve kamu düzeni büyük mikyasta 
bozulmuştur. Mahalli idaıreleride, mülki amirler, za
bıta amirleri elde bir yönetmelik bulunmadığı için 
müşkül durumda kalmışlardır. Sayın Bakanımız bu 
(konuda bür yönetmelik, bir düzenlıemıe yapmayı 'düşü
nüyorlar mı?.. Bu konuda açıklamalarını rica edece
ğim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim, bildiğiniz gülbi, Diyanet isteri Başkanlığınım 
görevleri caminin kapısında son bulur. Cenaze tö
reni, cenaze namazı, Diyanet işleri Başkanlığına 
aittir; fakat ondan sonra cenazenin ta mezara kadar 
götürülüp gömülmesi belediyelerle ve vilâyetlerle il
gilidir. Buna ait elbette ki kanuni müeyyideler var
dır: Herhangi bir zamanda bu hususlar kamu dü
zenini bozacak hâle geldiği zaman, belediyeler ve 
vilâyetler gerekli tedbiri alır, Ancak, cenazenin na
mazı kılındıktan sonraki kısmı tamamen bugünkü 
mevzuata göre belediyelere ve valiliklere aittir, Diya
netle alâkası yoktur. 

IBAŞKAN — TeşekMir ederim. Buyurun Sayın 
Hayati. GüiTtam., 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Bakanım, çok 
yoruldunuz, goriıyoruz...! 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ - -
Hayır efemdlim, hayır. İstirham ederim...' 

HAYATI GÜRTAN — Benttim sorum başka bÖr 
yönde olacalk; teknik yönldle, Rocaltepe Camii ile iliş-
(kffi. Camidim yapılış sltatüsümüı bSİyorum,: Yalnız, 
ısdn zamanlarda camimin ön, yani kuzey, camimin 
yan, yani doğu cepheleri'nldd inşaatlar yapılmaya baş
lanmıştır. Bu imışaaltüar, göriişülme göre bu görkemli 

yapının görünümünü son derece bozmaktadır^ Bi
lhassa MMıaıtpaşa Caddesinden bakıldığımda bu gör-
(bemi yapı, bu yeri yapılanlarım arasında kaybolup 
gÜtmıekltedlir diyebilirim. Acaba bu ek yapılar illlk 
puanda var mıydı, ydklsa daha sonra camiye gelir 
sağlamak balkiimınıdan bir ek tedbir olarak mı düşü-
nüilldlüı; bilgimiz var mıdır?... Teşeikkür ederimi. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Eflenldim, Kocatepe Camii, hiinldSğü gibi evvela bîr 
dermek tarafından: yürültülrnüiş, ianelerle bu işi devam 
ettirirken, biz geçen seme Diyanet işleri Vakfı ola
rak bu dernek'tem bu camiyi devraMıjk. Orafd'a sade
ce Diyanet işleri Başkanlığı tarafımdam; yani Diya
net Valkfı tarafımdan biüımem bir büyük otoparktır 
ve bu otopark zeminin altınıdadır.- Omum dışında, 
caminin arsasımını dışında özel şahıslar tarafımdan 
yaptırılan ibimialar vardır. Eilbdtitdklİ buma 'blMm maa
lesef gücülrnüiz yetaıemekltedir. Bir kısam (binalar, 
taralfımıızldan satın allımmıştır; çülnlkü istimlak etme 
yeftikimliz yokftur, istimlak etmle yetkimıiz olmadığı 
için o binaları lisltilrriark edememiışizdir; ama sahip
lerini raızı ederelk bir kısım bimalları satın almıışız-
diir̂  Umumi planfflaıma İçariisİnlde Ibu binalarım yıktı
rılması gerekirse yıkacağız. 

Amcalk, camiye İlave edlem biır som cemaat yeri 
'vardır. Bana verillem riota göre, o som cemaat yeri 
ilk planda; camimin, planımda var. Caımimim pliamımda 
olmayan hiç bir iınışaalt, otopadc hariç (Ki, otopark 
zeminin altımda yapılım aktadır.) bizim oami arsasının 
içimde yapılmamaktadır. Cami arsasının içinde bizim 
taralfımııızldam yapılmuış herhangi bfir inşaat yoktur.. 
«Yapılan yer saldece som cemaat yerlidir» diyor, Di
yanet Vakfımın Başkamı olan arkadaşımız,; Vakıf, hi-
lilyorsumuz bize bağlı değildir. 

IBAŞKAN — Efenldim som olarak Sayım Nermin 
Öztuış'un yazılı suaieri var. Bunlara dla çolk kısa ola
rak cevap vermenizli rica ediyorum^ 

/ ISayım Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularım Sayım BaJfcam tarafımdan ce-

vaplamd'irıllmiasımı saygı ile arz ederimi. 
Nermim ÖZTUŞ 

il. Kurlan kuralarında Atatürk resimli bulümdurul-
maisı için Diyanet Işlıeri Başkanlığınca kurslara bir 
genelge İl© duyurma yapıHmuş mildir?... 

IBAŞKAN — Buyurun Sayım Bakam1.' 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efenldim, Kur'am kurslarımda, istisnasız 2 23 3'ünde 
de Atatürk resmi Varıdır. 12 Eylülden sonra bir tek 
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arkadaşımız eğer lütfeder bize Atatürk'üm resmî ol
mayan blir Kur'an kursu gösterirse, gerçekten üze
rine bütün gücümle yürürüm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sorunun ikindi bölümünü okutuyo
rum:-

ı«2.; Yuırt dışıınldalkÜ Diyanleit vakıflarının Tünk 
Oülktüimieitlî ille resmi ilişkisi niedir?...»: 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

IDBVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim, yurt dışındaki Diyanet vakıfları, sadece 
Belçika hariç tutulursa, henlüz daha kuruilmaımııtştır. 
Balta Berlin'de de bugünlerde kuruilimıak üzeredir. 
Orada yapılan protokol ile ıbütün murakebasi orada
ki temsilbiliğiimiıze alilttür ve mutlak surette denetim' 
kurulunun başkanı, ya sefirdir veya konsolostur, 

BAŞKAN — Sorunun üçüncü bölümünü okutu
yorum): 

«3. Kurtın kurslarının Milli Eğitim Bakanlıığı 
müfettişleri veya illgiileTlinice denetlenmesi ve açılma
sı için Diyanet işleri Başkanlığı ile işbirliği halimde 
çalışacağına dair Mili Eğitim Bakanlığımın) yönet-
meİkİerinıe madde konmuş mudur?.r.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Efendim-, Kur'an Kursu Yönetmeliği, evvelce arz et
tiğim gibi, Mili Eğilim Bakanlığı fifie miiiştereken 
hazırlanmıştır. Resmi Gazetede yayıdanimışıtır ve al
tında da «Bu Yönetmeliği MİM Eğitüm Başkanlığı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı yürüttür» ibaresi vardır. 
Mili EğMiim Bakanlığı şimdiye kadar herhangi bir 
Kur'am kursunu denetlemek istediği zaman' hiç bür 
mukavemetle karşılajşımıamııştır. Binaenaleyh, Mfill 
Eğitim Bakanlığı, eğer kendi yönetmeliklerine de bu
nu koymak zorunda ise, bu bizim dışımızdadır; ama 
Kur'an Kursları Yönetmeliği sarahaten (Hanımdfenı-
diye ben bir Kurtım Kursu Yönetmeliği hediye et
mekten zevk duyanımı.) sarahaten bu üç makamın 
ayrı aya veya müştereken denetlemesini hükme bağ-
lamıştır^ 

BAŞKAN — Sorunun dördüncü bölümünü okutu
yorum!: 

«4. Kur'an kursları 3 Mart 1340 tarih 430 sayılı 
Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı değil midir?...» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 
Değildir efendim; çünkü Kur'an kursları Atatürk 
döneminde açılmıştır. İlk açılan Kur'an kursu 1924 
tarihini taşır ve o günden bugüne kadar da Kur'an 
kursları devam etmiştir. 

Arkadaşlarım, çök özür dileyerek söyleyeyim, Sa
yın Başkanın sabırsızlandığını biliyorum, çünkü va
kit geçti; fakat Tevhidi Tedrisat Kanununu yanlış 
anlamak Türkiye'de büyük ıstıraplar yaratır. Tevhidi 
Tedrisat Kanunu demek, bütün okulların Milli Eği
tim Bakanlığına bağlanması demek değildir. Nitekim, 
zamanın Milli Eğitim Bakanı böyle yanlış anlamış, 
askeri liseleri dahi Milli Eğitim Bakanlığına başla
mış, Atatürk haberdar olur olmaz derhal bu tatbika
tı durdurmuştur. Tevhidi Tedrisat Kanununun özü 
şudur : Eğitim felsefesinde birliktir. Eğer Kur'an 
kurslarında Türk eğitim felsefesine aykırı bir eğitim 
yapılmıyorsa, bu, ha Milli Eğitim Bakanlığına baş
lanmış, ha Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanmış; hiç
bir fark yoktur. Ama eğer bir kurumda milli eği
tim felsefesine, Türk eğitim felsefesine aykırı bir eği
tim yapılıyorsa, bu Milli Eğitim Bakanlığına bağlan
sa da yine yanlış bir tatbikattır. Şimdi gördük; Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğüne okul bağlı, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne okul bağlı, Tarım 
Bakanlığına okul bağlı, Sağlık Bakanlığına okul bağ
lı... Bunlar Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı olmu
yor da,, Diyanet İşleri Başkanlığı kurs açtığı zaman 
niye aykırı oluyor?.. O da Cumhuriyet kurumu, bu 
da Cumhuriyet kurumu. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 463 054 000 

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

111 Toplumun dini konularda ay

dınlatılması ve ibadet yerleri

nin yönetimi 11 516 091 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları

nıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

D) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

önce, söz alan arkadaşların isimlerini sunuyo
rum : Sırrı Kırcalı, Bekir Sami Daçe, Kamer Genç, 
Abbas Gökçe. 

Sırrı Kırcalı arkadaşımızı rica ediyorum. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Devlet Bakanı; 

Danıştay Bütçesi konuşulurken, Danıştayın duru
mundan birkaç satırla da olsa bahsetmede Ve Danış
tayın geleceği için bazı dileklerde bulunmada yarar 
düşünürüm. 

Burada konuşurken tenkit edeceğim hususların 
kişilere mahsus değil, sistemlere ait olduğunu özellik
le belirtmek isterim. 27 yıla varan zamandan beri Da-
nıştayda bulunuyorum. Danıştay Başkanlarından, Da-
nıştayı yönetenlerden çok saydığım, çok sevdiğim, 
ıbelki istisnasız kişilerdir hepsi. Aralarında akrabala
rım da var; o sebeple sistemi tenkit ettiğimi kabul et
menizi özellikle belirtmek isterim. 
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Bölüm ^ 1 ^ 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 754 710 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

0 niza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçemiz ka
bul edilmiş bulunuyor. (Alkışlar)1 

Müsaadenizle oturuma 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.40 

10 Mayıs 1868 günü, Sultan Aziz'in bir nutkuy
la, Mithat Paşa'nın Başkanlığında Türkiye'de Danış
tay kurulduğunda, Fransa'da Danıştay 70 yıla yakın 
bir maziye sahip bulunuyordu. O da Napolyon Bo-
napart tarafından kurulmuştu. 24 Ağustos 1790 ta
rihli Fransız Kanununda, «Yargı idareden ayrıdır ve 
daima ayrı kalacaktır. Hiçbir vesile ile bahane ile ad
liye yargıçları idari işlere karışamayacağı gibi, idari 
görevlerinden dolayı memurları muhakemeye de ça
ğıramazlar.» hükmü yer almıştı. 

Danıştayımızın kuruluşunda da bu düşünce yatı
yordu. Sultan Aziz'in, Danıştayı açış nutkunda, çok 
enteresandır; «Teşkilatı Cedide; (yani Danıştay) Kuv-
vei icraiyenin, (yürütmenin) Kuvvei Adliye (adli gü
cün) ve diniye...» Bu da çok enteresan, laikliğin ade
ta başlangıcı bir noktada, «ve teşriiyeden tefriki esa
sına müstenittir.» demektedir. 

Fransızlar daha sonra Danıştaya uygun bir yay
gın teşkilat kurma gayreti içine girmişlerdir ve Da
nıştayımızın kurulduğu tarihlerde bunun ciddi çalış
maları içerisinde bulunuyorlardı ki, 1870 tarihinde 
Fransız Bölge tdare Mahkemelerinin kurulması, Üçün-

•'->• — > » • • « » • < -

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 17.05 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER: İmren AYKUT, Mehmet PAMAK 
» 

BAŞKAN — Üçüncü Oturumu açıyorum, 
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cü Napolyon'un yardımcılarından ve Damştayın bü
yük hukukçularından Aucoc planını içerir. 1889 yı
lında bir İdari Yargı Usulü Kanunu çıkardılar. Çetin 
mücadelelerden sonra, İkinci Dünya Savaşının biti
mini izleyen yıllarda Bölge idare Mahkemelerini Ge
neral De Gaulle'ün çıkardığı bir Kanun Kuvvetinde 
Kararname ile gerçekleştirdiler. 

Biz de Danıştayı geliştirme yolunda büyük gay
retler gösterdik. Cumhuriyetin ilk yıllarında (ki, Bü
yük Millet Meclisinde dahi Danıştay bir nevi yürü
tülmüş idi ve memurin muhakemat işleri Büyük Mil
let Meclisinin bünyesi içerisinde yürütülüyordu) 669 
sayılı Kanun ile yeni Devletimizin ilk Danıştay Ka
nunu kabul edilmiş oldu. Bundan 13 sene sonra, 1938 
yılında, 27 sene uygulamada kalacak 3546 sayılı Ka
nun yürürlüğe girdi. 

1924 Anayasasının 51 nci maddesinde «Yürütme 
Gücü» arasında yer alan Danıştay, 1961 Anayasasın
da «Yargı» bölümüne geçmiş ve 140 ncı maddede 
yer almıştır. Fakat, ne yürütme gücündeyken ve ne 
de yargı gücündeyken Danıştay, iyi bir yönetime ka
vuşamamıştır. Hayret edilecek bir şeydir ki, Tanzi
mat hareketinin bir eseri olan, Batılılaşmaya öncü ol
mak ve Batı nizamlarını Türkiye'ye getirmek için 
ve yönetimde hukukiliği sağlamak için kurulmuş olan 
Danıştay, kendini hiçbir zaman istenen düzeyde yöne
tememiştir. 

1968 yılında, Damştayın 100 ncü Kuruluş Yılında 
basılan kitapta, Damştayın yüceliğini sembolize ede
cek geçmişiyle ilgili ve işgal ettiği bir bina aranmış 
resmi çekilip kitaba konmak için, pek ahım şahım 
bir şey bulunamamıştır. Ben 1955 Eylülünde Danış-
taya geldiğimde, Başbakanlık için yapılmış, Başbakan 
İnönü'nün kapısından şöyle bir bakıp, beğenmeyerek 
görüp gittiği bir binayı İstatistik Genel Müdürlüğü 
ile paylaşmaktaydı. Odaları ve döşenmiş eşyası ger
çekten tam bir modası geçmişliğin örneği bulunu
yordu. Bunu söylerken bir taraftan tenkit ediyorum, 
bir taraftan da o zamanın insanlarının bir yönden de 
ne derece bir tevazu içerisinde olduklarını hayretle 
seyrettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. 

Danıştay gerçekten şu anlatacağım olaylarla !Tür-
kiye'de tutumlu hareket etmenin bir örneğini vermiş
tir, bu olayın bir yönüdür; ama ben biraz daha par
lağını arzu ettiğim için, o konulan o istikamette ten
kit edeceğim. 

Koca Danıştayda 6 Daire Başkanı, bir Genel Sek
reter ve bir de Danıştay Başkanının telefonu vardı. 
Geri kalan bütün kanun sözcüleri, başyardımcı ve 

| yardımcılar «Su odası» denen ve su dolabının da bu
lunduğu bir odada jetonlu tek telefonla dışarıyı arar 
ve konuşabilirlerdi. 

Danıştay Başkanlığının kaybolmuş olan ' dosyaları 
arattığı yığınlarla dosyanın ve tozların bir arada bu
lunduğu bir Arşiv bulunmaktaydı. Kitaplığında beş 
kitabı seri olarak izlemek olanağı yoktu. Ya Osmanlı 
İmparatorluğundan kalmış koltuklar vardı (Ki, bun
lar arasında Talat Paşanın koltuğu birisiydi, Allah 
rahmet eylesin) yahut hazeren sandalyeler kullanılır.; 
divit kalemlerle imzalar atılırdı. Bir kurula girildiğin
de dosyalardaki bilgileri anlatmak için not aldığınız 
kâğıdın temiz bir kâğıt olması imkânı yoktu, yaşlı ve 
tecrübeli üyeler bize, «Kullanılmış eski kâğıtlar var
dır, lütfen onların arkasına not alınız» derlerdi; ama 

I ben de bekârdım, kollarımı temizletmekden canım çı-
I kardı. 
I Hâkimler, kaymakamlar ödenek alırlardı. Ben de 
I kaymakamlıktan gelmiştim; ama Danıştayda bunla-
I rın hiç birinden yararlanan bir tek kişi yoktu. 
I Hiç unutmam, Danıştay o kadar sıkışık ve meşgul 
I vaziyetteydi ki, Altıncı Daire Başyardımcısı, «Bugün 
I Dairenin kapısını kapatsak, üç yılda işleri bitireme-
I yiz» demişti. 
I 1961 Anayasası Danıştayı buna biraz yakın koşula 
I 1ar içinde buldu. İlk iş Danıştay Kanunu ve Bölge 
I İdare Mahkemeleri Kanun Tasarısını hazırlamak ol-. 
I du. 521 sayılı Danıştay Kanunu 1964 Aralığında yü-
I rürlüğe girdi ve bu Kanun büyük imkânlar sağlıyor* 
I du. Fakat, 1961 yılında bizzat hazırladığım Bölge 
I İdare Mahkemeleri Kanun Tasarısı bütün makaleleri-
I me, bütün uğraşlarıma, her gelen bakana ricama rağ-
I men (Bugün özellikle Bahtiyar Uzunoğlu Beye tavsi-
I ye etmek istiyorum, sıkılıyor ihracat kredisi kanunu 
I çıkmıyor diye, sabretmesini istirham edeceğim) ve 
I 1961 Anayasasının geçici 7 nci maddesi, «Altı ay için-
I de çıkacak» dediği halde 1961 yılında altı ayda mı 
I çıksın, iki ayda mı çıksın münakaşasını yaptığımız 
I halde 20 yıl sonra bugünler belki çıkacak zannediyoı 
I rum. 
I Bu yıllardan sonra Danıştaya Devlet her türlü 
I imkânı vermeye çalıştı. Meslek mensupları iki yılda 
I bir terfi ödeneklerini aldılar, yaz aylarında tatilleri 
I kabul edildi. Hiç kimseye ödenek verilmediği halde 
I 1967 yılında Danıştay binası için bütçeye karşılık 
I kondu. Fakat, bir gün yine Damştayın idare sorunu 
I karşımıza çıktı. Danıştay binası yanında uygun arsa 
I bulundu ve Damştayın gerek ek bina, gerekse otopark 
I yerine ihtiyacı olduğu halde bunlar satın alınamadı* 
I kamulaştırılamadı, Danıştay bir noktada sıkıştı. 
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Büyük uğraşılarla Danıştay Kanununa, mensup
larını ideal yargı sisteminin uygulandığı ülkelere gön
derebilmesi için madde kondu (Ki, benim idealimdi 
kafamda. Ben Danıştayda Fransa'ya gitmiş ilk iki ki
şiden biriydim) ve bu bir tüzüğe bağlanmış olmasına 
karşın bunun Tüzüğü ancak 9 yılda çıkarılabildi ve 
bu Tüzük hükümleri yıllarca uygulanmadı, uygulan
dığı zaman da yanlış uygulandı. 

Danıştay Kanun Sözcüsü ve Başyardımcıları ve 
belli derecedeki yardımcıların Danıştay dışında di
ğer bakanlıklarda görev alması ek 7 nci maddede dü
zenlendiği halde bu gerçekleştirilemedi. Bu çok önem
lidir, Danıştayda çalışacak kişiler son derece güç 
şartlarda yetişmesi lazım gelen insanlardır, hem ida
reyi bileceklerdir, hem hukuku bileceklerdir. Fransız
lar bunun tecrübesini yapmışlar, Danıştayın içinden 
yetiştirilenleri çağırmışlar, bakmışlar ki bunlar üstat
larının etkisi altında kalıyor; dışarıdan getirmişler, hep 
idarenin zaruretlerinden bahsediyorlar; bu sefer tut
muşlar, Danıştay için yetişmiş olan kişilere dışarıda 
hizmet verme sistemini getirmişler, tşte biz de bunu 
getirmiştik; fakat maatteessüf çalıştıramadık. Şimdi 
bir Danıştay raportörü 20 - 22 yıldan beri Danıştay
da olmasına rağmen dışarıda hiç hizmet almamıştır. 
Geçenlerde Anayasa Mahkemesine gittiğim vakit Da« 
nıştaydan seçilen üyeye soruyorlar; «Dışarıda ne va
zife yaptın, kaymakamlık mı, hâkimlik mi, umum 
müdürlük mü, ne yaptınız siz?» «Efendim, ben Da-

, nıştaydan birinci derecede raportör olarak geldim, 
şu derece raportörlükten birinci dereceye kadar gel
dim, Başyardımcı oldum, Kanun Sözcüsü oldum» 
deyince, «sizi biz nasıl seçelim?» diyorlarmış. Bu o 
arkadaşların değil, Danıştay yönetiminde gördüğüm 
kabahatlerdir bunlar, arkadaşlarımız bunun ıstırapla
rını çekmiştir. 

Kuruluşundan 110 yıl sonra Danıştay bir binaya 
kavuştu; fakat inanır mısınız, bir açılış töreni bile ya
pılamadı. 1967 yılında yapılan düzenleme ile Devle
tin pek güzel arşiv tesisleri kurmasına karşın (Ki, bi
nanın planlarını bizzat ben Genel Sekreter Yardım
cısı iken görmek imkânını buldum, orada bulundum) 
1 500 metrekarelik bir arşiv yeri hazırlanmıştır, çok 
nefis bir arşivdir; fakat bugün istenilen noktaya ge
linemedi; halbuki çalışkan da bir Genel Sekreteri bu
lunmuştu Danıştayımızın. 

Bugün Danıştay otopark yeri olarak Ankara Be
lediyesine ait yolu kullanmaktadır. Danıştay hem 
Hakkâri vilayetinin, hem Rize vilayetinin, hem Edir
ne'nin, hem İzmir ilinin Danıştayıdır, aynı zamanda 

Ankara'nın Danıştayıdır, Ankara Belediyesinin yerle
rini işgal eder. Bunu maatteessüf Kültür Bakanlığı
mız da yapmaktadır, önündeki yolu işgal etmekte
dir, arabalarını koymaktadır. Devletin gücüne güve
nerek Belediyeye külfet olmaya hiç hakkı yoktur. 

Danıştay Kanununun 166 nci maddesinde Tasnif 
ve Yayın Bürosu düzenlenmiştir. Bu büronun görev
leri sayılırken, «Mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak» 
hükmü de yer almış olmasına karşın, bugüne kadar 
buna ait bir girişimin yer aldığını ben bilmiyorum. 
Halbuki, bu konunun ne derece önemli olduğu Sayın 
Kâzım Öztürk'ün birkaç gün evvel bu konudaki Ka
nun Teklifi nedeniyle görüşülmüş bulunmaktadır. 

Pek çok değerli elemanın bir araya geldiği Da
nıştayda bu idare yokluğu nedeniyle hiçbir yenilik 
getirilememiştir, örneğin, bugün dünyada pek çok 
yüksek dereceli mahkemede isabetli karar vermek için 
bilgisayarlardan yararlanıldığı halde, Danıştay bu ko
nuda hiçbir girişimde bulunmamış ve yine hafızaya 
dayanan, kararları hatırlamak suretiyle işleri görmek 
cihetine gitmiştir ki, bu tevhidi içtihat müessesesinin 
bol bol işletlmesine neden olmuştur. 

Danıştay, Fransız Devletnin verdiği burslar dışın
da dış ülkelerle ilişki kuramamış, kararlarını onlara 
yansıtamamış, onların kararlarını tartışma imkânı bu
lamamıştır. 

Bazen hiç yokken daireler kurulmuştur. İşler, dos
yalar bir sıra ile çıkarılacağı yerde rastgele bir dü
zenle çıkarılmaktadır. Bunlar kanıma göre kurulan 
sistemin bir denetime imkân vermemesinden kaynak
lanmaktadır. İdare Hükümet tarafından denetlenir, 
Hükümet Parlamento tarafından denetlenir, Parla
mento Halk tarafından denetlenir. Danıştay ve ben
zeri Anayasal ve bağımsız kuruluşlar hiçbir kimse ta
rafından denetlenmemektedir, daha denetlendiği de 
belli değildir. 

Danıştay Kanununun 2 nci maddesi, Danıştayın 
bağımsız olduğunu, yönetimi ve temsilinin Birinci 
Başkana ait olduğunu göstermekte ve Danıştayın büt
çe ve Hükümetle ilgili işlerinin Başbakanlık aracılı
ğıyla yürütüleceğini hükme bağlamaktadır. Şimdi yi
ne «Efendim, 'Başbakanlığa bağlı müesseseler bugün 
konuşulacaktır» falan gibi radyoda sözler geçiyor. 
Böyle bir şey yok; yani Danıştay Başbakanlığa falan 
bağlı değil, işte hüküm meydanda, sadece bütçe ile il
gili ilişkileri, bakanlıklarla ilişkileri Başbakanlık ara
cılığıyla yürütülüyor, bu maddenin konusundaki ka
sıt odur. Yani, «Sakın bizi herhangi bir bakanla mu
hatap etmeyin, Başbakanlık marifetiyle iş yaparız biz» 
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diyor Danıştay Kanunu. İşte bu bağımsızlık, seçilmiş 
bir kişinin yıllarca tembelliğe kaçan bir havaya gir
mesine neden olabilmektedir. 

Danıştay, kurullar şeklinde çalışan yüce bir mah
keme, bir danışma yeridir. Ülkenin vazgeçemeyeceği 
çok önemli görev görmektedir. 100 yılı aşkın bir sü
redir pek çok değerli insanın görev aldığı bir merci-
dir. Çalışmalarının yasal boşluklar Ve keyfi tutum
larla hiçbir zaman bozulmaması gerekir. Bu nedenle 
de ona rahat, düzenle çalışma sağlayacak bir sistemin 
kabulünün biran önce yürürlüğe konmasını dilerim ve 
Bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bekir Sami Daçe, lütfen. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Vazgeçiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, buyurun. 
iKAfMOR GENÇ — Sayın Başkan, Danışma 

Mecl'isiriin sayın üyeleri, Sayın1 Devlet iBakanıımıiz; 
iBütlçasin'i görüşmekte olduğumuz Danıştay, Tür

kiye Cumhuriyeti bugünkü fonksiyonuyla 196İ1 Ana
yasasının 1114 ncü maddesinde yer allan «İdari ey
lem ve işlemlere karşı yargı yolu açıktır» hükmümü 
uygulamada sağlayan bir kuruluştur ve Anayasanın 
140 ncı ımaddesine göre kurulmuş yüksek bir 'İdare 
mahkemedir, 

Uygulamada ve tatbikatta, (hatta günlük yaşamı
mızda bu kuruluşa yapılanı birtakım tenkitlerin n'e 
Iderece haklı olup olmadığı konusunda süperin bilgi 
sahibi olab'ilm'esi için, Ibu kurullüşan işleyişi, bu ku-
rufruştakli açılan davaların karara bağlanması aşa
malarımda geçirdiği saıflhıalar, (idari yargı ile adli yar
gının ayrilmasını gerelklt'iren zamureftler ve 'idaremfin 
yargı deneltıim'ine tabi tutulmasında hiâkim olan kri
terlerin ne olduğu ve özelikle 'bunlar arasında 'tak
dir yetkis'inlin Danıştay tarafından denetlenmesinin 
doğurduğu sonuçlar konusunda kısa bir bılgli arz et
meye çalışacağım. 

Balhısetltiğlilm konular İptal davalarıyla ilgilidir. Da
va öncelikle bir genel evraka veyahutta kaza ve vi
layetlerde valilik Ve kaymakamlara bir dilekçe ver
mek suret'iyle açılır, Danış-tayım gene! evrakına gelir, 
Danışltay gen'el evrakında 'ügjfti olduğu daireye git
mek üzere Ibir ayrıma bürosu kurutmuştur, bu ayır
ma bürosunda dairelere göre tefritte edEir, ilgili ge
n'el sekreltier muaVin'in'in imzası alındıktan sonra dai
resine gider, dairesinde (yine kalemlimde) dosyası açı
lır, kaydedilir, ilgili da'iıren'in teltkik hakimline gider, 

dosyanın Danıştay Yasasında fbölintülien nitelikte usu
le uygun olarak açılıp açılmadığı yönünde Ibir dik 
tetkikten geçer, ondan isonra tekrar Danıştay Savcılı
ğına gönderiler, Danıştay Savcıl'ığınidan düşünce alım-' 
dıkjtan -sonra gelir, eğer dosya yürütmenin durdurul
ması talebini ıtaşımaklta ise, tekrar tteltk'ik hâkimine 
verilir, tdtk'ifc bâkami bu dosyayı bu aşamada 'ince
ler Ve heyete getirir. Ancak, eğer yürütmenin dur
durulması talebi yoksa, dava dUekoeslinin bir örne
ği idareye gönderilir, idare buna cevap verirse 'idare
nin verdiği cevap davacıya tebliğ edilir, davacı ida
renin cevabına oeVap verirse o cevap tekrar İdareye 
gider, 'İdare yen'iden cevap verme imkânını 'ister veya 
bu imkânı 'kullanırsa, (tekrar Verdiği o cevap davacı
ya 'tebliğ 'edilir, yani «'Replik düblic» diye bir işlem 
cereyanı eder ve ondan sonra dosya tekemmül etmiş 
sayılır, Danıştay Savcılığına gönderilir, oradan dü
şünce alarak gelir, 'heyet dolabında sıraya girer ve o 
sıraya göre de tekrar tetkik hâk'im'ine verilerek ince-
len'ir ve dairesi tarafından karara bağlanır. 

•Bu aşamalar tabii o kadar kısa bir zamanı gerek-ı 
t;irmeyen aşamalardır. Özelikle bazı kimselerin, «Da-ı 
nışlfiaydan bazı kararlar bir iki günde, beş günde, ba
zıları 'ise göç çıkıyor» yolundaki Söyleyişleri, b'ir 
noktaya kadar üç Veya beş günde çıkan yürütimienfin* 
durdurulmaısı kararlan yönünde doğru olabilir, ama 
bizim bürokrasümin işleyişÜnde bir takım aksaklıklar 
Var. özellikle kalem işl'emlerin'inı çabuM'aştırıılıması 
Veyahut'ta ağır yürütüilmes'i, normal seyrine bırakıl
ması medeniyle bu davalarda bir çabukluk veya b'ir 
uzama süresi olüyör.. (Bu tamamen1 kalem işlemlerin
deki ağır veya süratli işleyişim bir sonucudur, 

tMalumunuz olduğu üzere, idari yargıyı adli yar
gıdan ayıran en önemli unsur, idarenin kenldüs'ine bas 
birtakım nitelikler taşıması Ve lidari 'işlemleri ide in
celeyecek yargı organlarının, bu idarenin özellikleri
ni, 'isteyişleririi, idari flbJtiyaıçliarı takdir edecek Ibör bil-
ıgii, kültür ve idarenin zaruretlerini bülen bir riilteliktaı 
olması gerelklt'iğ'i, artık devrimizin idare hukukçuları 
tarafından kabul edildiği 'için, idari yargı adili yargı
dan ayrıtaiEştır. 

özellfikle Danıştayın uygulamada tenkit konusu1 

olan «İdarenin takdir yetkisine müdahalesi» konu
sunda, malumunuz olduğu üzere birtakım tenkitler 
ortaya çıkmak'tadır. Danıştay kendisiine açılan da
vada, dava konusu edilen îşl'emli, yetki, sebep, konu, 
maksat, şekil yönleriyle inceler. Bunlarını arasında 
lmaksa>t denetimi varadır, özellikle kamu persönelnin 
maksat denetfimini yaparken, İdarenin geniş b'ir tak-
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dir hakkımın olduğuna Danıştay inanır ve zaten tak
dir hakkı idaren'in işlevinin yerine getlirilımıesi bakı
mından zaruri olan ve 'idarenin var olmasına bağlı 
bir yetkidir. idarenin bu takdir yetkisi olmayınca, 
'idarenin ItakldÜr yetkisi elinden alınınca idare hiç bir 
îış yapamaz. Ancak, İdare bu takdir yetkisini nasıl 
kullanacaktır?... ıBuraısı önemöidir. tdare takdir yet
kisini kamu yararına, kamu hizmeti gereklerine uy
gun olarak 'kullanmak zorundadır* 

Bir örnek Vereyim ben 'size: Bütiçe-PJan Komis
yonunda blir arkadaşımız içişleri Bakanımıza, «Mer
kez Vafîsi olarak ihalen İçişleri 'Bakanlığında kaç İkisi 
vardır?» "diye ısordullar. Sayın Bakantoıız. da «Ö39 
Itane mierkez halisi vardır» dediler., 

Arkadaşlar;' 
Türkiye'de 67 tane vilayet vardır. §u anda ^39 

tane mıerkez valisi vardır.. 
AKİlF E'RÜİNAY — 139 olması lazım, 
KıAlMBR GENÇ — 239 olarak aklımda kaldı, 

'bilmiyorum. 

BÜTÇE - (PUAN KOMİSYONU IBİA$K1AINI 
IMIUSTTAFA A. AYSAN —139 olacak. 

KİAIMOR GENÇ — lOnu tahkik ederiz efendim. 
Merkez valilerinin b'ir kısmı da kendi aramızda. 

ıBunlaır eniğin 'idare itecrübesline 'saıhlip olan ve bu ka
demelere bir günde gelmemiş insanlar. Öyle olunca; 
ya bu. arkadaşlarım tayininde tdare takdir hakkını 
yanlış kullanmıştıır veyalhütta görevden almada tak
dir hakkını yanlış kullanmıştır; yani ikisinden birin-
Ide halta yapmıştır. Eğer ikisıindön birinde (halta yap
masaydı, şu anlda 67 tane valimiz olması lâzımdı. 'Bir 
yerde bir hata yapmıştır. 

Danıştay yargı denetimini yaparken, «Ey tdare,, 
sen talkdir yetkeni kullanırken kamu yararı ilkesine 
ve hizmet gereklerine Uygun kullanmak zorundasın» 
diyor. Bu şekilde kullanıldığına kanaat götürmediği 
bir takdir yetkisine 'dayalı bir işlemi Danıştay elbet-
De Ikfi iptal edecektir. 

Fazla örnek vermek istemiyorum:, ama şu örneği 
de vermeden 'geçemeyeceğim: Bir Ziraat mühendi
siyle (idare 'edilebilecek küçük bir vilâyete, 'Mare 11 
tane ziraat mühendisi ıgönldermek suretiyfe takdıir 
yetkisini bu yolda kullanmıştır, Şimdi, oraya tayin 
edilen bir ziraat mühendisi geliyor Danıştaya, «tda-
re benim üzerimde b'ir tasarrufta bulunurkten, kamu 
hizmeti gereklerinle ve kamu yararı ölçüsünü kıstas 
almak suretiyle işlem ıtesis efimek zorundadır. Bakın, 
bu ilin kapasitesi şudur. ^Buraya îdare zaten ihtiyaç 
(dışı zaten fazlasıyla biritakıım eleman göndermiştir. 

Böyle olunlca, (tdare benli buraya göndeırımeklle, be* 
nim herhangi bir suçum olduğu veya İdareye hizmet
te kusur ediğim için değil, sadece Ibirtalkıim kişisel 
nedenlerle /beni tayin Ediyor Ve takdir hakkını Yasa
nım verdiği yetkileri aşmak suretiyle yanlış kullanı
yor» 'diyor. O zaman Danıştay da elbette ki burada 
İdarenin (takdir hakkını yanlış kullandığı neticesine 
varıyor Ve bu idari işlemi iptal ödiyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Za'man içinde Danıştayın kalldırılmaisı veya birta

kım operasyonlara tabti tutulması konusunda bazı 
olaylar olmuştur. Özellikle 19711 Anayasa değiş'M'i-
ğinlde Ve bugün de Danıştay Ve Bölge idare Mah
kemeleri Kanunu çıkmak üzeredir. Yalnız ben size, 
özellikle Fransa lile İdare Hukuku yönünden çok ya
kın ilişki içinde bülunduğumıuz için bir mlisal Ver
mek isterim. Malumunuz, 1958 yılında Fransa'da Ce-ı 
zayır IhaıM nedeniyle, birtakım olaylar olmuştur ve 
Fransa karışmıştır. O zaman I19Ö2 yılında 113 Nisan
da halk oylaması yoluyla, referandum yoluyla bir 
IKanun kabul ddilımliştlir. Bu İKanonda Cuımhurlbaş-
kanına fevkalâde Ihalierde veyalhuıtta Cezayir Harbin
de Memlekete ihanet ©den kişileri askeri bir özel! 
mahkemede yargılamak suretiyle İdama mahkûm et
me ydtiklildinıi vermiştir. Hükümet, böyle kanun kuv
vetinde bir kararname çıkarırken, o zaman Fransız 
Danıştayının da görüşünü almıştır. Fransız Danışta-
yi demiş ki, «Evet, Iböyle olağanüstü mahkeme ku
rabilirsin» demiştir. 'Neticede de mahkemfeyi kur
muşlar ve bu ımahlkeme 5 kişiyi idama mahkûmj^eth 
m'iş. ©unlardan bir tanesi Danıştaya dava açmış, 
demiş M, '«Hukukun 'genel ilkeleri Vardır. Hukukun 
genel ülkesinde, tek dereceli bir Ceza mahkemesi ol
maz. Ifdare bir tek mahkemeyle beni idama mahkûm 
«Cmiştir ve kurduğu bu özel mahkeme hukukun ge
nel İlkelerine aykırıdır» Bunun üzerine Fransız Da-
nıştayı bu mahkemenin kuruluşunu hukukun genel 
İlkelerine aykırı bularak, kaldırmıştır, iptal etmiştir 
ve o mahkemenin verdiği 5 tane ölüm cezasını da ne
bice iftübaıriyla hükümsüz kılmıştır. 

O sırada Fransa'da Danıştaya karşı birtakım 
tepkiler dfoğmuşftur; (fakat (o zaman Fransız Danışta
yının üyelerinin, başkanlarının atanması tamamen 
Devlet Başkanının yetkisi 'içinde olmasına rağmen, 
Fransız lCum|h.urba§kanı veyahutta Devlet IBaşkanı 
De Gaulle, Danıştayı kaldırma yerline, Danıştayın 
yetkilerin/in artırılması ve Danıştayın görevini, işlleivi-
rii Memleket gerçeklerine uygun olarak yapması ko
nusunda da üyelerin statülerine bir garanti getirmiş
tir. 
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BAiŞKAİN — Sayın ıKamer Genç, üç 'dakikanız 
kaldı efendim. 

'KAMER GENÇ — Evet «fendim, farkındayım 
Sayın iBaşkanım. 

Sayın arkadaşlarım; 
İBu maktada bir İde Danıştay kararlarının uygüla-

ntşıırta temas etmek IMiyiorUm. 'Şimdi, Danıştay 1961 
Anayasasıyla kurulmuş, İdari işlemleri 'Danıştay Ka
nununun tanıdığı ölçüler liçinde inceleyen Ve Anaya
sanın (,1.!3!2 nci <ve Danıştay 'Kanununun 95 nlci mad
desi gereğince kararlarının idare tarafından veyahut-, 
ta ilgfii kuruluşlar tarafından hiç değuşt'irilmiöden ye
rine geflirilmıesi gereken bir 'Kuruluştur. Zaman za
man Danıştay Ikararl'arı yerine geöirilmemiş'İr, ama 
ışu bahane 'ileri sürtü'lmüşlîair; «Efendim, MedMn üs
tünde bir Anayasa Mahkemesi, idarenin 'üstünde de 
bir Danıştay olunca, bu idare yürümez.» denilmiş. 
Ama hliç bir zaman Danıştay, fdareyi felce uğrat-
maimıştır, idari ve siyasi başarısızlıklarının sebebi ola-
ralk gösterilmiştir. Aslında İdare, hesabına gelen Da
nıştay kararanı uygulamış, fakattı hesabına gelmeyen 
Danıştay kararını uygulaimıamış'tır Ve tazminat Öde
me yolluna gitmiştir Böylelikle idareci durumunda 
bulunan kişiler Devletin hukuk Devletli olma vasfı
nı bir 'tarafa iterek, bu Danıştay kararlarını uygula-
îmıamışlardır. Malumunuz olduğu üzere hukuk dev
letli lojmanın en belirgin niteliği, idari işlemlerim yar-> 
gı denetimine tabi (olmasıdır ive hukuk devletli de 
Cumhuriyetin ıtemel bir nütelüğidir, 

Şimdi, Idemokrasierde yargı denetimli belki di
kenli Ibir ;gül gibi karşımıza çıkabilir, ama vatanlda-
şın 'idare edilenlerin, İdare edenler karşısında bir 
güvencesinin de olması inkiâr 'edilmez bir gerçektir. 
/Buna rağmen Danıştay kararları uygulanmadığı hai
lde, sırası (geldikçe de demişlerdir ki, «Bizi bağlayan, 
(blizii başarısızlığa götüren Danıştaydır.» 

Bir de son bir konuya değinmek istiyorum. Şim
di, Danıştay ve Sayıştay 'ilişkisi .konusunda bir me-
ısel'e var. Malum' föi'duğunulz lüzere, 19«3l 'Anayasasın
da Sayıştay idare içinde yer alan ve Türkiye (Büyük 
Müttdt MeCllisıi adına Devletlin 'gelir ve giderlerini in
celeyen bir Kuruluştur. Danıştay ise. Yüksek Mah
kemeler içinde iyer alan b'ir Kuruluştur. Simidi, dün 
bir Sayun hocam burada ifade buyurdular, dediler 
ki, «Buna bir bağımsızlık Verelim,» Ancak, uygula
mada şöyle birtakım olaylar oluyor; yani Anayasa 
hazırlama aşama'sındayız, o bakımdan bunu söylüyo
rum şiırodli örnek olarak, Maliye Bakanlığı bir mu
hasibe bir emir veriyor, «Fada mesailer, Gelir Ver

gisine tabi değil» diyor. Malumunuz, Anayasanın 
125 nci maddesinde 'İdare elemanii yönünden der ki, 
«Bîir miemur, üsünden aldığı Ibir emri, yönetoenılîik, 
tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı (gö
rürse uygulamaz.» Ama hâkiım, karar verirken evve
la Anayasaya, kanuna, hukukun' genel ilkellerine ve 
vicdani kanaatlerine bağlı kalır. Burada bir terslik 
vardır; yarti idari eleman üstünün verdiği bir emri 
uygulamak zorundadır; suç unsuru olmadığı müd
detçe. Muhasip, IMalliye Bakanlığımdan aldığı em'ir 
gereği, yaptığı ödemeden vergiyi kesmiyor, ama Sa
yıştay gidiyor, «Arkadaş, ben Maliye Bakanlığı din
lemem, bu, Vergiye tabidir» diyor ve de muhasibe 
milyonlarca lira zimmet çıkarıyor. 

Şimdi, burada bir de Danıştayım denetimi vardır. 
Aynı faaliyet, mesela «Fazla meşki vergiye tabi mi
dir, değil mlidir?» konusunda Danış/tayın da, o öde-
mel'erinti yapma aşamasında vergi kesilmedi takdirin
de ona karşı açılan davaları inceleme yetkisi var
dır, Danıştay da ora'da icabında karar veriyor, «Bu 
vergiye tabi değildir.» diyor; o zaman Sayıştay «Ta
bidir» diyor. Ne oluyor?.. IBir Mlem meydana çıkı
yor. 'Yani benim burada demek istediğim; idari yar
gıda teklik çok Önemflidir. Aksi halde uygulamada 
daima böyle (muhkemi kaziye halinii almış 'iki' başlı 
kararlarla karşılaşıp, vatandaşın haklarının iveya Dev
let haklarının ortadan yok olması sonucu doğacağı 
için, burada bence bir düzenlemeye giderken; özel
likle tek bir yargı ısllstemiimin birlik Sağlaması konu
sunda Ve uygulamada ferahlık yaratmak konusunda 
büyük yararı olduğu inancındayım. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kamer 

Genç. 

ıBuyurun Sayın Asım İğneciler. 
A. ASIM İĞiNEGÎUBR — Sayın Başkan, Sayın1 

Bakan, değerli arkadaşlarım'; 
Danıştay konusu, benlim çok dışımda, hukukçu 

ardakaşlarımı ilgilendiren bir konu. Ancak, benden 
önce konuşan IKamer Genç arkadaşım, Türkiye'deki 
uygulatması hasebiyle çok talihsiz bir mevzuun (mü
dafaasını yapmaya çok uğraştılar. Ben'im bu konuda 
söz almak hliç aklımdan geçmediği için hazırlık 'da 
yapmadım; onun için evvela afifinizi istiirham ede
rim1., 

Eğri oturup, doğru konuşmak gerekir. Danıştay, 
halk nazarında, uygulamasıyla İyi not almamıştır, 
Türk ıMilöfiinden, Türk Devletinden, Türk idaresin
den. Bunu benden çok daha 'iyi izah edecek değerli 
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arkadaşlarımız. ıvar; ama onlar .söz almadı, Iben ka
rınca kararınca arz etmek 'isterim,, 

Elbette Udi Atatürk'ün yapmış olduğu 'işlerin, kur
muş olduğu müesseselerin 'fevkalade 'iyi olduğuna, 'bu 
Devletin yararına olduğuna (inananlardan, ısam'irni 
inananlardan 'bir arkadaşınızım. Danıştayım kendisi
ne, şahsiyeti maneviyesline 'bir diyeceğimiz yoktur, sa
dece 'saygı sunarız, 

Danıştay (Kanunu 1961 Anayasasından sjorara 
Ideğ'işmıek suretiyle ve ondan daha da önemlisi, uygu
lamanın .Son derece Devlet aleyhine bir 'icra isalha-
ısı göstermesi hasebiyle, büyük tahribat yapmıştır. 
Devlet mekanizmasında., 

'Aslında, biliyorsunuz, sayın arkadaşımın; da ifa
de ettiği ĝ ibi, 1960'ta Anayasa Mahkemesi üyeleri 
görevlerinden aTJfedtilmliş, yenliden üyeler ıseçtaiştir., 
O zamanın bir parMsi, balkın kenldisin'i iktidara uzunı 
müddet getirmeyeceği hesabı 'içline girmiştir. Anaya
sa ve Danıştayı o biçimde kurmuş ve üyelerini de o 
biçimde seçmiştir k'i; iktidarda olmasa dahi, böyle 
müesseseler aracılığıyla iktidarın ortağı, biç iddğilse 
köstekleyiidis'i 'haline Igedebilsin. 

ıBu, uzun mlüddet böyle devam etmliştir Ve bu he
sap da yanlış çıkmamıştır uygulamayla. Hatta isteni
lenin de üzerinde başarı kazanmıştır. Ancak, bunu! 
böyle düşünenler, fsonıradan ıDevletin ve tdareniin tah
rip edildiğini görmüşler, önüne geçmek istemişlerdir; 
ama o zaman da iş 'işten çoktan geçmîş't'ir. Faust'ta-
ki Mephilsfcô yu 'harekete geçirdikten sonra durdur
mak nasıl mümkün olmamışsa, onu da durdurmak 
mümkün olamamışıtr. 

'Ben, arz ettiğim gibi, hukuki, kanuni maddeler
den bahsetmeyeceğim, sadece idareci olarak Devle
tin ıstırabından bahsedeceğim, 

Öyle lüyelerimliz çıkmıştır ki, t'ehliri icra dediğimiz, 
yürütmenin durdurulma kararını takip ©den Ve bu 
vadide İhtisası olan, 24 saat zarfında karar çıkaran 
avukat arkadaşına bir gün rica etmiştir, «iBlize artık 
böyle dava (getirmeyin, almayın; çünkü bizim 
taraf iktidara geçti», demüş'tir, 

Arkadaşlar, bu hazin bir tecellidir. Aslında bun
ları 've bunllara benızer ımisâllerıi hepimiz kulislerde, 
lier tarafta, Devlet 'idaresinde söylüyoruz; fakat böy
le ısöyllemliyoruz, böyle umumu yerlerde söylemek 
kimsenlin lifine glelmiyor. 

Aslında Anayasanın işleyişi, verilmiş olan karar
lar ve Devlet itahıribatı, benim buradaki aöiz fikirle-
riırriin bir mahsulü değildir. 112 Eyl'iM 'sabahı, Sayın 
Devlet Başkanımızın, o günkü Genelkurmay Başka

nımızın ağzından 'İşitltiğim'iz ve birkaç defa radyo
da tekrar edip âdeta bazı üümlelerinii ezberlediğimiz 
beyanatı, her işeyin açık delilidir. Bu itibarla, Iben Da-
nıştayımızın işleyişini ve Igörmüş olduğu görevlerin, 
genellikle değerlendirirsek, memleketin bayrına ol
madığını esefle ifade e'toek listerim. Aslında, Danış
tay Kanunu üzerinde yapılmakta olan son çalışma
lar, bu müessesemizin jyü çalışmadığım, haltta son 
derece ters isttikametlerde, bile bile ters kararlar ver
diğini vurgulayacaktır. 

Hiç bir parti merkezinde, Danıştaıyda konuşulan 
parti ve politika ile ilIgMi konuşmalar kadar ısaat ve 
zaman ayrılmamıştır. Bunun hepimiz şah'idiyiz. Te
ferruatına girraek ıistemiyorum, Bunun müzakere Ve 
münakaşa yeri de sanırım burası değildir; ama ce
saretle bazı noktalara parmak basmakta 'fayda var
dır. Çünkü, aslında Anayasa o şekilde düzenlenmiş
tir k)i, görevi olanların yetkisi olmamış, yetkilsli olan
ların da sorumluluğu olmamıştır; yan'i hesap verecek 
mıertoi olmamıştır, milli iradeyle irtibatı kesilmiştir. 

İBeriim teöyleyeceklarimı şimdilik bu kadar. Saygın
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim, 
Sayın Abbas Gökçe, buyurun., 

ABtBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar, Saygıdeğer IBakanım ve muhterem Danıştay 
mensupları; 

Sözlerime, 'bîr il'im adamımızın kitabımda yer Ver
diği birkaç satırla başlamak istiyorum': «Bir ylülksefc 
idari yargı kuruluşu olarak Danaıştayn, Ânıayasa-
nnn kendMne tanıdığı yetkilerin dışına çıkarak, Ana
yasasının 8 nci * Maddesinin 2 nci fıkrasını dik
kate almadan, Anayasaya aykırı kararlar vermiş ol
ması da tenkit konusu olmuştur. 

Danıştayımız, kararları file daha önce belirtıtiği-
mfe İdare Hukukunda yeni gelişmeleri dikkat© al
mamış, idareyi güçlendirecek yerd'e, idareyi güçsüz 
bale getirmliş ve bazı 'yöntemlere başNaırmuştur. Da* 
nlştay, idari kararlarını uygulanmaması 'sorumlulu
ğunu da itdareye lyüMeyerek, Devlet Hazinesini 
önemli ölçüde zarara sokma politikasını uygulamış
tır. Anayasa Mahkemesi ve ıDanıştayın kararları (ile 
Anayasamızın birçok maddeleri ihlal edilmiş, Yasa
ma Organı ve Yürütme baskı altında bulundurulmuş
tur. '«Hukuk Devlet» ülkesi, özellikle bu ikli kuruluş 
tarafından devamlı hiçe -sayılarak, değeri küçümsen
miştir. ıBu durum, hukuk devletini yargıçların baskı
sı altına almaya neden olmuştur, Anayasamızın eni 
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güçlü ve en ileri bir ilkesi, hukuk (devleti, 'uygula
mada yerini yargıç 'devletime 'bırakmak zorumda 'kal
mıştır.»! 

ıBu il'im adamımıza bu feryadı ettiren nedir?.. Ni
çin bu il'im adamımız böyle bir feryatta bulunimuş-
turtf 

IBu yazıdan anlaşılacağı gibi, ülkemizde Ibir Da
nıştay ve İdare zıtlaşması vardır. Bence, Danıştay 
Bütçesi üzerimde 'görüşülürken, önemli ©lan, lbu zıt
laşmayı dile ıgdtirmek'tir, Hukuk devletli olabilmenin 
'temel şariilarıridan bM, İdaremin hiç !b'ir eylem ve iş
lemimin hiç Ibir halde yargı denetimi dışımda bırak-
kılımaimasıdır, 

işte 'bu itemel prensip ve fikir, demofora'öik bükük 
deVleltrerİnin bünyesinde Danıştayın 'kurulmasını za
ruri kılmıştır. Bünyesinde Anayasa 'Mahkemesi ve 
Danıştayın Varlığından rahatsız olan i'ktÜdariarın hu
kuk 'devletömden yana oldukları İddia edilemez. Fa-
ikat, hukuk çizgisinden ayrılmış güçlü iktidarların ey
lem ve işlemleri, .bağımsız yargı gücü taırafından de-
netlenemliyoırsa, o ülkede, ne demokrasi, ne de insan 
hak 've hürriyetlerinin varlığından siöz edilebilir. 
Hukuk devleti oluşturma pahasına demetim hakkı 
kendisine verilen yargı gücümün' de bağımsız olduğu 
kadar, tarafsız ve 'bilinçli olması esastır. (Böyle olun
ca, hukuk devleti içerisinde yargı ve idaremin birbi
rinden uzak, başına buyruk kuruluşlar olmaması ger
çeği oırtaya çıkmaktadır-

/Bunun İçlin, bu iki güç arasında liyi bir denge ku
rulmalıdır. IBu denge nasıl sağlanacaktır?. Bu denge, 
ideali arama çabası içerisinde ülke gerçekleıni ve ya
bancı sistemlerden esinlenerek kurulacaktır. 

1961 Anayasasından sOmra yeniden kurulan Da
nıştay i e idare arasında bu dengemin sağlanabildiği 
söylenemez. Bu «edenle çoğu kez temelinde politik 
nedenlerin yattığı 'idari eylem ve işlemlerin denetıkni 
sırasında, yine temelimde çoğu kez politik nedenle
rin yattığı Danıştay kararlarınım varlığı» tartışılıp dur
muştur. ıBu tartışma ve zıltlaşmalarla, Danıştay ile 
yürütme erki, birbirine düşman ikii kuvvet görünü
müne 'sokulmuşlardır. 

Hukuk devletinde, yürütme organının eylem ve 
işlemlerimin, Anayasa ve örekli kanunların1 sınırları 
İçerisinde bulunması esastır. Bunun için, İdarenin bü
tün faaliyetlerinin kendii etkisi dışında bulunan ba
ğımsız ive güvenceli yargı organları tarafından demet
lenmesi gerekir. 

Bu görüşle hareket eden İ196İ1 Anayasası, Hİ14 
noü rmatîdesiinde, «̂ idaremin hiç bîr eylem ve istemi, 

hiç bir halde yargı mercilerinin denetimi dışında bı
rakılamayacağı» hükmümü gdbirmiş ve 140 ncı mad
desinde; Danıştayın, yasaların başka idari yarığı mer
cilerine bırakmadığı konularda, ilk derece ve genel 
olarak üst derece mahkemesi oflduğunu, 'idari uyuş-
mazlikları ve davaları görmek ve çözümlamiek, (Ba
kamlar Kurulunıca gönderilen kanun tasarıları hak
kında düşünce bildirmek, tüzük tasarılarını ve im
tiyaz ışarftiaşma ive 'sözleşmelerini incelemek, yasa ile 
gösterilen öteki işleri yapmak, 'görevimin de Danış-
taya ait olduğu açılkça beliırtilmftştirv 

Gerçekten, Anayasa dışında birçok kanunlar da, 
Danıştaya, danışma ve inceleme görevi vermiştir. 

Fransa'da, kanun, tüzük, kararname tasarılarınım 
tümü Fransız Danıştayının incelemesinden geçiril
mektedir. ıBu nedenle, çıkarılan kanunların Anaya
saya ve yürütme organlarının öteki işlemlerimin de, 
kanunlara aykırılığı geniş ölçüde önianımaş'tJir. 

Üzülerek belirtelim ki, Anayasa ve Türk Danış
tay (Kanununda, kanun 'tasarılarının da Danıştayım 
incelemesinden! geçirilebileceği öngörülmüş olmasına 
rağmen, siyasi iktidarlar asla bu yola gsitmemişler-
dir., 

Kararnamelerim, Danıştayın te'tk'ilkinden geçirildi
ği 'görülmemiştir. Ancak, siyasi iktidarlar, kanunlarım 
açıkça emrettiği konular ve mali 'sorumluluğu gerek
tiren haller dışında Danıştaya başvurmamaktadırlar. 
Oysa, kanun ve kararname tasarıları da Danıştayım 
incelemelerimderı geçirildiği takdirde, bunlarım iptal 
edilme (ihtimali azalacak ve İdare ile Danıştay ve 
Anayasa Mahkemesi arasındaki sürtüşme asgariye 
imdlirilmiş olacaktır., 

Fransa'da Başbakan, aynı zamanda Danıştayın da 
Başkanıdir. İdare dle yargı arasındaki bütünileşmeyi 
vurgulamak için söylüyorum Fransa örmeğini. Fran
sız 'Başbakanı isterse, toplantılara bizzat katılır, <Da-
nıştayım toplantılarına.) ya da Adalet Bakanını gön
derir; fakat Danıştayı esas yönden temsil eden1, idare 
eden, /«Vice Presiden't» ded'Meri bir ikinci başkam 
ivardır. Fransa'da, Danıştay Başkamı, üyeleri ve mes
lek mensupları Bakanlar Kurulunca atanır, Bakan
lar 'Kurulunca yükselmeleri, listen çıkarılmaları, emek
lilik işleriyle, ceza disiplin kovuşturulması, yine 'Ba
kanlar Kurulu ıtarafmdan yapılır. 

'Bu yönden, ilk bakışta Fransa'da kuvvetler ayrımı
na ters bir görünüm içerisinde bulunan Fransız Da-
nıştayrnın, hiç de göründüğü gibi olmadığını uygula
malar ve gerçekler göstermektedir. Fransız Danıştayım 
idarenin dışında ve İdareyi de Danıştay'dan uzak iki 
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kuruluş gibi düşünmek ve görmek güçtür. Bunlar, biz
deki gibi her fırsatta birbirine karşıt olan zıt kar
deşler değil, tersine, birbirinin eksiğini tamamlayan, 
devlet çarkının uyum içinde dönmesi için el elle tutu
şup, birbirine yardım eden ikiz kardeşler gibidir. 

İdari yargı ile yürütme organının el ele yürümesi... 
İşte, geniş hürriyetlerin hüküm sürdüğü demokratik 
Fransa'da, güçlü 'bir yürütme organıyla, etkin bir yar
gı erkini yaratan sihirli baston, İşte, Danıştayın yargı 
yönünden yükünü asgariye indiren başlıca etkenlerden 
biri. Bunun yanında Danıştay meslek mensuplarının 
idarenin çeşitli alanlarında görev alarak, uzun süreler
le çalışması, zaman zaman idarenin isteği üzerine, 
Danıştay meslek mensuplarının uzmanlığı gerektiren 
işlere kalfılması, gözetim ve denetimlerde bulunması, 
yapılan işlerin hukuka uygunluğunu sağlamakta ve böy
lece idarenin eylem ve işlemlerinin daha sağlıklı ol
masına yardım etmektedir. Yani, orada idare ile idari 
yargı birbirinden kopuk değildir. İdari yargınm başında 
bulunan Danıştay mensuplarının her zaman İdarenin 
bir şubesinin 'başında görev alması pekala mümkün
dür, bu görevi aldıktan sonra, bir Danıştay üyesinin 
Fransiz Danıştayına dönmesi mümkündür. 

Söz gelişi, bugün Aire France'ın başında bir Da
nıştay üyesi vardır. Fransız Devlet Demiryollarının 
başında bir Danıştay üyesi vardır. Fransa'daki Radyo 
Televizyon Kurumunun başında bir Danıştay üyesi 
vardır. 

Şimdi böyle İdare ile İdari Yargı iç içe olunca, İda
renin sorununu 'bilen kişiler Danıştaya döndüklerinde, 
İdarenin işleyiş tarzı hakkında çok iyi bilgi sahibi ol
dukları için, denetlemesini yaparken, çok ölçülü, dü
zenli ve sağlıklı 'bir denetleme yapabilmektedirler. 

İdarede bir süre çalışan Danıştay meslek mensup
larının Danıştaya döndüklerinde, içinde çalıştıkları 
idarenin işleyiş ve sorunlarını iyice bilen bir görevli 
olarak, dava konusu idari eylem, ya da işlemin denet
lenmesinde büyük tecrübe ve yetenek sahibi olacağı 
kuşkusuzdur. 'Bunların üzerinde ülkemizde ciddiyetle 
durulmalı ve Fransız örneğinden esinlenerek, Danışta-
yımız yeni Anayasalda yerini bulmalıdır. 

Fransız Danıştayı, kuvvetler ayırmı ve hukuk dev
leti kaivramına ters bir görünüm içinde 'bulunmasına 
rağmen, uygulamada Başbakan ve Bakanlar Kurulu
na verilen yetkilerin 'kuramsal olduğu, hükümetlerin 
kendilerine ait olan yetkiyi herhangi bir siyasi tercihe 
kapılmadan objektif ölçüler içinde kullandıkları, bu 
nedenle yasal bir özerkliği bulunmadığı halde, uygu
lamada Danıştayın geniş bir özerkliğe sahip olduğu, 

hatta idari reformlar konusunda bile kendi insiyatifi 
ile İdareye önerilerde bulunduğu bir gerçektir. 

Aslında, yasama, yürütme ve yargı erklerinin bir
birinden kalın çizgilerle ayrılması, demokrasilerin ve 
hukuk devleti olmanın vazgeçilmez şaritlarındandır. 
Hele yargı erkine müdahale edilen bir yerde, hukuk 
devletinin varlığından söz edilemez. 

Sözlerimi bağlarken, bilinçli, ya da bilinçsiz ola
rak politik davranışlar içinde yanlış kararlar verilmiş, 
kötü uygulamalar yapılmışsa, bunun sonunda yürütme 
erkî güçsüz ve zor duruma düşürülmüşse, bu vebali 
müessese olarak Danıştay'a değil, (kötü uygulayıcılara 
yüklemek gerekir. N 

Sonuç olarak; güçlü bir yürütme organı ile etkin 
bir yargı erki yaratmak, idari eylem ve işlemlerin daha 
sağlıklı olmaisını temin etmek ve İdarenin işleyiş ve 
sorunlarını iyice bilen meslek mensubu olarak dava
ları çözebilmek için, bu görüşlerin ışığı altında İda
re ile Danıştay arasındaki buzların çözülme yolları 
araştırılıp bulunmalıdır. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Halil Akaydın'ı rica ediyorum. 

HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üşyeleri, Sayın Bakan, Sayın Da
nıştay mensupları; 

Kanımca bütün mesele, geçmiş ortamda Devleti 
koruması lazım gelen güçlerin bizatihi Devletin kar
şısında olması, haklının hakkını vermek demek olan 
adaletin «Kimin hakkım vereceğim?.,»| diye hiç dü
şünmeden sadece Devletin karşısındakinin hakkını 
vermek olduğunu; dolayısıyla, kendi kendini yiyen 
bir hale geldiğini idralk etmesi lazım gelir. Geçmiş 
ortamda; Danıştaya hukuk devletine saygılı olan de
mokratik ülkenin biz gençleri her zaman saygılıyız, 
Danıştay'ın icraatı o kadar aksi tepkiler doğurmuş
tur ki halkımızda, bundan sonra Danıştay ne kadar 
kendi kendini düzeltse, bu geçmiş devrin hatalarını 
kolay kolay bu topluma unutturamayacaktır. Mües
seseye saygılıyız; fakat Müessesenin içinde bazı kişi
lere karşı, o müesseseyi küçültenlere karşı acaba Da
nıştay kendisi ne yaptı?.. 

Bir devirde bir daire atmliri icraattan dolayı Da
nıştay'a müracaat ediyor, dört senede beş senede hüç 
cevap çıkmıyor. Hailen içimizde olan bir arkadaşımız, 
Ordu İli Temsilcisi Mazhar Haznedar Bey, görevden 
alınmıştır, müracaat etmiştir; bir yıl sonra kararı 
çıkmıştır; ama başka birisi müracaat etmiştik 24 saat 
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içıinde karar çıkmıştır. Bunun gilbi çeşitli, dana daire
lerde söylenebilecek o kadar çok misal vardır. Her 
şeyden evvel kanunlar bir müesseseyi korumaz, ka
nunlarla saygı telkin edilmez. Bir müessese, Devletlin 
temel taşı olan bir müessese kendi icraatı ile saygınlık 
telkin ettiği vakit vardır. Kemdi icraatı ile saygınlık 
telkin edemeyen kişi veya müesseseler ölüme mah
kûmdur. Toplum nazarında ölen bu müesseseleri ne 
kadar kanunla diriltmeye çalışırsak çalışalım, bunlar 
hiç bir zaman ilk doğuştaki, tekâmülleri zamanında
ki diriliği bulamayacaklar, hep yamalı ve yaralı ola
caklardır. 

Danıştay'ın, idarede bu hatalarından başka, bir 
de yürütmeyi durdurma kararıyla esas hakkındaki 
kararları arasındaki çelişkiden doğan mali yükümlü
lüklerin hesabım 'küm verdi; kim verecek?.. Başlan
gıçta 24 saatte yürütmeyi durdurdu; oldu ki daire 
amiri hükümlerinde ısrar etti, kanıtladı, yasalara say
gılı olduğunu gösterdi daire amiri; Danıştay bunları 
da nazarı itibara alildi, 94 davanın içlinden 4 tanesin
de idareyi haklı çıkardı; fakat bu 4 davada da yürüt
meyi durdurmuştu; ama bunun mali yükümlülüğü
nün cezasını kıim verecek?.. Benlim demek istediğim 
şu : Bir müessese kendi kendini kontrol eder ve ken
di kontrolünden dolayı bir güç olur, kendi içinde 
güçlü olursa, topluma saygınlık ederse, vardır. Bu 
geçmiş devirdeki Danıştay'da, müessese olarak değil,, 
içindeki kusurluları : 

1. — Haksızlıklarından dolayı, 
2. — Bu başlangıçtaki yürütmeyi durdurma ka

ran 'ile sonundaki esas karar arasındaki çelişkiden 
doğan kusurların hesabını acaba Danıştay kendi için
de şimdi sordu ve ayıkladı mı?.. 

Bunu açıklamak için bana bir fırsat veren Heyeti
nize teşekkür eder, dinleyen Danıştay mensuplarına, x 

cevap verirlerse çok memnun olacağımı ifade eder, 
saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim, (Alkışlar) 
IBAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi efendim, bir arkadaşımız daha var. Abdul

lah Pulat Gözübüyük'e evvela söz veriyorum; sonra 
yazılı olanlara Sayın Bakanın cevaplaması için söz 
vereceğim. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar ve Sayın Bakan; 
Ben bu defa söz almak niyetlinde değildim; ancak, 

)bu tarihi Mecliste tarihi bir görevi yerine geitirmek 
maksadıyla çok kısa maruzatta bulunmak ihtiyacını 
duydum. 

Bilindiği gibi, Şûrayıdevlet, Fransa'dan kopya 
edilmiş ve senelerce faaliyetine devam etmiştir. Yine 
bilindiği gibi, 1960*da, başarısız çalışmaları dolayı
sıyla M'iHi Birlik Komitesince feshedilmiş ve benlim 
de bulunduğum o Hükümet dönemlinde yeniden ku
rulması yoluna gidilmiştir ve fakat, derin bir üzün
tüyle ifade edeyim; Danıştay'ımız başarı göstereme
miştir. Bunun baş sebebi nedir?.. Bunun sebeplerin
den en başta geleni, Danıştay'a seçilenlerin meslekten 
olmamalarıdır. Hâkimlik kolay bir meslek değildir. 
Adliyede hâkim adaylığı, hâkim yardımcılığı, üçün
cü sınıf hâkim, ikinci sınıf hâk™, birinci sınıf hâküm 
ıgibi dönemler, tatbikat .tecrübeler vardır ve böylece 
yıllar boyunca hâkimler Yüksek Yargı Organı, Yük
sek Adli Mahkemenin denetiminde bir okul gibi, bir 
mektep gibi, yanlışlıklarını öğrenir ve Yüksek Mah
keme hâkimlerin yetişmesinde onları mücehhez kılar. 
İşte, bütün mesele budur. Bu sebeple meselenin esa
sından hareket zarureti vardır. Maalesef, Danıştay 
Kanunu ve idare Mahkemeleri Kanununun görüşü
lüp kabul edilmeslinde acele edilmiştir. Henüz Ana
yasa ve Danıştay'ın mevcudiyetinin ne olacağı belâi 
değildir. Misal : Bugün yalnız Fransa'da Danıştay 
vardır. Başka hiç bir memlekette danıştay mevcut de
ğildir ve hususiyle Amerika Birleşik Devletlerinde 
Yüksek Mahkemenin bir - iki dairesi, İsviçre Federal 
Mahkemesinde yine Kamu Hukuku Dairesi, (Bir - iki 
üç - beş) idari davalara bakmakta ve bu suretle, en 
'isabetli bir idari içtihat yaratma yolunu tutmuş bu
lunmaktadır. 

Bütün bu hazırlıksız 'izahatımın merkez sikfeti şu
dur; meslekten olmayan kimselerden kurulu Danış
tay'ın bundan sonra da başarı göstermesi mümkün 
değldür. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şerafettin Yarkın'ı rica ediyorum. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değeni üyeleri; 

Danıştay konusunda önceleri söz almamıştım; 
fakat konuşmaların takip ettiği seyir beni de söz al
maya mecbur etti. 

Anayasamızın 5 nci maddesi; «Yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki dev-
redi'ıamez.» der. 

6 ncı maddesi; «Yürütme görevi, kanunlar çerçe
vesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara
fından yerine getirilir.» 



Danışına Meclisi B : 37 18 . 1 . 1982 O : 3 

7 nci maddesi; «Yargı yetküısi, Türk Milletti adına 
bağımsız: mahkemelerce kuianılır,» der. 

Dikkat edersek, burada yasama yetkisi ve yargı 
yetkisinden bahsedilirken, 6 ncı maddede yürütme gö
revi yer altmıştır. Bunun gerekçesinde de, gerçekten 
Anayasanın sınırları içerisinde, sahası ilkel ve genel 
ibiır yetkidir yasama yetkisi. Bu yetkiyi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Anayasayı uygulamak şartıyle 
düzenleyebilir yahut düzenlemeyebilir. Halbuki yü
rütme, sadece kanunların uygulanması demektir. Ka
nun olmayan yerde, Türk hukukuma göre yürütme de 
yoktur. Yürütme organı, kaynağım kanundan altma-
yan bir tasarrufta bulunamaz. 

Yürütme, her şeyi ile hukuka ve yasalara uygun 
olmak zorundadır. Anayasamızın 107 nci maddesinde 
tüzüklerden söz eder. Der ki; «Tüzükler kaınunlıara 
uygun olmak mecburiyetindedir.» 

Yine 113 ncü maddesinde yönetmeliklerden söz 
eder. «Yönetmelikler de kanunların ve tüzüklerin em
rettikleri şeyleri gösteren birtakım uygulama metin
leridir; ne kanuna, ne de tüzüğe aykırı olamaz» der. 

Demek ki idare, tasarmflarında hukuka uygun ' 
olimak mecburiyetindedir, idareyi hukuka uygun ta
sarrufa zorlayacak birtakım şeyler varıdır. Bir yargı 
yetkisi kurulmuştur; yüzyıl boyunca Danıştay çok ' 
önemli şeyler yayınlamıştır bu konuda, Danıştay'ın 
verdiği hizmetleri bir bir açıklamıştır. Danıştay bu 
'konuda gerçekten unutulmaz hizmetler vermiştir, 
büyük içtihatlar teşekkül etıtiırmliştir. 

Danıştay'ın şu veya bu sekide, her müessesede ol
duğu gibi, tenkit edilen kararları olabilir. Ancak bu, 
ne sistemin değiştirilmesine, ne de müessesenin bu 
kadar tahrip edilmesine meydan vermemelidir. 

Danıştay Kanununda sanıyorum 8 nci madde, 
Danıştay üyelerinin nasıl seçileceğini gösteriyor. Bu
rada, İdarenin eylem ve icaplarını takdir edecek in
sanların, yani idarede en az 15 sene bulunmuş ve İda
renin muhtelif kademelerdeki yerlerine gelmiş kişi
lerin Danıştay'da yer almasına imkân vermiştir. Ay
rıca da, hâkimlerin, savcıların, avukatların yine Da
nıştay'da yer almasına imkân tanımıştır. Yani, bir 
yandan yargıyı bilenler, bir yandan da idareyi bilen
ler, idarenin eylem ve icaplarını iyice takdir etime du
rumunda olanlardan kurulmasını öngörmüştür^ 

Damştay bu şekilde kurulurken, kararlarında bir
takım yanlışlıklar oldu diye, kuruluşunu bu şekilde 
tamamen tersine çevirmek bence uygun bir yürüyüş 
olmayacaktır. 

Danıştayım bir başka maddesinde, raportörlerin 
de üyeliğe geçiş sistemi yer almıştır. Bunu burada 
bir konuşmacı arkadaş dile getirdi. Gerçekten dosya
ların içerisinden idareyi tanımak mümkün değildir. 
İdarenin eylem ve icaplarını bilenleri getirerek Danış
tay'da yer vermek, ayrıca hâkim statüsünde olanlara 
da Danıştayda bir arada yer vermek suretiyle, bence 
bu sistemin devam ettirilmesinde büyük fayda vardır. 

.«idarenin hiç bir eylem ve işlemi yargı denetimi 
dışında bırakılamaz» diyor Anayasa. Bunlara büyük 
istisnalar getirmek de bence yanlış olur, Yani, uygu
lamayı düşünerek idarenin eylem ve işlemlerinin yar
gı denetimi dışında bırakılması giiıbi veya atamaların 
tamamen idarece yapılması gibi bir sisteme gitmek 
yeni yaralar açabilir. Fransa'daki sistem bize uyma
yabilir. Bugün hâkim teminatında olmayan insanların 
yargı erkini, yargı yetkisini tam ve salim bir şekilde 
kullanması düşünülemez. Bu itibarladır ki, hâkimler 
güvence altına alınmıştır; atamalarıyla, özlük halkla
rıyla, her şeyiyle. Danıştay da bir Yüksek idare 
Mahkemesidir, onun üyeleri de bu teminat içerisinde 
olimak mecburiyetindedir. Bunun üyelerinin seçim 
tarzı, eğer tümü ile yürütme organına bırakılacak 
olursa, elbette ki tam bir terslik olacaktır.. 

Anayasa Mahkemesinin Yasamayı denetleyen bir 
organ olduğu, bunun yanında Danıştay'ın da Yürüt
me Organını denetleyen bir organ olduğu düşünüle
rek bugünkü sistemde ikisi arasında bir benzerlik gö
rülmüştür. Yani birisi Yasamanın Anayasaya aykırı 
tasarruflarını denetleyecek bir Anayasa Mahkemesi; 
diğeri, Yürütmenin hukuka aykırı tasarruflarım de-' 
netleyecek bir müessese, yani Danıştay. İkisi arasında 
benzerlik görülmüştür ve onun için de sistem itibarı 
ite Anayasa Mahkemesi tarafından Danıştay üyeleri
nin seçimi öngörülmüştür. Sistem bu kadar mükem
mel geliştirilmişken, yine birtakım yanlış kararlar çık
mışsa, bunu, kararları verenlere veya kişilere bağlı 
tutmak; ama müesseseyi hiç bir şekilde ağır tahriba
ta uğratmamak gerekir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi Sayın Akif Erginay ile Sayın Doğan Gür-

büz'ün yazılı suallerini okutuyorum. 
(Sayın Başkanlığa 

Mili Güvenlik Konseyince kabul edildiği açıkla
nan yeni Danıştay ve Böljge Mahkemeleri Kanunu 
hakkında temel değişiklikler bakımından, mümkün
se açıklama yapılmasını Sayın Bakamdan rica ediyo
rum. 

Akif Erginay 
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Danışma Meclisi (Başkanlığına ı 

iSaym Bakanın cevaplaması dileği ile; gazetelerde I 
belgesel olarak aynı konuda verilmiş ters Danıştay 
kararlan yayınlandı. 

iSiyasıi iktidarlara göre karar veren Danıştay yetki
lileri hafckınida ne giıbi işlemler yapılmıştır veya neler 
düşünülmektedir? I 

Doğan GÜRBÜZ 

BAŞKAN — Şimdi gerek arkadaşların açıklama-M 
farını, gerekse bu soruları cevaplandırmak üzere Sa
yın Bakanı rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, Danışma Mıeclı sinin sayın üyeleri; 

.Danıştay Bütçesi dölayısı ile ileri sürülen fikirler
den sonra, ben de bu fikirler konusunda bazı açıkila-
malarda bulunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Evvela bir noktayı açıklığa kavuşturmak gerek
tiği kanısındayım. 1961 Anayasası yapılırken, Devle
tin bazı organlarının işlememesi amacıyla birtakım 
hükümler getirildiği konusunda bir değerlendirme 
yapmanın gerçekle bağdaşamayacağı kaniısınidayım. 
Çünkü, kanunlar ve anayasalar yapılurken, sadece ve 
sadece devletin mutluluğu ve refahı düşünülür. 1961 
Anayasasının da bu amaçla ve bu inançla yapıldığını 
kabul etmek zorundayız ve buna inanıyoruz. Ancak, 
zaman içinde yasalar toplumun ihtiyaçlarına cevap 
vermez hale gelebilirler veya yasaların uygulamasın-
tda bazı aksaklıklar ortaya çıkabilir. Bunların bir kıs
mı yasaların bünyesinden, bir kısmı ise uygulamadaki 
hatalardan doğabilir. Bunlardan alınan tecrübeler
le yasalarda gerekli değişiklikler yapıflir. Nitekim, 
Yüce Miietimizin bir parçası olan Kurucu Meclis 
de bu gibi aksaklıkları gidermek gibi tarihi bir görev
le burada şerefli bir vazife ifa etmektedir. 

Devletin, görevlerini yerine getirirken üç ana or
gana ihtiyacı vardır. Bu organlar; yasama, yürütme 
ye yargıdır. Bu üç organ arasında 1960'tan sonraki; 
yıllar içinde tam bir ahengin tesis edildiğini söylemek 
imkânsızdır. Maalesef, Devletin muhtelif görevlerini, 
fonksiyonlarını yerine getiren bu üç organın arasın
da kopukluklar olmuştur. Zaten bütün organlar ve 
Ibütün görevliler görevlerini layıkıyla yerline getirmiş 
olsalardı, Türkiye 12 Eylül ortamına düşmezdi. Bun
da bütün organların ve bütün görevlilerin zaman za- s 

man birtakım kusurları olmuştur ve onun sonucu ola- ; 
rak da bir buhranla karşılaşmış bulunuyoruz. Bu buh- •', 
ram gidermek ve Türkiye'yi mutluluğa götürmek şe
refli görevi de, sizlere mevdu bulunmuştur. 

Bu nedenle, geçmişi eleştirmekten çok, geleceğe 
bakmak zorundayız. Geleceğin Türkiye'sini güçlü, 
ahenk içinde işleyen organlara sahip bir şekilde oluş
turmak zorundayız. 

ıBu noktaları kısaca belirttikten Sonra, müsaade
nizle diğer bir Ihususa değinmek istiyorum. 

Muhakkak surette idari tasarrufların hukuka uy
gunluğu denetlenecektir. Bir hukuk devletinde bu
nun dışında bir şey düşünmeye imkân yoktur. Bu 
denetleme, yargı organı aracılığı ille olacaktır. Bu yar
gı organı bağımsız olacaktır. Bunda hiç birimizin 
şüphesi olmadığı inancındayım. Mühim olan, yürüt
me veya yargının birbirinin rakibi değil, hepsinin 
sadece ve sadece ulusun mutluluğunu sağlamaya yö
nelik organlar olduğunu unutmamak ve (bunlar ara
sındaki ahenlgi tesis edebilmektir. 

Kurucu Meclis, tarihi görevini yerine getirirken 
bu ahengi sağlayacak olan yasal düzenlemeleri mut
laka getirecektir. Geçmişten aldığımız dersle, onun 
çeşitli aşamalarda; yargı, 'yürütme veya yasamada 
görevli olan fertleri de muhakkak İki geçmişin tecrü
belerinden ders almış olarak hareket edecekler ve 
Türkiye Cumhuriyeti, sadece ahenk içinde çalışan, 
yasaların çizdiği sınır içerisinde Ibirbirini kontrol 
eden; ama yekdiğerinin takdir hakkına saygı göste
ren ve güçlü bir devlete imkân vermek inancı içeri
sinde çalışan organlar halinde çalışacaktır. Bu konu
da en ufak bir (şüphem yoktur. Yüksek huzurunuzda 
Ibunu İfade etmeyi bir görev bilmekteyim. 

Diğer bir hususa da kısaca değinmek isterim. Yar
gı kararları zaman zaman tabii ki eleştirilir. Yargı 
kararları içerisinde de yanlışlıklar olmuştur, olabilir. 
Bu yanlış (kararın herhangi bir cezai müeyyidesi yok
tur. Yanlış karar verilmiş olabilir, bunu düzeltime 
imkânı her zaman mevcuttur. Bu kararlar kendi 
aşamaları içerisinde 'düzeltilir. Bir kısmı da tarihin 
içinde kendi değerlerini alırlar ve öylece değerlendi
rilirler. Onun için, Ibütün Ibu değerlendirmeleri tarihe 
birakıp suçlu aramayalım, sadece ileriye yönelik 
mutlu tedbirleri düşünelim. Yüksek Heyetinizin de 
tamamen hu inançta olduğu kanısındayım. 

tdari yargıyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda ,• 
bilgi arz etmemi arkadaşllarım buyurdular. Memnu
niyetle bunu açıklamak isterdim; ancak bu son saf
hada Anayasa düzeni içerisinde kanunun ilanına yak
laşan son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kısa bir süre 
içinde kanun ilan edilecektir. Şimdi, benim burada 
esaslı bir hazırlık yapmadan, çıkmamış, henüz yü
rürlüğe girmemiş hir kanun hakkında bilgi ver-
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mem, belki bazı yanlıış aktarmalarda bulunmam ve 
sizi yanıiltîmam (mümkün olabilir. Beni bağışlarsa
nız, kısa bir süre içinde Resmi Gazetede yayınlan
dıktan sonra bunu nasıl olsa ıhepimiz, hep birilikte 
öğreneceğiz. IBu 'konuda şimdilik size gerekli bilgi
leri i vermekten beni bağışlamanızı rica ediyorum. 

Sayın Danışma Meclisinim çok değerli üyeleri; 
Zannediyorum İki, dilek ve temenniler konusunda 

gerökli açıklama'larda bulundum. Yüce Meclisinize 
tarifti1! görevinde başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim efendim. 
(Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... (Kabul etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönet'îm ve Destek 
Hizmetleri 
İBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... (Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

84 756 000 

Bölüm Lira 

'İTİ1' Yargı, Danışma ve incele
me 285 280 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum., Kabul 
edenler..- Kabul etmeyen
ler... Kabul edil mistir., 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 11 276 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Danıştay Bütçesini de çıkarmış olduk. 
Hayırlı olmasını dilerim. 

Bugünkü gündemimizi bu suretle tamamlamış 
oluyoruz, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

(Kapanına Saati : 18.25) 

««••• 
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Vukuflar Genel Müdürlüğü 1982 MaK Yılı Bütçe Kanun Tasarısına (S. Sayısı : 6) Verilen Oyların Sonucu 

(İKaibui edimiştöir) 

Üye sayısı : 
Oy verenler <: 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

A 
Hamdi Açan 
Halili Akaydın 
Möhrnet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Alâedldin Aksoy 
Ertuğrul Alatiı 
Orhan Akhkaçtı 
Tevflk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
İMustafa Alpdündar 
Yavuz Alitop 
Hikmet Altuğ 
ismail Arar; 
E l̂hem Ayan 
Nurettin Âyanoğliu 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 

ibrahim Barangil 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

c 
Mahir Canova 
Orhan Cüvelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

160 
111' 
l'll' 

• ' — 

— 
49 

1 

(Kabul edenler) 

D 

Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Recai Djnçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 

A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdülkadlir Erener 
Ferİldutt Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlüj 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 

Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahrnan Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Gökseli 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
Tunhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlü 
A. Asım İğneciler 

K 
Mehmet Kanat 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırn Kırcalı 
M. Vefik KitaipÇıgiT 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 

M 
Recep Meriç 
Enlis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

0 
R. Adili Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

ö 
Feridun Şafcir Öğünç 
Nazmi Önder 
Tülay Öney 
Salih Necdet Özdıoğan 
Hamdı Özer 
Nuri özgöker 

M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Kâzım öztürk 

p 
Mehmet Pamakl 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Saooglu 

Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

ş 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahiim Şenocafc 

T 
Turgut Tan 
Raıgıp Tartanı 
CaVidan Tercan 
Lütfulah Tosyalı 
A _ J J r r r . vi 

Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur. 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkm 
Muammer Yazar 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya katılmayanlar) 

Mahmut Akkılıç 
Şener Akyol 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldıran Avcı 
Mehmet Aydar 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Erdoğan Bayık; 

C 
AbdülJbaM Cebeci 
Ender Ciner 

D 
Vdhlbi Mulhlis Dabakoğlu 
Fikri Devrimsel 

Ali Dikmen 
; E 

Muzaffer Ender 
Siyami Ersek '(t.) 

G 
Necdet Gdboloğlu 
t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 

H 
Beşir Hamitoğulları 

I 
Saldı Irmak (Başkan) 

t 
Salih İnal 

Fenni îslimyeli (Bşk. V.) 
K 

Selçuk Kantarcıoğlu 
M. Uıtkan Kıooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 
A. Fdhmi Kuzuoğlu 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Teoman Özalp 
Zeki Özkaya 
Fahri Öztürk 

S 
Hilmi Salbuncu 
Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu 

Dündar Soyer 
T 

M. Ali Öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

Y 
Osman Yavuz 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

»-©-o 
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GÜNDEMİ 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3- — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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