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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/363) (S. 

Sayısı : 235) üzerindeki görüşmelere devam oluna
rak : 

Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Danıştay Başkanlığı ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

kabul edildi. 
Başkanlığı bütçeleri 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının da (1/365) (S. Sa
yısı : 236) maddeleri kabul olundu, tümünün açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

20 Şubat 1976 Cuma günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime (20 . 2 . 1976) Cuma) saat 
01.37'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 2 . 1976 Cuma 

Teklifler 

1. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri ve 
11 arkadaşının, Hayvancılık Bakanlığı Vazife ve Teş
kilât Kanunu teklifi. (2/536) (Anayasa, Tarım, Or
man ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

2. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 7 
arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğüne bir madde 

eklenmesine dair İçtüzük teklifi. (2/537) (Anayasa 
Komisyonuna) 

Rapor 
3. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. Sa
yısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) (GÜN
DEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Rasim Hancıoğlu 

DÎVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GEN2L KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 11 
arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sanayi 
takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorumlularını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/74) 

BAŞKAN — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının görüşmelerine devam edeceğiz. 

Ancak, görüşmelere başlamadan evvel, Başkanlı
ğın sunuşları vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kapıkule sınır kapısında görev yapan Necip Taşar 

adında bir gümrük muhafaza memurunun bol mik
tarda ve hatta birkaç fabrikayı donatacak ölçüde 
ağır sanayi tezgâhlarının kaçak olarak yurda sok
tuğu, depo ederek sonra kendi adına açmış olduğu 
«Taşar Mekanik Sanayi» Müessesesinde satarak pi
yasaya sürdüğü ortaya çıkarılmıştır. îddia edilen ka
çakçılık olayına Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfet
tişlerince ue el konulup, tahkikatı yürütülen bu olay 
ülkemizde günümüzün en büyük kaçakçılık olayla
rından biridir. Yapılan malî değerlendirmeye göre 
yurda sokulan ağır sanayi, takım ve tezgâhlarının 
kıymet bedeli 10 milyon Türk Lirasının üzerinde ol
duğu saptanmıştır. Kaçakçılık olayına adı karışan 
ve bu eylemin baş sorumlusu olan gümrük muhafa
za memuru Necip Taşar'ın karısının da kapıkule Sı
nır Gümrüğünde Muhafaza Memuru olduğu ve ay
rıca her ikisinin de yüksek dereceli bazı gümrük yö
neticileri ile akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne 
sürülmektedir. 

Edinilen bilgiye göre, gümrük muhafaza memu
ru Necip Taşar 7 - 8 yıldan bu yana karısı ile bir
likte Kapıkule sınır gümrüğünde görev yapmakta
dırlar. Uzun yıllardan beri aynı yerde görev yapan 
kaçak olarak yurda sokmaya muvaffak olduğu ve 

birkaç büyük fabrikayı donatacak tarzda ağır sa
nayi, takım ve tezgâhlarının yurt sathına yayılmış 
olması, bu kaçakçılığın yıllardan beri devam etmesi
ne rağmen bu gün ortaya çıkarılması, kaçakçılığın 
büyük bir şebeke tarafından yürütüldüğünü kanıt
lamaktadır. Yapılan baskın sırasında Necip Taşar' 
in kendi adına açmış olduğu Taşar Mekanik Sana
yii Müessesesinde satmak üzere depolandığı yerde 
50'ye yakın çok yüksek fiyatlı kaçak fabrika tez
gâhı takımları ele geçirilmiştir. 

Ağır makine tezgâhlarının fatura ve ithal belge
lerinin de bulunmadığı öğrenilmiştir. Şu anda ele 
geçirilen kaçak tezgâhların tümü, Gümrük Bakan
lığı müfettişlerince mühürlenmiş ise de malların çoğu 
yurt sathına yayılmış ve kaçırılmıştır. 

Taşar Mekanik Sanayii : Esenler Caddesi Gü
lüm Sokak No. : 1 Bayrampaşa Satış Mağazasında 
16 . 9 . 1975 tarihinde mevcudiyeti tespit ve aynı 
tarihli arama zabıt varakası ile buna ekli müşterek 
imzalı müfredat listesinde kaydedilen makinelerle, 
malzemelerden 6 kaleminin Uygun Kollektif Şirke
tince Taşar Mekanik Sanayiine (Alâaddin Aydın'a 
22 250 Tüfk Lirasına satıldığını gösterir satış sene
dinin (Fotokopi) Alâaddin Aydın tarafından 18.9.1975 
tarihinde müfettişliğe ibraz ve tevdi edilmesine, bun
da kayıtlı 6 kalem makinelerle temin şekli belirtil
miş olmakla beraber Şişli Pirehan Sokak No. : 11 
Lâle Apartmanı Kat. : 6 istanbul olarak Alâaddin 
Aydın tarafından müfettişliğe adresi bildirilen Ali 
Haydar Aygül'ün veya Uygun Kollektif Şirketi me
sullerinden diğer herhangi bir şahsın ve hatta Peri
han Sokakta 11 numaranın mevcut olmadığının an
laşılması üzerine 19 . 9 . 1975 tarihinde Taşar Me
kanik Sanayii mağazasına tekrar gidilerek mezkûr 
satış senedinde, 6 ayrı madde halinde yazılı makine
lerle malzemenin Gümrük Bakanlığı Baş Müfettiş-
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leri Necdet Bilecik ve Necati Küçükmeriç'in 16.9.1975 
tarihinde Taşar Mekanik Sanayiinde yaptıkları tes
pitte, tanesi 250 ilâ 3 000 lira değerinde 5 planya, 
yarım milyon değerinde 1 freze, 6 adet taşlama tezgâ
hı, 6 adet kaynak tezgâhı, 2 torna tezgâhı, bobin sarma 
makineleri, freze bıçaklarını bileme tezgâhı, komp
resörler, 2 sanayi tipi dikiş makinesi, 24 elektrik mo
toru, ağaç zımparalama makinesi, civata tezgâhı, be
ton düzeltme makinesi, beton taş delme tezgâhı bu
lunmuştur. 

Büyük ölçüde ağır sanayi takım ve tezgâhları 
kaçakçılık olayının ortaya çıkmasından sonra, ka
çakçılığı yürüttüğü saptanan Gümrük Muhafaza Me
muru Necip Taşar Kapıkule'deki görevinden alına
rak Zonguldak'a atanmıştır. 

Başından beri anlattığım kaçakçılık olayı, ülke
mizin millî menfaatlerine aykırı düştüğünden ve yurt 
sathına yayılmış büyük bir kaçakçılık şebekesi nite
liğini taşıdığından Anayasamızın 88 ve Millet Mec
lisi İçtüzüğümüzün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımız
la arz ederiz. 1 1 . 2 . 1976. 

Burdur 
Osman Aykul 

Antalya 
Fahri Özdİlek 

Ankara 
Kemal Ataman 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

Konya 
Ali Kö'kbudak 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

îzmir 
Neccar Türkcan 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Çorum 
Ethem Eken 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 arka
daşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın Ya
yın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış perso
neli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum : 
V 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 265 sayılı Kanunla 
kurulmuş, kendisine memleketimizin Turizmi ile il-

gjili işler ve memleketimizi milletimizi tanıtma hiz
metleri görev olarak verilmiştir. 

Bu Bakanlıkta birçok yolsuzlukların olduğu ga
zetelere aksetmekte ve yolsuzluklarla ilgili belgeler, 
yayınlanmaktadır. 

Bilhassa şu konularda yolsuzlukların olduğuna 
dair haberler ve belgeler vardır: 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 
harcama giderleri arasında, özel idare ve beledliyelere 
yardım faslı bulunmaktadır. 1975 yılı Bütçesinin bu 
faslından harcamalar usulsüz olarak yapılmıştır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bir yönetmelikle 
tespit edilen esaslara uygun olarak, Turizm açısın
dan öncelik kazanan bölgelerin altyapılarına nakdî 
yardımda bulunmaktadır. Bu nakdî yardımlar, güç
süz olan özel idare ve belediyelere aiit yol, su, elek
trik, kanalizasyon, alan tesviyesi ve kaplaması, iç
me suyu, VC gibi tesislerin yapımı için sarfedil-
mektedir. 

Bakanlık bu yardımlarım 12 Ekim 1975 tarihin
de yapılan Cumhuriyet Senatosu kısmî Senatosu 
kısmî Senato seçimleri için partizanca ve özel mak
satlarla kullanmıştır. Bilhassa Adalet Partisine oy 
temin etmek maksadıyle, yönetmelik hükümleri çiğ
nenerek bazı 'illere ve belediyelere yardımlar yapıl
mıştır. Bu hesapsız ve partizanca maksatlarla yapı
lan altyapı harcamalarındaki usulsüzlüklerin tespiti 
ve mesulleri hakkında kanunî takibat yapılması ge
rekmektedir. 

2. —, Turistik üstyapı yatırımları için verilen 
kredilerde de yolsuzlukların, adam kayırmanın ve 
partizanlığın hüküm sürdüğü iddia olunmaktadır. 

3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bazı lekeli 
ve hükümlü şahısları yönetici veya yurt dışında gö
revli olarak bulundurmaktadır. Bu bakanlığın 
en yüksek makamlarından birini tişgal eden bir şah
sın Danıştay tarafından mahkûm edildiği iddia olun
maktadır. Ayrıca Washington'da görev yapan bir 
şahsın usulsüz olarak bu görevde tutulduğu, bu şah
sın birçok suiistimaller yaptığı ve devlet memurluğuy-
le kabili telif olmayan işler gördüğü bazı belgelerle 
açıklanmıştır. Bu şahsın usulsüz ve kanunsuz işlemi 
ve davranışlarını müteaddit yazılarla Bakanlık dikka
tine sunan bir müşavirin de gayri kanunî olarak yıl
dırım hızıyle görevinden alındığı bilinmektedir. Bu 
suretle namuslu memurlar tecziye edilmekte, buna 
mukabil bakana veya bazı çevrelere mensup liyakat
siz şahıslar kayrılmaktadır. Keza Bern, Londra, 
Brüksel ve Türk Dış Politikası bakımından önemli 
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dış merkezlerde çalıştırılan bazı elemanların çeşitli 
suiistimallerine dair haberler vardır. Bakanlıktaki bu 
tutum devam edemez. 

Türk Turizmini geliştirmek ve Türkiye'yi dışarda 
tanıtmak görevleri verilen Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü eleman
ları hakkında birçok suiistimallerle ilgili yayımlar ya
pılmakta ve belgeler açıklanmaktadır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın Yayın 
Genel Müdürlüğü faaliyetleri, iç ve dış personeli hak
kında, Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
ve Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci ve 1C6 ncü 
maddeleri gereğince «Meclis Araştırması» yapılma
sını, bu kuruluşlarda olan yolsuzlukların ve kanun

suzlukların tespit edilmesini ve suçlular hakkında 
adlî kovuşturmanın sağlanmasını istirham ederüz. 

1. — Cevat Önder (Ankara Milletvekili) 
2. — Faruk Sükan, (Konya Milletvekili) 
3. — Özer Ölçmen, (Konya Milletvekili) 
4. — Orhan Tokuz, (Gazûantep Milletvekili) 
5. — Vedat Önsal, (Sakarya Milletvekili) 
6.. — Mehmet Altınsoy, (Niğde Milletvekili) 
7. — Faiz Şarlar, (Antalya Milletvekili) 
8. — Battal Koksal, (Adana Milletvekili), 
9. — Hasan Korkmazcan, (Denizli Milletvekili) 
10. — Adnan Akarca, (Muğla Milletvekili) 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu: 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı: 
515 (1) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve sayın komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde grup
ları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimle
rini okuyorum : 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Harun 
Aytaç, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Hasan Tosyalı, Adalet Partisi grupu adına Sa
yın İhsan Toksan, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Sami Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Vehbi Meşhur. 

Şahısları adına, Sayın Hasan Değer, Sayın En
ver Akova, Sayın Vehbi Meşhur, Sayın Ali Sanlı, 
Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aykul, Sayın 
Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Ke
mal Ataman, Sayın Mehmet Pamuk, Sayın Hasan 

(1) 235 S. Sayılı basmayazı 16.2.1976 tarihli 
57 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Özçelik, Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, 
Sayın Orhan Çaneri, Sayın. Etem Eken, Sayın M. 
Kemal Gönül söz istemişlerdir. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Harun 
Aytaç... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
Grupumuz adına Ömer Lûtfi Zararsız konuşacak. 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Ömer Lûtfi Zararsız, buyurun efendim. 
Sayın Zararsız, süreniz 20 dakikadır. 

M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER LÛTFİ ZA
RARSIZ (Yozgat) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Bütçesini görüştüğümüz Diyanet İşleri Başkan
lığı, 633 sayılı Kuruluş Kanununun tarifine göre, 
Başbakanlığa bağlı ve genel bütçeye dahil bir kuru
luştur. 

Diyanet İşlerinin gayesi, İslâm dininin inanç, 
ibadet ve ahlâk esaslarıyle ilgili işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini 
yönetmektir. 

Dinî eserler telif ve tercüme etmek, yurt için
deki ve yurt dışındaki din ile ilgili yayınları izlemek, 
gerektiğinde karşı ilmî yayınlar yapmak, kuruluşa 
eleman yetiştiren okulların meslek dersleri ile, di
ğer okulların din derslerinin kitap, müfredat ve 
programları hakkında ilgililerle işbirliği yapmak gibi 
çok önemli çalışmalar yapmak bu kuruluşun vazife
leri arasındadır. 633 sayılı Kanunun tadili ile, hac 
işlerini organize ve yurt dışında dinî temsilcilikler 
açmak vazifesi de yine kuruluşa yüklenmiştir. Bütün 
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bu hizmetleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı, milleti
mize îslâm dinini öğretmeye ve o esaslarla eğitmeye 
çalışır. 

Din ihtiyacı, insanda fıtrîdir. Hiçbir beşerî toplu
luk, tarihte hiçbir millet dinsiz yaşamamıştır. Halen 
yeryüzünde bir dine bağlı olan bazı milletlerin res
mî dinleri, devletlerinin anayasalarında belirtilmiştir. 
Bize gelince, Anayasada böyle bir kayıt yoktur. 
Buna rağmen, milletimiz Müslümandır. Dinin vaz'ft 
Yüce Allahtır; hiçbir kul - Peygamber dahil - ve hiç
bir müessese dinin esasları üzerinde tebdil, tağyir ve 
yenisini vaz'etme yetkisine sahip değildir. Peygamber 
dinin tebliğ edicisidir, dinin muhatap ve mükellefi, 
akıl sahibi kişilerdir. Dinin gayesi insanın maddî ve 
manevî saadetini sağlamaktır. îslâm dinine göre, insan
lar renk, ırk, servet, makam gibi farklardan dolayı bir
birlerinden üstün sayılmazlar. Allah katında makbul 
olan insan, takva üstünlüğüne sahip olan insandır 
İslâmın 14 asır evvel haykırdığı bu hakikat ve kıy
met hükümleri karşısında şu 20 nci asırda hâlâ renk 
ve ırk kavgası yapanların durumları cidden acıklıdır, 

Çeşitli sınırları, değişik görüşlere ve batıl zararlı 
ideolojilere kendisini kaptıranları bir noktada birleş
tirmek; birbirleri ile barıştırıp kaynaştırmak için îslâ-
mın engin takva üstünlüğü ölçüsünden başka daha 
kuvvetli bir metot bulunamaz. Tarihte zulmün, kaba 
kuvvetin ve baskının fikir sahiplerini davalarından 
vazgeçirdiği, kısa süreli bir sükûtun dışında, kayde
dilmemiştir. Ama, fikre fikirle karşı çıkma ve ikna 
metodunun her devirde müessir olduğunda ittifak 
vardır. Kur'anı Kerim'in tavsiye ettiği metot da 
budur. Nitekim, Ennah Süresinin 125 nci âyetinde, 
meâlen, «İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel 
öğüt ile, ikna edici hitabelerle davet et. Onlarla mü
cadeleni en güzel olan yol ile yap» buyurulmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, dinî konuları siyasî ikti
darların anlayışına ve insafına bırakmak yanlıştır. 
Geçmişte bunun acı tecrübelerini aziz milletimiz ya
şamıştır. Bakınız, bu konuda iki vesikayı şu elimde
ki kitaptan okuyacağım. Bu kitap UR-1/27 numara 
ile Meclisimizin kütphanesinde mevcuttur. Vesika
ları aynen okuyorum: 

Vesika 1 : 
«1. Din işleri dünya işlerinden tamamyle ayrıl

mış olan bir rejimde, Diyanet îşleri Reisliği gibi bir 
teşkilâtın yeri olmamalı. 

«2. İbadet yerleri Türk'ün geleneğine uygun bir 
tarza konarak, halkevlerinin ibadet yerleri, ibadet 
yerlerinin de halkevine benzer bir şekle ifrağı. 

«3. Kur'an ve din tatbikatının öztürkçe olarak 
tanzim ve tertibi. 

«4. Ruhbanlığın icabatı olan her şeyin silinmesi 
ve ezcümle; sarık, cübbe ve din tatbikatında kulla
nılan her şeyi kıyafetin ilgası. 

«5. îbadet usul ve zamanlarının tanzimi. 

6. Diyanet îşleri Reisliği yerine, Dil Kurumuna 
benzer bir teşkilât ikame edilerek, din teşkilâtrim Dev
let bünyesinden çıkarılarak, millete mal edilmesi». 

Bu birinci vesikanın mehazı, alındığı yer, aynen 
devam ediyor, kitap kaydediyor, «C H. P. Büyük 
Kurultayının 10 Mayıs 1946 olağanüstü toplantısına 
sunulan C. H. P. Müstâkil grupu raporu ve ekleri. 
1946 Ankara . Türkiye Büyük Millet Meclisi Basım
evi, sayfa 357. Tabiî, bu, eski C. H. P. 

Vesika : 2 
«Talimat». Bu talimat, Matbuat, Umum Müdür

lüğü, İstanbul bürosu, sayı 651. Üzerinde çift aylı, 
mahrem işaretli ve 24 . 7 . 1942 tarihli Başvekâlet 
talimatıdır. Talimatı aynen okuyorum: 

«Gazetelerimizin son günlerindeki neşriyatı ara
sında; binden bahis, bazı mütalâa, imâ ve temenni
lere rastlanmaktadır. Bundan sonra, din mevzu üze
rinde gerek tarihî, gerek temsilî ve gerek mütalaa 
kabilinden olan her türlü makale, bent, fıkra, ve 
tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi ve başlamış 
bu kabil tefrikaların en çok on gün zarfında niha-
yetlendirilmesi rica olunur. 24 . 7 . 1942». Başvekâlet 
tamimi. Çift aylı, gizli, mahremiyet işaretli yazıyla. 

Muhterem milletvekilleri, bunu niçin arz ediyo
rum? Görülüyor ki, dinî konular siyasî iktidarların 
anlayışına bırakıldığı takdirde, dinin esaslarını de
ğiştirmeye, bu konuda ağır baskı yapmaya teşebbüs 
edecek iktidarlar çıkabilir. Halbuki, kimsenin buna 
hakkı yoktur. Tam aksine, Anayasanın 10 ncu, 14 
üne ve diğer birçok maddelerinde ifadesini bulan. 
ifade edildiği gibi, «Devlet, insanların maddî ve ma
nevî varlığının geliştirilmesi için gerekli şartları ha
zırlamakla yükümlüdür. Manevî hayatın temeli din
dir. Dinin esaslarını milletimize anlatmak ve öğret
mek vazifesi ise bugün, kanunla, Diyanet İşleri Baş
kanlığına verilmiştir». 

O halde, bu kurumun müessir bir şekilde vazife
sini ifa edecek şartları hazırlamak, Devletin temel 
vazifeleri arasındadır. Dinin istismarı ve dinin Dev
lete müdahalesi kanunlarla önlenmiştir. Buna karşı
lık, dine yapılan müdahale, dindarlara baskı kapısı 
açık bırakılmıştır: «Dinî kitap okudun; okunanı din-
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ledin;dinî sohbette bulundun» diye insan hapsetmek 
temelde yanlıştır. Esasta bunlar suç sayılmamalıdır. 

Dinî konuda ilmî bir konferans veren ilim adam
larının, artık, şu 20 nci Asırda, yakasına sanlınma-
malıdır. Dinî kanaat, inanç ve ibadetten dolayı ar
tık kimseye zulüm edilmemelidir. 

Din ve vicdan hürriyeti, inanç hürriyeti artık tam 
ve kâmil mânada verilmelidir. Bu hürriyetin kulla
nılmasına müsaade edilmediği içindir ki, içtimaî ha
yatımızda derin ihtilâtlar ve ihtilâflar çıkmış, halen 
de yer yer devam etmektedir. 

Devlete tetik çekenlerle, tespih çekenlere aynı 
açıdan bakılmamalıdır. Bugünkü anarşinin temelin
de, kanaatimizce, bu yatmaktadır. Bunu görmeye ve 
kabullenerek düzeltmeye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri, bir taraftan, kanunla, 
Diyanet işleri Başkanlığına, «İslâm dininin inanç, 
ibadet ve ahlâk esaslarını öğreteceksin» diye vazife 
vereceksin; öbür taraftan, dindarlara baskı yapa
caksın. Bir başka yönden, Yunan safsatasını, horoz 
döğüşü, boğa güreşi gibi gülünç şeyleri, ahlâk kaide
leri diye yavrularımıza okutacaksın. Okullarda fel
sefe derslerinde, Allah'ı, ahireti ve bazı temel dinî 
inanç esaslarını, açık veya kapalı bir şekilde inkâr 
eden müfredat ve kitaplarla millet evlâdını dine is
yankâr ve münkir yapacaksın, ecdadını tahkir etti
receksin. 

Müstehcen neşriyat, sinema, ve tiyatro yom ile 
ahlâkın ve milletin örf ve ananesinin bozulmasına 
seyirci kalacaksın. Bu ne tezat?.. Geliniz bu tezadı 
kaldıralım. 

Muhterem milletvekilleri, şu umumî durum mu
hasebesinden sonra, Diyanet İşleri Başkanlığının 
mübrem ihtiyaçlarını ve Hükümetten beklediğimiz 
isteklerimizi bir arada sıralamaya gayret edeceğim: 

durulamamıştır. Ortaöğretimde bu derslerin saat sa
yısı, daha şimdiden altmış binin üzerindedir; büyük 
açık vardır. Bu açıklar, her iki taraf için eleman ye
tiştiren Yüksek İslâm Enstitülerinin talebe kontenja
nını artırmakla karşılanabilir. Hükümetten bunu da 
bekliyoruz. 

«Mezunlarına iş veremiyoruz» diye, Yüksek İs
lâm Enstitülerinin talebe kontenjanlarını artırmak 
istemeyenlerin, şu gerçekler karşısında gerekçeleri
nin sahteliği ortadadır. 

3. Başkanlık, Kur'an kursu öğreticisi kadrosu 
bulmakta sıkıntı içerisindedir. Bu konuda da Hükü
metin Başkanlığa yardımcı olmasını istiyoruz. 

4. Arabası olan müftülükler, şoförleri olmadığı 
için arabalardan yeteri kadar istifade edememekte
dirler. Bu konuda da sıkıntı çok derindir. 

5. Cumhurbaşkanlığınca, yeniden görüşülmek 
üzere geri çevrilen ve halen Senatoda bulunan 633 
sayılı Kanunun tadil tasarısı bir an evvel çıkarılma
lıdır. 

Esasen, bu kanunun veto edilmesi isabetli olma
mıştır. Ayrıca, vetodan sonraki değişiklikler, kanun
da ciddî boşluklar meydana getirmiştir. İmkân bul
dukça eksiklikleri ikmale çalışacağız. 

6. 633 sayılı Kanun çıktıktan sonra, çok sürat
li bir şekilde, kanunda istenilen yönetmelikler hazır
lanarak, kanunun bir bütün olarak tatbikini Hükü
met mutlaka sağlamalıdır. İşler sürüncemede bırakıl
mamalıdır. 

7. Senelerdir ıstırap içerisinde bırakılmış vekil 
imam - hatiplerin asalete geçmeleri için, işe hem sü
rat kazandırmak, hem de bir takım ihtilâflara sebe
biyet verilmemesi bakımından muameleler bütün il 
müftülüklerinde bir an evvel tekemmül ettirilmeli
dir. 

8. Yurt dışındaki din görevlileri, konsolosluklar
da birer sıra ve masa memuru olma pozisyonundan 
kurtarılarak, işçiler arasında hizmet yapmaları; işçi
lerimizi zararlı ideolojik akım ve propagandalardan 
korumak için müessir çalışma yapmaları ve işçi ço
cuklarına dinî eğitim yaptırmaları mutlaka sağlan
malıdır. 

9. Değerli milletvekilleri, önemli bir yanlışlığın 
düzeltilmesine esas olmak üzere bir kaç rakam' ver
mek istiyorum: Türkiye'mizde, il ve ilçe merkezleri 
dışında 35 091 köy, 44 363 köylere bağlı tespit edil: 

miş oturma ünitesi, 663 kasaba (yani mülkî idarî bö
lüm merkezi olmayan belediyelikler), 370 bucak ol
mak üzere ceman 80 489 adet köy durumunda olan 

1. Başkanlık, elemanlarına, vazifenin gerektirdiği 
formasyonu kazandırmak için yaptığı meslek içi 
eğitim ödeneği bakımından desteklenmelidir. Geçen 
iki sene içerisinde adedi üçe çıkarılan eğitim merkez
lerinin sayıları da artırılmalıdır. • 

2. Pek çok kazalarımızda vaiz yoktur. Bilhassa 
1975 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığından Millî 
Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçen eleman
lardan boşalan kadrolar doldurulamamıştır. Bu yüz
den, Başkanlıkta hizmet geniş ölçüde aksamıştır. 
Kadroların doldurulmasını istiyoruz ve bekliyoruz. 

Diyanette bu açık meydana gelirken, imam hatip 
liselerinde, meslek dersleri öğretmenleri ile, ortaöğ
retimdeki din ve ahlâk bilgisi öğretmenlikleri de dol-
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oturma ünitesi vardır. Buna rağmen, 1965 yılında 
633 sayılı Kanun çıkarılırken, 40 000 köy hesabı 
üzerinden senede 2 bin kadro verilerek, 20 senede 
bütün köylerin imam kadrosuna kavuşturulması dü
şünülmüştür. 

Görülüyor ki, mesnet olarak alınan rakamda çok 
önemli bir hata yapılmıştır. Çünkü, köylerde, köy 
seviyesinde oturma ünitesi 40 000 değil, 80 000'in 
üzerindedir. Küçük köylerde imama olan ihtiyaç, 
büyüklerden daha az değildir. Her ikisinde de hiz
met aynıdır. Ekonomik bakımdan küçük yerlerin 
imam kadrosuna ihtiyaçları daha fazladır. Çünkü, bu 
yerlerde tatminkâr ücret verip, imam tutmakta güçlük 
çekilmektedir. Kıstas olarak verdiğimiz rakamlar alı
nınca, daha 60 000 kadar köy ünitesinin imam kad
rosu beklediği ortaya çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Zararsız, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

ÖMER LÜTFl ZARARSIZ (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, şu noktaya bütün ilgili ve yetkililerin 
dikkatini çekmek istiyorum. Bozguncu çevrelerin, bö
lücü ve kıyıcı faaliyet ve propagandalarını köylerde 
yoğun bir şekilde sürdürmekte olduğu iyi bilinmelidir. 
Bunlara karşılık, yapıcı, koruyucu ve birleştirici ola
rak hizmet yapan kadrolu imam hatiplerle süratlice 
köylere takviyeye mecburuz. Bu kadro, senede 5 000 
adetten katiyen aşağı düşmemelidir; esasen 5 000 
adet her sene kadro verdiğimiz takdirde, daha 13 se
nede köylerimizi kadroya ancak kavuşturacağız. 

10. — Kadro tevziinde fakir bölgelere öncelik veril
meli ve daha fazla kadro ayrılmalıdır. Bilhassa il ve 
ilçe merkezlerinde, gecekondu semtlerinde yeni yapı
lan camilerin imam ve müezzin ihtiyaçları da karşı
lanmalıdır. 

11. — TRT'de yapılan dinî yayın saatleri artırıl
malı, televizyonda da dinî ve millî neşriyata geniş 
yer verilmelidir. Ancak, yayınları Diyanet İşleri Baş
kanlığının hazırlaması mutlaka sağlanmalıdır. 

Ayrıca, TRT ve televizyonda dinî ve millî duygu
ları rencide eden, iffet ve namus duygularına ters dü
şen neşriyat, reklâm yayınları mutlaka önlenmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Zararsız, vaktiniz doldu efen
dim. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. Üçbuçuk şehvetperest ve feminist
lerin arzularını tatmin için 40 milyonun rencide ol
masına, örf ve ananelere saygısız neşriyat yapılmasına 
asla müsaade edilmemelidir. 

12. — Diyanet İşleri Başkanlığının dinî yayınları 
arasında, İslâm dininin iktisadî, içtimaî, ahlâkî hukukî 

ve dünya görüşlerinin araştırknâsı ve bu konularda 
telif ve tercüme yapılması mutlaka sağlanmalıdır. 
Araştırma, telif ve tercümelerde ilmî yeterliği olan ve 
otorite sayılan, teşkilât dışındaki elemanlardan fayda-
lanılmalıdır. 

Başkanlığın, imam - hatip okulu, Yüksek İslâm 
Enstitüsü öğrencilerine verdiği burs sayısının artırıl
ması zaruret halindedir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetten ve bütün 
kuruluşlardan, temel meseleler üzerindeki istemlerimi
zin bir kısmını bir cümle içerisinde hülâsa ederek söz
lerime nihayet vermek istiyorum: 

Milletimizin madî ve manevî sahada kalkınmasına 
temel olmak üzere, tarih şuuru ve kardeşlik duygusu
nun geliştirilmesini istiyoruz. Milletin inanç, örf ve 
âdetlerine hürmetkar olunmasını istiyoruz. Materya
lizmin her türlüsünün terkini istiyoruz. Maarifin mil-
lileştirilmesini istiyoruz. Ordumuzda askerlikle ilgili 
öğretim ve eğitimin yanında, manevî eğitime ağırlık 
verilmesini istiyoruz. Bütün Devlet kademelerinde, iş
yerlerinde meslek içi eğitim, manevî eğitim istiyoruz. 
Diyanet İşleri Başkanlığının manevî kalkınmada ön
cülük yapmasını istiyoruz. Aynı kuruluşun maddî 
kalkınmayı teşvik etmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Zararsız, lütfen bağlayın efen
dim. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Devletimizin, milletimizin komünizme, siyonizme, 
bütün zararlı ideolojilere karşı korunmasında Diyanet 
İşlerinin müessir bir rol oynamasını istiyoruz. Bütün 
bu hizmetlerin ifası için de, Diyanet İşleri Başkanlı
ğından hiçbir imkânın esirgenmemesini istiyoruz. 

I Değerli milletvekilleri, Başkanımın da ikazı üzeri-
; ne, vaktin tahammülü nispetinde Diyanet İşleri Baş-
; kanlığı bütçesi münasebetiyle bu konudaki düşüncele

rimizi ve tekliflerimizi özetlemeye gayret ettim. 
Hepinizi hürmetle selâmlar, bütçenin, Diyanet Teş 

; kilâtı mensupları ve bütün milletimize hayırlı olması
nı Cenabı Haktan niyaz ederim. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zararsız. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Başka

nını, müsaade buyurursanız, Sayın İhsan Toksan ile 
yer değiştireceğiz, 

BAŞKAN — Peki. 

604 — 



M. Meclisi B : 61 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan Tok
san, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN TOKSARI (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diya
net İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grupu adına görüşlerimizi arz edeceğim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtının durumunu 
anlayabilmek için dinin tarifini, menşeini, lâyikliğin 
doğuşunu kısaca tetkik etmemiz gerekir . 

Dinin lügat manası: Âdet, yol, itaat, şeriat, alâmet 
ve cezadır. Lâtince, dine relijyo (Religio) denir ki, 
röleje (Releger) bağlanmak kökünden gelir. Bu da iba
detlere sımsıkı bağlanmak, itaat ve inkıyat manasına 
gelir. 

Alman Filozofu Kant'a göre din, insanın bütün 
vazifelerinde ilâhî emrin bilinmesi ve tanınmasıdır. 

İslama göre din, akıllı insanları kendi istekleriyle 
doğru yola götüren ve Allah tarafından vahiy vasıta-
sıyle Peygambere gönderilen ilâhî kanundur. 

Sosyolog Durkheim, tarihte ilk dinin, en ilkel aile 
tipi kabul edilen klanda çok tanrılı totemizm olduğu
nu iddia eder; insanlar ve medeniyetler tekâmül et
tikçe, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçildiği 
tezini ileri sürer. 

Fransız sosyologu Perşimit ise, Afrika'nın tropikal 
ormanlarında yaşayan, klan gibi, henüz aile topluluğu 
haline gelmemiş ve avlanarak hayatlarını sürdüren 
Pigmelerde tek tanrı inancını taşıyan dinî duyguyu 
müşahade etmiştir. Böylece, insanlardan ilk dinin çok 
tanrılı değil, tek tanrılı olarak başladığını ilmi olarak 
ispat etmiştir. 

Semavî dinlere göre, İslama göre, Allah ilk defa 
insan olarak Hazreti Âdem'i yaratmış ve O'na, tek 
tanrıya inanmayı emretmiştir. 

Hülâsa, nerede bir insan topluluğu varsa, mutlaka 
bir dinî duygu mevcut olmuştur. Her türlü zulüm, iş
kence, katliam karşısında bile, din ayakta kalmıştır. 
En zalim Firavunlar, Nemrudiar, Neronlar bile bu 
duyguyu söndürememiştir. 

Türkiye'de lâyikliğin doğuşuna, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Teşkilatının kurulmasına büyük tesiri ol
ması hasebiyle, Avrupadaki dinî mücadelenin sonu
cu, lâyikliğin doğmasından kısaca bahsetmemiz ica-
bedecektir. 

İtikat, ibadet, ahlâk ve nasihattan ibaret olup, 
dünyevî hükümleri ihtiva etmeyen Hıristiyanlık, 
Roma imparatorluğunun Hıristiyanlaşması sonu
cunda, Avrupa devletlerinin resmî dini oldu. İşte bun
dan sonra, «Kilise hukuku» teşekkül etti. Kilisenin 
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ilim ve dünya görüşü doğdu. Kilise her şeye hâkim 
oldu; kıratlara taçlar giydirdi, kıralları tahtan indir
di. Kilisenin dünya ve ilim görüşüne uymayan gö
rüşleri ileri sürenler, en ağır cezalara çarptırıldı. Ki
lisenin görüşüne uymayan kitaplar yakıldı. Eski Yu
nan ve lâtin klâsikleri mahzenlere hapsedildi. 

İspanya'da kurulan Endülüs İslâm medeniyetinin 
Avrupaya tesiriyle meydana gelen Rönesans, Hü
manizm, müspet ilmin inkişâfı. Amerika'nın keşfi ve 
diğer sebepler, Avrupa ilim ve devlet adamlarım, 
kiliseye karşı çıkardı. Kilisenin emlâki elinden alın
dı. Papazlara en ağır hücumlar yapıldı. Kilisenin 
şahsında her türlü dinî duygular tahkir ve tezyif 
edildi. Dine hücum etmek «İlericilik», dini müdafaa 
etmek «Gericilik» kabul edildi. Fakat 19 ncu asrın 
başlarında şiddetlenen dinsizlik ve din düşmanlığı, 
aynı asrın sonuna doğru, bilhassa 20 nci asırda 
Avrupada durdu. Bu düşmanlığın durmasına sebep 
olan önemli faktörlerden ikisine kısaca temas ede
lim. Birincisi : 

Pozitif ilimciler ve ansiklopedistler, emekleme 
devresindeki bir çocuk heyecaniyle, gerçeği, pozitif 
ilmi sadece tecrübe ve müşahedeye dayanarak bula
cağını iddia ettiler. Pozitif ilmin gerçek kabul etme
diği hiçbir şeyin gerçek olmadığını söylemişlerdi. 
«Allah, din gibi duygular, tecrübe ve müşahede ile 
bulunmadığına göre, gerçek olamaz» tezinde idiler. 
Fakat, pozitif ilim, inkişaf zirvesine erişince, her şeyi 
çözemeyeceğini anladı. Araştırma sahalarını sınırla
dı. Kendi sahaları dışında da gerçek olabileceğini 
kabul etti. Fizikî hadiselerle meşgul oldu. Metafizi-
kî hâdiselerle uğraşmadı. Böylece, Allah, din gibi 
metafizikî hâdiselerde de gerçeklerin olabileceğini 
müspet ilim kabul etti. 

İkincisi ise; kilisenin şahsında dinî duygulara 
karşı düşmanlık, milletlerde manevî boşluk, ahlâ
kî çöküntü meydana getirdi. Kendi milletlerini ayak
ta tutmak isteyen devlet ve itim adamları, kilise ile 
anlaştılar. Kilise, dünya ve devlet işlerine karışma
yacak .onlar da kilisenin işine karışmayacak! İşte 
bu anlaşmanın adına «Layiklik» dendi. 

Kısaca göâdüğümüz gibi, «Layiklik» Avrupada 
doğdu ve oradan dünyaya yayıldı. 

Bizim tarihimizde ise, din ile devlet ve iüm adam
ları arasında böyle bir mücadele olmamıştır. Bila
kis din, devlet adamlarına yardımcı olmuştur/İslâm 
dini, ilme hiçbir zaman köstek olmamış, destek olmuş
tur. İlim kimden ve nereden gelirse gelsin, almakta 
tereddüt edilmemiştir. Yüce Peygamberimiz, «İlim? 
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hikmet; müminin kaybolmuş malıdır. O'na en lâyık 
olan da mümindir. Nerede bulursa alır» buyurmuş
tur. 

Fakat, Islâmı bilmeyen, Avrupayı iyi tanımayan 
aydınlarımız, Ortaçağdaki kilise ile ilim - siyaset 
mücadelesinin, bizim tarihimizde de var olduğunu 
zannetmişler; Hıristiyanlığın yerine Îslâmı, kilise
nin yerine camiyi koymuşlar, İslama ve Islâmî mües
seselere her türlü tecavüzü reva görmüşlerdir. Orta
çağ Hıristiyan âlemi için karanlık çağdır. İslâm 
âlemi için asla karanlık çağı değildir. İlim fen çağı
dır, ama maalesef her zaman bu şekilde Îslâmı leke
lemeye çalışmışlardır. Avrupada layiklik, din ile 
dünya işlerinin ayrılması manasına kabul edilmiş ve 
o şekilde tatbikatı yapılmaktadır. Hatta araların
da yardımlaşma olmaktadır ve bazı konularda din 
adamları devlet işlerine müdahale bile etmektedir
ler. 

Türkiye'de laiklik tatbikatr, Batıdaki laiklik tat
bikatı ile taban tabana zıt olmuştur. Uzun zaman 
iktidarda kalan Cumhuriyet Halk Partisi layikliği 
ters anlamış, kapatılan medreselerin yerine, kültür
lü din adamı yetişrirecek okullar açmamıştır; arna 
İstanbul Heybeli adadaki Papaz Okuluna dokunma-
mıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, Hırıstiyanlara ver
diği dinî hürriyeti müslümanlara çok görmüştür. 
Cumhuriyet Halk Partisi, Müslüman Türkün yavru
suna Allah'ın kitabı Kur'an-ı öğretmeyi bile yasak et
miştir. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Ayıp, ayıp, çok 
ayıp. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Kuran'ı okuma
yı ve okutmayı maalesef yasak etmiştir... 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Ayıp, günah. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, rica 
ederim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Bizzat hatırla
tıyorum; 1944'te çantamda Kur'an olduğu için yaka
landım, karakola kadar götürüldüm ve binlerce müs-
lüman, Kuran okuduğu için hapisanelere atıldı. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Yalan söylüyor
sun, yalan. 

BAŞKAN — Sayın Ergül, müdahale etmeyin efen
dim. Söz hakkınız var, konuşacaksınız efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Soruyorum size, 
medreseler kapatıldıktan sonra... 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — İlkokulu bitiren 
herkes okumuştur. Ben 1940'da okudum. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur... 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Tek bir dinî 
okul açtınız mı? 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Yalan söyleme. 
İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — İlahiyat Fakül

tesini kim açtı? Baban mı açtı? 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — İlahiyat Fakül

tesi 1948'de açıldı. 
İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Ee?.. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim ve karşılıklı 

konuşmayalım. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ve 1948'de De

mokrat Parti... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Çünkü nasıl 

olsa 1950'de düşeceğinizi biliyordunuz. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Toksan, Sayın Toksan... 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Senin ağa baba
ların nerede idi o zaman? 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Sayın Başkan, 
doğru beyanda bulunsun. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, lütfen efendim, kar
şılıklı konuşmayacak şekilde.. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin Başbakanını, aynen, şu kürsüde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, «Sola karşı dini çıka
ralım» dendiği zaman, «Bir zehire karşı öbür zehiri 
çıkaramayız» diye söylemiştir ve sizin Başbakanlı
ğınızı yapmıştır. 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Kim söylüyor 
bunu? 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Recep Peker' 
dir. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Recep Peker ka
dar Müslüman olsan. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Parti devrinde, biraz evvel arkadaşınız okudu, 
Başbakanlık... 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Yalan söylüyor
sun. 

BAŞKAN — Sayın Ergül, idarecisiniz efendim. 
Konuşacaksınız, arılatacaksınız siz de; fakat karşı
lıklı konuşma usulü yoktur, rica ederim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Biraz evvel 
arkadaşlarınız okudu, Millet Meclisi Tutanağından 
okudu. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, Sayın Toksan... 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Bizat Başbakan

lık Matbuat Müdürlüğünden bütün gazetelere yazı 
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gitmiştir: «Dinî tefrika, roman şeklinde de olsa hiçbir 
zaman dinden bahsetmeyin» diye. Bu, din aleyhine 
propaganda değil midir? 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Bu adam çamur 
atıyor. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, mevcut bütçe üze
rindeki görüşlerinizi ifade edin efendim, rica edece
ğim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın Başkan, 
Diyanet Teşkilâtının neden bu zayıf hale getirildi
ğini, bugünkü duruma neden düşürüldüğümüzü anla
tabilmek için bunları çok iyi bilmemiz lâzımdır. 

BAŞKAN — Bugünkü duruma bakalım efen
dim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Ve siz Halk 
Partisinin dinî konuda yanlış hareket ettiğini bizzat 
kendiniz itiraf ettiniz ve adına «Tarihî yanılgı» dedi
niz; unuttunuz mu bunu? (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Toksan, Sayın Toksan... 
ÎHSAN TOKSARI (Devamla) — Yoksa sadece... 

BAŞKAN — Sayın Toksan, lütfen dinleyin efen
dim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — ... Millî Selâmet 
Partisi ile Koalisyon olmak için mi bunu söyledi
niz? 

BAŞKAN — Sayın Toksan, mevzuu dağıtmayın, 
çok rica ederim efendim, vaktiniz de dolmak üze
re. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — 1918 tarihli 
Sovyet Rusya Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü 
maddesi şöyledir: «Bütün vatandaşlara din ve din 
düşmanlığı propagandası hakkı tanınmıştır». Ve sade
ce, bu, Rusya Anayasasında vardır. Hiçbir Avrupa 
devletinde din aleyhinde propaganda serbest bırakıl
mamıştır, yapılmamıştır; ama maalesef Halk Partisi 
devrinde serbestçe yapılmıştır. Lâyiklik icabı, din ile 
devletin birbirinden ayrılması zarurî olduğu halde, 
Hükümete bağlı zayıf bir Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtı kurulmuştur. Yetkileri son derece kısıtlı
dır. Buna Diyanet İşleri Başkanlığı yerine, «Din Gö
revleri Genel Müdürlüğü» demek icabeder. Sadece 
din görevlilerini tayin, nakil ve azilden başka yetki
si yoktur. Halk Partisi, ecdadımızın camilere vakfet
tiği malları, Diyanet İşleri Başkanlığından almış, 
keyfî olarak kullanmıştır ve birçok camileri ahır, 
samanlık, depo haline getirmiştir... 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Ayıp, günâh, ya
lan söylüyorsun. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Yalan söylüyor
sun, onu senin baban yaptı. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Gel, İstanbul' 
da hâlâ belli, göstereyim; camiler ne hale getirildi, 
göstereyim. 

BAŞKAN — Sayın Toksan rica ederim efendim, 
Sayın Toksan dinleyiniz biraz da beni efendim. Mü
temadiyen konuşuyorsunuz. Ben size hitabediyorum, 
o zaman duracaksınız efendim; ondan sonra, ne diye
ceğimi ona göre anlayın. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, hatibe çok haşin davranıyorsunuz, hatibi kırı
yorsunuz, rencide ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Bir mevzua 
girerken, Diyanet İşleri bütçesi konuşulurken yaptı
ğınız konuşmalar, tarihten verdiğiniz misallerdir. 
Fakat, misalleri verdikten sonra daha üzerinde dur
manın manası yok, yeniden mevzular açmanın da 
manası yok efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Siz orada oturuyor
sunuz, devamlı olarak Halk Partili milletvekilleri 
konuşuyor Sayın Başkan. Onların müdahalelerine 
neden mani olmuyorsunuz? 

BAŞKAN — Anladık efendim, anladık ne sebep
le olduğunu. 

Devam edin efendim. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın Başkan, 

bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığının ne hale ve ne 
duruma geldiğini bilebilmek için mecburuz bunları 
bilmeye. 

BAŞKAN — Peki efendim, düzelteceğinizi "de söy
leyin, olsun bitsin. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Biraz sonra sı
ranız gelecek, niçin bu kadar telâş ediyorsunuz'? 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Seni de mi bağla
dılar o ahıra? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın Meş
hur. Sayın Meşhur, rica ediyorum efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Biraz sonra ce
vap vereceksiniz Sayın Meşhur... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız Sayın Tok
san. Devam edin konuşmanıza, susturdum efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kanım, bir mikrofon da şuraya koysak da arkadaş
lar rahatça konuşsalar. 

BAŞKAN — O, sizin yanınıza istiyor bu gidişle. 
Lütfen efendim, devam ediniz. Üç dakikalık süre

niz kaldı, onu da hatırlatırım efendim. 
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İHSAN TOKSARI (Devamla) — Komünizmin | 
babası Kari Marx; «Din, ahlâk ve metafizik kuralları, | 
insanı baskı altında tutmak, soysuzlaştırmak için bi
rer araçtır; bunları kaldırmak lâzım» der. 

Bir ülkede din zayıflamadıkça o ülkeye komü- I 
nizm giremez, bilhassa müslüman olan ve İslâmı iyi I 
bilen bir şahıs, dininden çıkmadıkça asla komünist 
olamaz. (A. P. sıralarından alkışlar) İslâm d'ini, esa
sen sosyal adaleti temin eden, insannların maddî ve 
manevî ihtiyaçlarını temin eden yüce bir dindir. Bu- I 
nu iyi bilen komünistlerin ilk hedefleri islâm d'ini ol
muştur. Türkiye'de müslümanlığın zayıflamasını te
min eden Halk Partidir. Bu marifetiyle Halk Par
tisi komünizme tarla hazırlamıştır, komünizm to- I 
humunun ekilmesine, yeşermesine, gelişmesine yar- I 
dımcı olmuştur. Bugün de bu suretle komünistleri I 
himaye etmektedir. 

Halk Partisi solculuğunu ilân etmekle, komüniz
me kapı aralamıştır. 1950'de milletin hür iradesiyle I 
iktidara gelen bir parti... 

BAŞKAN — Say n Toksan, lütfen, süreniz bit- I 
mistir, konuşmanızı bitirin, yoksa sözünüzü kese- | 
rim efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — ... Bu baskıyı 
kaldırmış, ezan ve kameti, müslümanların istediği gibi I 
okumasına müsaade etmiştir. Halk Partisi devrinde.,. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, Sayın Toksan, lüt
fen bağlayın efendim. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Sende vicdan 
mı var be? 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, müdahale etmeyiniz 
efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) - ... Mecbur et-
miştir.Bu, vicdana baskıdır... 

BAŞKAN — Sayın Toksan, Sayın Toksan, ko- I 
nuşmanızı kesceğim, lütfen bağlayın efendim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Bu yapılmadı 
mı 633 sayılı Diyanet Teşkilâtı Kanunundaki niteliğe \ 
aykırı olarak? Amerika'da Cumhurbaşkanı İncil üze- I 
ı ine yemin etmektedir ve mahkemelerde İncil üzerine 
yemin edilmektedir. Bu bizim Türkiye'de söylense I 
kıyamet kopar. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Amerika'ya git. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — 633 sayılı Ka
nunu Cumhurbaşkanının veto etmesi ayrıca bizi üz
müştür. 633 sayılı Diyanet Teşkilât Kanunundaki I 
niteliğe aykırı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığına 
tayin edilen Sayın Dr. Lütfi Doğan'ın azil kararna- | 

meşini imzalamaması da, müslümanları ve bilhassa 
din görevlilerini üzmektedir. 

Sayın Lütfi Doğan'ın, dinimizin mukaddes kis
vesi olan sarık cübbesi ile İslâm dininin yasak ettiği 
içkili kokteylere gitmesi; elinde viski bardağı bulu
nan bay ve bayanlara şirin gözükmeye çalışması 
yüce makama lâyık olmadığını ispatlamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Toksan lütfen bağlayın, sö
zünüzü kesiyorum; lütfen. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın Cumhur
başkanının, bunun kararnamesini imza etmemesi de 
üzüntümüzü mucip olmaktadır. Sayın Cumhurbaş
kanının dinî konulardaki bu tutumunun nedenlerini 
anlamakta güçlük çekmekteyiz. Sayın Cumhurbaş
kanının bu tutumu, Müslüman Türk Milleti arasın
da tereddütler uyandırmıştır. Bu durum, Yüce maka
ma büyük saygısı olan bizleri üzmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı mensupları, 
Başkanlarının hukukî durumunun muallel olmasına 
rağmen vazifelerini ciddiyet ve vekar içinde yürüt
mektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Toksan, lütfen bağlayın efen
dim. 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Türk milletinin 
birlik, beraberlik içinde, maddî ve manevî kalkınma
sını temin için büyük gayret sarf eden din görevli
leri camiasına 1976 Diyanet Teşkilât bütçesinin ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi saygı ile se
lâmlarım. (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, şimdi bizim sözcümüz... 

BAŞKAN — Efendim Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına zaten söz sıranız gelecek. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, şimdi bizim sözcümüzün yapacağı konuşma 
Diyanet İşleri bütçesinin vasfına, niteliğine, niceliği
ne uygun teknik bir konuşmadır. Biz, birtakım, böy
le, safsata iddialariyle Cumhuriyet Halk Partisini ve
ya diğer partileri yargılamadan uzak tutmak iste
riz. 

O bakımdan, burada konuşan hatip; «Cumhuri
yet Halk Partisi camileri, ahır, samanlık yapmıştır» 
demiştir. Bu ağır bir itham. 

İkincisi: «Recep Peker, dinî yayınları, hikâye 
şeklinde olsa da kitaplara koymayın demiştir ve de 
burada söylemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, komü
nizme tarla hazırlamıştır; Cumhuriyet Halk Partisi 
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komünizme kapı aralamıştır, yardımcı olmuştur» de
miştir. 

Bunlar, burada, bir partinin sözcüsü tarafından 
söylenmemesi gereken sözlerdir. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupumuz açısından tavzihe muhtaçtır, ce
vaba muhtaçtır, açıklamaya muhtaçtır. Onun için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, yalnız, bu söyledikler 
rinize cümle cümle cevap vermek kayıt ve şartiyle 
söz vereceğim; aksi takdirde sözünüzü keserim efen
dim. Tavzih sadedinde buyurun efendim. Yalnız o 
açıklamanıza göre konuşmanızı rica edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, burada bütçeleri mü
zakere ediyoruz. Bütçeleri müzakere ederken bir 
milletvekili ve özellikle partileri adına konuşan söz
cüler, ağızlarından çıkardıkları sözcükleri, kelime
leri tartarak haysiyet, ahlâk çizgisi içerisinde ve si
yaset kurallarının gerektiği ölçüler içerisinde (Gürül
tüler)... Konuşmak mecburiyetindedir. Yoksa, bu 
milletin yüce kürsüsünü, çirkin politikacıların söz 
yeri haline getirirsek, Türkiye'de siyaset bilimini ve 
siyaset görevini yapmakla mükellef olan ve milletin 

temsilcileri olarak bu kürsüde konuşmak durumun
da bulunan bizler, insanları birbirine vuruştururuz. , 
İnsanların... 

BAŞKAN — Sayın Uysal... ' 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İnsanların 
gönlünden, kafasından geçen birtakım duyguları ve 
unsurları, Allaha inanmış olan kitleler olarak Cum
huriyet Halk Partililer, Millî Selâmet Partililer, Ada
let Partililer, Demokratik Partililer ve diğer millet
vekilleri olarak « Sen benden daha dincisin, ben sen
den daha dinciyim» diye yakaya yapışıp, «Kelime-i. 
şahadet getir, kelime-i şahadet getirmezsen. (A. P. 
sıralarından, «Ne alâkası var..» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, mevzuu 
dağıtmayalım çok rica ediyorum. Müsamahamızı 
suiistimal etmeyelim, bunu bilhassa rica edeceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yol, 31 
Mart vakasında, köprünün başına geçip, insanları 
tartma ve ölçme taktiği ve tekniği ile bir durum ve 
ortam Türkiye'de yaratır ki, bu, çirkin politikacı
lıktan başka bir şey değildir. 

İHSAN TOKSAR1 (İstanbul) — Çok istismar 
ettiniz onları... 

BAŞKAN —. Sayın Uysal, lütfen efendim, lüt
fen... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) Şimdi, değerli 
arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, mukaddes 
dinimizin ibadet yeri olan ve orada dinimizin vecibe
lerinin yerine getirilmesi gereken camilerimizi ne za
man ahır yapmıştır, samanlık yapmıştır? 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Kıyamet kadar 
İstanbul'da, gel gösterelim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, cevap 
veriyor. 

.İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Tarihi oku, ta
rihi. Okusaydın böyle söylemezdin.. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, dinleyelim bir 
defa.. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efend;m, 
ben tarihi.. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Ama, biraz 
hak ve adaleti teslim edin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
hak ve adalet... Buradan iftira eden insanların söz
lerini dinlerken, hak ve adaleti... (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sayın Uysal, sözünüzü 
kesmek mecburiyetinde kalacağım efendim, mevzuu 
dağıtmadan lütfen cevaplarınızı verin efendim, lüt
fen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, Müs
lümanlıkta iftira yoktur.. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Biz kimseye if
tira etmiyoruz, gerçekleri söyledik. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika müsaade edin.. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İftira olma
dığına göre, iftira yapan insanlar yıllardır.. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken, müdaha
le etmeyin. 

ETHEM EKEN (Çorum) — Ama, dinletin Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Dinletiyoruz efendim... Evet. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Müslüman
lıktan, iftira yapan insan Müslüman değildir. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar; A. P. sıralarından, «Doğru 
doğru» sesleri) 

Müslümanlıkta iftira yoktur. Müslümanlıkta in
san sevgisi vardır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal... 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Müslüman

lıkta doğruluk vardır, müslümanlıkta ahlâk vardır. 
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YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, ahlâk dersi mi dinleyeceğiz? Ayıp, ayıp. 

BAŞKAN — Tamam. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Burada 

Cumhuriyet Halk Partisine iftira eden insanlar, ken
di ahlâkını açıkça ortaya koyuyorlar. (C. H. P. sıra
larından, Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürültü- " 
ler) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, mevzua girecek misi
niz? Yoksa, sözünüzü keseceğim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Gevap ve
riyorum efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum ama, bu kadar tafsilâta 
girmeye lüzum yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, ge
çelim diğer hususlara.. 

Cumhuriyet Halk Partisi.. 
YILMAZ HOCAOÖLU (Adana) — Tedafüi de

ğil, taarruzîdir.. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hocaoğlu, 

lütfen dinleyiniz. Lütfen dinleyiniz, eteklerinizdeki 
taşı atınız. O taş bize dokunmaz, size dokunur. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — O hüsnü ku-
runtunuzdur. 

BAŞKAN — Saynı Hocaoğlu, bir dakika müsaa
de edin efendim. 

Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Cumhuri

yet Halk Partisi komünizme tarla hazırlamış...» 
BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, suallerini

ze göre konuşun. Birinci sualiniz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ona temas 

ediyorum, efendim... 

«Cumhuriyet Halk Partisi komünizme tarla ha
zırlamış..» Eğer, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Par
tisi komünizme tarla hazırlamış olmuş olsa idi, o 
tarladan İhsan Toksan diye bir bitki çıkardı. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Cumhuriyet Halk Partisi ko
münizme tarla hazırlamadı ve böyle bitkiler, böyle 
kafalardan çıkar. (C. H. P. sıralarından, «Doğru doğ
ru» sesleri, A. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu oldu mu Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica edeceğim; bu, «Ko -
münizm» meselesinde başka arkadaşlara sataşmak ve 
dolayısıyle yeni sataşmalara meydan vermeniz müm
kün değildir. Rica ederim bu sözünüzü tavzih ediniz 
efendim. (A. P. sıralarından gürültüler, «Sözü geri 
alsın» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi... 

BAŞKAN — Rica ederim sözünüzü tavzih edin 
efendim... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Cumhuri
yet Halk Partisi komünizme kapı aralamış, yardımcı 
olmuş...» (A. P. sıralarından gürültüler, sıra kapakla
rına vurmalar ve «Geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; tavzih ettiriyo
rum efendim. 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Tavzih değil, ge
ri alsın efendim. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi.. (A. P. sıralarından gürültüler, «Geri 
alsın» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Uysal, müsade ediyoruz, mü
samaha ediyoruz; fakat bunu bu şekilde yeniden alev
lendirmeye... Lütfen efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan... 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyin, ondan sonra konuşun 
efendim. Dinleyin, ondan sonra konuşun. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bir dakika Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bundan bir iki gün önce... (A. P. sırala
rından, sıra kapaklarına vurmalar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sö
zünü geri alsın. 

BAŞKAN — Efendim, hangi sözünü geri alacak?, 
Söyleyin bakayım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — «Böyle bitkiler böy
le kafalardan çıkar» diyor. Bu hakarettir. Bu sözü
nü geri aldırın. 

BAŞKAN — Hangi bitkiler hangi kafalardan 
çıkar efendim? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bana sormayın, ona 
sorun efendim. 

BAŞKAN — Onu soruyoruz işte, onu tavzih et
tiriyoruz işte efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Tavzih değil, geri 
alma söz konusu; ne tavzihi. (C. H. P. ve A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Öğreneceğiz efendim bu durumu. 
Sayın Uysal, şunu lütfen sarahate kavuşturun efen

dim. 
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi hiçbir devirde komünizme tarla ha-
zırlamamıştır; Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir devir
de komünizme kapı aralamamıştır; Cumhuriyet Halk 
Partisi hiçbir devirde komünizme yardımcı olmamış
tır. Çünkü, görüyorsunuz ki, Türkiye, Anayasasiyle, 
Cumhuriyet idaresiyle ve... (A. P. sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Yöneti
miyle ayaktadır. Türkiye'de komünizm yoktur; Dev
let yönetimine girmemiştir. (A. P. sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yapılan hakareti 
geri almaya mecburdur Sayın Başkan. Geri alsın sö
zünü. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Eğer böyle 
bir şey olsaydı, bugün Türkiye'de komünizm idaresi 
olur idi. O halde, bütün bu söylenen sözler iftiradır, 
yanlıştır. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar, «Sözünü geri al» sesleri) 

Almıyorum. Böyle kafalardan böyle sakat dü
şünceler çıkar. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, lütfen 
efendim... 

İHSAN TOK SARI (İstanbul) — Aynen iade edi
yorum sana. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Kabadayılık 
marifet değil; hatadır bu. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. Baş
kanlık olarak Sayın Uysal'ın konuşmasında... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Söylediği 
sözü aynen okusun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

Konuşmasında, «Halk Partisi, zamanında, komü
nizme böyle bir vasat hazırlasaydı, bu şekilde insan 
yetişmezdi» manasını ben Başkanınız olarak, dindar, 
dinine sadık ve dolayısiyle bu şekilde gelmiş olan bir 
de Cumhuriyet meselelerini kasdetmiş olduğunu anlı
yorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan... (A. P. sıralarından ayağa kalkmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Başkası var mı eefndim, benim an
ladığımı aynen tasdik ettiğine göre? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tabiî Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, tasdik ediyor, daha ne isti
yorsunuz? (A. P. sıralarından gürültüer) 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bir cümle 
için müsaade buyurun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, ben de... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Efendim, o 

değil. 
BAŞKAN — «Öyle» diyor efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Öyle değil efendim. 

Eğer biliyorsa okusun. Söylediğinin tamamen tersi. 
BAŞKAN — Ben, şimdi, durumu izah eden bir 

konuşma yaptım. Konuşmamı tasdik ediyorlar, «Ay
nen biz de onu kastettik» diyorlar. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Tenakuz var
dır. 

BAŞKAN — Yani, kastetmediğini mi söylüyorsu
nuz? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Ben anladı
ğım şekliyle... 

BAŞKAN — Ben de anladığım şekliyle ifade et
tim. Hatip de bunu aynen kabul ediyor. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Efendim, bir 
cümle için müsaade ediniz Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Beyanname 
yayınlıyorsunuz, «kürsüde konuşan hatibe müdaha
le etmeyin» diye... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal.. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Demokrasi

ye inanmak... 
BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal, cevap ver

meyin rica ederim efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Efendim, mü-
sade ederseniz bir cümle hakkında, sayın hatibin fik
rine başvurmak istiyorum. Onu sormuyorum. Gayet 
samimî, gayet dikkatli... 

ETE M EKEN (Çorum) — Böyle usul var mı Sa
yın Başkan? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Gayet saygılı 
olarak, bir yanlışlığı düzeltmek için... (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

Yanılmıyorsam, Sayın Uysal konuşmasında, 
«Cumhuriyet Halk Partisi eğer Türkiye'de...» 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, böyle 
bir usulümüz var mı? 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade ediniz efen
dim, lütfen efendim. 

Sayın Hocaoğlu, buyurun. (A. P. ve C. H. P. sıra
larından gürültüler) 
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YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — «Cumhuri
yet Halk Partisi eğer komünizme tarla hazırlamış 
olsa idi, ihsan Toksan gibi biri yetişirdi» dedi. Bu si
zin de dinlediğiniz.. 

BAŞKAN — Yetişmez anladım ben efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Müsaade bu
yurun, tetkik edin. 

BAŞKAN — Tespit ediyorum efendim, tespit edi
yorum. 

Sayın Uysal... 
ALÎ ACAR (Samsun) — Bir de o mu olsun yani? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, siz benim konuşmama açık seçik anlam ver
diniz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (A,.«ana) — Tutanaklarda 
var bu. 

HAYRETTİN UYSAI ı Devamla) — Ben de ona 
«Evet» dedim. 

BAŞKAN — Evet, «yetişildi» dediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, tamam. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bak, diyor 

işte. 
BAŞKAN — Hayır, hayır, bunların yetiştiğini 

ifade ediyor efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın 
Başkan... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sözümü bağlayayım mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim; «Yetişme» mesele
sini tespit edelim: «Bu şekilde insanlar yetişmezdi» 
demek istediniz, öyle mi efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen
dim, evet. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli Başkan, sayın arkadaşlarım, gerçekler or
tada. 1976 yılında yaşıyoruz. «Biraz önce burada ko
nuşan hatip, 1976 yılında yaşadığının farkına vararak 
konuşsun» dedim. 1976 yılında yaşadığımız bir Tür
kiye'de komünist rejimi ve yönetimi olmadığına göre, 
1923'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi tek parti 
olarak 1950'ye kadar iktidarda bulunduğu sürede, 
Türkiye'de bir komünizm yönetimi kurulmadığına 
göre... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — «Komünizm 
yönetimi kurdu» demiyor ki. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, lütfen. 
Bağlayın efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Dinlemiyor
sunuz ki, 1950'den 1960'a kadar böyle bir yönetim 
kurulmadığına göre, 1960'tan 1976'ya kadar kurulma
dığına göre, niçin burada bu çirkin iftiralarla bu yüce 
kürsüyü meşgul ediyoruz? (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

Biz, «Mukaddes dinimizin Türkiye'de eğitimi ile, 
ibadeti ile, ilkeleriyle, unsurlariyle, insanlara, Müslü
man topluluğuna hangi ölçüler içerisinde aktarıla
cak, götürülecek; Devlet olarak hangi ölçüler içe
risinde buna yardımcı olunacak; Diyanet İşleri Teşki
lâtımız nasıl geliştirilecek; Diyanet İşleri Teşkilâtı
mıza çağdaş bir anlam nasıl verilecek; onun mad
dî olanakları nasıl sağlanacak?» bunları burada tar
tışmamız lâzımdır diyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın Uysal, Sayın Uysal... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Böyle çir
kin politika burada yapmayalım diyoruz. Burada çir
kin politika yapanları kınıyoruz. Bunu belirtiyo
rum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa

yın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, tutumum hakkında her

hangi bir söz vermiyorum. 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. İçtüzük muvacehe
sinde rica ediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına Sa

yın Hilmi Türkmen. 
Başka söz vermiyorum efendim, söz vermiyorum. 

(A. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, tutu

munuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vermiyorum efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzüğe göre mec-

• bursunuz efendim. İçtüzüğe göre vermeye mecbursu
nuz. 

BAŞKAN — Vermiyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzüğü tatbik et

meye mecbursunuz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Tüzüğü tatbik etme

ye mecbursunuz. Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
İçtüzük sarih, nasıl vermezsiniz? 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim; konuşmalardan 
soura söz veririm efendim; konuşmalardan sonra dü
şüneceğim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu tutumunuz yan
lış. 

BAŞKAN — Hangi tutumum yanlış efendim, han
gi tutum? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — 'içtüzüğe göre... 
BAŞKAN — Hangi tutum, hangi tutum? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müsaade buyurun 
da izah edeyim. İçtüzüğe göre... 

BAŞKAN — İzah edin oradan. 
Hatip konuştuktan sonra ifade edin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çok çirkin hareket 
ediyorsunuz ve tarafgir hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Siz de çok çirkin hareket ediyorsu
nuz, çok rica ederim. (C. H. P. sıralarından «Ceza, 
ceza; yakışmaz sana; Meclis Başkanına saygılı olun» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun efendim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sizin Başkanınız da 

dün bize aynısını yapmıştı, kınamamıştınız. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sizin Baş

kan, bizim Başkan olmaz Sayın Eken; Meclis Baş
kanı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN (Sam
sun) — Sayın Başkan ve muhterem milletvekilleri; 
1976 malî yılı münasebetiyle, Diyanet İşleri Bütçesi 
üzerinde Demokratik Parti Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Diyanet İşleri Bütçesi bu çatı akında görüşülür
ken, daima münakaşalar bugüne kadar çıkagelmiştir. 
Her nedense, bu mevzu biraz hassas mevzudur. Onun 
için, dinî mevzulara girerken, istismarına sapmadan, 
meseleyii objektif olarak ortaya koymak, hiç bir kim
seyi itham etmeden, İslâmın bu hususta vaz'etmiş ol- ' 
duğu hükmü gayet aç;'k olarak tespit etmek mecburi
yeti vardır. 

Muhterem milletve'kıilleri, bugüne kadar, esefle kay
dedelim ki, Tüıikiye'rnizde bir din düşmanlığı yapıl
mıştır: Ama şu yapmıştır, bu yapmıştır; şu paıüi yap
mıştır veya bu parti yapmıştır-, gibi bir ithama gir
mek manasızdır. Ve artık, bugüne kadar yapılagelmiş 
olan din düşmanlığını tarihin derinliklerine gömerek, 
bundan böyle meseleye tamamen ilmî bir objektiflik 
içellisinde eğilmek ve meseleyi gerçek yönü ile tespit 
etmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, bizim memleketimizde maale-
.. sef, İslâm dinî gerçek yönü ile anlaşılmamış, anlatıla-
mamıştır. Layikliik ilkesini kabul ettiğimiz zaman, layik-
lilk ülkesinin nerede ve hangi şartlar içerisinde kabul 
ve tatbik edildiği n'i gerçekten inceleyerek hareket edil-
mem'iştlir. Layükik ilkesi, asırlarca, hiç bir maddî görü
şü olmayan, dünyaya taallûk eden sistematik bir gö
rüşü olmayan, körü - körüne insanları kendisinin uh-
raya taalluk eden hükümlerine mahkûm eden bar Hris-
tiyanlik dinine karşı reaksiyon olarak doğmuştur. 

Maalesef bizde de «din» denildiği zaman, Hristi-
yanlığa mukayese etmek suretiyle,kabul ve tatbik edil-
mtiştir. 

Azıiz arkadaşlarım, İslâm dininin maddî görüşü var
dır; dünyevî görüşü vardır. Hristiyan dininde papaz, 
Cenabı Halk adına insanları affetme yetkisine sahiptir; 
ama Islâmda, değil bir din adamı, İslâmın getiricisi 
oîan Hazreti; Peygamber bile sahip değildir. Onun için, 
Peygamberimiz bir Hadisî Şeriflerinde, «Islâmda ruh
banlık yoktur. Islâmda araya girmek yoktur. Allah ile 
kul arasına hiç bir kuvvet giremez. Allah ile kul ara
sına girip, Allah adına, Allah'ın selâhiyetiai kullanma 
vazüfesi Islâmda yoktur» buyurmuştur. Bu hususta 
kendisiini bile vazifeli görmemiştir Allahın Resulü. Bu 
kadar rasyonel, bu kadar makul, bu kadar ilmî esas
lar içerisinde, gerçekleri ortaya koyan bir dinin hüküm 
ve prensipleri, maalesef memleketimizde ilmî objek
tiflik içerisinde mütalâa edilmemliştir. 

Muhterem arkadaşlarım, <bu memlekette, «Efendim, 
bizim geri kalmamız, İslâm dinine olan bağhlığımiz-
dan dolayıdır» denilmişti:r. Yanlıştır. Düşünebiliyor 
musunuz, «İM gününü müsavi geçiren insan aldan-
rnıştır» diyen İslâmın Yüce Peygamberi Hazreti Mu
hammestir. İki gününü müsavi geçiren, bugün cebin
de bir lirası varsa, yarın 2 lira yapmayı kendisine 
vazife olarak tahmil eden bir din ve bir dinin tem-
slilcis'i Hazreti Peygamber nasıl geri ve nasıl gerici ola
bilir? Eğer bugüne kadar memleketimizde, gerek tek
nik ve gerekse müspet ilimler bakımından, bir gerilik 
rnevzuubahisse, bunun amili, bunun müessiri din de
ğildir. 

Azıiz arkadaşlarım, İslâm dinî, beşeriyetin gerek 
fert ve gerekse cemiyet olarak her türlü ihtiyacına, 
maddede ve manada cevap vermiştir. Ama ne yazık
tır ki, yıllarca gösterilen ihmalliğin tabiî bir netiicesi 
olarak memlekette doğan manevî boşluk içerisinde 
yetişen nesil dinini bilemez; dininin hükümlerinin ne 
demek olduğunu anlamaktan uzak olarak yetişmiştir, 

«Din» denildiği zaman, insanları uyuşturan, in
sanları tembelliğe sevkeden, insanları atalete sevke-
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den bir unsur olarak kabul edilmiştir. Eğer, «din» de
nildiği zaman, insanları tembelliğe ve uyuşturuculu-
ğa sevkeden âmil, «Hıristiyanlık» olarak mütalaa edi
lirse, bu doğrudur; ama İslâm olarak mütalaa edile
cek olursa, bu zinhar, yanlıştır. 

islâmdâ idarî hükümler vardır, siyasî hükümler 
•vardır, iktisadî hükümler vardır. Islâmda, ferdin so
kaktaki yürüyüşünden cemiyetin idaresine varıncaya 
kadar her şey, dünya içinde yerli yerince yerini al-. 
iniştir, 

Arz ettiğim gibi, Hıristiyanlık dinine mukayese 
ederek Islâmm uyuşturucu olduğunu söylemek, İsla
ma en büyük iftiradır. Bizim vazifemiz, «Siz şu kö
tülüğü yaptınız, biz şu iyiliği yaptık» diye bir siyasî 
istismar havası içerisinde dinin izzetiyle oynamak de
ğil, dini bilmeyen insanlara dinin gerçek, sosyal yönü
nü anlatmaktır. 

Bugün bütün dünya milletleri hür demokratik ni
zamın hâkimiyetini arzu etmekte, sosyal adaletin ger
çekleşmesini istemektedir. Ben huzurunuzda, bu mev
zuda az ve çok salâhiyeti olan bir kişi olarak söylü
yorum : Dünyada sosyal adaleti, gerek hukukî yön
den ve gerekse içtimaî muavenet yönünden, yani ce
miyetin fertlerinin birbirine yardım etmesi yönün
den, birbirini düşünmesi yönünden dünyada, Islâmın 
dışında, sosyal adaleti, hukukî adaleti tam manasıy-
le, kâmil manasıyle gerçekleştirmiş ne bir din var
dır, ne de bir sistem vardır. İslâm dininde, eğer fert
lerin hukuku bakımından mütalaa edilecek olursa, 
sosyal adalet öylesine yer almıştır ki, bir apartman 
kapıcısı ile, memleketi idare eden devlet reisi arasın
da fark koymamıştır. Nitekim, Fatih Sultan Mehmet 
gibi Ortaçağın kapısını kapatmış, beşeriyete çağ aç
mış büyük bir Hükümdarı, büyük bir Padişahı, hem 
de Müslüman olmayan, Hıristiyan Macar asıllı bir 
mühendisle sanık sandalyesine oturtmuştur. Buyurun : 
Birisi devlet reisidir, birisi de, hem de Müslüman ol
mayan bir Macardır, 

'Muhterem arkadaşlarım, İslâm dininde her şey
den önce insan olarak mütalaa edilmiş ve insanın hu
kuku nazarı itibara alınmıştır. İnsanın inancı, insa
nın zihniyeti nazarı itibara alınmamıştır. «Şu kâfir
dir, bu müslümandır; efendim, kâfir ile müslüman ara
sında vukübulan bir davada, eğer kâfir haklı ise, yok 
öbürü müslüman olduğu için o haklıdır» demek hük
mü, demek salâhiyeti hiç kimsede- yoktur, İslâm böy
le bir salâhiyet tanımamıştır. 

'Muhterem arkadaşlarım, size bu kürsüden, bu hu
susa ışık tutan, Hazreti Peygamberimizin zamanın

da vukübulan bir hadiseyi anlatmak isterim : Müs
lüman olduğunu iddia eden ve herkes tarafından da 
Müslüman kabul edilen biri ile bir Yahudi arasında 
bir daVa vukubulmuştur. Gidip Peygamberimize du
rumu anlatmışlar. Peygamberimiz, Yahudinin haklı 
olduğunu kabul etmiş ve hükmünü vermiş. Müslüman 
olduğunu iddia eden kişi itiraz etmiş ve demiş ki, 
«Ya Resulullah, ben Müslümanım, bu Yahudi. Siz 
nasıl olur da, iman etmemiş bir Yahudiyi haklı çı
karırsınız?» O zaman, «Gidin Hazret-i Ömer'e o si
zin davanızı daha güzel halleder» demiş. Mesele Haz
ret-i Ömer'e intikal ettiği zaman, Hazret-i Ömer so
ruyor «Peygambere gittiniz mi?» diye. «Evet, gittik 
efendim; ama Peygamberimiz beni haksız, Yahudiyi 
haklı çıkardı. Ben Müslümanım; nasıl hakısz olabili
rim?» diyor. Hazret-i Ömer de «Peki, o halde buyu
run» diyor ve biraz sonra yalınkılıç-geliyor, «Allatnn 
Resulünün tayin ettiği hakka razı olmayanın hakkı 
budur» diyerek kafasını uçuruyor ve Yahudi de haklı 
çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, İslâm dininin o kadar 
büyük sosyal adalete kıymet verdiğini ve onu tahak
kuk ettirdiğini, İslâm dinine ait olan eserleri tetkik 
ettiğimiz zaman görürüz ve gözlerimiz yaşarır. 

Eğer hukukî bakımdan insan olarak eşitlik de
mekse, size bir misal daha vermek isterim : Kudüs' 
ün fethinde Hazret-i Ömer Kudüs'e gelirken, bir tek 
deiveye kölesiyle münavebeli olarak binerek geliyor. 
Tam Kudüs'e girecekleri sırada nöbet köleye geli
yor. Orada bulunan Müslümanlar diyorlar ki, «Ya 
Ömer, köle devede sen yerde; bu olmaz. Buradaki 
insanlar Müslüman değil ve bu onların nazarında 
bir aşağılık, bir küçüklük olur.» O büyük insanın ce
vabına bakın; diyor ki : «Allah bizi İslâm ile aziz 
kıldı. Biz, hiçbir kimsenin sözüne kulak vermeyiz; ne 
derlerse desinler». Ve köle devenin üzerinde Kudüs'e 
giriyor. 

Siz bana, dünyada böylesine gerçekten insan hak
larına kıymet veren ve bunu tatbik eden bir sistem 
gösterebilir misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef, memleketimiz
de dinden bahseden insanların, hele İslâm dininin ida
reye taalluk eden, hukuka ve iktisada taallûk eden 
kısımlarından bahsettiğiniz zaman hemen yakanız
dan bir layiklik, hemen yakanızdan bir 163 ncü mad
de yapışıyor. 

İlmî objektiflik içerisinde, dünyada en yasak sis
temleri bile rahatlıkla anlatma, bir ilim duygusunun, 
biı ilim ihtiyacının gereği olduğu halde, maalesef Tür-
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kiye'mizde bunu rahat anlatamıyorsunuz. Bu mev
zulardan dolayı yıllarca mahkemeye verilmiş ve ağır 
ceza mahkemelerine gitmiş gelmiş bir kişiyim. 

Muhterem arkadaşlarım, artık Türkiye'de demok
ratik nizamın münakaşasını yapma zamanı gelmiştir. 
Adını demokrasi koyacaksınız; fakat arkasından 
demokrasiye aykırı her türlü hareketi irtikâp etmek
te beis görmeyeceksiniz. Eğer, adım demokratik ni
zam koyup, arkasından fikre ve ilmî olarak bir kı
sım meseleleri ortaya koymaya müsaade etmezseniz, o 
zaman Rusya'daki sistemin adını da demokrasi ilân 
edebiliriz; farkı yoktur. Meseleleri gayet bitaraf ola
rak, bir şeyin hakikatini, gerçeğini anlatmak başka
dır, istemek başkadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şeriatın, memlekete ge
lip hâkim olmasını istemek, propagandası başkadır; 
fakat şeriatın hükümlerini anlatmak - ki, o Kur'an'ın 
hükümleri demektir - başkadır. 

'Bizde maalesef, bu «şeriat» kelimesi de yanlış 
anlaşılmıştır. «.Şeriat» denildiği zaman, Kur'an'ın, ha
disin dışında bir başka sistem olarak kabul edilmiş
tir. Halbuki şeriat, Allah ve Resulünün tayin ettiği 
hükümlerin heyet-i mecmuasını mı arıtır? Öyle olun
ca, rahatlıkla, bunun ne demek olduğunu da anla-
tabilmelidir insan. Onun gelip tatbik edilmesini iste
mek başkadır; fakat onun ne demek olduğunu anlat
mak başkadır. Bugün üniversitemizde, hukuk fakülte
sinde Roma Hukuku okutuluyor. Roma Hukukunun 
okutulmasıyle, getirilip tatbik edilmesi ayrı şeyler de
ğil midir? Roma Hukukunun getirilmesini istemek 
başka şeydir, okutmasını yapmak, ilmini yapmak ayrı 
şeydir. Ben de diyorum ki, eğer Türkiye'de halkın 
% 99u Müslümtinsa, dinine bağlı, kalbinde ve vic
danında manevî inanç itikadı taşıyorsa, îslâmın hü
kümleri rahatlıkla üniversitelerde okutulmalı, mek
teplerde okutulmalı, konferans salonlarında anlatıla-
bilmelidk. Ondan sonra, bu gibi karşılıklı, birbirini 
itham hareketi son bulmalıdır. «Siz islâm düşmanı, siz 
islâm dostu» yok. 

ıMuhterem arkadaşlar, bu memlekette hiçbir kimse, 
«'Siz îslâmın düşmanı, siz de îslâmın dostu» diye bir 
havanın içine giremez. 

Ben diyorum ki, eğer bilmeyerek îslâmın düşma
nı ise, o mevzuu da, o kişiden dolayı da ben mesu
lüm; niye anlatmamış. 

Sayın Toksan arkadaşıma diyorum ki, Cumhuri
yet Halk Partisi devrinde gerçekten bir maneviyat 
düşmanlığı yapılmış mıdır? Evet... O zamanki Cumhu
riyet Halk Partililerin kısmı azaminin, bugün Adalet 

Partisinde olduğu bir gerçek değil midir? (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bunun çatışmasını yapmak 
başka şeydir. Bu memlekette gerçekten bir kötülük 
irtikâp edilmiştir, istenilmiştir; ama bunun üzerine 
sünger çekelim, îslâmın gerçek yönü nedir; bunu an
latalım ve bunu ortaya koyalım. Ben diyorum ki, 
manevi kaynaklardan ilhamını almayan, yalnız mad
deye taallûk eden materyalist bir sistem, insanları fe
lâkete götürür. Hangi sistem olursa olsun, ister ko
münist sistemi olsun, isterse bir başka sistem olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, sistemleri kötülemek, bir 
yerde âleti kötülemek demektir. Âletler içinde en 
kötülerinden biri bıçaktır. Mutfakta iyi vazife görür; 
ama caninin eline geçince, insanları parçalar. Sistem
ler de buna benzer. Dünyada şu sistemi, bu sistemi ve
ya şu levhayı, bu tabelayı kötülemek doğru bir şey 
değildir. Bunun derinliğine inerek, gerçekleri ortaya 
koymak ve ondan sonra tartışmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, bu memlekette manevî bir boş
luk meydana gelmiştir ve bu manevî boşluk içeri
sinde yetişen nesil, maalesef dinden, imandan uzak, di
nin ne demek olduğunu bilmeyen, onun hükümlerinin 
ne demek olduğunu bilmeyen bir cahil olarak türemiş
tir. 

IBen öteden beri iddia ediyorum ve bu kürsüden 
de ilân ediyorum : Eğer günün birinde Türkiye, din
den, imandan, ahlâktan ve namus duygusundan mah
rum, ister komünist sistemi, isterse bir başka sistem 
bu memlekette hâkim olursa, bunun baş mesulleri îs
lâmın emrettiği manada hareket etmeyen zenginlerle, 
îslâmın kendisine tahmil ettiği vazifeyi hakkıyle ye
rine getirmeyen, din adamı iddiasında olanlardır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, iki dakikanız kal
dı efendim. Bağlayın sözünüzü rica ederim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Peki efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, zamanımız çok az kal

dığı için ve Sayın Başkanın da bana hatırlatmasıyle 
bunu bitirmek mecburiyeti var; bunu takdir edersi
niz. Bu bakımdan, biraz da Diyanet İşlerine temas 
etmek istiyorum : 

Kısa zaman içerisinde anlatabildiğim kadarıyle, bu 
kadar yüce prensipleri taşıyan, islâm dininin temsil
cisi iddiası durumunda olan Diyanet işlerinin bugün
kü hali nedir, ne vazife yapıyor? 

İslâmda yalan yoktur, iftira yoktur. îslâm yalanı, 
iftirayı, adam öldürmekten daha ağır günah olarak 
kabul etmiş; ama maalesef adam atlatmak, iftira 
etmek, sahte raporlar tanzim etmek bizim Diyanet İş
lerinin vazifesidir. 
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Eğer bu memlekette gerçekten îslâmm manevî 
hükümlerinin hâkimiyetini istiyorsak, her şeyden ön
ce bu teşkilâta çeki düzen vererek, bu teşkilâtı Tür
kiye'de örnek, dinin temsilcisi bir teşkilât haline ge
tirmeye mecburuz. Başında sarığı ile, sırtında cübbesi 
ile kokteyl salonlarında, sosyete toplantılarında arzı 
endam eden bir Diyanet Reisinden bunu beklemek 
gaflettir. 

Aziz arkadaşlarım, bu adamı vazifesinden, islâmî 
salâbetinden, İslama olan bağlılığından şüphe etme
diğimiz Sayın Devlet Bakanı Hasan Aksay bey ne
den almıyor, neden alamıyor acaba? Şu anda karar
namesi Reisicum'hurluğa gitmiştir, ama kararnamesi 
Reisicumhurluğa gitmeden evvel o kararname bir baş
ka yerde bekletildi, onu da biliyor musunuz? O ka
rarnamenin bekletildiği, yanıb-nıyorsam tam yedi ay 
bekletildiği yer, Sayın Başvekil Süleyman Demirci'm 
masasıydı. TRT Genel Müdürünün tâyin edilebilmesi 
için Sayın Demirel gidip Reisicumhurun huzurunda 
«Hükümet istifa edecektir» diye ağırlığını koyarken, 
neden, İslâmın iffetiyle oynayan bu adamın yerinden 
alınması için; «Bu adamı yerinden almazsanız Hükü
met istifa edecektir» diye Reisicumhuru, o zamanki 
ağırlığı ile bu adamı yerinden almaya ikna etmeye 
gitmiyor? Bunu da söyler misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, lütfen bağlayınız. 
HİLMİ TÜRKMEN (Devamla) — Onun için 

Sayın Adalet Partisi sözcüsünün Grup adma yaptığı 
- şahsı adına yapsaydı temas etmeyecektim ama Grup 
adına yapıyor - bu konuşmayı ben burada samimî bir 
konuşma olarak kabul etmiyorum arkadaşlar. Sayın 
Başkandan da rica ediyorum, bunu açıklasın burada. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Diyanet İşleri 
Başkanlığında maalesef bir kısım iftira, tezvir ve ya
lanların yanında, bir kısım tevhid-i mezahip nazari
yesi de hâkim olmuştur; Mezheplerin bir noktaya 
icraı, yani bütün mezheplerin kaldırılması nazariyesi 
de vardır. Bu nazariyeyi İslâm âleminde ilk defa or
taya atanlar maalesef, Muhammed Abduh gibi, Re
şit Rsza gibi, Cemalettin Asıtanî gibi masonlardır. Bu 
masonların oyununa gelerek Diyanet Teşkilâtı böyle 
bir şeye katiyen meydan vermemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, beni sabırla dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ederken, 1976 Diyanet bütçesi
nin memleketimize, milletimize ve mensuplarına ha
yırlı ve. uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkmen. 
Buyurun Sayın Aygün, tutumum hakkında söz 

•veriyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
çok afedersiniz, hatibin konuşması ile" ilgili ve hepi
mizi bir bakıma mesuliyet altına soktuğu için bir 
hususu tavzih etmeme müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Nedir o husus efendim? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Zabıtlara geç
mesi bakımından gerekli gördüğümüz husus şudur : 
İ'slâmın sosyal adalet yönünü ifade ederlerken bir ha
dise naklettiler. Bu hadiseyi naklederken bir haksız
lığa uğramış olan kişinin Peygamberimiz tarafından 
haksızlığının tespit edilmesi doîayısıyle, Peygamberi
mizin bu hükmüne razı olmaması üzerine onun ta
rafından Hazreti Ömer'e gönderilmesi ve Peygamber 
sözünü dinlemediği için de Hazreti Ömer tarafından 
kafasının kesilmesi tarzında bir ifade kullandılar. 

îslâmda bir insanın bu şekilde kafasının kesilme
si, yani katil hükmünün icra edilmesi, birtakım mü
esseselere, birtakım şartlara bağlanmıştır. Muhterem 
haîip, böyle bir hadisenin olduğuna kani iseler, bu 
hadisenin ya delillerini eksik bırakmışlardır, hakika
ten hükmün icra edilmesi lâzım geldiği halde hangi 
sebepten neş'et ettiğini açıkça ifade etmemişlerdir. O 
yönden bir eksiklik vardır. Veyahut da, bu meseleyi 
zayıf bir kaynaktan intikal ettirmişlerdin 

Bir insanın, daha doğrusu Müslüman olan bir in
sanın öyle. rastgele bir havale ile... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Münafık ol
duğu için. 

'ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O ayrı mesele, 
münafıklar hakkında hükümler ayrıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, bu durumu, bu konuş
malarınızı... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Zabıtlara geçme
si için bir açıklamada bulunmak istedim. 

BAŞKAN — Konuşmanız zabıtlara geçmiştir ve 
doîayısıyle düzelmiş oluyor efendim; tamam. 

iBuyurun Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekili arkadaşlarım; yüce huzurla
rınıza, Başkanın tutumu hakkında kanaatimi arz et
mek üzere çıkmış bulunuyorum. Bunu bir kaç nok
tada toplayacağım. 

Sayın Başkan, yeni bir usulün bu bütçe münase
betiyle itiyat haline getirilmek istendiğini görüyoruz : 
Her hatibin konuşmasından sonra, bir sebep ittihaz 
ederek, bir başka parlamenter arkadaşımız, ya gru-
pu adına, ya şahsı adına söz talep etmekte ve cevap 
vereceğini, kendisine ima yoluyle de olsa, sataşıldı-
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ğım ifade ederek- bu kürsüye- gelmekte, yeni kırgın
lıklara, yeni dargınlıklara, yaralayıcı sözlere ve bir
takım tecavüzkâr ifadelere sebebiyet vermektedir. 

Bu, bir defa yanlıştır ve bu yanlışlık sadece bu 
muhterem Başkanın bulunduğu bugün değil, bundan 
önceki günlerde de zuhur etmiştir ve buna bugün iti
raz etme imkânı bulmuş bulunuyoruz ve Başkanı da 
ikaz etmiş olmamıza rağmen, kendisi bu bir kaç gün
dür... 

MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — ilti
mas geçiyorsun, Oğuz bey. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Bu, bugün... 
HALİL DERE (Muğla) — Çok sert baktı. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sert bakmadım 

eıendim, sadece baktım. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, Sayın Baş
kan, bugün ikazımıza, ricamıza, arzımıza rağmen, bu 
bir kaç gündür, bütçe müzakereleri münasebetiyle 
yapılmakta olan bu yanlış hareketi bu kere ifa etmiş 
bulunmaktasınız, bundan önceki günlerde de olduğu 
gibi. 

Birinci tutumunuz hakkındaki itirazımız budur. 
İkincisi; İçtüzüğün 68 nci maddesi, «Kaba ve ya

ralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal te
miz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil 
kullanmamakta ısrar ederse, kürsüden ayrılmaya da
vet eder» diyor. 

Siz bu vazifenizi yapmamış bulunuyorsunuz. 
Değerli arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu, Başkanvekili Sayın Hayrettin Uysal, burada Sayın 
İhsan Toksan hakkında birtakım ifadeler kullanmış
tır. Bundan dolayı, sayın hatibi burada, bu celsenin 
Sayın Başkanı olarak ikaz buyurmamış bulunmak
tasınız ve kendisini de normal konuşmaya davet et
memiş bulunmaktasınız. Ve, biz yerimizden, kürsü
de konuşan hatibe bir tecavüzkâr hareket içinde de 
'bulunmadık. Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun 
üyeleri olarak, sadece Başkana, yapılan hakaretamiz 
ifadenin geri alınmasını arz ve rica ettik. 

Bu hususta da Sayın Başkan siz, gereken görevi
nizi yapmadınız. İnşallah önünüze gelmiştir Sayın 
Hayrettin Uysal'ın konuşmasını havi zabıtlar. O za
bıtlarda da görüleceği veçhile, bir değerli parlamen
ter arkadaşımız hakkında çok sert ifadeler kullan
mışlardır. Haksız bir hakaretamiz ifade kullanmış

lardır.- Bundan dolayı da geri aldırma lüzumunu his
setmemiş bulunmaktasınız. 

Ama, bir noktada Sayın Başkan, sizi makul ve ma
zur görmek mümkündür. Çünkü, geçen sefer, geçen 
yönetmiş olduğunuz celsede, sizin kürsüde bulundu
ğunuz sırada, burada konuşan hatibe bir fiilî tecavüz 
olmuştur. Belki, onun, üzerinde bırakmış olduğu te
sirle olsa gerek, böyle bir tavizkâr hareketin içinde 
bulundunuz; ama Yüce Türk Parlamentosunun Sa
yın? Başkanı olarak, hepimizin hürmet etmeye mec
bur olduğu, hiçbir siyasî düşünce farkı gözetmeksi-

' zin, Meclisin Başkanı olarak hürmet etmeye mecbur 
olduğumuz kişi olarak, bulunduğunuz makamın gü
cünü, hakkını, kuvvetini korumaya mecbursunuz; 
bunları, bu kürsüde bundan sonra bu tip hadiseler 
cereyan etmemesi için, saygı ile arzı kendimize vazife 
edinmiş bulunmaktayız. 

Bu arada, -.eğer değerli Başkanım, tutumunuz hak
kındaki bu sözden sonra, eğer müsaade edecek olur
sanız, Demokratik Parti sözcüsü değerli arkadaşımın 
çök güzel konuşması sırasında bir sözünün Genel 
Başkanımızı hedef tuttuğu ve Grupumuzun Başkanı 
bulunması hasebiyle, Sayın Demirel hakkında ifade 
etmiş olduğu bir cümleden dolayı arzı cevap etmek 
istiyorum zabıtlara geçsin diye. 

Diyanet İşleri Başkanının alınması münasebetiy
le, hazırlanmış olan... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi o zabıtlara geçmesi 
için 7 ay bir makamda kaldığından bahsettiler. Ka
lıp kalmadığını söyleyebilirsiniz, o kadar efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, müsaa
de ederseniz tabiî, onu arz edeyim. 

Bu yanlış bir istihbarattır. 7 ay bekletildiğini söy
lediler. Kararnamenin gereken muamelesi... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Başkan, 
ben Bakandan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yine öğreneceksiniz efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Gerekli muamele
si ikmal edildikten sonra, bir gün dahi makamda tu
tulmayarak, Cumhurbaşkanının yüksek onayına arz 
edilmek üzere gönderilmiştir. Bunu da saygıyle arz 
ederim efendim. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. (A. P. 

sıralarından alkışlar) 
Sayın Aygün'e kısaca cevap vermek isterim : 
Konuşmalarda sataşma mevzuu olduğu takdirde 

söz veriyorum; aksi takdirde, söz vermem bahis mev
zuu değildir. Ancak, maalesef bizim bu müsamaha^ 
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mızı hatiplerin suiistimal ettikleri de bir hakikattir. 
Tek sual halinde, sataşmayı mevzu bahis ettikleri 
halde, kürsüye çıktıktan sonra, bunun suiistimal edil
diğini gördük ve bu müsamahamızın bundan sonra da 
devam etmeyeceğini ifade etmek isterim efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Çok teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim.' 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Yüce Millet Meclisinin Sayın Baş
kanı ve değerli milletvekilleri; 

Bu mübarek cuma günü Diyanet İşleri Başkanlı
ğımızın faaliyetleri ve bütçesi münasebetiyle Cumhu
riyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu Sözcüsü 
olarak, Yüce Millet Meclisimizin siz değerli milletve
killerini, milletimizin bütün fertlerini Yüce Allahımıza 
iman ettirmeye, milliyetçi, imanlı ve yüksek ahlâklı 
insanlar olarak yetişmelerini niyaz ediyoruz. Bu mak
satla, dinî hizmetler yapan Diyanet İşleri Başkanlığı
mızın bütün mensuplarına en içten sevgi, saygı ve 
şükranlarımızı sunarak sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün partilere mensup ve 
bağımsız milletvekili ve senatör arkadaşlarımız, aziz 
milletimizin bize güvenerek verdiği reylerle Yüce Par
lamentoya geldik. Burada Yüce Allahımızın bize lüt
fettiği yüksek iman, yüksek ahlâk kaidelerine riayet 
ederek, partiler olarak, insanlar olarak, milletvekili 
oiarak birbirimizi kırmadan, milletimizin hayrına, va
tanımızın mutluluğuna ait işleri görüşmemiz gerek
mektedir. 

Hal böyle iken, maalesef bazı arkadaşlarımız, bazı 
partilerimiz diğerlerini çok fazla kırmaktadır. Buna 
son vererek, hep birlikte birbirimize saygı ve. sevgiyle 
aynı gayede olduğumuz, millete hizmete yönelmemi
zi, bu mutlu bütçenin görüşülmesi münasebetiyle, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak temennilerimizi 
hepinize saygıyle tekrar duyurmak istiyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grupu adına yapacağım 20 da
kikalık konuşma esnasında başlıca mevzularını şun
lardır t 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak millî, 
dinî ve ahlâkî inancımızın ne olduğunu belirteceğim. 

İkincisi : Türk milletinin ve Türk gençliğinin mil
liyetçi, imanlı, yüksek ahlâklı olarak yetiştirilmesi lü
zumunu bir defa daha belirteceğim. 

Üçüncüsü : Hakikaten, kurulduğu günden beri, 
başta Sayın Bakanın değerli idaresinde dinî yönler
den, milliyetçi ve ahlâkî yönlerden memleketimize el-
betteki her hükümet gibi, gittikçe tekâmül eden iyi 
hizmetler yapmakta olan Hükümetimizden, Milliyet
çi Hükümetimizden ve Diyanet İşleri Başkanlığından, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak dilek ve temen
nilerimizi arz edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu olarak, millî, dinî ve ahlâkî inancımız şun
lardır : 

1. — Türk Milletimizin ve fertlerinin Anayasa
mız ve kanunlarımızdaki esaslar dahilinde din ve 
vicdan hürriyetine sahip olması. 

2. — İslâm dinimizin Yüce Vazıı olan Yüce Al
lahımıza, kitabı olan Mukaddes Kur'an'ımıza, tatbik 
ve tebliğ edicisi Sevgili Peygamberimize ve onların 
bütün emirlerine ve gereklerine hür ve akıllı kişiler 
olarak tam bir sevgi, tam bir saygı ile inanca sahip 
olmalıyız, sahibiyiz. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

İslâm dini, insanlara, milliyetçi, imanlı ve yüksek 
ahlâklı olmayı emreder arkadaşlarım. Türk milleti
nin ve Türk gençliğinin milliyetçi, imanlı ve yüksek 
ahlâklı olarak yetiştirilmesini, biz Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi istediğimiz kadar, milletimizin her ferdi
nin, milletimizin her partisinin de istediğine gönül
den inanıyoruz. Bu maksatla, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının, Millî Eğitim Bakanlığımızla, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Teşkilâtımızla ve bütün basın - yayın or
ganlarımızla sıkı işbirliği halinde müştereken, her ka
demedeki okullarımızda mecburî ders programlan ile 
millî, dinî ve ahlâkî eğitim yaptırarak, milletimizin 
bütün fertlerini, kız ve erkek her yaştaki gençlerimi
zi, milliyetçi, imanlı ve yüksek ahlâklı olarak yetiştir
melidir 

Sevgili arkadaşlarım, milliyetçi Türk milleti ve 
milliyetçi Türk genci olmak demekten şunları anlıyo
ruz (Bunun belirtilmesinde büyük fayda görüyorum; 
çünkü, bundan bazı yanlış anlaşmalar oluyor) : Mil
liyetçi Türk milleti, milliyetçi Türk genci demek ve 
olmak; şahsen, fert olarak sıhhatli, bilgili, kahraman, 
fedakâr, mert, doğru, çalışan, közünün eri, vatan se
ver, ahlâklı, karakterli ve faziletli bir genç olmak de
mektir. 

Milliyetçi Türk genci olmak demek, şahsî, ailevî, 
vatanî, millî, insanî ve meslekî şeref ve haysiyetine, 
hak ve hürriyetlerine sahip ve bağlı olmak demektir. 

Milliyetçi Türk genci olmak demek, Türk tarihi
ni yapan ve yücelten Oğuzhan, Alpaslan, Yavuz, Ka-
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mınî, Fatih Sültan'lar ve Atatürk gibi, Türk soyu
nun bütün büyüklerine, şehitlerine, kahramanlarına ve 
gazilerine saygılı ve onlar gibi kahraman ve büyük 
olma azminde olmak demektir. 

Milliyetçi Türk genci olmak demek, Türkün mil
lî tarihini, vatanı ve milletini, dinini, örf ve âdetleri
ni, ahlâkını, hürriyet ve istiklâlini, hür demokratik 
cumhuriyet rejimini, millî menfaatini ebediyen mu
hafaza ve müdafaa etmeye ve bu yüce millî varlıkla
rımızı muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkar
mak azminde ve idealinde olan ülkücü Türk gençleri 
olmak demektir. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım imanlı Türk 
milleti, imanlı Türk gencinden kastımız şudur : İman
lı Türk milleti ve imanlı Türk genci olmak demek, 
bütün kâinatı yaratan, ahenkli bir nizam içinde de
vam ettiren Yüce Allahımıza insanlık âlemini ve 
milletimizi ve bütün fertlerini Allah yolunda birbiri
ne, vatanına, dinine, milletine, ailesine ve kendisine 
seVgili, saygılı, faydalı, doğru ve adaletli bir yaşayışa 
yönelten, mukaddes Kur'an'ımıza, Yüce Allahımızın 
ve mukaddes Kur'an'ımızın emir ve nurunu bütün 
insanlığa ve bizlere ulaştıran ŞeVgili Peygamberimize 
inançlı, sevgili ve saygılı olmak ve emirlerini yerine 
getiren iyi bir insan olmak demektir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 
' BAŞKAN — Sayın Tosyalı, toparlayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Dinler içinde en üstünü olan Müslümanlık dinimi
zin iman, ibadet ve ahlâk kaidelerini benimseyen ve 
gereğini yapan ve böylece millî, ailevî, şahsî ve mes
lekî ahlâk, terbiye, şeref ve haysiyet, namus ve fazi
let sahibi yüksek insan olmak demektir. 

Adaletli, hakşinas, doğru, dürüst, merhametli, şef
katli, yardımsever, alçak gönüllü, sevgili ve saygılı in
san. olmak demektir. 

Vatan ve millet menfaatini tarihî, millî ve dinî 
varlıklarını, şahsî ve ailevî hak ve hürriyetlerini kah
ramanlıkla, fedakârlıkla, vefakârlıkla, şanla, şerefle 
koruyan insan olmak demektir. (A. P. sıralarından 
<4Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bağlayın efendim. 
•(HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım, biz bütün millet olarak, bütün 
partiler olarak ve milletvekilleri olarak, milletimizi, 
gençlerimizi bu temel vasıflarda yetiştirirsek, ebedi
yen, ezelden bugüne kadar payidar olan Türk milleti 
ebediyete kadar payidar olacaktır, 

BAŞKAN —Sayın Tosyalı, bağlayın efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Hiçbir iç ve dış 

düşman, bugün bizi, rahatsız eden anarşik olayların 
hiçbirisi olmayacaktır. 

Sevgili Başkanım, müsaade buyurursanız dilek
lerimi arz edeyim bir kaç dakika içinde. 

BAŞKAN — Evet efendim, kısa kısa olsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, değerli arkadaşlarım, hükümetimizin yapmakta 
olduğu, hakikaten sevindirici hizmetlerin daha iyi ol
ması için Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak şu dilek 
ve temennilerde bulunuyoruz : 

1. — Milletimizin bütün fertlerinin ve bilhassa bü
tün gençlerinin milliyetçi, imanlı ve yüksek ahlâklı 
olarak yetiştirilmesi ve bu maksatla her kademedeki 
okulda, üniversitelerimizde, millî, dinî, ahlâkî dersle
rin mecburî olarak - gerekirse kanun değişikliği ya
parız - ehliyetli kimseler tarafından eğitilmesi. 

2. — Diyanet işleri Başkanlığımızın bu maksatla 
Millî Eğitim, TRT ve diğer yayın organlarımızla sıkı 
işbirliği yapması. 

3. — En kısa zamanda köylere ve mahallelere 
imam kadrosu ve imam verilmesi ve bunların yeni ha
zırlanan tüzük esaslarına göre, öncelikle dağ ve or
man köylerine, imam tutmaya takati olmayan yerle
re verilmesi ve imam miktarı camiye nisbetle az, ca
mi çok imamı az, olan vilâyetlerimizin öne alınması. 

4. — Anayasamızdaki layiklik prensibine ve 19 ncu 
maddeye açıklık getirilmesi. 

5. — Her kademede yeter miktarda yüksek tahsil
li din adamı yetiştirilmesi. 

6. — İl ve ilçe müftü ve vaızlarının yüksek tahsilli 
olması. 

7. — Kadınlarımızın, din hizmetlerini, dinî ve ahlâ
kî eğitimini yapacak miktarda ehliyetli kadın din gö
revlisi yetiştirilmesi. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Ayasofya'nın 
cami olması. •* 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Cumhurbaşkan
lığınca veto edilen ve Millet Meclisinden geçen ve ha
len Senato kom'syonlarında bulunan Diyanet İşleri 
Kanununun süratle kanunlaştırılması. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bağlayın efendim, bi
tirin, çok rica ediyorum, çabuk olun efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

8. — Köy ve mahalle camilerine imam, müezzin, 
kayyımlar ile, il ve ilçelere yüksek tahsilli vaiz, müf
tüler, Kur'an kursu, imam hatip okulu ve yüksek 
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din okullarına, teşkilâta göre kadro, kadroya göre per
sonel verilmesi; vekil imamların asalete ve halen köy
lerde, Devletten maaş almadan, köylünün verdiği üc
retle imamlık yapanların en kısa zamanda kolay ve 
uygun usullerle kadrolu, asalete geçirilmesi. 

İmam - hatip meslek lisesi mezonlarının yüksek
okul ve üniversite fakültelerine girmelerine hak ve im
kân sağlanması ve bilhassa Sayın Millî Selâmet Parti
li arkadaşım belirttiler, hâlen 45 bin köy ve mahallemi
zin camisinin imamı yoktur arkadaşlar, hakikat bu
dur. 45 bin tane imama ihtiyacımız vardır. Bunu te
min için, her sene mutlak surette milletimiz bunu is
temektedir. 

Ey Yüce Meclisin sayın üyeleri : Her sene, hiç ol- • 
mazsa 5 bin imam kadrosunun tahsis edilerek 40 - 45 
bin noksanın hiç olmazsa 8 - 10 senede telâfi edilmesi
ni önemle istirham ediyorum. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Biz yapacağız bu
nu Sayın Tosyalı, biz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu yılda, geçen 
sene, 1975 yılında bu Milliyetçi Hükümetin kadroya 
koyduğu 4 bin imam kadrosunu bu sene vermiş ol
masını ve bunada torba kadrodan ilâveler yaparak, 
bu hizmetin çabuklaştırılacağını duymuş olmaktan 
memnun oluyorum; ancak bunun süratle yerine ge
tirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Pevamla) — Bir cümle, tek 

bir cümle, tek bir cümle, tek bir cümle Sayın Başka
nım. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sen buna inan
mıyorsun; 1975 tarihindekiler verilmedi Sayın Tosyalı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Sever, rica ederim efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, veriliyor. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti, bir cümle, 

tek bir cümle. 
Sayın Başkanım, üzüntüyle tespit ettiğine göre -

arkadaşım belki kastetmiş olmayabilir - benden evvel 
konuşan bir hatip «Diyanet İşleri Başkanlığında sahte 
raporlar tanzim edilmektedir» diye bu yüce müessese
yi aziz milletimizin gözünde, zihninde küçültücü veya 
şüphe uyandırıcı bir cümle kullandı. Kanaatimiz olur 
ki... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bağlayın efendim.... 
Sayın Tosyalı.... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bozulmayan 
müesseselerden bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı

mızda, böyle sahte rapor vesaire, tanzim edilmemekte
dir. . 

Beni dinlediğiniz için, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupumuz adına hepinize sevgi, muhabbet ve say
gılarımızı sunarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Veh

bi Meşhur. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ara önergesi verilmedi 

mi Sayın Başkan? 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Cuma için 

bir önerge vermiştik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Halk Partisine gönderdik efendim. 
Bütün grupların müşterek teklifi, Danışma Kurulu ol
duğu için efendim, gruplardan alıyoruz, hepsinden alı
yoruz efendim. 

Buyurun Sayın Meşhur. 
C. H. P. GRUPU ADINA VEHBİ MEŞHUR 

(Amasya) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1976 Malî Yılı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve temen
nilerini dile getirmek üzere huzurunuzda bulunduğu
mu arz ederken, grupum ve şahsım adına Yüce He
yetinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, Diyanet 
İşleri Başkanlığı 4 . 3 . 1924 tarihinde 429 sayılı Ka
nunla kurulmuştur. 15 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe 
giren, 22 . 6 . 1965 gün ve 633 sayılı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun
la bugünkü hüviyetine kavuşmuştur. 

Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince genel 
idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Baş
bakanlığa bağlı, genel bütçeye dahildir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş amacı, 633 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde ifade edildiği gibi, İs
lâm dininin, inançlar, ibadet ve ahlâk esaslarıyle il
gili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlat
mak ve ibadet yerlerini yönetmektir. 

Teşkilâtın kuruluş ve amaçlarını kısaca arz ettikten 
sonra, Cumhuriyet Halk Partisinin din ve layiklik an
layışını arz etmeye çalışacağım. Yalnız, konuşmala
rımda, Tanrının yüce ismini ve kutsal dinimizi politi
ka pazarlarına döken, İslâm dinini bir istismar mevzuu, 
ikbal basamağı yapan, Tanrının yüce ismini cüce men
faatlere alet eden sahte din simsarcısı siyasete madra
bazlarının seviyesine düşmeyeceğim. Cumhuriyet Halk 

— 620 — 



M, Meclisi B : 61 20 . 2 . 1976 O : 1 

Partisinin karakterine, Cumhuriyet. Halk Partisinin is
lâm anlayışına göre konuşacağım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, inanç 
özgürlüğü, demokrasinin düşünce özgürlüğü kadar 
vazgeçilmez unsurdur. Türkiye'de demokrasi ve dü
şünce özgürlüğünün halk yararına sosyal adaletçi 
akımları ve eğilimleri güçlendirdiğini, ekonomik ve 
sosyal konularda halkı bilinçlendirdiğini, hak arama ve 
alma yollarını halka öğretip, yol açtığını gösteren ve 
bundan tedirgin olan bazı çevreler, uzun süre bu ge
lişmeleri önleyebilmek için halkın din duygusunu ve 
inançlarını istismar etmişlerdir. Ekonomik sömürüyü 
din sömürüsüyle destekleyip, sürdürmek istemişler
dir. Halktan yana her düşünceyi, sosyal adaletçi her 
akımı, komünistlik ve dinsizlik diye tanıtmışlardır. 
Demokratik solu veya sosyal demokratik gibi, her 
düşünceye veya dinsel inanca saygılı demokratik sol 
akımları bile aşırılıkla, komünistlikle ve dinsizlikle 
damgalamaya kalkışmışlardır. 

Ekonomik, sosyal ve siyasal konularda tutuculuk 
anlamına gelen ve halkı sömürerek, bir avuç insanı 
zengin etmek isteyen, maddiyata aşırı önem veren sağ
cılığı ise, dine ve geleneğe bağlıymış gibi, maneviyat-
çılıkmış gibi göstermişlerdir. 

Öylece, uzun süre düşünce Özgürlüğü ile inanç 
özgürlüğünü çatıştırmalardır ve bu çatışmada ezilen, 
hakları çiğnenen yine halkımız olmuştur. 

Gerçekte, siyasal açıdan sağcılık ve solculuk, din
darlık ölçüsüne göre değil, ekonomik ilişkiler konu
sundaki düşüncelere göre oluşan bir siyasal farklılaş
madır. 

Maddiyatçılığa gelince : Bazı aşırı sol akımların 
felsefî anlamda maddeci, materyalist olmalarına kar
şılık, siyasal anlamda sağcı ve tutucu olanların büyük 
çoğunluğu da, maddî varlığa ve zevklere, ahlâkî ve 
manevî değerlerin üstünde eğilim göstermek, önem 
vermek bakımından maddiyatçıdırlar. 

Bu açıdan, maddiyatçı olanlar, halkı, insanca ya
şayabilmek için gerekli maddî olanaklardan bile yok
sun bırakmak pahasına, her türlü refah kaynaklarını 
kendi ellerinde tutmak isterler ve kendi maddî çıkar
larına verdikleri aşırı önemle, toplumun manevî ve 
ahlâkî değer ölçülerini ve düzenini tahrip ederler. 

Demokratik soldaki. Cumhuriyet Halk Partisi, 
maddiyatçı da, maddeci de, yani materyalist de değil
dir. Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun manevî ve 
ahlâkî değer ölçülerinde, inanç ve düşünce özgürlü
ğüne de saygılıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk hal
kının dinsel inançlarının, dine bağlılığının demokra

tik yoldan ve sosyal adaletle kalkınması için bir en
gel değil, tersine, kolaylaştmcı bir etken olduğu kanı
sındadır. 

Siyasal ve ekonomik istismar konusu yapılması ön
lenmek şartıyle, halkın dine bağlılığı, toplum yararına 
hiç bir düşünceyi, yeniliği güçleştirmez. Yeter ki, halk, 
serbest tartışma ortamında bunların kendisine neler 
getireceğini anlayabilme olanağını bulsun. 

Değerli arkadaşlarım, dine bağlılığın, yenileşmeye, 
ilerlemeye, sosyal adaletçi atılımlara engelmiş gibi gö
rünmesinde, yalnız sömürülerini sürdürebilmek için 
halkı karanlıkta tutmak isteyen maddiyatçı ve çıkar 
çevreleri değil, o çıkarcı çevrelerin oyununa gelerek, 
aldatmacasına kanarak, dinî geleneklere, manevî de
ğerlere bağlılığı, ilericilikle bağdaşmaz sanan bazı ay
dınlar da sorumlu idiler. 

Bu sanıya kapılanlar, geçmişte halkın din duygu
larını incittikçe, insanlık onurunu da zedelemişlerdir 
ve o yüzden halkı din istismarcısı büyük çıkar çevre
lerinin kucağına doğru itmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; fakat hızla değişen Türkiye' 
de artık bu bakımdan da durum değişiyor. Halkla 
bütünleşen Cumhuriyet Halk Partisindeki yeni akı
mın etkileyebileceği geniş bir aydın kesimi, halkın di
ne bağlılığına ve manevî değer ölçülerine içten say
gı göstermektedir. Serbest tartışma ortamında ger
çekleri ve oyunları gitgide daha iyi görebilir duruma 
gelen halk toplulukları arasında dine bağlılığın artık 
siyasal anlamda bir tutuculuk etkenine dönüştürüle-
mediğini fark eden çıkarcı çevreler ve onlar doğrultu
sundaki bazı partiler ise, şimdi, düşünce özgürlüğün
den korktukları kadar, inanç özgürlüğünden de kork
maya başlamışlardır. Bu çevreler ve partiler şimdi, 
halkın dine bağlılığının sömürüye karşı çıkmasına, hak 
aramasına, aracılıktan tefecilikten kurtulmak için uğ
raşmasına engel olmadığını görmektedirler. Halkın di
ne bağlılığının, büyük sermaye sahiplerini daha dâ zen
gin etmek üzere kullanılan devlet kaynakları ile köyei 
kasabaya elektrik getirilmesini, fabrika kurulmasını is
temesine engel olmadığını görmektedirler. Halkın dine 
bağlılığının, toprak adaletsizliği bulunan yerde toprak 
reformu istemesine, çocuklarını okutabilmesine, ürüne 
yüksek fiyat, emeğe daha yüksek ücret istemesine en
gel olmadığını görmektedirler. Halkın dine bağlılığı
nın, yoksulluğu kadar sanmaktan kurtulmasına engel 
olmadığını görmektedirler. Bunları gördükçe, demok
rasiden, düşünce özgürlüğünde olduğu gibi, halktan 
ve dinden de ürkmektedirler. 
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Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi | 
son yıllardaki tutumu ile, yoksulluğun kader olmadığı
nın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Yok
sulluğun ve sosyal adaletsizliğin Türk toplumu için 
değişmez alın yazısı olmadığını, bunun ekonomik ve 
sosyal düzendeki bozukluktan ileri geldiğini anlatan 
Cumhuriyet Halk Partisi, düşüncenin halk iradesi ile I 
değişebileceği, demokraside, halkın kendi çabası ile I 
ve siyasal gücü ile yoksulluktan, ezilmekten, sömürül
mekten kurtulabileceği kanısını topluma yaymaya ve 
kökleştirmeye büyük katkıda bulunmuştur. Halkla 
bütünleşen Cumhuriyet Halk Partisi, halkın dine ve 
manevî değer ölçülerine bağlılığını, sosyal adalet ve 
özgürlük içinde hızla kalkınabilmenin ve sosyal deği
şim sürecinde toplum bütünlüğünü ve esenliğini koru
yabilmenin manevî etkenlerden biri olarak değerlen
dirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, layik devlet deyince, genel 
anlamı ile, din ve devlet işlerini ayırarak, birinin di
ğerine tesir etmesini kabul etmeyen bir devlet düzeni 
anlaşılır. Ayrıca layiklık prensibini benimseyen Ana- I 
yasamız, Devletin bu alandaki ödevlerini ve teşkilâtı 
açık şekilde belirtmiştir. Dinin toplum hayatında bir 
müessese olduğu, laisizmin bütün medenî memleket
lerde kabul ve tatbik edildiği bir realitedir. Demokratik 
rejimi kabul eden bütün dünya devletleri, din ve vic- I 
dan hürriyetini, İnsan Haklan Evrensel Beyanname
sinin koyduğu prensiplere uygun olarak anayasaları
mda teminat altına almışlardır. Bizim Anayasamızda, 
19 ncu maddesinde, herkesin vicdan ve dinî inanç ve 
kanaat hürriyetine sahip olduğu kabul edilmiştir. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, layikliğin, di
ne ve ibadete saygısızlık şeklinde anlaşılmasını. red
dediyoruz. Layiklik, dinî inanç ve duyguların, hiç bir is
tismarın erişemeyeceği yükseklikte tutulmasını amaç j 
edinmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, dinî inanç ve I 
duyguların siyasî ve şahsî çıkarlar için istismar edilme- I 
sini de Yüce dinimize karşı saygısızlık olarak görür 
ve layikliği, dinsizlik ve Tanrı düşmanlığı şeklinde yo- I 
rumlamayı ve anlatmayı, Anayasa ve islâm dinine 
saygısızlık kabul eder. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, layikliğin, 
Devletin temelini teşkil eden ilkelerden biri olduğuna 
inanıyoruz; dünya tecrübesi bunu göstermiştir. Layik 
devlet, sağlam temele oturan devlettir. Layiklik, in
sanlığın en üstün ve kutsal varlığv olan dini, dünya iş
lerinden ayırmak, dünya endişeleri üstüne çıkarmak
tır. Layiklik, dine lâyık olduğu üstün mevkii, dine po
litika üstü, adi menfaatler üstü, yüce yeri sağlamak- ] 

tır, İnsana gurur veren. İslâm dini, esas itibariyle layik 
bir dindir. Meselâ, dünya henüz layikliğin ne demek ol
duğunu bilmezken, Kur'anı Kerimdeki, lâ ikrahe fid-
din ayeti ile (yani, dinde cebir yoktur, ikrah yoktur, 
cebir ve şiddeti tavsiye etmeyin; sevdirerek, inandıra
rak, imrendirerek, insanları dine celbediniz esasına 
uyarak) layiklik prensibini getirdik. 

Birtakım cihat ve muharebeler, îslâmın kendisini 
müdafaa zımnındadır. İslâmda zor yoktur. İslâmda 
cebir yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, lütfen sözlerini bağ
layınız efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 20 
dakika değil mi Sayın Başkan? Daha 10 dakika olma
dı. 

BAŞKAN — 20 dakika efendim bakıyorum saate, 
saat burada. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Daha 5 dakikası var Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim, 5 dakikanız var. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, daima, bazı siyasîlerce, bazı din adamlarınca, 
din düşmanı olduğu ifade edilen Atatürk ve O'nun 
kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin din anlayışını 
izah etmeye devam ediyorum. 

Kemal Atatürk'ün din ve İslâm görüşü : 

Kemal Atatürk, demeçlerinde, özellikle şöyle di
yor : «Türk milleti iki saadetin tezahürüne kaynak ve 
başlangıç olmakla, dünyanın en mutlu milleti olacak
tır. Uygarlığın ve Îslâmın aydınlatıcı varlığı önünde 
filan veya falan şeyhin irşadıyle, maddî ve manevî 
saadet arayacak kadar ilkel insanların, Türkiye'nin uy
gar toplumu içinde varlığını asla kabul etmiyorum. 
Her halde, bu zihniyetler, mevcut hurafeler, çağdışı 
düşünce ve yaşantılar yok edilecektir. Kafalardan bun
lar çıkarılmadıkça, hakikat nurlarını beyinlerine sok
mak olanaksızdır.» 

Yine bir soruya karşılık olarak Kemal Atatürk : 
«Siyasetimizi, dine aykırı şöyle dursun, din açısından 
eksik bile hissediyorum. Türk milleti daha dindar ol
malıdır, yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır 
demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate na
sıl inanıyorsam, ona da öyle inanıyorum. Benim 
dinim, akla ve şuura aykırı, ilerlemeye mani hiç bir 
şey ihtiva etmiyor. Benim dinim devrimcidir, evrim
cidir. Benim dinim, sosyal ve ekonomik açıdan da in
sanın yüceltilmesini, mutlu kılınmasını emreden bir 
dindir.» 
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Yine Kemal Atatürk bir konuşmasında : «Islârni-. 
yet, bazılarının iddia ettiği gibi, sadece ahiret yaşamı
na yönelen bir din değildir. O aynı zamanda bir dün
ya dinidir. Bu bakımdan da, îslâmiyetin kuralları, in
sanların hal ve hareketleri, hemcinsleriyle olan müna
sebetleri, iktisadî ve içtimaî davranışlarıyle yakından 
ilgilidir.» 

Yine Atatürk bir söylevinde : «Her su membaında 
temizdir. Bu su yatağa akmaya başlayınca, yatağın ke
narlarında biriken pislikleri ala ala, döküleceği yere 
kadar götürür. îslâm da aynı öyle olmuştur.. Şimdi 
bir Islâmı, akla, mantığa ve vicdana dayanan Islâmî 
doğrultusundaki saflığı, berraklığı ve yüceliğine ka
vuşturmaya karar bağlamış bulunmaktayız. Bunu sağ
lamak için de var gücümüzle, samimiyetle çalışaca
ğım» diyordu. 

Yine Atatürk, en yüksek devlet memurunun maa
şı 150 lirayken, Diyanet İşleri Başkanının maaşına 5 
lira ilâve ederek 155 lira ödenmesini emretmiştir. 

B^AŞKAN — Sayın Meşhur, bir dakikanız kal
dı. * 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Yine, Atatürk iki 
kişiyi daima ayakta karşılamıştır. Birisi, Genelkur
may Başkanı, ikincisi ise Diyanet İşleri Başkanı ol
muştur. 

BAŞKAN —Son kısmını okuyun efendim, çok ri
ca ederim. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak din adamları
mızdan beklediklerimiz : 

Din görevlileri mimberde, mihrapta, kürsüde, fet
va makamında halkın yol göstericisi, öğretmeni ve 
müftüsüdür. Hiç bir din adamının insanlar üzerinde 
tasarrufu yoktur. Din görevlisinde, Devlet ve millet 
görev beklemektedir. Gerçek din adamı bu sorumlulu
ğun içindedir. Bu bilinç içinde olanlara halk saygı du
yar, aydın saygı duyar. 

Din görevlisi, yaşadığı toplum içinde birlik ve be
raberliğin simgesidir. O, politikanın içinde değil, dı
şındadır. O, bölücülüğün de, ayrıcıların da yanında 
yer almaz. O, tarikatlara inanmaz; o, müspet bilim
lere, sadece Kur'an ve hadislere ve Yüce Peygamberi
nin sünnetlerine inanır. 

Din görevlisi korkutucu değil, sevindiricidir. Din 
adamı ahlâkiyle, kültürüyle halkına örnek olmalıdır. 
Din adamı, kin ve kibirden korkan, ondan çekinen in
san olmalıdır. Din adamında din terbiyesi olmalıdır. 
Din terbiyesi kişi terbiyesidir, haya terbiyesidir, mer
hamet terbiyesidir, saygı terbiyesidir, ibadet terbiyesi
dir. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, vaktiniz doldu efen
dim; son cümlenizi rica edeceğim. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Muş) — Devam, de
vam... 

BAŞKAN — Devamsa, o takdirde keserim sö
zünüzü efendim. 12.00'de başladı, 12'yi 20 geçiyor 
efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Hayır Sayın Başkan, 12' 
yi 5 geçe başladı. 

BAŞKAN — Hayır, benim saatimde böyle efen
dim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 12'yi 5 geçe başladı. 
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

Sayın Tosyalı fazlasıyle konuştu. Arkadaşımız ne gü
zel konuşuyor, müsaade ediniz. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Cuma için yapı
lıyorsa, şahıslan için söz alanların üçüncü sırasında-
yerim var, o süremi kullanarak sonradan konuşmamı 
ikmal edebilirim. 

BAŞKAN — Cuma için yapıyoruz efendim; ta
mam efendim, o zaman da konuşturabilirim. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Muhterem Baş
kanın ikazına uymak mecburiyetindeyiz; bu arada 
Cuma Namazı vakti de yaklaşıyor değerli arkadaşla
rım. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek
kür eder, Diyanet İşleri bütçesinin, değerli teşkilâtına 
ve değerli mensuplarına, Yüce Türk milletine hayır
lı ve uğurlu olmasını Yüce Tanrı'dan diler, Grupum 
ve şahsım adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meşhur. 
Gerek Sayın Bakanın, gerek diğer konuşmacı arka

daşların konuşmaları da uzun olacağı için, saat 14.00' 
te toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12.22 

..<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DtVAN ÜYELERİ: Hüseyin Deniz (Malatya), Halil KaraatU (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi (Devam) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon lütfen yerle
rini alsınlar. 

Sayın Vehbi Meşhur, dilekler kısmınızı okumak 
üzere, buyurun efendim. Beş dakikalık süre içerisinde 
konuşacaksınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA VEHBİ MEŞHUR 
(Amasya) — Oldu Sayın Başkanım. 

Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Hazreti Muhammet (S. A.) efendimiz, kendisine 
işkence yapanları, her türlü hakaret ve zulmü reva gö
renleri affetmiş; kendisini Mekke'den kovanlara sı
ğınma yeri olmuştur. Düşmanlarının içinde fakir olan
ları zenginleştirmiştir. Canları elinde olan düşmanlarını 
serbest bırakmıştır. 

Hazreti Peygamberin gösterdiği bu lâhutî ahlâk, 
O'nun Peygamberliğini Araplara ispat etmiş, O'nun 
doğru bir insan olduğunu anlatmıştı. Bu asil ahlâk 
sayesinde, Arapların amansız düşmanlığı, samimî dost
luğa bürünmüştü. 

Biz bugünkü İktidardan da bunu istiyoruz. 

Hiç bir kimseyi affetmeyen, affın manasım anla
yamaz. Bütün tarihte, bu pek yüksek sıfatı haiz ol
mak suretiyle, en büyük hürmet ve saygıya lâyık olan 
insan, Hazreti Muhammed'dir. 

Hazreti Muhammed'in son sözleri, «Ey naş, içiniz
den bir kimseyi dövdümse, gelsin öcünü alsın. Bir 
kimsenin malını aldımsa, gelsin malımdan hakkını al
sın. Hiç bir kimse, kendisine kin bağlamamdan kork
masın. Çünkü, şanım değildir.» Adamın biri 3 dirhem 
alacaklı olduğunu söylemiş ve karşılığını almıştır. Is-
lâmın devlet anlayışı budur. 

Cuma hutbelerinin sonunda okunan âyeti kerime
den, mealen, Allah, adaleti, iyilik etmeyi, ebeveyne 
yardım etmeyi emreder. Ahlâksızlığı, münker ve begy'i 
de yasak buyurmuştur. 

«Vali, idareci, yani resmen memur olduğu memle
ketin umur ve hususunu idare^eden kimsenin, raiyesi 
bulunan halkın malından ve hakkından ticaret eyleme
si en büyük bir hıyanettir», hadis. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, dilekleriniz faslını 
anlatınız. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hak tealâ, İran'ın fethini Hazreti Ömer'e 
nasip etti. O gece Hazreti Osman Hazreti Ömer'in hu
zuruna vardı, Hazreti Ömer aceleyle mektup yazıyor
du; Hazreti Osman selâm verdi; fakat selâmın ceva
bını alamadı. Acele edip mektubu bitiren Hazreti Ömer 
lâmbayı söndürüp cevap verdi. Hazreti Osman, selâ
mının cevabını, lâmbayı söndürdükten sonra alması
nın sebebini sordu. Hazreti Ömer, «Lâmba beytülma-
lındır; Müslümanların hakkı vardır. Lâmbayı, Müs
lümanların işlerini görmek için yakıp mektup yazdım. 
Lâmbanın ışığında selâmını alamam; kıyamet günü 
Müslümanların benden haklarını istemesinden ve Hak 
tealâ'ntn da bana sual sorup cevap veremeyeceğimden 
korktuğum içindir» diyor. 

Bugünkü İktidar da, madem Islâmiyetten, mane
viyattan, dincilikten bahsediyor; bu İslâm ahlâkını, 
İslâm adaletini, İslâm halifelerinin uygulamalarını dik
kate almalıdır. 

BAŞKAN — Dilekler... 
VEHBÎ MEŞHUR (Devamla) — Şimdi dileklere 

geçiyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Hükümetten dile
ğimiz ; İnanç özgürlüğü her bakımdan korunmalıdır. 
Her inançtan yurttaşlar arasında ulusal birliğin ve 
Atatürk milliyetçiliğinin gereği olan kardeşlik duygu
ları ve dayanışma güçlendirilmelidir. 

Yöresel kalkınma çabalarında din adamlarının uya
rıcı ve destekleyici etkisinden yararlanılmalıdır. 

Din adamlarının eğitimi sürekli olmalıdır. Okul
dan sonra, görev hayatları boyunca da kurslarla sür-
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dilrülecek olan eğitimde, dinsel konuların yanında, sos
yal ve ekonomik konularda da yer verilmelidir. 

.Din eğitimi yapan ve din adamları yetiştiren ku
rumlarda kooperatifçilik eğitimine de önem verilme
lidir. 

Modern devlet anlayışına uygun ve üstün nitelikte 
din adamları yetiştirdiğimiz takdirde, bir kısmı bilgi
sizlik yönünden, bir kısmı da maksatlı olmak" üzere, 
yüce dînimize katılmak istenen her türlü köksüz inanç 
ve hurafelerden onu temizlemenin mümkün olacağına 
inanıyorum. 

Meslek içi eğitim kurslarının, Bolu, İstanbul, An-
raka'mn dışmda sayılarının daha artırılarak din ve 
memleket gerçeklerine daha yararlı din görevlisinin 
yetiştirilmesi zaruretine inanıyorum. 

Dış ülkelerde çalışan milyonu aşkın vatandaşları
mız, ülkemiz içinde olduğu gibi, ülke dışında da çe
şitli zararlı akımlarla zehirlenmek istenmektedirler. 
Ülkemizde Türk'ü ^Türk'e, kardeşi kardeşe düşürmek, 
bölücülüğü sahnelemek isteyenler, ülke dışındaki yurt
taşlarımız ve onların körpe ve eğitilmeye muhtaç yav
ruları üzerinde, çeşitli kılıklara bürünerek, aşırı ve îs-
lâmiyetc tam aykırı faaliyetler göstermektedirler. Ül
kemiz dışındaki bu vatan evlâtlarının da eğitilmesi 
için, aydın düşünceli ve Atatürk milliyetçisi ve dev
rimlerine bağlı, yetenekli, hiçbir siyasal örgütün he
sabına değil de, tarafsız, gerçek İslâm din adamları 
göndermek ve sayılarının daha da çok olmalarını te
min etmek suretiyle bu vatan evlâtlarını irşat ettirme
liyiz; tslâm bilinci ile mücehhez kılmalıyız. 

Yine, dış ülkelerde, soydaşlarımızın yoğun olduğu 
bölgelerde, Cuma ve bayramlarda olsun, ibadetlerini 
huzuru kalp ile eda edebilecek yeri temin için hareke
te geçilmelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan hutbeler, 
dergiler ve diğer bilumum yayınlar ve eserler İslamcı, 
millî görüşlerle dolu olarak hazırlanıp, yayının daha da 
genişletilerek, gerçekçi bir şekilde halk hizmetine su
nulmasına büyük yararlar görüyorum. Bu yayınların 
hazırlanmasında, her türlü batıl düşüncelerin, hura
felerin yer almamasına dikkat edilmelidir. Dinsel, ah
laksal amaçlara yönelik olmalıdır. İlericiliği, güzelliği, 
doğruluğu, hakikati öğretici ve eğitici olmalıdır; saf
satacılığa kesin olarak son verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş yıllara oranla, Cum
huriyet Halk Partisi - M. S. P. koalisyonları dönemin
de, köy ve mahalle camileri için kadro miktarları da
ha yüksek düzeye çıkarılarak, senesi içinde tevzi edil
mişti. Cumhuriyet Halk Partisinin 1973 seçim bildir

gesinde, kadrodan yoksun köylerimizin bir an evvel 
kadroya kavuşturulmasını ilke edinerek, her yıl çıka
rılan 2 bin kadro yerine, 5 bin civarında kadro, bu
nun dışında köy ve mahalle camileri için her sene 
cüzi miktarda konan yardım parasını, köy okulları 
gibi camilerinin de Devlet tarafından yapılmasını, yine, 
komünist dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi ilke edi
nerek 35 milyon lira tahsisat ayırmıştı. Bu da yine 
senesi içinde tevzi edilmişti. 

Üzülerek ifade edeyim, daha çok dinî inançları, 
maneviyatı istismar eden, bu kutsal müesseseyi siya
sal çıkar aracı olarak kullanan, âdeta birbirleriyle ya
rış yapan Cephe Hükümeti, bugüne kadar, 1975 malî 
yılı bütçesiyle çıkarılan 3 600 kadro ile, Vakıflar ta
rafından tevzi edilmesi gereken 45 milyon liralık cami 
yardımını, bugüne kadar tevzi edemediler. 

'BAŞKAN — Sayın Meşhur, bağlayın efendim. Ke
seceğim sözünüzü. 

VBBBİ MUŞHUR (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim-

Aralarında uyumun sağlanamadığı kanaatindeyim. 
Sayın Bakan bu kadroların ne zaman tevzi edilece
ğini, tevziin Sayın Özgüneş zamanında hazırlanan tü
zük esaslarına göre yapılıp yapılmayacağı, bir de cami 
yardımlarının ne zaman tevzi edileceğini açıklamalı
dır. Yoksul halkımız bunu merakla beklemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, kesiyorum efendim. 
Lütfen bağlayın. 

VEHBİ MEŞHUR7 (Devamla) — Bu konuda de
ğerli arkadaşlarıma da sayısız mektup-ve dilekler gel
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, daima, birliği,beraberliği, 
sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı, affı, yarın ölecekmiş 
gibi ahiret, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmayı 
öneren, dinler içerisindei en hümanist ve pozitif ilme 
değer veren tslâm dinine inanmış ve iman etmiş top
lumumuza musallat edilmek istenen, bu toplumu ayrı 
ayrı kamplara bölmek isteyen, kardeşi kardeşe düş
man etme metottan olarak planlanan, Süleymancılık* 
Nurculuk, Alevîlik, Sünnîlik, komünistlik gibi bölücü 
ve zehirli akımların önlenmesi için, muhterem teşkilâ
tımızdan etkin tedbirler istemekteyim. 

Gerçek din görevlilerimizin uyarı ve irşatlarına 
halkımızın.ihtiyacı olduğu kanısındayım. Aynı kanı ta
şıyan, aynı soydan gelen, aynı dine mensup olan hal
kımızı bölmeye, parçalamaya hiçbir kimsenin hakkı 
yoktur. Bu asgarî müştereklerde bütün siyasiler, bütün 
Diyanet Teşkilâtının muhterem mensuplarının birleş
mesini talebediyor, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlı
yorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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•BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayın Meşhur. 
Şahıslan adına Sayın Hasan Değer. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Siz söz mü istiyorsunuz efendim? 

Şahıslar konuştuktan sonra mı, şimdi mi alacaksınız? 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (istanbul) 

— Şimdi efendim. 
BAŞKAN — Peki, bir dakikanızı rica edeceğim 

Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Bitmedi mi efendim? 
BAŞKAN — İki sayın üye var. Ondan sonra size 

söz vereceğim efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Peki efendim-
BAŞKAN — Buyurun Sayın Değer. (C. H. P. sı

ralarından alkışlar) 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

muhterem milletve'killeri, 
' Diyanet İşleri Başkanlığı 1976 malî yılı Bütçesi 

üzerinde -.'kişisel görüşlerimi arz edeceğim. 
Din, bir cemiyetin, kendisini manen tatmin mak-

sadıyle ihdas edip, mukades gözüyle bakıp inandığı 
mevzudur. İlâhî olan, halk; beşerî olan ise, batıldır. 
Çünkü, dinî vaz'a selâhüyeti olan, Hazret'i Allah'tır. 
İlâhî olan hak din,. İslâm dinidir. Kur'anı Kerim 
ÂIMmran Suresinin 19 ncu ayetinden, «Muhakkak Al
lah indinde maikbul bir tek İslâm bılr tek İslâm dini 
vardır» buyurülma'ktadır. Hazeri Âdem'den Hazret'] 
Peygamber Muhammed'e kadar devam edegelen yal
nız İslâm dinidir. Zamanla değişen ise, ahkâmdır. 
Peygamberimize nazil olan Kuranı Kerim en son ve 
en mükemmel İslârnî hükümleri havidir. Oysa, İslâm 
dinî, maddî man'evî, dünyevî ve uhrevî ihtiyaçlara en 
güzel şeülde cevap yeren kutsal bir dindir. Bu yüz
den, Tanrı, lütuf ve keremini, şüphesiz İslâm âlemine 
yağdırmıştır. 

Din görevlilerine yersiz iitıfta bulunmak ne ka
dar abes ise, bir din görevlisinin de siyaset sahnesinde 
'bulunması da o derecede abes olur. Çünkü, manevî 
varlık ve ahlâk, din görevlilerinden başlar ve din gö
revlilerinden biter. Bu ulvî ve kutsal kurallara ters dü
şen, ne kendisine ve ne de başkasına yararlı olur. 

Dünyada ahlâk üstünlüğünü muhafaza etmeyen 
kimseler her halde Cenneti bakiyi ceplerinden çıkarıp 
peşkeş çekemezler ya.. 

Bizi bizler yapan en büyük varlığımız Hak Taalâ 
ve onun Resulünden aldığımız, ilham kaynağımız olur. 
Bizi cihan dahi yıkmaz. Yeter ki, biz, biz olalım. 
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Kuran kursları, bugünkü eğitim müesseselerinin 
hiç bilisinde mevcut olmayan ço'k sıkı bir teftiş ve 
murakabe altındadır. Bu tutum karşısında halk üzgün
dür. Haddizatında, 40 milyon nüfusa cevap verecek ni
telikte Kuran kursu açmalı, imam ve müezzin kadro
ları ihtiyaca cevap verecdk şekle getirilip, köy cami-
leJİ onarımına önem verilmelidir. Din mezardan değil, 
berkten başlar. Bu itibarla, Diyanet camiasında çalı
şan personelin maaşları ve kadroları bugünkü artan 
geçim şartları karşısında yeterli olmadığından, istenen 
yaşam koşullarını karşılayabilecek düzeye çıkarılması 
zarurîdir. Özellilke, dinî öğretim ve öğrenim de değer 
bulacaktır. Aslında, bu teşkilâtın başına getirilen ba
kanların tutum ve davranışları, Diyanet İşleri camiasın
da kapanması zor yaralar açmış ve din görevlileri ara
sında telâfisi güç ayrılıklar meydana getirmiştir. 

Hiç bir müessesede mevcut olmayan uydurma ra
porlarla, töhmet altında bırakan isnat ve iftiralarla 
yapılan tayinler, nakiller aziller ve,terfiler.. Bütün bun
lar, Diyanet camiasını ısıtrap içinde sızlatan, müdahale 
edilmesi bir zaruret halini almış, ciddî ve manevî has
talıklardır. Bunu erken teşhis etmek amacıyle Diya
net İşleri Başkanlığını müstaikil bir bakanlık haline ge
tirip, temel sorunlarını en kısa yoldan ve kendi bün
yesi içrinde izale etmek gerekir. 

Muhterem milletvekilleri, Kur'an kursları, Diyanet 
İşlerin© bağlı, İslâm dinini, İslâmın mukaddes kitabı 
Kur'anı Kerimi öğreten yegâne müessesedir. 1946 yılın
dan sonra resmen açılıp hizmete girmesiyle, Türki
ye'nin her tarafında halkımızın şuurlu müzakereciyle 
tesis edilen Kur'an kurslarında binlerce Müslüman 
Tüı'k çocuğu okuyup, feyz almıştır. Hangi meçhul bir 
sebebin iktizasıdır ki, vatana muhabbetin, Devlete itaa
tin, millete hürmetin imandan olduğunu telkin eden bu 
hayırlı müeseselere karşı, 1961'den, hususiyle 1965 
yılından sonra, hükümetler tarafından gayet sinsi bir 
hareket tarzı taü;p edilmiştir. 

Bİr kısım-ilgililer fena halde endişeye kapılarak, bu, 
millet ve memleket yararına olan çalışmanın önüne 
geçebilme çarelerini aramak cüretini göstermişlerdir. 
Bu cümleden olarak, 1975 malî yılı Bütçesinde 3 500 
köy imam kadrosu taihsüs edilmiş olmasına rağmen, 
bugüne kadar bu kadrolar tevzi edilmemiştir. Gaye, 
12 Ek'.m 1975 Senato Kısmî Seçimini geçirmekte her 
halde? 

Ayrıca, Lice depremi yalnız Türkiye'nin değil, bü
tün dünya kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Deprem 
bölgesini kapsayan 193 köy muhtarlığından, ağır hasar 
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gören 85 köy camMrtin yıkılmış olması nedenliyle, ye
niden onarımlarıyle ilgili olan durumu 30 Kasım 1975 
tadilinde Sayın Bakana iletmiş olmama rağmen, bu
güne kadar, bildirilen 85 köy cam'iinin onarımı için 
herhangi bir tahsisat gönderilmediğimi esefle müşaha-
de dltik. 

Bizler bugün değil, 1300 küsur yıl evvel, doğruluk, 
şan ve şerefiyle tüm dünyaya örnek olan Müslüman 
ecdatlarımızın evlâtlarıyız. Bu açıdan halkımıza tel
kinde bulunmalıyız. Din ve ibadet mefkuresine saygılı 
olmak isteniyorsa, din hiç bir zaman siyasete alet 
edilmeme! dir. 

Özellikle, 250 Hadis-'i Şerifte şöyle buyuruluyor: 
«Ben Cennet'in kapısında durdum; gördüm ki, Cen-
net'e girenlerin çoğu darlıkta yaşayanlardır. Zenginle
rin ise Cennel'e girmelerine henüz izin verilmemişti. 
Şu (kadar var ki, Cehennemliklerin ateşe girmeleri em-
rolunmuşitu. Bu sefer Cehennemin kapısında durdum, 
oraya girenlerin çoğu kadınlardı.» 

Hadis-i Şerifte zikrolunan bu cümleye tam te
zat mahiyeti iddia ile zengan'i destekleyen ve fakiri ezen, 
Allah ile kül arasında şfirk koşan gafil insanların haline 
yanıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşlerini tedvir 
eden Devlet Bakanı da Hicaz'a giitm'iş olduğuna göre, 
oradaki hacılarımızın durumlarını ve müşkülâtlarını 
müşahade etm'işlerdir. Gönül isterdi ki, Türk hacıları
na bir çıkar 'yol bulunsun. Hacılarımızın, tüm ülkele
rin hacılarından daha sahipsiz bırakıldıkları gerçek
tir. Bu yıl da hacılarımızın durumunu müşahade etti
ğimizden dolayı, Hükümet adına utanç duyduk. Maa
lesef, anladık ki, Türk hacıları murakabes'iz ve sahip
siz bırakılmışlardır. Ancak, İçişleri Bakanlığı bir pasa
port tevdi etmiş, Dış'işleri Bakanı ise, yurt dışına çık
maya müsaade etmekten öteye gidememiştir. 

'Böylelikle, Hükümetin, hacılarımızı baştan savma 
tutumu yürekler acısıdır. Bu cümleden olarak bu yıl 
Türkiye'den turiişt, şoför, muavin ve hacı adayları ol
mak üzere 160 366 hacının Hicaz'a gittiğini resmî 
kaynaklardan öğrenmiş bulundum. Tedbirsizlik nede
niyle, dört ay gibi uzun bir zamanı almışlardır. Ör
neğin, Eskişehir Firmasından Mustafa Alagöz tara
fından 1 Eylül 1975 tarihinden 26 kişilik hacı kafile
sinden altışar bin lira alarak Hicaz'a -götürmüşlerdir. 
22 Aralık 1975 tarihinde, ayrıca, gerek giriş ve çıkış 
kapılarında, otobüslerin kafile başkanlarından 20 ile 
40 bin lira arasında rüşvet almadan salıvermemıişlerdir. 
Tüim bunlara Hükümetimizıin lakayt kalmış olduğunu 
esefle belirtmek isterim. 

Şimdi, ilgili Bakandan soruyorum: 160 336 hacıdan 
rüşvet almayanı gösterâbilirler mi, bundan daha bariz 
delil olabiDir mi? Giriş kapılarında, her otobüs, hacı
lardan ortalama 5 bin ile 10. bin lira arasında 30 mil
yon lira rüşvet alınmıştır. 

Muhterem milletvekilleri.. 
BAŞKAN — Bağlayınız efendim, süreniz bitmiş

tir; son cümlehizi söyleyirüz lütfen. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Fatih'in İstanbul'u 
feshini müteakip, 1454 tarihinde, Ayasofya ibadete 
açıldığından beri tam 480 yıl ibadet için açık kalmış
tır. Ancak 24 Hazliran 1934 gün ve 2/1589 sayılı Karar
name ile müze haline getirilmiştir. Oysa, 10 Eylül 
1957 gün ve 7044 sayılı Kanunla vakıf olan, mimarî 
kıymeti haiz Ayasofya'nın Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne devrine dair Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne 
alınmış olmasına rağmen, her nedense «»intifa hakkı» 
diyerek Müzeler Genel Müdürlüğüne terk edilmiştir. 
İstanbul'un inkişafı karşısında bugünkü ihtiyaca cevap 
verilmesi için, Ayasofya Camiinin ibadete açılması ile 
ilgili 12 Mayıs 1975 tarihinde Başbakan tarafından ce
vap verilmek üzere verilmiş bulunan önergemin ce
vapsız bırakılmış olduğunu esefle belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Değer.. ^ 

HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

14 Ekim 1975 tarihinde Din Görevlileri Kongresin
de, Ayasofya'nın nfe zaman ibadete açılacağı Bakan
dan sorulduğu halde, Sayın Bakan, «Üniversite soru
sunun ilkokul talebesinden sorulmayacağı» cevabını 
vermiştir. Oysa, Sayın Bakan henüz vazifesinin tayinimi 
dahi müdrik değildir. Esasen, Devletimizin iki manevî 
temelli vardır : 

A) Fatihin Ayasofya minarelerinden okuttuğu 
ezan, 

B) Yavuz'un, Hırkai Saadet önünde okuttuğu 
Kur'anın önemine binaen, Ayasofya'niın ibadete açıl
ması zarureti vardır. (C. H. P., A. P., M. S. P. sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Köy imam kadrolarının adedi 4 000'e çıkarılmalı 

ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce, deprem bölgesindeki 
camilere gereken önem verilmeli ve yardımların ön 
planda tutulması ele alınmalı; ama sakat ve benzeri 
kimselerden maaşa bağlananların aylıkları 500 liraya 
çıkarılmalı ve Doğu bölgesinin fakir ailelerinin çocuk
larının öğrenimini sağlamak amacı ile yurtlar açılmalı-
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dır. Ayrıca, imam hatip mezurm öğrenetüerinin yüksek 
öğrenime devam etmelerinin imkânları sağlanmalı ve 
'bunlara burs verilmelidir. 

ilgililerin dikkatini çeker, Diyanet işleri Bütçesinin, 
camiasına ve memlekete hayırlı, uğurlu olmasını Yü
ce Tanrıdan niyaz eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesinde, burada ko

nuşan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü bir 
vazife biliyorum. 

Hakikaten faydalı tenkitlerde bulunulmuştur,' gü
zel şeyler söylenmiştir. Yalnız, Yüce Meclisin kıy
metli vaktinin fazla .alınmaması için, buradaki ko
nuşmaları birtakım kısımlara tasnif etmek sureti ile, 
bunlardan bir kısmını cevaplandırmayacağımı, bir kıs
mı ile kıymetli vakitlerini almak istediğimi ifade et
mek istiyorum. 

Bu konuşmaları dört bölüme ayıracak olursak, büt
çe üzerindeki tavsiyeler, sualler ve değerlendirmeler bi
rinci bölümü teşkil ediyor. 

ikinci bölümde, bu değerlendirme ve tavsiyelere 
mesnet yapılmak üzere arkadaşlarımız birtakım fikir
lerini, düşüncelerini ve tarihî görüşlerini buraya getir
diler. 

Üçüncü olanak, parti münakaşaları yapıldı. 

Dördüncü olarak da, «Hadisi Şeriftir» diye, birta
kım, apokrip (apodyphe) olup olmadığı dikkatle tet
kik edilmesi gereken, tetkik edildikten sonra ancak 
üzerimde konuşulabilecek birtakım deliller ortaya kon
du ki, bu delillerin birçoklarının sıhhati, asıl hadis öl
çülenine uymasında tereddütlüdür. 

Bunların içerisinde biz, parti münakaşalarına delil 
olarak getirildiği söylenen Hadisi Şeriflerin sıhhatine 
veyahut da kendi bütçe tenkitlerini yaparken, arkadaş
larımızın şahsî görüş ve fikirlerini, tarihî düşünceleri
ni ortaya koyan kısımlarına, bunların da sübjektif ol
duğu kanaati ile işaret etmeyeceğiz. Burada, daha 
ziyade, bütçe üzerinde serdedilen kıymetli fikirlerin 
üzerinde durmaya çalışacağım. 

Böylece bir tasnif yaptıktan ve konuşmamı biraz 
daha dar sahaya inhisar ettirdikten sonra, konuşmamı 
»iki bölümde yapmayı, gene kıymetli vakitlerinizi az 
almak için, zarurî görüyorum. 

(«Diyanet işleri Başkanlığı olarak ne yapıyoruz; 
ne yapmak işitiyoruz?» bir bunun üzerinde durmamız 

gerekiyor; bir de, şahıs ve grup sözcüsü olarak üze
rinde durulan bazı fikirleri, burada kısaca, bizim gö
rüşümüz bakımından ortaya koymak istiyorum. Bu 
arkadaşların fikirlerimin' birçoklarına iştirak ettiğim 
için, bu iştirak ettiğim fikirler için burada ayrıca vak
tinizi almak istemiyorum. Dinin zarureti, islâm dini
nin yüceliği vesaire g)M birtakım hususlarda çok ge
niş mütalaalar serd edildi. Bunları tekrar etmeye lü
zum görmüyorum. Bunlar bedihi hakikatlerdir. Fakat, 
meselâ layikük konusu gibi, çeşitli yönlerinden ışık 
tutulmuş fakat farklı- izahlara tabi tütülmüş birtakım 
hususları veyahut da burada bazı yanlış bilgilerden do
layı yanlış aksettirilmiş hususların doğrularını söylemek 
istiyorum. Bunları söylerken de, münakaşa ve arka
daşlarıma cevap olarak değil, birtakım hakikatleri 
derinlemesine girmeden sarih olarak, açık olarak, kısa 
olarak ortaya koymak suretiyle faydalı olunacağı ka
naatindeyim. 

Biraz evvel kıymetli sözcülerin bahsettikleri ve 
önemli gördüğüm hususlardan başlamak istersek. Ön
ce layikük meselesi: Burada daha ziyade din ayrı dün
ya ayrı tarifleriyle ortaya getirilmek istendi. Tabiî bu, 
«rüh ayrı, beden ayrı» demek ne kadar mümkünse; 
fakat realitede de ruhu bedenden ayırmak ne kadar 
güçse, öyle bir tarif olduğu muhakkak, içgüdüyle, akıl, 
şüphesiz ayrı şeydir; ama insanın insiyatifleriyle, aklı
nı, bir bıçakla keser gibi ortadan kesmemin ve ayır
manın da güçlüğü meydanda. Ayrı olmak ayrı şey, 
realitede bunları birbirinden tamamen ayırmak ayrı 
şey. Onun için, bizim kanaatimize göre, «Bir ırmakta 
iki kere yikanamazsın» sözü fikir olarak, ifade olarak 
zihnen mümkündür; ama bir ırmağın sürekliliği de 
muhakkaktır.. Şuur da süreklidir. Onun gibi, birbirin
den ayrılmanın zorluğu meydandadır bu tarif.yapı
lırsa. Ama bu tarifi, tatbikatı daha kolay, herkes tara
fından çeşitli manalara çekilmeyecek şekilde anlatmak 
da, yapmak da mümkündür. Onun için, layiklüği bu sa
rih tarifine kavuşturmak zaruretini hissediyorum. La
yikük, «zor yok» demektir, «benim dışımda da düşü
nenler var» demektir, benim dışımda da inanç sahip
leri var» demektir. Hiç kimse kaba kuvvetle, zorla 
kendi inancını kabul ettirmeyecektir. Yoksa, «Din ayrı 
dünya ayrı; şu ayrı bu ayrı» diye birtakım, tatbikatta 
imkânsız tasniflere girişmek, bunun için asla doğru 
değildir. • Layikük, «inanç hürriyeti var» demektir. 
Herkesin dilediği gibi inanmasına, aklının erdiği gibi 
inanmasına yol açan bir sistemidir. Karşısındakine zor
la inancını kabul ettirmeyen sistemdir. «Din hürriyeti 
Var» demektir. Onun için, din ayrı, dünya ayrı» tarifi, 
kanaatimizce yanlıştır, meseleye yanlış bir noktadan 
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yaklaşmaktır. Layikliği, «dinde zorlama yoktur» ma
nasında anlamak daha büyük huzur getirecek bir an
layıştır, daha doğru bir anlayıştır. 

Değerli arkadaşlarım, terfiki mezahipten (mezhep
lerin birleştirilmesinden) bahseden kıymetli bir arka
daşım oldu. Hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, 
arkadaşımın hassasiyetine aynen iştirak ediyorum. 
Hakikaten, bu sapık bir hareket olur; ama bunun 
arkadaşından da hemen ifade etmek istiyorum ki, 
emin olsunlar, böylesine yanlış bir gidiş, bizim teşki
lâtımızda olmayacaktır, Diyanet Teşkilâtında oknaya-
caik'tır. Kıymetli-arkadaşımla beraber, hep beraber, 
böyle yanlış hareketlerin yanlış cereyanların karşı
sında şiddetle duracağız, bunun için gayret sarf edece
ğiz. 

Burada çok hassasiyetle ve önemle belirtmek iste
diğim bir noktaya geliyorum: «Nakiller, tayinler gırla 
g'tm'iş; sahte raporlar tanzim edilmiş vesaire olmuş..» 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
bir yönetmeliğe göre, Haziran ve Eylül aylarında top
lu tayinler yapıyor, tayin edilmesi gereken kimseleri 
Haziran ve Eylülde tayin ediyor. Biz geldikten beri yal
nız Haziran ayında toplu tayin yapmışız. Onun dışın
da daha bir tek tayin yapmamışız. Bunun dışında ya
pılan tayinler, ya idarî zaruretlerden .teftiş neticele
rinden dolayı, doğrudan doğruya Diyanet İşleri Baş
kanlığının tasarrufu ile yapılan tayinlerdir; bunlar bir 
zaruretin icabıdır, bir gerekliliğin icabıdır. İki tane 
toplu tayin hakkında bir tanesi kullanılmamıştır. Ha
ziranda yapılan il müftüleri tayini de, henüz imzası te
kemmül etmiş olduğu için, daha tebliğ edilmemiş, edil
mek üzeredir. Onun için, böyle, «nakiller, tayinler, bil
mem neler, zulümler» diye hemen burada ceffel kalem 
söylemek, son derece yanlış bir husustur. Bunlar, ba
zen maalesef ezbere söylenmektedir. Nitekim, geldi
ğimiz zaman bütün tayinleri durdurduk. Aşağı - yukarı 
birçok vekil arkadaşlarımız durdurdu. Bu durdurma 
suresi içerisinde, zaruretlerden dolayı bile bir tek ta
yin yapılmamıştı; fakat ilk basın toplantısında gazete
cinin birisi, «Diyanet İşleri Başkanlığında büyük bir 
kıyım var. Nakiller, tayinler birbirini aldı gidiyor» di
yerek, basın toplantısında soru sordu. Halbuki o güne 
kadar gerek idari zaruret bakımından, gerekse başka 
sebeplerden de olsa, bir tek tayin dahi yapılmamıştı. 
Burada «nakiller, tayinler böyle gidiyor» demek, aynı 
derecede isabetsiz oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığında 
hakikaten bazı lüzumlu tayinler dahi yapılamamıştır. 

Sahte rapor meselesini katiyetle reddetmek istiyo
rum. Bugüne kadar bana intikal ettirilmiş bir tek sah

te rapor hadisesi yoktur. -Diyanet İşleri Başkanlığın
daki yel'kil'i arkadaşlarım buradadır. Kendileriyle is
tişare ettim, böyle hiç bir vakıanın olmadığını, şimdi
ye kadar en küçük bir şikayetin dahi bulunmadığını 
ifade ettiler. Eğer en küçük bir hadise varsa, bir te
reddüt varsa, bunu derhal tetkike koymaya ve süratle 
neticelendirmeye hazırız. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Sayın Bakan, 
bu mevzuda size bir şey gönderiyorum. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Hay hay. Bunları hemen yapacağımızdan ve sü
ratle cevaplandıracağımızdan emin olasınız. 

Noksanlarımız olabilir, daha iyi çalışmamız iste
nebilir; tereddüt, acaba mı, varsa mı, tahkik edelim 
neticeleri olabilir; fakat kendi elimizle müesseseleri
mizi zedeleyici ithamları kürsüye getirmek suretiyle, 
bunlara şüyu kazandırmak, yolunda çok fazla ihtiyatlı 
olmamızı, bilhassa sayın arkadaşlarımdan rica ediyo
rum. Eğ^r böyle bir hadise varsa, bunları şiddetle ve 
süratle tetkik ettirerek neticelendireceğim. Sayın ar
kadaşımızın gönderdiği şu vesikaları da, fotokopileri 
de kısa zamanda kendilerine cevap vermek ve tetkik et
tirmek üzere yanımda, müsaadeleriyle, alıkoyuyorum. 

Diyanet İşleri Başkanının durumunu çeşitli sözcü 
arkadaşlarımız burada dile getirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, 633 sayılı Karam, Diya
net İşleri Başkanında birtakım vasıflar aramaktadır. 
Bir doktorda nasıl tıp fakültesi mezunu olma şartı ara
nıyorsa, bir hâkimde nasıl hukuk fakültesi mezunu ol
ma şartı aranıyorsa, Diyanet İşleri Başkanında da yük
sek bir dinî öğrenim gönme şartı aranmaktadır. Bu
günkü Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi mezunu olduğu için, bendesi ön
ceki Devlet Bakanı arkadaşımız tarafından bu durum 
Danıştaya intikal ettirilmiştir. Danıştay Genel Ku
rulu, Diyanet İşleri Başkanının, kanunî şartlan haiz ol
madığına karar vermiş, bu sebeple de alınmasını iste
miştir. Fakat, Danıştaym bu kararı, Mart ayının so
nuna doğru gelmiştir ve bu sırada hükümet değişmiştir, 
Biz geldik. Biz gelir gelmez, Danıştaym böyle bir ka
rarı olduğu için, ilk elimize aldığımız kararnameler-

.den biri oldu. Fakat, bu kararname henüz Sayın Cum-
hurbaşkammızdadır ve orada beklemektedir. 

Arkadaşlarımızın üzerinde durduğu diğer mesele, 
köy imam kadrolarının, bir defa, böyle her sene 
2 000 kadro vermek suretiyle, bu işin çok uzun bir za
man gerektireceği, halbuki köylerimizin süratle din 
görevlilerine kavuşturulması gerektiği noktasındadır: 
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Bu mütalaaya iştirak etmemek mümkün değildir. ı 
Hakikaten, her sene böyle. Çok mahdut bir kadro ve- I 
rildiği takdirde, Türkiye'de bütün köylerimize 25 se- I 
nede din görevlilerim' tamamlamamız mümkün değil- I 
dir bugünkü gidişle. I 

Onun için, Sayın Hasan Tosyalı'nm buyurduğu gibi, I 
eğer Yüce Meclisler bundan sonra her yıl askarî 5 000 I 
kadro verirlerse, bu iş hakikaten ciddî bir seviyede tu- I 
tulmuş olacaktır. I 

Dağıtım esaslarını ark'adaşlanmız sordular. Bilin- I 
diği gibi, köy imam kadroları 633 sayılı Kanun 1965 I 
yılında çıktığından beri verilmekte olan bir kadrodur I 
ve 1965 yılından beri, on seneden beri, köy imam kad- I 
roları Balkanlar Kurulu kararı ile dağıtılmaktadır. Her I 
sene bu dağıtımlar yapılmakta ve neticede bu listeler I 
bir Bakanlar Kurulu kararı ile kesinlik kazanmaktadır. I 

ilk defa bu sene, köy kadroları Bakanlar Kurulu- I 
nun özel bir kararı ile değil, bir tüzük gereğince da- I 
ğı/tılacakıtır. Bu tüzüğe göre, vilayetlerden de vali, müf
tü ve millî eğitim müdürlerinin iştiraki ile yapılan bir I 
toplantıda, kazalarımızda kaymakam, müftü ve millî I 
eğitim memurunun iştiraki ile yapılan toplantılarda, I 
listeler tespit edilmiştir. Bu listeler bizden önce tes
pit edilmiştir. Bu tespiiit edilen sıralar ilân edilmiştir. I 
Bu seneki dağıtım, bu sıralara göre yapılacaktır. Bu I 
yılın kadroları, maalesef çok gecikmiştir. Dün karar- I 
name Sayın Cumhurbaşkanımızdan dönmüş ve ilân I 
edilmiş, bize bildirilmiştir. Önümüzdeki günlerde bu J 
yılın kadroları dağıtılacaktır. I 

Hacılarımızın bu sene baştan savma bir muame
le gördükleri iddia edildi. Bu iddia hakikate tam zıt 
düşmektedir. Bilâkis, bu sene Hükümetimiz, hacılar 
için geniş çapta yardımcı olmaya çalışmıştır. Bir defa I 
hacı pasaportlarının verilmesinde eşitlik temin edil- I 
mistir. Şimdiye kadar, Avrupaya giden, kızak kay- I 
maya, seyahate, turistik geziye giden, Hac dışında 
dünyanın neresine giderse gitsin, giden kimse normal 
bir turist pasaportu almakta ve istediği vasıta ile iste- I 
diği şekilde dünyanın her yerine gitme hürriyetini kul- I 
lanmakîtadır. Yalnız hacılar için özel bir muamele tat
bik edilmekte, raporlar istenmekte, konvoylar isten- I 
mekte, ağır şartlar koşulmakta idi. Hükümetimiz ilk 
defa bu sene hacılar için koşulan bu ikili vatandaş 
muamelesini ortadan kaldırmış, tek bir muameleye irca J 
etmiştir. AVrupaya giden, gezmeye, kayak kaymaya, 
Çin^e giden vatandaşlar hangi şartlarla gidiyorlarsa, I 
aynı şekilde seyahat hürriyetini, gitme hürriyetini kul
lanma imkânlarını temin etmiştir. I 

Hacılarımıza bu sene daha geniş çapta yardımcı 
olunmak istenmiş, bilhassa, getirilen 633 sayılı Kanun I 

tadili tasarısıyle bu çok yüksek seviyeye ulaştırıla
caktı; fakat maalesef, bu kanunun Sayın Reisicumhu
rumuz tarafından veto edilmesi ve kesinleşememesi 
neticesinde, Hac işleri Müdürlüğümüz kurulamamıştır. 
Hac işleri Müdürlüğümüz kurulsa idi, yüksek ma
lumlarınız olduğu üzere, 20 milyon döner sermayeli 
bir de imkânı olacaktı ve hacılarımıza çok daha büyük 
ölçüde yardımcı olmamız imkân dahiline girecekti. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Niye kurulmadı 
o halde? 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Yüce Meclisten geçmiş, Senatoya gelmiştir; Sena
todaki Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Bütçe 
Komisyonu üç defa toplanamadı; dördüncüde, Millî 
Eğitim Komisyonunda daha önce görüşülmesi gerek
çesiyle tekrar Başkanlığa 'iade etti. 

Sıkı bir surette takip ediyoruz, inşallah, önümüz
deki günlerde Senatomuzda görüşlecek, bu kanun ke
sinleşecek, ondan sonra hacılarımıza çok daha iyi yar
dımcı olmak imkânı elde edilecektir. Zaten, Türkiye, 
hacılarını çok daha rahat imkânlar içerisinde Hac yap
tırmaya lâyık bir ülkedir, bu seviyede bir ülkedir. Bir 
milyar islâm dünyası içerisinde en çok hacı gönde
ren ülke olarak Türkiye'nin, şüphesiz hacılarına en iyi 
şartları ve imkânları hazırlaması zarureti vardır. 

Bilindiği gilbi, hacılarımız için yardımcı olmak üze
re ilk defa geçen sene 3 tane Diyanet işleri Başkan
lığı mensubu Hac'a gönderilmiştir. Bu sene 25 kişiyi 
hacılarımıza yardımcı olmak üzere Hac'a gönderdik. 
Bunlar, hacılarımızla birlikte orada tetkiklerde bulun
dular, bunların tetkiklerinden de inşallah önümüzdeki 
sene faydalanılacaktır. Şimdi arz edeceklerimi dediko
du olarak değil de, burada bir iddia olarak ortaya 
konulduğunu farzedersek; hacıların yol ücreti vesaire 
gibi hususları takip etme imkânları olacaktır. Ancak, 
bu bir gümrük meselesidir. Zannediyorum ki, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesinde bu hususların konuşul
ması, daha detaylı cevapların verilmesine imkân sağ
layacaktır. 

İkinci bölüme geçmeden, son olarak yanlış bir tel
kinden, yanlış bir imajdan söz etmek istiyorum. Hiç 
bir kıyaslama kastetmeks'izin, sadece ilmî bir delil ola
rak, bir basamak olarak üzerine basıp söyleyeceğim 
fikri daha kısa ifade etmeyi temin etmek için, «Pav-
lof'un köpekleri deneyini hatırlatmama müsaadelerinizi 
rica edeceğim. 

.'Bilindiği, gibi, bu bir ilmî demeydik ve Pavliof 
her zaman köpeklerin yalını verirken çan çalarak ver
miş, arkadan yol vermediği halde çan çalmış ve 
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neticede köpeklerin aynı şekilde salyalarının aktığı 
görülmüş. 

Birtakım sofizmalar yapılmak suretiyle, sofist bir
takım teMnier yapılmak suretiyle, her zaman «»din» 
kelimesiyle beraber, «istismar» kelimesdoi de, «sö
mürü» kelimesini de kullanmak suretiyle, dinin maa
lesef bilerek, bilmeyerek bir öcü haline getirilmeye 
çalışıldığı bir vakıadır. 

Dinle, isüismarın, sömürünün en küçük bir alâ
kasını bulalbilmek mümkün değildir; fakat - sofist 
bir düşünceyle, meselâ «Saatçi saat satan adam de
mektir; mukaddesatçı, mukaddesat satan adam de
mektir; halkçı halkı saftan adam demektir» gibi bir
takım yanlış mantıklada, yanlış Sokrat mantığıyle 
'bazı şeiyler tedai ettirilmeye çalışılıyor ve devamlı 
surette bunun üzerinde duruluyor.- Ben, bunu, önem
li bir konu olarak, arkadaşlarımızın bundan sonra 
idinden bahsederken böyle yanlış ıbir tedaiyi şuur 
altına yerleştirmek gibi bir yolun terk edilmesi rica-
sıyte ifade etmek istiyorum; Zaten, şüphesiz ki, 
samimiyetsizliğim en büyük düşmanı inançtır, inan
cın olduğu yende samimiyetsiizlik yoktur, samimiyet-
sizliiğin olması mümkün değildir. Nerede inançsız
lık varsa, imansızlık varsa, sahtekârlık ancak ora
da vardır. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Dinişe iman demektir, inanç demektir, inançsız, 
imansız dinin varlığından bahsetmek mümkün de
ğildir. Tarih de bunun ispatıdır, akıl da bunun de
lilidir, ilim de bunu ispat edici delillileri ortaya ko
yan bir yoldur. 

Onun için, böyle, Pavlof'un köpeklerinin ağzının 
suyunu akıtan zil sesi gilbi, «din» deyince, illâ bir 
öcünün zihinlerde tecessüm etenesine yol açacak yan
lış bir telkinden mutlaka şiddetle ve ciddiyetle kaçı
nılmak zarureti vardır. 

Muhterem kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkan
lığı üzerindeki kıymetli arkadaşlraımızın, kıymetli 
kardeşlerimizin istifade ettiğimiz güzel fikirlerine, 
'böylece kısaca bazı noktalarda işaret ettikten sonra 
asıl, Diyanet işlerimde ne yapmak istiyoruz, ne yapı
yoruz hususunu ikinci husus olarak kısaca ifade et
mek istiyorum, 

Şüphesiz ki, her konuda insanın önce iki soruyu 
kendine sorması gerekiyor: Biz bu sahada ne istiyo
ruz? Bu sahada istediklerimizi nasıl, yapacağız? 
Şüphesiz ki, din, insanî muammanın tek anahtarı
dır; bilinmeyen insanın en iyi yola götürülmesi için 
gerekli şaşmaz yoldur. 

Pascal da, bir Batı düşünürü olarak, «insanî 
Muammanın Yegâne Anahtarı Din» adlı yazısında, 
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bildiğiniz gibi şöyle diyordu: «Zengin ve şöhret sa
hibi olmak isteyen insandan, asılarak intihar edene 
varıncaya kadar, bütün insan fiillerinin sdbelbi hik
meti, mesut olmaktır» 

O halde, mesut olmak için nasıl hareket etmek 
lâzım gelir? Bu temel meseleye, şüphesiz, bütün 
geniişliğiyle değil; fakat Yüce Heyetin çok ifadeden 
de anlayacağı bir husus olduğu için, birkaç kelimey
le ifade ederek meseleye girmek istiyorum. 

Hayvanların içgüdüsü vardır. İçgüdü sınırlıdır, 
mahduttur, değişmez. Bin Sene önce de balıklar de
nizde böyle yüzerdi, bin sene sionra da böyle yü
zer; Akdeniz'de de böyle yüzer, Karadeniz'de de 
böyle yüzer, Ama, insan için akıl, içgüdü değil
dir, İyiye de, kötüye de kabiliyeitli bir yapıdadır. 
İyiye kullanıldığı zaman, insanı, eşrefi mahlûk ya
par; köıtüye kullanıldığı zaman belhüm adâl yapar, 
hayvandan da aşağı yapar. 

Nitekim, insan, edebî, hayayı, iffeti, hakkı, batılı 
bildiği zaman, iyiye kullandığı zaman, bir kardeşi
nin ayağına taş değse, 10 taşın acısını vicdanında his
seder, Bir kimse aklını kötüye kullandığı zaman, o 
zaman, en yakın kardeşinin ciğerini pompa ile şişi-
rerek, üniversitede okusa bile, ıona bütün ilimleri 
öğretmeye çalışsan bile pencereden atarak öldürür. 

İşte, akıl, her ikisine de çalışan bir yapıdadır: 
İyiye de kötüye de kabiliyetlidir. İyiye kullanıldığı 
zaman insanlar için saadet getirir, kötüye kullanıl
dığı zaman da insanı birbirinin canavarı yapar. 

Aklın iyiye kullanılmasının, şüphesiz fikir ola
rak, düşünce olaraik şartları vardır. Bu şartların 
başında, aklın kendini aşan bir varlığa inanması, ona 
dayanması gerekir. 

Dayanağı olmayan, hareket noktası olmayan, 
müteal varlığı bulamamış akıl, şüphesiz ki, hergün 
her hâdiseye göre yön değiştirmeye ve insanı felâ
ketten felâkete götürmeye mahkûmdur. Anarşi 
bundan doğar, buhran bundan doğar. 

Akıl eğer müteâl varlığı bulamamışsa, kendini 
aşamamuşsa, dışına çıkmayacağı çizgiyi ve esasları 
kabul edememişse, Amerika'da tıp fakülteslinde oku
yan talebelerin durumu, bunun için çok ibret verici 
bir noktadadır. 

©üttün ömürlerini sadece insan sağlığı üzerinde 
tahsil etmekle geçiren tıp fakültesi talebelerinin, bi
lindiği gibi, istatistik rakamlar ve hakikatler orta
dadır, üçte biri eroinman olmuştur, kendi sıhhat
lerini dahi koruyamaz durumdadır. 
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Onun için, mulaka aklın kontrol çizgisini bul
maya mecburuz. Aklın koffltrol çizgisi, Müslüman 
inancına gö;e, Kur'anı Rerim'dir. Bu çizgiyi bula
madan, bu -esasları bulamadan, insanlığın saade
tini temlin etmek mümkün değildir. Bu harekat nok
tasından hareket edersek, Diyanet İşleri Başkanlığı 
olarak /bizim hedefimiz nedir? Hedefimiz, nasıl Ka
rayollarının hedefi en güzel yolu yapması ise, yol
suz bir tak köşe bırakmamak ise; Sanayi Bakanlığı
mızın hedefi Türkiye'nin her tarafını fabrikalarla do
natması ise; Millî Eğiitim Bakanlığımızın hedefi bir 
tek okuma yazma bilmeyen insan kalmaması ise, 
Diyanelfete de hedefimiz, manevî kalkınmayı en iyi 
gerçekleştirmek, bir tek insanın, dinini bilmez kal
masına meydan vermeyecek bir çalışma yapmasıdır. 

Bu husustaki düşüncemiz, fitne ne kadar uyur
sa o kadar iyidir; fakat bir itfaiye arabası yangın 
söndürmeye giderken, içinde evlâdımız yanan bir 
'binayı söndürmeye giderken, eğer 150 kilometre 
süratle gidecek yende, bu imkâna sahipken 50 kilo
metre süratle gidiyorsa, vebal altındadır. Bu nok
tada, bilen, bilmeyene, bildiğini öğretmekle mü-
ketlefitıir. 

Bizim inancımıza göre, bir mahallede bir insan 
acımdan ölünsie, nasıl o mahailedeki bültün toklar 
mesul ise; hakkı, iyiyi, doğruyu, güzeli bilenin de bil
meyene öğretmesi aynı şekillide bir mesuliyettir. 

Sokakta bir evlâdımız bir evlâdımızı öldürüyor-
sa, bir kvm&e bir kimseye haksızlık ediyorsa; yol
daki taşı atması lâzım gelen bir kimse yola eğer taş 
koyuyorsa, Diyanet İşleri Başkanlığı bundan me
suldür; bütün din görevlileri bundan mesuldür. Bu 
inanç içerisindeyiz. Çünkü, bunu ortadan 'kaldır
mak, nasıl, karnı aç olanı doyurmak tokun vazifesi 
'ise, bir mahallede aç öldüğü zaman o mahallenin 
bütün tokları mesulse, yüreği aç olan, gönlü aç olan, 
sevgiyi,, kardeşliği, 40 milyonun kardeşliğini /bilme
yen insana bu kardeşliği, bu sevgiyi, bu hakkı öğ
retmeyi de bütün Diyanet İşleri Teşkilâtının vazifesi 
olarak telâkki ediyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının temel vazifesi, ebe
dî hayatı, edebî, hayaiyı, hakkı, batılı bültün mille
timize, bütün insanlığa, her ferde öğretmek için, elin
deki imkânları azamî derecede kullanmaktır. Onun 
için, camlisiz ve imaimsız köy bırakmalmayı temel he
def olarak alıyoruz. Herkese dinini öğretmek mesele
sini, cehaletin en büyük düşman olduğunu hedef 
olarak alıyoruz, beşikten mezara kadar ilim öğret
meyi hedef olarak alıyoruz. 
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Muhterem kardeşlerim, bu sahada yapılanlar 
nelerdir? Kısaca, iki bölüm olarak bu noktaya da 
işaret etmek istiyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşiklâtının yücelmesi
nin en büyük sebebi, şunun şuraya, bunun buraya 
tayin edilmesi değildir. Küçük, ufak mevziî mese
leler de değildir. Diyanet İşleri Başkanlığını ve teş
kilâtını, gereken hizmetleri yapabilmesi içtin yüksel-
t:zz.k tek bir yol vardır; bu da, öğretimi yükselt
mektir. Doktorluk mesleğini yükseltmenin yolu, 
tıp fakültelerini çoğaltmaktır; bunun tahsilline ehem
miyet vermektir; bu sahada büyük inkişaflara yol 
açmak, imkân hazırlamaktır. Hükürnıeıtimiz de, gel
diği günden beri, bu sahada büyük gayretler göster
miştir. Bu gayretlerimi dört bölümde hülâsa etmek 
mümkündür: 

İmam - hatip okulları sayılarının artırılması, te-
msl meseledir. _ 

Yüksek islâm Enstitüsü öğrenci sayısının artırıl
ması, temel meseledir. 

Meslek içi eğit/ime ehemmiyet vermek, temel me
seledir. 

Kur'an kurslarının sayısını artırmak ve seviyesi
ni yükseltmek, bu hususta temel meseledir. 

Yüce Heyetinizin malumu olduğu üzere 1950'de 
açılan, imam - hatip okulları 1973 yılına kadar 72 
adede yükseltilebilmişlerdir. Bunların da yarısı ka
patılmıştır. Herkesin bildiği bir hakikat var ki, iki 
yanım e'ima bir tam elma eder; iki yarım karpuz, 
11:r tam karpuz eder; ama bin yarım insan, bir in
san etmez. Onun gibi, 72 tane yarım imamı - hatip 
dkulu da, kesinlikle ifade edelim ki, 36 tane imam -
hatip okulu etmez. 

Son iki seneden yani 1973'ten beri, bu sahada 
çok ciddî adımlar atılmıştır. Din adamlarına, yetiş
miş elemana ihtiyacımız burada çok dile getirtil -
di. Şüpfeaiz hakikatte de böyledir. Yalnız din 
adamına değil, maddî bakımdan bile hesap edilse, 
zaten dünyada üç büyük güç vardır: İnsan gücü, 
yeraltı zenginlikler, teknik zenginlikler. Milletleri 
İleri yapan, büyük yapan unsurları üçe ayırmak 
mümkünse, bu üçünü söylemek lâzımdır. İyi yetiş-
meş insan kadrosundan daha üstün bir güç yoktur. 
Onun için, diyanet sahasında iyi yetişmiş elemanlar 
için imam - hatip okullarının işgal ettiği mevki, mü
nakaşa edilmeyi gerektirmeyecek kadar açık, sarih 
ve değerli bir mevkidir. Bu sahada 72 imam - haitip, 
«haddizatında 36 bile etmez yarım olduğu için» di
ye; ifade ettiğim imam - hatip okulları, yalnız bu 

632 — 
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sene 7Û tane daha yeniden açılmak suretiyle, sayıla
rı 171'e • yükseltilmiştir. Bu, çok güçlü bir kadro
nun hazırlanması için, atılması lâzımgeten ilk adım
dı, atılmıştır; önümüzdeki sene bu adımı daha 
ileriye atmak, daha ileri götürmek vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek islâm enstitü
lerine gelince: Bir İlahiyat Fakültemiz var; 5 yüksek 
islâm enstitümüz var; bir de tslâmî İlmler Fakülte
miz var, Erzurum'da. Bu sahada, sayıları her ne 
kadar kalbarık gözükürse de, hakikatte, «yüksek 
islâm enstitüsü» dediğimiz zaman ve bunu rakam
larla ortaya koymaya kalktığımız zaman, hakikaten, 
imam - hatip okullarının durumundan daıha acıklı 
bir duruma sahiptik. Hamıdolsun, bu mesele büyük* 
ölçüde haJlledıitoiştir. Önümüzdeki sene daha da 
iyi hailedilecekitir. «Nasıl?» derseniz, 5 tane yüksek 
islâm enstitümüze, bir haıyli talebemiz dışarıda, 
okul. bulamazken, şimdiye kadar alınan talebe sayı
sı dondurulmuştur. Kaçla dondumlmuştu? Her bi-
rins 500 - 1 000'le değil, 5 tane yüksek islâm ensti
tümüzle 5'ine, yalnız 299 öğrenci alınıyor. Bu, son 
derece komik bir rakamdır. Bu sene bu rakam 
1 172'ye çükarulmıştır. 

Bu, şüphesiz, beklenen ve istenen bir netice de
ğildir; ama, istenen neticeye yaklaşmak bakımın
dan, ilk hareket noktasıyle kıyaslandığı zaman, ha
kikaten önemli bir adımdır; İnşallah, gelecek sene atı
lacak yeni bir adımla bu adım tamamlanacaktır. 

Üçüncü konu olarak, meslek içi eğ'itime gelin
ce: Şimdiye kadar «Diyanet İşleri Başkanlığı, mes
lek içi eğitimi yapmamıiştır.» denebilir. Müstakar, 
güçlü bir eğitim merkezi kurulmamıştır. İlk defa, 
1973'ten sonra Bolu Eğitim Merkezi kurulmuştur. 
Ş;mdi bü eğitim merkezine, Ankara Eğitim Merke
zi de ilâve edilmiştir; böylece ikiye çıkmıştır. 

Üçüncü eğitim merkezlimizin açılışını Pazartesi 
günü saat 10.00'da İstanbul'da yapacağız ve bu ha
kikaten, Diyanet Teşkilâtının kendi sahasında attı
ğı büyük ve üçüncü adım olan bu adıma bütün ar
kadaşlarımı davet ederüm. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, Eğitim konu
sunda önemli olan diğer dördüncü husus, Kur'anı 
Kerim kurslarını daha verimli bir hale getirmek, sa
yılarını daha artırmak, böylece Diyanet İşleri Teş
kilâtının temel öğrenim kitabını çok daha iyi okut
mak ve öğrenmek noktasına ehemmiyet vermektir. 
Bu noktaya son derece büyük ehemmiyet veriyoruz. 
Yüce Meclisimizde, Yüce Heyetinizde, 633 sayılı 
Kanunun tadil teklifini geçirirken! bu noktaya 
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gereken ağırlığı vermiş, kız çocuklarımızın da Kur'a-
nı Kerim okuyabilmelerine imkân verici değiıştükliği 
yapmıştır. 633 sayılı Kanunda yaptığınız değişik
likle, Senatodan da geçtikten sonra, yeni elemanlar 
tayin etmek suretiyle, kız çocuklarımıza da Kur'anı 
Kerimi öğretme imkânlarına kavuşmuş olacağız. 
Bu hususta bir ferahlık, bir genişlik getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, diğer taraftan, Diya
net İşleri Teşkilâtının ilerleyebilmesi, gelişebilmesi, 
vazifesini en iyi yapabilmesi için, öğretime bu ağır
lıkları verirken, diğer yandan da, mevzuatın ilerle -
mesine, değişen yeni şartlara göre gelişmesine ay
nı şekilde ağırlık vermek zarureti vardır. 

Diyanet İşleri Kanunu, üzerinde hassasiyetle 
durulan bir kanun olduğu için, Cumhuriyetten be
ri 22 defa Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu getirilmiş, 
22 defa kanunlaşamamış, kalmış; ancak 22 ocilde, 
bildiğimiz gibi, 633 sayılı Kanun 1965'ite kalbul 
ddilrriiştir, Simidi, 10 seneden beri de, bu 633 sayılı 
Kanunda bir değişiklik yapılmamıştır İlk defa bir 
değ.'siklik yapılmaktadır ve Yüce Meclisiniz bu deği
şikliği kalbul etmiştir. Bu değişiklikle getirilen iler-
lamayli kısaca ifade etmek gerekirse; personel saha
sında 4 tane büyük hamle getirmekteyiz. Önümüz
deki günlerde, bu hamleler Diyanet teşkilâtına bü
yük bir ferahlık getirecektir. 

Bir defa, bütün Diyanet Teşkilâtı mensupları bu 
kanundan sonra, Memurin Kanununa tabi olacak
larıdır. Getirdiği en büyük yenilik, en büyük ilerle
me budur. 

İkincisi : 14 000 vekil, imamımız, asalet kadrola
rına geçme imkânlarına kavuşacaklardır. 

Personel sahasında getirilen üçüncü ilerleme, mül
hak camiller'in kadroları, Diyanet camiasına intikal 
ettirilecek; bunların müktesep hakları da nazarı iti-
bare alınmak suretiyle, intibakları yapılacak; böyle
ce, büyük' bir mağduriyet ortadan kaldırılimış ola
caktır. 

Belediyelerimizin, bilhassa mezarlıklarda vazifeli 
olan ('belediyelere bağlı olarak) din görevlileri, Di
yanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı içerisine alınacak ve 
bunların şimdiye kadar uğrayagekükleri mağduri
yetleri önlenmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, personel dışında da getirdiği 
önemli yenilikler ve önemi hamleler vardır. Bun
ların başında Hac İşleri Müdürlüğünün kurulmasını, 
yurt dışı müşavirliklerin kuruimasiını ve Diyanet İş
leri Neşriyat döner sermayesinin 3 milyondan, 50 
milyona çıkarılması meselelerini sayabiliriz. 
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Muhteremi kardeşlerim, bu temel çalışmalar dı
şında, Diyanet İşleri Başkanlığında mevziî olmakla 
beralber; ciddî çalışmalar da yapılmaktadır. Bunla
ra bir örnek vererek sözHeri'mli bağlıyorum: 

Meselâ, bugüne kadar IstanlbuMaki 'büyük cami
lere yeni halılar döşendiği zaman, eskli halılar alını
yor, demirbaş olması haıselbiyle, mahzenlere konu
lar a!k çürütülüyordu. Şimdi yeni bir yönetmelik 
yaptık. Bu yönetmelilk üzerinde çalışmalar bitaııiş-
ıtir; nasıl uygulanacağı hakkındaki çalışmalar yapıl-
makJtadır. Önümüzdeki günlerde, hiç sergü bulama
yan köy carn'ileı'ine, bu büyük camilerin gerek şam
danları, gerek avizeleri ve gerekse halıları gibi, bü
tün halılau taksıim edeceğiz, dağıtacağız. 

Bu gibi çalışmalar da yapılmaktadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi vesilesiyle kıy

metli görüşferlinıi serdeden ve bize ışık tuıtan Yüce 
Meclise tekrar saygılar sunarak huzurlarınızdan ay
rılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir daıkikainıızı rica edeceğim efendim; sıoru sor-

mak isteyen üyeler var. 
Soru sarmak isteyenleri tespit edelim : Sayın Ali 

Acar, Sayın Hilmi Türkmen, Sayın Sudi Reşat Saru-
han, Sayın Şener Battal, Sayın Etem Eken, Sayın En
ver Akovd, Sayın Fahri Özçelik, Sayın Ömer Naimi 
Barım, Sayın İhsan Toksan sual soracaklardır. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Yazılı soruları bilâhara okutacağım. 
Soru soracak arkadaşlara sırasıyle söz vereceğim 

efendim. 
Sayın Ali Acar, buyurun efendim. 

ALİ ACAR (Samsun) — Sayın Başkanım, muh
terem Bakanımıza üç ayrı konuda sual tevcih etmek 
istiyorum. 

Birincisi, a) Fatih Sultan Han tarafından aziz 
milletimize en büyük hediye ve vakfiye olarak bıra
kılmış olan Ayasofya'nın şimdiye kadar ibadete ka
palı tutulmasının sebebini, 

'b) Açılmasına mani herhangi bir kanunî halin 
mevcut olup olmadığını, 

c) Mani bir hal varsa, bunun giderilmesi hak
kında ne gibi bir işlem yapıldığını, yoksa, ibadete ne 
zaman açılacağını; 

2. — 1975 Malî yılı bütçesinde, bu Meclislerden 
geçerek, Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde, bir yıl 
içerisinde dağıtılıp hizmete girmesine matuf olmak 
üzere verilmiş olan 3 500 imam - hatip kadrosu
nun - biraz evvel de ifade buyurduğunuz gibi - şim-
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diye kadar dağıtılmamış olduğunu öğrendik. Bu kad
roların 1 seneye yaklaşan bir zaman içerisinde ne
den dağıtılmadığını; bu kadroların 1 Mart 1976 Malî 
yıl başına kadar dağıtılıp dağıtılamayacağını öğren
mek isterim. 

3. — Her Hac mevsiminden önce, bu memlekette 
birtakım mahfiller ve beyanlarda, mahfiller tarafın
dan ve yayın organları tarafından kasıtlı olarak ve
ya hakikî olarak, Suudi Arabistan'da kolera vaka
larının olduğu rivayet edildi ve çıkartıldı. Geçen se
ne ve bu sene, karayolu ile bu memlekette Hac'a gi
dip gelindiğine göre - sualim bu seneye aittir - bu 
sene karadan, havadan veya çeşitli vasıtalarla Hac' 
ca, Türkiye'denTaç tane Müslüman, Hac vazifesini 
ifa etmek için gitmiştir? Giden hacılardan kaç tane
si koleradan orada ölmüş ve kaç tanesi ölü olarak 
orada kalmış ve ne kadarı gelmiştir? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sualleri teker teker cevaplayabilir
siniz. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 
— Öbür ?rkadaşlarımız da sorsunlar, ondan sonra 
cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Hilmi Türkmen, sorunuzu sorun efendim. 
HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Benim soraca

ğını suali Ali Acar sordu. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sudi Reşat Saruhan. 

SUDİ REŞAT SARUHAN (Rize) — Sayın Baş
kanım, muhterem Bakanımız layikliği tarif ettiler; 
«Geniş manada bir din' hürriyetidir.' Bilhassa, kimse
nin kendi inancını başkalarına zorla kabul ettireme-
mesidir» dediler. Memnuniyet duyduk. Ancak, layik-
liğin, ne Anayasamızda, ne Ceza Kanunumuzda, ne 
de diğer rr evzuatımızda bugüne kadar bir tarifi ya
pılmamıştır. Halbuki, Ceza Kanunumuzun 163 ncü 
maddesinde, layikliğe aykırı olarak Devletin temel ni
zamnameleri filân, filân nizamların dinî esaslara uy
durulmak maksadı ile propoganda yapmayı suç ka
bul etmiş; «layikliğe aykırı olarak» kelimesi ile, bu 
suçun bir unsurunu tayin etmiştir. 

Binaenaleyh, lâikliğin bir tarifi bulunmadığına gö
re, 163 ncü maddede suç unsuru olarak belirtilmesi, 
lâikliği ayrı ayrı anlayan bilirkişiler ve hâkimler mev
zuunda, Müslümanlara umumiyetle zulmetmek şek
linde tecelli eden neticeler hâsıl olmuştur. 

Şimdi, muhterem Bakanımız, bu lâiklik kanunu
nun yapılmadığında ısrar etti ve kendilerine göre de 
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güzel bir tarif şeklini ortaya koyduklarına göre ve ken
dileri de Hükümetin bir üyesi bulunduklarına göre, 
lâikliğin tarifi hakkında gerek Anayasamızda, gerek
se Türk Ceza Kanununda bir değişiklik yaparak, lâik
liğin tarifine dair bir kanun tasarısı hazırlayıp ha
zırlamadıklarını ve Meclisimize sevk edip etmeyecek
leri hususunda bizi aydınlatmalarını Bakanımızdan 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Şener Battal, buyurun. 

ŞENER. BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, yüksek delâletlerinizle sualimi arz ediyorum. 

Hükümet Protokolüne göre, Devlet Bakanlığına 
bağlı olması gerekli Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
bugüne kadar Sayın Hasan Aksay Beyefendinin ted
vir ettikleri Devlet Bakanlığına bağlanamamış bulun
maktadır. Bunun sebepleri nelerdir, mesulleri kimler
dir? Hükümet Programındaki bu gereğin yerine ge
tirilmesi... 

BAŞKAN — Diyanet îşleri Bütçesiyle ilgili sual
lerinizi rica edeceğim efendim. Bakanlığın diğer va
zifelerini başka bir oturumda konuşacağız. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sualim mahfuz 
kalmak kaydıyle, başka sorum yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Etem Eken, buyurunuz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Bakan
dan öğrenmek istediğim bir husus var : 

Bakanlığına bağlı Diyanet îşleri Reisliğinin 1974 
senesi bütçesinden Çorum'un 31 köyüne 100 imam 
kadrosu verildiği için, Diyanet îşleri Reisliği bu kad
roları tutmuştu. 

BAŞKAN — Yalnız mevziî sualler sormayacak
tınız efendim, bütçeye ait umumî sual istiyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bütçeyle hem ilgili, 
hem de Devletin itibariyle ilgili bu husus efendim; 
onun için soruyorum. Belki başka yerlerde de olabi
lir böyle. 

Bakanlığın verdiği, Diyanet îşleri Reisliğinin tut
tuğu 31 köyün ihtilâflar gideren kadroları ne zaman 
verilecektir? 

Bakanın bizzat resmî belgesiyle verilmiş bu kad
roları, verildiği halde Diyanet îşleri Reisliği tutarsa, 
Bakanlıkla Diyanet işleri Reisliği arasındaki ihtilâfın 
sonucu halka zarar getirmez mi? Devletin itibarını 
zedelemez mi? 

Bu hususta Sayın Bakanın izahat vermesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Enver Akova, buyurunuz. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, Sa> 

yın Bakanımdan 3 sorum vardır* 
Birincisi : 633 sayılı Kanunun bazı maddelerini 

değiştiren kanun tasarısı Yüce Senatoda bulunmakta
dır. Bir madde, mülhak camilerde çalışan imam ve 
hatiplerle ilgilidir. Bu sene kanunlaştığı takdirde bu 
kanun tasarısı, mülhak camilerde çalışan imam - ha
tiplerin acaba bu sene Diyanet kadrolarına geçiril
meleri için kadro konmuş mudur? 

ikinci sorum : Bilhassa Ramazan ayında sahur 
vaktinde TRT'nin hazırlamış olduğu program; dinî 
program maalesef bizim islâm prensiplerine uyma
maktadır. 

Acaba, Diyanet îşleri Başkanlığının bu programın 
hazırlanmasında bir öncülüğü veya katkısı var mıdır? 
Yoksa Bakan ne düşünmektedir. 

BAŞKAN — Var veya yok, cevabı alacaksınız 
siz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkanım, 
dinleyin, müsaade buyurun, sorumu tamamlamak is
tiyorum, müdahale etmeyin lütfen. 

Sayın Bakanımızın bu husustaki görüşleri nedir? 
Üçüncü sorum : 633 sayılı Kanunun bir maddesi, 

vekil imamlarla ilgilidir. Vekil imamlara bu tasarıda 
10 senelik bir garanti tanınmaktadır. 10 sene içinde 
4 imtihan hakkı verilmektedir. Bu kanun tasarısı ka
nunlaştığı takdirde, bu sene acaba vekil imamların 
asalete geçirilmeleri için Diyanet îşleri Başkanlığı ta
rafından imtihan öngörülecek midir? 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Naimi Barım, buyurunuz. 
ÖMER NAÎMÎ BARIM (Elâzığ) — Benim so

rularımı Samsun Milletvekili Ali Acar Bey sordular. 
BAŞKAN — Sayın ihsan Toksan, buyurunuz. 
İHSAN TOKSARI (istanbul) — Sayın Başkan, 

radyoda erkenden ve Cuma sabahları dinî konuşma
lar yapılmaktadır. Bu, radyodaki dinî konuşmaların 
televizyondan da yapılması için, Diyanet işleri Baş
kanlığına bakan Sayın Bakanımızın bir teşebbüsü 
var mıdır? 

ikinci sorum : Bu radyodaki programı Sayın Di
yanet işleri Başkanlığı mı hazırlıyor, yoksa radyo 
idaresi kendisi mi hazırlıyor? , 

Üçüncü sorum : Diyanet işleri neşriyatı son de
rece güzel ve faydalıdır. Acaba, bazı kütüphanelere, 
müesseselere ücretsiz gönderilmesi mümkün değil mi
dir? Gönderilirse iyi olur kanaatindeyim. Bu şekilde 
bir teşebbüsleri var mıdır? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toksan. 
Sayın Bakan, bir de yazılı sorular var, onları da 

ben okuyorum. Yalnız, İlter Çubukçu Beyin sormuş 
olduğu sorular Başkanlığın bütçesiyle ilgili olmadığı 
için muamele görmeyecektir. 

FAHRİ ÖZÇELÎK (Antalya) — Sayın Başkan, 
benim de sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fahri Özçelik. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
Bakandan yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyorum. 

1. — Bu yıl kaç vatandaşımız Hac görevini yeri
ne getirmiştir? 

2. — Bu yıl Hac'ca gidenlerden ilk kez hacı olan
ların sayısı ne kadardır? 

İki ve daha fazla, Hac'ca gidenlerle, vekil olarak 
bir iki defa Hac'ca gidenlerin sayısı ne kadardır? 
Özellikle vekil olarak gidenlerin sayısı ne kadardır? 

3. — Hac nedeni ile, harcanan döviz miktarı ne 
kadardır? 

4. — Bu yıl ölen ve kaybolan hacı miktarı ne 
kadardır? Ölen ve kaybolan hacılar hakkında ne gibi 
bir çalışma yapılmıştır? Bunun kendi seçim bölgem
de de örnekleri vardır, bulunmamış kişiler. 

5. — 1975 bütçesiyle çıkarılan imam - hatip kad
rosu ne zaman dağıtılacaktır? Dağıtma, Sayın Öz-
güneş*in hazırladığı tüzük esaslarına göre mi yapıla
caktır, yoksa başka bir usul mü tatbik edilecektir? 
Özellikle yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı istiyorsu
nuz. 

Başka var mı efendim? 
Sayın Tufan Doğan Avşargil de yazılı olarak 

bir soru vermişlerdir : 
«Bugüne kadar hangi köy sayısına göre, kaç tane 

imam kadrosu verilmiştir? Yine, köy sayısına göre 
yüzde oram nedir? Bu oranları dikkate alarak, dü
şük oranda görülen illere imam kadrosu verilirken 
öncelik tanımayı düşünüyor musunuz?» derler. Ce
vabını yazılı olarak, isterler. 

Ayrıca, Hüseyin Ercelik de; 
1. — Türkiye'de imam kadrosu bulunmayan kaç 

köy vardır? 
2. — 1975 Malî yılında verilmesi gereken imam 

kadroları niçin verilmemiştir? 
3. — Bu yıl kaç tane imam kadrosu verilecek': 

• tir? 
Bu soruların Devlet Bakam tarafından cevaplan

dı rılması». 
Başka soru yoktur, lütfen cevaplayın efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN AKS AY (Devam
la)— Ali Acar Beyin, başta sorduğu sorudan baş
lıyorum. 

«Ayasofya'nın açılmasına mani bir hal var mı
dır?». 

Kanaatimizce yoktur. 
«Ne gibi işlem yapılmıştır?» 
Sayın Süleyman Arif Emre Bey, zamanında Baş

bakanlığa bir yazı yazılarak, açılması istenmiştir. 
Bundan başka bir işlem yapılmamıştır. 

«3 500 kadro 1 Marta kadar dağıtılacak mı?» 
1 Marta kadar dağıtılacaktır. 
«Her Hac mevsiminden önce, kolera propagan

dası yapılmaktadır». 
Hakikaten, bu üzücü bir şeydir. Bu yalan propa

ganda, maalesef, yok Tahran menşeli, yok bilmem 
ne menşeli diye birtakım haher ajansları, hatta neti
cede Devlet radyosu tarafından bile yapılabilmekte, 
hiç böyle bir şey olmadığı halde. Bu propaganda kö
tü bir tesir bırakmaktadır. Bu yalanla uğraşmak he
pimizin vazifesidir. Devlet olarak bu işe yapılacak bir 
şey yok. Bu işin karşısında şuurla direnmek gereki
yor. 

«Bu sene kaç hacı gitmiştir ve kaç tanesi kolera
dan ölmüştür?» 

Hiç oir hacı koleradan ölmemiştir. Bu kesinlikle 
bellidir. Yalnız, kaç hacının gittiği kesinlikle belli 
değildir. Çünkü, bu sene turist pasaportu ile Hac'ca 
gidilebilmiştir. Avrupa'ya gidenlerin sayısı hemen 
nasıl belli değilse, ancak, dönüş kartları vesaire İs
tatistik Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildik
ten sonra bir ilân yapmak mümkündü!. Çünkü, nor
mal pasaportlarıyle gitmişlerdir. Oonun için sayısı 
hemen be^i olmuyor. 

Koleradan hiç kimsenin ölmediği kesinlikle bel
lidir, kolera da yoktur. 

Sayın Sudi Reşat Saruhan'ın işaret buyurduğu 
ihtiyaç, hakikaten bir ihtiyaçtır. Böyle bir kanun ta
sarı veya teklifinin hazırlanmasına lüzum vardır. 
Lâyikliği tarif etmek gereklidir. Herkesin kendi an
layışına bırakılmış. Böyle bir temel mefhum, herek
sin kendi anlayışına bırakılamaz. Bu, temel mefhum
lardan birisidir. Buna, sarih ve kesin bir tarif orta
ya koymak gereklidir. Bundan sonra, çalışalım. 

Sayın Etem Eken, Bakanlığın dağıttığı önceki 
kadroların nasıl bir işlem göreceğini sordular. 

Bu kadroların serbest bırakılması bana dün bil
dirildi. Bakanlığımıza bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesinin dün görüşüleceğini zannederek burada bek-

636 — 
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lediğimiz için, Bakanlığa gidip bir çalışma yapamadık. 
Bunun hukukî durumuna bakacağız. Hukukî durum, 
bu tüzüğe rağmen, Devletin devamlılığı esas olduğu 
için, eskiden dağıtılmış kadroları vermemize bize 
imkân verecek zannediyorum. Eskiden dağıtılmış ve 
söz verilmiş köylerin kadrosu verildikten sonra, di
ğerlerini vermeyi ben prensip olarak böyle düşünüyo
rum; ama bunun için bir çalışma yapmamız gereki
yor. İnşallah önümüzdeki hafta bu çalışmayı tamam
larız. 

Enver Akova Bey kardeşimiz, 633 sayılı Kanun 
tadil tasarısı ile mülhak vakıflardaki kadroların Di
yanete geçirileceğini, bunlar için kadro ayrılıp ay
rılmadığını sordular. 

Bu 3 500 kadronun maalesef bu sene hepsini köy
lere dağıtma imkânına sahip değiliz. Bir kısmını bun
lara kullanacağız. Bunlara öncelik vermek durumun
dayız, ondan sonra diğer kısmını dağıtacağız. 

TRT'de dinî programların Diyanetin kontrolü al
tında yapılıp yapılmadığı meselesine gelince : Bu hu
sus hakikaten Diyanetin önemli bir meselesidir. Bu
rada herkesin kendi aklına geldiği gibi, hele cahilce 
birtakım şeylerin konuşulmasına cevaz yoktur, doğ
ru değildir. Milletin zihnini bulandırmaya kimsenin 
hakkı yoktur. Yanlış şeyleri Devletin bir müessese
sinden millete telkin etmeye kimsenin hakkı yoktur; 
fakat maalesef bu konuşmalar bugüne kadar Diya
net İşleri Başkanlığımızın kontrolü altında yapılma
mıştır. Ama, 633 sayılı Kanunumuz Senatodan geç
tikten sonra, Yüksek Din Kurulunu da kuracağımız 
için, o zaman TRT ile çok daha iyi bir diyalog ku
rarak, Yüksek Din Kurulunun kontrolünden geçme
yen yanlış telkinlerin TRT'den yapılmaması için da
ha büyük çalışma yapacağız. 

Şimdi, temaslarımızla bunları söylüyoruz. Yazılı 
olarak da, bazı çalışmaların aktarılmasını istedikleri
miz olmuştur; fakat bunlar büyük ölçüde yerine ge
tirilmemiştir. 

«633 sayılı Kanun ve vekil imamlara 10 sene. 
Bunların imtihanları hemen yapılacak mı?» suali so
ruldu. 

Kanun çıkar çıkmaz hemen bu imtihanların ha
zırlıklarına başlanacak ve ilk 6 ay içerisinde inşallah 
vekil imamlarımızın çok büyük bir kısmını asalete 
geçirme imkânına sahip olacağız. 

Sayın İhsan Toksan kardeşimizin, redyodaki 
Perşembe ve Cuma günleri yapılan neşriyatın, Te
levizyonda da yapılması temennisine aynen iştirak 
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ediyorum. Hakikaten güzel ve isabetli bir temennidir. 
Bu hususu da TRT'ye intikal ettireceğiz. 

Radyo idaresi - demin de izah ettiğim gibi - bu 
konuşmaları maalesef kendisi hazırlatmakta ve Diya
netin fikrini, mütalaasını bu hazırlıklar yapılırken al
mamaktadır ve bundan dolayı da yanlış birtakım söz
ler söylenmektedir. 

Sayın Fahri Özçelik Bey, «;Bu yıl kaç hacı gitti?» 
dedi. 

Bunu, pasaport serbestliği içerisinde, tespit ede
bilmek mümkün değildir. 

«İlk kez hacca gidenler ne kadardır?» 
Bu da aynı şekilde imkân dahilinde olan bir şey 

değildir. İki defa hacca gidenler de vardır. 
«Ölen ve kaybolan, kaç hacı vardır? Bunu, İs

tatistik Genel Müdürlüğümüz çıkartmaya çalışmakta
dır. Her sene bu vazife onlara düşmektedir; fakat 
bu süratle yerine getirilebilen bir görev değildir. Bu
güne kadar da bize bu hususta bir malumat bildiril
memiştir. Zannediyorum, önümüzdeki aylarda bu hu
sus 'kesinleşecektir. 

İmam - hatip kadrosu ne zaman dağıtılacaktır?» 
Bu ay içerisinde imam - hatip kadroları dağıtıla

caktır. 
«Bunlar tüzüğe göre mi dağıtılacak, yoksa başka 

bir ölçü /nü kullanılacaktır?» 
Onu HIZ ettim : Tüzüğe göre dağıtılacak ve nasıl 

dağıtılacağını da biraz önce arz etmiştim. Tüzüğün 
dışına katiyen çıkılmayacak; bir noktada çıkılırsa, 
yalnız, daha, Devletin devamlılığı esas alınmak sure
tiyle, bizim Hükümetimizden önceki, hatta Sadi Ir
mak Hükümetinden de önce Halk Partisi ve Millî 
Selâmet Partisi Hükümeti zamanmda verilmiş çok 
mahdut sayıda ve köylere de tebliğ edilmiş bir kad
ro vardır; bu kadrolar bilâhara dağıtılmamıştır. Böy
lece, Devietin söz verdiği bir kadro yerine gitmemiş
tir. Yalnız, bunu, Tüzük dışında, eğer hukukî imkân
lar müsaitse, bir tek bunu dağıtmak istiyoruz. Bu
nun dışındakinin tamamı Tüzüğe göre dağıtılacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Benim sorula

rımı cevaplandırmadınız. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Tamam efendim, pardon. 
BAŞKAN —• Evet, yazılı sorular var. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Arkadaşımızın sorularını cevaplayayım. 
«Türkiye'de imam kadrosu bulunmayan kaç köy 

vardır?» 

— 637 — 
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Türkiye'de bu köyler kesin olarak tespit edilme
miştir maalesef. Bunun için ciddî bir çalışma yapıl
ması gerekiyor. Çünkü, Türkiye'deki cami sayısı, köy 
sayısına denk değildir. Yerleşme bölgeleri, köy sayı
sından çok fazladır. Bir köyün 3 - 4 tane yerleşme 
'bölgesi olabiliyor ve her bölgede bir tane cami ola
biliyor. Haddizatında, bu yerleşme bölgeleri aynı köy 
sınırları içerisinde göründüğü halde, bifbirinden 5 
kilometre, 6 kilometre, 10 kilometre uzaklığında yer
ler aynı köy içerisine alınmış. Yani, iki köyün bir
birinden uzaklığından daha fazla bir uzaklığa sahip 
olan aynı köyün mahalleleri vardır. Binaenaleyh, 
Türikye'deki köy sayısının çok üstünde cami var ve 
bunların hepsine din görevlisi gerekiyor. Bunun için, 
ayrı bir etüt meselesi. Bugünkü Diyanet İşleri kad
romuz, maalesef bu etüdü lâyıkıyle yapacak duruma 
henüz gelmiş değil. Ama, şunu ifade edebiliriz ki, 
asıl ihtiyacın, biz ancak ,% 10 ile % 20'si arasını 
karşılamış bulunuyoruz. Bu ihtiyacın % 70 - % 90'nı 
daha karşılanmamıştır. 1975 Malî yılında verilmesi 
gereken imam kadroları maalesef gecikmiştir; bugü
ne kadar gecikmemesi gerekirdi. Böyle bir gecikme 
anormal bir gecikmedir, ama bu gecikme olmuştur. 

«Bu yıl kaç tane imam kadrosu verilecektir?» 
3 500 imam kadrosu şimdi serbest bırakılmıştır. 

Fakat, bu 3 500 kadro köylere dağıtılmayacaktır. 
Merkez kadrolarının ihtiyacı vardır. Arkadaşlarımı
zın sorduğu sualdeki mülhak cami kadroları bu ta
rafa geçeceği için, onların ihtiyacı vardır. Belediye
lerden geçeceklerin ihtiyacı vardır. Demin arz ettiğim 
gibi, önce dağıtılanların ihtiyacı vard«r. Bir de, zaten 
normal olarak şehirlerde ihtiyaç vardır, yeni ihtiyaç
lar doğmaktadır. Onun için, bu ciddî, 3 - 5 günlük 
bir çalışma isteyen bir mesele olarak önümüzde dur
maktadır. Zannediyorum 572 kaza ve 67 vilâyetimiz
de, vilâyet merkezlerine ve kazalarına, aşağı yukarı 
her kazaya iki tane ancak bu kadrolardan düşme du
rumundadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, son konuşma
yı size veriyoruz efendim, buyurun. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Diyanet işleri Başkanlığının 1976 
malî yılı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi ve temen
nilerimi açıklamak için huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. 

Din, insan topluluğunu kemâle ulaştırmak için 
Cenabı Hak tarafından Peygamberleri vasıtasıyle bil
dirilen bir kanundur. Cemiyet, fertlerden teşekkül et
tiğine göre, cemiyet olgunluğu, fertlerin yetişmesiyle 
mümkün olur, 

Ancak, her yaradılışın fıtratı ayrı ayrı ve her biri 
yaradılışına göre hareket ettiği, Kur'anı Kerimin 
îsra Suresinin 84 ncü Ayetiyle belirtilmiştir. 

Bu itibarla, bir dine inanmış her ferdin aynı ol
gunluğa ulaşmasına imkân yoktur. Yani, bir ordu
nun, bir kumandanın emriyle tek vücut olarak hare
keti gibi, kitle psikolojisi ferdin ruhunda müessir de
ğildir. 

İslâm dini, insanın yaradılışına, mayasına, seciye 
ve karakterine en uygun bir dindir. 

Bu cihetle, vicdanlardan tamamiyie sökülüp çıka
rılması mümkün değildir. İslâm dini, intizam, disip
lin ve program öğretir. Bunlar bugün ilmî metotla
rın icabıdır. 

Hazreti Muhammed, bu gerçeği 1 400 sene evvel 
beşeriyete öğretmişti. Nasıl, dünyada intizamsız, me
totsuz ve saatle ayarlanmayan mesai heder olur 
giderse, neticede zafer elde edilmezse, ahiret için de 
durum aynıdır. Yüce dinimizde bu hususta örnekler 
vermek gerekirse, başta namaz gelir. 

Sayın milletvekilleri, namaz, hayat ve disiplin 
programıdır. Vaktinde kalkmayı, çalışma ve istirahat 
zamanlarını tayin eder. Sabah namazına kalkmak için 
eı'ken yatan bir Müslüman, hayatını intizama koymuş 
olur. Şehvet ve ihtirasla, eğlence ve sefahat ile gece
sini geçirmez. Gün doğmadan uyanıp, Allaha şük
rünü eda ettikten sonra işinin başına geçmek, bereke
tin ve saadetin temeli olduğunu Yüce Peygamberi
miz muhtelif hadislerinde buyurmuşlardır. 

Bunun dışında, namazın, kati bir emir olarak gel
miş olması, nice nice ilâhi sırları taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, İslâmın sosyal bakımından 
temel taşı, zekâttır; dinin yardımlaşma emrinin farz 
olan bölümüdür. Zekât, fakrü zaruret yarasını saran 
en şifalı bir merhemdir. 

Zekât, cemiyetin huzura kavuşmasının en büyük 
ilâcıdır. Her fazla malda muhtacın hakkı olan kırkta 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
îlaşka var mı efendim?.. Yok. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) —- Sayın Başkan, bir sua

lim var. 
BAŞKAN — Efendim, soru işlemi bitmiştir. 
Başka soru sorulmayacağını daha evvel beyan 

ettik; hatta tespit de ettik. Yazılı cevap verilecektir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki... 
ENVER AKOVA (Sivas) — Son konuşmayı is

tiyorum. 
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bir, otuz dokuzdan ayrılmayacak olursa, o mala za
rar gelir. Çünkü, Peygamber Efendimiz, «Zekât ve
rerek mallarınızı kale içine alınız» buyurmuşlardır. 

Zekât, aynı zamanda manevî bir sigortadır. Ve
rilenin yerine konacağını Cenabı Hak, Kur'anı Keri
min Sebe Suresinin 39 ncü Ayetinde, «Siz ne kadar 
yardımda bulunursanız, Allah onun yerine verileni 
kor» buyruğunda, Kur'ana inanan için en büyük bir 
sigorta vardır. 

Kur'anı Kerimde, «zekât»' kelimesi, umumiyetle 
namazla birlikte, hem de ikisi kardeş olarak gece*. 
Namaz, insanın ruhunu, zekât da malını temizler. 
Zekât, muhtaca ait en temiz bir haktır. Bu hak kırkta 
birden çıkmadığı zaman, otuz dokuz kirlenir, kara
rır, hasara uğrar, kaybolur, yanar, doktora ve ilâ 
ca gider. 

îşte, bu İslâmî prensipleri bizlere öğreten tanı
tan, bildiren, Kur'anı Kerim ve Hazreti Muhamme-
din sünnetidir. Bunları tebliğ eden ise, din adamları
dır. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde aksi yöne gö
türülen bir konuya temas etmek istiyorum : Din, vic
dan hürriyeti ve layiklik. Din ve vicdan hürriyetinin 
Türkiye'mizdeki yeri nedir? Kasıtlı olarak bu iki ke
limeyi öldürmek ve yaşatmak isteyenler vardır. 

Bilindiği gibi, Diyanet îşleri Başkanlığı, Anayasa
da, ' genel idare sisteminde yer alan bir kuruluştur. 
(Anayasa maddesi 154). 

Görevini özel bir kanunla, yurt içinde ve yurt dı
şında yapmaktadır. Bu kuruluş, «Başkanlık» ismi al
tında, Cumhuriyet tarihinde yerini alıyor, hâlâ öyls 
devam edegelmektedir. Bu kuruluş, «Başkanlık» un
vanından kurtularak, ya «bakanlık» durumuna geti
rilmeli veya müstakil bir müessese haline getirilmeli
dir. «Bu, Anayasaya aykırıdır» iddiası doğabilir. Ge
rekirse, Anayasada değişiklik de yapılabilir. 

İslâm dininde bir gerçek vardır : Dinde zorlama 
yoktur ve yine Kâfirun Süresinde, «Sizin dininiz size, 
benim dinim bana»1 buyurulmaktadır; ama İslâm 
misyonerleri çalıştırılmaz ise, yavrular şurada bura
da, «dinde zorlama yoktur» diye Osmanlı İmpara
torluğu uyumamıştır; kıtalara hâkim olmuş, onları 
Müslüman yapmak için, paralar, gereken bütün yar
dımları esirgememişlerdir. «Dinde zorlama yoktur» 
diye, «lâyikliğe aykırıdır» diye, «ayrı bir beyanat var
dır» diye bundan vazgeçilemez. 

Görülüyor ki, Müslümanlar en kudretli devirle
rinde bile, kimsenin dinî inançlarına müdahale etme
mişler. İnançlarıma müdahale etme-dtkleri gibi, aksi

ne, fesat çıkardıkları müddetçe onları himaye etme-
mislerdir. Fesat çıkaranlara karşı da tedbir almak 
bir gerçektir. 

«LayMilk, ne devletin dine, ne de dinin devlete 
müdahalesidir»1 denir. Bu prensip böylece devam edip 
gittiğine göre, maalesef bugün layiklik yönünden, 
dinî prensiplerin rencide edildiği bir vakıadır. «Vic
dan ve din hürriyeti» dendiği zaman, bunu gerçek 
manada ortaya koymak lâzımdır. 

Din ve vicdan hürriyeti : 
1. Din derslerinin, veliler tarafından müsaade 

edildikten sonra, ilkokullarımızda, ortaokullarımızda 
ve liselerimizde okutulması mıdır? Hayır. 

Din ve vicdan hürriyeti demek, Müslümanların 
korkusuzca ibaretlerini yapmaları mıdır? Hayır. Ya 
nedir? 

Din ve vicdan hürriyeti : 
1. Korkusuzca «Müslümanım» demek. 
2. İbadetlerin serbestçe yapılması demek. 
3. Okuma ve okutma hürriyeti. 
4. Yazma ve söyleme hürriyetinin tanınmasıdır. 
Değerli arkadaşlarım, Diyanet bütçesi nedeniyle 

bazı hususlara da temas etmek istiyorum. 

1. 633 sayılı Kanunun bir kısım maddelerini de
ğiştiren kanun tasarısı Yüce Meclisten geçmiştir. Şim
di Senatoda bulunmaktadır. Bu tasarı, maalesef is
tenilen şekilde çıkmamıştır. Yüksek Din Kuruluna 
yeni bir veçhe verilmesi gerekirken, bununla ilgili 
madde tasarıdan çıkarılmış ve bu kuruluş muallakta 
hırakılmıştır. 

2. Vekil imamlarla ilgili madde iyi bir duruma 
getirilmiştir. 

a) Görevde kalmalarına hukukî bir mani bulun
madığı takdirde, vekil imamlara on senelik bir garan
ti gitirilmiş bulunmaktadır. 

b) İki senede bir yapılmak üzere dört imtihan 
hakkı tanınmıştır. 

c) Emeklilik, yıllık izin ve diğer sosyal hakların 
vekil imamlara tanınmış olması, isabetli ve yerinde 
bir karar olduğunu söylemek isterim. 

3. Yabancı devletlerde çalışan işçilerimizin dinî 
yönden irşat edilmeleri önemli bir konudur. Samimî 
olarak itiraf edeyim ki, Başkanlığın bu yoldaki çalış
maları yetersizdir. 10 din görevlisinin gönderilmesiy-' 
İs, bu görev yerine getirilemez. Zaman zaman Diya
net İşleri Başkanlığı yurt dışında çalışan işçilerimize 
dinî konferanslar tertiplemelidir. Ramazan ayının 
dışında da, yeterli din görevlilerinin... 

— 689 — 
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BAŞKAN — Sayın Akova, bir dakikanız var 
efendim. Lütfen bağlayın. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan, Ramazan ayında olduğu gibi, Ramazan 
ayının dışında da, yeterli din görevlilerinin yabancı 
devletle;de çalışan işçilerimizi irşat etmek için gönde
rilmeleri mutlaka gerekmektedir. 

3. Köy ve kasabalarda, hatta kaza ve vilâyet
lerde yaşayan Müslümanlar, camilerde görev yapacak 
imam hatipleri bulamamaktdırlar. Sebebi nedir bu
nun acaba? Büyük sıkıntı çekmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Akova, lütfen bağlayın efen
dim. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bitiliyorum Sa
yın Başkan. 

Sivasta' 60 veya 80 köyde imam kadrosu bulun
duğu halde, imam hatip görevlisi yoktur. Bu kadro
lara, imam hatiplerin derhal tayin edilmesi gerekmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım. Diyanet işleri Başkanlığı 
Bütçesinin, Diyanet İşleri camiasına ve onun güzide 
mensuplarına ve Yüce Milletimize hayırlı olmasını 
Cenabı Allahtan niyaz eder, hepinize saygıları mı su
narım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

• BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 

— 640 — 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 33 351 400 

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

111 Taplumun dinî konularda ay-
. dınlatılması ve ibadet yerle

rinin yönetimi 1 193 316 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
.uza sunuyorum: Kabul eden
ler... Katoul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Burada bir önerge vardır, okutuyorum: 
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Daire ve 'kurum' 

Eklenen : Diyanet İşleri Başkanlığı 
Düşülen : Maliye Bakanlığı 

Cetvelde gösterilen 

Sivas 
Enver Akova 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Kars 
Cenil Ünal 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Alt Ödenek 
Program Program türü 
kodu kodu kodu 

111 02 i 
930 09 3 
930 09 3 

Faaliyet 
türü Harcama kalemi 

kodu yüzler onlar birler 

001 100 110 
301 900 940 
312 900 940 

(Geri bölgelere yardım fon 

değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
İlhan Aytekin 

Âdâna 
M. Hulusi Özkul 

Konya 
Kemalettin Gökakın 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

İstanbul Yozgat 
S. Arif Emre Ö. Lütfi Za 

İstanbul Ağrı 
I. Fehmi Cumalıoğlu Mir Bahattin 

Sakarya Tokat 
Nadir Lâtif İslâm Feyzullah D 

Adana İstanbu 
Yılmaz Hocaoğlu Mustafa 

Manisa 
Süleyman Tuncel 
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1976 malî yılında kadrosu bulunmayan-köy cami
lerine tahsis olunmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlı
ğına (5 000) adet imam - hatip kadrosu verilmesi ve 
gerekli ödeneğin Maliye Bakanlığı Bütçesinden, (Dev
let Memurları Kanununun ve yönetmeliklerinin ge
rektirdiği giderler faslı) Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesine atkarılmasını saygıyle arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge Anayasanın 
94 ncü maddesi gereğince gider artırıcı mahiyette 
oldu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır, ka
tiyen. 

BAŞKAN — Bu fasılda gideri artırıcı mahiyet
tedir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Katiyen, 100 
tane, 500 tane emsali var bunun. 

1. — Kadrosuz köy camilerine 5 000 adet 
imam - hatip kadrosu tahsisi ve buna ait ödeneğin 
Maliye Bakanlığı Bütçesinden, Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesine aktarılması hakkındaki önergenin 
gider artırıcı olup olmadığına dair. 

BAŞKAN — Bu tutumu hakkında olmak üzere 
buyurun efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Başkanımız bu önergenin gider artırıcı bir öner
ge olduğunu beyan buyurarak, işleme koymama yo
lunu, ihtiyar eylediler. Halbuki, bütçenin tümü naza
rı itibara alındığı takdirde, bir önergenin gider ar
tırıcı olup olmadığını takdir ve tayin etmek gerekir. 

BAŞKAN — Burada işleme koyamayacağız efen
dim. (M. S. P. sıralarından gürültüler.) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Daha dün yapıldı 
Sayın Başkan. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Bu tu
tum hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesinde görü
şülebilir efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Yan
lış bir hareket yapıyorsunuz. İzah edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, biz yanlış bir hareket yap
tığımıza kariii değiliz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Bu tu
tumunuz hakkında söz rica ediyorum efendim. 

ederiz, Maliye Bakanlığı Bütçesi geldiği zaman ilgili 
fasılda da tashihat yaparız. 

Netice itibariyle, 1976 malî yılı Bütçesinde gider 
artmamış; bu talep de, milletvekillerinin en tabiî, 
kanunî hakkı olan bu talep de birtakım usul hata-
lariyle engellenmemiş olur. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aynı konu

da söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu tutum hakkındaki görüşleri al

mış bulunuyoruz efendim; müsaadenizle... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, söz almak benim de hakkım. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Komisyona so
ralım efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun bu husustaki mütalâ
asını rica edeceğim efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Biz sayın Başkanlığın tu
tumuna aynen iştirak ediyoruz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Derhal söz 
hakkı doğdu bana Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka bir işlem yapmıyoruz efen-
dem. 

Okutuyorum. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Neye bağ

landı bu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Gider artırıcı mahiyette olduğunu 

tespit ettik. 

Bu önergemiz bir aktarma önergesidir. Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili faslından, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesinin ilgili faslına bir aktarma ya
pılmaktadır; bu talep edilmektedir. 

Bu bütçenin tümü nazarı itibara alındığı takdir
de, bir gider artırma önergesi mahiyetinde telâkki 
edilemez. 

Başkanımızın diğer bir mütalâası da burada or
taya konulmuş oldu: «Maliye Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken bunu görüşelim» dediler. 

Halbuki, şimdi biz Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesini bu haliyle görüşüp kabul edeceğiz ve bu ke
sinleşecek. Bu itibarla, bu kesinleşme hali, bu ko
nunun Maliye Bakanlığı Bütçesinde görüşülüp kabul 
edilmesi bahis konusu olduğu zaman önümüze bir 
engel olarak çıkacak. Biz burada bunu oylarız, kabul ) 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 
gider artırıcı değil. 

BAŞKAN — Efendim, bunun Maliye Bakanlığın
dan düşmemiz için, Maliye Bakanlığı Bütçesinde bu
nun konuşulması lâzım. Bu hususu da düşünüyoruz. 
O konuşulmamış, burada düşürüyoruz... 

ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 
•bütçe kesinleştikten sonra, Maliye Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürKen Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinde 
bir muamele yapılamaz. 

BAŞKAN — Ama, o bütçe konuşulmazken de, 
burada şimdi düşüremeyiz efendim. 

ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Kaldı ki, Di
yanet işleri Başkanlığı Bütçesine hiç kadro konulma
mıştır. Yanlış bir tutumun içindesiniz. 

BAŞKAN — Bu tutum, bizim görüşümüz bakı
mından... 

ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Yanlış... Şu an
da Anayasanın 94 ncü maddesine de aykırıdır bu tu
tumunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim, aykırı görüyoruz, o 
bakımdan işlem yapamıyoruz. 

ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Hayır efendim, 
tutumunuz aykırıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, Anayasanın 94 ncü maddesinde, milletvekiline 
verilen hakkı ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesi görüşül
meden, Maliye Bakanlığı Bütçesinden bir faslın alı
nıp, bir paranın alınıp buraya nakletmemiz şimdiye 
kadar da tatbikatımızda görülmüş bir şey değildir 
efendim. Bütçe Komisyonu da buradadır. Bütçe Ko
misyonu da aynı kanaattedir. Bu bakımdan bunu 
müzakere mevzuu yapamayacağız efendim. (M. S. P. 
sıralarından gürültüler.) 

ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Usul müzakere
si açın Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüzlerce 
misali var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Misal gösterebilir misiniz efendim? 
«Yüzlerce» demeyin. Şimdiye kadar olan tatbikatı
mızdan... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüzlerce 
misali var Meclis tarihinde bunun. 

ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 
usul müzakeresi açın. 

BAŞKAN — Neyin usulünü efendim? 
ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Görüşülür mü, 

görüşülemez mi efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Ben bu önergenin işlemi hakkın
daki izahatınızı aldım. Başka bir görüşme, bir usul 
görüşmesi yapmak mümkündür ve açıklığa kavuşma
sı da her zaman için faydalıdır. Bundan sonraki tat
bikatlarımızda da ona göre hareket etmemiz imkân 
dâhiline girecek demektir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
73'e göre bir usul müzakeresi açmanızı temenni edi
yorum* 

BAŞKAN — Usul hakkında bir müzakere... 
Buyurun sayın Tosyalı (M. S. P. sıralarından 

alkışlar) Tutumumuz hakkındaki bir usul müzake 
resi< 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Önerge 
hakkında. Yüzlerce misali var. Şimdiye kadar ki 
tatbikatta., 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, işleme konmayacak bir önerge için usul mü
zakeresi açmanız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Efendim, bu durum hakkında, bi
zim bu hareket tarzımız hakkında bir usul müzake
resi açtık. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Meclisin 
Anayasal hakları üzerinde görüşeceğiz. Sizin hak
kınız üzerinde görüşeceğiz sayın Yağcı. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin efendim, 
neticeyi alacağız. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? Usul müzakeresi... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin de 
bir dinleyelim. Ondan sonra... 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — îşlem 
yapamayacağınız bir konuda usul müzakeresi aç
mak doğru değildir. 

BAŞKAN — Efendim, yaptığımız takdirde... Ya
pıp yapmayacağımız belli değil... 

ALEV COŞKUN (îzmir) — Komisyon üyesisin. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) Değilim, deği

lim. Komisyonun içerisinde değilim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) Saym Başka
nım, değerli arkadaşlarım; 

Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma 
Komisyonunda nasıl görüşüleceğini, Millet Meclisin
de nasıl görüşülüp karara bağlanacağını tayin eden, 
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Anayasamızın 94 ncü maddesidir. Anayasanın 94 
ncü maddesin son fıkrasını aynen okuyorum:: «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu 
tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, 
gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı teklifler ya
pamazlar». Madde bu. 

Şimdi, düşünelim arkadaşlar: Biz, Maliye Bakan
lığının bir fonunda bulunan bir fasıldan 50 milyon 
lira alıyoruz, Diyanet işleri Başkanlığının köy imam
ları faslına koyuyoruz. Maliye Bakanlığının hazır
ladığı önergede, «kesilen fasıl; ilave edilen fasıl» 
diye yazıyor. Yani, biz bütçenin dengesini hiç boz
madan, gider artırmadan veya Devletin bir vergisini 
burada yok etmeden, bir aktarma yapıyoruz. Her 
zaman burada yaptık. Eğer, şimdiye kadar yaptı
ğımız: müzakereler tetkik buyurulursa, aktarmadan 
ibarettir. Yüzlercesini yaptık . burada, gider artırıcı 
olmadığı için. 

Binaenaleyh, burada yapılacak iki iş vardır. O 
da şu: Maliye Bakanlığının iki faslından, birisin
den 150, diğerinden 50 milyon alarak, 43 bin kö
yümüzde imam kadrosu yoktur, buraya 5 bin tane 
daha kadro koymak için. 200 milyonluk bir fon, bir 
ödenek ilave ediyoruz Diyanet İşleri Başkanlığına. 
Bu, Millet Meclisinin ve üyelerinin Anayasal hakkı
dır. Biz bu hakkı kullanıyoruz. Bütçenin dengesini 
bozmuyoruz. Gider artırmıyoruz veya Devletin bir 
gelirini, azaltmıyoruz. (C. H. P. sıralarından, «Har
camalarda bulunuyorsunuz» sesleri) Hayır, dengeyi 
bozmamak şartı ile, bu iş her zaman yapılıyordu. 

Binaenaleyh, sayın Başkandan istirham ediyoruz, 
diyoruz ki, ya bu önerge, önümüzde Maliye Bakan
lığı bütçesinin görüşülmesi esnasında nazarı itibare 
alınmak üzere oraya havale buyurulsun, veyahut da, 
bu kayıtla, Meclisin temenni kaydıyle oya vaz el 
mek mecburiyetindesiniz sayın Başkanım. 

Meclisin bu husustaki temayülü oylarla tespit 
edilmek mecburiyetindedir. Ya, Maliye Bakanlığı 
bütçesinde görüşülmek üzere Meclisin müspet veya 
menfi temayülü meydana çıkar, veyahut da «Bunu 
kabul etmiyoruz» diye Meclisin temayülü meydana 
çıkar. Oya sunulrrîadan, bu önergeyi böyle, Anaya
sanın açık hükmüne rağmen, geçiştirenleyiz. Bu 
hususa dikkat edeceğinizi ümit ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun sayın Şener. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 

Bütçe görüşmeleri Anayasanın 94 ncü maddesi
ne göre yürütülüyor. İçtüzüğümüzde, bütçe görüşme
leri ile ilgili hükümlerin tedvin edilmemiş olması 
düzenlenmemiş olması, birtakım iltibasa mahal ve
recek tartışmaları, yorumları davet etmektedir. 

Şimdi, sayın Başkanlıkla önerge sahibi arkadaşla
rımızın ve bendenizin aramızdaki fikrî ihtilâf şudur: 
Gider artırıcı teklif nedir? Gider artırıcı teklifler, 
bütçelin mecmu rakamına ilâveyi gerektiren teklifler 
midir? Yoksa herhangi bir bakanlığın bütçesindeki 
rakamları, bir diğer bakanlığın bütçesiyle, transfer 
harcamalarına mani olan teklifler midir? Bu tartış
maları, bu sualleri artırmak mümkündür. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — O zaman Köy İşleri 
Bakanlığından da buraya alalım. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bir kere, gider 
artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı mefhumun, bütçe
nin başlanış rakamlarını değiştirmeyecek mahiyette 
olması lâzımdır. Verilen önerge de nedir?. Maliye 
Bakanlığının belli faslındaki rakamın bir diğer baş
kanlığa... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hangi fasıl? 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Arz edeyim. 
.. Transfer edilmesi, aktarılması teklif edilmek

tedir. 
ETEM EKEN (Çorum) — Maliye Bakanlığını 

kurutuyorsunuz. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, arz 

edeyim. Maliye Bakanlığı kürumaz, merak etmeyin. 
Şimdi, «Maliye Bakanlığını kurutursunuz» diyen 

arkadaşlarıma, kendilerinin anlayışında olan, aynı si
yasî partideki senatörlerin Senatoda, Maliye Bakan
lığı bütçesinden belediyelere 100 milyon lira ayrıl
ması hususunda teklifleri var, tstanbul Belediyesine 
ve o teklif Senatoda kabul edilmiştir. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Hastalara. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sizin Partinize 
mensup senatör arkadaşlarımızın savunmasıyle geç
miştir. Şimdi, bendeniz bu meseleye pratik bir mi
sal veriyorum: bunun teknik manada örneğini ver
mek için söylüyorum. «Neden böyle yaptınız»? ma
nasında değil. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri 
Başkanlığına bu yıl hiç kadro tefrik edilmemiş olma
sı, kadro karşılığı olmayışı karşısında. Maliye Ba
kanlığının belli faslından buraya aktarılma teklif 
edilmektedir. Bütçe rakamına neticeten tesir edici 
değildir. Eğer burada bunu gider artırıcı şeklinde 
yorumlarsak, o zaman Meclislerin - dün Çumhüri-
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yet Halk Partili bir arkadaşımız gayet güzel söyledi 
- parlamenterlerin oy makinesi haline gelmesi gibi 
bir durum doğar. 

O halde, muhterem arkadaşlarım, mesele, Devle
tin kaynağı meselesidir. Mesele, Hükümetin getirdiği 
teklifleri Meclislerin aynı şekilde kabul etmesi mese
lesi değildir. Fasıllar arasında birtakım transferler, 
aktarmalar bu Meclisin yetkisi dahilindedir. O hal
de, bu meseleyi böyle pratik açıdan çözmenin zaru
reti vardır. 

Bendeniz, kısaca, bu husustaki anlayışımı Anaya
sanın 94 ncü maddesinin ışığı altında teknik manada 
arz etmiş oluyorum. Önergenin, ayrıca büyük bir 
ihtiyaca cevap verdiğini ve bu ihtiyacın tezahürü ola
rak kaleme alındığını da düşünürsek muhterem arka
daşlarım, bu meselenin Yüce Meclisimizde karar 
altına alınmasında zaruret görmekteyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şener. 
Sayın Hayrettin Uysal, buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Biz meseleyi anlayamadık. Anayasanın 94 ncü 

maddesi açısından mesele nedir? Bütçe Kanununun 
5 nci maddesinde, «Aktarmaya Maliye Bakanlığı 
yetkilidir» hükmü açısından, mesele nedir? Aktarıl
mak istenilen 50 milyon lira, 100 milyon liranın faslı 
ve kot numaralarından elde ettiğimiz bilgilere göre, 
«Geri kalmış bölgelere yardım» denilen, yani ezi
len sınıfların yaşadığı bölgelere yardım olarak ko
nulmuş olan paralardan aktarma gözüküyor. Bunun 
aslı nedir, yanlışlığı nedir, doğrusu nedir? Bunları 
anlayamadık. 

Bütçe Plan Karma Komisyonu, çoğunlukta, ikti
dar partilerinden müteşekkil. 200 milyon lira ihtiyacı 
varsa Diyanet İşleri Başkanlığımızın ki elbette var
dır, söylüyorlar) neden Bütçe Plan Karma Komisyo
nunda bu 200 milyon lira oraya konmadı? 

Eğer biz, Cumhuriyet Halk Partililer, Bütçe Plan 
Karma Komisyonunda çoğunlukta olsa idik, böyle 
bir talebi, ihtiyaç varsa yerine getirirdik. O halde, 
meseleye açıklık getirmek lâzım. 

Meseleye nasıl açıklık getirebiliriz? Anayasanın 
94 ncü maddesi açısından, bu husus gider artırıcı 
mıdır, değil midir? Buna teknik komisyon karar ve
recektir, teknik komisyon bize açıklama yapacaktır, 
ayrıntılarına varıncaya kadar. 

Örneğin, ben dengeyi muhafaza ederek, 186 
milyar liralık bütçeyi muhafaza ederek, Köy iş

leri Bakanlığından 750 milyon lira alıp, İmar ve 
iskân Bakanlığına aktarabilir miyim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Meclis ya
par. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir dakika 
efendim, birtakım sorulara cevap istiyorum. «Meclis 
yapar» demek, mücerret bir kavramdır, Anayasayla 
herkese görevler verilmiştir. Yasama organının gö
revini de Anayasa çerçevesi içinde böyle mütalaa et
mek zorundayız. Aşiret idare etmiyoruz, devlet idare 
ediyoruz sayın Tosyalı. 

O halde, meseleye açıklık getirmek zorundayız. 
Onun için, bu bütçeye bundan üç yıl önce yeni bir 
sistem getirildi; «Program Bütçe». «Program bütçe» 
derken, biz bunu projelere bağlıyoruz. Onun içindir 
ki, önergelerimizin şekli değişti, kot numaraları kondu, 
bağlı bulunduğu projelerin numaraları kondu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Bütçe Plan Karma 
Komisyonunun sayın Başkanı, yetkilisi; «Program 
bütçenin esasları içinde, biz bu aktarmayı Anayasanın 
94 ncü maddesi içinde yapabilir miyiz, yapamaz mı
yız?» konusunda buraya gelerek net görüşlerini söyle
sin; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak ondan 
sonra karar vereceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN :— Teşekkür ederim sayın Uysal. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurunuz efendim. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

söz tica ediyorum efendim.. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı söz istemişlerdir, 

onlara söz vereceğim efendim. Müsaade eder misiniz?.. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Başkan bize durumu sordukları zaman, sa
yın Başkanın kanaatine katıldığımızı ifade ettik. Me
seleyi bir usul konusu yapan sayın Başkanımızın 
açtığı tartışmaya da, Bütçe Karma Komisyonunun 
Başkanı olarak katılmayı uygun bulduğum için Yü
ce huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce konuyu tamamen tek
nik açıdan ele almak istiyorum. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımız, şahsen benim de, 
usulü içerisinde «evet» diyebileceğim bir önerge tak
dim etmişlerdir. Önce bu önergeyi inceleyelim, baka
lım nedir? 

Önerge, kadrosu bulunmayan köy camilerine yeni- . 
J den 5 bin adet kadronun ihdasını öngörmektedir. Ye-
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niden 5 bin adet kadronun verilmesi, yeni giderin 
meydana gelmesi demektir. 

İkincisi; Yeniden bir gider meydana gelebildiği 
için, arkadaşlarımızın aktarma ile bunu karıştırmala
rının da bir nedeni olabiliyor. Arkadaşlarımız bazı 
yerlerde önerge veriyorlar. Yani kendi bütçeleri içeri
sinde, aynı anda müzakere edilen bütçenin gelir ve 
gider kısımlarından yahut da gider bölümünün kendi 
arasından, gelir bölümünün kendi arasından - sade
ce bütçe denkliği ile değil - gider artırıcı yönünüde, 
bu niteliğini de taşımadığı cihetle, bu önergeleri Büt
çe Karma Komisyonunu temsilen sözcü, başkan, üye 
arkadaşımız kabul edebiliyor ve Yüce Meclis de ko
nuyu bu çerçeve içerisinde görüyor ve bunu hem gi
der artırıcı, gelir eksiltici olarak görmüyor; hem de, 
bütçe denkliğine aykırı görmediği için «evet» diye 
düşünüyor, oyunu veriyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mevzuübahis önerge 
yeniden 5 bin adet kadronun ihdasını ve dolayısıyle 
5 bin adet kadronun gerektirdiği personel giderleri
nin bir ödeneğini gerektiriyor ve bu yönü ile yeni
den bir masraf kaleminin açılmasını müncer kılıyor. 

Şimdi burada kendi bütçesi içerisinden, Diyanet İş
leri bütçesinden giderlerinden bir ödenek ayırmak 
mümkün olabilse idi, bu önergeyi takdim eden değer
li arkadaşlarımız bunu yapabilirlerdi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi içerisinde 200 
milyon lirayı bulacak bir yoğunlukta bir rakam bu
lunmadığı için, Maliye Bakanlığı bütçesine dönülüyor. 
Şu anda Maliye Bakanlığı bütçesini görüşmüyoruz. 
Bütçesini görüşmediğimiz bir bakanlığın giderlerin
den, bilmem şu veya bu bölümünden aktarma yap
mak maddeten mümkün değildir. Sayın Başkanımı
zın haklı olduğu taraf da buradadır. Biz bu tutumu 
ile iştirak halinde olduğumuzu ifade ettik. 

Kaldı ki, teknik yönün dışındakileri ifade etmek 
gibi bir durumla karşı karşıya kalsaydık, köy cami
lerine verilecek imam kadrolarının karşılığının nere
den alındığı noktası üzerinde dururduk, bunda dur
muyoruz, yalnız teknik olarak ifade ediyoruz. 

Kaldı ki, bir hususu ifade ettiğim takdirde, öner
geyi veren çok değerli arkadaşlarımı aydınlatıp, tat
min edeceğimi samyorum; 

Maliye Bakanlığı bütçesinin 900 transferler bö
lümünün 301 maddesinde, «Devlet Memurları Kanu
nunun ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşı
lığı» olarak 100 milyon lira konmuştur. Bütçe Kanu
nuna da bir madde eklenerek, bu 100 milyon lirayı 
«Maliye Bakanlığı beş misline kadar çıkarabilir» hük
münü getirmiştir. 

Yani, burada, 500 milyon lira ödenek var demek
tir değerli arkadaşlarım. 

Maliye Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, yılı içerisin
de, imam kadrosu bulunmayan köy camilerine gere
ken imam kadrosunu, Maliye Bakanlığının biraz ön
ce de arza gayret ettiğim transferler bölümünün 301 
nci maddesindeki, Devlet Memurlarının Kanununun 
ve yönetmeliklerinin gerektirdiği giderler karşılığın
dan, bunları temin edebilirler. Bu mümkündür. Ve 
bunlar da, gene arkadaşlarımı tatmin için söylüyo
rum, bütçe zabıtlarına geçtiği cihetle, aynı zamanda 
biraz sonra sayın Başkanımız Meclisimizin bir temen
nisi olarak da bunu oylar. Hem Meclisimizin temen
nisi, hem de Maliye Bakanlığında sırf bu maksat için 
konulmuş bulunan ödeneğin 5 katına kadar artırıla
bilmesi ve dolayısıyle, buradan imam kadrolarının 
karşılanabilmesi imkânı da çok açık bulunduğu cihet
le, esasen önergeye lüzum olmadığını da ayrıca ifade 
ediyorum. 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Sezgin. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Oylayınız efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Oylayamazsınız» sesleri) 

Müzakere açtığınıza göre oylamanız gerekir sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Oylayacağım efendim, bir dakika
nızı rica ediyorum. 

Daha evvelki mütalaamızda beyan ettiğimiz gibi, 
Maliye Bakanlığı bütçesinde görüşülmek ve dolayı
sıyle de, Meclisimizin temayülü olarak belirtmek mak-
sadıyle, bu önergeyi Maliye Bakanlığı bütçesinde gö
rüşmek üzere oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.., Etmeyenler.., Kabul edilmiştir efendim. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 7976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 
1/367) (M. Meclisi S. Sayısı: 235; C. Senatosu S. 
Sayısı: 515) (Devam) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — 111'i okur musunuz efendim. 
(Bölüm 111 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Program) Lira 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan Transferler 14 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Hatalı uygulama 
yapıyorsunuz. Bakanlık bütçesi görüşülmeden, şimdi
den önerge kabul ettiniz. 

BAŞKAN — Diyanet İşleri bütçesinin hayırlı ol
masını dilerim. 

B) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesine geçiyoruz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rinde gruplar adına söz alan sayın üyeleri okuyorum: 

Adalet Partisi Grupu adına Rasim Gürsoy, De
mokratik Parti Grupu adına Ekrem Dikmen, Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Talât 
Oğuz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Orhan 
Kayıhan, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Mir Ba-
hattin Yardımcı. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : 
Sayın Osman Aykul, sayın Ömer Kahraman, sa

yın Hasan Sever, sayın Ali Sanlı, sayın Müfit Bay
raktar, sayın Kemal Ataman, sayın Hasan Özçelik, 
sayın Hüseyin Erçelik, sayın Hasan Değer, sayın 
Enver Akova, sayın Hüseyin Deniz, sayın Orhan Ça-
neri, sayın Etem Eken, sayın M. Kemal gönül. 

Adalet Partisi Grupu adına sayın Rasim Gürsoy. 
Buyurunuz efendim. 

İŞLER (Devam) 

A. P. GRUPU ADINA RASİM GÜRSOY (İçel) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1976 
malî yılı bütçesi ile ilgili olarak, Adalet Partisi Gru-
punun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Her şeyden önce belirtmek durumundayım ki, 
1975 bütçesine nazaran bu yıl bütçesinde 215 615 000 
lira cari ve 11 815 000 lira da yatırım giderlerin
den olmak üzere, toplam 227 430 000 liralık bir ar
tış vardır. 

Cari giderlerinin % 8Ö'inin personel giderlerini 
karşıladığı düşünülürse, bu fazlalığın hizmet yönün
den yeterli olmadığı görülmektedir. 

Tapu ve kadastro hizmetlerinin önemi, her büt
çe yılında ve hemen hemen bütün siyasî parti grupla
rınca ve hatta sayın parlementerlerin şahsî görüşle
riyle açıklandığı halde, bu hizmet için bu yıla kadar 
yeterince ödenek ayrılmamış olması cidden üzücüdür. 
Geçen yıla nazaran 250 milyonluk bir artışın da kâ
fi olmadığına kaniiz. 

67 vilâyet, 572 ilçede kuruluşu bulunan ve ayrıca 
40 bin köy ve 40 milyon vatandaşa hizmet götür
mek durumunda olan bu kuruluş için bütçeye konu
lacak ödeneklerin karşılıksız olmadığı da görülmek
tedir. Nitekim, alınan bilgilere göre, Genel Müdür
lüğün 1975 malî yılında ekim ayı itibariyle 907 010 
tapu işlemi yaparak, karşılığında 1 313 000 000 lira 
gelir sağladığı anlaşılmıştır. Malî yıl sonuna kadar 
işlem adedi 1 692 028'dir. Emlâk Alım Vergisi, 
Malî Denge Vergisi, Harç ve Damga Vergisi mik
tarının da yaklaşık olarak 2,5 milyarı bulacağı tah
min olunmaktadır. 

Devlete bu ölçüde gelir sağlayan kurumun, art
tırılacak imkânlarla daha fazla hizmet göreceğin
den ve gelirini de o nispette arttıracağından şüphe 
etmemek lâzım geldiği görüşündeyiz. 

Sayın milletvekilleri, tapu dairelerindeki günlük 
işlerin ne kadar yoğun ve yurttaşların bu kuruluş
larla münasebetlerinin ne ölçüde sıkı olduğunu he
pimiz bilmekteyiz. Herkes malının teminatını bura
da aramaktadır. Böyle olunca, bu idareyi rahat çalı
şacak imkânlara kavuşturmak gerekmektedir. 

Burada, yeterince personel, çalışmaya elverişli 
ve itimat verici bina, araç ve gereç ile birlikte, mik
tarı kâfi ödenek de bu imkânlar içindedif, 
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Değerli arkadaşlarım, bugün dar kadro ve elveriş
siz binalarda günü gününe yetiştirilmeye çalışılan iş
ler, sadece personelin takdire değer gayret ve feda-
kârlıklarıyle başarılabilmektedir. 

Bu Genel Müdürlüğün, tapulama ve kadastro gi
bi plan ve programa bağlı hizmetleri ise, çok daha 
kapsamlıdır. 67 il ve 572 ilçe ve yaklaşık olarak da 
40 bin köy bu hizmetin içindedir. Eldeki bilgilere 
göre : 

1) Bugüne kadar 13 222 köyün tapulaması ele 
alınmıştır. Bunlardan 11 326 köyün tapulamasının 
tamamlandığı ve 1896 köyde de çalışmaların devam 
ettiği ve bunlardan 442 köyün tapulanmasının bit
mek üzere olduğu memnuniyetle anlaşılmaktadır. 
Buna göre, 13 169 639 parselde, 144 681 225 dönüm
lük alanda plana dayalı tapu kütükleri düzenlen
miştir. 

1976 yılında teknik icap ve zaruretler göz önünde 
tutularak, 19 bölgede klasik, 88 bölgede fotogramet-
rik ve 5 bölgede fotogrametrik - klasik olmak üzere 
112 bölgede 582 ekip halinde tapulama çalışmalarına 
devam olunacaktır. 

Bu bölgelere ilâveten, aceleyi gerektiren ve özel
likle yatırım projeleriyle ilgili bulunan 305 yerde de 
yetkili olarak tapulama çalışmalarının devam ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tapulamanın amacı olan ta
pu sicillerinin biran evel tesis edilmesini ağırlaştıran 
sebepler de vardır. Bunların başında : 

a) Ödenek kifayetsizliğini gidermek ve arazide 
250 işgünü çalışma sağlamak; 

b) Ekiplerin hizmetline yeteri kadar motorlu va
sıta verememek, 

c) 1975 yılında fazla mesainin ödenmemesi, 
bu hizmet 'kolunda hedefe ulaşmayı güçleştirmiş oldu
ğundan, yıllık programın yaklaşık olarak % 80 oranın
da ancak gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. 

Kadastro işlerinde ise, bugüne kadar 48 il ve 114 
ilçenin kadastrosu yapılarak, Kasım 1970 sonu itiba
riyle 1 903 611 parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. 
Halen, bu işleri yürütmek üzere 14 il ve 62 ilçede, 
76 müdürlük hallinde bu müdürlüklere bağlı ve yetki 
ile, bîr il ve 25 ilçede olmak üzere, 102 bölgede ka
dastro işlerine devam edildiği anlaşılmaktadır. Kadast
rosuna devam olunan 14 ilin 3*ünde, esasen kadastro 
işleri tamamlanmıştır. Yıllık çalışmalarda, Kasım 1975 
sonu itibariyle, 85 bin parsellik iş yapılmış olup, Şubat 
1976 sonuna kadar toplam parsel sayısının 120 bine 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu meyanda ve yıl 
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içinde, çeşitli afet bölgelerinde 7 318 parselin kadastro
sunun da yapılmış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 1975 malî yılı tcra Prog
ramına alınan 175 bin parsel, 1968 yılından beri öden
mekte olan fazla mesai esasına göre hazırlandığı için, 
1971 yılından beri fazla mesainin ödenmemesi nedeni 
İle, yıllık hedefin yaklaşık olarak % 75 oranında an
cak gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Urfa'da başlanılan toprak ve 
tarım reformu uygulaması nedeniyle, bu bölgedeki ta
pulama ve kadastro işlerine ağırlık verildiği ve böyle
ce 1 . 3 . 1976 tarihinde bitirilmesi planlanan işle
rin, süresinden 3 ay önce bitirilerek başarılı bir çalış
ma örneği verildiği görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, burada hemen şurasını belirt
mek isterim ki, Urfa ilimizde yapılan çalışmaların 
tartışıldığı bir açık oturumu, birçoklarınız gibi lete-
vizyonda biz de takip etıtlk. Bugünikü Koalisyon Hü
kümetinin Urfa'daki çalışmaları sadece köylüye top
rak vermekle kalmadığı, tüm altyapı hizmetleıünin de 
beraber götürüldüğü, sularının akıtıldığı, yollarının ya-
pıdığı, tarım aletlerinin götürüldüğü, kredi ve gübrele
menin yapılabildiği bir reformu hep beraber gördük. 
Bu hizmetlerinden ve başarılarından dolayı Koalisyon 
Hükümetine, Adalet Partisi Grupunun tebrik ve teşek
kürlerini sunmak isterim. 

ı«Toprak işleyenin, su kullananın» sloganları ile va
tandaşı kanunsuzluğa teşvik etmenin, topraksız köylü
ye hizmet olmadığını bugün artık bilmeyen vatandaşı
mız, sanıyorum ki, kalmamıştır. 

Diğer taraftan, 766 sayılı Tapulama Kanununun 
uygulamasından elde edilen olumlu neticelerden biri 
ve en önemlisi, mahkemelere intikal eden ihtilafların 
|% 5 ile 8 oranına düşmüş olmasıdır. Gerçekten, yürür
lükten kaldırılan 5602 sayılı Tapulama Kanununun iti-
razlı tutanakların, idarî kademede bir incelemeye tabi 
tutulmasına imkân verilmemiş olması, bu ihtilâfların 
% 50'nin üstünde bir oranla mahkemeye intikaline 
de sebep olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, tapu ve ka
dastro hizmetleri çok yönlü bir çalışmayı gerektirmek
te, memleketin sosyal ve ekonomik hayatı ile çok ya
kından ilişkili bulunmaktadır. 2613 - 760 sayılı ka
nunlar gereğince, tapu ve kadastro müdürlüklerince, 
tapulama ve kadastrosu yapılacak mahallere ait ka
yıtların acele olarak çıkarılması için, ilgili tapu daire
lerindeki. Arap harfleriyle yazılı kayıtların Türkçeye 
çevrilmesünde eleman bulunamaması yüzünden, kayıt 
talebinde bulunulduğu gibi, bu müdürlüklerce ihtilaflı 



M. Meclisi B : 61 

olarak bırakılan parsellerin, görevli mahkemelerince 
lüzum gösterilen tedavül kayıtları da, keza merkez ar
şivinden isten'ilmekitedir. 

Yapılmış olan sayım neticesinde, merkez arşivin
de mevcut Arap harfi kayıt miktarı 45 milyon adet 
olarak tespit edilmiştir. 1959 - 1970 yılları arasında 
bütçeye konulan ödeneklerle, yönetmelik hükümle
rine göre, yenilenen kayıt adedi 3 202 764'tür. Yeni
lenmesi gerekli kayıt ise, 41 797 236'dır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün için teşkilât için
de bu kayıtları okuyacak ve meslekî terimleri anlaya
cak eleman adedi çok azalmış ve gelecek yıllar için 
konunun büyük bir problem olma istidadı gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ya sözleşmeli personel 
çalıştırılması, ya da 1971 'den önce olduğu gibi, faz
la mesai ile bu kayıtların Türkçeye çevrilmesine önem 
verilmesi lâzımdır. 

Bu idarenin kendi öz kaynaklarından yetişen ele
manlarını bünyesinde tutabilmesi için kadro yetersiz
liğinin giderilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Ta
pulama ve kadastro çalışmalarındaki fazla mesainin 
geçmiş yıllardaki olumlu etkisi mutlaka değerlendi
rilmelidir. 

1968 - 1969 yılları arasında uygulanan bu çalış
ma ile, yıllık programların yüzde yüzün üstünde ger
çekleşmiş olması, bunun en açık örneklerinden biri
dir. Özellikle, yaz aylarında saat 07.00 - 19.00 ara
sında ve arazi üzerindeki çalışmalara imkân hazır
lanması gereklidir. Arazi çalışmalarında taşıt araçla
rının büyük önemi vardır. Ekiplerin köylerden köyle
re veya köyden arazi üzerine zaman kaybına uğra
madan yetiştirilmesinin verimli çalışmadaki payı ta
biî ki büyüktür. Bu sebeple, Devlet Malzeme Ofisi
nin taşıt alım ve tahsisinde Tapu ve Kadastroya ön
celik vermesini temenniye değer bulmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, orman uyuşmazlıklarının ta
pulama ve kadastro çalışmalarını aksattığı ve hatta 
durdurduğu görülmektedir. Orman sınırlarının belli 
edilerek bu çalışmaların hızını kesmeyecek bir koor
dinasyonun zorluğuna değinmek istiyoruz. 

Bu işlerin halli için Orman Bakanlığının tahdit 
komisyonları sayısını artırmış olmasını da memnuni
yetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Tapu ve kadastronun hizmet içi ve hizmet öncesi . 
meslekî eğitime önem verdiğini memnuniyetle görüyo
ruz. Meslekî formasyonun, hizmetin başarısındaki 
yerini ise inkâr mümkün değildir. Tapu ve Kadastro 
Okulunun, günün ihtiyaçlarına uygun bir binaya ka
vuşturulması hususundaki projenin kesinleşerek ger-
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çekleşme safhasına gelmiş olmasını memnunlukla 
karşılıyoruz. 

İl ve ilçelerin tapu dairelerinin Kiradan kurtarıl 
ması ve vatandaş itimadını sağlayıcı tapu büroları
nın yapılmasına da önem affediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Kanununun orman 
saymadığı ve halen vatandaşın zilyedinde bulunan ça
lılık ve makilik ve kayalık yerlere tapu alabilmesi 
için mal sahiplerinin, Maliye ve Orman idareleri ile 
olan itilâflardan başı derttedir. Bu itilâfların ortadan 
kaldırılmasının çaresi ise orman tahdit komisyonla
rının sayısını süratle çoğaltmak ve tapularının verile
bilmesi için de bu idarenin imkânlarını genişletmekle 
olacaktır. 

Toprağı için çok kan dökmüş bir milletin çocuk
ları olan insanlarımız, toprak ve mülk edinerek tapu 
sahibi olabilmek için de çok emek harcamış ve ter 
dökmüşlerdir. Onun için, mülk ve tapunun değerini, 
komünizm ve kolektivizmle idare edilen milletler dı
şında hemen hemen her milletten daha çok biz takdir 
ederiz. 

Bugün yurdumuzda rejim düşmanlarının mala ve 
dolayısıyle toprağa, olan düşmanlık hareketlerine, her
kesten çok, millet olarak onun için karşıyız; Adalet 
Partisi olarak da bundan dolayı mücadele veriyo-1 

ruz. Bunun için de diyoruz ki, Cumhuriyetin verdiği 
tapuyu deldirmeyelim ve geliniz hep birlikte koruya
lım. 

Fukaralığı ortadan kaldırmanın tek çaresini de 
biz, bu belge sahiplerinin sayısını çoğaltmakta görü
yoruz. Yoksa «Toprak işleyenin, su kullananın, Doğa 
kanunu var» sloganlarıyle ne topraksıza toprak vere
bilirsiniz ne de fakire ekmek verebilirsiniz. Bu söz
ler ancak vatandaşı kanunsuzluğa teşvik olur. Vatan
daş bunları yaparsa, ceza alır; ama tapu alamaz, mal 
sahibi de olamaz. îşte bu istismarları yapmayalım di
yoruz. 

Muhalefetin Sayın lideri Ecevit, Hükümet Prog
ramını tenkit ederken, Sayın Demirel'in Anayasaya 
saygılı olmadığından söz ettiler. Biz de soruyoruz, 
«Toprak işleyenin, su kullananın. Doğa kanunu var» 
diye vatandaşı suça teşvik etmek Anayasada var mı
dır ve bu, Anayasaya saygılı bir davranış mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, Toprak Kanunu uygulanan 
Urfa'da fakire toprağı ve tapuyu veren Hükümet, bu
günkü milliyetçilerin kurduğu Hükümettir. 24 Haziran 
1975 tarihinde bunun Urfa'da bayramını da yapanlar 
olduğunu gururla gördük. 

Adalet Partisi Grupu olarak, emeği geçenlere te
şekkürü bir borç sayarım. 
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tapu Kadastro Genel Müdürlüpnün yurt çapın
daki değerli çalışmalarından Grupumuz ziyadesiyle 
memnundur. Emeği geçenlere Grupumuzun takdir te
şekkürlerini sunar, hepinizi saygıyle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik

men; buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

insanlar, yaşantılarını sürdürmeye mecbur olduk
larından bu yana toprağın müessiriyeti ve önemi art
maya devam etmiştir. 

Her türlü canlının hayatiyetini temin eden toprak, 
hazinelerin en büyüğüdür. Bitmek ve tükenmek bilme
yen bu büyük hazinenin adı bizce vatandır. Bu uğur
da nice kanlar dökülmüş ve nice imparatorluklar ta
rihe gömülmüştür. Kimine dost, kimine düşman ol
muştur âdeta. 

Bu büyük önemi belirdiği tarihten beri toprağa 
hukukî bir veçhe kazandırmak zarureti doğmuştur. 
Devleti teşkil eden başlıca unsurlar; insanlarımız ve 
vatan denilen topraklarımızdır. Devleti idare edenle
rimizin, her şeyden önce bilmeleri icabeden hususlar 
da; ne kadar nüfusa sahip olduğumuz ve bu nüfu
sun özellikleriyle, diğer taraftan üzerinde oturulan, 
kullanılan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan topraklarımızın miktarının ve vasıflarının 
doğru olarak bilinmesinden ibarettir. 

Bütün sosyal hareketler, ekonomik gelişmeler, 
planlar bu iki varlığa göre düşünülür ve hesaplanır. 
frisan varlığımız hakkında her beş senede bir yapılan 
nüfus sayımı ile kesin bilgi edindiğimiz halde, toprak 
varlığımız hakkında, öteden beri girişilmiş bulunan 
gayretlere ve harcanan çabalara rağmen, hâlâ kesin 
bir bilgi elde etmiş değiliz. 

Türkiye'mizde gayrimenkullerin hukukî bakımdan 
açıklığa kavuşturulması, vatandaşların toprağa ve 
mülkiyet hakkına saygı duyması ve huzurlu bir or
tamın ihdası, ancak tapu ve kadastro işlemlerinin ta-
mamlanmasıyle mümkündür. 

Tapu ve kadastro, mülkiyeti emniyet altına alır, 
tecavüzleri önler. Zaten tecavüzler içerisinde olan bir 
memleketteyiz. Akşam radyoyu açıyoruz, öğlen rad
yoyu açıyoruz, memleketin emniyet ve asayişini te
minle mükellef, mal ve can emniyetimizi temin et
tiklerine güvendiğimiz polis karakolları, emniyet amir
likleri binaları, bankalar ve nihayet apartmanlar aynı 
anda bombalanmaktadır. Bu bakımdan bütçe müza

kereleri mani teşkil etmemeli ve Sayın İçişleri Baka
nı veya bir Hükümet yetkilisi bizlere akşamki hadise
lerle ilgili izahat vermelidirler kanaatindeyim. 

Bunu, tapunun mülkiyeti emniyete bağlaması ile 
irtibatlı görmem bakımından, bu arada bir arzu ola
rak izhar etmek istiyorum. 

İhtilâfların halline, tecavüzlerin önlenmesine an
cak tapu ile imkân verebiliriz. Şahsın ve Devletin mül
kiyetinde bulunan gayrimenkullçri tespit edebiliriz. Bu 
sayede, tapu sahibi olan vatandaş, başını soktuğu evi
ne, ekmeğini kazandığı işyerine ve geçimini sağladığı 
toprağına «Bu benimdir» demenin huzurunu duyar. 
Bu suretle de ailelerin, hatta kardeşlerin birbirine düş
mesi ve komşu köylerin kan dökmesi ve vatandaşları
mızın mahkeme kapılarında sürünmesi de gün geç
tikçe önlenmiş olur. Diğer taraftan, devlet kendi hü
küm ve tasarrufundaki toprakların, orman, yayla ve 
mera olan kısımlarını ayrı ayrı bilmek imkânına ka
vuşur. Zira, devlet artan nüfusu dikkat nazara alarak, 
toprağın verimini artırmaya ve dengeyi sağlamaya 
mecburdur. Hele memleketimiz gibi, nüfusunun 
% 75'inin kaderi toprağa bağlı olan bir ülkede bu 
zaruret açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bütçesini tetkik etmekte ol
duğumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
görevlerini başlıca iki grupta toplamak mümkün
dür : 

Birincisi; belediye sınırları içindeki taşınmaz mal
ların kadastrosunu yapmak ve belediye sınırları dı
şında olan köylerdeki taşınmaz malların tapuda ka
yıtlı bulunanların kayıtlarını yenilemek ve tapusuz 
tasarruf edilenlerin ise, zilyedlik esaslarına göre ka
yıtlarını tesis ve planlarını düzenlemek. 

Biz birinci kategorideki görevi daha zor ve ehem
miyetli görmekteyiz. 

İkinci grup görevi ise; bu suretle tespit ve tescil 
olunan taşınmaz mallar üzerinde yapılan her türlü 
hukukî tasarrufları tanzim etmek, kayıtlara intikal et
tirmek ve sicillerde meydana gelecek değişiklikleri 
defterlere işlemekten ibarettir. 

(Muhterem milletvekilleri, Hükümet programla
rında ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ta
pulama ve kadastro işlemlerine hız verileceği belirtil
miş ise de, verilen bütçelerle bu hedefe ulaşmak el
bette ki mümkün değildir demesek bile, uzun bir za
mana vabestedir. 

Cumhuriyetin 53 ncü yılını idrak etmemize rağ
men, esefle beyan edebiliriz ki, hâlâ memleketimizin 
toprak varlığını tam olarak bilememekteyiz. 

650 — 
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'Topraklarımızın % 60'ı tapusuz olup, bu kısmı 
hakkındaki bilgilerimiz de noksan. Tapulu bulunan
ların da % 90'ı ve daha fazlası şehirlerde. Bu suretle 
köylerdeki tapusuzluk nispeti daha da yüksek. 

Buna ilâveten elde mevcut tapu kayıtlarının çok 
büyük bir kısmının noksan ve ihtiyaca elverişli bu
lunmadığını da hesaba katarsak, Genel Müdürlüğün 
karşısındaki büyük problemlerin nelerden ibaret ol
duğu, heyula şeklinde ortaya çıkmış olur. 

Bir çok eski kayıtlarda hudutlar ve malikler de 
sabit değildir, kayıtlı olanlar da, «ceviz ağacı - hen
dek - Obur Hasan»; hudut bu. Veya «Ali oğlu Meh
met» gibi mâlik kayıtları bulunmaktadır. Bunlar gi
bi, ölçü kayıtları da çok defa hakikî miktarları gös
termemektedir. Kayden beş - altı dönümlük bir mülk, 
çok defa kırk - elli dönümdür. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi 
1928 senesinde harf inkılâbı yapıldığı halde bugüne 
kadar eski harflerle yazılı bulunan kayıtların tamamı 
yeni harflere çevrilememiştir. Kanaatimizce bu eski 
kayıtların yeni harflere çevrilmesi gün geçtikçe güç
leşecektir. Belki şimdi elde eski yazı bilen memurlar 
vardır, bunlardan istifade etmek mümkündür. Beş on 
sene için bunları yenileme imkânı vardır; ama geçen 
zaman, kanaatimizce daha pahalı bir şekilde ödene
cektir; belki yurt dışından, Mısır'dan veya Orta - Do-
ğu'dan mütehassıs eleman arama zarureti doğacak
tır. 

ıBir çok belediyelerimizin de kadastroları yapıl
madığı halde imar planları düzenlenmektedir. Sayın 
milletvekilleri, bu durum uygulamada bir çok sakın
calar doğurmaktadır. Bu sebeple belediye teşkilâtı bu
lunan kasabalarımızın öncelikle kadastrolarının bir 
an evvel ikmali cihetine gitmekte büyük fayda var
dır. Aksi takdirde büyük şehirlerdeki intizamsızlık
ların yeni gelişmekte olan kasabalarımızda da görül
mesi kaçınılmaz olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde tapulamanın 
ve orman tahditlerinin ikmal edilmemesi yüzünden, 
devlet ormanları bakımından, Devlet ile vatandaş 
arasında lüzumsuz sürtüşmeler, Devlete karşı gelme
ler ve suç işlemeler olmaktadır. Orman Kanununda 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek değişikliklerin ger
çekleştirilmesi ve tapulama işlerinin çok süratlendiri
lerek bir an evvel ihtilâtların önüne geçilmesinde za
ruret vardır. Halen, uzun yıllardan beri orman vasfı
nı kaybetmiş; fındıklık, zeytinlik gibi meyve bahçesi 
olmuş yerler, orman olarak işlem görmektedir. Hatta 
muhterem arkadaşlarım, 1293 tarihinde Batum'dan 

gelen muhacirlerin iskân edildiği ve o zamandan beri 
tarım arazisi olarak kullanılan, bahçe haline getiril
miş yerler bile orman görünümündedir ve anlaşmaz
lık konusudur. 

Bir hususa daha - ehemmiyetsiz görünür, ama yi
ne de - dikkati çekmek isterim : Bundan yüz sene ev
vel kullanılan tapu kayıtları ile ilgili defterlerin kâ
ğıtlarına bakın, yeni kullandığımız defterlerin kâğıt
larından elli kere daha sağlam ve dayanıklıdır. Hani, 
«Tapuyu deldirmeyeceğiz» ile de ilgilidir bu aslın
da. Kâğıttır, ama çok iyi hamurdan tapu kâğıtları
nın yapılmasında fayda vardır aslında. 

HASAN BASRÎ AKKÎRAY (istanbul) — Delin
mesin diye mi? 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Çünkü, top
rak varlığımızla ilgili ve nüfusumuzun rahatıyle, is
tikbalimizle ilgili. Daha kâğıdını halledemediğimiz 
yerde tapunun nasıl delinip delinmediğinin üzerinde 
çok düşünmek lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tapu ve mülkiyetin 
önemi, kanaatimizce şu deftrelerin durumu ile dahi 
gayri mütenasip bir durum arz etmektedir. 

Tapulama hizmetlerinin mühim kollarından birisi 
de tespit ihtilâflarının çözümleme işini görmekte 
olan kadastro mahkemeleridir. Bu mahkemeler bir 
çok illerde müstakil olarak çalışamamaktadırlar; as
liye mahkemelerine ek görev olarak verilmektedir. 
Araç ve gereçten yoksundurlar. Bu sebeple de işler 
sürüncemede kalmaktadır. Müstakil kadastro mahke
melerini çoğaltmayı süratleştirmekte fayda vardır. 
Hem tapulama hizmetlerini hem de kadastro mah
kemelerini günümüzün icaplarına ve ihtiyaçlarımıza 
göre; kadro, araç ve teknolojinin gereklerine uygun 
bir şekilde yeniden düzenlemek gerekmektedir. Ama, 
bu mütevazı bütçelerle bunun halledilmesi de müm
kün değildir, 

Muhafızlıklara da şahsiyet kazandırmak ve her 
türlü suizandan uzak tutmak lâzımdır. Evvelemirde, 
biraz evvel konuşan arkadaşımın ifade ettiği gibi, bu 
sığıntı binalardan ve kiralardan tapu dairelerini kur
tarmak lâzımdır. Vilâyetlerde, hükümet binalarımız
dan eski binalarımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin gelişmesin
deki bazı birbirine ters inkişafları da hesaba katar
sak; «Bu gelir getirmiyor, iktisadî olmuyor» diye, 
Devletin büyüklüğünü gösteren, Devletin şahsiyetini 
vatandaşın gönlüne yerleştiren bu gibi daireleri «Ge
lir getirmiyor» diye planlarda sonraya atmadan öne 
almakta zaruret vardır. 
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Muhterem arkadaşlarım, eğer planların bir ölçü
sü varsa; programların ve beş yıllık planların yapıL-
masında fevkalâde büyük hassasiyetler gösteriliyor ve 
tatbikatı da böyle gidiyorsa, o takdirde bazı lüzum
suz, lüks gidişatın ve fuzulî masrafların da önünü 
kesecek derecede dirayet göstermek mecburiyetimiz 
vardır. Ama, Türkiye'nin bugünkü ortamında ve gi
dişatında artık devlet dairelerimizden, hele tapu gibi, 
adliye gibi mühim şahsiyetli, Devletimizin şahsiyetini 
vatandaşın gönlüne damga gibi vuracak yerlerin ar
tık itinaya ihtiyacı vardır. 

Tapu ne kadar mühimse, tapunun kayıtlarının sak
landığı yerlerin de o kadar mühim olması lâzım gelir. 
Yoksa, gider adam Aydın'da, ilgilenmezseniz, deler 
duvarı, efendim milyonlarca lira değerinde tarihî eş
yaları kaçırır, kaçırıldı. Tapuyu kaçırmamak için, de
ğil, padişahına, padişahının emrine rağmen vatanda
şının tapusunu arz etmemek için, kendisini ipte ver
miş devlet adamları var bu memlekette. Ama kürsüye 
gelinince bir kuruştan, ipten, «Allah nereye kadar gö
türürse, oraya kadar giderim» sözlerinden başka fii
liyatta bir şey görmek mümkün olmuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaş işini takip et
tiği bu dairede, personelden de güler yüz bekliyor; 
hatta sırası gelinceye kadar oturacak sıra bekliyor; 
tm. daireler «Mezbelelik olmaktan çıksın» diyor. Çün
kü, bu suretle devlet dairelerini gelişmiş görecek, şah
siyetli görecek olursa; hem kendine karşı itimadı, 
hem de vatandaşın Devletine olan güveni artmış ola
caktır. 

Tapu sicil muhafızlarının mutlaka sevimli hale 
gelmesi için imkânlar araştırmak mecburiyetindeyiz. 
Nitekim, tapu işlemlerinden alınan harç, vergiler, 
topyekûn bugün 2,5 milyar liraya yaklaşmış bulun
maktadır. Bunu bir tarafa bırakalım, tapu sicil mu
hafızlıklarını cazip hale getirmek için, gerekli ödene
ği bütçeye tahmil etmeden, yine kendi bünyesinden te
mini cihetine de gidilebilir. Türk vatandaşı için yük 
değildir; matbu tapu senetleri kâğıdının bedeli ola
rak da her tapudan muamele yapıldığında cüzi bir pa
ra alınsa; bu devlet dairelerine, tapu ile ilgili daire
lere şekil vermek imkânı her zaman için mümkün 
olur. 

Muhterem milletvekilleri, 5602 sayılı Kanunla, ta
pulamanın başladığı 1950 yılından 1975 kasım ayı
na kadar verilen bilgilere göre, 11 326 köyün tapula
ması tamamlanmış ve 442 köyün tapulaması da bit
mek üzere imiş; fakat geriye 30 binin üzerinde köy 
kalmıştır. Elde mevcut imkânlarla çalışmaya bu mü-

tevazi bütçelerle devam edildiği takdirde, tapulama 
hizmetlerinin sonuçlandırılması için, her halde 100 se
neye yakın bir zamana ihtiyaç vardır dersek, müba
lağalı bir söz söylememiş oluruz. 

Yapılmakta olan tenkitlerin muhatabı elbette ki 
Genel Müdürlük değildir. Bu Genel Müdürlüğünün 
personeli, yetersiz donatımı ile ancak bu kadar hiz
met görebilir. Tapulama ve kadastro çalışmaları gös
terişli bir tür de değildir arkadaşlarım. Temel atma
lar, merasimler, kurdele kesmeler, büyük gösterişli zi
yafetler ve dolayısıyle propaganda imkânı bu daire ve 
bu hizmet erbabı için mümkün değildir. Belki de bu 
yüzden gerektiği gibi ilgi gösterilmemektedir. 

Genel Müdürlüğün, 1968 yılında, Bütçe Komis
yonunda bulunduğumuz sırada, Keban Barajı alanı
na giren 168 köyün tapulamasını planlanan süreden 
daha önce bitirerek sağladığı başarı, o zaman Komis
yonda takdirle karşılanmıştı. Nitekim şimdi de Urfa' 
da başlatılan Toprak ve Tarım Reformu uygulama-
sıyle ilgili olarak, bölgedeki tapulama ve kadastro 
işlerine gereken ağırlık verilmiş ve 1 Mart 1976 tari
hinde bitirilmesi planlanan işler, süresinden 3 ay ev
vel bitirilerek, kanaatimizce başarılı bir çalışma ör
neği verilmiştir. 

Nitekim, zor olan tapudan beklenen hizmet ya
pılmış, ama tevzi işi henüz Devletimiz tarafından bi
tirilmemiştir, 

Bu meyanda çeşitli afet bölgelerinde de her yıl 
olduğu gibi, bu yılda 7 318 parselin kadastrosunun 
yapılmış olduğunu öğrendik, rakamlarını aldık. 1975 
Malî Yılı îcra Programına alınan 175 bin parsel, ma
alesef, 1968 yılından beri ödenmekte olan fazla me
sai esasına göre hazırlanmıştı. 1971 yılından beri faz
la mesainin ödenmemesi sebebiyle de, bu hedefe, yıl
lık olarak ancak % 75 oranında yaklaşılması, gerçek
leştirilmesi, yine kanaatimizce muvaffakiyetli bir ça
lışmadır. 

'BAŞKAN —• Sayın Dikmen, bir dakikanız kaldı 
efendim, 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Öyle mi Sa
yın Başkanım? 

Genel Müdürlüğün personel sorunu lâyıkıyle ele 
alınamamıştır. Kadroları kifayetsizdir ve 1968'de ka
rarlaştırılan çalışmaya göre, fazla mesai ödemeleri 
yapılamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir çok devlet da
irelerinde, dairelerde çalışanlar oturdukları yerde bu 
ödemeleri, fazla mesaileri aldıkları halde; hizmetleri
nin büyük bir kısmı arazi üzerinde geçen tapu ka-
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dastro mensuplarından bunun esirgenmesinin mana
sını anlamak, kanaatimce zordur. Planlamanın düşün
düğü tarzda dahi, işlerin derecesine göre öncelik ve
rilmediği kanaatindeyim. 

Zamanın müsaadesi nispetinde bazı noktalarına 
temas ettiğim Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün hizmetleriyle ilgili eleştirilerin, yerine getirilme
sini Genel Müdürlüğün yetişmiş kadrolarla takviye-
siyle - ki, kendisi de yetiştiriyor muvaffakiyetli bir 
şekilde, ama imkânlara göre - maddî imkânların sağ
lanması ve yeni teknik usullerle çalışmaya gidilmesiy
le mümkün görmekteyiz. 

Bu imkânlar sağlandığı takdirde, tapulama hizmet
lerinin de süratle bitirilmesinin temin edileceği kana
atindeyiz. Devletimizin mühim, temel unsurlarından ve 
müesseselerinden birisini teşkil eden Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğünün feragatkâr mensuplarına, 
Devletimize ve milletimize bu mütevazı bütçenin ha
yırlı olmasını temenni ediyor; saygıdeğer üyeleri say-
gıyle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz, buyurun efendim, 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 1976 Malî Yılı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupunun görüş, düşünce ve temennilerini 
arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan evvel, Yüce Meclisi ve 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün değerli men
suplarını saygı ile selâmlarım, 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde toprak ihti
lâflarının, bu ihtilâflar sebebiyle husule gelen cinayet
lerin, yaralanmaların, husumet ve kan davalarının 
sosyal ve ekonomik bünyeyi tahrip ettiği ve bunun 
da siyasî hayatımıza ve dolayısıyle toplum hayatımı
za tesir ettiği bir gerçektir. 

Türkiye'deki toprakların tapularının tamamlanma
ması, parsellerin çok sayıda bulunması, miras dava
larının ve diğer hukukî ihtilâfların yıllarca sürmesi, 
hisselerin bilinmemesi, sınır anlaşmazlıkları, mera, 
yayla ihtilâfları ve mülkiyet ve zilyedlik ihtilâfları, 
arazi dönümlerinin ve sınırların birbirine tedahül et
mesi ülkemizde çatışmalara sebebiyet vermekte, telâ
fisi gayri mümkün maddî ve manevî zararlara mü-
eddi olmaktadır. 

Bu durumun önlenmesi, mülkiyet ve mülkiyetle il
gili bütün hakların teminat altına alınmasında, ihtilâf -

I ların çözümlenmesinde, memleketin sosyal ve iktisadî 
yönden kalkınmasında, yararlı hizmetlerin yapılma-

I sında, önplana alınması gerekli projelerin uygulanma
sında, tapu ve kadastro faaliyetinin büyük bir önem 
taşıdığını belirtmekte yarar mülâhaza etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, muhtelif zamanlarda çıkarı
lan, kaldırılıp, tadile uğrayan 2613 ve 5602 sayılı Ka
nunlarla, halen meriyette bulunan 766 sayılı Kanun 
Türkiye'de il ve ilçe sınırları içinde bulunan bilumum 
gayrimenkullerin hukukî ve geometrik durumlarının 
tespit ve tahdidini istihdaf etmektedir. 

Türkiye'de kadastro faaliyetleri 1950 yılından be-
I ri temadi etmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Mü-
I dürlüğü, yükümlü olduğu görevleri iki koldan yürüt-
I m ektedir. Bunlardan biri günlük tapu işlemleri; diğeri 

ise, sürekli, programlı tapulama ve kadastro işlemle
ridir. Tapu işlemleri, bütün il ve ilçelerle tam teşki
lâtlı 7 bucakta mevcut olan tapu sicil muhafızlıkları
nın yürüttükleri alım ve satım, intikal, bağışlama, 
trampa, taksim, rehin, irtifa hakları tesisi ve kat mül
kiyeti gibi, günlük tapu işlemleri, bu Genel Müdür
lüğün Medenî Kanun ile Tapu Kanunu ve ilgili di
ğer kanunlarla tapu sicil hükümleri uyarınc'a, yürütül
mekle yükümlü ve sorumlu olduğu en önemli gö
revleri arasındadır., 

Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, kadastro ve tapulama işlemleri ara
sındaki süreli işlerini kadastro ve tapulama çalış
maları oluşturmaktadır. 2613 sayılı Kadastro ve Ta
pu Kanununa göre yürütülmekte olan kadastro ça
lışmaları, il ve ilçelerin belediye sınırları içindeki ta-

I sınmaz malların, yukarıda arz ettiğimiz şekilde, hu-
I kukî ve fennî durumlarını tespit, plana dayalı ve Me-
j denî Kanunun aradığı nitelikteki tapu sicilinin dü

zenlenmesi ve kurulması amacını gütmektedir. 

Ayrıca, tapulama eski kayıtlı gayrimenkullerin, 
kayıtlarının yenilenmesi suretiyle yeni tapu, tapusuz 
gayrimenkulleri de tapuya bağlamak suretiyle yeni 
tapu verilmesi amacını gütmektedir. 

Bugüne kadar 48 il ve 114 ilçenin kadastrosu ya
pılarak kasım 1975 sonu itibariyle 1 903 611 parselin 

I tapu sicilleri tesis edilmiştir. Halen bu işleri yürütmek 
üzere 14 il ve 62 ilçede 76 müdürlük halinde, bu mü-

I dürlüklere bağlı ve yetki ile bir il ve 25 ilçede olmak 
üzere 102 bölgede kadastro işlerine devam olunmak
tadır. Kadastrosuna devam olunan 14 ilden 3'ünün de 
esasen kadastrosu yapılmış olup, bugünkü faaliyetin, 
sonradan genişleyen belediye sınırları içindeki taşm-

j maz mallarla ilgili olduğu ve malî yıl sonuna kadar 
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4 ilçenin daha kadastrosunun bitirileceği anlaşılmak- I 
tadır. Mevcut bölgelerden 76 adedi müstakil kuruluş 
olup, 26 adedi bu müdürlükler tarafından yetki ile yü
rütülmektedir, 

Sayın milletvekilleri, tapulama işleri, 1950 - 1955 
yılları. arasımda klasik metotla; şerit, pusula ve take- I 
ometre gibi âletlerle yerden yapılan ölçülerle devam 
ettirilmiş, 6587 sayılı Kanunla ileri memleketlerin 
uyguladığı fotogrametrik metoda geçilmiştir. 1976 yi- I 
lında teknik icap ve zaruretler gözönümde tutularak, I 
19 bölgede klas'ik, 88 bölgede fotogrametrik ve 5 bölge
de fotogrametr'ik - klasik olmak üzere 112 bölgede 580 
ekip halinde çalışmalara devam olunacağının ifade 
edilmesii suretiyle duymuş olduğumuz memnuniyeti be- I 
lirtmekte yarar mülâhaza etmekteyiz. 

Tapulamanın başladığı tarihten Kasım 1975 sonuna 
(kadar 13 222 köyün tapulaması ele alınmış ve bunlar- I 
dan 11 326 köyün tapulamasının tamamlandığı ve I 
1 896 köyde çalışmaların sürdürüldüğü ve bunlardan I 
442 köyün tapulamasının bitmek üzere olduğu ifade I 
edilmektedir. Buna göre, 13 169 639 parselde I 
144 681 255 dönümlük alanın plana dayalı tapu kü
tükleri düzenlenmiştir. Yukarıda izah ettiğimiz aşa- I 
malardan da anlaşılacağı veçhile, Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün tapulama ve kadastro alanındaki 
çalışmalarının büyük blir feragat ve fedakârlıkla yürü- I 
tüldüğü, kıt imkânlarla, her türlü maddî ve manevî 
olanaklardan yoksun bulunmasına rağmen, büyük bir 
muvaffakiyetle neticeler alındığını ve toprak hayatı- I 
mızı bir istiikrara kavuşturduklarını ve bu istikrar sa- I 
yeşimde can ve mal emniyetinin sağlandığını ve bun- I 
lara bu sebepten dolayı medyum olduğumuzu ifade 
etmekte büyük bir yarar mütalâa etmekteyiz. Bu hiz- I 
metin yürütülmesinde, ilim ve kültürle mücehhez, top- I 
rak hukuku alanında tecrübesi olduğuna inandığımız I 
Tapu Kadastro Genel Müdürü Sayın Galip Esmerdi I 
Ve şahsında tüm Tapu ve Kadastro Umum Müdürlük 
mensuplarını kutlamayı bir görev addetmekteyiz. I 

Sayın miUetvdkliilerİ, toprağın insan hayatındaki ve I 
hele Türk köylüsünün yaşamını temadi ettirmesimdeki I 
müetsseriyetini inkâr etmeye imkân yoktur. Toprak I 
iyi kullanıldığı, huzur ve güven içinde sürüldüğü tak- I 
dirde tabiatın bitmez ve tükenmez hazinesi olarak J 
karşımıza çıkmaya devam edecektir. I 

Toprağın önemi, fetihlerde ve imparatorluk dev
rimde belirmiş ve o tarihten itibaren ona hukukî bir 
veçhe verme zorunluğu doğmuştur. I 

Mülkiyet ve miras hakkına saygılı bütün demok- I 
ratik ülkelerde tapu ve kadastro sorunları karşımıza | 
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büyük bir problem olarak çıkmaktadır. Kolektivizm 
ve komünizme dayalı demirperde gerisi ülkelerde, mül
kiyet ve mirasın anlamı bulunmadığından, her şey dev
let için olduğundan, aile, mülkiyet, din müesseselerine 
iltifat ve itibar edilmediğinden manevî vasıfların yok
luğundan arî bir toplumun yaşantısını değerli arkadaş
larımın takdirlerine bırakmakta yarar mütalâa etmek
teyim. 

Değerli milletvekilleri; toprağı kucaklayıp ona dost 
elini uzatan, görev ve yetkilerini tam bir vazife ve 
jııesuliyet şuuru içinde kullanan Tapu ve Kadastro 
Gene Müdürlüğü mensuplarının yukarıda izah etti
ğimiz şekilde, Türkiye'de toprak alanında sayısız hiz
metlerde bulunarak, sosyal ve iktisadî hayatımıza is
tikrar getirdiklerini ifade etmek isteriz. 

Türkiye'de ve bu arada, sosyal bünyemizde yıllar
dan beri büyük ıstıraplar konusu, cinayetlerin işlen
mesine sebebiyet veren can ve mal emniyetini ihlâl 
eden, sosyal ve iktisadî huzursuzlukların kaynağı bu
lunan toprak ihtilâflarının, Türk Milletinin maşerî 
vicdanında bıraktığı acı ve ıstıraplar büyüktür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de toprak dağıtımı
nın ve iskân işlerinin muntazam ve adalete uygun bir 
şekilde yapılabilmesi, Devlet hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan toprakların, Hazine arazilerimin, özel 
şahıslara ait toprakların, özel mülkiyete konu teşkil 
eden arazilerin, vakıfların belirlenmesi, mevki ve hu
dutlarının dönümlerle, mesahalarının tespit ve tayini 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışma yap
masına bağlıdır. 

Türk köylüsü huzur ve güven istemektedir. Huzur 
ve güvenin teessüsü, her şeyden evvel, canın yongası 
bulunan malın ve gayrî menkul ihtilâflarının halli, bir 
düzene bağlanmasının, toprak ve sınır kavgasının so
nunun alınmasına bağlı bulunmaktadır. Bu sebeple, 
tapu ve kadastro teşkilâtlarının maddî ve manevî im
kânlar yönünden takviye edilerek, Türkiye'nin en ücra 
köşesüne kadar yaygın bir hale getirilmesinin, çalışmayı 
ve faaliyeti hızlandırmayı teşvik edici tedbirlerin alın
masının hararetli savunucusuyuz. 

Arazi ile ilgili ihtilâfların halli, harita ve ka
dastro hizmetlerin bitimlime bağlı bulunduğundan, 2613 
ve 766 sayılı yasaların çağın ve Türkiye'nin coğrafî 
şartlarına ve sosyal yapısına uygun olmayan hükümle
rinin ıslaha muhtaç olduğunu belirtmekte yarar gör
mekteyiz. 

Toprak ve tarım reformu ilân edilen veya ilân edi
lecek bölgelerde, kadastro ve harita hizmetlerinıin 
büyük bir önem arz edeceği tabiîdir. Bu bölgelerde ka-
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dastro çalışmalarına büyük ekipler halinde, araç ve 
gereçlerle, tekriik ve personel yönünden mücehhez ola
rak, büyük bir hız verilmesine, ihtilâfların kesin ne
ticelere bağlanmasına büyük bir ehemmiyet vermekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım, Urfa'da başlatılan toprak ve 
tarım reformu uygulaması nedenliyle, bu bölgedeki ta
pulama ve kadastro işlemlerine ağırlık verildiği ve 
böylece, 1 . 3 . 1976 tarihinde bitirilmesi planlanan 
işlerin, süresinden 3 ay önce bitirilerek başarılı çalış
ma örneği verildiği müşahade edilmektedir. Diğer ta
raftan 766 sayılı Tapulama Kanununun uygulanmasın
dan elde edilen olumlu neticelerden biri ve en önem
lisi mahkemelere intikal eden ihtilâfların % 5 ilâ 8 
oranına düşmüş olmasıdır. Gerçekten, yürürlükten kal
dırılan 5602 sayılı Tapulama Kanununun itirazlı tuta
naklarının idarî kademede bir incelemeye tabi tutul
masına imkân verilmemiş olması, bu ihtilâfların % 50 
nin üstünde bir oranla mahkemeye intikaline sebep 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün, toprak ve 
tarım reformu alanındaki bu verimli çalışmaları sebe
biyle Umum müdürlük mensuplarını kutlamayı bir va
zife addetmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu Kadast
ro Umurn Müdürlüğünün bu verimli ve faydalı çalış
malarını izah ettikten sonra, tapulama işlerine taalluk 
eden konularla ilgili olarak yıllık çalışmalar hakkın
da bilgi vermekte yarar görmekteyim. 

Tapulama işlerinin yıllılk çalışmalarında Kasım 1975 
sonuna kadar, 732 944 parselde 9 738 884 dönümlük, 
(9 738 km2 İlik) bir arazimin tapulaması yapılmıştır. 
Bu miktarın malî yıl sonuna kadar 11 bin km2'yi bu
lacağı anlaşılmaktadır. Tapulamanın 1975 İcra Prog
ramı da, kadastroda olduğu gibi fazla mesai esasına 
göre düzenlenmıiştir. Fazla mesainin ödenmemesi, bu 
hizmet kolunda bu hedefe ulaşmayı güçleştirmiştir. 
Böylece, yıllık programın yaklaşık olarak beşer taka
tinin üstünde, % 80 oranında gerçekleştirilebileceği so
nucuna varıldığını müşahade etmekle memnuniyetim'i-
zi belirtmek isteriz. 

Tapulamanın amacı olan tapu sicillerinin biran ev
vel tesis edilmesini ağırlaştıran sebeplerin başında 
ödenek kifayetsizliği sebebi ile arazide 250 işgünü ça-
lışılamaması, ekiplerin hizmetine yeterli kadar mo
torlu araç verilmemiş olması, arazi hudutlarının belir
siz oluşu ve geniş ölçüdeki tapusuz tasarruflarla hari
ci alım satımların zilyetliğe dayanan temellük id
dialarının ve dolayısıyle uyuşmazlıkların fazla oranda 

olmasından ileri geldiğini. ifade etmekte yarar gör-
mekteyiiz. 

Bu hususların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
çalışmalarını tam amacına varmasını temin için gerek
li tedbirlerin alınmasını temenni eder, grupum adına 
Yüce Meclise ve Umum Müdürlüğün değerli mensup
larına saygılarımı sunafken, bu Bütçenin Türk Mil
letine ve bu arada Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü
nün değerli mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Oğuz. 
Cumhuriyet Halk Parltisü Grupu adına Sayın Orhan 

Kayıhan; buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ORHAN KAYIHAN 

(Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçe eleştirisi
ne başlarken, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Konuşmalarımda, 1963 yılından bu yana Adalet 
Partisinin ve onun Genel Başkanı sıfatı ile Sayın Sü
leyman Demlirel'in iktidar olup, Başbakanlık yaptığı 
ve en büyük desteği bulunduğu dönemlerde mülkiyetin 
savunucusu edası ile taşınılmaz mal mülkiyetini nasıl 
ihtilâf çıkmazına sürüklediğini ortaya koyacak ve sa
bırlarınıza sığınarak, belki detaylara inerek sayısal ger
çekleri konuşturacağım. 

Sayın milletvekJilleri, son 13 yılda 181 bin Km2 

olarak saptanan plan hedeflerinin % 51'i olan 91 608 
Km2 taşınmaz malın ölçümü yapılmış, 89 392 Km2'lik 
bir açık verilmiştir. Bu açığın kapatılabilmesi için 13 
yıllık bir zamana ihtiyaç vardır. Yalnız zaman değil, 
8 mfilyar liralık gidere de ihtiyaç vardır. Aynı tempo 
ile kadastro çalışmaları götürüldükte, 13 yıl plan he
deflerinin gerişlinde kalınmış olacaktır. îşte «büyük» 
düşünen Başbakanın, «böyük» hareket eden Başba
kanın mülkiyetçilik masasındaki «höyük» açığı, «hö
yük» borcu budur. 

1963'ten bu yana Adalet Partisi ve Sayın Demirel, 
tapu ve kadastro konusunda Yüksek Meclisten di
lediği kadar harcama yetk'isii almış, dilediği yasa tasarı
larını Yüce Meclis kabul etmiştir. 

1963'ten bu yana bütün siyasî parti grupları, bu
gün olduğu gibi, şu kürsüye gelerek, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü Bütçesinin eleştirisini yaparlar
ken, bu bütçenin mevcut arazi düzeyimiz, mevcut ar
sa durumlarımız, mevcut şehirleşme hareketlerimiz 
gözönünde tutularak az olduğunu; tahsisatın artırılması 
lâzım geldiğini, kadroların ehtilleştiril'mesi lâzım gel
diğini defaatle ifade etmişlerdir ve yine Yüce Mec-
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liste senelerce yapılan tartışma sonucunda, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğüne fotoğrametrik makinelerin, 
araçların, gereçlerin tahsiis'inin yapılması, bu hususta 
Hükümetin harekete geçirilmesli mümkün kılınmış
tır. 

O zaman da, şimdi de sayın sözcülerin beyanların
dan çılkaraibildiğimiz kadarıyle gerekçeler şunlardır: 
Bu gerekçelerden biz tapu ve kadastro işlemiiımizin fel
sefesini taylin etm<iş oluyoruz. Çünkü, biz bu tapu 
ve kadastro işlemlini belirli şahsın mülkünün kâtip
liğini yapmak için mi; yoksa, Devletin vergisıini tarh 
etmek içlin bir kriter olaralk kullanmak için mi; yoksa, 
üretimi artırmak ve köylüyü Türikye'nan % 80'inıi teş
kil eden halikın mutluluğunu sağlamak için mi ta
pulama ve kadastro işlemlerini yaptığımızı tespitte zo
runluyuz. Bunun için sayın parlamenterler bu kürsü
den ifade etmişler, saymışlar; demişler M : 

1. Anayasanın emri olan toprak ve tarım refor
muna envanter olması, 

2. Mülkiyet çatışmalarını kaldırıp, barışı sağ
laması, 

3. Toprak klasifikasyonuna imkân sağlaması, 
4. Devlet mülkünün belli olması; mara ve orman 

problemlerinin çözümüne kolaylık getirmesi, 
5. Köylünün bir an önce kredi temin edebilecek 

hale gelmesini sağlayarak, onun, traktör, sulama te
sisleri ve gübre kullanmasını, böylece toprak vasfını, 
niteliğini daha iyiye götürmek, 

6. imar sorunlarını çözecek olanakları geliştir
mek ve plansız şehirleşmeye son vermek için bu tapu
lama hareketlerinin hızlanmasını istemişlerdir. 

Gerçekten Sayın Parlamentonun sıkıştırması sonu
cu modern araçlar ve uçak getirtilmiş, harcamalar 
artırılmış ve fakat şu ilginç tablo ile karşı karşıya 
kalınmıştır: Fotoğrametrik yöntem uygulandıkta, 
yani uçakla arazi haritaları fotoğraf lama ile saptan
ma usulü uygulandıkta, ekip başına üretim son 6 yıl
da lütfen rakamlara dikkat edin muhterem milletve
killeri 16 Km2 olmuş tersine fotoğrametrik yöntem 
yerine ilkel yöntemin uygulandığı daha önceki 6 yıl
da üretim ekip başına 19,5 Km2 olmuştur. Bu 
27 000 Km2'lik üretim kaybı, bu 3 yıllık tapulama 
gideri, bu 1 800 000 000 TL. zarar, bu akıl almaz iş 
nedendir? 

Tapu ve Kadastro Personeli Meslek Birliği Der
neği yayın organı TAK - DER'e göre verimsizliğin 
nedenlerine, 2997 sayılı Yasanın 5 ve geçici 3 ncü 
maddeleri ile 1897 sayılı Yasanın 36 ncı maddesinin 
uygulanması ve 657 sayılı Yasadan önce de verilen 

emsallerinden düşük kadrolar sebep olmuştur. Ger
çekten de 2997 sayılı Yasanın 7 nci maddesinde Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğünce istihdam olunacak 
personelin vasıfları çok gerçekçi ve çok adil ölçülerle 
tespit olunmuş ve fakat aynı yasanın 5 nci maddesi 
ile kurulan komisyon ve bu komisyon gerektiğinde 
7 nci maddedeki nitelikleri taşımayan kimseleri de 
istihdam etme yetkisi veren geçici 3 ncü madde ile 
yasa çalışmaz hale getirilmiştir. Yani kısacası, yasa 
ile inşa edüen Tapu Kadastro personel piramidi geçici 
madde ile kundaklanmış, geçici madde de bir türlü 
geçip gitmemiştir. Özel ihtisas isteyen bu işler par
tizan görüşlerin baskısı ile ehliyetsiz kişilerin eline 
teslim olunmuş bu nedenle verim düştüğü gibi yanlış 
ölçümler yapılarak haritalar allak bullak edilmiş, ye
ni ölçümlere girişilmiş; böylece Hazine zarara uğra
mış, günler geçmiştir. 

Personel Yasasının kabulünden önce emsal dev
let kuruluşlarına her 16 - 18 personeline düşeeek şe
kilde 1100 ve daha yukarı kadro verilmişken; Tapu 
ve Kadastro personelinden her 137 kişiden birine, em
sal devlet kuruluşlarından her 4 - 6 kişiden birine 
verilen 700 ve daha üst derecedeki kadro, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünde her 21 kişiden birine 
verilebilmiştir. 

Bu nedenle personelin % 3 5'i 1 ilâ 4 ay, % 40'ı 
24 ilâ 48 ay, % 15'i 48 ilâ 60 ay, % 10'u 60 aydan 
fazla terfi kayıplarına uğramıştır. 

Personel Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ise 
Tapu ve Kadastro personeli emsal devlet kuruluşla
rında çalışanlar gibi yan ödemelerden istifade ettiril
memişlerdir. 

657 ve 1327 sayılı yasalarla, 12 sayılı Kanun 
Kuvvetindeki Kararnameyi değiştiren 1897 sayılı Ya
sanın 36 ncı maddesinde lise ve dengi okullar üstü 
bir yıllık meslekî ve teknik eğitim görmüş olanların . 
11 nci derecenin 1 nci kademesine intibakları ya
pılması öngörülmüşken ve emsal kuruluşlarda bu uy
gulama yapılırken Tapu ve Kadastro personellerin
den, sayın Devlet Bakanı Alpaslan Türkeş'in baca
nağı olan zat dışında hiç bir personele yasal kademe 
ilerlemesi tanınmamıştır. 

Bu hususta açılmış 400'ü aşkın dava vardır. Bü
tün bu nedenlerle 1963'ten bu yana 2 300'den fazla 
ehliyetli ve yetenekli personel, kurumun dışına kaç
mıştır. Oysa adı geçen bu kişiler tapulama işlerinde 
çalışmış olsalardı, kaçırılmamış bulunsalardı plan he
defleri gerçekleşmiş, 8 milyarlık ödenek ve 13 yıllık 
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emek yeniden uğraşmayı ve harcamayı gerektirmeye
cekti. 

Bu akla dahi getirilmemiş, tersine burslu okutulan 
hukuk, siyasal bilgiler ve daha başka yüksek okul me
zunu 105 öğrencinin tamamına yakın bir kısmı ve 
mühendislik okullarında burslu okutulan 600 mezun
dan % 42'si, gerekli avantajı bulamadıkları için ku
rumdan ayrılmış veya hiç girmemişlerdir. 

Bunun tedbiri olarak alınan şey akıllara durgun
luk vermektedir. Teşkilât Kanununda kadrosuzluktan 
şikâyetçi kurumun yüksekokul burs verme olanakları, 
Bakanlıkça tamamen kaldırılmıştır. 

Kendi yarattığı suçluları, yine kendi kurşunuyle 
öldüren Hükümete yaraşan bir davranış olabilir bu; 
ama mantığa ve akla ters düşmektedir. 

Hemen akla şu soru gelmektedir: Diğer personel 
ne yapmaktadırlar? Onlar, o izbe mahzenlerde, toz
lu defterlere kapananlar; Onlar, arazide ölçüm alet
lerini sırtlayanlar; Onlar, dağ başlarında Hazine ara
zisini gaspedenlerle gırtlak gırtlağa gelenler, ölüm teh
likesi geçirenler, artan hayat pahalılığıyle ezici görev 
arasında sıkışmışlar, yüreklerinde bir tek katsayının 
artması umuduyle kulaklarını radyonun Meclis saa
tine vermişlerdir. 

Meclis satlarında sayın milletvekilleri burada ko
nuşan iktidar partisinin sözcülerinin teşekküllerini 
işitmişler ve yalnız o sözcülerin ağzından memur 
maaşlarının katsayısının artacağını bir türlü işiteme-
menin üzüntüsü içerisine kapılmışlar ve bu nedenle 
de sayın milletvekilleri, bir kısmı devlet idaresine 
küsmüş, kenara çekilmiş, bir kısmı da yolsuz davranış
ların işerisine girmiştir. 

Bu noktada bu personeli suçlamaya kalkmak, 
bir ölçüde doğru da değildir; çünkü herkes, memu
riyeti bırakıp çok uluslu şirketlerin komisyonculu
ğunu yaparak vurgunlar vuracak, milyonlar vuracak 
cesaret ve kafaya sahip değildir. 

Sonuç ne olur? Tapulama fen memuru veya tek
nisyeninin veya muhafızının bir kalem darbesiyle 
tapu delinir.: 

13 yılda 12 bine yakın memur aleyhine görevi kö
tüye kullanma, rüşvet, irtikâp suçlarından kovuştur
ma açılmıştır Türk adliyelerinde. 13 yılda 12 bin me
mur; yani mevcut memurumuzun % 10'u kadar aley
hine. Bu korkunç bir şeydir muhterem milletvekille
ri. Bolu Beyi felsefesiyle Devlet yönetenlerden bun
dan daha fazla bir şey beklemiyorum, ama 1969 se
çimleri öncesi, «Tapu devletin namusudur» diyen ve 
kendi Temsilciler Meclisinde ve Yüce Mecliste, «Ta

puyu deldirtmeyeceğini» söyleyen ve kürsüden, «Dev
let elbette kendine hizmet edeni kollayacaktır» taah
hüdünde bulunan Sayın Başbakan, Tapu Kadastro 
memurlarını ve bütün memurlarını, eğer bu memur
lar bitaraf, tarafsız hareket ettikleri vakit kollanmı
yorlarsa ve onlar kurşunlanıyorsa, bu Başbakan azı
cık sıkılmaz mı? Acaba kanunla değilse bile, bir ka
rarname ile o, Devletin namusunu emanet ettiği kişi
lere sendika kurma hakkı, grev yapma hakkı ve o 
kişilerin emeklerini değerlendirme hakkı acaba hiç 
düşünülmez mi? Tapu Kadastro personel sorunu çö
zümü ile konuyu açıklamış olamayız ve çözümü de 
tam manasıyle sağlamış bulunamayız. Madalyonun 
bir de öbür yüzü var; tapulama mahkemeleri. 

766 sayılı Yasa ihtilâfları çözmek için çıkarılmış; 
fakat ihtilâfı batağa batırmış bir yasadır. Bu yasaya 
göre, tapulama tespitine karşı, tapulama itiraz komis
yonlarına, itiraz komisyonları kararlarına karşı tapu
lama mahkemelerine itiraz olunabilir. Beri taraftan, 
yasayı yürütmekle görevli Hükümet de savsaklamak
tadır; çünkü tapulama yapılan yerlerde müstakil ta
pulama mahkemeleri kurmakla yükümlü iken, 63 ta
ne müstakil mahkeme kurabilmiş ve 333 mahkeme 
için de sorgu yargıçlarına yetki vermiştir. Sorgu yar
gıçlarımız da genellikle bir ve ikinci derecelere he
nüz ulaşamamış yargıçlarımızdır. Öte yandan dava 
açımında hak sahibi olsun veya olmasın, tek bir di
lekçe ile dava açılabilmesi mümkün olmuş ve yağ
mur gibi de tapulama davaları yağmıştır. Devlet adı
na tespit olunan 4,5 milyon dönüm arazi, bu nedenle 
ihtilaflı olarak, özel kişilerin zilyetliğinde bulunmak
tadır. 

Zilyetlik sorununu mahkemelerden çok, mülkî 
amir çözmektedir. Mülkî amir, İçişleri Bakanının, 
Hükümetin tesirindedir. Öte yandan mahkemeye 
1233'lerden kalma tapu kayıtları ibraz olunmakta, 
eski yazı tapu kayıtları ise 14 bin cilt, 43 milyon ka
yıt olarak Tapulama Genel Müdürlüğü mahzenlerin
de, 400 milyon kayıt taşra sicil muhafızlıklarında, ki
mi sele, kimi zelzeleye kimi de yangına uğramış, tas
nif siz durmaktadır. Yargıç müzekkere üzerine mü
zekkere yazdırarak özel idarelerde vergi kaydı, tapu 
sicil muhafızlıklarında tapu kaydı aramaktadır. Her 
celse arası 3 - 4 ay sürmekte, günler geçmekte, da
valar yürümekte, üst üste yığılmaktadır. Sadece son 
Şubat ayında, Şubat ayı içerisinde 36 bin tane tapu
lama davası açılmıştır. 141 bin dosya devren geçmiş 
yıllardan gelmektedir. Oysa 1975 yılında yapılan ta
pulama tespitinin parsel adedi 120 bindir, 
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Diğer mahkemelerde derdest ceza ve hukuk dava
larının % 80'inin kökeninin toprak sorunu olduğu, 
yine Hükümetçe kabul olunmaktadır. Bu davaların 
miktarı ise 800 binin üzerindedir. Öte yandan Mali
ye Bakanlığından zamanında tahsisat çıkmadığı için, 
keşifler ertelenmiştir, dosyalar yığıldıkça yığılmıştır. 
Yargıçlar ezilir, vatandaş serseme döner, sosyal ve 
psikolojik patlamalar olur, Hükümet sorumluluğu 
üstünden atmak için; «Toprak işleyenin, su kullana
nın», «Doğa kanunu var» dediniz, «tahrik ettiniz» 
diye sorumluluğu muhalefetin üstüne atar. Kendi 
davranışlarında, kendi hareketlerinde, kendi sorum
suzluğunda suçluluğu aramaz, muhalefetin tek bir 
sözünde arar suçu ve sözünü ettiği "Ermenek ve Gül-
lüce'de ise durum şudur : Ermenek'e daha tapulama 
tespiti girmemiştir. Güllüce'de tapulama mahkemele
ri dosya üstüne dosyayla yığılmıştır. Vatandaş, Dev
let /asıtasıyle elde edemediği hakkını, tabiatıyle ken
di el koyarak almaya kalkışmış, bu sefer de almış 
olduğu şey, jandarmanın kurşunu olmuştur. 

Neden böyledir? Neden Sayın Demirel bu 
kadar vurdumduymazdır? Bu keşmekeşte ne gibi bir 
çıkarı vardır? Şimdi bunlara değineceğiz. Onun için 
de biraz gerilere gideceğiz değerli milletvekilleri. 

Tarih iktidar mücadelelerini anlatır. Görünüz ki, 
iktidarı ele geçirmek isteyen sosyal gruplar iki tane 
kutupta toplanmışlardır. Üretimi ellerinde bulundu
ranlar ve üretime katılanlar. Bu noktayı vurguladık
tan sonra, Osmanlı toplumuna geçelim : Üretim 
mallarından en önemlisi olan toprağın Devlete ait 
olduğu, kişilere kiraya benzer bir sistemle terk olun
duğu görülür. Sayın Erbakan'ın savının tersine hilâ
fetin gelmesinden beş yıl kadaı sonra; hayrat, vakıf, 
cami yaptırımlarının en doruk noktaya ulaştığı, ma
nevî kalkınmada da doruk noktaya varıldığı bir dö
nemde, yani Kanunî Sultan Süleyman döneminde 
rüşvet başlar. 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan üç dakikanız var. 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Rüşvetle birlikte çökme; çünkü rüşvet arazi tah
riri yapan memurlara da sıçramış. Toprak düzeni 
sarsılınca Devlet gerisin geriye gitmeye başlamıştır. 
Devlet otoritesinin zayıflığı Tanzimat dönemlerin
de feodal beyler Devlet topraklarına sahiplenmişler, 
merkez de bu sahiplenmeyi yasalaştırmıştır. Bundan 
sonra Celâlî isyanları otoriteyi ortadan kaldırdığı için 
üretime katılanlar uzlaşmaya zorlanmışlardır. 

Demokrat Parti dönemine gelelim : Bu partinin 
kuruluş nedenlerinden biri de, o zamanın iktidarının 
çıkarmaya teşebbüs ettiği meşhur, ünlü Toprak Ka
nunudur. Toprak reformu konusu işte o tarihten bu 
yana politikanın ve hükümetlerin konusu olmuştur. 
Sayın Demirel bunu çok iyi bilir. Bu nedenle İkinci 
tnönü Koalisyonunda protokolde toprak reformunun 
yapılması taahhüdü altında A. P. nin imzası olduğu 
halde, 1965 seçimleri öncesi; «Türkiye'de dağıtıla
cak toprak yoktur» diye işin içinden çıkmıştır. 1969 
seçimlerinde de aynı tema işlenmiş, bu kez «Tapu, 
Devletin namusudur» denmiştir; ama 1970'ten sonra 
dirije güçler ve Anayasa zorlamasıyle toprak reformu 
adına, tarım reformu ilâvesiyle çıkartılmış; fakat ol
dukça da yozlaştırılmıştır. Sayın Demirel'in, bu yoz
laşmış haliyle bile, toprak reformu uykularını kaçır
mıştır. Bu nedenle 11 000 aileye toprak verme proje
si sabote edilerek, ancak 1 168 aile bundan yararlan
dırılmış, o da eski müsteşar sayesinde. Nedendir? Ne
deni feodal güçlerin A. P. yanlısı olmalarındadır. 
Bunun tersine bir uygulama A. P. nin tabanını kay
dıracaktır. Öte yandan, reformla birlikte köylü örgüt
lenecek, siyası iktidara ağırlığını koyacaktır. Bu da 
feodal düzenden, demokratik düzene geçişi gerekti
recektir ki, o vakit Sayın Demirel ve Adalet Partisi 
siyasî müzeye taşınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan, lütfen bağlayın efen
dim. 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Son cümlele
rimi söylüyorum efendim. 

Ama bu taktiğin bedelini köylü çekecektir. Vız 
gelecektir Sayın Demirel'e. Tapu kaydı olmayan köy
lü; tefeciye, traktör aracısına, gübre aracısına soy du
rulacaktır. Mahsulü ucuza kapattırılacaktır. Bu da 
vız gelecektir. Küçük vergi muafiyeti, borç erteleme 
kanunu tavizleriyle uyutulacak, diğer taraftan tatlı 
kâra alıştırılan aracı yana çekilecektir. Beri taraftan 
ihtilaflı mülk Sayın Demirel'e yarayacaktır. 

Zilyetliğin himayesiyle asayişi temin kanunu olan 
5917 sayılı Yasa yerine, yeni 30 . 12 . 1975 tarihli 
bir yasa tasarısını Meclisten geçirecektir. Bu tasarı, 
zilyedin kim olduğunu tespitte mülkî amiri yetkili kı
lıyor; Danıştay denetiminden kurtararak ve mahke
melerin, bu karar konusu yer hakkında tedbir kara
rı verme yetkisini de kaldırarak Hükümet temsilcisi
ni hâkimi mutlak, ihtilaflı malların tek dağıtıcısı ha
line sokuyor. 

Amik Ovasında Suriye malları üzerinde oynanan 
oyun, ülkenin bütün parçalarında, topraklarının her 
köşesinde oynanmaya uygun hale getiriliyor, 
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BAŞKAN — Sayın Kayıhan, son cümlelerinizi 
rica edeceğim efendim. Üç dakika geçti efendim. 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bütün diğer arkadaşlara gösterdiğiniz müsa
mahayı bana da göstermenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Gösteriyorum efendim, gösteriyo
rum efendim. 

ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Saym Baş
kanın anlayışına ve müsamahasına sığınarak cümlele
rimi bağlıyorum. 

Sayın Demirel bir kuruş istimlâk parası, tazminat 
vermeden toprak dağıtıyor; toprağını alarak cezalan
dırıyor feodal beylerini; onlara Murat Bayrak gibi 
timarh sipahi yetiştirme görevi veriyor. 

Bu yasayla gazeteci, politikacı tutuklanması ar
tık çocuk oyuncağıdır. Toprağı kimin işgal ettiğini, 
kimin mütecaviz olduğunu tespit mülkî amirin teke
linde olacaktır çünkü. Tahrik eden, aslî faille birlik
te cezalandırılacak, Sayın Demirel'in bütün siyasal 
rakipleri, Sayın Demirel'e karşı bütün basın mensup
ları tutuklanacaktır. Zira Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa göre, asayişi muhil olan bu suç sebebiyle 
bütün savcılar tabiatıyle tevkif talebinde bulunacak
tır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Son cümle

ler Sayın Başkan. 
Sayın Demirel faşizme gidiyor saygıdeğer millet

vekilleri. Saym Demirel kadastro ve tapulama işlem
lerini yaptırmak istemiyor. Sayın Demirel vatandaşın 
cebine tapu koymak niyetinde değil. 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan, Sayın Kayıhan... 
ORHAN KAYIHAN (Devamla) — Sayın De

mirel memleketin tapusunu cebine koymak istiyor ve 
bu nedenle Sayın Ecevit haklıdır; demokrasiyi kur
tarmak için Adalet Partisini ve Sayın Demirel'i kur
tarmak lâzımdır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayıhan. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Mir Ba-

hattin Yardımcı. 
M. S. P. GRUPU ADINA MİR BAHATTÎN 

YARDIMCI (Ağn) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1976 Ma
lî Yılı Bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partisinin Mil
let Meclisi Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu ve
sileyle Grupum ve şahsım adına Yüce Meclisi hür
metle selâmlıyorum. 

Anayasamızın teminatı altında bulunan ve demok
rasi sisteminin vazgeçilmez temel ve mukaddes hak
larından biri, hatta en önemlisinin mülkiyet hakkı 
olduğu bir vakıadır. Bu hakikat demokrasiye inan
mış herkesçe bilâtereddüt bilinmektedir. 

Mülkiyet ve miras hakkını teminata bağlayama-
mış bir demokrasi düşünülemez ve düşünülemediği 
an o rejime demokrasi değil, başka bir isim yakıştır
mak lâzımdır. Mülkiyet ve miras hakkına riayet et
meyen sistemin adı ister sosyalizm, ister proleter, is
ter sınıf hâkimiyeti, isterse komünistlik ve en mubah 
isim olduğu zannedilen halk cumhuriyeti olsun, hiç 
bir isim ve lakap altında hürriyetçi demokrasi mâna
sına gelemezler. Mülkiyet hakkı, ancak ve ancak hür
riyetçi demokrasi sisteminde teminat altındadır. Bu
nun haricinde, saydığımız sistemlerin hiç birinde mül
kiyet hakkı teminatta değildir. 

Zaman darlığı sebebiyle bu husustaki görüşümü
zün teferruatına inmeye fırsat bulamayacağımdan 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetleri
ni ve bu hizmetlere mütedair görüş ve temennileri
mizi arza çalışacağım. 

Senenin altı ayından fazla bir müddetini en yük
sek yaylalarda, dolu ve devamlı yağmurlar ve kavu
rucu sıcak bölgelerin yakıcı güneşi altında, gece -
gündüz demeden, sessizce, büyük bir feragat ve fe
dakârlık içinde çalışan vefakâr bu devlet teşkilâtının, 
önce hizmetlerinden bahisle mevzua başlamak istiyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizin, gerek 
iktisadî ve gerekse içtimaî sahalarda kalkınmasına 
hizmet gayesiyle birçok çekişme ve tartışmaları ber
taraf ederek, iç barışı ve huzuru teminata bağlaya
cak hizmetleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün şüphesiz ki mümtaz bir yeri vardır. 

Bu Genel Müdürlük, bütün şehir, kaza ve birkaç 
nahiyedeki tapu sicil muhafız ve memurluklarıyle 
gayri menkul malların alım, satım, bağışlama, tram
pa, intikal, rehin, irtifak hakları tesisi ve kat mülki
yeti gibi günlük tapu muamelelerini, Medenî Kanun 
ve Tapulama Kanunu hükümleri ile tedvin eder. 
Memleketimiz için çok zarurî bir ihtiyaç kabul edilen 
imar planının tesis ve tatbiki için şehir imar, harita 
ve krokilerini de Tapu Kadastro ekipleri çizer. Yur
dumuzun bütün askerî pafta ve haritalarım tanzim ile, 
sulama, kurutma, drenaj, yol, nehir ve ırmakların 
ıslâhı gibi hayatiyet kaydeden devlet hizmetlerine ait 
projelerin yapılmasına da doğru ve sıhhatli bir şekil-
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de ışık tutmakta yine bu Genel Müdürlüğün hizmeti 
geçer. Toprak dağıtımı ve iskân işlerinin muntaza
man ve sıhhatli bir şekilde tanzimi suretiyle, adalet 
ölçüİeri içinde tevziini temin ve Devlete ait arazile
rin nerelerde ve ne miktarda bulunduğunun tespiti 
hizmetini de yine bu Genel Müdürlük yapar. 

1972 yılında mer'iyete geçen Tarım ve Toprak Re
formu Kanununun adilâne işletilmesi, haksızlık ve 
adaletsizliğin önlenmesi ve bunlara meydan verilme
mesinin temini, ancak Türkiyemizde mevcut bütün 
gayri menkullerin kadastrodan geçirilmesi cins, mik
tar ve mesahalarının doğru, sıhhatli ve hukukî esas
lara uygun bir şekilde tespitinden sonra tatbik olu
nabileceği keyfiyeti, yine bu Genel Müdürlük hizme
tiyle mümkün olabilecektir. 

Şahıslar arasındaki arazi ihtilâflarının, büyüyerek 
köy ve aşiret kavgaları ve kan davaları haline dönüş
memesini temin etmek, büyük ve feci cinayetlerin 
vukua gelmesini önlemek, vatandaşı her gün vatan
daşla karşı karşıya getirmemek ve onları iş - güçle
rinden alıkoymamak, dolayısıyle maddî zararlara uğ
ramalarını önlemek ve bu suretle hukuk ve ceza mah
kemelerini ağır dava yükünden kurtarmak da bu Ge
nel Müdürlüğün kadastro hizmetinin tamamlanması 
ile mümkün olabilecektir. 

Bütün bu kıymetli hizmetleri yapan bu Genel 
Müdürlüğün hizmet gayesi, gayri menkulleri hukukî 
bir hüviyete bağlatmak, şahsın veya devletin mülki
yet ve mülkiyete malikiyet hakkını ortaya koymak
tır. Hududu, ölçüsü, cins ve evsafı ile sahibini tespit 
etmek, böylece niza mevzuu olmaktan kurtarmak su
retiyle mülkiyet hakkına hukukî bir intizam vermek
tir. Mülkiyeti şahsın veya hükmü şahsiyetin maliki-
yetine tevcih ve teslim etmektir. 

Bu tarla, bu bina, bu arazi veya arsa «Benimdir»ı 
demek suretiyle mülkiyet sahibine bir itimat temin 
etmektir. 

Halk arasında, «Tapu kaydı gayri menkulün nikâ
hıdır» denir, işte gayri menkulü bütün teferruatı ile 
hukukî esaslara bağlatan müessese Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüdür. Bu hizmetleriyle Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiyemizin en hayatî 
bir mevzuu olan ve tabiri caiz ise her ferdin canı 
kadar ehemmiyet verdiği mülkiyet hakkı hizmetini 
görmektedir. Memleketimizin 67 vilâyeti 572 kazası 
ve 40 000 civarındaki köyümüzün sakinleri bu hiz
metin özlemi içindedir. Vatandaşlarımızın her gün baş
vurdukları dairelerimizden biri, belki de birincisi
dir. Bu başvurmaların her yıl biraz daha artması 

ve işlerin de o nispette çoğalması bir vakıadır. Bu 
derecede ciddî ve hayatî bir amme hizmeti için her 
türlü maddî fedakârlığın zaruretinde hiç kimsenin 
tereddüdü olmamalıdır. Ancak bu husustaki konuş
maların çoğu, bu şerefli çatı altında kalır. Çok za
ruret arz etmeyen hizmetlerin bu çok hayatî hizme
te tercih edildiğini ve öncelik kazandığını da esefle 
müşahede ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün 1975 yılı içerisinde yapmış oldu
ğu hizmetleri; tapu işlemleri, kadastro işleri ve ta
pulama işleri olmak üzere üç bölüm üzerinde, ra
kam vermek suretiyle arza- çalışacağım. 

Toplu işlemleri: Tutulan istatistiki bilgilere göre 
günlük tapu işlemlerinin devamlı bir şekilde arttığı 
görülmektedir. 1 . 10 . 1975 tarihi itibariyle tapu 
dairelerinde 987 018 muamele yapılmış ve elde edi
len, Emlâk Alım Vergisi, Damga Resmi Vergisi, daire 
dışı akitlerde Hazine payı, tapulama ve kadastro 
harçları ile Malî Denge Vergisi, topalm olarak 
1 312 461 253 liraya baliğ olmuş ve malî yıl sonuna 
kadar iş sayısının, yaklaşık olarak 1 692 000'e harç 
ve vergilerin de tahminen 2 250 000 000 lirayı bula
cağı sanılmaktadır. 

Bu rakamlar gösteriyor ki Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü gerçekte bir vergi dairesi değil; ama 
dolaylı şekilde büyük bir irad müessesesidir ve ge
lirleri yatırım imkânları nispetinde seneden seneye 
artmaktadır. 

Kadastro işleri: Yıllık çalışmalarda Kasım 1975 
sonu itibariyle 85 000 parsellik iş yapılmış olup, Şu
bat 1976 sonuna kadar toplam parsel sayısının 
120 000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu meyan-
da ve yıl içinde çeşitli âfet bölgelerinde 7318 parse
lin kadastrosu yapılmıştır ve bu hizmetin zamanın
dan önce yapılması ve bitirilmesi gerçekten takdire 
şayan bir hizmettir. Bilhassa âfete uğramış bölge
lerde bu derece azamî dikkat, gayret ve şevkle zamanın
dan önce bitirilerek afetzedelerin ıstıraplarım din
dirmeye matuf bu şerefli hizmette emeği geçen Tapu 
ve Kadastro mensuplarına grupum ve şahsım adına 
minnet ve şükranlarımı huzurunuzda ifade etmeyi 
vazife sayarım. 

Bundan başka 1975 malî yılı icra programına 
alınan 175 000 parsel 1968 yılından beri ödenmek
te olan fazla mesai esasına göre hazırlandığı ve 1971 
yılından beri fazla mesainin ödenmemesi sebebiyle 
yıllık hedefin ancak % 75 nispetinde gerçekleşebile
ceği tahmin edilmektedir, 

— 660 — 



M. Meclisi B : 61 20 . 2 . 1976 O : 2 

Bugüne kadar 48 il ve 114 kazanın kadastrosu 
yapılarak Kasım, 1975 sonu itibariyle 1 903 611 
parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. Halen bu iş
leri yürütmek üzere 14 vilâyet ve 62 kazada 76 mü
dürlük halinde, bu müdürlüklerle bağlı yetki ile 
1 vilâyet ve 25 kazada olmak üzere, 102 bölgede 
kadastro işlerine devam olunmaktadır. Kadastro
suna devam olunan 14 vilâyetten 3'ünün de esasen 
kadastrosu yapılmış olup, bugünkü faaliyetin son
radan genişleyen belediye smırları içindeki gayri 
menkûllerle alâkalı olduğu Ve malî yıl sonuna ka
dar 4 kazanm daha kadastrosunun bitirileceği anla
şılmıştır. Mevcut bölgelerden 76 adedi müstakil 
kuruluş olup, 26 adedi bu müdürlükler tarafından 
yetki ile yürütülmektedir. 

Tapulama işleri: 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 
1950 yılında başlamış olan tapulama çalışmalarının 
gayesi, köylerdeki tapulu gayri menkûllerin tapu 
kayıtlarını yenilemek ve tapusuz tasarruf edilenle
rin kanunlar uyarınca zilyetlik esaslarına göre ka
yıtlarını tesis ve planlarını düzenlemektedir. 6587 sa
yılı Kanunla ileri memleketlerin tatbik ettiği fotoğ-
rametrik usule geçilmiştir. 1976 yılında teknik icap 
ve zaruretler gözönünde tutularak 19 bölgede klâsik, 
88 bölgede fotoğrametrik ve 5 bölgede de fotoğra-
metr'ik - klâsik olmak üzere 112 bölgede 580 ekip 
halinde tapulama çalışmalarına devam olunmakta
dır. Bu bölgelere ilâveten, aceleyi gerektiren ve özel
likle yatırım projeleri ile ilgili bulunan 305 yerde de 
yetkili olarak tapulama çalışmalarına devam edile
ceği anlaşılmaktadır. Kasım 1975 sonuna kadar 
13 222 köyün tapulaması ele alınmış ve bunlardan 
11326 köyün tapulamasının tamamlandığı, 1 896 köy
de çalışmaların devam ettiği, bunlardan 442 köyün 
tapulamasının bitmek üzere olduğu görülmektedir. 

Buna, göre 13 169 639 parselde 144 681 255 dö
nümlük sahanın plana dayalı tapu kütükleri tanzim 
olunmuştur. 

Yıllık çalışmalarda Kasım, 1975 sonuna kadar 
732 944 parselde 9 738 884 dönümlük (9 738 km2 

lik) bir arazinin tapulaması yapılmıştır. Bu mikta
rın malî yıl sonuna kadar 11 000 km2'yi bulacağı 
anlaşılmaktadır. Tapulamanın 1975 icra programı da, 
kadastroda olduğu gibi, fazla mesai esasına göre 
tanzim olunmuş ve fazla mesainin ödenmemesi se
bebiyle bu hizmet kolunda da hedefe ulaşılamamış, 
ancak yıllık hedefin % 80'i civarında gerçekleşe
bileceği neticesine varılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarıda arz ve izahı
na çalıştığım Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
ayrılan 1976 bütçe tahsisatını kifayetsiz görüyoruz. 
Hizmetin ağırlığı ve iş hacminin genişliği dikkate 
alınmamış görünüyor ve bu dikkatsizlik senelerden 
beri devam ederek geliyor. Bu Genel Müdürlüğe 
1972 yılında 226 milyon, 1973'te 296 milyon, 1974 yı
lında 372 milyon, 1975 yılında 402 milyon ve 1976 
yılı olan elimizdeki bütçe yılı için de 629 952 700 lira 
tahsisat ayrılmıştır. 

Rakamlar dikkatle tetkik edildiğinde görülüyor 
ki, önceki senelerin farkları personel maaş ve mas
raf farkları ile para değerinin düşmesi ve artışa de
vam eden zamları karşılayacak kadardır. 1976 yılına 
ait bütçede % 56.6 gibi bir artış gözükmekte ise de, 
20 yılda bitirilmesi tasarlanan Türkiyemizin kadast
rosuna hiçbir fayda getirmeyeceği ve bu gibi bütçe tah
sisatları ile birkaç 20 yıl sonra bitirileceği de apaçık 
ortadadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi böylece ifade ettikten sonra 
birkaç temennimizi de arz ederek konuşmamı bağla
mak istiyorum: 

1. Arşivlerde bulunan eski yazı ile yazılmış ka
yıtların yekûnu 45 000 000'dur. 1959 - 1970 yılları 
arasında verilen ödeneklerle ancak 3 200 000 civarın
da kayıt yeni yazıya tahvil edilmiş, 41 800 000 civa
rında kayıt halen eski yazı haliyle arşivlerde bek
lemektedir. Eski yazıyı bilen memur neslide tüken
mektedir. Bu çok tehlikeli bir ihmaldir. Birkaç sene 
sonra bütün Arabistan Yarımadasındaki. eski Türk-
çemizden anlayan insanları toplasak bile bu kayıt
ları sıhatli bir şekilde yeni yazıya çevirmek mümkün 
olmayacaktın Gerekli tahsisatın elemanlarla birlik
te teminini çok zaruri görüyoruz. 

2. Yukarıda arz olunan hizmetlerin plan hedef
lerine ulaşabilmesi için 1976 bütçesi tahsisatı kâfi de
ğildir ve her yıl iki milyar civarında bütçeye katkıda 
bulunan bu kuruluşa gerekli ehemmiyet verilmemekte
dir. 

3. Arazide çalışan ekiplere 250 gün çalışma im
kânı ve fırsatı verilmek suretiyle plan hedeflerini ger
çekleştirmek zaruridir. 

4. Ekiplere, hizmete kifayetli ölçüde motor!'* 
araç verilmeli ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Mü
dürlüğünce birinci derecede tercih hakkına sahip kı
lınmalıdır. 

5. Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa zaman
da halli için tapulama mahkemeleri çoğaltılmalı ve 
çalışma imkânları artırılmalıdır. 
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Bütün bu temennilerle birlikte Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçesinin milletimize, 
Devletimize, Tapu ve Kadastro camiası mensuplarına 
hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan diler, Yüce 
Meclisi tekrar hürmetle selâmlarım. (M. S. P. sıra

larından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yardımcı. 
Şahısları adına söz sırası Sayın Osman Aykul' 

undur; buyurunuz Saym Aykul. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ile 
ilgili olarak, kişisel görüşlerimi Yüce Meclise sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Ülkemizin kalkınmasında çözüm bekleyen ve kal
kınma programlarının birinci maddesini teşkil eden 
sorun, üretime dönük halkçı bir ekonomi düzeninin 
kurulmasıdrı. 

Bozuk düzeni değiştirerek Anayasa doğrultusun
da özgür ekonomi düzeni kurulmayınca bunu başar
mak mümkün olmayacaktır. Ekonomimizin güçlen
mesi de, dışa bağlılıktan kurtarılarak, hammadde kay
naklarımızın kendi ulusumuz yararına kullanılmasiy-
le mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde uzun yıllardır çar
pık ve sömürüyü esas alan kapitalist bir ekonomi gö
rüşü uygulandığı için, bugün az gelişmiş bir ülke 
olarak kalmışızdır. Bunun sebebi de, Başbakanın ve 
Cephe Hükümetinin savunduğu, özellikle bilerek uy
gulamaya koydukları görüştür. 

Türkiye, bir tarım ülkesidir. Bir tarım ülkesinin, 
sanayi devrimini gerçekleştirmiş ülkelerle yarışa 
çıkması ve dış pazarlarda güçlü olarak yerini alması 
mümkün müdür? Bugün içinde bulunduğumuz ekono
mik tablonun göstergesi budur. Atom çağmdan feza 
çağına geçmiş olan dünyamızda, ülkemizin ilkel bir 
tarım ekonomisine dayandırılması, sağduyu sahibi 
her kişiyi düşündürmeye yeter de artar bile. 

Vermemiz gereken en büyük kavga, geri kalmış
lığı yenmek, yoksulluğun kökünü kurutmak olmalı
dır. Bunun için: 

1. Üretimin temel kaynağı olan topraklar, Ana
yasamızın öngördüğü biçimde Toprak Reformu ya
pılarak, halkın malı haline getirilmelidir. 

2. Toprak reformunun yapılabilmesi için de, 
tapu ve kadastro çalışmalarının tamamlanması, özel
likle bir karış toprak bırakılmadan, nerede ne kadar 
toprak bulunduğunun bilinmesi de, hem üretimin 
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artırılması, hem sanayie kaynak hazırlanması ve hem 
de topraksız köylülerin biran önce toprağa kavuş
turulması yönünden büyük önem taşımaktadır. 
Sayın milletvekilleri, gelişmiş olan ülkeler hiç dur
madan dev adımlarla ilerlerken toprak reformunu 
gerçekleştirmemek, çağımızda modası geçmiş kafa
ların mantığına terkedilmiş olarak ortada durmak
tadır. 

Toprak reformunu yapmak, 40 milyon nüfusu bes
lemek, sanayie hammadde kaynağı bulabilmek için.. 
İsteseniz de istemeseniz de mecbur hale gelmiştir. 
Bu reform mutlaka yapılacaktır. 'Bundan dolayı ka
dastro çalışmaları hızlı bir şekilde geliştirilmeli, 
toprak reformunun yapılabilmesi için gerekli ha
zırlıklar tamamlanmalıdır. 

Jç göçü önlemek, üst düzeyde üretime geçmek 
ve gerçek sanayii kurabilmek için geciktirilmiş olan 
toprak reformu yapılmalıdır. 

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, mülkiyet ve 
özellikle toprak mülkiyeti sorununa çözüm getiril
memesi cidden üzücüdür. Tapu kadastro çalışmaları
nın başlamasından bu yana yararlı çalışmalar yapıl
makla beraber, üzerinde durulması ve çözüme bağ
lanması gereken bir yığın, yoğun çalışmayı gerek
tiren iş vardır. 

Bunları özet olarak şöyle sıralayabiliriz: 

1. Köyler arasında sık sık ve üzücü olarak sonuç
lanan mera ve yayla kavgaları için gereken tedbirler 
alınmalıdır. Bu ihtilâflar önlenemediği için, köyler ara
sındaki barışı sağlamak mümkün olmamıştır. Köylü
lerin bu anlaşamamazlıklar yüzünden birbirlerini öl
dürdüklerinin bilindiğini sanmaktayız, 

2. Bazı illerde tapu kadastro çalışmaları ya
pılmış ve yapılmaktadır. Fakat, kadastro müdürlük
lerinin faaliyetlerini durdukları bazı illerin, birçok 
köyünün, arazileri kadastrodan geçirilememiştir. 

3. Üzerinde durulması gereken en ölemli sorun; 
orman içi köyleri arazilerinin kadastrodan geçiril
mesi ve tapularının köy haklına verilmesi sorunu
dur. Orman içi köyleri arazilerinin hemen hemen 
tapusu yoktur. Tapu kadastro çalışmalarınşn, aslın
da yoksul olan bu köylerden başlaması gerekirken, 
bu köyler geri plana itilmiştir. Orman Bakanlığı ile 
Devlet Bakanlığı arasında gereken anlaşma yapılarak 
yasa değişikliğine gidilmeli ve orman içi köyleri arazi
lerinin kadastrodan geçmesi sağlanmalı, uygulama
da görülen ayrıcalık ortadan kaldırılmalıdır. 

Orman içi köyleri, orman ve arazi çelişkisi yö
nünden, büyük bir sıkıntı içindedirler, Bu köylü-
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ler yeterince hem orman gelirlerinden, hem de or
man içindeki arazilerden yararlanamamaktadırlar. 
yıllardır orman köylüsü ile orman idaresi arasında
ki anlaşamamazlık sürüp gitmektedir. Köylü orma
nın içinde yaşadığı halde, orman ürünlerinin gelirle
rinden nasibine hiçbir şey düşmemekte, bir avuç var
lıklı kereste tüccarı ormanı yiyip bitirmekte ve tü
ketmektedir. 

Ekilir dikilir arazi ile orman arasındaki tehdit 
kesin olarak yapılamadığı için orman köylüleri mah
keme kapılarında sürünmektedir. Orman davaları
nın sayısı büyük boyutlara ulaşmıştır. Orman köy
lüleri, bu uygulamalar karşısında ne yapacağını şa
şırmış, Hükümete karşı güvencesini yitirmiştir. En 
büyük endişemiz, Devlete karşı da güvencelerini yi
tirmeleri olacaktır. 

Bu köylüler mahkemeye gidip gelmekten bık
mışlardır. Orman tahdit komisyonları, bazı köylü
lerin ellerinden arazilerini alarak, onları arazile
rinden uzaklaştırmalardır. Bu çalışmalar Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne devredilirse daha iyi 
sonuç alınacağı kanaatindeyim. Bu köylüler şimdi 
ne yapacaklardır.? Orman varlığımız da korunmak 
suretiyle, bu köylülerin uzun yıllardır süregelen bu 
dertlerine gerekli çare bulunmalıdır. 

Uzun süredir işbaşında kalan ve «Orman sizin, 
oy bizim» diyen bir zihniyetin temsilciliğini yapan 
ve orman köylüsünü aldatarak oyunu alan bir si
yasî partinin, orman köylülerini nasıl perişan etti
ği ortada açık ve seçik olarak gözükmektedir. Aca
ba bunun sorumluluğunun ağırlığını -vicdanların-
da taşıyabiliyorlar mı? 

4. Göl ve bataklıklar kurutularak büyük mik
tarda topraklar elde edilmiştir. Bu toprakların büyük 
bir kısmı, o kurutulan gölün çevresinde arazisi bu
lunanların eline geçmiştir. 

Devlet milyonlarca lira para sarfederek bu ba
taklık ve gölleri kurutmuştur; fakat bu topraklar 
yoksul ve topraksız köylülerin mülkü haline getiril-
lememiştir. Maliye Bakanlığının, bu biçim elde edilen 
Hazine arazilerini kiraya verdiği de bilinmektedir. 
On dönüm yer kiralayan zorba veya nüfuz sahibi 
bir kişinin, 50 - 100 dönüme kadar yer sürdüğünü de 
acaba Maliye Bakanlığı bilmekte midir? 

Kurutma sonucu elde edilen bu toprakların hal
ka dengeli bir şekilde dağıtılamayışı da köylüler ve 
köyler arasında geçimsizlik kaynağı olmaktadır. 

Hazine Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü anlaşarak bu önemli sorunu çözü
me bağlamalıdır. 

Halkımıza ve köylümüze karşı olan görevleri şim
di yapmayacağız da ne zaman yapacağız? 

Sayın milletvekilleri, kalkınmak isteyen köy
lümüz için bu işlerin yıllardır sürüncemede kal
masının sorumluğunun, sorumlular tarafından bi
linmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, bir dakikanız kaldı, 
toparlayınız efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Gerçi Cephe Hükümeti gibi topraksız köylünün 
toprağa kavuşmasından korkan bir Hükümetten ve 
«Tapuyu deldirmem» diyen bir Başbakandan halk 
için, köylü için bu görevleri istemek boşunadır; yıl-

. lardır biz bunu izlemişiz ve görmüşüzdür. Çünkü 
yılların uygulamaları ve sonuçları ortadadır. 

Bugün Türkiye'de topraksız köylü varsa, kendi
sine sömürü düzenini ve kapitalist ekonomiyi ka
bul etmiş olan ve uzun yıllardan beri iktidarda bu
lunan «Demokrat Partinin devamıyım» diyen Ada
let Partisi, köylünün topraksız kalmasında birinci 
derecede sorumludur. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, vaktiniz doldu efen
dim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Urfa'da toprak 
reformu uygulamasının amaçlarından saptırılarak 
yozlaştırılması, bu söylediklerimiz için en geçerli 
ve en gerçek bir kanıttır. 

Sayın milletvekilleri, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, tapulama ve kadastro işelrinin 20 yılda biti
rilmesini öngörmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün bu söylemiş olduğum çalışmaları yapa
bilmesi için: 

1. Teknik eleman ve personel sorunu çözüme 
bağlanmalıdır; 

2. Arazide bizzat çalışan teknisyenlerin çalışma 
şevklerini artırıcı ve maddî sıkıntılarını giderici, ge
leceklerini güvence altına alabilecekleri gerekli ted
birler getirilmelidir; 

3. Taşıt aracı sıkıntısı giderilmelidir; 
4. Çalışmalar için çağdaş düzenlemeler getiril

meli ve yeterli ödenekler ayrılmalıdır; 
5. İl ve ilçelerdeki tapu daireleri ile ilgili yeni 

düzenlemeler yapılmalı, eskimiş yasalar değiştiril
meli, vatandaşlara gereken kolaylıklar gösterilmeli-
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dir. Bu yönde, çelişkileri ortadan kaldırıcı tedbirler 
alınmalıdır. 

Bir gün, Türkiye'nin karanlık ücra noktalarında 
yaşayan, bir karış toprağa muhtaç milyonlarca top
raksız ve işsiz halkımızın toprağa kavuşması, kendi 
mülkünün üzerinde ülkemizin kalkınması için gerek
li üretimi yapabilmesi, mutlaka Cumhuriyet Halk 
Partisinin tek başına iktidara geldiği zamanı, demok
ratik sol anlayışının uygulanmasını beklemekte
dir. 

Bizler, halkın içerisinden gelen köy çocukları ola
rak, köylümüzün ve topraksız vatandaşların toprak
sızlığını, yoksulluğunu, bir türlü ne aklımıza, ne vic
danımıza ne de sağduyumuza sığdıramıyoruz. Bu an
layış içerisinde, halkımızın ve ülkemizin yararına 
toprak reformunun yapılması gerektiği inancında
yız. 

Bu bütçenin ülkemize ve ulusumuza yararlı olma
sını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Ankara);— Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; ' 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi 
üzerinde yapılan eleştirilere kısaca cevap vermek 
istiyorum. 

Bu arada şunu 'ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüleri, 50 senelik Cumhuriyet hükü
metlerinin ne kadar hizmet kusuru varsa, bunu 8 aylık 
Hükümete yükleyerek insafsızlığın akıl almaz örnek
lerini vermektedirler. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — 7,5 aylı
ğına yüklendik, 8'ine de yükleniriz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-

VAN (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin sa
yın sözcüsünün Tapu ve Kadastro bütçesi dolayısıy-
le ileri sürdükleri tenkitler veyahut temenniler, 
yalnız bugünkü Hükümetin değil, bütün Cumhuriyet 
hükümetlerinin üzerinde durması gereken meseleler 
olarak kabul edilebilir. Fakat, maalesef nerede bir 
hizmet kusuru varsa, hemen o kusur şahsileştirile-
rek, ya bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin Başveki
line izafe edilmekte, veyahut bir yardımcısına izafe 
edilerek bir haksızlık örneği verilmektedir. Bunu tes
pit etmek istiyorum. 

Doğru söylemek menfaatten üstündür. Siyasetle 
uğraşanlara yakışan da doğru söylemektir. 
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Toprak ve tarım reformu meselesi burada mü
zakere edilirken ifade etmiştim, 11 500 aileye toprak 
verileceği. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri tara
fından ısrarla ifade edilmektedir. 

Senatoda Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
bütçesi konuşulurken de söyledim, 11 500 aileye top
rak verileceği tabiri, kural olarak söylenmiştir. Bu
nun ne programı vardır, ne elimizde bir dokümanı 
vardır. Bu genel olarak söylenmiş bir şeydir. Bunun 
üzerinde fikir inşa etmek haksızlıktır. Bir proje var
sa, Cumhuriyet Halk Partili sözcü arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, getirsinler, şimdi istifa edeceğim. Bir 
proje olmadan hayalî rakamlar üzerine tenkit yap
manın bir faydası yoktur. 

Ayrıca, diğer bir husus daha var; hukukta tapu
nun deldirilmemes'i meselesi. Muhterem arkadaşla
rım, işgalle, boykotla, mülkiyete tecavüzü kastedi
yorsanız, hukukun üstünlüğüne saygılı bir Hükü
met olarak, bu şekilde bir tapu deldirme meselesin
de muvaffak olamazsınız; biz bunu yaptırmayız. Hu
kukun üstünlüğüne saygılı bir Hükümetten böyle 
bir talep beklemeniz doğru değildir, yanlıştır, insaf
sızlıktır. Bunun dışında, kanunun verdiği imkânlar 
kullanılarak toprak ve tarım reformu yapılmakta
dır. Defaatle bu kürsüden ifade edildiği gibi, yoz
laştırma diye de bir şey yoktur; fakat ne yazık ki 
Cumhuriyet Halk Partisine mensup bazı arkadaşla
rımda mutlaka bazı mefhum ve tabirlerle hedefe 
hücum etmek bir saplantı haline gelmiştir. Tavsiye 
ederim bu saplantıdan vazgeçiniz. 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — Saplantı sizde. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO-
VAN (Devamla) — Bunun dışında sayın sözcünün bir
kaç cümlesini tashih etmek istiyorum ki, bunlar yet
kililerden aldığım bilgilerdir. 

Bunlardan birisi, «13 yıl geriden takip edilmekte
dir ve 13 yıl gerileme olmuştur» ifadesinde bulunmuş
lardır. Zannediyorum bu, iki hususun bir biliyle ka
rıştırılmasından doğan bir şeydir. 

Bunlardan birisi, harita çekimi meselesi; diğeri de, 
kadastronun hukuken yapılma meselesidir. Kadast
ronun hukuk ölçülerine göre yapılmasında prog
ramın % 80'i muvaffak olmuştur, yetkililerin ifa
desine göre. Sayın, ark adaşımız, harita alımıyle ka
dastro meselesini aynı ayarda tutmaktadır ve o şe
kilde de bir yanlış yaklaşım yapmıştır. 

Bunun dışında, 13 yılda 12 bine yakın memurun 
aleyhine dava açıldığını söylediler. Tapu ve Kadast
ro Umum Müdürlüğünün bütün personeli 10 bin ka-
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dar-değildir. O halde, 12 bine yakın memur hakkın
da soruşturma açılması bu bakımdan tutarsızdır. Yet
kililerden aldığım malumata göre, 9 memur suçlu gö
rülmüş ve görevinden ayrılmıştır. Mesele bu kadar-
dn. 

Bunun dışında Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğünü çok yüksek seviyede tenkit eden, kusur ve nok
sanlarını tespit eden arkadaşlarımız çıkmıştır. Bu ' 
arkadaşlarımızın tenkitleri de nazarı itibara alına
rak, işin zamanlandırılması, teknik yetersizliklerin 
giderilmesi ve personele gerekli düzeyde hizmet ve 
imkân verilmek şartiyle 1976 yılı tapu ve kadastro 
çalışmalarının daha hızlı, daha rasyonel bir şekilde 
yapılacağını yüksek huzurlarınızda ifade eder, beni 
dinlediğinizden dolayı teşekkürler ederim. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına Sayın Ömer Kahraman, buyurun 

efendim. Saat 18.23'tür; 10 dakikalık süreniz vardır 
efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün 1976 malî yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Grupları adına konuşan kıymetli sözcü arkadaş
larım/Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün neler 
yaptığını, neleri yapmadığını, kuruluşun amaç ve ga
yelerini dile getirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün, teşkilâtlanmış mevcut bakanlıkların 
bir kısmından da daha önemli işler gördüğüne ina
nıyor ve bir bakanlık haline getirilmesinde büyük 
fayda vardır diyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünyanın olu
şumundan bu yana insan topluluklarını en çok uğ
raştıran şey toprak konusudur. Toprak için karde-
şhı kardeşi vurduğunu, komşunun komşusunu oldur
duğunu, köyler ve kentler arasında büyük kavgalar 
çıktığını ve milletlerarasında savaşlar yapıldığını bi
liyoruz. Toprak için atalarımız, «Toprak tükenme
yen bir hazinedir»; «Her şey vatan için»; «Benim sa
dıkyat'im kara topraktır» gibi sözler söylemişlerdir. 

Bugün devletler arasında nasıl sınırlar meydana 
geldiyse, fertlerin de sahip oldukları toprakların sı
nır ve tapusunun olması zorunludur. «Tapusuz top
rak, nikâhsız avrat» sözü büyük bir mânâ taşır. Bir
çok memleket tapu ve kadastro işlerini çoktan ta
mamlamıştır; fakat biz, her şeyde olduğu gibi, bu iş-

I te de çok ağır gidiyoruz. Bunun için toplumumuzda 
büyük huzursuzluk ve büyük haksızlıklar meydana 
geliyor. Bu yüzden mahkemelerde binlerce dosyalar 

I var, cezaevlerinde binlerce vatandaşımız ıstırap çek
mekte ve avukatlar bu yüzden tomar tomar para ka
zanmaktadırlar. Ben, köylerde çok gördüm, sahip oi-

I duğu toprağına tapu alabilmek için vatandaşlarımı
zın toprağın değerinden fazla mahkeme ve avukat 
parası verdiğini. 

Öyle ise ne yapmalıyız? Kanımca : 

I 1. Topu Kadastro Genel Müdürlüğünün tek-
I nik kadrosu daha geniş tutulmalıdır. 

2. Bu kadrolarda çalışanlara, tahsiline göre de
ğil, gördüğü işe göre para verilmelidir. 

I 3. İhtiyaca cevap verecek şekilde araç ve gereç 
I temin edilmelidir. 
I 4. Planın öngördüğü hedefe ulaşabilmek için, 
I işler çabuklaştırılmalı, çiftçimiz biran evvel toprağı-
I na sahip kılınmalıdır. 
I Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; biraz da Tapu 
I Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilâtında gördü-

. I güm aksaklıklara değinmek, istiyorum. 
I Bizde bir atasözü vardır: «Zengin arabasını dağ-
I dan aşırır, fakir düz ovada şaşırır» derler. Öyle ise, 
I insan olarak biz «Dağdan arabasını aşıranlara» de-
I ğil, «Düz ovada şaşıranlara» yardımcı olmalıyız. 
I Ceketini ilikleyip, şapkasını eline alıp, kapıyı vurup, 
I içeriden «Gel» sesini duyduktan sonra tapu sicil mu-
I hafızının odasına giren, ellerini bağlayıp saygı ile me-
j mura işini arz eden bir köylünün karşısında, bazı me-
I murların ne insanlığa, ne de görev ahlâkına yakışma-
I yacak şekilde hareket ettikleri duyulmaktadır. Yal-
I varıp yakarmasına rağmen işi olmayan vatandaşla-
I rımızın, bir aracı bularak, işlerini para ile yaptırd^k-
I larına çok rastlanmaktadır. Paralı ve hatırlı kimse-
I lerin işlerinin yapılışında kolaylık ve çabukluk sağlan-
I ması, Anayasamızın eşitlik ilkesini zedelemektedir. 

I Bilhassa, köylü vatandaşlarımızın işleri sürünce-
I mede bırakılıyor. «Bugün git yarın gel» polltikaşm-
I dan en çok köylü vatandaşlarımız haklı olarak şikâ-
I yetçidirler. 
I Tapulama komisyonları çok ağır çalışmaktadır. 
I Ölçümü yapılan birçok köylerin tapuları aylar ve yıl-
J 1ar geçtiği halde verilememektedir. 
I Sayın arkadaşlarım, bu bozuk düzende yalnız topu 
I dairelerinde değil, hemen her yerde bazı görevlilerin, 
I Devletten maaşını, vatandaştan da rüşvetini alarak 
I iş yaptıklarını bilmekteyiz. Tapu Kadastro Genel 
I Müdürlüğü personelinin eğitiminde, atanmasında, 

665 — 
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kontrolünde daha dikkatli olunmalıdır. Şikâyetler 
mahallinde inceletilmeli, suçluluk ortaya çıkınca da 
görev yeri değil, görevi değiştirilmelidir, cezası çekti-
rilmelidir. Görevi dürüst yapanlara yüce milletimiz 
adına, milletin bu yüce kursusundan* teşekkürü borç 
bilirim. 

1976 malî yılı Tapu Kadastro Bütçesinin kendi 
teşkilâtına, ve yüce Milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

B) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
Program Lira 

101ı Genel yönettim ve destek hiz-
anötieri 48 152 300 
(BAŞKAN — Bölümü oylairmı-> 
zıa sunuyorum. Kalbul eden^ 
ler... Kalbul etmeyenler.,. Ka
lbul edilmiştik. 

111! Tapu, tapulama ve kadastro 
çahşmalarının yürütülmesi 578 795 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını^ 
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı-
lalmaiyan transferler 3 005 200 
İBAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden-
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. 
Senatosu S. Sayısı: 516) (1) 

(1) 237 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. i 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere geçiyoruz., 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 

grupları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum : 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı, Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Hilmi Türkmen, Milî Selâmet Partisi Grupu 
aidma Sayın Ömer Lüitfi Zararsız, Cumhuriyet Halik 
Partisi Grupu adıma Saıyın Etem Eken, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın İlhan Aytekin. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri okuyorum: 
Sayın Fatma Ferifıa Öztürik, Sayıır Kerem Şa

hin, Sayın Mikail İlcin, Sayın M Sanlı, Sayın 
Müfit Bayraktar, Sayın Osman A)ykul, Sayın Ömen 
Kahraman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan 
Değer, Sayın Mehmet Pamuk, Sayın Enver Akova, 
Sayın Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Or
han Çaneri, Sayın Kemal Ataman, Sayın Hasan Öz-
çelik, Sayın Kemal Gönül, Sayın Etem Eklen. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı?.. Yoka 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi 
Türkmen; (buyurunuz efendim, (D. P. sıralarından 
'alkışlar) 

İD. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN 
(Samsun) — Muhterem Başkan, muhterem milietve-
k'fflieri; 1976 malî yılı münaselbeâyılie Vakıflar Genel1 

Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Demokratik Parti Gru
pu adına söz almış bulunuyorum.: 

Vakıflar, 1924 yılında 429 Sayılı Kanunla Genel 
Müdürlük olarak kurulmuştur. 

Vakıf ferdin şahsî mülkünü, kendi arzu ve ira-
desiıyle şahsî mülkiyetinden çıkararak, hayır maksa-ı 
dryle insanların ımenıfaaltine tahsis eitmek'tir. 

İslâm hukuku, vakfı; «iBir aynı, Allah'ın mülkü 
olmak ve menfaati halka ait olmak üzere hapis ve 
tevkif etmektir.» diye tarif eder. 

Bu bakımdan vakıf, alınamaz, satılamaz, bir 
»başkasına devredilemez; çünkü o Allah'ın mülküdür. 
Vakfeden kimsenin külyduğu santiarın dışında isti
mal edilemez, Yine İislâım hukukunda, vakfeden 
kimsenin koyduğu şartı şöyle tarif eder? 

«Vakfın, yani vakfeden kimsenin şartı, Sâri'in 
nassı .giıbiidir.» 

Buradaki «Sâri» den murat; Cenabı Allah'tır. 
Vakfeden kişinin şartı, Allah'ın nassı gibidir; de
ğiştirilemez, hiçbir kimsenin onun değiştirmeye hak
kı ve yetkisi yok demektir. Vakfeden kimse, hangi 
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esaslar içinde kuianıfenası gereklttiğinli tayin etmişse 
o esaslar içerisinde vakıf kullanılır: Eğer bu tayin 
edilen esasların dışına çıkarsa, vakıf, gayesinin dı
şında kullanilıyor demektir. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizde mev
cut olan vakıflar, daha ziyade Osmanilı devrinden 
Cumhuriyet devrine intikali etmiş olan vakıflardır. 
Esefle burada kaydedelim k'i, Cumhuriyet devrine 
intikal ettikten sonra memleketlimizde, daha önceki 
zamanlara nispetle vakıf hareketi hayli durmuştur. 
Bunun sebebi de vakıfların bir kısmının gayesinden 
uzaklaştırılması ve halikın itimadını sarsması/dır. ^ 

İkinci sebep; halkın hayrî mânada vafcfötmesi 
'için teşvikte bulunulmamıştır. Vakfın ne kadar bü
yük önem kazandığını, ancak şurada birkaç sene 
önce Kılbrıs harbi mülâhazası ortaya çıktığı zaman 
anlamış bulunuyoruz ve bunun için de Hava Kuv
vetleri Vakfı, . Kara Kuvvetleri Vakfı ve Deniz 
Kuvvetleri Vakfı diye üç ayrı vakıf kurulmuş bulu
nuyor. 

Bu vakıflar, ilk kurulduğu zaman fazla bir yar
dım olmuyordu. HatiırlayabiHdiğim kadarıyle, ilk 
defa vakıf kurulduğu zaman Hava Kuvvetleri Ku-
manıdanı bulunan zat, vakfa yardım edilmediğinden 
şikâyet ediyordu. 

iMuihterem milletvekilleri, üzerinden o kadar çok 
zaman geçmiş, ihmal edilmiş ve hayır hareketli teş
vik ©dilimlemiş ki, bu zaman içerisinde halkın alâka
sı azalmış. Halkın bu alâkasını vakfa teşvik edebil
mek içlin, daha çok dinî yetkisi olan kişilerden is
tif aide etmenin lüzum ve zarureti vardır. Bu vakıflar 
kurulduktan sonra bir kısım din görevlileri, yurt 
çapında vakıflara yardım edilmesi hususunda halkı 
teşvik edince, yardımlar, bu kurulan vakıflara ak
maya başlamıştır. 

Halkımızı vakfetmekten soğutan hareketlerden 
birisi de vakıfların gayesinin dışında istimal edilme
sidir. 

Memleketimizde pek çok fakir fukaranın, yok
sul ve kimsesiz olan insanların, dul ve yetimlerin 
rızkını temin edebilmesi, geçinebilmesi için vakfedi
len bir kısım kervansarayların, bir kısım kâr geti
ren müesseselerin bugün maalesef o yolda kullanıl
maması^ halkımızı vakıftan soğutmuştur. Hele da
ha öncelki hükümetlerce, ecdadın Rahman'a secde 
edilsin diye yaptırdığı camilerin, fakir fukaranın ye-
yip içmesi ve yatıp kalkması için yaptırdıkları ker
vansaraylar, imarethaneler, vakfın tamamen gaye
sinin dışında otel, bar, hattâ pavyon gibi, tamir 

edilerek, bir kısım dinen meşru kabul edilmeyen yer
lerde kullanılması, halkı vakıftan soğutmuştur. 

Ümiit ederiz ki, dinî hükümlerin ne ifade ettiğinli 
bilen, vakfın şartının, «Şâriln nassı» gübi olduğunu 
'bilen bir Devlet Bakanı bugün vazife başındadır. 

Bu vakıfları, daha önceki selef-i hükümetlerin 
kullandığı giıbi meşru olmayan yerlerde değil, tama
men memleketteki aç ve sefil, yatacak yer bulama
yan, yiyecek ekmek bulamayan, binlerce fakir ta
lebenin ihtiyacına tahsis etmesini istiyoruz. 

Muhterem milel'tvekilleri, vakıf, Peygamberimi
zin «İnsan öldükten sonra amel defteri kapanır; an
cak insanın amel defterine devamlı üç şey yazılır: 
Bunlardan biri, sevap olarak yazılan sadafca-i cariye
dir» diye ifade ettiği sözünden ilhamım alarak ha
yırsever kişiler tarafından meydana getirilmiştir. Va
kıf müesseseleri, ilhamını bu sözden almıştır. Çün
kü, adam öldükten sonra ameli kesiliyor; arkasın
dan devamlı amel etmiş gibi bir hayrın gelmesini isti
yor; bunun için de bir binayı, bir yeri fakirlerin, 
yoksul insanların, aç ve sefil insanların iaşesi iba
tesi, yatıp kalkması için tahsis ediıyör. Ne oluyor? 
Bilâhara bunu alıyorsunuz, tamamen gayesinin dı
şında kullanıyorsunuz. Bu vakfeden insanın koymuş 
olduğu şarta ihanetten başka bir şey değildir. 

Memleketimizde bir de tarihimizin daima kendi
sinden takdirle bahsettiği ve kendisiyle iftihar ettiği
miz büyük hükümdar Fatih Sultan -Mehmet'in İstan
bul'u fefchedişinden sonra, bizzat parasını - tarihî 
rivayetlere göne - cebinden ödeyerek alıp, kendi adı
na vakfettiği Ayasofya Vakfı vardır. Meselenin bu
rasına dikkatinizi çekmek isterim. 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra 
Ayasofya'yı bizzat Rumlara, gayrimüslümlere ce
binden parayı vererek satın alıyor ve şahsî mülkü 
Olarak kabul ediyor; tarihî rivayetler öyle gösteri
yor. Bilâhara da tutuyor, «Ben bunu ebediyen Rah
man'a secde edilsin diye vakfediyorum» diyor ve bir 
de vakfiye yazıyor. 

O büyük insan, hangi bir keramet dehasının ifa
desiyle bugünkü Ayasofya'nın durumunu o zaman 
görmüş gibi yaziiyor. Gayesinin dışında hiçbir kim
se kullanmasın bunu diyor; ama muhterem arkadaş
lar Ayasofya bugün müze olarak duruyor. 

Ayasofya'nın içinde, ama batıl, ama hak namı 
hesabına hiçbir ibadetin yapılmadığı bir vakıadır. Öy
le zannediyorum ki, Ayasofya'yı içinde ibadet etmek 
maksadııyle yapan hıristiyanlar bile bu haline üzül
mektedir. 
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Şiimdd (ben diyorum ki, bu Ayasofya meselesi 
Türkiye'de mühimi bir mesefedir ve ayrıca politika
cılar için de bir istismar metaldir. Biz pariaımerıto 
olarak bu istismarı ortadan kaldıralım, bir kısmının 
ağzımda sakız gibi bunu çiğnetmeyelim. «İktidara 
gelıdüğimliz zaiman AyaSofya'ya ibadete açacağız.» 
«Ayasofya'yı şöyle yapacağız, böyle yapacağız» söz
lerine lüzum ydk, buna fırsat vermeyelim. Ayasof-
ya bir hükümet kararı ile kapatılmışjtır, Meclis ka
rarı ve kanunla değil.! Bir (hükümet kararı ile kapa
tılan Ayasiofya, bir hükümet kararıyle açıla/bilir, 
rahatlıkla açılabilir. 

Şimdi Sayın Balkandan soruyorum: Bir hükümet 
kararı ile rahatlıkla açılabilir, belki geçmişte C.H.P. -
MJS.P. Koalisyonu zamanımda açılmamıştır veya açıl
ması için teşebbüs olmuş mudur, olmamış mıdır, 
ıbunu bilmiyorum; ama bu Hükümet zamanında da 
iböyle bir teşebbüs var mı yok mu? Bunu da öğren-
mdk isit/iyorum. 

, (Bellkü Sayın Balkanım mensup olduğu partimin dı
şında, Hükümete vücult veren diğer partilerim ba
kan üyeleri bumu istemeyebilirler. Ancak, Sayın Ba
kandan benim isteğim şudur: Sayım Bakan, en azın
dan Ayaisıofya yarasımı kalbimde (hissediyorsa, bu 
kararnameyS Bakamlar Kuruluna getirmesi lâzımdır; 
imza atmayanlar kimse, Türk Milletinim onu öğ
renmesi lâzımdır. (D. P. ve M. S. P. sıralanndan al
kışlar) 

Eğer, Millî Selâmet Partisinin üyesi ve şu amda 
da Hükümet üyesi bulunan, Sayın Bakan bu vazifeyi 
yapmazsa, ibunldan sonra gelecek olan seçimlerde, 
Ayasofya'yı Millî Selâmet Partisinin diline dolama
sına îmkân ve fırsat vermeyeceğiz.. Bakım bunu açık
ça söylüyorum burada.) Geföirsin kemdisıi, omlar red
detsin ve imza atmayanlar kimlerse, biz de öğrene-
Jlim ve bu dava bitsin, Yİrmi seneden berti bu mem
lekette «Ayasofya, Müslümanlarım kanayan bir yara-
sıdır, bu yara tedavi edilmeldir» diye halk bağırır, 
imzalar toplamırj Paırlaimemltioda konuşmalar yapı
lır. Parlamentoda, dşim garip ıtaırafı, konuşma yapan
lar, halk arasına girip Ayaısiofya'nın açılmasını is-
teyemHer bilhassa rrıMfatveMli seçilmiş, ibakam olarak 
kalbkııeye girmiş, /hâlâ bu meseleye meşter vurmu
yorsa, parmak basmıyorsa ıbu meselede samimî de
ğil demektir. 

Omum içim Sayım Bakamdan istlirtbanı ediyorum, 
bu meseleyi Bakanlar Kuruluma getirsin ve kurutsun, 
Kim iimza altmıyorsıa omlar da istismar etmesin. 

Muhterem arkadaşlarım, (bilindiği gibi vakıflar 
özel kuruluşlarıdır, Osmanlı devrimde müstakil mü
tevelliler tarafımdan idare edildikleri ve o devirde 
'büyük inkişaflar kaydettikleri bir vakıadır. Meş
rutiyet devri Anayasasının 111 mci ımaddesimde de 
vakıflarım tamamen muhtar olduğu yazılıdır. Dev
rimizde ise, siyasî iktidarım emrine verilirmiş, genel 
müdürlük olarak kurulmuştur. Aslımda bunu siyasî 
iktidarların emrimden de kurtarmak lâzımıdır. Çün
kü bu bir hayır müessesesidir. Bir partinin, siyasî 
emellerimin tahakkuk edebilmesi için, kendi emel
lerimin muvaffak olabilmesi içim vakıfları afet olarak 
kullanmasına müsaade ötmemek lâzımdır, Bu hu
susta da Parlamentonun (bir çalışmaya girmesi lâzım
dır. 

Demokratik Parti Grupu olarak vakıflar üzerin
de düşünebildiğimiz ve Hükümete tavsiye edebildiği-
miz bu kadardır. 

Demlolkratik Parti Grupu adıma hepimize teşekkür
lerimi sunarken, 1976 Yılı Vakıflar Bütçesinin 
memleketimize, milletimize ve Sayım Bakanlığım 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Hak'tan niyaz edenim. (D. P. sıralarından. alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Türkmen. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Harun 

Aytaç; buyurun. 

M. S. P. GRUPU ADINA HARUN AYTAÇ 
(Bolu) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğümün 19 76. M alî Yılı 
Bütçesi üezrimde Millî Selâmet Parti sinin görüş ve v 

temennilerimi dile getirmek üzere huzurunuzda bulu
mu yorum. 
, Vakıflar Genel Müdürlüğünüm şimdiye kadar yap

mış olduğu hizmetleri tayin, tespit ve 'temennilerimi; 
arz etmeden önce, vakfım mâna ve mahiyetime kısaca 
temas etmfelk işitiyorum. 

Vakıf, ansamlarmı yaratılışlarınlda mevcut olan, 
başkalarına yardım Ve iyilik etme duygularınldan 
doğan eski bir müessesedir. Bu müeisisesemin, insa
nın toplum hayatı yaşamaya başladığı andan itibaren 
var olduğunu kabul etmek gerekir. Vakıf, insanlık 
için, yüzyıllar boyu yaşamış ve insan hayatının 
günlük hadiseleriyle sıkı sıkıya ilişkileri ibuiuınan 
bir müessesedir; sosyal ve kültürel yaşayışı üzerinde 
derin etkiler yapmış 'bir özel hukuk müessesesidir. 

Vakıf, lûgaltta «Bir şeyi daimî surette durdur
mak»; dinde (ise, «Bir malı mülkiyetten çıkarıp, men
faatini hususî şartlar üzerine ebedî olarak !bir hayata 
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talhllıid, hayra tahsis etmek, saklamak» mânasına 
gelir. 

Yukarıda yapılan tariflerden anlaşılacağı üzere, 
vakfın temelini hayır ve hasenatta bulunmak teşkil 
etmektedir. Böylece vakıf, yandım emelini ebedileş
tirmek için, içtimaî ve vicdanı »bir inancın, îslâmî 
bir tefekkürün ve imanî bir hissin ifadesidir. İslâm 
tarihimde, Peygamber Efendimiz, Hicretin üçüncü 
yılı (içerisinde, 7 parça hurmalığını İslâmın inkişafı 
ve muhafazasına tahsis ederek, ıilk vakfın temelini 
atmıştır. 

«Sevdiğiniz mallardan haşkalarına yardım etme
dikçe, iyilik yapmış olamazsınız.» Ayeti Kerimesİımin 
nüzullüniden sonra müminler mallarını tahsis ve te-
heru etmek suretiyle yenli yeni vakıflar vücuda getir
mek (için âdeta yarış etmişler ve Bbu Talha Hazret
leri, mallarından en sevdiği Medine'deki hurmalığı
nı vakfetmiştik. 

Vakıflar, mahiyeti itibariyle ve tarihî gelişimine 
göre; hayrî vakıflar, sahih vakıflar, mülhak va
kıflar, mazhut vakıflar diye kısımlara- ayrıfcnakta-
dır. 

Osmanlı İmparatorluğunun yükselim esin e paralel 
olarak ilerleyen vakıfların sayısı hinleri aşmıştır. Bu
nun en güzel numunesini, çelik iman ve teknik gü
cüyle karadan gemileri yürüten ve top gülfcleriyle 
Bizans surlarını yıkarak İstanbul'u fetheden Fatih 
Sultan Hazretlerinde görüyoruz. 

i 
j Fatih, İstanbul'u fethettiği zaman bütün zengin

leri toplayarak şu hitabede bulunmuştur: «Hakkın
da Resuluilah'ın fetih müjdesi 'bulunan ki, o fetih 
müjdesi; .(Letuftehannel Kostantiniyyetü vele niğmel 
emürü emirüiha vele niğmel ceyşü zatikel ceyş) İstan-
'bul mutlaka feithedilecekıtir, İstanbul'u fetheden ku
mandan ne güzel kumandan, İstanbul'u fetheden or
du ve asker ne mutlu askerdir. İşte, hakkında bu 
fetih müjdesi bulunan ve bu fetih müjdesine bizlerin 
mazhar olduğu Ibu muhteşem şehrin daima Müslü
man Tür Milletinin elinde bulunmasını isterseniz, sa
hip olduğunuz maldan ve paradan bir kısmını bu gü
zel şehrin imarı için vakfediniz.» 

! 
j Muhterem arkadaşlar, Sultan Fatih'in bu daveti 

üzerine, Ibirçok zengin çeşitli vakfiyelerde buluna-
, rak, İstanbul'un veçhesini değiştirmişlerdir. 

Çağ açıp çağ kapatan Sultan, vermiş olduğu bu 
• emri önce kendi nefsine tatbik etmeye yönelmiş ve 

Ayasofya KiHisesini, bizzat parasını kendi kesesin
den ödemek suretiyle Bizanslılardan satın alarak, is
tavrozlarını kaldırıp, çanlarını söktürüp, muhteşem 

minarelerle süsleyip, içine min'ber, ve mihrap yaptı
rarak cami haline getirdikten sonra ilk Cuma nama
zını kılmıştır. 

Bu muhteşem eser hakkında bugüne kadar çeşit
li konuşmalar ve birtakım soru önergeleri verilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, benden önce konuşan ha
tip arkadaşımın da ifade ettiği giib, Ayasofya'nın, 
aslında İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünün, Eminö
nü ilçesi tapu kayıtlarından fotokopisini alarak gön
derdiği tapu senedinde, 26 644 metrekare sahaya otu
ran bu vakfiyenin, Bbülfeth Sullıtan Mehmet Han Haz
retlerine ait olduğu 'tescil ve ifade edilmektedir. 

Sultan Fatih Hazretlerinin vakfı olduğu halde, bu 
vakfın intifa hakkı Millî Eğitim Bakanlığına veril-' 
miş; Vakıflar Geneli Müdürlüğünün mülkü olduğu 
halde, Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 
Ayasofya'yı vakfeden, cami haline getirip vakfeden 
Sultan Fatih Hazretleri, bu vakıfnamemin arkasına 
Kur'anı Kerim'den iktibas ettiği 'birçok ayeti kerime
yi ilâve ederek: 

«K'Jın bu vakfın vakıf olduğunu anladıktan son
ra* onu değiştirir, tebdil ve tağyir ederse vöbal ve 
günah, mübeddilin, mugayyirin, değiştirenin üzerine 
olsun» ayetini ilâve etimiş ve yine: 

«Kiirn camilerde Allah'ın zikrini men ederse ve 
camilerin harap olmasına gayret ederse, o kimseden 
daha zalim kimse olamaz» ayetini de ilâve eder. 

•'.Sulüan Fatih, muhterem arkadaşlar, yine bu vak
fiyesinin sonuna şunu ilâve etmektedir: «Ayasofya, 
'benim cami olarak vakfımdır. Kim bu vakfı değiş
tirirse Allah'ın, meleklerin ve 'bütün insanların lane
ti o değiştiren, o tedbil eden ve taigyir eden kimse
nin üzerine olsun» demiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yıllardan heri Ayasofya 
Caminden bahsedilir. Aslında, hukuken Ayasofya 
camidir, onu cami olmaktan hiç kimse çıkarılamaz ve 
eğer Ayasofya camilikten çıkartılıp müze haline ge
tirilmişse, hu, hukuka aykırıdır ve Vakıflar Kanu
nuna da aykırıdır, gayri menkul kiralar hukukuna 
da yine aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, gayri menkul kiraları hak
kındaki 6570 sayılı Kanunun 1 ncii maddesinin 2 nci 
fıkrasında; «Mabetler kiraya verilemez ve ibadetha
ne haricinde hiçbir iş için katiyen kullanılamaz.» de
nilmektedir. 

Millî Selâmet Partisinin görüşü de bu hukukun 
getirdiği mantık istikametinde olduğu gibi, mevcut 
vakıflarımızın tesis gayelerinden ve şartlarından uzak, 
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milletimizin büyük çoğunluğunun arzu, irade ve te
mayüllerine aykırı kullanılmasının da milletimizin 
vakıf tesisi yolunda mevcut şevkini ve ümidini kırdığı 
kanaatindeyiz. 

Eğer Vakıflar Dairesi ehetomiyet ve 'büyüklüğü 
ile mütenasip idare edilirse, memleketimizin her ta
rafında yeniden içtimaî ve kültürel müesseselerin ku
rulması mümkün olacaktır. Bu da milletimizi tarih
teki mevkiine yükseltecektir.: 

Binaenaleyh, tarihî İstanbul şehri, Fatih'ten son
ra nasıl Türklerin malı olmuşsa, Fatih'in iradesiyle! 
kiliseden camie çevrilen, Müslümanların ibadetine; 
açılan Ayasofya'da iyine o fonksiyonu ifa etmeli ve 
Ayasiofya ibadete açılmalıdır. 

ıBenlden önce arkadaşımın ifade ettiği gibi, aslında 
Ayasofya Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmış ve 
yine ıbir Bakanlar Kurulu kararıyal açılabilir. 

Burada yeri gelmişken arz eltmek isterim ki, bun
dan önceki koalisyonda, yani Millî Selâmet Partisi 
İle Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonu devrinde, 
muhterem Devlet Balkanımız Süleyman Arif Emre 
Bey, Ayasofya'nın açılması hususundaki kararname
yi hazırlayarak Sayın Başbakan Ecevit'e takdim et-
miışltir. Milletimizden gelen telgraf ve mektuplara 
dayanarak hu teklifi yapan muhterem Bakana, maa
lesef Sayın Başbakan tarafından müspet cevap ve
rilememiş ve Ayasofya'nın o devirde açılması böyle
ce 'gizl'i bir şekilde engeHenmiişitir. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Selâmet Partisi ola
rak, Ayalsofya'yı açmak, bizim arzumuz ve değişmeız 
hedefimizdir. Ancak, bu dava sadece bir parti da-
vasi, bir şahıs davası değildir. Dün de bahsedildiği 
gibi ve bugün ide bazı sözcü arkadaşlarımızın ifade 
buyurdukları gibi, hepimiz maneviyatçıyız ve hepi
miz bu memleketin çocuklarıyız. Sırası geldiği za
man lâfla maneviyatçı oluyoruz, sırası geldiği za
man hepimiz, muhterem arkadaşlar dinimize bağlı 
olduğumuzu ifade ediyoruz; mukaddes mefhumlara 
ve mukaddes varlıklara bağlı olduğumuzu ifade edi
yoruz. Bu ifademizde sadakat göstermemiz için, han
gi partiye mensup olursak olalım, Ayasofya'nın açıl
ması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gay
ret ısarf etmeliyiz. Parti farkı gözetmeden, masum, 
mahzun ve mazlum olan Ayasıofya'yı mutlaka iba
dete açmalıyız. (M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Ayasiofya Camüinin ibadete açılmasında, yukarı
da izah ettiğimiz gibi, Millî Selâmet Partisi olarak 
bizler yarar görmekteyiz. Milletimiz de yazılı ve şi

fahi müracaatları ile ilgili makamlara zaman zaman 
duyurmuşlarıdır ve müracaatlarım yapmışlardır. Mil
lî Selâmet Partisi olarak, Ayasofya'nın minarelerin
de Ezan okunmakla Büyük Mabetin tarihî fonksiyo
nuna kavuşacağına inanıyoruz. Fakat, yine arz edi
yorum, bu bir hükümet meselesii ve bir Bakanlar 
Kurulu meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, Ayasofya 24.il 1.1934 tarih 
ve 2/(1589 sayılı Kararname ile mıüze haline getiril
miş ve 1935 yılında bu takarrür etmiştir.; Ancak, bul 
kararname ile Ayasofya'nın bu şekilde müze haline 
getirilmesi ikli husus ortaya koymaktadır: Bu iki 
husustan binisi, camiin müzeye çevrilmesi; ikincisi 
ise camiin çevresindeki vakfa ait dükkânların kaldı-
ırılmaisidtr. 

(Buraiya kadar arz ettiğim hususlardan sonra, vak
tim az olduğu için, diğer vesikaları okumadan bu 
kısmı geçmek istiyorum. 

Görüldüğü üzere, gerek; Cumhuriyetten önce 
mer'i olan vakıf hukukunda, gerekse Cumhuriyet
ten sonra yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu ve diğer 
ilgili kanuna göre, Ayasofya Camilinin müzeye çev-< 
dilmesinin hukukî bir dayanağı ve mesnedi yoktur. 
Çünlkü, Guimhuriye/tıten önce taltibik edilen hukuka gö
re, böyle bir tasarrufa katiyen cevaz yoktur. 

İkincisi, mer'iyetteki Vakıflar Kanununda bahse
dilen hususlara göre de; 

a) Ayasofya'nın cami olarak kullanılması, ka
nuna ve amme nizamına aykırı değildir. Ayasiofya 
cami olarak kullanılırken hiç bir eksik tarafı yoktu 
ve işe yaramaz bir hale de gelmemiştir; hayır işleri
nin yerine getiniJımesinide imkânsız hale gelmemiştir; 
vazife ve şartları da mükemmel yürüyordu. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç iki dakikanız kaldı 
efendim, ona göre. 

HARUN AYTAÇ (Devamla) — Yukarıdaki mad
deyi izah sadedinde, Ayasofya'nın müze olarak de
ğil, cami ve mabet olarak açılmasında beis olma
dığını ifade ettim. 

Muhterem arkadaşlar, Ayasıofıya'nın müze ol
maktan kurtulması için, biraz önce arz ettiğini gibi, 
parlamento olarak hep birlikte çalışmalıyız. Aya
sofya'nın yine eski hale gelmesini temenni ediyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün diğer hizmeltlerine 
de, vaktin dolduğu şu sırada, birkaç cümleyle te
mas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim^ 
HARUN AYTAÇ (Devamla) — Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün; öğrenci yurtları kurma ve işletme 
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ıfoizlmetleri, imaret hizmetleri, yüksek tahsil öğrenci 
'bursları ve yurt ücretleri, muhtaç ve (körlere yar
dım gibi 'birtakım ıhizmetleri olmuştur. 

ıMlilî Selâmet Partisi olarak şu kısa devre içeri
sinde bunlara temas etmek istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün... 
'BAŞKAN — Sayın Aytaç... Sayın Aytaç, lütfen 

'dinleyin, anıdan sionra konuşun ©feridim. 
HARUN AYTAÇ (Devamla) — İki dakika var 

dediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İki dakika var demiştim, ama iki 

dakikanız da doldu, İki dakika var diyeli çok oldu. 
HARUN AYTAÇ (Devamla) — Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün bu hizmetlere (gerekli önemi vererek, 
her senle gerek yurtların miktarı, gerekse standart-
lan üzeriıılde bir gelişme sağladığı, yapılan incele
melerden anlaşılmıştır, Filhakika, 1965 yılında 32 
adet yurtta 2 736 aldet öğrenci barındırılmış iken, 
1975 yılında 54 adet yurtta 6 600 adet öğrenci ba-
rınldırilrnışitır. Halen muhtelif illerimüzde 54 adet 
vakıf öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bunu Millî Se
lâmet Partisi olarak memnuniyetle karşılıyoruz ve da
ha da aırtırıteaisını tavsiye ve temenni ediyoruz. 

ıMulhitaç ve körlere de yardımlar yapılmıştır. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün sosyal ve hayrî hizmet
leri meyanın!da yer alan 'kör ve 'muhtaçlara yardım 
ihizmeti, önemli hayrî hizmetler arasında sayılabilir. 
1973 yılı Bütçesinden 700 köre 75'er lira, 650 muh
taca 60 lira aylık 'bağlanmıştır. 1976 Bütçesinde ise, 
2 000 köre ayda 350'şer lira, 2 000 muhtaca da 300'er 
lira aylık yardım olmak üzere bağlanmıştır. Millî 
Selâmet Partisi olarak muhtaçlara, gariplere ve 
âmâlara daha fazla yardım örmek hususunda da bir 
kanun tekliflimiz vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, lütfen 'bağlayınız. 

HARUN AYTAÇ (Devamla) — Vaktimiz doldu
ğu için devam edemiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin milletimiz 
ve memleketimliz için hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Etem 

Eken; buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA ETEM EKEN (Ço

rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün 1976 Malî Yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partimizin görüşleri ile temenni 
ve tenkitlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar; maddî değeri ka
dar manevî değeri de büyük olan, ecdadımızdan 
kalma miras emanetlerdir. 

Vakfın temelini hayır ve hasenatta bulunmak teş
kil etmektedir. Onun içindir ki, temelini hayır ve 
hasenatta bulan, yardım emellerini ebedileştiren, sos
yal, vicdaaî inancın ve yine İslâmî bir düşünüşün, 
imandan coğan sadakatin yaşaması ve yaşatılması 
önem taşır. 

Bu itibarladır ki, vakıf, doğuşundan ve tarihî ge
lişimindeki' seyrinden bugüne kadar, İslâmî bir mü
essese olarak değer kazanmıştır. Onun için yargıla
rımızı bu inanç doğrultusunda saptamak suretiyle 
İslâmiyetin üstünlük ve ulviyetine yönelik ve ahlâk 
kurallarına göre yaşatılmasını temenni etmek, başlı
ca görevlerimizden olmalıdır. 

tslâmiyetin kurucusu olan Hazreti Peygamberi
mizden başlayıp Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
daha da yaygınlaşmış ve genişlemiş olan vakıflar 
önemli kamu hizmetlerini üslenmiştir. 

Zamanla ve çeşitli nedenlerle, bir kısmının, yöne
timsiz kalmalarından dolayı yozlaştıkları görülmüş 
ve yönetilmelerini temin amacıyle 1823 yılında Ev
kaf Nezareti kurulmuştur. 

Bu kuruluş, Cumhuriyet döneminde, 3 Mart 
1924 tarih ve 429 sayılı Kanunla ilga edilerek, görev
leri Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6760 sayılı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu Hakkında Ka
nun ile ?k ve değişiklikleri hükümleri uyarınca Baş
bakanlığa bağlı ve tüzelkişiliğe haiz katma bütçe ile 
yönetilen bir idaredir, Genel Müdürlük bütçesinin 
gelirleri iç ve dış kaynaklardan sağlanmaktadır. Ör
neğin; 1976 yılı Bütçesi toplamı 360 743 000 lira olup, 
bunun 199 485 400 lirası iç ve 161 257 600 lirası da 
dış kaynaklardan gelmektedir. 

İç kaynaklar; esas itibariyle mazbut vakıflara ait 
taşınmaz malların gelirlerine dayanmakla beraber, 
mazbut vakıfların Türkiye Vakıflar Bankasındaki 
sermayesinden dolayı alınan temettü, işletmeler kira
ları, faizleri, emaneten ve niyabeten idare olunan mül
hak vaki dardan alınan paralar, denetime bağlı vakıf
lardan alınan teftiş masraflarına katılma payı ve di
ğer çeşitli gelirlerden ibarettir. 

Dış kaynak ise; 7044 saydı Kanunla Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne devredilen ve aslı vakıf olan âbide 
ve eski eserlerin onarım ve restorasyonlarını, köyler, 
dernekler tarafından onarılacak veya yeni yapılacak 
camilere yardım ve mülhak vakıflarm hayrat hade-
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melerinin maaş faiklarını karşılamak üzere Devlet 
bütçesinden her yıl yapılmakta olan yardımlardır. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne, 5 . 6 . 1935 tarih ve 2762 sayılı Vakıf Kanunu ile 
ek ve değişiklikleri uyarınca, mazbut vakıfları yö
netmek ve mülhak vakıflar ile cemaat ve esnafa mah
sus vakıfları kontrol etmek; ayrıca 1 3 . 7 . 1967 ta
rih ve 903 sayılı Kanunla yeni kurulan vakıfları denetle
mek görevleri verilmiştir. Genel Müdürlük, vakfiye 
şartlarının gereği olarak, çeşitli hayır işleri ve sos
yal hizmetler ile bu hizmetlerin gerektirdiği malî 
güce kavuşabilmeyi temin ma'ksa'dıyle bazı ekonomik 
faaliyetlerde bulunmakta ve kısa deyimle hizmet ve 
faaliyetleri sosyo - ekonomik bir karakter taşımak
tadır. 

Hayır işleri ve sosyal hizmetleri; başta vakıf âbi
de ve eski eserlerin onarımı, restorasyonu ve korun
ması olmak üzere, İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi, 
yüksek ve ortaöğreriim, öğrenci yurtları, yoksul ve 
zayıf bünyeli ilkokul öğrencilerine ait kamplar, yok
sullara sıcak yemek vermek amacı ile kurulan aş-
ocakları, âmâ ve muhtaçlara yardım aylıkları, öğ
renci bursları, yoksul öğrencilerin yurt ücretleri, ko
runmaya muhtaç çocuklara ait birliklere yardım, der
nekler ve köyler tarafından onarılacak veya yeni ya
pılacak camiler için yardımları kapsar. 

Ekonomik faaliyetler ise; vakıf binalarının onarı
mı, yeni binaların yapımı, işletmeler kurulması, ti
carî, ziraî, sınaî ve eğitim sahalarında şirketler kur
ma ve iştiraklere katılmasından ibarettir. 

Vâkıflar Genel Müdürlüğü, yatırımlarının bir kıs
mını bütçe içinden yapmakla beraber, esas itibariy
le, bütçesinde görülmeyen ve bütçe dışında olan, 
Türkiye Vakıflar Bankasında muhtelif hesaplarda 
toplanan, mazbut vakıflara ait taşınmaz malların sa-
tışındn elde edilen Akar Toprak Satış Fonu hesabın
dan yapmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi bu hesaptaki paralar 
bütçe içinde görülmemektedir. Genel Müdürlüğün 
yönettiği mazbut vâkıflara dair mal varlığının 10 mil
yar civarında olduğu anlaşılırsa, ekonomi alanında 
yapacağı çalışmalarda yatırımlarla daha büyük söz sa
hibi olabileceği düşünülmelidir ve gerçekleştirilmeli
dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1 Mart 1974 tarihine kadar bürokra
sinin genel kurulları içinde yönetilmekte iken, C. H. P. -
M. S P. karma Hükümetinin kuruluşu ve bu Genel 
Müdürlüğün bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığına 

M. S. P.'li Sayın Süleyman Emre'nin gelişinden ve 
M. S. P.'nlin Genel Başkanı Sayın Erbakan'ın kız kar
deşi Atıfet hânimla evli olan Osman Nuri Çataklı'mn 
Genel Müdür olarak bu kurumun başına getirilişinden 
itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü büyük bir deği
şikliğe uğramış ve M. S. P.'lilerin karargâhı haline so
kulmuştur. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

1947 yılında Teknik Üniversitede öğrenci iken Nak
şibendi Tarikatına giirdiği bilinen ve halen İstanbul'da 
Nakşibendi Tarikatı şeyhi olan ve Fatih İskenderpaşa 
Camii Başimamı Hoca Mehmet efendimin halefi oldu
ğu söylenen Genel Müdür Sayın Osman Nuri Çatak-
lı, tüm icraatları T. C. Anayasasının başlangıç bölü
mündeki genel ilkeler ile 2 nci maddesindeki millî, 
demokratik, layik ve sosyal bir hukuk devleti ilkeleri
ne ters düşen tatbikatlarla müessesenin sosyal ve kül
türel gayesinden sapmasını başarmış ve siyasî amaçla 
kullanılan bir müessese haline sokulmuş ve memurlar 
arasında, bizden olanlar ve bizden olmayanlar, diğer 
bir deyimle Müslüman ve münafıklar ayrımı yapıla
rak, Müslüman olan, yalnız kendi düşüncesinde olma
dıkları için münafık damgası ile suçlanan görevlileri, 
vazifelerinin ehli olup olmadıklarına bakılmaksızın 
görevden uzaklaştırmak suretiyle çeşitli usulsüzlüklere 
ve yolsuzluklara aşağıdaki açıkladığımız şekilde sebe
biyet vermiştir. 

Sayın milletveikiilleri, yukarıda kısaca izah ettiğimiz 
sekide Vakıflar Genel Müdürlüğündeki olumsuz işlem
leri 20 dakika gibi kısa bir müdet içine sığdırmak 
mümkün değildir. 

Kendi siyasî ideolojisine inanmayan Müslüman 
milletimizin ferterini münafık, gavur, komünist diye 
iftiralarla suçlayanları, nerede olursa olsun susturmak 
veya müfteri ilân etmek, iftiracı olarak açıklamak su
retiyle bu gibilerin islâmlıkla ilgilerinin bulunmadığı
nı yüce milletimize anlatmak zorundayız. 

Rejim bunalımına sebep olacak, yurdumuzu kamp
lara ayıracak olanlara, layiklik ilkesini zedelemek is-
•tiyenlere, ettiğimiz yeminlerimizin gereği olarak karşı 
çıkmak mecburiyetindeyiz. Onun için de, bugün Va
kıflar Genel Müdürlüğünün amacından saptırıldığını 
söylemek görevimizdir. Genel Müdürlüğün yasalara 
uymadığını yolsuzluklara sebebiyet verdiğini vesikalar 
la açıklamakta yarar vardır muhterem milletvekilleri. 

İstanbul - Kadıköy Caferağa mahallesi Şair Nef'i 
sokakta kâin 119 ada 49 parsel sayılı Gülbahçesi namı 
ile maruf vakıf arsa Diyanet İşleri Başkanlığına aylık 
2 500 lira kira bedeli ile ve 10 yıl süre ile kiralanmış 
ise de; gerçekte Diyanet İşleri Başkanlığı bu arsanın 
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görünürde kiracısı olmuş ve fakat mevzubahis arsa 
Anadolu Yakası İlim yayma Cemiyetine devredilmiştir. 
Cemiyetler, Vakıflar Kira Yönetmenliğince doğrudan 
doğruya, ihalesiz kiralama yapamadıklarından, resmî 
olan Diyanet Reisliği aracı yapılmak suretiyle M. S. P. 
nin desteklediği İlim Yayma Cemiyetine uzun vadeli 
kiralandırıliması hile'i şer'iye yolu ile temin edilmiştir. 
Böylece vakıf arsa 10 yıl süre ve sabit bedel ile kira
lanmak suretiyle Vakıflar zarara sokulmuştur. 

İstanbul, Şişli - Bozkurt mahallesi Türkbeyi sokağı 
1291 ada, 3 parsel sayılı vakıf taşınmaz mal, akar ne
vinden olup yıllık 73 440 kira getirmekte iken; bu taşın
maz mal da, yasalara aykırı olarak, gayesinin dışında, 
Kurtuluş Camii »Şerifi İdare Kuruluna ve altına dük
kân ve üstüne Cami yapılmak, 6 yıl sonra üzerine yapı
lan muhtesatın vakıflara terk ve teberru kaydıyle dev
redilmiştir. Halbuki akar taşınmaz mal üzerine hayrat 
nevinden, yani Cami ve benzerleri yapılamaz. Vakıf
lar İdare Meclisince karar verilmesi halinde, değişiklik 
yapılması zorunlu görüldüğü takdirde işhanları ya
pılarak vakfın gelirinin artırılması düşünülmemiş Va
kıf zarara sokulmuştur. 

Kocaeli Gebze'de pafta 2, ada 176, parsel 63 sayılı 
vakıf arsadan 9 969 m2'iik kısmı İlim Yayma Cemi
yetine, yasalara aykırı olarak tahsis edilmiştir. Bu rtevir 
işlemi de yönetmeliğin 112 nci maddesine göre yapıl
mamış ve akar olan vakıf arsanın üzerine hayrat bina 
yapılması için vakfın zararına İlim Yayma Cemliyetine 
10 yıl kira ile dondurulmuştur. Bu devir işlemi de 
hatalı ve usulsüzdür. 

İstanbul, Fatih Nevbahar mahallesindeki Haseki 
Medresesi ve mektebi ile imarethane ve ahşap bina Di
yanet İşlerinin aracılığı ile İllim Yayma Cemiyetine ve
rilmiştir. Halbuki bu binalar turistik maksatla kullanıl
mak üzere, daha önceleri 1 650 000 liraya Vakıflar Ge
nel Müdülüğünce onarılmıştır. 

Aynı şekilde Haseki Külliyesi müştemilatından 
olan 1803 Ada, 3 paısel sayılı Darüşşifa binası da, 
aylığı 300 liradan 10 yıl süre ile İlim Yayma Cemiye
tine devredilmiştir. 

İstanbul, Fatih - Keçihatun mahallesindeki 1129 
ada, 82 parsel sayılı Bayrampaşa Medresesi binası da 
İstanbul Hanımları İlim Yayma Kültür Derneğine 
aylık 300 lira gibi düşük bir bedelle 10 yıl süre ile 
devredilmiştir. 

Kısacası açıklamış bulunduğumuz devir işlemleri 
yasalara aykırı olarak ulufe dağıtılırcasına israf edil
miş, Vakıflar zarara sokulmuştur. Bu gidiş doğru de
ğildir, İlim Yayma Cemiyetinin hangi fikre hizmet et

tiğini ve Dernekler Yasasına göre kurulan bu cemi
yetin de her zaman kontrolünün yapılamayacağını 
saptamakta Türkiye'mizin geleceği için yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, 7044 sayılı Kanun kapsamı
na giren vakıf abide ve eski eserlerden bazıları da, 
Selâmet Partisinin muayyen gayelerinin tahakkuku 
için dinî derneklere, mevzuat dişi tahsis edilmiştir. Se
lametçi Genel Müdürlük bu gibi vakıf akar ve eser
lerini parti ve zümre menfaatine kullanmakta, böyle
ce Vakıflar Genel Müdürlüğü temelinden yıkılmak
tadır. 

Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğün
ce 1975 yılı içinde teklif alınmak suretiyle zeytinya
ğı almak gerekmiş ve 191 353,80 liralık bir parti zey
tinyağı, başkalarından teklif alınmadan M. S. P. li 
olan ve genel müdürün yakından dostu bulunan Ed
remit'te zeytinyağı tüccarı Naci Nadir Herdan'dan 
alınmış, böylece ihalesiz yapılan mubayaa ile Vakıf
lar zarara sokulmuştur. 

Yine Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletmesi Müdür
lüğünce, 560 093,85 liralık zeytinyağı yasalara uyul
mayarak Edremit'te Nurculuk kampları açtıran, fi
nanse eden ve tutuklanmış bulunan M. S. P. li Arif 
Çağan'dan alınmış, böylece Arif Çağan himaye edil
miş Vakıflar zarara sokulmuştur. 

İstanbul Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlü
ğünce ihale ile verilen su bayiliği daha yüksek fiyat 
veren Halûk Akgün'e verilmiş iken, ihale bozularak 
daha düşük fiyat veren ve M. S. P. li olan Salih Şen 
adındaki kişiye verilerek, kendi partililerini, kanunla
rı çiğneyerek himaye etmişlerdir. 

İstanbul Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğü
ne getirilen kişi, aday memur olarak işe alınmış ve 
işletme müdürlüğünü tedvir ile görevlendirilmiş, tec
rübesiz ve bilgisiz olduğu için de işletmenin bayilerde 
olan 754 bin lira alacağını tahsil edememek suretiyle 
idare zarara maruz bırakılmış ve senelerden beri kâr
la çalışan işletme zarara sokulmuş ve zararla çalıştı
rılmaktadır. 

Memurlardan bazıları, 55 yaşları dolmadan, 25 
yıl ve daha fazla hizmetleri var diyerek emekli ya
pılmış ve bu işlemler sonucu Vakıflar Genel Müdür
lüğü, Emekli Sandığına memurların yaşı ile 55 yaş 
arasındaki yıllar farkı olarak milyona yakın meblâğı 
ödemek zorunda kalmış, böylece Vakıflar zarara uğ
ratılmıştır. 

903 sayılı Kanunun 74/2 maddesinde kanuna, ah
lâka ve âdaba veya millî menfaatlere aykırı olan ve
ya siyasî düşünce veya belli bir ırk veya cemaat men-
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suplarını desteklemek gayesi ile kurulmuş olan vakıf
ların tesciline karar verilmez dendiği halde, bir 
M. S. P. milletvekilinin önderliğinde M. S. P. li ol
dukları saptanan 10 kişi tarafından «Millî Gençlik 
Vakfı» adı altında bir vakıf kurulmuş ve ruhiyatçı, 
milliyetçi, nizamcı, cemiyetçi ahlâkçı ve toplumun 
gelişmesinde müdahaleci bir gençlik yetiştirmek ama
cına yönelik vakfın tescili yoluna gidilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Eken, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET ZEKt TEKİNER (Nevşehir) — Sa
yın Eken, bu sabıka kaydı bitmeyecek mi daha? 

ETEM EKEN (Devamla) — Vaktin darlığından, 
izah ettim efendim, vaktin darlığından açıklayamı
yorum. 

Bu gibi vakfın tescilinin yapılamayacağı ilgililerce 
bilinmesine rağmen, yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesine her yıl; köyler ve dernekler tarafından ona
rılacak veya yeniden yaptırılacak camiler için ödenek 
konmakta ve 1974 bütçesine konan 35 milyon, 1975 
yılı Bütçesine konan 50 milyon liralar partizanca da
ğıtılmakta, Vakıflar Genel Müdürlüğünce mahallî 
M. S. P. yöneticilerinin verdikleri listelere göre 5 bin 
ilâ 100 bin lira arasında tevzi edilmekte ve bu Dev
let yardımları mahallî M. S. P. teşkilâtı mensupların
ca partilerinin bir hediyesi olarak verildiğini dernek 
mensuplarına, köy muhtarlarına bildirilmekte, böyle
ce Devletin ve T. B. M. M. nin onayladığı cami yar
dımları M. S. P. nin parti propagandasında kullanıl
maktadır. Bu husus Milliyet Gazetesinde, Ekim 1975 
ayında Hasan Pulur tarafından da kaleme alınarak 
yayımlanmıştır. 

Öğrenci yurtları müdürlüklerine, Yüksek İslâm 
Enstitüsü veya imam - hatip okulu menşeli ve M. S. P. 
yanlısı kişiler müdür olarak getirilmiştir. Bu müdür
ler de, yoksul aile çocuklarından olup siyasî inançla
rına uymayanları, kasıtlı yönetmelik değişikliği yapa
rak, ayrıca da her türlü baskı yöntemleri uygulaya
rak - yurtlardan kovmuş ve yerlerine M. S. P. nin 
siyasî inançlarına uyan öğrenciler yerleştirmişler ve 
bu gençlerle M. S. P. nin militan gençlik kadrosu 
oluşturulmak istenilmiştir. 

5Cfsi ortaöğretim, ikisi kız, ikisi erkek olmak 
üzere, 4 yükseköğrenime ait toplam 54 adet öğrenci 
yurdunun 8 binin üstünde M. S. P.'li öğrencinin yetiş
mesine hasredildiği anlaşılacaktır. 

12 Ekim 1975 seçimlerinde ki M. S. P.'nin miting
lerine öğrencilerin gitmelerinin yurt müdürlüklerince 
temin edilmiş olduğu da böylelikle anlaşılacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Eken lütfen bağlayınız efen
dim. 

ETEM EKEN (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, yukarıda açıkladığımız hususların belgeleri 
elimizde mevcuttur. 

Şimdi Cephe Hükümetinin Başbakanı Sayın De
mirci'den ve sayın Bakandan öğrenmek istiyoruz: 
İzah edilen usulsüzlükler karşısında suskunlukları 
devam edecek midir, yoksa milletimizin haklarını 
dolayılı yollardan gasbedenlere karşı tutumlarında 
değişiklik olacak mıdır? 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin milletimi
zin menfaatleri açısından ve büyük Türk milletini 
Allanın koruması açısından, (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) tekrar Türk milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını dlier, Yüce Heyetinize say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Eken. 
A. P. Grupu adına sayın İlhan Aytekin; buyurun 

efendim. (A.P. sıralarından alkışlar), 

A. P. GRUPU ADINA İLHAN AYTEKİN 
(Balıkesir) — Muhterem Başkan, değerli milletvekil
leri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1976 Malî Yılı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grııpunun görüşleri
ni takdim etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum; Bu vesileyle Yüce Heyetinize hürmetlerimi 
sunarım. 

Muhterem milletvekilleri, insanları ve milletleri 
birbirinden ayıran, birini diğerine üstün kılan bir
takım hususiyetleri vardır. 

Tarih ile sabittir ki, Türk insanı meziyetlerle 
bezenmliştir. İslâm ile teşerrüf ettikten sonrada her 
fiilinin görüntüsü kemal mertebesindedir. 

Gerçek şu ki, mükevvenatın sahibi aslisi Allahtır. 
O, bize kerem etmiş; biz de O'nun rızasını tahsil 
gayretinde olmuşuz ve böylece denge kurulmuş. Her 
şey O'nun lütfü olduğuna göre, şükran borcunu top
lumun hayrına yaptığıyle ödeme terbiyesi, bizde zor
lamadan vakfı doğurmuştur. 

Toplumları oluşturan kitlelerin ayrıntısında zen
gin fakir, zayıf - kuvvetli her ölçüde olanını tespit 
mümkündür. 

Bu gruplar arasındaki ahengi sağlamanın, bir
birlerinin eksikliğini tamamlamakla olacağı da aşi
kârdır. 

Bu sebepten ecdadımız geçmişte akıl ve hayale 
düşen her türlü ihtiyacı karşılayacak güç ve vüsatta 
vakıfları kura kuragelmiştir. Cihanda ayak bastığı 
her yere ırk ve din farkı gözetmeksiziin köprüler, 

674 — 



M. Meclisi B : 61 20 . 2 .1976 O : 2 

hanlar, kervansaraylar, imaretler, camiler, medreseler 
yapıp insanlığın istifadesine bırakmışlardır. 

Böylece de, büyük millet ve devlet olma, büyük 
medeniyetler kurma iddiasını elbirliğiyle başarmıştır. 

Nasıl ki, azadan yoksun olan bir kimsenin sağ
lamlığından bahsedemezsek, bir toplumun fertlerinde 
umumun refah ve saadet şuurunu temin edemediği
miz zaman büyük millet ve büyük devlet olma 
unsurundan mahrum oluruz. 

Bu tarifle milletimizin insanlık motifi (içindeki 
yeri mehtap gibidir, 

Muhtrem milletvekilleri, büyük bağışlar ve de
vamlılığı karşısında ürken Avrupalı; bunun neden
lerini araştırma arzusu duymuş, «bu kadar ganıi vakıf 
hüsnüniyetin mahsulü değildir, mutlaka başka ne
denler olmalı» demiş ve birtakım geçersiz, tutarsız 
iddialara varmıştır. Halbuki mesele gayet sarihtir. 
Vakfetmek tükenmeyen îslâmî bir ibadet ve bitme
yen bir mahsusiyet kaynağıdır. Türk insanının iman 
ettiği Kur'anı Azimüşşan'da, Cenabı Hak; «Ey iman 
edenler, beşerin menfaatine uygun hayır işleyiniz» 
diye emrediyor ve yine bir ayeti kerimesinde. «Her 
insan, ebedî olan abiret için önden ne gönderdiğini, 
geriye ne bıraktığını bilecektir» diyor. Bu tenevür ile 
vakıf, Türk İslâm inancının ulvî ruhunu da mufafaza 
ederek, maddeye munkalip olmasıdır. 

Avrupalının bilmediği, mahrum olduğu ve dola-
yısıyle yaşayamadığı gerçek de budur. 

Muhterem milletvekilleri, hiç kimse toplumun ya
rarını, sosyal adaleti, eşitliği sokakta aramasın. Hiç 
kimsenin yeni usuller, birtakım ideolojik saplantılar 
peşinde koşmasına, kafasını duvarlara vurmasına, 
kurşunlanmaya ve hatta bu söylediklerimiz için öl
mesine lüzum yok. Herşey o kadar güzel tanzim 
edilmiş, her şey o kadar açık vaz edilmiş ki, esasa 
dönüvermek, bakıvermek kâfidir. 

Maddeciliğin enaniyyet ve hodkâmlığın toplumu
muzu buhrana sürüklediği şu vasatta, fazileti, in
sanî duyguları, yardımseverliği, vakıf ile müşahhas-
laştıran ecdadımızın rehberliğine muhtacız. Biz, geç
mişte ancak böyle güçlü, böyle büyük devlet ol
muşuz. 

(«Üstteki el, alttaki elden eftaldir» hadisi şerifinin 
berraklaştırdığı zihniyetin rehberliğine insanlık muh
taçtır. Ama şu devrin insanları olarak, bırakılanların 
bekçiliğini bile yapamamışız. Bu vaziyette devlet 
adamlarının, mesullerin za'fın nereden geldiğini ve 
tashihinin nasıl olacağını dikkatten uzak tutmaları 
herhalde büyük bir gaflettir. 

Vakıfların abideleşmüş eserleri, büyük milletimi
zin medeniyet haşmetini taşımaktadır. Bizden sonraki 
neslimize azim bir titizlik ve hassasiyet ile intikal 
ettirmemiz, emanet anlayışımızın nispetini belgele
yecektir. Vakfı, evvelinde, günümüzde ve gelecekte 
düşünmeye mecburuz; yanaşma şeklimiz de böyle, 
olmalıdır. Bilinmelidir ki, bu Genel Müdürlüğün 
kurulma sebebi, evvelemirde mevcuda sahip çıkması 
içindir; Taksim'de yeni turistik oteller yapsın diye 
değil. Eskilere sahip çıkmaya memur ve mecbursunuz; 
kuruluş hikmetiniz de bu, 

4 yıl önce 1 6CI0 CO0 liraya onarttığınız Üskü
dar'daki bir vakıf eseri, 3 bin liraya kiraya verecek
siniz; sonra iradı çoğaltma noktasından hareketle 
yeni yatırımlar peşinde koşacaksınız; böyle şey ol
maz, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, emlâkine, mad
de ve mana yönüyle sahip ve hâkim olduğunu söy-
leyememenin cidden ıstırabını duyuyoruz. İnşallah o 
günleri de göreceğiz. Her iki anlamda sahiplilik te
min edildiği gün, vakıfların Hazine yardımına da 
ihtiyaç duymayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda 
gayey uygun istimali, vakıf sahiplerine saygımızı 
ortaya koyacak, rahmetli olanların ruhunu da şad 
edeceğiz diyorum. , 

Bugünkü kiralamayı dahi bir prensibe bağlaya-
mamışız. Şahsa ait emlâk ile kıyas edilemeyecek ka
dar dengesiz olduğu, hatta icarcının bir diğerine ki
ralamak suretiyle geçimini temin ettiği bir vakıadır. 
Yer ve isim göstererek bunları ortaya koymak da 
mümkündür. Esasen söylediklerimiz, yöneticiler de 
dahil, herkesin malumudur. 

O itibarla diyoruz ki, geçmişte yapılan bir faa
liyet ile nasıl emlâkimizin adedi, birden iki misline 
fırlamış ise, yeni bir mesai ile kendi kaynaklarımızı 
bugünkü rayiç üzerinden değerlendirelim. İnanıyoruz 
ki, 20 ve 30 misli artış gelecektir. 

Esasen bugün de, yarın da aynı dert olacağına 
göre, bunun bir prensibe bağlanmasının lüzumuna 
kaniiz. 

Tabiatıyle biz burada, yıllardır devam eden kast 
ve ihmalin faturasını mevcut yöneticilere kesmiyo
ruz. Bu insafsızlığın ta kendisi olur. Biz, düzeltilme
lidir ve inşallah düzeltilecektir diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, vakıfları yönetecek kad
ronun, her şeyden evvel vakfın mana ve küdsiyet'i-
ne inanması şarttır. Bunun lezzetine ermemiş, mesu
liyetini müdrik olmayan kimselerle vakıfları gerçek 
yerine oturtmamız mümkün olamaz. 
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Bizce en mühim olan ve hassasiyet gösterilmesi 
gereken husus budur. 

Vâkfa karşı ve ulviliğine- inanmamış personel ile 
vakfı idare edemeyiz. Böyle olduğu zaman vakıfla
ra ihanet etmiş oluruz. Buradaki hizmeti, diğer hiz
metlerden ayrı görmek zorunluğu vardır. Bu bahis
te, ümit içinde bulunmamız bizi rahatlatıyor, yarına 
güvenle bakabilmeyi ifade, bu bütçenin en sevindiri
ci ve en şanslı yönüdür diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple hemen söylü
yoruz 'ki, ilk yapılacak şey, hizmet - içi eğitimdir; 
faydasına inanıyoruz. Bununla mevcutları bir nokta
ya getirmiş olacağız, devamla da yeni görev verecek
lerimizi, vakıf zevkinin imbiğinden süzerek çözüm 
yoluna ulaşacağız. Böylece, Vakıflar Genel Müdür
lüğünü, iyi bir tamirci, iyi bir işletmeci yapmanın 
ötesinde, vakfın mana ve ruhuna uygun faaliyet ve 
şuur içinde görme imkânına kavuşmuş olacağız. 

Tarifine çalıştığımız kadro kurulamadığı içindir 
ki, vakıflar büyük gücüne rağmen silik kalmış, ga
ye dışı kullanılmış ve talan edilmiştir; 

Hiç kimse bu müessesenin zararlı olduğunu söyle
yemiyor, bilâkis methediyor ise; müesseseyi beğenen 
insanlar olarak, onu doğuran esaslara itibar etmek 
gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu gerçeği, esasın ka
zığına bağlamak, görevlerin en başta geleni olmalı
dır. 

Muhterem milletvekilleri, vâkıfların İslâm huku
kundaki yeri, vakfın koymuş olduğu şerait Cenabı 
Ha'k'kın Koymuş olduğu hükümler mesabesindedir; 
ama geçmişte görüyoruz k[, vâkfın hukuku hiç dik
kate alınmadan ve bilinen kanun maddelerine rağ
men de camilere ot tıkılmış, mescitler, medreseler sa
tılmış, arsalar yağma edilmiştir. Bu yağmanın bilhas
sa sahip çıkmak durumunda bulunanlardan gelmesi, 
ayrı bir üzüntü kaynağımızdır. 

Herkese, vali ve belediye reisleri de dahil, vakıf 
mallarının sahipsiz olmadığını, bilâkis, tapulu olan
lardan daha da ağır şartlarla sahipli bulunduğunu 
kabul ettirmeliyiz. 

Vakfedenin, vakfiyesinde koyduğu şart madde
sindeki maksadın bozulmuş olması, vakfın serbest 
kaldığı anlamına varır, ve mirasçılarına rücu eder. 
Memleketimizde vakıf mallarının gaye dışı kullanıl
ması halinde, mirasçılara mahkeme kapıları açıldığı 
halde bu yol ihtiyar edilmiyor ise, bilinsin 'ki, bu da, 
îslâmî hayadandır. Geliniz, Türk - tslâm insanının 
bu haya duygusunu istismar etmekten vazgeçelim, 
doğru yolu bulalım. 

Vakıf emlâkinin vakıf amacının dışında kullanıl
ması halinde, hem haksızlık etmiş olur, hem vakfı 
yapana saygısızlık ve hem de bundan sonra vakfede-
ceklerin, gaye dışı kullanma kötü örnekleriyle, vakıf 
yapma arzularını kırmış oluruz., 

Biz, hukukun çiğnendiği bir müessese yansıması
nın ilgililerden silinmesini isterken ve buna inancımız 
olduğunu belirtirken, aynı zamanda, Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzden beklediğimiz bir hususu da, be
lirtelim, bu da vakfın içtimaî hayatımızdaki ehemmi
yeti, îslâmî mükâfatı, insanî zevki ve ecdadımızın 
sanat gücü ile birlikte nasıl büyük ve aşınmaz me
deniyetler kurduğunu, vakit vakit televizyonda' vit-
rinlemefc suretiyle neslimize duyurması ve göstermesi 
istikametindedir. Bununla hem vatandaşlarımızın ha
miyet ve vakfetme arzularını müteharrik 'kılar ve hem 
de bundan yoksun olanlarımızın, ecdadımızla gurur 
duyma imkânını sağlarız. 

Müslüman Türk genci, tarihin sadece bir safha
sını okumaktan kurtarıldığı gün, dedesinin, sövülme
ye değil, övülmeye müstahak olduğunu görecek ve 
inanıyoruz ki, buhran bitecektir. («Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Devlet bir bütündür anlayışı içinde bu beyanımızı 
yapıyoruz. 

Avrupa 18 nci yüzyılda memleketimizde dilenci 
olmadığını yazıyor; bugün de dilene ilet ordusu kura
bilecek bir noktada bulunuyorsak, bunun bir mana
sı olmalı ve sebepleri bütün çıplaklığıyle her vesileyle 
anlatılmalıdır. 

Fukara edebiyatı yapanlar samimî ise, çalımı ve sat
hî çareleri bırakıp meselenin 'köküne ve esasına dön
meye mecburdur. Aksi halde herkesin ipi pazara 
çıkar. 

Bütün güzel ve hayrî icranın temelinde îslâmın . 
enbihi ve Türkün asil karakteri yatmaktadır. (Alkış-
ar.) 

Vakıflar bize, dünün insanının zihniyeti, davranı
rı, yetişmesi ve içtimaî dayanışma şuurunu gösteriyor. 
İşte benim genç kardeşime bu okutulsun, bu anlatıl
sın; siyasî içtimaî ve iktisadî her derdimizin çaresi 
kendimize dönük olsun diyoruz. 

Benim dedemin geçmişinde karanlık değil aydın
lık var; bulanıklık değil berraklık var; küçüklük de
ğil büyüklük var; nekeslik değil cömertlik var. (Al
kışlar.) İnancında, komşusunun aç olduğunu bildiği 
zaman yatağında rahat uyumama var; adalet, şecaat 
ve medeniyet var. 
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Niye örnek başkaları da kendimiz değil; bu komp
leks nereden geliyor? Milletimizin refah ve saadetini 
faska kaynaklarda arayan hastalar bu illetten kurtul
malıdırlar. 

Teessüf ile ifade ediyoruz ki, memleketimizin bu
günkü sıkıntısı bundan başka bir şey değildir. Mek
tepte okuttuğumuz kitapla, devlet adamı ağzıyle, ay
dınımız vasıtasıyle geçmişimizi tahkir ede ede geli
yoruz. 

Başkalarına özenti içinde olan, millî karaikteri za
yıf toplulukların ayakta kalması mümkün değ'kür; 
tarih buna şahadet ediyor. O itibarla geliniz ken
dimize dönelim. 

BAŞKAN — Sayın Aytekin. iki dakikanız kaldı 
efendilim. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bitiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 633 sayılı Diyanet iş
leri Kanununun 14 ncü madesinin (f) fıkrasınca ön
görülen Teberrukat Eşya Nizamnamesi 1965 yılından 
bu yana geçen 9 senelik müddet içinde, ancak 1974 yı
lında Resmî Gazetede ilân edilmiş. 

Memnuniyetle' öğreniyoruz ki, geçtiğimiz hafta 
Hacı Bayram Camiinde Teberrukat Eşya Nizamname
sinin tatbikine başlanılmıştır. Vakıflar Genel Müdür
lüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığıyle müştereken yürü
tülecek olan bu hizmetin neticesinde teberrukat eşya 
sokaktan kurtarılacak, emin ve mesul ellere tevdi edi
lecektir. 

Ancak, bununla ilgili olarak bütçeye konulmuş bu
lunan 200 bin liranın, hizmetin dağınıklığı ve büyük
lüğünü d'kkate alarak, kâfi gelmeyeceğini de ifade et
mek istiyoruz. 

Keza, 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine göre 
Vakıf camilerinin hizmet ve ihtiyacı için bütçede bu
lunan 1 milyon liranın da çok cılız bir rakam olduğunu 
ifade elımek 'isliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 yılında yaptırdığı araştırmayla bu hizmetin 6 mil
yon liraya görülebileceği tespit edilmilş olmasına rağ
men, 1971 bütçesinden bu yana, devamlı bir milyon 
lira konması, bu yıl da 1 milyon liranın tekrarlanmış 
bulunması, 1966 yılının 6 milyonu ile, 1976'nın 1 mil-
yonunun tefıllikllni muhterem heyetlinizin takdirier'ne 
sunma ihtiyacını bende doğurdu. 

BAŞKAN -^ Sayın Aytetkin, lütfen bağlayın efen
dim; vaktiniz doldu. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Öte yandan, bu yıl da 150 talebe bursu var. Du 
adedi çoğaltamamanın sebepleri arasında, yanılmıyor

sak, mecuri hizmetten dolayı Vakıflar bünyesinde gö
rev vermekten meydana gelmektedir. Biz diyoruz ki; 
bu tarzda fakir talebeye verilen burslar vakfın ruhu
na terstir. Mevzuatı müsait hale getirerek, hem yeni
leni geri is t em emeli ve hem' de adedi artırmalıdır. Her 
halde bu, gayeye daha uygun düşecektir. 

Bu meyanda yurtlarımızı otel olmaktan kurtarıp, 
ilim, irfan yuvası haline büründürülmesi Genel Müdür
lüğümüzün büyük ve müspet icraatlarından olacaktır 
diyoruz. 

Bütçede görülen âmâlara ve sakatlara verilecek 
ücretleri fevkalâde isabetli buluyoruz. Ancak diyoruz 
kli, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu meyanda, ken
di imkânları içerisinde, sakatlarımızı meslek sahibi yap
mayı amaç edinmeli ve bunu başarmalıdır. 

Camilere yardım, her halde getirilebilecek noktaya, 
75 milyona çıkarılmıştır. Ancak zamanında bu parala
rın yerlerine gönderilmesinde fayda vardır diyoruz. 
Geçmişte bunun suçlusu varsa, bu suç kime aitse, 
onu da bu kürsüden kınıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, benim kaderimde, Cumhu
riyet Halk Partisi grup sözcülerinsin yaptığı yanlışları 
hep düzeltmek de vardır. Geçen sene, toprak reformu 
üzerinde konuşan bir arkadaşımızın Kur'an'dan bir 
âyeti yanlış okuması üzerine, düzeltmek bize dürmüş
tür. Bugün de belki bir sütçü lisan olmuştur; Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşımız bu kürsüden, Hazreti 
Peygamber İslâmın kurucusu olarak söylemiştir. Haz
reti Pergamber İslâmın kurucusu değil, naşiridir. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

1976 bütçesinin Vakıflar Genel Müdürlüğümüze 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Cenabı Haktan vakıf 
sahiplerine rahmet niyaz ediyoruz. Hürmetlerimle. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. 
Çalışma saatimizin dolmasına çok az bir zaman kal

masına rağmen, bir arkadaşımız, ikü de şahısları na
mına konuşacak arkadaşla, Bakanımızın konuşması 
vardır. Eğer Umumî Heyet arzu ederse, bu Bütçenin 
bitimline kadar mesaiyi uzatmamızı oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupıı adına Sayın 
Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupıı. adına Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçesi ve faaliyetleri hakkında gö
rüşlerimi arz ederken, hepinizi saygıyle selâmlarım. 
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Görüşlerimizi gayet kısa olarak arz etmeyi faydalı 
buluyorum. 

Sayın Başkanım, Vakıflarımız katma bütçeli, tü
zelkişiliği haiz ve Başbakanlığa bağlı bir Devlet Bakan
lığı vasitasıyle, blir genel müdürlük tarafından yönetil
mektedir. Yüce dinimlizın kitabı Kur'an-ı Kerlimin 
emirleri ve Peygamberimizin tavsiyesi icabı kurulan 
vakıflar, bütün Müslümanların birbirlerine ve diğer 
dünya uluslarına içtümaî adalet ve sosyal güvenlik ba
kımından, tarihte lilk örnelk ve önderlik yapan mües-
seselerdlir. 

tik vakıf, Peygamberimizin hicretinin 32 nci ayın
da Peygamberimiz tarafından kurulmuştur. Kendine 
ait hurmalıklarını - 32 adet hurmalığını - insanlığın ve 
Müslümanlığın hayrına hibe etmek suretiyle bu çok 
güzel müessesenin ilk adımını da yine sevgili ve şerefli 
Peygamiberiimliz atmıştır. 

Kur'anımızın, «Sevdiğiniz malınızdan başkalarına 
yardım etmedikçe, ahiret sevabına nail olamazsınız»; 
ayetinin nüzulundan sonra, müslümanlar mallarını is
teyerek ve severek vakıflara teberru etim'işler ve bugün 
dünya üzerinde, bilhassa Türk Müslüman memleketle
rinde görülen eserler vücuda gelmiştir. 

Dinimlizin nurlu kaynağından ilham ve kuvvetini 
alan mübarek Türk Müslüman cetlerimiz, yaşadıkları 
vatan topraklarını vakıf eserlerle donatmışlar ve süs-
lemüşlerd'ir. Türk vakıf eserleri arasında camiler, 
mescitler, mabetler, imaret, medrese, mektep, kütüp
haneler, bedesten, hanlar, hamamlar, köprü, türbe, sa
ray, kervansaraylar, sebiller, çeşmeler, aşhane, şifa-
hane, hastane, rasathane, yoksul yetim ve sakatları ba
rındırıp, geçündirecek vatan ve dünyaya ilim adamı 
yetiştirecek sosyal ve hayrî ve ilmî müesseseler kur
muşlar ve bunlarla süslemişlerdir. 

Sayın Başkan, değerlli arkadaşlarım; Avrupa Kon
seyi dahi, bugün Müslüman Türkiye ülkesindeki Türk 
Müslüman vakıf eserlerinin değerini takdir ederek bu 
sene yaptığı 'toplantıda, Türk Müslüman vakıf eserle
rinin, tarihî eserlerinim; Rönesansın başlangıcı, beşiği, 
ilhamı kaynağı olduğunu; Avrupa medeniyetliniin baş
langıcı, beşiği ve 'ilham kaynağı olduğunu kabul etmiş
ler ve bu maksatla, (memnuniyetle haber vereyim) İs
tanbul'da bir kültür merkezi kurulmasını ve İstanbul 
başta olmak üzere Türkiye sathındaki tarihî Türk Müs
lüman eserlerinin ve diğer kıymetli eserlerin onarımına 
ve yaşatılmasına oybirliği ile karar vermişlerdir. İnşal
lah bu hayırlı teşebbüsün faydalarını görürüz. 

Sayın Başkanım, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
hizmetlerini şu şekilde hülâsa edebiliniz: 

Birincisi; sosyal hizmetleridıir. Fakir öğrenciler 
için yurtlar kurulup işletülmesi, Gureba Hastanesi ve 
iişletillmesi, İmaretler; fak'ir çocukların bedava olarak 
yatırılması ve giydirilmesi, fakir talebeler için tahsil 
burslarının verilmesi, âmâ ve muhtaç sakatlara veri
len aylıklar gibi sosyal adaleti gerektiren faydalı eser
ler yapmaktadır. 

İkincisi; tarihî ve millî eski eserlerle (ilgili hizmet
leridir. Genel Müdürlüğün bu hizmetleriyle bilhassa 
gurur ve övünç duyuyoruz. Zira bu Genel Müdürlük, 
Türkiye'mizde bulunan bütün eski eserlerin miktarı, 
cinsli ve değeri bakımından envanterlerinin yapılmasın
da cidden büyük gayret göstermiş ve bu işi sona er
dirmek üzeredir. 

Üçüncüsü, eski eserlerin onarımıdır. Gelir getiren 
yeni vakıf eserlerin inşası işleridir; zeytinlik, porta
kallık, taşdelen memba suyu işletme&i gibi eserlerin 
işletilimesi. 

Diğer mühim bir faaliyet sahası da Türkiye Vakıf
lar Bankasıdır. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye Vakıflar Bankası, 
Tüfk İktisadî hayatının hakikaten en önemlli bir kre
di müessesesi halinde abideleşmiş olarak yükselmek
tedir. Öz kaynağı, yabancı kaynağı, mevduatı, plas
manı, kârı her sene memnuniyet verici bir şekilde 
artmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün diğer en mühim 
hizmetlerinden birisi de, köy ve mahalle camlilerinin 
tamiri ve yenilerinin inşasına plan, proje ve para yar
dımı yapmasıdır. Genel Müdürlüğün bu hizmetlerini 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Yalnız bu yönde para olarak yapılan yardımların 
miktarının az olduğunu, yardım yapılan köy ve mahal
le cami adetlerinin az olduğunu, yardım muamelele
rinin çok uzun sürdüğünü, geç ve güç (işlediğini de be
lirtmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1975'te Milliyetçi Hükümet 
İktidarında değerli Bakan Hasan Aksay ve Genel Mü
dür Prof. Osman Çataklı'nın, burada üzüntü ve esef
le dinlediğim haksız, yersiz iddia ve 'isnatlara rağmen, 
bu Genel Müdürlük 1975 yılında hakikaten başarılı 
ibJizmetler yapmıştır. Bunlar arasında şunları sayabili
rimi: 

1. Vakıf eserlerin, bütün arkadaşlarımın arzu et
tikleri gibi, gayesine uygun olarak işler hale getiril
mesi 'için elden gelen pek çok tedbir alınmış ve uy
gulamaya başlamıştır. 

2. Vakıf eserlerinin gelirlerim artırıcı tedbirler 
alınmıştır. Bu eserlerin kuraları günün rayicine göre 
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ayarlanmış ve meselâ 200 - 800 liralık kiralar 10 bin 
'ilâ 20 bin liraya ulaştırılmak suretiyle Genel Mü
dürlük öz kaynaklarının artırılmasına imkân sağlanmış
tır. Bu arada yeni iş hanları da yapılmıştır. 

Memnuniyetle kaydedeyim; illerimizde bilhassa or
ta tedrisattaki fakir talebelerimiz için yemekli, ya
taklı bedava yurtların mıilktarı 50 ilâ 60'a çıkarılmış
tır. Aşevleri miktarı 37'ye çıkarılmıştır. Kör ve sakat
lara yapılan yardımlar hem para miktarı ve hem de 
yardım yapılan kimse bakımından artırılmıştır. 

3. Eski eserlerin envanterinin genişletilmesine, de
ğerlenmesine, basılmasına, yayılmasına ve bilhassa ona
rılmasına başarı ile devam edilmiştir. 

4. İllerde yeni vakıf eserler bölge müdürlükleri 
kurulma hazırlıklarının yapılmasına girişilmiştir. 

5. Vakıflara ait camilerin idaresi ve personelinin 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanarak bunların mağ
duriyetlerinin giderilmesini sağlayan tedbirler alınmış
tır. 

C. G. P. Grupu olarak Vakıflar Genel Müdürlüğün
den ve Sayın Hükümetimizden olan dileklerimizi de 
şöylece sıralamak istiyorum: 

Sayın Başkanım, Türkiye haritasına baktığımız za
man Orta Kuzey Anadolu'nun merkezinde İstanbul' 
dan Hopa'ya kadar en orta yerde en eski medeniyet 
merkezi ve içinde 1 500'den fazla gurur verici çok 
kıymetli eserlerin bulunduğu Kastamonu ile burası 
gibi kıymetli eserlerin bulunduğu diğer yerlerde yeni 
Vakıflar Bölge Müdürlüklerinin kurulmasını Sayın 
Devlet Bakanımız ve kıymetli Genel Müdürümüzden 
istiyoruz. 

Ayrıca : 
1. Bölge müdürlüklerinin aynı vasıftaki yerlerde 

kurulmasını, 
2. Kastamonu gibi fakir ve yurdumuzun geri kal

mış bölgelerinde mutlaka bir talebe yurdu yapılmasını. 
3. Daha fazla talebeye burs verilmesini, 
4. Köy ve mahalle camilerine ve bilhassa dağ ve 

orman köylerinin camilerine para ve cami adedi ba
kımından daha fazla yardımın yapılmasını ve bunun 
kolaylıkla ve eğitici bir şekilde yapılmasını, 

5. Vakıflar Genel Müdürlüğünün gayri kâfi büt
çesinin artırılmasını, 

6. Hükümetin yıllık bütçeleriyle Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne verilen ödeneklerin ve personel kad
rolarının (buranın altını çiziyorum) iş ve inşaat za-. 
manı geçmeden Maliye Bakanlığınca mutlaka veril
mesi ve bu Genel Müdülüğün atıl durumda bekletil-

memesini Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak 
Hükümetten önemle rica ediyoruz. 

Sayın Başkanım, bu görüş ve temennilerimizle Va
kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin kendilerine ve 
aziz yurdumuza hayırlı olmasını diler, üstün başarıla
rını ümitle bekleriz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Şener Battal, buyurunuz efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Grup Başkanvekilimiz geldiler, sataşmayı kendileri ce
vaplandıracaklardır. 

BAŞKAN —"O*halde, Sayın Süleyman Arif Emre; 
«Vakıflar Bütçesinde ismim zikredilmek suretiyle şah
sıma ve Bakanlığımda bir kısım icraatım hakkındaki 
sorulara cevap vermek üzere» diyerek söz talep etmiş
siniz. 

Bu konulara münhasır olmak üzere buyurunuz efen
dim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Halik Partisi Çorum Milletvekili Eken, şah
sımı da zikrederek, Vakıflar Genel Müdürünün tayi
ni hususunda ve diğer bazı hususlarda açıklamalar yap
mış ve bazı sataşmalarda bulunmuştur. 

Eğer bu sayın arkadaşımız kişisel olarak böyle 
bir konuşma yapmış olsa idi bundan katiyen üzüntü 
duymayacaktık; ancak bir anamuhalefet partisi söz
cüsü olarak bu açıklamalara girişmiş olduğu için üzün
tü duymaktayız. 

Üzüntümüzün sebebi de, gelişmesini arzu ettiğimiz 
Türk demokrasisinin gelişmesine ait taşıdığımız ümit
lerin kırılmış olması, uzaklara itilmiş olmasıdır. Çün
kü biz arzu ediyoruz ki, siyasî partilerimiz iktidarda 
iken başka türlü, muhalefette iken başka türlü düşü
nüp konuşmasınlar. 

Yine, üzüntümüz sadece şahsımıza sataşılmış olma
sından ileri gelmemektedir. Müşterek hükümetlerin 
müştereken yaptığı tasarruflar, bilâhara müşterek hü
kümet olduğu ve müşterek hükümetin tasarrufu bulun
duğu bir tarafa itilerek sadece bir parti çıkarı açısın
dan ele alınmasın, müşterek mesuliyet hükümetleri de, 
koalisyonlarla idaresi zarureti srk sık ortaya çıkan 
Türkiye'de ihlâl edilmesin. 

Yine arkadaşımız bu tayinleri tenkit ederlerken, ta
yin edilen kişinin dinî inanışını, hattâ meşrebini, mez
hebini bahis konusu ederek burada dile doladılar. 

Aziz arkadaşlarımız, biz bilhassa Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Hükümet kurarken din ve vicdan hürriyeti 
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anlayışında ve layikliğin tatbikatında herhangi bir se
beple bu şekilde dinî inancını, felsefî görüşünü, mez
hep ayrılığını esas alarak şimdiye tadar yapılan ayrı
mın bir tarafa bırakılmasını ve kanun karşısında kilsi 
eşitliği prensibine riayet edilmesini protoklümüze ve 
Hükümetimizin Programına yazmış ve buna göre tat
bikata girişmiştik. Ancak şimdi, anlıyoruz ık:i, Cum
huriyet Halk Partisi, kendi sözcüsünün ağzından bu 
prensibinden caymış, dinî inanışı veya görüşü sebe
biyle bir kimsenin tayinine müsaade etmeyen inhisarcı 
bir zihniyeti, manevî bütünlüğü bölücü bir zihniyeti 
kendisine yeni bir şiar edinmiştir. 

Aziz arkadaşlarımız, bir kimse herhangi bir ina
nışta olabilir; fakat kanunlar karşısında eşittir, bir 
göreve liyakâti, ehliyeti ve dürüstlüğü, o göreve ta
yin edilmesini icabectiriyorsa, bundan millî bir menfaat 
melhuz ise o tayin yapılır. Sen şu inanıştasın, bu ina-
sıştasm diye katiyen o şahsı tenkit etmek doğru değil
dir, caiz değildir. Hele, bunu yaikışıksız bir lisanla 
bu kürsüye getirmek hiç caiz değildir. 

Biz burada zaman zaman, belki de süratle cereyan 
eden bütçe müzakerelerinin süratlinden dolayı, kont
rol edilmeyen 'konuşmalar dinliyoruz; fakat grup adına 
yapılan bu konuşmaların bu şekilde ortaya konulma
sından da üzüntü duymaktayız. Zaman zaman, hele 
âlin yapılan konuşmalardan sonra, acaba karşımızda 
eski Cumhuriyet Halk Partisi mi var; dinî inanlara 
basikı yaptığı iddia edilerek, deliller gösterilen eski 
Cumhuriyet Halk Partisi mi var, yoksa onun mirasını 
reddettiğini İlân eden yeni Cumhuriyet Halk Par
tisi mi var? Bunu tefrik etmekte müşkülât çekiyoruz. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından, alkışlar) 

ETE M EKEN (Çorum) — Sayın Başikan, bunun 
sataşma ile ne alâkası var acaba?. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Aziz 
kardeşlerimiz, ilgisini arz edeyim; bugünde ortaya ko
nulan zihniyet, bize öyle geldi 'ki, esiki Cumhuriyet 
Halk Partisi' zihniyeti bazı üyelerde devam ediyor. 
Bu olağandır, bunu bir ölçüde mazur da görmeye mec
buruz. 

, Aziz arkadaşlarımız, bu tayinin yapılmasından dola
yı o zamanki Bakanlar Kurulu üyeleri ile müştereken 
imza atarak yapmış olduğumuz isabetli bu tayinden 
dolayı bütün Cumhuriyet müesseselerinin mahkemeleri
nin ve Meclislerinin hepsinde hesap vermeye hazırım; 
ama kendi arkadaşlarını istisna edecek, müşterek me
suliyetten (kurtaracak bir formül buluyorlarsa buna da 
razıyız. Çünkü bu konuda da yüzümüz alk, alnımız 
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açıiktır. (M. S. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Muhterem, arkadaşlar, yaptığjmız tayinde ne olmuş? 
Bir muhterem ilim adamını, makine yüksek inşaat Kür
süsü profesörünü rica etmişiz ve bu makama getirmişiz. 
Niçin getirmişiz? Vakıfları şimdiye kadar çarçur eden, 
vakıfları gayesi dışında kulandıran, Haseki Medrese
si gibi ecdadımızın «ilim yuvası olsun» diye vakfettiği 
bir müesseseyi, içerisinde içkili danslı eğlenceler ya
pılabilecek, turistik otel haline getirmek isteyen zihni
yeti vakıfların başından uzaklaştırmak için bu tayini 
yaptik. 

Trabzon'da camiin meşrutasında kumar oynatan. 
meyhane açtıran zihniyeti vakıflardan uzaklaştırmak 
için yaptık. Yine Antalya'da cami arsasına başka 
bir bina yaptırıp, bir katını da fuhuş yuvası halinde 
kiralayan zihniyeti vakıflardan uzaklaştırmak için yap
tık. Bundan dolayı, Cumhuriyet Halik Partisi seçmen 
kitlesi dahil, 40 milyon vatan evlâdının ve aziz mille
timizin huzuruna yüzü ak, alnı açık olarak çıkmakta
yız; yalnız bendeniz değil, o zamanki Hükümet erkâ
nının tamamı olarak. 

Aziz kardeşlerimiz, «Sayın Erbakan'ın akrabasıdır» 
iddiası, ne .gariptir ki burada, tayin yapıldıktan he
men sonra cereyan eden bütçe müzakerelerinde, bazı 
sayın muhalefet mensubu üyeler tarafından kişisel ola
rak ortaya atıldı ve yine o zamanki hükümetimiz adı
na tarafımdan cevaplandırıldı ve bu cevaplar tatmin
kâr bulundu. 

Bir kimsenin liyakâti, ehliyeti, ve dürüstlüğü, bir 
göreve tayinini gerektiriyorsa, kanunî şartlan haizse, 
sırf falan veya filân kimsenin akrabasıdır diye, bu 
kimsenı'n o göreve tayin edilmemesi haksızlık teşkil 
eder; ama ehliyetli, liyakatli ve dürüstlük şartlarını 
haiz değilse, sırf falancanın yakını diye tayin edil
mesi de keza yine haksızlık olur; devlete karşı, hü
kümete karşı, devlet mekanizmasına karşı haksızlık 
olur. Biz bütün bu değer ölçülerine, ince ince düşüne
rek, riayet ederek 'bu tasarrufu yaptık. Bu tasarrufu 
yapmış olmamızdan dolayı da, demin arz ettiğim gibi 
memnuniyet içerisindeyiz. 

Buna ilâveten muhterem arkadaşımız, bazı gayri 
menkuller üzerinde, bilhassa daha sonra yapılan ta
sarrufları ele alarak ve gayri menkul ismi. zikrederek, 
bazı açıklamalarda bulundu. Bunlar, takdir buyurur
sunuz ki, ancak bugünkü Sayın Bakanımızın cevap-
landırabileceği hususlardır. Bu kadarla arzı cevap et
miş bulunuyorum. 

Hürmetler ederim. 

*\ o,' i 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Sayın Fatma Feriha Öztürk, buyurun efendim. 
FATMA FERİHA ÖZTÜRK (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdür
lüğünün 1976 yılı Bütçesi üzerinde, şahsim adına te
mennilerimi dile getirmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Valkıflar, aşırı mal biriktirmeyi ve fazla miras ye
meyi hor gören ve haram sayan İslâm ilkelerinin ku-
rıımla§tırılması olarak nitelendirilebilir. Ancak, vakıf 
kurumunu sadece İslâm ilkelerine bağlamak da doğru 
olmaz. Bu Uçurumun çeşitli İslâm ülkeleri arasında en 
çok Türklerde gelişmiş olması gerçeği, İslâm ülkeleri 
yanında Türklerde eski çağlardan beri gelişmiş bulu
nan, topluma bağlılık duygusu ile izah edilebilir. Böy
le olmasaydı, İslâm hukukunun vakıf kurmayı adeta 
zorlayıcı niteliğinde olan hükümlerine rağmen, kişile
rin elinde biriken servetlerin, şerli hilelerle cvladan-
na 'intikali sağlanabilirdi. Bugün çağdaş devlet mef
humu içinde kamu hizmetleri sayılan birçok hizmet
ler, Selçuklu ve Osmanlı Türklerinin de vakıfları ta
rafından yaptırılmıştır. 

Cfr örne!k olmak üzere belirtelim ki, Osmanlı İm
paratorluğunun yükselme devrinde, orta ve yüksek se
viyeli okulların c/c 100'e yakın bir kısmı vakıflarca 
kurulmuş ve devam ettirilmiştir. Böylece yukarıda söz 
konusu ettiğimiz İslâm ülkeleri ve Türk toplumuna has 
özellikle, genç kuşakların okutulması konusunda taşı
dığı önemin anlaşılmasını sağlamıştır. Bu durum, top
lumun da çakarlarına uygun olduğundan, vakıf nuruma 
bireylerle toplum arasmda uzlaşmayı sadece statik bir 
ahenk olarak bırakmamış, ona geleceğin sosyal ko
şullarını da etkileyebilecek dinamik bir güç kazandır
mıştır. Toplumda dinamik bir güçle yürütülmüş bulu
nan vakıf hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Kültürel ve eğitsel hizmetler : 
İlkokullardan yükseköğrenim kurumlarına kadar 

tüm eğitim kurumlarının tüm kitaplıklarının giderleri, 
vakıflarca karşılanmış, öğretmen ve öğrenciler vakıf
larca barındırılmış ve doyurulmuştur. 

Bayındırlşk hizmetleri : 
Yolların, köprülerin ve sulama tesislerinin yapıl

ması, bunların bakım ve onarım; çeşmeler, şehriler, 
su yolafı ve kemerleri; sahillerde deniz fenerleri, yük
sek dağ' ve geçitlerde kurulan, sığınma ve barınma 
yerleri, kervansaraylar, spor alanları, mesire yerleri
nin yapım ve bakımları, vakıfların bu alandaki hiz
metlerinin sadece bir bölümüdür. 

Sosyal yardım hizmetleri : 
Yoksulların doyurulması, ağır ve yıpratıcı işlerde 

çalışanlara yaşlandıklarında, ya da çalışamaz hale 
geldikleri zaman bağlanan aylıklar, kimsesiz çocukların 
ve dulların korunması, aşevlerinin ve hastanelerin her 
çeşit giderlerinin karşılanması, vakıflarca yürütülmüş 
bulunan sosyal yardım hizmetlerine örnek olarak gös-
terilebilinir. 

Bu arada, bugün göçmen bürolarına ve merkezle
rine benzeyen ve Orta Asyadan Anadoluya, Anadolu-
dan yeni bölgelere akan Türk kitlelerini yerleştirmek ve 
çevre uygulamalarını sağlamak için kurulmuş tesisleri 

_ de belirtmek gerekir. 
Yukarıda belirtilen hizmetlerin bugün çağdaş dev

let görevleri arasına girmiş bulunması, vakıfların ge-
reksizleştiği anlamına gelmez. Aksine çeşitli alanlar
da, özellikle eğitim ve m'illî savunma alanlarında ku
rulacak yeni vakıflar, halkın gönüllü gücü ile devlet 
gücünün 'bütünleştirilmesini sağlar. Geniş halk kitleleri
nin bu yoldan eğitime katık ısı, eğitimin yaygınlaştırıl
masında ve fırsat e;it!;ğinih sağlanmamrıda ihmal edi
lemeyecek olanaklar yaratîr. 

Halkımızın gönüllü gücü ile devlet gücünün vakıf 
yoluyle bütünleştirilmesinin sağlayacağı olanakları Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizi güçlendirme vakıf
larında büyük lıir zevk ve gururla müşahede ediyoruz. 
Bireylerin ve kurumların bu vakıflara gösterdiği sı
cak ilgi, halkımızın vakfetme ruhunun canîıhğı koru
duğunun güze! bir örneğidir. Atalarımızdan miras ka-
ian bu ruhu başka alanlara, özellikle eğitim alanına 
doğru genişletmekte toplum için büyük fayciaiar vardır. 

Vakıfların tarihi ve içerdiği ile ilgili olarak sun
duğumuz bu kısa bilgiden sonra, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün elinde bulunan geniş potansiyelin daha et
kili bir biçimde kullanılması için önerilerimi maddeier 
haiinde belirtmek istiyorum. 

1. Oldukça eski olan vakıflar mevzuatı günün ih
tiyaçlarına göre değiştirilmelidir. 

2. Adetleri 60'a yaklaşan vakıf öğrenci yurtları
nın, merkezde bir eğitim birimine bağlanarak, başına 
bir eğitimci getirilmelidir. Bu yurtlar; kitaplık, spor 
yerleri gibi eğitsel tesislerle takviye edilmelidir. 

3. Zeytinlik, çiftlik gibi tarımsal işletmeler, otel 
ve lişhanı gibi turistik ve ticari tesisler de merkezde 
bir işletme birimine bağlanmalı, toplumun ihtiyaçları 
ve çağın icaplarına göre işletilmelidir. 

4. Yoksullara para dağıtmak yerine, onların ça
lışarak kazanmalarını sağlayacak küçük atelyeler kurul
malı ve yurt sathında yaygınlaştırılmalıdır. 
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5. Yoksul öğrencilere ait 'burslar sayı ve miktar
ları bakımından artırılmalı, bütün öğretim kademele
rinde başarılı öğrenciler için ödüller 'konulmalıdır. 

Yukarıda belirttiğim önerileri gerçekleştirebilecek, 
işten anlayan gerçek ve tarafsız eğitimciye, arandığı 
zaman yerinde bulunacak, vatandaşa saygılı, görevine 
saygılı tarafsız yöneticiye ihtiyaç vardır. 

Millî Selâmet Partisinin damgasını taşıyan Vakıf
lar Genel Müdürü, atalarımızın hayır için bize bırak
tıkları bu önemli ve kutsal imkânları belli bir parti
nin emri ve propagandası için kullanmamalıdır. Buna 
hiç kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Bir gün gelir, 
yasalar 'bütün bu yasa dışı hareketlerin ve görevini kö
tüye kullanan kişilerin yakasına yapışabilir. 

Beni dinlemek lütfunda 'bulunduğunuzdan dolayı 
teşekkür eder, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin, 
teşkilâtına ve Yüce Türk Milletine hayırlı olmasını 
dileyerek, muhterem heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) — 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Vakıflar Bütçesi üzerinde kıymetli fikirlerinden 
istifade ettiğim'iz bütün 'konuşan arkadaşlarıma ayrı 
ayrı teşeküfü vazife sayıyorum. 

Araluk vermeden bu saate kadar çalışan Yüce Mec
lisi daha fazla ayakta tutmamak için, sadece önem
li birkaç hususa işaret etmek suretiyle birkaç dakika 
içerisinde maruzatımı toparlamak listiyorum. 

Vakıfların en Önemli meselesi, gayesine uygun ola
rak kullanılma meselesidir. Bugün Vakıfların gayesine 
uygun olarak kullanılması için azamî gayret sarfedilen 
'bir noktada bulunuyoruz; bunun için son derece mem
nunuz. 

Va'kıflara sahip çıkma meselesinde, hakikaten kıy
metli arkadaşlarımız («Vakıfların bir yağmaya uğradı
ğını» vesire, dfade eden 'konuşmalar yaptılar. Haklıdır
lar; fakat bugün Va'kıflara tam olarak sahip çıkılmak
tadır. 

Nitekim, meselâ Hatay'da 400 liraya kiraya git
miş bir yer, şimdi 9 bin liraya kiraya verilmiştir; bu, 
ne derece sahip çıkıldığını göstermesi bakımından 
öhemmiyetlidıir. Vakıf arsalara, arazilere de aynı titiz
likle sahip çıkılmaktadır. Bir gecenin içerisinde bin lira 
masraf ederelk, 3 - 5 dönüm vakıf arazisini çevirip, 
bir milyon liraya sahip olan kimsenin üzerine ciddiyetle 
ve bütün ehemmiyetiyle yürünmüştür. Bilindiği gibi 
böyle, aşağı yukarı 32 civarında da yer yıkılmış

tır. Bunları, vakıflara sahip çıkmayı göstermesi ba
kımından birer misal olarak arz etmekle iktifa ediyo
rum. 

Vakıf gelirlerinin artırılması için azamî dikkati 
sarf etmekteyiz. Nitekim, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
olarak yapılan Kızılay'daki 16 katlı, 1 800 metrekare 
üzerine oturan binanımızı, 8 milyon liraya kiraya ver
dik, biz oturmadık, sadece Vakıfların gelirini artırmak 
için. 

tşhanı yapımına ehemmiyet veriyoruz; bütün ara
zilerde vesaire, her sahada Vakıfların gelirlerin'i artır
mak için azamî gayret sarf ediyoruz. Yurtlardaki Öğ
renci sayısını artırmak için büyük bir gayret sarf edil
miştir ve yurt sayısı 54'e çıkartılmıştır,.şimdi 55 olmak 
üzeredir; 6 300 talebemiz bu yurtlara alınmıştır. Aşev-
lerimizin sayısı 37'ye çıkarılmıştır. Kör ve sakatlara 
geçen sene 1 000 kadro bu sene 4 000 kadro ilâve edil
mek suretiyle daha ileri bir noktaya gelinmiştir. 

Eski eserlerimizin muhafaza ve korunması için 
envanterlerinin yapılmasına, diğer taraftan da ona
rımlarına büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu sene ilk 
defa eski eserlerin onarımına 96 milyon lira gibi çok 
büyük bir miktar konmuştur. 

Kısa bir süre önce, 1973'te başlayan köy ve şehir 
cami yardımları, bu sene yine en yüksek seviyede büt
çeye konmuştur; 60 milyon lira köy camileri için, 15 
milyon lira da şehir camileri için konmuştur. 

Burada Vakıflar üzerinde çok güzel fikirlerini 
serdeden arkadaşlarımız en çok Aya'sofya Cami inin 
tekrar cami olarak açılması üzerinde durmuşlardır. Da
ha önce, saat lCj.CıCi'da başlayıp, saat 4,5'ta biten Diya
net tşleri Bütçesi vesilesiyle bu hususta geniş izahat arz 
edilmiştir; bu bakımdan bunu tekrar etmiyorum. 

Etem Eken arkadaşımız birçok noktalara temas et
tiler; her işaret buyurdukları hususu mutlaka cevaplan
dırmak gerekecek kadar önemli iddialarda veya is
natlarda bulundular. Fakat 'bunları Milliyet Gazetesin
de çıkan Hasan Pul ur'un bir yazısının tetkiki suretiyle 
«nasıldır, ne olmuştur, nereye gitmiştir» hususlarının 
tetkikinden, Edremit'te zeytinyağı satışına kadar; bir 
teneke, beş teneke zeytinyağının satılışının nasıl oldu
ğuna kadar, gecenin bu saatinde Yüce Meclis takdir bu
yururlar ki, bunları beş dakikanın içerisinde hazırla
yarak getirmek son derece zordur. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verebilirsiniz. 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devamla) 

— O kısımları yazılı arz edeceğiz; ancak, birkaç tane 
misal vermek suretiyle bunların genel karekterine, bu 
iddiaların genel karakterine işaret etmek istiyorum. 
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Btern Eken kardeşimiz, Haseki Külliyesi'nin İlim 
Yayma Cemiyetine verildiğini ifade buyurdular. İlim 
Yayma Cemiyeti hakkında birçok noktalardan da bah
settiler. Haseki Külliyesi, İlim Yayma Cemiyetine ve
rilmemiştir muhterem kardeşlerim. Biraz önce Diya
net İşleri Bütçesinde de ifade ve arz ettiğim gibi, Ha
seki Külliyesi Diyanet İşlerine tahsis edilmiştir; hem 
de bu tahsis bedava yapılmamıştır. Böyle şeyler daha 
ziyade bedava yapıldığı halde, 10 bin lira gibi sembo
lik bir de ıkira alınmıştır. Yine Diyanet İşleri Bütçe
sinde arz ettiğim gibi, Pazartesi günü saat 10.00'da 
Eğitim Merkezi olarak Haseki Külliyesinin açılış me
rasimi vardır ve bütün arkadaşlarımız bu merasime 
buyurabilirler. Onun için, bu iddialar yanlıştır. 

Etem Eken Bey kardeşimizin iddialarına göre, 8 000 
M. S. P.'li genci, Millî Selâmet Partisi süratle 54 yurda 
yerleştirmiştir. 

Muhterem kardeşlerim, bir defa bu 54 yurtta 8 000 
talebe yoktur, 6 300 talebe vardır. Bu talebelerin iaşe-
sıi, ibatesi, yatması, hepsi bedavadır. Bu talebeleri ar
tırmak son derece zordur; fakat buna rağmen artırıl
maktadır. Halihazırda 6 300 telebe içerisinden 8 000 
M; S. P.'liyi bulmak tabiî ki mümkün değildir. 

Bu talebeler, birtakım imtihanlardan geçirilerek, 
birtakım şartlar aranarak bu yurtlara girmektedirler. 
Binaenaleyh, bir tıp fakültesinde okuyan talebe 1 nci 
sınıfta girmişse, 6 ncı sınıfa kadar bu yurttan onu 
kimse çıkaramaz; haiz olduğu şartları kaybetmedikçe. 

Gerek Halk Partisi - M. S. ortaklığı zamanında, 
gerekse bu devrede değiştirilebilen öğrenci sayısının ta
mamı ancak 1/3 kadardır; bu ise 2 000 öğrenci eder. 
Bunun 1 000 tanesi de Halk Partisi - M. S. ortaklığı 
zamanında değiştiğine göre, 1 000 tane öğrenci de
ğiştirilmek suretiyle bir yere 8 000 öğrencinin yerleş
tirilmesi mantık dışı bir iddiadır kanaatindeyiz. 

Hasan Tosyalı kardeşimizin Kastamonu'ya bir böl
ge müdürlüğü kurulması yolundaki isteğine gelince: 
Hakikaten Kastamonu'nun böyle bir ihtiyacı vardır. 
Ancak, bölge müdürlükleri külfetli olduğu için, şim
dilik, (kısa bir süre önce Kastamonu'ya bir irtibat me
muru gönderilmiştir. Vakıf gelirlerimiz bu tempo içe
risinde artırılmaya devam ettiği takdirde, inşallah böl
ge müdürlüğü de kurarız. 

İnsanlığa en güzel numune olmak üzere, alın te
rini ve emeğini insanlığın yararına tahsis etmek su
retiyle bu vakıf eseri bize bırakan ecdadımızı rahmet
le anıyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından ı«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Bir 
dakikanızı rica edeceğim efendim, sorular var. 

Buyurun Sayın Saltık. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan bir sorum olacak. 
Bilhassa İstanbul'da cereyan ettiği, külliyetli mik

tarda cereyan ettiği beyan edilerek, gerek vatandaş
lardan aldığımız bilgiler ve gerekse aktarılan bilgi
lere göre; vakfı bırakan kişinin yakınları olarak gös
terilip, vakfın vakıftan çıkarılarak o kişilerin üze
rine tapu edildiği ve o kişilere o vakfa sahip olma 
yeteneği tanındığı şeklinde söylentiler bizlere kadar 
gelmiştir. Acaba böyle bir şey var mıdır, bu doğru 
mudur? Yoksa, vatandaşın kendi hissiyatı mıdır? Bu 
konuda Sayın Bakandan açıklama rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Dörtkol. 
MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Nevşehir) — Sa-

ym Başkanım, bugün Diyanet İşleri Bütçesi görüşü
lürken, Sayın Bakan konuşmaları sırasında Ayasof-
ya Camiine temas ettiler. Biz verdikleri izahattan 
tam njajak bir şey anlayamadık; açılacak mı açılma
yacak mı? Hükümetçe açılması düşünülüyor mu dü
şünülmüyor mu? Bu hususta kati beyanda bulunma
larını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Acar, buyurun. 

ALİ ACAR (Samsun) — Sayın Başkan, aynı ma
hiyette olduğu için ben sorumdan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki, başka sual yoktur. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir de yazılı sual var, onu da söy
leyeyim efendim. Bunun da cevabı yazılı olarak isten
diği için, yazılı olarak cevap verebilirsiniz efendim. 

«Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ha
san Aksay tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim: 

Aydın vakıflar hizmet binası ihtiyaca cevap ver
memektedir. Hizmet binası yapılması için 6 - 7 sene 
evvel alınan arsaya binanın ne zaman yapılacağı. 

Aydın Vakıflar Talebe Yurdu ihtiyaca kâfi gel
memektedir, ilâvesi düşünülmekte midir? 

Vakıfların Aydın şehri içerisinde çok kıymetli 
arsaları mevcuttur. Bugün bu arsalar boş durmakta
dır. Bu arsaların değerlendirilmesi düşünülmekte mi
dir.» 
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Soru bitmiştir. Buyurun efendim. Buna yazılı ce
vap vereceksiniz nasıl olsa. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Nihat Saltık Bey, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün şahıslara arsaları verdiğini dışarıdan duyduk
larını ifade buyurdular. 

BAŞKAN — O vakıfların sahibiymiş gibi, eski ak
rabalık iddiasıyle verildiğini ifade ediyorlar. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Arsaları değil efen
dim. Vakıftan çıkarılarak, vakfedilen kişinin yakın
ları olması 'hasebiyle bunların üzerine toplandığını 
ve onları, o vakfa sahip ettikleri söyleniyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, vakıflar üzerinde bi
zim kanunlarımız cidden son derece hassasiyetle 
durmaktadır; durmakta da tabiatiyle yerden göğe ka
dar haklıdır. Bu hassasiyet içerisinde, böyle, vakıf
ların tapulanmâk suretiyle vesaire edilmek suretiyle 
yağma edilmesine katiyen imkân yoktur. Mevzuat, 
ancak 10 bin liraya kadar olan arazilerin idare mec
lisinin kararından sonra Vekilin de imzasıyle satışı 
vesaire yapılmasına müsaade etmektedir. Bunun üze
rinde değer taşıyanlar için ancak Bakanlar Kurulu 
kararı verebilir. Hatta tapulama vesire gibi işlem
ler, meselâ gecekondu semtleri gibi yerler katiyen 
böyle şeylere tabi değildir. Danıştaya gidilmesi, ka
rarlar alınması, mahkemeye gidilmesi gerekir. Da-
nıştayın bu işlerden karar verebilmesi için müracaat 
edilmesi gerekmektedir. Nitekim, İstanbul'da Zey-
tihburnu ve Ok Meydanındaki vakıf arazilerinin ge
cekondulara tapulanamayışı, bu tapulama işlemleri
nin son derece güç olmasından dolayıdır. Bu husus
ta müşahhas örnekler zikrederseniz, bunları süratle 
tahkik ederiz, neticelendiririz ve sizlere bildiririz. 
Böyle bir şey katiyen yoktur. Bilâkis bu son seneler
de, bilhassa 1973 yılından beri vakıflarda, tekeffül 
ediyorum ki, son derece ciddî bir şekilde bu mese
lelerin üzerinde durulmaktadır. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkanım, 
arsalardan bahsetmiyorum ki. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica ede
ceğim Sayın Bakanım. Nihat Saltık Beyin sualinde; 
bazı mülhak vakıflar (mazbut vakıflar değil) üzerin
de akrabalık iddia etmek suretiyle, o vakfın tekrar 
kendilerine rücu etmesini temin maksadıyle yapılmış 
bazı işlemlerden bahsediyorlar. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Arsalardan bah
setmiyorum. 
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BAŞKAN — Anladım efendim, anlatıyorum. 
Binaenaleyh, bu mülhak vakıflar üzerinde böyle 

bir işlem yapılıp yapılmadığını soruyorlar. 
Yazılı da cevap verebilirsiniz efendim. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Han, apartman 
gibi... 

BAŞKAN — Mülhak vakıflar diyoruz efendim 
onlara. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Nerede varsa, bunları ismen söylerseniz, bun
ları tetkik etme imkânına sahip oluruz. Bizim bildi
ğimiz, böyle mücerret hiçbir şey yoktur. Olsa zaten 
şiddetle hemen el koyacağımız durum vardır; yani 
hemen biz bunlara el koyarız. 

BAŞKAN — Evet efendim, başka sual var mı? 
DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam

la) — Diğer arkadaşımız yazılı olarak cevap istediği 
için ona yazılı olarak cevap vereceğim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Dörtkol bir sual sormuştu. 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (Devam
la) — Sayın Dörtkol'un, Ayasofya mevzuundaki sua
lini Diyanet Bütçesi vesilesiyle cevaplandırmış bulu
nuyorum. Arzu ederlerse ona da yazılı olarak ce
vap verebilirim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz. 
Teşekkür ederim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Başkan. 

Aydın Milletvekili arkadaşrm yazılı sorular verdi; fa
kat henüz adı okunmadı. Zabıtlara geçmesi bakımın
dan önerge sahibinin adı okunmadı. 

BAŞKAN — Siz yazılı mı verdiniz efendim? 
BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Ben vermiş

tim, adım okunmadı Sayın Başkanım. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım, 
arkadaşımızın önergesi okundu, adı okunmadı, onu 
söylemek istiyor herhalde. 

BAŞKAN — Önerge üzerindeki imza sahibi olarak 
«Behiç Tozkoparan» ismini okumamışız, öyle mi efen
dim?.. Zabıtlara geçmesi için söylüyorum, şimdi kay
dedilmiştir. 

Buyurunuz saym Kerem Şahin. 

KEREM ŞAHİN (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1976 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu münasebetle 
Başkanı ve Meclisin değerli üyelerini hürmetle se
lâmlarım. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiyemizde Allah'a ve Al- j 
lah'ın mukaddes kitabına inanan kimseler, kendi öz 
malından menkul ve gayrimenkul olarak, millet ya
rarına hibe suretiyle bağışta bulunduğu mallar vakıf
tır. Vakıf, îslâm dünyasında Peygamber Efendimiz j 
Hazreti Muhammed'in emirleriyle kurulmuş ve bu 
mevzuda kutsal kitabımız Kuran'ı Kerimde; «Ey iman 
edenler, insanların menfaatlerine olan hayrı işleyiniz.» 
buyurulmuştur. Bu mealde birçok ayet ve hadisler 
mevcuttur. 

Müslüman kadirşinas Türk milletinin sırf Allah rı
zası için vakıflara bıraktıkları menkul ve gayrimen
kul malların, usulüne uygun korunmadığı ve Allah 
rızası için verilen bu değerlerin yerinde ve yerine uy
gun şekilde sarf edilmediği kanaatini taşımakta ve ay
rıca da 1975 yılı Bütçesinin görüşülmesi sırasında, 
zabıtlardan aldığım Sayın Bakanın konuşmasıyle tes- j 
pit etmekle beraber, bizzat şahidi olduğum ve arz ede
ceğim misalleri de tespit edebilirim. 

Sayın milletvekilleri, saym Bakanın 1975 malî yı
lı bütçesi üzerindeki konuşmasını aynen okuyorum: j 

^Arkadaşlarım, kanaatimiz odur ki, vakıf mallara 
göz kulak olmak sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün değil, her Türk yurttaşının vazifesidir. Bu bir ta
rih şuuru ve vatandaşlık terbiyesi meselesidir. Şurası
nı iftiharla belirteyim ki, valilerimizin büyük bir kıs
mı, belediye başkanlarımızın büyük bir kısmı bu ta
rih şuuru ve vatandaşlık terbiyesine riayet etmekte ve 
vakıflar için yardım etmektedir. Ancak, sayıları çok 
az olsa da, bazı belediye başkanları ve valiler, vakıf
lara yağma edilecek mal gözüyle bakmaktadırlar. Ba- J 
zı belediye başkanları yeşil saha ayırmak için vakıf
lar aramakta, birçok tüzel kişiler gayrimenkul aradık
ları zaman, vakıf mallarının bedava olduğunu, rahat
lıkla kendilerine tahsis edilebileceğini anlamakta ve 
bunun için her gün bizim üzerimize birkaç tane tazyik 
gelmektedir. Kanaatimiz odur ki, vakıflarda bu yağ
ma devam ederse, bu takdirde vakıfların kendi vakıf j 
hizmetlerini devam ettirmek, özellikle atalardan kal
mış eserlerin bakım ve onarımını yapmak mümkün 
değildir. Birinci yağma budur. 

«İkinci yağma, birçok kimseler vakıf gayrimen-
kulierini son derece düşük fiyatlarla kiralamışlar ve ] 
bunları parselleyerek, başkalarına birkaç misli ücretle 
kiraya vermişler ve bunu devam ettirmenin sevdası 
içindedirler. Biz bu kimselere müdahale ettiğimiz za
man, çeşitli iftira ve baskılar her taraftan yağmakta
dır. Elbetteki bu konuda vakıfların hakkını koruma
ya devam edeceğiz; Vakıf mallarını gerçek değerin- ! 
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den daha aşağı ücretlerle kullananları, gerçek değe
riyle kullanmaya mecbur tutacağız. Özellikle vakıf 
mallarını alıp, başkalarına kiraya vermek suretiyle va
kıf mallan üzerinden geçinmek isteyenlerin bu geçim
lerini keseceğiz.» demek suretiyle sözünü bitirmiştir. 

Bu konudaki ikinci misalim : Çok cüzî olarak köy
lerimize yapılan yardımlardır. Bu yardımların hangi 
esasa göre dağıtıldığı meçhuldür. Bu dağılış ve tev
diatta siyasî görüşün hâkim olduğu kanaatini taşıyo
rum. Bu mevzuda icabederse 1974 yılındaki cami yar
dımlarını misal gösterebilirim. Ayrıca, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü elinde bulunan taşınmaz mallardan alı
nan kira çok az veya sembolik denecek miktardadır. 
Bu kiralar, gelir demekten çok uzak ve yok denecek 
mesabededir. Şahıslar, kiraladıkları dükkân veya 
işyerlerini yüksek kiralarla başkalarına devretme hak
kına sahiptir ve etmektedirler. Bu işlemler yapılırken, 
ilgililerin müdahalede bulunmadıkları kanaatini taşı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul, Kocamustafapaşa'da 
Halk Partisine lokal olarak verilen cami müştemilâ
tının ne şekilde ve hangi tarihte verildiği bizce meç
huldür. Bu vakfa ve hatta cami duvarlarına Malat
ya'da öldürülen üç anarşistin fotoğrafları asılmak su
retiyle hayırsever Müslüman kardeşlerimiz rahatsız 
edilmiştir. 

Ayrıca, vakıflara ait bazı cami ve civarlarında ve 
hatta çok yakınlarında meyhane, gazino ve eğlence 
yeıleri bulunmaktadır. Halbuki kanunen bu gibi yer
lerin ibadethane ve okullardan en az 50 metre uzak 
olmadı lâzımdıı. Meselâ İstanbul Sarıyer Merkez ca-
miibitişiği meyhanelerle doludur. 

Saym milletvekilleri, şimdi saym Bakandan sormak 
gerek; bu durumdaki yerler için vakıf mallarını kur
tarmak gayesiyle bir seneden beri ne gibi bir tedbir 
alınmış ve ne gibi bir rnuemeieye tevessül edilmiştir? 
Bilhassa cami yardımlarında yeni bir esas getirilmiş 
midir? Camii olmayan; plân, proje ve keşif bedelleri 
mevcut olan köylere ne miktar yardım yapılmakta ve 
hangi esasa göre tevzi ve tevdi edildiğinin bilinmesin
de fayda olacağı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, vakıflarca camilere, hayır 
yerlerine, öğrenci yurtlarına, sakatlara, ianeye muhtaç 
kimselere, imarethanelere yapılan yardımların az ol
duğu kanısındayım. Bu yerlere ve kimselere yardımların 
artırılabilmesi hususunda sayın Bakan ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden rica ediyorum. 

Saym milletvekilleri, Fatih Sultan Mehmet haz
retlerinin içinde ilk Cuma namazını kıldığı ve Bizans-
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lılara bedelini Ödediği Ayasofya Camii halen müze
dir. Müslüman Türk Milletine İstanbul gibi bir şehri 
armağan eden Sultan Fatih hazretlerinin vasiyetname
sine uyularak Ayasofyanın cami haline getirilmesi va
zifemiz icabı ve hatta borcumuz olduğu kanısındayım. 

-Ayasofya bu haliyle kaldıkça Müslüman Türk Mil
letini üzmekte, yalnız ve yalnız Rum ve Yunanlıları 
sevindirmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, konuşma
mı yüksek huzurlarınızda bu şekilde tespit ederken, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesinin memleketi
mize, milletimize, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah' 
tan niyaz eder, yüce heyetinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şahin. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu 
Tasansı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürülüğüne 1976 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (411 943 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum : 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek hiz- I 
metleri 26 186 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Mülhak ve yeni kurulan Vakıf
ların Yönetim, Kontrol ve Tescil 
İşlemleri 5 017 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Vakıf Emlâkinin Yönetimi, İşle
tilmesi ve değerlendirilmesi 85 363 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

113 Sosyal Yardım ve Kültürel Tesis 
Kurma 262 729 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına dağıtıla
mayan Transferler 32 645 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetvelleriyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge

lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(411 943 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) cetvelini okutuyorum : 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı Gelirler 172 447 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 239 496 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ek cetvelleriyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1976 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve 

40 nci maddeleri hükümleri, Vakıflar Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 

maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir fazlalarını lüzumunda; 

a) 112 nci vakıf emlâkinin yönetimi, işletilmesi 
ve değerlendirilmesi programmın 02 nci altprogramı
nın 001 nci (Vakıf emlâkinin kira, satınalma, satış 
tespit, tescil, değerlendirme ve mülkiyete ilişkin iş
lemleri) faaliyetlerinin 300, 400 ve 800 ncü, 

b) 113 ncü sosyal yardım ve kültürel tesis kur
ma programının 02 nci altprogramının 001 nci (öğ
renci yurtları kurma ve işletme) faaliyeti ile aynı 
programın 03 ncü altprogramının 001 nci (İmaretler 
kurma, bakım ve işletmesi) faaliyetinin 300, 400, 500 
ve 600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bütçe yılı içinde kapatılmak üzere, 

Başbakanlığın onayı ile (3 000 000) liraya kadar kı
sa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel 
Müdürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 

hakları, Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 
ve 13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 

buna bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarım karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarlarım artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan 

nakit tertibinde husule gelecek gelir fazlasını, 1262 
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açılan 
özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli cetvelin mez
kûr Kanunla ilgili program altprogram, faaliyet ve
ya projesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yeni bir 11 nci madde teklifi vardır; onu okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
1762 sayılı Vakıflar Kanununda öngörülen taviz 

bedelleri tahsilatı ile ilgili olarak tatbikata açıklık ge
tirmek ve tereddütleri gidermek için görüşülmekte 
olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa, 
10 ncu maddeden sonra 11 nci madde olarak; 

«2762 sayılı Kanunda öngörülen taviz bedelleri, 
1319 sayılı Kanun gereğince verilen beyannamelerde
ki değerlere göre hesaplanır.» 

Hükmünün konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Samsun 
Ali Acar 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Ankara 
1. Hakkı Köylüoğlu 

Konya 
Şener Battal 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Muğla 
Ünat Demir 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Bolu 
Harun Aytaç 

Sivas 
Vahit Bozath 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

İzmir 
Yücel Dirik 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 
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BAŞKAN — Anayasanın 126 ncı maddesinin son 
fıkrasına göre, Sayın Komisyon ne düşünüyor efen
dim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Başka
nım, 2762 sayılı Kanunun tatbikatına açıklık getire
cek olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesiyle 
yakından ilişkili olan bu konunun 126 ncı maddeye 
zıt düşmeyeceği kanaatiyle, Yüce Heyetin takdirine 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet bu mevzuda ne düşünü
yor? 

DEVLET BAKANI HASAN AKSAY (İstanbul) 
— Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu konuda izin verir misiniz, bazı endişelerimiz 
var, arz edelim. Bir yanlışlık olmaması için, izin ve
rirdeniz buradan veyahut da kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden ifade edebi
lirsiniz efendim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Şimdi efen
dim; aslında 126 ncı maddeye uygun olacağı tezini 
savunmak güç olabilir. Bu bakımdan 126 ncı mad
dede, «Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
şında hiç bir hüküm konulamaz»' meselesi, bizim İç
tüzüğümüzün kaburgasını teşkil eder. Yani bu gibi 
hükümler, Bütçe Kanununa konmayacak olan hü
kümler, yasa niteliğinde olan hükümler özel olarak 
ilgili komisyonlarda incelendikten sonra Genel Ku
rula gelir ve orada, Genel Kurulda müzakere edilmek 
suretiyle oylanır. 

Şimdi bu önerge bir yasayı değiştirme mahiyetin
de olan bir yasanın bir başka yasa maddesine uygun 
olarak uygulanmasını öngeren, yani yasa mahiyetin
de, yasa maddesi mahiyetinde bir hükümdür. Bu 
hükmün Bütçeye doğrudan doğruya madde olarak 
konması hem mümkün değildir, ayrı bir madde ola
rak burada müzakere edilmesi için de ilgili komis
yondan geçmesi gerekir. Bir endişem bu. Eğer bu 
endişem varit değilse bu hususta müzakere açabilir
siniz; buna karşı herhangi bir tereddüt hâsıl olmasın, 
bu noktada da Genel Kurulumuzun fikri bulunsun 
diye ifade ediyorum. 

ikinci husus : Malumu âliniz bu bütçe ancak 1976 
yılı İçin muteber olan bir bütçedir. Yani burada yer 

alan hükümlerin sadece 1 yıl uygulanması söz konu
sudur, Oysa ki, 1 yıl uygulanması söz konusu olan 
bir madde ile çok daha uzun süreli bir yasanın mad
desi değiştirilmektedir, bir başka uygulama biçimine 
sokulmaktadır. Burada da bir tereddüt hâsıl olabilir; 
yasa tekniği bakımından bu noktanın da nazarı iti-
bare alınması lâzımdır. 

Özetle ifade edilirse, ben öyle zannediyorum ki, 
eğer bu madde hakikaten en kısa zamanda yürürlü
ğe girmekle büyük fayda sağlayacak ise, öyle olsa 
idi, her halde ilgili Genel Müdürlük daha önce bu 
ihtiyacı hissetmiş olacak ve Bütçe Komisyonda gö
rüşülürken, bu madde Bütçe Komisyonunda önerge 
olarak verilecekti. Acaba orada önerge olarak veril
miş, reddedildikten sonra bir defa daha burada de
neme mi yapılmaktadır? Yoksa oraya verilmemiş ise, 
o takdirde, oraya verilmesine ihtiyaç duyulacak olan 
asıl maksat, asıl ihtiyaç daha evvelden hissedilmiş 
olmalı, Komisyona önerge olarak gelmiş olmalı, ora
da bunun Anayasaya aykın olup olmaması, dolayı -
siyle bütçeye girip girmemesi müzakere edilmeli ve 
sonra da Genel Kurula gelmiş olmalıydı. Orada da 
benim bir tereddüdüm hâsıl oldu. 

Eğer özetleyecek olursak : 

1. — Anayasanın 126 ncı maddesi gereğince te
reddüdüm var. 

2. — Bir,yıllık ödeme yetkisi veren bütçe belge
sine, daha uzun vadeli bir yasanın maddesini değiş
tirme imkânını monte etmek mümkün değildir. Bun
dan dolayı tereddüdüm var. 

3. —- Bu, âcil bir husus olmadığına göre, eğer ol
saydı Genel Müdürlük bunun farkına varacak, ko
misyona getirecekti; Komisyona getirmesi lâzımdı; 
Komisyona getirmeden buraya intikal ettirmektedir
ler. Tereddütlerim bu noktadadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak bunun bir tavzih 
mahiyetinde olduğunu, dolayısıyîe tatbikatta bir ko
laylık sağlamasını dikkate alarak Umumî Heyetin 
tasvibini almak suretiyle madde olarak kabul edil
mesinde gerek Komisyon tarafından, gerekse Hükü
met tarafından herhangi bir aksi mütalâa beyan edil
mediğine göre, bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 12. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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Madde 12. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

/ . —• 7976 Malî Yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi ; 1/363; C. Senatosu : 1/367) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 515) 

C) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
müzakerelerine başlıyoruz. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alan sayın milletvekillerini okuyorum : 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 
Cumalıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Can, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Faruk Sükan, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Mustafa Tayyar, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Vefa Tanır. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : 
Sayın Hüseyin Erçelik, Saym Hasan Değer, Sa

yın Mikâil tlçin, Sayın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bay
raktar, Sayın Osman Aykul, Sayın Ömer Kahraman, 
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Bütçenin tümü bilâhare açık oylarınıza sunula
caktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin de camia
ya ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

Saat 21.00'e gelmiştir. 21.30'da toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 20.57 

İŞLER (Devam) 

Sayın Kemal Ataman, Sayın Hasan Ozçelik, Sayın 
Hasan Celâlettin Ezman, Sayın Enver Akova, Sayın 
Hüseyin Deniz, Sayın Orhan Çaneri, Sayın M. Ke
mal Gönül, Sayın Etem Eken. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 
Cumalıoğlu, buyurun efendim. (Alkışlar). 

M. S. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli mil
letvekilleri, kahraman Ordumuzun güzide temsilci
leri; 

Mil!" Savunma Bakanlığımızın 1976 yılı Bütçesi 
üzerinde. Millî Selâmet Partisi Meclis Grupunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Yurdumuzu ve Cumhuriyetimizi korumak ve kol
lamakla görevli bulunan, devletimizin itibar ve beka
sının, millî menfaatlerimizin, millî varlığımızın temi
natı, millî birlik ve güvenliğimizin güç kaynağı olan 
kahraman ordumuzun elinde bulunan silâh ve mal
zeme ile vatanımıza müteveccih her türlü saldırıyı 
yenecek güç ve dirayete sahip olduğuna inancımız 
tamdır. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

SAŞKAN : Başkanvekili Rasinı Hancıoğiu — 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLE 
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M. Meclisi B : 61 20 . 2 . 1976 O : 3 

Tarih boyunca zaferden zafere koşan, uzun asır
lar içinde manevî ananesini oluşturan Silâhlı Kuvvet
lerimiz, moral gücü, kendine güveni, disiplin ve eği
timi bakımından dünyanın en güçlü bir ordusudur. 
Karada, havada, denizde en modern silâhları kullan
ma yeteneğine, sevkü idarede üstün bir komuta heye
tine sahip, çok sayıda yetişmiş uzman kadrosu bulu
nan modern bir ordudur. 

Ancak, memleketimizin coğrafî, jeopolitik ve 
stratejik durumu, bütün dünya devletlerinin, özellik
le çevremizdeki ülkelerin silâhlanma yarışı, silâh tek
nolojisindeki süratli gelişmeler gözönüne alınarak 
Silâhlı Kuvvetlerimizi daha da güçlendirmeye, hare
ket ka'biliyetini, ateş zırh gücünü artırmaya, kara, 
hava ve denizde modern harbin gerektirdiği silâh, 
araç ve gereçlerle donatmaya mecbur olduğumuzun 
milletçe idraki içindeyiz. 

Türkiye'yi saran tehlikeler gün geçtikçe artmakta
dır. Komşumuz Sovyet Rusya nükleer ve konvansi-
yonel silâh yarışında Aimerika ile at başı gitmekte
dir. Ayrıca denizlere açılması ile Akdenizde füze ve 
nükleer güce sahip modern deniz kuvvetleriyle yeni 
bir durum meydana getirmiştir. 

Orta - Doğu buhranı ise sürüp gitmektedir. İsra
il'in Amerika'nın tavassutu ile Mısır'la anlaşarak çöl
den bir miktar toprak terk etmesine karşılık, işgal et
tiği Filistin topraklarından çekilmemesi, Amerika'nın 
desteğiyle korkunç bir silâhlanma yarışına girmesi, 
Filistin ve Lübnan topraklarını uçak ve tank saldırı
ları ile devamlı taciz ve tahrip etmesi, dünya sulhu
nu tehdit eden ciddî endişeler doğurmaktadır. 

Lübnan'daki karışıklıklarla kanlı kavgaların Si' 
yon plan ve ajanlarının işi olduğuna dair dış basında 
bazı neşriyat vardır. 

îsrail eski Ahid hurafelerine bağlanarak Orta -
Doğu'da bütün bir imparatorluk kurmak plan ve ça
bası içinde bulunduğunu kanıtlayan davranışların 
içinde olup, Adana ve Çukurovayı Toroslara kadar 
müstakbel hudutları içine alan haritalar hazırladığı 
söylentileri de vardır. 

Yunanistan Megalo - tdea hayalinden vazgeçme
miş olup, bir hasım tavrıyle karşımızdadır. İktisadî 
gücünün çok üstünde silahlanmaktadır. Amerika ve 
Batılı müttefiklerimiz Yunanistan'ın silâhlanmasında 
azamî kolaylıklar göstermektedir. Bilhassa Fransa 
Miraj uçaklariyle Yunan hava kuvvetlerini takviyeye 
gayret etmektedir. 

Yunanistan, Ege Denizi kıta sahanlığı ve Kıbrıs 
haklı davamızda adeta düşmanca bir tutum ve dav

ranış içine girmiştir. Batı Trakya Türklerine çeşitli 
baskı ve zulümler yapmaktadır. 

Varşova Paktına bağlı Bulgaristan da ekonomik 
gücünün üstünde silahlanmaktadır. 

Komşumuz îr an petrolden elde ettiği gelirlerle 
baş döndürücü bir silâhlanma yarışındadır. 

Ayrıca yurdumuzu ve millî bütünlüğümüzü için
den bölme, parçalama ve yıkma gayesi güden haince 
faaliyetler maalesef artan ölçüde devam etmektedir. 
Savunma politikamızın düsturu; Türkiye Cumhuri
yetinin istiklâlini, hükümranlığını, millî bütünlüğünü 
ve topraklarını her türlü tehdit ve saldırılara karşı 
korumaktır. Savunmada öncelikle kendi gücümüze 
dayanmak zorundayız. 

Bu sebeple, milletimizin ve ülkemizin bütün mad
dî ve manevî güç imkânlarını ve kaynaklarını sefer
ber ederek, muhtemel bir savaşın icaplarına göre, 
barıştan itibaren harp stratejimizi tespit ederek plan
lamamız, organize bir şekilde hazırlanmamız, caydı
rıcı güce sahip bir orduya sahip olmamız şarttır. 

Dış güvenliğimizi korumak hususunda ittifaklar
dan faydalanmak, savunma politikamızın ve millî 
menfaatlerimizin önemli unsurlarından biri olduğu 
milletimizce kabul edilmiş olmakla, NATO ve CEN-
TO içinde bu maksatla bulunmuş olmamızı Millî Se
lâmet Partisi Grupu olarak tasvip etmekteyiz. 

NATO savunma ittifakının bugün de değerini ko
ruduğuna inanmaktayız. Güvenliğimize ve millî 
menfaatlerimize uygun düştüğü müddetçe bu itti
fak içinde kalmamızı, vecibelerini de eksiksiz yerine 
getirmemizi lüzumlu ve faydalı buluyoruz. 

Müttefiklerimizden de uhdelerine düşen vecibe 
ve taahhütlerini yerine getirmek, getirmelerini iste
mek hakkına sahip olduğumuza inanıyoruz. 

NATO içinde müttefikimiz bulunan Amerika 
Birleşik Devletleri ile Türkiye, ortak savunma konu
sunda ayrıca karşılıklı vecibeler yüklenmişlerdir. 
Türk - Amerikan savunma ilişkilerini zedeleyen Ame
rika Birleşik Devletleri Kongresinin aldığı ambargo 
kararı, dostluk ve ittifak kurallarıyle bağdaşmayan 
hasmane bir tutumdur. 

Amerika iç politikasının ve Yunan lobisinin men
fî propagandasının neticesi olarak alınan bu karar, 
hür dünyayı savunan NATO ittifakına zarar vere
cek yanlış ve hatalı bir karardır. 

Türkiye bu kararı soğukkanlılıkla karşılamış ve 
bu hatanın düzeltilmesini uzun süre itidal ve sabırla 
beklemiştir. 
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Bu karar 3 Ekim 1975 tarihinde kısmen kaldırıl
mış ve parası ödenmiş siparişlerimiz gelmeye başla
mış ise de, Türkiye'nin Kıbrıs'ta taviz verme şartına 
bağlı olarak yardım ve siparişler durdurulmuştur. 

Yunanistan'ın Enosis ve Megalo - İdea hayaliyle 
tahrik ve teşviklerinden cesaret alan Başpiskopos 
Makarios'un yıllar boyu Kıbrıslı soydaşlarımıza yap
tığı zulüm, ikence ve katliamlarına, Yunan Cuntası
nın Kıbrıs'lı Rum yöneticiler ve EOKA'cılarla katil 
Sameson'un hazırladığı 15 . 7 . 1974 darbe hareke
tine, bir jenosit planına, bir umumî Türk katliamı 
hazırlığına seyirci kalan büyük müttefikimizin, Lond
ra - Zürih Andlaşmasına dayanarak Hükümetimizin 
aldığı müdahale kararını, Kahraman Ordumuzun 
şanlı tarihine yakışır bir vakarla başardığı Kıbrıs 
Barış Harekâtını bahane ederek vecibelerini yerine 
getirmemesi ittifak savunmasına menfî tesir yapmış--
tırs 

Amerika'nın tek taraflı olarak aldığı bu karar 
karşısında, Türkiye'nin ikili anlaşmalara dayanılarak 
kurulmuş olan ortak savunma tesislerinin faaliyetini 
26 Temmuz 175 tarihinde durdurmasını, Devletimi
zin haysiyet ve şahsiyetine yakışan bir karar olarak 
nitelemekteyiz. Devletimizin, Amerika Birleşik Dev
letlerinin tutumuna göre bu ortak savunma tesisleri 
konusunda en isabetli kararları alacağjna da inan
maktayız. 

Yunanistan Kıbrıs ihtilafını bahane ederek NATO' 
nun askerî entegrasyonundan çekilmekle, ittifakın 
güney kanadında meydana gelen boşluğu Türk Ordu
sunun yüklendiğini müttefiklerimizin dikkatten uzak 
tutmayacaklarım ümit etmek isteriz. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. Bugün
kü coğrafî ayrıma dayalı, içişlerinde müstakil iki fe
dere devletten oluşan bir Kıbrıs Federasyonu kurul
masına taraftarız. Toprak tavizlerine, Rum göçmen
lerin geriye dönmesine, hâkimiyetin yeniden Rumla
ra verilmesine, şehit kanlarıyle gerçekleşen bugünkü 
statükonun bozulmasına karşıyız. 

Amerika'nın ambargo kararı ve Batılı müttefikle
rimizin silâh satışındaki nazlı ve olumsuz tutumları 
karşısında, Silâhlı Kuvvetlerimizi dünya silâh tekno
lojisindeki süratli gelişmelere göre teçhiz edebilmek 
için, dışa bağlılıktan kurtulmak, kendi silâhımızı ken
dimiz yapmak, ağır ve millî harp sanayiini kurmak 
hususunda çok geç kaldığımız bir gerçektir. 

Yurdumuzda ağır sanayii göğüsleyecek teknoloji
nin gelişmiş olmasına, uçak, tank, elektro - mekanik 
ve her türlü modern silâhları yapacak teknik perso

nele, kalifiye işçiye malik bulunmamıza, ağır sanayi 
ile birlikte millî harp sanayiini finanse edecek kay
naklar dahi mevcut olmasına rağmen, gelip geçmiş 
siyasî iktidarların, Batılı uzmanların raporlarına bağ
lanarak ağır sanayi yerine montaj sanayiini tercih et
meleri bu gecikmede âmil olmuştur. 

Millî Selâmet Partisi, katıldığı her iki Hükümet 
protokol ve programına, ağır sanayi, uçak, makine 
motor, takım tezgâhları, yol makineleri, elektronik 
cihaz fabrikalarının kurulmasını koydurmuş ise de, 
bu hedefe ancak iki buçuk sene sonra erişilmek üze
re olduğunu, gerçekleşmek ihtimali bulunduğunu gör
mekle büyük milletimiz adına bahtiyarlık duymakta
yız. 

Ve yine Parti programında öngördüğümüz Askerî 
Planlama Dairesi kurulmasına paralel olarak Millî 
Savunma Bakanlığı bünyesinde savunma sanayiini 
koordine etmek üzere savunma sanayiini planlayacak 
ikmal ve Teknoloji Dairesinin kurulmuş olmasını 
şükranla karşılıyoruz. 

Türk Uçak Sanayii Kanununun üç sene önce ka
bul edilmesine rağmen, kendi uçağımızı yapacak olan 
TUSAŞ'ın ancak yeni faaliyete geçmek üzere olması
nı; gecikmesi bakımından üzüntü, gerçekleşmeye yö
nelmesi cihetinden sevinçle karşılıyoruz. 

Birinci koalisyonda ortağımız C. H. P.'nin tek 
motorlu pırpır uçakları üzerinde durması, jet uçak
larını yapabileceğimize inanmamaları dolayısıyle Ma
liye ve Millî Savunma Bakanlıklarından temsilci ata
mamaları ve bu durumu sözcüleri Sayın Hasan Işık' 
m ifadeleriyle Meclis zabıtlarına geçirmiş olmaları, 
şirketin kuruluş gecikmesinin ilk sebebi olmuştur. 

Bugünkü Hükümet ortaklarımızın da aynı idare
ci temsilcileri atamakta çok .yavaş davranmaları yü
zünden TUSAŞ'ın kuruluşu gecikmiştir. 

Millî Selâmet kanadının görüş ve gayretleri, ısrar
ları iki buçuk sene önce değerlendirilseydi, nihayet 
altı ay sonra kendi uçağımızı imale başlamış olacak
tık. 

Silâhlı Kuvvetlerimizi, dünya şartlarına göre güç
lendirmek; hareket, ateş zırh gücünü artırmak, mo
dern harbin gerektirdiği silâh, araç ve gereçlerle do
natmak maksadıyle 1972'de yürürlüğe konan 1601 sa
yılı REMO Kanunuyle Millî Savunma Bakanlığına 
16 milyarlık, 10 seneye şamil harcama ve taahhüde 
girme yetkisi verilmiştir. » 

Kıbrıs Barış Harekâtının gerektirdiği yeni ihtiyaç
lar, dünya fiyat artışları, teknolojik gelişmeler bu yet
kiyi yetersiz hale getirmekle Büyük Meclisde 16 Tem-
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muz 1975 tarihinde yürürlüğe giren bir kanunla bu 
yetki 23,7 milyara çıkarılmış ve süre lö seneden 6 yı
la indirilmiştir. 

Ambargonun menfi tesirlerini, Akdenizdeki güç 
dengesinin aleyhimize bozulmasını önlemek, uçak ve 
diğer silâhların alım ve yapımında kullanılmak ü?;c-
re 13,5 milyarlık yeni yetkiler getiren kanun tasarısı 
Millî Savunma Komisyonumuzda kabul edilmiştir. 
Yüce Meclislerde bir an önce kanunlaşması temenni
mizdir. Bu yetki kanunu ile normal bütçelerde ayrı
lan ödenekler dışında, Ordumuzu yeni silâh ve araç
larla donatmak üzere 37,5 milyar tutarında ilâve ye
ni bir harcama yetkisi verilmiş olacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığının 1976 Yılı Bütçesine 
de kısaca temas edeceğim. Hükümetçe teklif edilen, 
Bütçe Plan Komisyonunca kabul edilen ödenek, 
REMO dahil 33,5 milyardır. Bunun 6 milyar lirası 
REMO programıdır. REMO Kanunu ile verilen öde
nekler büyük bir hassasiyet, dikk?t ve isabetle har
canmaktadır. 

Verilen harcama yetkisine dayanılarak iki uçak 
filosu alınmış olduğunu, aynca iki Fantom filosu al
mak için ön görüşmeler yapıldığını, şartlar tekem
mül ederse anlaşma yapılacağını öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Bu ödeneklerle uçaksavar silâhlan alınmış; Oerli-
korı 50 bataryaları için angajmana girilerek büyük 
kısmı tesellüm edilmiştir. Yine bu ödeneklerle heli
kopterler, tanksavarlar, mühimmat, bobin radarlar, 
istihkâm malzemeleri, güdümlü mermiler, arazi araç
ları, çıkarma araçları, birçok elektronik malzeme, hü
cumbotları, muhripler alınmıştır. 

Yeni helikopterler, zırhlı taşıyıcılar, modern tank
lar ve diğer lüzumlu silâhlan almak üzere müzakere
lere girişildiğini de sevinçle öğrenmekteyiz. 

Dört denizaltı iç;n angajmana girilmiş olup, üçü
nün Almanya'da, birinin Türkiye'de yapılmakta oldu
ğunu da memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Makine Kimya Kurumu tesislerinde piyade silâh
ları, makineli tüfekler, mühimmat ve bazı füzeler 
imal edilmektedir. Ordumuzun ihtiyacını karşılaya
cak şekilde bu müesseseyi genişletip modernize etmek 
kararını da, millî harp sanayii kuruluşu hazırlıkları 
içine girilmiş olması niteliğinde bularak memnuniyet 
ve iftihar duymaktayız. 33,5 milyarlık ödenekten 2 
milyarının yatırımlara tahsis edilmesini takdirle kar
şılıyoruz. 

Millî Savunma Bakanlığımızın elinde, modern 
harp teknolojisine göre, kahraman Ordumuzun si

lâh araç ve gereçlerini gerçekleştirecek millî harp sa
nayiine yönelik projelerin bulunduğunu öğrenmekle 
bahtiyarlık duymaktayız. 

Savunma bütçemiz Devlet bütçesi içinde senele-
10 ve döneme göre değişmiştir. 

1923'ten I939'a kadar devlet bütçesinin c/t. 31'ini, 
1940'tan 1949'a kadar % 32'sini, 
195C'den 1959'a kadar % 25.3'ünü, 
1960'tan 1970'e kadar % 21.2'sini, 
1971'den 1975'e kadar % 17'sini, 
1975'te % 19.5'ini, teşkil etmiştir. 1976 Bütçe

sinde bu oran % 22'ye yükselmiştir. 
Kalkınma hamlesi içinde bulunan bir memleket 

için bu oran oldukça yüksektir; fakat büyük milleti
miz, Silâhlı Kuvvetlerimiz için her fedakârlığa ha-
Züdn', 

Millî Savunma Bütçemizin, milletimize, kahra
man Ordumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğ-
lu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Can, buyurun. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET CAN (Ada
na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin sayın temsilcileri; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına hepinizi saygıyle selâmla
rım. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerini Devletimizin, ulusal 
varlığımızın, uluslararası haklarımızın başlıca temi
natı ve güven kaynağı sayıyoruz. C. H. P. olarak, 
kışkırtıcı olmayan, Türkiye'yi bir dünya savaşında 
veya bölgesel savaşta hedef durumuna sokmayan, 
oldu bitti tehlikelerle karşı karşıya bırakmayan, dün
ya barışına ve bloklararası gerginliğin gevşemesine 
yardım eden barışçı bir dış politika ve savunma po
litikası izlemeyi, bağımsız yaşıyabilmenin de ekono
mik gelişmenin de gereği sayıyoruz. 

İnsanlık dünyası savaşları ortadan kaldırıcı ne 
bir örgüt ne bir çare bulabilmiştir. Barış istemekle 
de tehlikeleri önleyememişlerdir. Uluslar ve onların 
kurdukları devletlerin menfaatlerindeki çelişkiler ve 
ihtilaflar, harplerin kaynağı olmuştur. Kendini kuv
vetli zanneden devlet harbi ilk çıkaran devlet ol
muştur. Bu durumda, devletler bir taraftan kendi 
güvenliklerini sağlamak için askerî güçleri artırıp 
takviye ederken, diğer taraftan da ittifaklar içeri
sinde yer almayı uygun bulmuşlardır. Millî Savun
madaki başarı, Silâhlı Kuvvetlerin gücü kadar, iyi 
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bir dış politika, içte huzur, güven ve millî birliğin 
olmasına bağlıdır. 

İkinci Dünya Harbinden sonra Sovyetlerin, ara
mızdaki saldırmazlık paktını bozması, 1946 yılının 
ağustos ayında iki Doğu vilayetimizle Boğazlar 
üzerinde üs istemesi, bizi Batı ittlifakı içersinde yer 
almaya itmiştir, ikinci Cihan Harbinde Birleşik 
Amerika Devletleriyle borç verme ve kiralamaya 
dayanan ilişkiler, 22 . 5 . 1947 tarihinde ittifaka dö
nüşmüştür.. Stalin zamanındaki Sovyetlerin bu hak
sız talebi, hiç bir ittifak içerisinde olmadığımız 
halde Hükümetimizce sert biçimde reddedilerek tak
bih edilmiştir. İkinci Cihan Harbinin tahribatının 
çok feci olduğunu gören Avrupa devletlerinin büyük 
çoğunluğu, Amerikan öncülüğünde 4 nisan 1949 ta
rihinde NATO'yu kurmuşlardır. Biz NATO'ya 
18 . 2 . 1972 tarihinde girerek İttifak içerisinde 
yerimizi aldık. Avrupa devletleri, Amerika'nın bü
yük tahrip gücüne sahip nükleer şemsiyesinin sağla
dığı güven ve himayesi altında 30 seneye yakın 
sulh ve huzura kavuşmuşlar ve kalkınmalarını sağ
lamışlardır. NATO, bu yönüyle bir savaşı önleme 
bakımından yerinde, bizim bakanımızdan da bu yö
nüyle faydalı olmuştur. Doğu bloku ise Sovyetle
rin öncülüğünde Varşova Paktını kurmuşlardır. 
1950 yılından 1962 yılına kadar Amerika'da olan 
nükleer güç 1962 yılında Sovyetlere geçmek su
retiyle nükleer silâhlardaki mukabele, inandırıcı ve 
caydırıcı olmaktan çıkmıştır. İki taraftaki nükleer 
silâhların tahrip gücü dolayısıyle kullanılmama du
rumu doğmuş, onun yerine konvansiyonel silâhlar
daki gücün artırılması konusu ortaya atılarak bu 
planın uygulanmasına geçilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, hepimizin bildiği gibi, Do
ğu ve Batı bloku diye adlandırdığımız iki kutpun 
yanma Çin'in büyük bir güç olarak çıkışı ile dün
ya dengesi yeniden bir değişiklik göstermiştir. Bun
lardan ayrı olarak Birleşmiş Milletler örgütünde 
her gün biraz daha gücünü gösteren tarafsız ülkeler 
Üçüncü Dünya olarak yer almıştır. Sivyetler Birliği 
ile Çin, rejimleri aynı olduğu halde anlaşamamak-
tadırlar. Amerika Birleşik Devletleri ise son yıl
larda hem Çin'le hem de Sovyetler Birliği ile iyi 
ilişkiler kurmaktadır. Amerika ile Sovyetler Birliği 
Doğu ve Batı bloklarının liderleri olarak uzayda 
feza gemilerini kenetlemekte birçok alanlarda anlaş
maktadırlar. İkinci Cihan Harbinde de Hitler Al-
manyasını yenmek için, rejimlerine bakmadan an
laştıkları gibi. 

Sayın arkadaşlarım, dünyamızda dostluk veya 
düşmanlık rejimlere göre olmamakta, komünisti ile 
kapitalisti her an anlaşabilmektedirler. Bütün tarih 
boyunca devamlı dostluk veya devamlı düşmanlık 
olmamaktadır. 1917'de bizimle düşman olan ÇarliK 
Rusyası yeni bir rejimle yeni yöneticilerle 1919'd ı 
dostluk bağları kurmuşlardır. Bu dostluk 1946 yı
lına kadar devam etmiş, iki taraf için de faydaiı 
olmuştur. 15 Mayıs -919'da İngiliz, Fransız ve Ame
rika harp gemilerinin himayesinde Yunanlılar İz
mir'e çıkmışlardı. İstiklâl Harbi kazanıldıktan son
ra Büyük Atatürk'ün İngilizlere, Fransızlara ve Yu
nanlılara dostluk elini uzatması gibi. Büyük Ata
türk «Değer, düşmanı vermekle değil; değer, düş
manla anlaşmaktadır» vecizesi ile bunu çok güzel 
ifade etmiştir. 

Dış politikada duygu yoktur; gerçekleri iyi ta
nıyın devletler arasındaki dengeyi yurt yararına en 
iyi bir şekilde değerlendirebilmek vardır. Bazı dö
nemlerde iyi duygu hamuru ile yoğurarak ittifak 
yaptığımız devletlere fazlaca güvenmiş, dost kabul 
etmiş, çoğu zaman da büyük ödünler vererek so
nunda acı gerçeklerle karşılaşmış ve zararını gör
müşüzdür. Osmanlı İmparatorluğunda Kanuni Sul
tan Süleyman zamar.:nda Fransa'ya 1528'de atıfet 
olarak verilen bazı ayrıcalıklar, sonradan gelişerek 
kpiti'lasyonlar olarak Osmanlı Devletinin başına be
lâ oimuştur; ancak Lozan'da kaldırabilmişti*!-. Bi
rinci Cihan Harbinden önce Almanlarla yaptığı
mız işbirliği ve ittifak, askerî birliklerimizin Al
man generallerinin kumandasına verecek kadar 
güven duymada ilieri gitmişizdir. Bu güven duygu
su ile, Padişahın dahi haberi olmadan Göben ve 
Breslav ismindeki Almanların savaş gemileri, Mi
dilli ve Yavuz isimlerini alarak Rusların Karadeniz 
sahillerindeki Odesa, Sivastopal, Tecdosya limanları
nı bombardıman etmeleriyle, elimizde olmayarak 
Birinci Cihan Harbine girmtmi/e sebep olmuşlar
dır. Sadece bu durumdan Enver Paşanın haberi 
vardır. Koskoca Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü 
ve yenilişi böyle bir emri vakiyle başlamış oldu. 

Sayın Arkadaşlar; 1947 yılında Amerika ile 
yaptığımız anlaşma ve 1952 tarihinde girdiğimiz 
NATO İttifakı da, bizi fa/la güven ve dostluk 
duygusuna sevketmiştir. Uzı:n zaman dış politika
mızı bu dostluğa bağladık. Emperyalist devletlere 
karşı ilk bağımsızlık savaşı veren Büyük Atatürk'ün 
prensiplerine ters bir tutumla, devamlı olarak Ame-
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rika'nın yanında yer aldık. Bağımsızlık savaşı ve
ren Üçüncü Dünya Devletlerini karşım sza almakla 
kain'ıayarak, ayrıca komşularımız olan sosyalist dev
letlerle de uzun zaman iyi münasebetler kuramadık. 
Amerika'nın Rusya'ya yapacağı bir saldırıda ilen 
karakol olarak seçildik. Amerika'nın dostluğuna gü 
venle ülkemiz baştan başa, ordu kumandanlarıma 
bile giremiyeceği Amerikan üsleri ile donatıldı. Böy
lece Batı devletlerinde saygınlığımız zedelenirken, 
sosyalist Asya, Afrika ülkelerinde güven sağlaya
madık. Son Birleşmiş Milletlerde olduğu gibi tek 
oyla yalnız başımıza kaldık. 

Sayın Arkadaşlar; Kore'ye, bizim bir sorunu
muz ve yararımız olmadığı halde bir tugayla işti
rak etmek suretiyle kendimizden çok dostlarımızı 
düşündük. Kore'de Türk Tugayı büyük kahraman
lık ve başarılar göstererek Amerika'nın 8 nci Or

dusuna bağlı iki tümenini imhadan kurtardığını he
pimiz hatırlarız. Bu kurtuluşun şükran nişanesi ola
rak Amerikan kongresi Türk Tugayını mümtaz bir
lik madalyasıyle taltif eyledi. Dostluk uğruna bir
çok Türk eri ve Türk subayı Kore'de şehit oldu, 
Bütün bu hareketlerimizle dostluğumuza inandır
maya gayret eyledik. 

Türk yetkililerinin haberi dahi olmadan İncir
lik üssünden havalanarak Rusya'da keşif yaparken 
düşürülen U - 2 Amerikan uçağı ile Ruslarla mü
nasebetlerimiz tehlikeli ve kritik bir safhaya gir
miş bulundu. 

1963 Küba buhranında da haberimiz olmasına 
rağmen, savaşın eşiğine geldiğimizi o tarihteki Ame
rikan Cumhurbaşkanı Kennedy'nin hatıralarından 
öğreniyoruz. Bütün bu tehlikeler Amerikan mütte
fikimiz uğruna oldu. 

Sayın arkadaşlar, 20 Temmuz 1974 tarihinde Kah
raman Ordumuzun yaptığı Kıbrıs Barış Harekâtıy-
le, Amerika'nın dostluk ve ittifakı hiç bir dosta ve 
ittifaka yakışmayacak bir safhaya dönüştü. İki Var
şova Paktı üyesine dahi silah satışı yapmasına rağ
men, 5 Şubat 1975 tarihinde silâh ambargosuyle 
dostluğa ve ittifaka büyük bir darbe vurdu. Yuna
nistan'ın yanında yer aldı. NATO'nun askeri kana
dından çekilen Yunanistan olmasına rağmen, Ame-
rik ve NATO devletleri maalesef bugün dahi Yuna
nistan'ı desteklemeye devam ediyorlar. Ayrıca Yu
nanistan 1976 - 1980 dönemi savunma planlarını da 
NATO'ya vermemiştir. Biz ise savunma planlarını 
NATO örgütüne vermiş bulunuyoruz. Kıbrıs Barış 
Harekâtında Rumların mevzilerinde Kırıkkale yapısı 

mermi kapsülleri ve mermiler bulunmuştur. Bu mer
milerin NATO örgütü kanali ile Yunanistan'a ve Yu
nanistan'dan da Kıbrıs'a ve Rumların eline geçtiği 
acı bir gerçek olarak meydana çıkmıştır. Teslim 
edilen savunma planları için de aynı mahzur vardır. 
Amerika'nın ambargo koymak suretiyle gösterdiği bu 
tutum ve davranışına karşı Hükümet 26 Temmuz 1975 
tarihinde Amerikan üslerline el koymuş ve faaliyetle
rini durdurmuştur. Alınmakta geç kalınmış bir karar 
olmasına rağmen, millî onurumuzu koruma bakı
mından bu kararı yerinde gördük ve ulusça tasvip 
eyledik. El konulmuş olmasına rağmen, Amerikan 
Üslerindeki faaliyetler, üzüntü ile söyleyelim, dur
mamıştır. Faaliyetlerıin durmamasıyle, bundan son
raki Türk hükümetlerinin alacağı her karar, karşı 
devletlerce ciddîliği ve inandırıcılığı yönünden mü
nakaşa konuşu olacaktır. Ambargo kesin olarak 
kalkmadıkça Türk Hükümeti Amerika ile hiç bir 
müzakere masasına oturmamalıdır. Kesin olarak 
üslerin faaliyeti durdurulmalı ve bu, kararda kal
mamalıdır. 

Sayın arkadaşlar. NATO içerisindeki yerimize 
gelince, bu da pek iç açıcı değildir. NATO Başku
mandanının Ocak ayı içerisinde bir gazete muhabiri
nin sorduğu suale verdiği cevap çok enteresandır. 
Muhabirin «Türkiye'nin Batı savunmasındaki yeni 
stratejik yeri nedir?» sorusuna: «Türkiye'nin stra
tejik yerini iki açıdan ele alıyorum. Türkiye'nin kla
sik stratejik önemi: Boğazlan elinde bulundurması. 
Bundan başka, Türkiye'nin Orta Doğudaki stratejlik 
petrol bölgesine yakınlığı da vardır. Türkiye'nin da
ha önemli ve öncelikle katkısı ise NATO'ya verdiği 
savaşan insan gücüdür. Bu bizim için en önemli kay
naklardan birisidir. Türkiye bugün NATO'nun en 
geniş savajan insan kadrosunu elinde tutmaktadır. 
Bence ülkenizin Batı savunmasına en büyük katkısı 
budur» derken, Türkiye'yi insan deposu olarak gö
rüyor. 

Sayın general Ocak ayı sonunda ise Vaşingtonda: 
«Sovyetlerin Orta Avrupa'da bir saldırıya geç

meleri ihtimali azdır. Asıl saldırı NATO'nun kanat
larına yapılabilir. Tehlike kanatlara yöneliktir» di
yor; tehlikeli bölge olarak da Türkiye'yi gösteriyor. 
Bu sözlerini ambargo kararlarına ilâve olarak ve 
Yunanlılarla anlaşmamız için baskı aracı olarak kul
lanıyor. 

Vaktiyle yine NATO'nun bir başkomutanı hayatî 
bölge neresidir sorusuna «Avrupa» diye cevap vermişti. 
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Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi toplantıla
rına, bütün çabalarımıza rağmen ancak müşahit ola
rak davet edilmelerimiz de gösteriyorki, Türkiye 
NATO'nun Güney kanadında en ucuz bekçilik gö
revi yapmaktadır; Avrupalı da sayılmamaktadır. 
Romanya Devlet Başkanı, «Varşova Paktı ve Na-
TO Paktı, ikisi de patron devletin öbürlerini amacı 
için kullanmak istediği paktlardır» demekle kendi 
yönlerinden bu paktların değerlendirmesini yapabil
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, NATO devletlerinin kendi 
aralarındaki münasebetlere bakmakta da fayda var
dır: 

Fransa ve Yunanistan NATO'nun askerî kana
dından çekilmişlerdir. Kuzey İrlanda da bir iç savaş 
hali vardır. İngiltere ve İrlanda balık avcılığı yüzün
den ihtilâfa düşmüşlerdir. Türkiye ile Yunanistan; 
Kıbrıs, Ege Kıt'a sahanlığı, adaların silahlandırıl
ması, Batı Trakya Türklerine takındığı tavırlar yü
zünden iki hasım devlet haline gelmişlerdir. Por
tekiz'de dikta rejimi devrilmiş, yerine ise istikrarlı 
bir hükümet oturamamıştır. Amerika ise en büyük 
yardımı Yunanistan'a yapmaya devam etmektedir. 
Buna karşılık en büyük kuvvetlerimizi verdiğimiz 
NATO susmaya maalesef devam ediyor. Amerika'
nın bu düşmanca tavrına rağmen NATO kanalıyla 
bütün askerî birliklerimiz bir Amerikalı generalin 
emir ve komutasında bulunmaktadır. 

Önerilerimize gelince: NATO ve Amerikayla olan 
ittifakımız yeniden gözden geçirilerek mahzurlarının 
hepsi giderilmeli, ittifaklar yeni bir platforma otur
tulmalıdır. Yunanistan NATO'dan çekildiğine göre, 
İzmir'deki NATO karargâhı Ankara'ya intikal etme
li, Amerikalı generalin yerine b:r Türk generali tayin 
edilmelidir. 

Millî savunma sorunlarımıza Amerika ittifakı ve 
NATO açısından bakma hastalığı terk edilmelidir. 
Uzun zaman Amerikan gözüyle bakmaktan müllî 
harp sanayiimizi tahrip edilmiş ve öldürülmüştür. 
Millî Savunma politikamız, ülkemizin tamamını en 
güçlü bir şekilde savunulacak ölçülere göre düzen
lenmelidir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin NATO İttifakı içerisin
deki miktarı azaltılmalıdır. 

Savaşın, kendi topraklarımızda komşu devletlerle 
olacağı dikkate alınarak, Silâhlı Kuvvetlerimizin teş
kilâtı, harp silâh araçları ve eğitimi buna göre tertip 
edilmelidir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin silâh, cepha
ne, araç ve gereçlerinin temini için yardıma gönül bağ

lamanın ne gibi mahzurlar doğurduğu düşünülerek 
mutlak surette ulusal kaynaklara bağlanılmak, ulu
sal kaynaklarımız bir plan ve program dahilinde hız
la geliştirilmelidir-

1964 yılında Kıbrıs'ta, Rumların yaptığı kötü olay
lara karşı Londra ve Zürih Anlaşmalarından doğan 
müdahale hakkımızı kullanarak uçaklarımızla müda
hale yaptığımızda, Amerikan Devlet Başkanı Johnson' 
un nota mahiyetindeki mektubu ve yabancı petrol 
şirketlerinin uçaklarımıza benzin vermemeleri bizi 
ikaz etmeli, o tarihten bu tarafa millî savunma sana
yiimizi kurmalıydık. Bu kadar zaman geçtiğine göre 
millî harp sanayiini kurmakta geç kaldığımız anlaşıl
maktadır. Da'ha da geç kalmadan bu işin üzerine cid
diyetle eğilerek, bir an önce ulusal savunma sanayi
mizi faaliyete geçirmeliyiz. 

Her 5 yılda bir silâh teknolojisi değişmekte, si
lâhlar demode olmakatdır. Bu yönüyle işi ele alarak 
ulusal savunma sanayii, ulusal ekonomiyle uyumlu 
olmalıdır. Bu gibi tesislerin en modern teknolojilerle 
çalışmaları ve uluslararası rekabete dayanabilecek ya
pıda. olması sağlanmalıdır. 

İhtiyaç fazlası er olacaklarla yüksek tahsilli genç
lerin toplum kalkınmasında ve kamu hizmetlerinde 
çalışmaları sağlanmalı, Anayasamızın 60 ncı madde
sine göre çıkması lâzım gelen yasa bir an önce çık
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Ordusu bütün yenilik
lere açık millî bir ordudur. Milletin kendine gösterdi
ği güven, sevgi ve saygıyle yüksek moral gücüne sa
hiptir. Ordumuz bu özelliği nedeniyle toplumun çağ
daşlaşması ve ulusun yücelmesi uğrunda bir çok defa 
öncülük etmiştir. Ulusal güvenliği sağlama görevinin 
diğer yurt sorunlarını da izlemek ve kendisine düşe
cek görevleri yapmak Ordumuza özgü bir gelenektir. 

Ordu mensuplarının yurt sorunlarına ilişkin yük
sek düzeydeki duyarlığı doğal olmakla beraber, kötü 
yönetimlerin yarattığı kaygılar Ordumuzu zaman za
man istemeyerek politikaya itmiştir. 

Ordumuz demokrasiye her zaman bağlılığını gös
termiş, bir sorumluluk yüklenmek zorunda bırakıldı
ğı zaman da çok sıkıntı çekmiş, büyük fedakârlık
lara katlanmıştır. Sonra fedakârlığın tamiri için bü
yük çabalar harcamıştır. Ordunun, eğitimini görme
diği konularla ilgilenmesini, zorlanmasını; milletin gö
zündeki saygının ve prestijinin sarsılacağı ve aslî gö
revindeki başarısının azalacağı kuşkusu ile kesin ola
rak istemiyoruz. 
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Ordunun üzerine asayiş görevinin yüklenmesini 
sık sik sıkıyönetime başvurulmasını doğru bulmuyo
ruz. Bitaraf yetenekli kişilerle yapılacak iyi yönetim
ler sıkıyönetimlere hiç ihtiyaç göstermezler. 

Sayın arkadaşlar, 1976 Yılı Millî Savunma Bütçe
si 33 500 000 000 lira olarak bağlanmıştır. Daha çok 
cari harcamaların ağır bastığı bu bütçe 1975 yılı büt
çesinden 13 milyar lira fazlalık göstermektedir. 1975 
yılında yasalarla verilen ek ödenekler tutarı 9 milyar 
liradır. Bu durumda hukukî artış miktarı 3 705 000 000 
liradır. Sene içerisindeki yükselen fiyatlar dikkate alın
dığı takdirde, bu artışın pek fazla olmadığı görüle
cektir. Ordumuza güvenin tam oluşu dolayısıyle sene 
içerisinde duyulacak ihtiyaçları için Meclislerimizin 
ek ödenekler tahsis edeceğinden hiç şüphemiz yok
tur. Silâhlı Kuvvetlerimizin, geleneksel sorumluluk ve 
tasarruf anlayışı içerisinde 1976 bütçesini en iyi de
ğerlendireceğinden emin bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, son olarak Lockheed isimli 
Amerikan şirketinin, uçak alımlarında, çeşitli ülke
lerde olduğu gibi yurdumuzda da buradaki temsilcisi 
tarafından 13 milyon rüşvet verdiği iddiası Türk ba
sınında ve kamuoyunda şüpheler uyandırmıştır. Millî 
Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının 
müştereken bir tahkik komisyonu kurarak komisyo
nun derhal göreve başlaması yerinde ve örnek bir 
hareket olmuştur. Komisyonun kamuoyunu tatmin 
edecek şekilde olayın üzerine ciddiyetle eğileceğine, 
gerçekleri meydana çıkaracağına güvenimiz tamdır. 

Sözlerimi tamamlarken, 1976 Bütçesinin Silâhlı 
Kuvvetlerimize ve ulusumuza güç kazandırmasını, ha
yırlı olmasını diler; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına hepinizi saygı ile selâmlarım. '(C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Mehmet Al-

tınsoy, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güzide temsilcileri; 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Demokra
tik Parti Grupunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 

Türkiye, bağlı bulunduğu ortak savunma sistemle
ri ile ittifakları bakımından, sıkıntılı ve buhranlı bir 
devrede bulunmaktadır. Millî güvenlik ve millî savun
ma meselelerini görüşürken bazı gerçekleri ve bazı 
vakıaları bilmekte fayda vardır. Ancak bu suretle mil

lî savunma politikamıza, muhtemel gelişmeler de he
saba katılarak doğru ve sağlam bir istikamet verilebi-
lir, 

Türkiye'nin Orta Doğu'da büyük ve güçlü bir 
devlet haline gelmesini istemeyenlerin az olmadığını 
hatırdan çıkarmamak gerekir. Süper devletlerin kuv
vet dengesi ve yayılma mücadelesinde çok yönlü önem 
taşıyan Türkiye'nin pazarlık parselasyonu dışında ka
labileceğini tasavvur etmek aşırı saflık olur. Türkiye 
üzerinde emel besleyenlerin memleketimizi kolaylık 
ve rahatlıkla pazarlık konusu yapabileceklerini orta
ya atma'k bir itham değil, olayların ve gerçeklerin ta
biî sonucudur. 

Süper devletlerin dünya haritasında yapmayı ta
sarladıkları değişiklikte ülkemizin nazara alınıp alın
maması millî savunma gücümüzün büyüklükleriyle 
orantılıdır. 23 Kasım 1974 tarihinde Viladivostok'ta 
Gerald Ford ve Leonid Brejnev, nükleer silâhların 
sınırlandırılması anlaşmasına varırlarken, Türkiye'yi 
nötralize etmek suretiyle güçsüz bir peyk devleti hali
ne getirmek hususunda bir koalisyon yaptıklarına da
ir iddialar ortaya atılmakta; bazı olaylar da bu iddia
ların gerçeklik şansını artırmaktadır. Cereyan eden 
bazı olayların tahlili ile şu hükme vasıl olanların gö
rüşlerinde ağırlık bulunmaktadır :•' 

Büyük devletlerin hakimiyet kurma ve menfaat 
çatışmalarında Türkiye, üzerinde rahatlıkla pazarlık 
yapılabilen ve tavizler koparılarak feda edilebilecek 
bir ülke olarak mütalaa edilmektedir. 

Devletimizin di şgüvenlik ve savunma meseleleri
ni tartışır ve değerlendirirken, milletlerarası siyasî 
konjonktürü ve harp sanayii teknolojisindeki yeni ge
lişmeleri, stratejik değişmeleri, ekonomik ve sosyal 
şartları iyi değerlendirerek gözönünde bulundurmak 
lâzımdır. 

A. B. D. Kongresince 3 Ekim 1975 tarihinde 
ambargonun kaldırılması kararı verilmiş olmasına rağ
men, fiiliyat ve tatbikatta ambargo çeşitli şekillerde 
devam etmektedir. Meselâ peşin para ile satınalmak 
istediğimiz ve parasını da önceden yatırdığımız uçak, 
silâh ve malzemenin zamanında sevkedilmediği gibi, 
çok yüksek fiyatlara malolduğu yetkililerce beyan 
edilmektedir. Ayrıca, bugünlerde dünya ve yurt içi 
basına intikal eden haberlerde durum yeni ve ilginç 
boyutlar kazanmıştır. A. B. D. Senatosunun ve Tem
silciler Meclisinin Türkiye'ye para ile silâh satma ve 
kredi ile silâh ve malzeme verme konusundaki ka
rarları birbirinden farklıdır. Bu farklılık sebebiyle de 
mesele bir karma komisyonda yeniden ele alınacak, 

— 696 — 



M. Meclisi B : 61 20 . 2 . 1976 O : 3 

böylece ihtilâfın giderilmesine çalışılacaktır. Bu hal 
ise, yardım ve satış şartlarının kesinlik kazanmasını 
en azından bir kaç ay daha geciktirecektir. 

Yardım ve satış kararının bugünden belli ve ke
sin olan kısımları da kanaatimizce iç açıcı değildir. 
A. B. D.'nin her iki Meclisinde de alınan kararın yar
dım kısmı Kıbrıs'ta taviz verme şartına bağlanmış
tır. Para ile silâh satma hususunda ise, hükümetimi
zin yaptığı reklâmlara ters düşen "bir nitelik vardır. 
Kararın açık ifadesi, Hükümetin iddia ettiği gibi, 
A. B. D. - Türkiye ilişkilerinin eski seviyesine ulaştı
ğı şöyle dursun, ancak A. B. D.'nin komünist ülke
lere silâh sattığı düzeyde kalmıştır. 

Şimdi, Sayın Millî Savunma Bakanından kesin
likle öğrenmek istediğimiz husus şudur : 

Amerika'dan peşin para ile satın aldığımız veya 
almak istediğimiz silâh, malzeme, araç ve gereçler 
üzerinde Amerika makamlarınca ambargo mahiyetin
de bir kısıtlama ve güçlük çıkarma mevcut mudur? 
Ayrıca yardım tarzında silâh ve malzeme fiyatlarıyle 
peşin parayla çeşitli yollardan satınalınan silâh ve mal
zeme fiyatları arasında ne kadar fark vardır? 

Bir memleketin silâhlı kuvvetlerinin teşkilâtlan
ması, teçhiz edilmesi, o memleketin jeopolitik ve stra
tejik durumuna ve hedefleri tespit edilmiş politikası
na, özellikle dış politikasındaki tercihlere göre tan
zim edilir. Bu itibarla Millî Savunmanın organizas
yon ve donatılması konusu ile, uygulanan dış poli
tikanın çok yakın irtibat ve iltisakı vardır. 

Devlete müteveccih tehdit ve yabancı emeller kar
şısında basiretli ve kararlı olarak yürütülemeyen bir 
dış politika devlet güvenliğine ve millî savunmaya za
rar verir, yaralar açar. Bugün yurt savunması ve Si
lâhlı Kuvvetlerimizin silâh ve donatım ihtiyaçları ba
kımından ciddî problemlerle karşı karşıya bulunuyor
sak, dünya şartlarında meydana gelen beklenmedik 
gelişmelerin yanı sıra yürütülmekte olan hükümet po
litikalarındaki büyük ihmal ve basiretsizliklerin önem
li rolüne bilhassa işaret etmek isteriz. 

Millî hedeflerini iyi bilemeyen, basiretsiz ve istik- -
rarsız bir dış politika uygulaması ile, yani bugünkü 
yürütülen dış politika ile Türk Devleti ve Türkiye' 
nin savunması sıkıntılara, açmazlara sürüklenmiştir, 

Acizlik, lâubalilik ve kararsızlık yüzünden Türki
ye, milletlerarası plâtformda mağlup ve mahkum edi
lerek yalnızlığa terkedilmiştir. 

Gevşeklik ve alâkasızlık yüzünden, Yunan ve Rum 
diplomasisi hâkim olarak haklı davalarımızda bile bi
zi kayıplara uğratmıştır. Bugün Türkiye âdeta terke

dilmiş bir durumdadır. Dost ve müttefiklerimiz silâh 
ambargosuna, ekonomik ambargoyu da eklediler. 
Olayları ve acı gerçekleri bilmemezlikten, görmemez-
likten gelemeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, NATO ile ilgili olarak 
görüşlerimizi şöylece hülâsa ve tekrar etmek istiyo
ruz : 

NATO kollektif bir savunma teşkilâtıdır. Tarihin 
en başarılı savunma ve caydırma sistemi olduğu da 
ispat edilmiştir. NATO'ya vücut veren sebepler orta
dan kalkmamış olduğuna göre, Türkiye, güvenliğinin 
teminatını NATO savunma sistemine bağlılıkta bul
maktadır. Diğer taraftan NATO Türkiye'nin varlığı 
ile dünya barışına büyük değerler kazandırmıştır. Bu 
husus tarihî gerçeğin tam ifadesidir. 

NATO ittifakı içerisinde kader birliği yapan ülke
ler Arap - İsrail savaşından, gelişen dünya şartların
dan yeterli dersi almalıdır. NATO'nun Güneydoğu 
kanadı, değişen dünya şartlarına göre muhtemel sal
dırılara karşı, yeni savunma kuvvetleriyle takviye edil
melidir. Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden 
ihtilâfın ve Türkiye aleyhindeki fiilî durumun gideril
mesi, NATO ülkelerinin baş kaygısı olmalıdır. 

Yunanistan'ın NATO'nun askerî kanadından ay
rılmasını NATO üyesi ülkeler Türkiye'ye karşı bir 
tehdit vasıtası yapmaktadırlar. Bunu cidden yadır
gamaktayız. 

Hükümetten ve yetkililerden, Devletimizin ciddi 
tehlikelerle çevrili olduğu bir devrede milletlerarası 
plâtformda 500 bin kişilik bir Orduya sahip bir dev
let hüviyetinin ağırlığını koymasını ve faaliyet gös
termesini istiyoruz, 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin maruz bulun
duğu ve her gün artan şiddetlerle devam eden teh
ditler karşısında, Devletimizin teminatı olan Silâhlı 
Kuvvetlerimizin yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerçe--
ği ortadadır. Kuvvetli bir ordu için dış yardımların ge
reğine inanıyoruz. Ancak, millî kaynaklarımızın ve 
imkânlarımızın her şeyden önce en iyi şekilde değer
lendirilmesinin şart olduğunu da belirtmek istiyoruz. 

Biz, yeni şartlara göre memleketimizin dış güven
lik stratejisini gözden geçirirken, önemli bulunan bir 
noktaya itina gösterilmesini temenni ediyoruz. Bloklar 
arasındaki gerginlik azalabilir, hattâ bloklar da eri
yebilir; fakat milletlerarası şartların zarurî kıldığı bir 
çok boşluklar ve ittifaklar devam eder. Türk Devleti 
daima dostluklarına ve taahhütlerine bağlı ve sadık 
kalmış bir devlettir. Ancak dahil olduğumuz ortak 
savunma teşkilâtlarına, maksat ve gaye ne kadar ul-
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vî olursa olsun, tam bir teslimiyetle bağlı ve tabi ol
mayı da millî devlet ve hükümranlık fikir ve felse
fesi ile kabili telif bulmamaktayız. Son olaylar, Türk 
Devletinin yalnız ittifakların himayesine kaderini 
bağlamaması gerektiğini ispatlamıştır. Bugünkü dünya 
şartları muvacehesinde önemli jeopolitik durumu iti
bariyle ve kuvvetli bir devlet olarak, Türkiye Orta 
Doğu'da barış ve istikrarın unsurudur. Türk Devleti, 
bir barut fıçısı halinde ve patlama noktasında bulu
nan Orta Doğu'da yegâne denge unsurudur. Orta 
Doğu bölgesinde barışın korunması veya bozulması
nın da büyük ölçüde Türkiye'nin tutumuna bağlı ol
duğunu herhalde herkes kabul ve takdir etmelidir. 

Dünya barışının tehlikede bulunduğu Orta Do
ğu ve Akdeniz bölgesinde ciddi olayların cereyan et
tiği bir devrede Türk Devletine karşı yapılan yan
lış ve hatalı hareketlerin karşılıksız kalmayacağını her
kesin anlaması ve düşünmesi lâzım geldiği ciddiyetle 
anlatılmalıdır. 

Bugünkü şartlar muvacehesinde NATO'nun güç
lü bir varlık olarak devamı isteniyorsa, onun Güney
doğu kanadının ciddi üyesi Türkiye'yi kırmamak, da
rıltmamak, bilâkis güçlendirmek lâzım geldiğini 
NATO yöneticileri iyice değerlendirmeli ve bunun 
gereğini yerine getirmelidirler. Bunu beklemek Tür
kiye'nin en tabiî hakkıdır. Ancak, bu hususları kabul 
ettirebilecek güçte iktidar ve hükümet lâzımdır. Tür
kiye'ye karşı silâhlandığı muhakkak olan Yunanistan' 
m dengeyi bozmasını önlemek, bu ortamda bizim için 
kesin bir zarurettir, 

Her gün patlama tehlikesi arz eden Orta Doğu' 
nun Türkiye'yi ne gibi zaruretler karşısında bıraka
cağı meçhul iken, Türkiye'nin silâhsız kalmasına el
bette imkân yoktur. 

Demokratik Parti olarak, millî harp ve silâh sa
nayiimiz konusunda hülâsa olarak şunları beyan et
mek istiyoruz : 

Millî harp sanayiimizin kısa, orta ve uzun vadeli 
planlara bağlanmasını, ciddi etütlere dayalı ve belli 
programlar halinde gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. 
Kendi öz kaynak ve imkânlarımızla dışardan temin 
edeceğimiz yardım ve imkânların gerçekçi bir görüş
le telif edilmesini, realist bir ölçü içinde mümkün 
olan en kısa zamanda Türk Ordusunun, öz malımız 
silâhlarla mücehhez ve modern bir ordu haline ge
tirilmesinin ciddi çalışmalarına vakit geçirmeden baş
lanmasını istiyoruz. Bugünkü Hükümetin bu yoldaki 
faaliyetinin, seçim kürsülerinde savrulan desteksiz 
propaganda gösterisinden ileri gitmediği kanaatini ta

şıyoruz. Siyasî yatırım yoluyle sıralanan hayalî ra
kamların silâh haline dönüşüp, ordumuzu teçhiz ve 
teslih edeceğini düşünmenin ciddiyetsizliğine işaret 
etmek istiyoruz. Seçim kazanma pahasına Kayseri'de 
kurulduğu ilân edilen uçak imalât fabrikasının şu 
günlerde nasıl fiyasko ile neticelendiğini bir misal 
olarak arz etmek isteriz, 

Türkiye'nin maruz bulunduğu tehditler, NATO 
stratejisinde yapılan değişikliklerle dış yardımların 
büyük ölçüde azalması gibi önemli sebepler, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlanması ve modern 
silâhlarla donatılması gereğini ortaya koymuştur. Bu 
maksatla; 1'972 yılından beri yürürlükte bulunan 
REMO Kanunu günün şartlarına göre tadil edilme
lidir. Bizim üzerinde durduğumuz ve öğrenmek iste
diğimiz husus şudur : 

Geçen yıllara ait RFJMO program ve projeleri, 
tespit edilen hizmet planlarına uygun olarak zama
nında ve eksiksiz olarak gerçekleşmiş midir? REMO 
için verilen kanunî ödenekler hizmet planlarına uy
gun olarak ve zamanında sarfedilmiş midir? Meselâ 
RBMO'nun ilk uygulama planı olarak A. B. D.'den 
toplam proje bedeli 285 milyon dolar karşılığı 4 mil
yar lira tutarında 40 adet Fantom F - 4 uçağı, İsviç
re'den 86 milyon dolar karşılığı 1 320 000 000 lira 
tutarında 50 batafyalık uçaksavar topu satınalınma-
sı - sipariş için yapılan sözleşme ile - bu topların ve 
mühimmatın yurdumuzda imal edilmesi hususunda 
'İsviçre firmaları ile bir anlaşmaya varılmıştır. Ayrı
ca Silâhlı Kuvvetlerimizin harekât kabiliyetini artır
mak için, bedeli İtalyan askerî yardımından ve millî 
kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, personel taşıt 
araçlarının satınalınması kararlaştırılmıştır. Bu tarzda 
REİMO programları gereğince anlaşması yapılmış ve 
siparişe bağlanmış projeler, şartnamelere uygun ola
rak zamanında ve eksiksiz tahakkuk etmiş midir? İs
tediğimiz silâh ve malzemenin satınalınmasında ne gi
bi zorluklarla karşılaşmaktayız? Sipariş anlaşmasını 
bozan devlet var mıdır? Satınalmalardâki fiyat artış
ları önceki yıllara göre ne nispette olmuştur? 1976 
yılı için REMO program ve projelerinin gerçekleşme
sine engel olabilecek ne gibi müşkülât söz konusudur? 

Geçmişin, hata ve sevaplarıyle tekrar muhasebe 
ve münakaşasının faydasına inanmıyoruz. Ancak, geç
mişten ciddi ibret dersleri alarak millî harp sanayii 
meselemizi gerçekçi ve doğru ölçüler içerisinde değer
lendirmek zaruretine işaret etmek istiyoruz. Millî si
lâh sanayii konusunu geniş ölçüde millî sanayiimiz 
içerisinde ele almak ve değerlendirmek lâzımdır. Bu-
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günkü sanayiimizin, insan gücümüzün, teknolojimizin 
ekonomik varlığımızla millî kaynaklarımızın, savun
mamızın, ihtiyacı olan silâhların hangilerini ve ne mik
tarda yapabileceğinin ciddî araştırılması yapılmak ve 
bunların plan ve projeleri hazırlanarak ortaya konul
malıdır. Meselenin, plâtonik ölçülerde tutulmasına ta
hammülü yoktur. Demokratik Parti olarak biz, Hükü
metin millî harp sanayii kurulmasında vuzuh içinde ol
madığı kanaati içindeyiz. Meselâ üç sene önce çıkar
tılan «TUSAŞ Kanunu» uygulamaya ve yürürlüğe 
konmamıştır; politik ve hissî mülahazalarla işler sü
rüncemede bırakılmıştır. Ordumuzun ikmal ve dona
tımı ile ilgili sanayi müesseselerinin randımanlı çalış
madığı bir gerçektir. Makina Kimya Endüstrisi Kuru
mundan bakım evlerine kadar, mevcut kurumları ihti
yaçlara göre ıslah etmek ve geliştirmek zaruridir. 

(Memleketimizin içinde bulunduğu siyasî ve ekono
mik istikrarsızlıkla anarşik olayların önlenememesi ve 
Hükümetin ahenksiz, ihtilaflı görüntüsü, dış devlet
ler nezdinde ve milletlerarası platformda, zayıf bir hü
kümet intibaını yaratmaktadır. Böyle bir hükümetle 
ciddi savunma meselelerinin arz edilen seviyede hal
ledileceğine inanmıyoruz. 

Millî Savunma Bütçesinin müzakere edildiği şu sı
rada, milletlerarası silâh mubayaasında rüşvet veril
diği iddiaları, maalesef Türkiye'mize de sıçramıştır. 
Bu tarz söylentilerin Hükümet tarafından ciddi bir 
tetkikle, bir an evvel vuzuha kavuşturulması, her 
şeyden evvel şerefli Türk Ordusunun ve onun şerefli 
mensuplarının yararına olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1976 yılı, Türkiye'mizin iç ve 
dış sorunları bakımından tarihimizin önemli ve kri
tik devirlerinden birini daha yaşadığına inanıyoruz. 

Büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh, cihanda sulh» 
ilkesini kemâliyle uygulayamadığımız bir dönemde bu
lunmaktayız. Bu itibarla ülkemizin geleceğine daha ob
jektif görüşlerle bakmak ve dünyada kendimizden 
başkasından yarar gelmeyeceğine, milletçe bir ve bera
ber olmaya,' iç ve dış güvenliğimiz için de kendi Si
lâhlı Kuvvetlerimize güvenmeye mecbur olduğumuz 
açıkça anlaşılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 66, 110, 123, 
124 ncü maddelerinde belirtilen görev ve yetkileri do-
layısıyle, Başkomutanlığın manevî varlığından ayrıl
maz sorumluluğunu taşıyan ve bunun yüce sorumlu
luğunu taşıyan, Türkiye Büyük Millet Meclisine kar
şı sorumlu, Hükümetin emrinde bulunan Silâhlı Kuv
vetlerimiz, politikasını memleketimizin jeopolitik du
rumu ile dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ko
şullar gözönünde bulundurulmak suretiyle hazırla
nan millî stratejik konsepte uygun korunması ama-
cıyle, ulusun bütün güç ve kaynaklarının savaş gerek
lerine göre barıştan itibaren planlanması ve hazırlan
masında izlenecek politika, millî güvenlik politikamı
zın temelini teşkil eder. 

Bu politika, yurdumuzun ekonomik, sosyal, kültürel 
kalkınmasıyle yakından ilgilidir. Bu itibarla savunma 
ihtiyaçlarıyle kalkınma hedefleri arasında uygun bir 
dengenin kurulması zorunludur. 

Silâhlı Kuvvetlerimize yeterli kaynakların veril
memesi halinde ise, çağımız stratejisinde kullanılan 
caydırıcılık, savunuculuk, sonunda da ezicilik fonk
siyonunun azalmasına, dolayısıyle de düşmanlarımı
zın emellerine ulaşmak için saldırgan tutum alma
larını teşvik ve tahrik eder. Bu olumsuz hal, kendini 
savaşın en kritik anında gösterince, düzeltilmesi kabil 
olmayan vahim sonuçlar meydana getirir. 

Sayın üyeler, nükleer ve termonükleer silâhların 
kahredici etkisi zamanımızda büyük savaşları azalt
mış ve fakat klasik silâhlarla yapılan süper yıldırım 
savaşları asla ortadan kaldıramamıştır. 

Ülkemizin jeopolitik durumu, Batı ve Doğu blok
ları arasındaki menfaat çatışmaları, ekonomisi az ge
lişmiş ve askerî gücü yetersiz ülkelerin uluslarını bir
birine düşürerek bölgevi savaşlar meydana getirmek, 
nüfuz ve toprak kazanmak suretiyle ulusları içeriden 
çökertmeye zorlamaktadırlar. Kore, Vietnam, Laos ve 
nihayet bugün de Angola'da işlenen tipik oyun bu
dur. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin Millî Savun
ma mensuplarına ve erinden orgeneraline kadar şe
refli Türk Ordusunun şerefli mensuplarına hayırlı ol
masını Allah'tan niyaz ederiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Tay

yar. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA TAYYAR 

(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

1976 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
ni, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına eleştir
mek, dilek ve temennilerde bulunmak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Mecli
si ve Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimiz mensuplarını, 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu. adına saygı ile 
selâmlarım. 

,_ 699 — 



M. Meclisi B : 61 20 . 2 . 1976 O : 3 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, komşumuz Yunan
istan'ın megalo ideasını tahakkuk ettirmek maksa-
dıyle senelerden beri Kıbrıs'ta giriştiği katliam hare
ketleri neticesinde dünyaya ve kendilerine yaptığımız 
ihtarları hiçe saymışlardır. Nihayet Kıbrıs Anayasa
sının 4 ncü maddesi uyarınca Yüce Meclisten almış 
bulunduğu tarihî kararla 15 Temmuz 1974 tarihinde 
Kıbrıs'taki soydaşlarımızın can ve mal güvenlikleri
ni korumak maksadıyle kahraman Silâhlı Kuvvetleri
miz Kıbrıs Barış Harekâtını büyük bir zaferle sonuç
landırmıştır. 

Kıbrıs Barış Harekâtının hazırlanmasında, sevk ve 
idaresinde başarı sağlayan komuta heyetine, savaşla
ra katılan personelin göstermiş bulundukları cesaret ve 
kahramanlıklarına ve bu uğurda mukaddes vatanları 
için kanlarını akıtan ve canlarını bağışlayan şehitle
rimizin aziz ruhlarının önünde Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grupu olarak tazimle eğilir, minnetlerimizi 
arz ederiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, haklı olarak yapmış bulun
duğumuz Kıbrıs Barış Harekâtından ötürü Amerikan 
Kongresi ülkemizin aleyhine silâh ambargosu uygu
lamıştır. Aynı Kongre, Kore savaşlarında Türk Tu
gayının 8 nci Amerikan Ordusunun 9 ncu Kolordu
sunu kuşatılmaktan ve 2 nci Amerikan Tümenini im
hadan kurtarmış olmasını takdirle karşılamış, kahra
man Tugayımızı «Mümtaz Birlik» madalyasıyle tal
tif etmiştir. Bugün ise, NATO ittifakını ve ikili an
laşmaları unutmuş görünmektedirler. Buna mukabil, 
NATO'nun askerî kanadından çekilmiş bulunan Yu
nanistan'a silâh yardımı devam ettirilmektedir. NATO' 
nun güney kanadında meydana getirilen büyük tehli
keyi düşünememeleri tarihî bir yanılgıdır. NATO or
taklarımızın ve Amerikalı dostlarımızın en kısa za
manda bu kararlarından döneceklerini umarız. 

Sayın milletvekilleri, 1976 Malî Yılı Bütçesi Bütçe 
Karma Komisyonunda 154 293 000 000 lira olarak 
bağlanmıştır. Bu bütçeden, 1976 yılı Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesine 33 500 000 000 lira ödenek ayrıl
mıştır. Bu miktar, geçen yılın 20 839 000 000 liralık 
bütçesinden 12 663 000 000 lira fazladır ve artış ora
nı da % 60,7'dir. 33 500 000 000 lira olan 1976 yılı 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi, genel olarak aşa
ğıdaki harcamalara ayrılmıştır : 

1. — 24 744 000 030 lirası cari harcamalara; bu 
miktar 1975 yılında 17 661 000 000 idi. 

2. — Yatırım harcamaları için, 2 547 000 000 lira ay
rılmış, bu miktar geçen yılın bütçesinde 1439 000'0O0 
lira idi. 

3. — Transfer harcamaları için de 142 milyon lira 
ayrılmıştır. 

1976 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
küvetlere göre taksimi de, aşağıdaki şekilde yapıl
mıştır : 

Genelkurmay hizmetleri için 449 831 000 lira, 
Millî Savunma Bakanlığı hizmetleri için, 

2 297 441 000 lira, 
Kara Savaş Gücümüz için, 14 285 685 000 lira, 
Deniz Savaş Gücümüz için, 3 831 879 030 lira, 
Hava Savaş Gücümüz için, 6 595 194 000 lira, 
RE - MO Planı, Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teş

kilâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
için de, 6 040 000 000 lira ayrılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle 1976 Yılı Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi, 33 500 000 000 lira olarak Silâhlı Kuvvetlerimizin 
silâh, araç ve gereçleri ihtiyaçları için tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. Bu miktar, bugünkü silâhlanan dünya 
devletleri için az bir miktardır; ama bütçemizin ge
tirebildiği, milletimizin kaynaklarından elde edebildi
ği imkânlar ancak bunu verebilmiştir. Gönlümüz, da
ha büyük imkânların Şanlı Silâhlı Kuvvetlerimize ve
rilmesini arzu etmektedir. 

Bazı devletlerin kendisi silâhlı kuvvetleri mensup
larına fert başına verdikleri dolar miktarı şöyledir; -
bunu bir üzüntü olarak değil, dünya milletlerinin ken
di silâhlı kuvvetlerini nasıl savaşa hazırladıklarını 
göstermek için vermiş bulunuyorum -

Amerika'da fert başına düşen miktar 39 bin dolar; 
Almanya'da 24 400 (bir tek erinin talim terbiyesi, or
duda kalışı için) Mısır'da 9 600 dolar, îran'da 13 500 
dolar, Türkiye'de 2 100 dolar. 

Sayın milletvekilleri, dünyada irili ufaklı bütün 
ulusların kendi yurt ekonomileri gücünde silahlanmak
ta oldukları görülmektedir. Bununla orantılı olarak, 
dünya silâh araç ve gereç endüstrisi artmakta, silâh 
pazarları çoğalmakta, fiyatlar da alabildiğine yüksel
mektedir. Hatta bazı devletlerden silâh araç ve gereç
lerinin alınabilme imkânı, peşin dövizle dahi sağlana
mamaktadır.' 

1975 Malî Yılındaki silâh araç ve gereçlerinin fi
yat artışlarını göstermek amacı ile, aşağıdaki kuruluş
ların maliyetlerini kaydetmekte yarar görüyoruz : Bu 
verdiğimiz fiyatların 1975 yılı için olması, bugün için 
bunun daha çok üstünde değiştiğini kaydetmiş bulun
mak için arz ediyorum : 

Bir zırhlı tümen kurmak için 2 milyar Türk lirası
na, (1975 yılında) bir mekanize tümen kurmak için 
1 900 0OD 000 Türk lirasına, bir tümenin muhabere, 
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istihkâm taburlarını kurmak için 70 milyon Türk li
rasına, bir muhrip satın alabilmek için 500 milyon 
Türk lirasına, yeni bir denizaltı alabilmek için 600 
milyon Türk lirasına ihtiyaç vardır. Rakamlar 1975'in 
rakamlarıdır ve bugünkü zamanda bunları 5 ilâ 10 
misli farkla almak imkânı, yukarıda da arz ettiğim şe
kilde bir iltimas haline, bir iç politika - dış politika ha
line getirilmiştir. Geçen sene 20 uçaklı bir filo almak 
için 1 320 000 003 Türk lirasına ihtiyaç vardı. Bugün 
bu fiyatlar 5 ilâ 10 misline yükselmiş bulunmaktadır 
ve silâh, araç, gereci satın almak politik şartlara bağ
lanmış ve uluslararası bir baskı unsuru haline getiril
miştir. 

1965 ilâ 1975 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri bütçelerinde, dış askerî yardımların her
hangi bir sebeple kesilmesi ihtimalini gözönünde bu
lundurarak, millî savaş sanayiimizin süratle kurulması
na büyük önem vermişlerdir. 1601 sayılı RE - MO de
diğimiz, Silâhlı Kuvvetlerimizin reorganizasyonu ve 
modernizasyonunu ifade eden bu Kanun çıkarılmış ve 
1975 yılı Bütçesine 20 500 000 000 lira koymak sure
tiyle ilk uygulama safhasına sokulmuştur. Ayrıca, ge
lecek hükümetler için de, 50 milyar lira daha sarf ede
bilme yetkisi verilmiştir. 

Değişen dünyanın politik ve stratejik sebepleriyle 
askerî güçler arasındaki dengesizliğin hükümetlere, en 
sıkışık zamanlarda dahi imkân verip bütün kaynakla
rını topyekûn bir seferberliğe katabilmeleri için, Tür
kiye Cumhuriyetinde hangi hükümetler gelirse gelsin, 
bu hükümetlere bu kuvveti vermek maksadıyle 1975 
senesinde çıkarılmış olan bu Kanun, kahraman Silâh
lı Kuvvetlerimize bir nebze ferahlık vermiş ve pazar
lara göğüsleri gerile gerile çıkma imkânını bulmuşlar
dır. 

1976 Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, bu 
yıl övünülecek bir özelliği vardır. Silâhlı Kuvvetleri
mizin ihtiyacı olan harp silâh araç ve gereçlerinin yurt 
içinde yapımı, planlanan ve gerçekleştirilecek olan pro
jelerle; yurt dışından sağlananlar ve tedariki planla
nan projeler, maddeler halinde gösterilmiştir. Bütçe
miz, hangi kuruşun hangi yere sarf edileceğini açık
ça beyan etmiştir. 1976 yılından başlamak üzere 10 
yıllık ihtiyacı tespit edilmiş, silâh araç ve gereçlerinin 
büyük bir kısmı da yurdumuzda mevcut sivil otoma-
tiv sanayiinde yapımı kararlaştırılmıştır; uçak, gemi, 
denizaltı, elektronik cihazlar, tank, roketler alım ve 
yapımı gibi... 

Aynı zamanda Makina - Kimya Endüstirisi Ku
rumu, çeşitli top ve otomatik tüfek yapımı için mev

cut tesislerini genişleterek, ağır silâh yapımına öncelik 
vermiştir. 

Bu olumlu teşebbüsünden dolayı, Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grupu adına, Sayın Genelkurmay Baş
kanlığı mensuplarını ve Millî Savunma Bakanlığı men
suplarını takdirle karşılar, en kısa zamanda üretimin 
artırılmasını candan temenni ederiz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, 1976 Yılı Millî Savunma Büt
çesinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ülkemizin için
de bulunduğu sosyal, ekonomik, askerî konularına ışık 
tutmak amacıyle bazı dilek ve temennilerimizi arza 
çalışacağız. 

1. — Kıbrıs Barış Harekâtının hazırlanmasında, 
uygulanmasında ve nihayet zaferden sonra aldığımız 
acı ve tatlı tecrübelerin ışığı altında, zaman kaybedil
meden, Silâhlı Kuvvetlerimizde yeni kuruluşlar, eği
tim şekilleri, silâh ve araçların tamamlanmasına sürat
le geçilmelidir. 

2. — Sefer stoklarının en kısa zamanda tamamlan
masına öncelik verilmelidir. 

3. — Silâhlı Kuvvetlerimizin kahraman personeli
nin fizik ve moral yeteneklerinin, topyekûn bir sava
şın gereklerine uygun ve her türlü hava şartları ve ya
bancı ülkelerin arazi karakterlerine, düşmanın savaş 
metotlarına göre yetiştirilmesine önem verilmelidir. 

4. — Komşu devletlerin savaş hazırlıkları gözden 
kaçırılmamalı ve her an bir emrivaki için hazırlıklı 
bulunulmalıdır. 

5. — Silâhlı Kuvvetlerim izdeki teknik personelin 
uzun süre Silâhlı Kuvvetlerde çalışabilme imkânları 
sağlanmalıdır. 

6. — Topyekûn savaşın gerektirdiği maddî ve ma
nevî faktörlerin daha barıştan -itibaren sağlanmış ol
ması şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Tayyar, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

MUSTAFA TAYYAR (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, sözlerimi burada 
bitirirken, ülkemizin bugün içinde bulunduğu iç ve 
dış sorunların, Yüce Meclisçe bir kere daha tezekkür 
edilmesini, büyük Atatürk'ün «yurtta sulh, cihanda 
sulh» ilkesinin evvelâ Meclislerimizce eksiksiz uygu
lanmasını candan temenni ederiz. 

Yavru vatan Kıbrıs'ta canlarını bağışlayan ve kan
larını akıtan şehit ve gazilerimize minnet ve şükran
larımızı huzurunuzda bir kere daha arz ederiz. 
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1976 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
Yüce Türk Milletine ve kahraman Silâhlı Kuvvetleri
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grupu adına Yüce Heyetinizi ve kah
raman Silâhlı Kuvvetler mensuplarını saygıyle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayyar. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Vefa Tanır, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon

ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhu
riyetçi Güven Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Ülkemiz, dünyanın en nazik coğrafî bölgelerinin 
birinde bulunmaktadır. Bu coğrafî özelliğiyle, dünya 
devletlerinin tüm dikkatlerini üzerinde toplamaktadır. 
Bu koşullar altında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sürek
li olarak, muhtemel bir savaşa hazır olması, en mo
dern harp silâh araç ve gereçleriyle donatılması, en 
yüksek eğitim düzeyinde eğitilmesi gerekmektedir. 
Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada millî savun
ma konusu, en küçük ihmali kaldıramayacak kadar 
hayatî bir davadır. 

Ekonomik kalkınma gayretlerimize muvazi olarak 
millî savunma davamızı en büyük dikkat, gayret ve 
ihtimamla gözönünde tutmaya mecburuz. 

Türkiye Cumhuriyeti, tek yönden, tek muhtemel 
düşmandan gelecek saldırıya karşı hazırlıklı olmakla 
yetinilecek bir durumda değildir. Yakın dış çevreleri-
mizdeki çeşitli gelişmeler ve yurt içinde yıllardan be
ri şahidi olduğumuz yıkıcı faaliyetler, bütün ihtimal
leri hesaba katan çok yönlü bir hazırlığı zarurî kıl
maktadır. 

Anayasamız, Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Türk yur
dunu ve Cumhuriyetini korumak ve kollamak görevini 
vermiş bulunmaktadır. 

Tarih boyunca destanlar yaratmış olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerimizi, maddî güç, eğitim ve moral ba
kımından imkânlarımızın elverdiği azamî ölçüde kuv
vetli tutmak, milletimizin yarını için en büyük temi
natımızdır. 

Hemen her bütçe yılında söylediğimiz gibi, Cum
huriyetçi Güven Partisi olarak, millî harp sanayiine ve 
savaş stoklarına büyük önem verilmesini hayatî sayıyo
ruz. Bu görüşlerimizi programımızda da belirtmişizdir. 

Bir ittifak manzumesi içinde bulunmak, bizi yapa
bileceğimiz azamî ölçüde harp sanayii kurma yolunda 
gayret sarf etmekten alıkoymamalıdır. Yalnız askerî 

gücümüz bakımından değil, iktisadî gelişme hızımız, 
dış ödeme dengemiz, istihdam ve işsizlik derdine çare 
bulunması gibi açılardan da harp sanayiinin sağlaya
cağı büyük faydalar vardır. 

Bu bakımdan, Millî Savunma Bakanlığımızın ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî harp sanayiine ha
zır hale gelmiş olmasını görmekle sevinç duyuyoruz. 
Büyük yatırımlar gerektiren bu harp sanayii kollarının 
ülkemizde kurulmasında bir strateji içinde hareket edil
mesi, malî kaynaklarımızın sınırlı olması bakımından 
zorunludur. 

İşte bunun için de, Millî Savunma Bakanlığı ve 
Devlet Planlama Teşkilâtınca müştereken bir strateji
nin hazırlanmış olmasından memnunuz. 

Hazırlanmış savunma sanayii stratejisi ve bu pro
jelerin başlıklarını sunmak isteriz : 

Yerli araç imali, 
Tank modernizasyonu, 
Yeni tank imali, 
Gemi inşa sanayii, 
Uçak sanayii, 
Roket sanayii, 
Ağır silâh imalâtı, 
Uçaksavar projesi, 
Elektronik sanayii, 
Yedek parça imali, 
Silâh ve mühimmat tevsiat projeleri bunların ara

sındadır. Savunma sanayiini planlama kurulu çalışma
larından ve ortaya çıkan projelerden, harp sanayiine 
olan güvencimiz artmıştır. Harp sanayiine dönük üre
tim yapan veya yapmak isteyen özel teşebbüse teşvik 
tedbirlerinin uygulanmasında yeni kolaylıklar getiril
mesinin gereğine de inanıyoruz. 

Müşterek bir savunma anlaşması olan, NATO it
tifakına gelince : 

NATO ittifakına önem ve değer veriyoruz. Bu it
tifakın, değerini korumaya devam ettiği inancındayız. 
Milletlerarası ilişkilerdeki yumuşamanın, dünyadaki 
jeopolitik gerçeklerin ve ülkemize yönelmesi muhtemel 
çeşitli tehditlerin unutulmaması gerekir. 

Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda ayrıca tek 
taraflı yardım değil, karşılıklı yardımlaşma mahiyetin
de, «Savunma için İşbirliği Anlaşması» vardır. Ambar
go kararı ne aynı ittifakın üyesi olma gerçeği ile, ne 
de karşılıklı yardımlaşmayı öngören ikili savunma an-
laşmasıyle bağdaştırılması mümkün olmayan bir hare
ket olmuştur. Ambargo, dostlukla hiç bağdaşmayan 
hasımhane bir harekettir; Üslerin kapatılmasıyle de 
cevabını almış olmaktadır. 
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Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin haklı 
uyarmalarına rağmen, Kongrenin takınmış olduğu ta
vır, Senatonun almış olduğu karara rağmen değişme
miştir. 

Bilinmelidir ki, Türk milleti dış tazyikler ve teh
ditler altında millî davalarında tutumunu değiştirecek 
bir millet değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, millî savun
ma ve millî güvenlik konusunda gerekli her kararı ala
cağımızdan ve milletimizin kendi güvenliği için, ge
rekli her fedakârlığı göze almağa muktedir bir millet 
olduğundan, dost ve düşman hiç kimsenin şüphesi ol
mamalıdır. 

Yeryüzünde yüze yakın ülkeye silâh satan bir müt
tefik devletin, ahdî taahhütlerine rağmen Türkiye'ye 
silâh ambargosu uygulaması elbette karşılıksız kalma
yacaktır. Bu konuya daha etraflıca Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinde geleceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlı
ğı Bütçesi görüşülürken, günün aktüel konusu haline 
gelen «Lockheed» hikâyesine de girmek isterim. 

Nedir bu olay? 
25 Temmuz 1974'te, yani Kıbrıs Harekâtından 5 

gün sonra, Altay Kollektif Şirketi, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına, 15 gün içinde teslim etmek kaydıyle 
«F - 104 S» uçakları teklif eder. Bu uçaklar İtalya'da 
«Aeritalia» firması tarafından imal edilmektedir; yal
nız, Lockheed lisansı ile imal edilmektedir. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, teklifi Genelkurmay 
Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına nakleder. 30 
Temmuz 1974'te İtalya'ya bir heyet gönderilir. 9 Ağus
tos 1974'te rapor, «Uygun» direktifiyle Başbakanlık
tan Millî Savunma Bakanlığına yazılır. Bu raporu ha
zırlayanlar 16 kişilik bir heyet olup, içerisinde Dışişle
ri ve Maliye Bakanlıklarından da kişiler vardır. 

10 Ekim 1974'te alım komisyonu, oy birliği ile alı
nan kararı ile mukaveleye bağlanır (18 uçaktır bu). Bu, 
Lockheed olayının birinci kısmıdır. 

ikinci kısmı : Birinci sözleşmenin 24 ncü madde
sine göre, 1 1 . 4 . 1975'te ikinci parti için Başbakan
lıktan direktif çıkar. 

Muhterem milletvekilleri, iki bölüme ayırdığım 
Lockheed hikâyesinde birinci bölümünde ambargo 
yoktur; ikinci bölümde ambargo vardır. 

3 Nisan 1975'te Genelkurmay Başkanlığı, 1974 
yılında aktedilen sözleşmenin 24 ncü maddesine göre 
obsiyon kullanarak, ikinci parti uçakların alınması hu
susunda Başbakanlığa teklif eder. 6 Mayıs 1975'te ikin
ci sözleşme yapılır bu 22 uçak için. 

I İleri sürülen iddianın her kademede tahkiki gere
kir. Cumhuriyet savcılarımızın hassasiyetini gerektirir, 

| Meclis Araştırması gerektirir. Sayın Melen'in açıkla
masında belirttiği gibi, bakanlık ve hükümet üzerinde 

I bir organın, Parlamentonun araştırma yapması şüphe-
I; siz çok yararlı olacaktır. Cumhuriyetçi Güven Partisi 
I Grupu olarak bu araştırmaya oy kullanacağız. 

I Lockheed olayı ile ilgili soruşturmada sadece belli 
I bir veya bir kaç konudaki alım veya satımın tahkikiyle 
I yetinilmeyip, bu firmanın ve temsilcisi Nezih Dural'ın 
I ve açıklamalarda adı geçen Altay şirketinin ve bu şir-
I ketin bütün ortaklarının Türk Devleti ile ilgili bütün 
I satış.ve işlemlerinin derinliğine ve genişliğine araştırılıp 
I soruşturulmasında yarar görüyorum. Cumhuriyetçi 

Güven Partisi, bu olayda ve âmme hayatımızda dü-
I rüstlüğün hâkim kılınması ile ilgili bütün konularda 
I daima gösterdiği titizlik ve dikkati burada da göstere-
I çektir. 

I Muhterem milletvekilleri, 1976 yılı Millî Savunma 
I Bakanlığı için başarılı bir yıl olmuştur. Bu yıl içerisin

de 1923 sayılı Kanun, 1890 sayılı Kanun, 1908 sayılı 
I Kanun 1875 sayılı Kanunlar çıkartılmıştır. Bir çok ka-
I nun tasarıları da Bakanlık üst düzeyindedir. Dünya ve 
I Türkiye'nin ekonomik konjonktürü ile artan devlet 
I bütçesinin bu dalgalanmalardan daha fazla etkilenme-
I mesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisince yeni bir 
I kaynak tahsisi için ileriki yıllara yükleme yetkisini ön-
I gören 1601 sayılı RE-MO Kanunu çıkarılmış ve 1972 
I yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, Kıbrıs Barış Ha-
I rekâtının getirdiği yeni ihtiyaçlar, dünya fiyat artışla-
I rı ve teknolojik gelişmeler, 1601 sayılı Kanunla öngö-
I rülen kaynak dilimlerini yetersiz kılmıştır. Bu neden-
I le, sözü edilen Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
I 1904 sayılı Kanun 16 Temmuz 1975 tarihinde yürür-
I lüğe girmiştir. Yapılan bu değişiklikle, daha önce 10 
I yıl olarak saptanan gerçekleşme süresi, başlangıç yılı 
I da dahil olmak üzere 6 yıla indirilmiş ve fiyat artışları 
I dolayısıyle yapılacak % 15 artırımla % 50'ye çıkartıl-
I mıştır. 

I Bu Kanunla toplam olarak verilen 23,7 milyarlık 
I bu yetki ve ödenek, gerektiğinde Bakanlar Kurulu ka-
I rarıyle % 50 artırılabilecektir. Senesi içinde harcanma-
I mış ödenekler de Maliye Bakanlığınca gelecek yıl büt-
I çesine devredilecektir. Bu, bu yılın başarıları içerisinde

dir. 

I Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini bitirirken, sa-
I yın Bakandan, asker alma işlemleri ile askerlik şubele-
I ri hakkında da kısa bilgiler rica edeceğim. 
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Vaktiyle kaldırılmış, bugün ihtiyacı belirmiş ve 
bina bulunan veya belediyeler tarafından temini taah
hüt edilen ilçeler hakkında düşüncelerini de öğrenmek 
isteriz. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve 
Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, bağımsızlığımızın, hürriyetlerimizin ve 
millî varlığımızın teminatı olan Türk Silâhlı Kuvvetle
rini, Grupum adına saygıyle, sevgiyle selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Şahsı adına Sayın Hüseyin Erçelik, buyurun efen

dim. 
HÜSEYİN ERZELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
1976 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde fikir ve "düşüncelerimi sunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine göz attığımız
da, bu bütçenin «Orduya selâm, her şey tamam» esp
risiyle hazırlandığını açıkça görüyoruz. 

Dışa Bağımlılık : 
Bilindiği gibi dış politikayı belirleyecek en önem

li faktörlerden biri de Silâhlı Kuvvetlerdir. Ancak, 
Silâhlı Kuvvetlerin etkin olabilmesi için kendi yağı ile 
kavrulabilecek bir kerteye ulaşması gerekmektedir. Oy
sa, bugün Silâhlı Kuvvetlerimizin; silâh, araç ve ge
reç bakımından dışa bağımlı olduğu kabili münakaşa 
haline gelmiştir. 

1950 yılı öncesi, o yokluk ve emekleme döneminde 
dahi hemen hemen hafif silâhların tamamı kendi fab
rikalarımızda yapılıyordu. Piyade tüfeğini, hafif maki-
nalı tüfeği, havan silâhını, hatta topumuzu ve mer
milerini kendimiz imal ediyorduk. Bugün 1976 yılını 
yaşıyoruz, devlet idaresinin cephe iktidarı türünden 
iktidarların eline geçtiğinden bu yana tam 26 yıl geçti. 
Şimdi bütün silâhları kendimiz yapmamız gerekirken, 
ancak piyade tüfeğini ve mermisini yapabiliyoruz. Ya
ni 26 yılda, ileriye gitmek şöyle dursun, gerilemişiz. 
Bu gerileme başarısının tamamı cephe iktidarlarına ait
tir. 

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında silâh, araç ve ge
reç bakımından dışa bağımlı olduğumuzun sakıncaları, 
bütünüyle ortaya çıktı. 1963 yılını hatırlayınız lüt
fen; bilhassa yedek parça sıkıntısı bir kâbus gibi üze
rimize çökmüştür. Değil savaş anında, şu anda dahi 
yedek parça sıkıntısı çekmekteyiz. Evet, belki savaş 
sanayii kuramazdık, ancak yedek parça da mı imal 
edemezdik? Oysa, böyle bir girişime çok ihtiyacımız 

vardı Çünkü, yedek parçalar çok pahalı idi. Bir si
lâh hibe edilse bile, pahalı yedek parçalardan dolayı 
silâhın parası bizden fazlasıyle alınıyordu. Bu durum 
ekonomik gelişmemizi yavaşlatıyordu. 

Uçak fabrikasının kurulması elbet zaman işidir; 
ama havan, geri tepmesiz top, roket atar, güdümlü 
tanksavar silâhları ve çeşitli topları da mı imal ede
mezdik? Elbet imal ederdik, ancak bunun için dışa ba
ğımlılığı marifet sayan ve bununla övünen cephe ikti
darlarının devlet yönetiminden uzaklaşması, mutlaka 
ve mutlaka gerekmektedir. Oysa, cephe iktidarı utanç 
verici bir vurdumduymazlık içindedir. Türk ulusuna 
hiç bir konuda yararlı olamayacağı dünya basınında 
dahi yazılmağa başladığı halde, sırf ulusumuzun sab
rını taşırmak için iktidardadır. Ordumuzu dışa bağım
lı olmaktan kurtarmakla görevli değilmiş gibi, dışa ba
ğımlılığı inadına sürdürmek istemektedir. Amerika Bir
leşik Devletleri üsleri hakkındaki tutumları, bunun en 
açık delilidir. 

Amerika Birleşik Devletleri bize silâh... 
MEMDUH ERDEMIR (Kırşehir) — Bu sözlerin 

bu konu ile ne alâkası var. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Morrison' 

dan bahsetmiyorum, lütfen oturunuz. 

... Silâh ambargosu uyguladığı halde, Türkiye hâ
lâ bir nükleer hedef olmaktan kurtarılamamıştır. Oy
sa, bir nükleer savaşın ilk haftasında nüfusun % 40'ı, 
kaynakların da % 60'ı yok olacaktır. Türkiye şu anda 
bir tampon bölge halindedir. 

Hal böyle iken, böyle bir savaşta kullanacağımız 
silâhlar bizden esirgenirken, nüfusumuzun % 40'mın, 
kaynaklarımızın % 60'ının kurtarılması için en küçük 
bir gayret gösterilmemiştir ve Türkiye hâlâ da bir nük
leer hedeftir. 

Yukarıda, silâhlarımızın hiç olmazsa bir kısmını 
kendimiz yapalım demiştik. Geçmişteki savunma büt
çelerinin eleştirilmesine baktığımızda, bu sözlerimizin 
yüzlerce kez söylendiğini görürüz. Buna rağmen, cep
he modeli iktidarların oralı olmadıkları, içinde bulun
duğumuz durumdan anlaşılmaktadır. Zaten bunun için 
cephe iktidarlarından umudu kesen Silâhlı Kuvvetle
rimiz, dışa bağımlılıktan kurtulmak için kendileri çaba 
harcamaya başlamışlardır; Hava Kuvvetleri, Deniz 
Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri vakfı bu amaçla kurul
muştur; fakat yıllarca Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç
larından habersiz görünen özel sektörün şimdi bu ala
na el attığını görmekte ve duymaktayız. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak kesinlikle buna karşıyız; şahsım 
adına konuştuğum için, ben daha çok karşıyım. 
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Silâh fabrikaları hiç bir şekilde özel sektör kesimi
nin kontrolüne girmemelidir. Her şeyden önce, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin bu fabrikalar için sağlayacakları ko
laylıklar sorun olur. Bir savaş anında özel sektör ile 
Silâhlı Kuvvetler arasında sürtünme kaçınılmaz hale 
gelir. En gerekli anda imalât durabilir veya yavaşlaya
bilir. 

Ekonomik Harekât Planı : 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım, 

Millî Savunmanın değerli mensupları; önemli buldu
ğumuz bir konuya açık kalplilikle değinmek isterim. 
Kıbrıs Barış Harekâtının askerî yönü çok başarılı ol
muştur; çok az kayıpla çok büyük bir zafer kazanıl
mıştır. Ancak, bu harekâtın noksan gördüğümüz bir 
yönü vardır; o da bu harekâtın bir ekonomik harekât 
planının olmayışıdır. Belki de vardı, ancak varsa bile 
uygulaması pek de başarılı olmadı. 

îkinci barış harekâtı öncesi bir ekonomik harekât 
planı hazırlanmalı idi. Bu planda, kurtarılması düşü
nülen bölgenin içinde kalan fabrikaların tesislerin ve 
üretim kaynaklarının bir envanteri çıkarılmalı idi. Ba
rış harekâtı sonrasında, kurtarılan fabrikaların, kay
nakların, hatta atelyelerin nasıl çalıştırılacağı saptanma
lı idi. Bunları Kıbrıs Türkleri mi, yoksa Anavatan
dan götürülen soydaşlarımız mı çalıştıracaklar di, yok
sa Rum esirlerinden mi yararlanılacaktı, bu husus sap
tanmalı idi ve Atilla Hattına varılır varılmaz da dü
zenlenme yapılmalı idi. Böyle bir planın yokluğu ve
ya iyi uygulanamayışı yüzünden, barış harekâtında 
kurtarılan binlerce araç tahrip oldu; fabrikalar çalış-
tırılamadı ve soydaşlarımız yine işsiz kaldı. 

Ordu denen silâh : 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri arkadaşla
rım; disiplin, iyi bakılması ve yerinde kullanılması ge
reken bir silâh gibidir. Onu, her isteyen istediği gibi, 
istediği yerde kullanamaz. Hepimiz biliyoruz, Sayın 
Demirel halktan yana görünebilmek için, «Çoban Sülü» 
imajım işlemiştir. Bununla, «Ey Türk ulusunun büyük 
çoğunluğu, ben sizdenim; onun için oyunuzu bana ve
rin» demek istemiştir. Ancak, iktidarın başı olduğun
da, çobanlıktan kalma bazı alışkanlıklarını sürdürdüğü 
anlaşılmıştır. 

MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Millî Savun
ma Bakanlığının Bütçesini konuş beyefendi! 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Sıkıyönetimin 
itina ile kullanılması gereken bir silâh olduğunu anla: 

yamamış, onu bir çoban değneği gibi kullanmaya kalk
mıştır. Kullanamayınca da, davranışları ile Ordunun 
saygınlığına gölge düşürmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, Sayın Erçelik... 
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Sayın De

mirel, savaşta ordumuzun değil... 
BAŞKAN — Sayın Erçelik, Sayın Erçelik, bir da

kika durun. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Buyurun efen

dim. 
BAŞKAN — Ne konuşup duruyorsunuz boyuna... 

Size hitap ediyoruz efendim, şahsiyat yapmadan ko
nuşun. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Orduyu poli
tikaya alet ediyorsun, utanmıyor musun? 

BAŞKAN — Şahsiyat yapmadan konuşun efen
dim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Orduyu po
litikaya alet yapmıyorum efendim ben. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ne yapıyor
sun?.... Başka bir şey yapmıyorsun ki... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Tüm devletin 
içte ve dışta itibar kaybına sebep olmuştur. Hepimiz 
Cumhuriyet Halk Partisinin yarım iktidar dönemini 
hatırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Ordu denen bu 
kıymetli silâhı zamanında ve yerinde kullanarak, ona 
hem yurt içinde, hem de yurt dışında büyük bir say
gınlık kazandırmıştı. Halk, Ordumuza sevgi gösterile
ri yapıyor, dünya basını her gün Ordumuzu övüyor
du. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN ÇELİK (Pevamla) — Dolayısıyle dev
letimizin dünyadaki saygınlığı artıyordu. Okul, öğret
men ve bütün otobüslerin arkasında bulunan afişler 
şanlı Türk Ordusundan bahsediyordu, Morrison'dan 
bahsetmiyordu. 

Öğretmen, polis, okul, diğer devlet kuruluşları da 
saygınlığının doruğuna çıkmakta idi Ordumuzu alkış-
laya alkışlaya. 

BAŞKAN — Saylın Erçelik, bir dakikanız kalmış
tır, bağlayın sözlerinizi efendim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Ülkemizin 
şu andaki utanç verici tablosunu huzurunuzda sergi
leyecek değilim; ancak, önemli gördüğümüz bir konu
ya değinmek isterim. 

BAŞKAN — Bağlayın eefndim sözlerinizi, vakti
niz doldu. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Alıyorsun 
sözümü, ondan sonra bağlayın.. Kördüğüm mü ya
pacağım beyefendi? 

BAŞKAN — Ne şekilde hitap ediyorsunuz Sayın 
Erçelik?... 
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HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Sayın De-
mirel'in Silâhlı Kuvvetlerimizi sıkıyönetime karıştıra
cağını hepimiz biliyoruz. Buna hiç bir şekilde müsaade 
etmeyeceğiz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Böyle konuş
ma mı olur Sayın Başkan? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Ordumuz 
koyunları ürküten bir çoban deyneği değildir, ulusu
muz da bir koyun sürüsü değildir. 

Ordu denen savunma silâhının, ulusumuza karşı 
bir çoban deyneği kullanılmasına ne biz, ne de Ordu
muz göz yumabilir. Çünkü böyle bir durumda Ordu
muz halkın sevgisini kaybedecektir, alabildiğine yıpra
nacaktı r. Buna Demirei'in partisi dahi razı olmamalı
dır. 

CEMAL CEBECİ (Kayseri) — Orduyu tahrik et
me, muvaffak olamazsınız. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Elbirliğiğiyle 
bütün devlet kuruluşlarının saygınlığına gölge düşü
ren, ulusumuzun dünyadaki saygınlığını sarsan Demi-
rel'e böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. 

20 Temmuz 1974 günü kazandığı büyük zaferden 
dolayı şanlı Türk Ordusunu yürekten kutlar, şehitlere 
rahmet dilerim. Bütçenin Kahraman Ordumuza ve bü
yük Türk milletine yarayışlı olmasını dilerim. 

Şahsım adına hepinize saygılarımı sunarım arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, söz istediniz mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız şahsı adına konuştu ama, ordu hak
kında, Türk siyaseti hakkında yakışıksız, Parlamentoya 
yakışmayan birtakım laflar etmiştir. Divanca konuş
masının inlecenmek suretiyle, yakışıksız sözlerin, mille
timize, ordumuza yakışmayan ayıp sözlerinin zabıttan 
çıkarılmasını talep ediyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları incelettireceğim efendim. 
gerekeni yapacağım. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sen Demirei'in 
avradına söverken yapmadılar öyle bir şey, çıkarmadı
lar zabıtları. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ben öyle bir 
şey yapmadım, yalan söylüyorsun. (Denizli Milletveki
li Hüseyin Erçelik'in Kırşehir Milletvekili Mehduh Er-
demir'in üzerine yürümesi, gürültüler.) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Zabıtlarda 
var, ben okudum; Demirei'in avradına sövdün. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik... Sayın Erçelik lütfen 
oturun yerinize. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Yalan!... 
(Gürültüler.) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Adam mı döveceksin, bu 
kabadayılık?... Ayıp... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — İftira edi
yor... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erçelik... Sayın Erçelik... Sayın 
Erçelik... (Şiddetli gürültüler.) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Size ne olu
yor?.... Siz yerinizi muhafaza edin... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Sen otur yerine. (C. H. P. 
sıralarından «Komisyonun ağırlığını muhafaza edin» 
sesleri.) 

CEMAL CEBECİ (Kayseri) — Siz de arkadaşınıza 
lâyık olduğunu söyleyin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Üzerine yürüyor, üzerine 
yürüsün mü? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın De
ğer... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Demirei'in av
radına sövüyor, zabıtlarda var, ben okudum; Demirel' 
in avradına sövüyor. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik... 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Zabıtlarda var, 

ben okudum. 
BAŞKAN — Sayın Erçelik... Sayın Erçelik. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kürsüye çı

kıyorsunuz Orduya selâm diyorsunuz. 43 milyon... 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı... Sayın Tosyalı... (Ma

latya Milletvekili Celâl Ünver ile Kastamonu Millet
vekili Hasan Tosyalı arasında karşılıklı tartışmalar, gü
rültüler.) Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı yeni bir çatış
maya meydan vermeyin efendim. 

Buyurun Sayın.Bakan. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

iki milletvekilinin konuşması gerekirken bir milletve
kili konuştu. 

MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — İkinci sıradayım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizi de konuşturacağım efendim. Ba
kandan sonra son söz milletvekilinindir. Her zaman 
böyle tatbik ediyoruz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(C. Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan. Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; Silâhlı Kuvvetlerimizin 1976 malî 
yılı Bütçesini yüksek huzurunuzda savunurken Büyük 
Meclisin Sayın Başkanını ve üyelerini Türk Silâhlı 
Kuvvetleri adına saygıyle selâmlıyorum. 

Savunma Bütçemiz üzerinde grupları adına konu
şan parti sözcüleriyle, şahısları adına konuşan millet
vekillerine, gerek Türk Silâhlı Kuvvetleri için, lütfet
tikleri takdirkâr sözleri için, gerekse yapıcı tenkitlerin
den dolayı teşekkür ederek tebriklerimi sunmak istiyo
rum. 

Bu tenkitler her zaman olduğu gibi bizim için cid
den istifadeli olmuştur. Özellikle Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin güçlendirilmesine, savunma gücümüzün artırıl
masına, Silâhlı Kuvvetlerimizin araç, gereç ve diğer ih
tiyaçlarının karşılanmasına, millî kaynaklara dayalı 
millî bir harp sanayii kurulmasına ve geliştirilmesine, 
Silâhlı Kuvvetlerin örgütlenmesine, Silâhlı Kuvvetle
rin personelinin eğitimine geçilme şartlarına, Silâh
lı Kuvvetlerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin değerli 
tavsiyeler yapıldı; temenni ve teklifler ileri sürüldü, 
bunlar için ayrıca teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Değerli milletvekilleri, konuşan arkadaşlarımızın 
üzerinde durdukları konularda, tarafımdan burada ce
vaplandırılması gerekenler ve cevaplandırılması müm
kün bulunanlar hakkında cevap arz ederek, görüşleri
mizi ve düşüncelerimizi ifade etmeğe çalışacağım. An
cak, ondan evvel 1976 Bütçesini hazırlarken gözönün-
de bulundurmağa mecbur olduğumuz şartlar hakkın
da, özellikle dünya durumu ve Türkiye'yi güvenlik yö
nünden etkileyen şartlar hakkında özet bilgi arz etmek 
istiyorum. 

Bugünkü dünyanın siyasî, askerî , sosyal ve eko
nomik durumu ve bu durumun muhtemel gelişmeleri, 
milletlerin ve insanlığın güven içinde, huzur duygusu 
içinde yaşamasına elverişli olmaktan henüz uzaktır. 
Hepimizin bildiği gibi tkinci Dünya Savaşını takip 
eden yıllarda dünya Doğu - Batı Blokları şeklinde 
oluşarak kutuplaşmıştı. Bu kutuplaşma ilişkileri yu
muşatma gayretlerine rağmen bugün de devam etmek
tedir. Son yıllarda Japonya ve Demokratik Çin de 
birer dünya gücü olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanı 
başında, özellikle uluslararası toplantılarda ve dünya 
kamuoyunun oluşumunda bir güç olarak kendini gös
teren Bloksuz ülkeler yer almaktadır. 

Petrole sahip ülkelerde petrol fiyatlarının artırıl
masından sonra, bütün devletlerin ekonomilerini etki
leyen ayrı birer güç haline gelmişlerdir. Yeni koşullar 

içinde Doğu - Batı kutuplaşmasının dünya dengesini 
sağlamaktaki etkisi de gittikçe azalmaktadır. 

İstikrarsızlık bütün dünyada devam etmektedir. 
Bizim de üyesi olduğumuz NATO devletleriyle Var
şova Paktı devletleri arasında yirmi yılı aşkın bir za
mandan beri süre gelen ilişkiler, bir çok aşamalardan 
geçtikten sonra, son yıllarda bir yumuşama eğilimi 
göstermeğe başlamıştır. 

Helsinki'de imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği Anlaşmasından sonra, farklı iktisadî ve siyasî sis
temler arasında kurulması düşünülen ilişkilerde önemli 
bir engelin aşıldığı intibaı yayılmakta ise de, detantın 
kuşkuları ortadan kaldırmağa yeterli olduğunu ve ola
cağını söylemek henüz mümkün olamamıştır. Genel 
detant çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleriyle 
Sovyetlerin ilişkilerinin de olumlu çizgide olduğu ve 
bunun dünya barışı için sıhhatli bir gelişme gösterdiği 
de söylenemez. Büyük bir er askerî güce sahip olan bu 
iki devlet detanta rağmen, askerî güçlerini geliştirme
ye devam ederek, her biri dengeyi kendi lehine çevir
meye çalışmakta, yumuşama ile silâhlanma gayretleri 
arasında bir çelişki görmemektedirler. 

NATO - Varşova Paktı arasında Viyana'da yü
rütülen karşılıklı dengeli kuvvet indirimi görüşmeleri 
önemli bir gelişme kaydetmeden devam etmektedir. 
Salt Anlaşmasına rağmen, stratejik silâh yarışı da dur
muş değildir. Sadece adet üzerinde bir durdurma yap
mışlardır; ama o adet içerisinde başlık sayılarını ar
tırma veyahut kaliteyi artırma isabet gücünü artırma 
bakımından yarış bütün şiddetiyle devam ediyor. 

Diğer yönden Sovyetler son yıllarda denizlere açı
larak büyük bir deniz devleti olma yoluna girmişler
dir. Silâhlanma yarışı bütün dünyada hızını artır
mıştır. Genel detanta rağmen dünyadaki ihtilâflar de
vam etmektedir; çeşitli çapta bölgesel savaşlar sürüp 
gitmektedir. 

Bu türlü bir manzara gösteren dünya içinde Türki
ye'nin kendisini tam bir güven içinde görmesine elbet
te imkân olamaz. Tam tersine, Türkiye'yi saran ve 
Türkiye'ye yaklaşan tehlikeler - arkadaşlarımızın da 
biraz önce konuşmalarında belirttiği gibi - gün geçtik
çe daha da artmaktadır. 

Sovyetlerin denizlere açılması, Akdenizde ve Ka-
radenizde birer büyük deniz gücü bulundurması çev
remizde yeni bir durum yaratmıştır. 

Orta Doğu buhranı sürüp gitmektedir, gerek temel
de yatan zıddiyetler ve düşmanlıklar, gerekse Orta 
Doğa üzerinde diğer ülkelerin çatışan menfaatleri böl
gede devamlı bir barışın sağlanmasını önlemektedir. 
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Gelişen Kıbrıs olayları Orta Doğudaki bunalımı bi
raz daha artırmıştır. Kıbrıs meselesi NATO içinde 
müttefikimiz olan Yunanistan'la aramızda gerginlik ya
ratmıştır. Lozan Anlaşmasıyle Doğu Akdenizde ve 
Ege'de teessüs etmiş denge, 1974 yılında Yunanistan 
tarafından açıkça ve fiilî olarak bozulmaya çalışılmak
tadır. Yunanistan, Ege Denizini bir Yunan gölü ha
line getirmek gibi hayaller peşinde koşmaya başlamış
tır. 

Adalar denizinde andlaşmalara aykırı olarak aske
rî tedbirlere yönelmiştir. Yine Yunanistan, bir hasım 
güç olarak karşımızda vaziyet alarak iktisadî gücünün 
üstünde silâhlanma gayreti göstermeye başlamıştır. 

Çevremizdeki diğer ülkelerin hemen hepsi büyük 
bir silâhlanma gayreti içindedirler. 

Değerli arkadaşlar, bu arada Yunanistan'ın NA-
TO'nun askerî yapısından çekilme kararı, NATO'nun 
Güney kanadında hissedilir bir zaaf yarattığını da ifa
de etmek isterim. 

Yine Amerikan Kongresinin müttefiki hakkında 
uyguladığı ambargo kararı, mevcut dengenin aleyhi
mizde bozulması tehlikesini doğurmuş ve Türkiye'yi 
bazı ciddî tedbirler almaya zorlamıştır. 

Ayrıca, Türkiye'yi içinden bölme, yıkma ve parça
lama amacı güden faaliyetler de maalesef artan ölçü
de sürdürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizin güvenliği ile 
yakından ilgili olan bu unsurlara ilâveten memleketi
miz, - yine biraz önce arkadaşlarımızın da yetki ile be
lirttikleri gibi - üç ana kıtanın düğümlendiği ve bu kı
taları birbirine bağlayan kara - deniz ulaştırma yolla
rının geçtiği bir bölge üzerinde bulunmaktadır. Bu du
rum Türkiye için hem bir kuvvet kaynağı, hem de bir 
risk kaynağı olmaktadır; coğrafyası, stratejik mevkii 
sebebiyle Türkiye üzerinde hiç bir zaman gözden ka
çıramayacağımız emeller vardır. Savunma tedbirleri
mizi düzene koyarken, dünya konjonktürü ve çevre
mizdeki gelişmeler yanında, - biraz önce işaret ettiğ<m 
- bu faktörü de temel bir faktör olarak daima hesaba 
katmaya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, savunma politikamızın özü 
ve dayanakları bütün dünyaca bilinmektedir. Türki
ye'nin hiç bir memleketin toprağında gözü yoktur, is
teği yoktur. Tarihle beraber hür yaşamış olan büyük 
milletimiz, bugün de millî misak hudutları içinde hür 
ve bağımsız olarak yaşamak ve ilerlemek azmindedir. 
Büyük Atatürk bunu çok veciz olarak «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» sloganıyle kristalleştirmiştir. 

Türkiye, başta komşuları olmak üzere herkesle 
banş içinde yaşamak ve iyi ilişkiler, dostane ilişkiler 
içinde bulunmak istemektedir. 

Türkiye'nin bugün ana davası, hürriyet içinde hızlı 
ve dengeli, sürekli bir kalkınmayı gerçekleştirmek ve 
bu amaca hızla ulaşmaktır. Bunu gerçekleştirmek için 
de Türkiye'nin devamlı bir barışa ihtiyacı vardır. 

Değerli milletvekilleri, savunma politikamızın ama
cı hakkında bir kaç söz söylemek istiyorum : 

Güvenlik ve savunma politikamıza şekil verecek 
unsurlardan bir kaçına işaret ettim. Savunma politika
mızın Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, ege
menliğini, millî bütünlüğünü ve topraklarını her türlü 
tehdit ve saldırılara karşı korumaktır amacı. 

Türk milleti hürriyet ve bağımsızlığını her şeyin 
üstünde tutan bir millettir. «Türkiye üzerinde yaşadığı 
topraklarını, denizlerini, semalarını ve bunlara bağlı 
çıkarlarını, her türlü tehdit ve tecavüze karşı koruma
ya azimli bir ülkedir. Bunu dost ve düşman herkes 
böylece bilmiştir ve bilecektir. 

Cumhuriyetten bu yana azimle yürütülmekte olan 
bu politika artık millete mal olmuş bir politikadır, 
değişmez bir politikadır. Bu politikayı biraz evvel bu
rada konuşan parti sözcülerinin ağzından duymakla 
mutlu olduk. Millî bir görüş bir defa daha burada bü
tün partilerce teyit edilmiş oldu. Bundan dolayı ar
kadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, başka vesilelerle de ifade et
miştim. Savunma her şeyden evvel millî bir sorun ol
duğunda ittifakımız vardır. Konuşan arkadaşların he
men hepsi bu gerçekler üzerinde durdular. Bu nedenle 
Türkiye güvenliği için öncelikle kendi savunma gü
cüne dayanmaya mecburdur. 

Savunma gücü milletin ve ülkenin, maddî ve ma
nevî varlık ve imkânlarından oluşur. Etkili ve güveni
lir bir savunma için, bunların barıştan itibaren planlı 
bir şekilde organize edilmesi ve yönlendirilmesi lâ
zımdır. 

Sayın sözcülerin de belirttikleri gibi, savunma gü
cümüzün en önemli unsuru Kahraman Ordumuzdur, 
Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetleridir. Büyük milleti
miz kendisinin bir parçası olan Silâhlı Kuvvetlerimize 
daima tam bir güven duygusuyle bağlı olmuştur. 

Bu vesileyle Türk Silâhlı Kuvvetleri için değerli 
milletvekillerinin söyledikleri güzel ve övücü sözlerden 
dolayı Silâhlı Kuvvetler adına şükranlarımı arz etmek 
istiyorum. 

Arkadaşlarımızın da işaret ettiği gibi, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri dünden bugüne var olmuş bir ordu değil
dir. Uzun ve çok şerefli bir tarihten gelmiştir. 
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Bugün süper devletlerden sonra en büyük bir or
duya sahibiz. Silâhlı Kuvvetlerimiz moral gücü, di
siplin ve eğitim bakımından ise, dünyanın en güçlü 
bir ordusu olarak görülmekte ve gösterilmektedir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz bugün karada, denizde ve 
havada en modern silâhlan kulanma yeteneğine sa
hiptir. Ancak biraz önce de işaret ettim, dünya olup 
bittilere çok müsait bir duruma gelmiştir. Türkiye'nin 
coğrafyası, jeopolitik ve stratejik durumu Türkiye'ye 
müteveccih tehditlerin artması; Ordumuzu her an, 
her istikâmetten gelecek tehditleri, saldırıları ve tehli
keleri karşılayabilecek bir güçte bulundurmaya bizi 
mecbur etmektedir. 

Sürekli olarak Türkiye caydırıcı bir güce sahip ol
mak durumundadır. Ayrıca dünyadaki silâhlanma ya
rışı yanında, silâh teknolojisinde hızlı gelişmeler olmak
tadır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin modern ordular standardına 
ulaşabilmesi için, silâh teknolojisindeki gelişmeleri 
adım adım takip etmek ve Ordumuzu modern savaşın 
gerektirdiği en yeni silâh, araç ve gereçlerle donatma
ya mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, dış güvenliğimizi koruma 
hususunda öncelikle kendi gücümüze, Silâhlı Kuv
vetlerimizin gücüne dayanmakla beraber; ittifaklar
dan da yararlanmayı hiç şüphesiz ihmal edemeyiz. 

Devletimiz tarih boyunca gerektiğinde çeşitli 
kolektif savunma sistemlerinden yararlanmıştır. 

NATO içinde bu sebeple bulunuyoruz, CENTO 
içinde bu sebeple bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut siyasî, askerî ve 
ekonomik durum ve muhtemel gelişmeler NATO' 
nun aynı amaç ve yapıyla devam etmesini bir kez 
daha ortaya koymuştur ki, bunu biraz önce arka
daşlarım da belirttiler. 

NATO'nun savunma etkinliğini artırmak üzere 
Avrupalıların Avrupa grubu halinde ve müştereken 
katkılarını artırmaya yönelmiş olmaları da bunu gös
teriyor. 

Türkiye bakımından da durum aynıdır. Hükümet 
programında da ifade edildiği gibi, bugünkü durum
da NATO'nun değerini korumakta olduğuna inanı
yoruz; ancak İtalya ve Portekiz'de meydana gelen 
durum, Yunanistan'ın Kıbrıs ihtilâfını bahane ede
rek NATO'nun askerî entegrasyonundan çekilmesi, 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin Türki
ye'ye ambargo uygulaması nedeniyle, NATO'nun 
Güney kanadında bir ölçüde bir zaaf meydana gel-
dj|irü de. inkâr edemeyiz. 

NATO savunma sisteminin sarsılmaması için, bu 
zaafın süratle ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
Bu durum Türkiye'yi güvenliği ve savunması bakı
mından telâfi edici bazı tedbirler almaya zorlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, NATO içinde müttefikleri
mizden biri olan ve ayrıca ikili anlaşmalarla karşı
lıklı vecibeler yüklendiğimiz Amerika ile olan savun
ma ilişkilerinde, Amerika Birleşik Devletlerinin al
mış olduğu ambargo kararı dolayısiyle bazı sarsın
tılar geçirmiş olduğu doğrudur. 

Sayın sözcülerin de işaret ettikleri gibi, Kongre
nin ambargo kararı birbirlerinin savunma gücüne 
yardımcı olmakla mükellef olan müttefikler arasın
da, olması kabul edilemeyek bir davranıştır. 

Bildiğiniz gibi Türkiye uzun süre bu kararı bü
yük bir soğukkanlılıkla karşılamış ve Amerika Kong
resinin bu hatalı davranışından dönmesini beklemiş
tir. 

Bu karar 3 Ekim 1975'te kısmen kaldırılmıştır ve 
parası ödenmiş siparişler Türkiye'ye gelmiştir ki, 185 
milyon dolar tutarındaydı, bunların ufak bir parti 
hariç hepsi gelmiş bulunuyor. 

Amerika Birleşik Devletlerinin tek taraflı olarak 
ittifak anlaşmalarıyle yüklendiği vecibeleri yerine ge
tirmemesinin, ittifak savunmasına olumsuz etki yap
tığına şüphe yoktur. 

Bunu Amerikan Hükümetinin sorumluları da bil
mekte ve hatta ifade etmektedirler. Türkiye'nin buna 
karşı aldığı tedbirler de malumunuzdur. 

Türkiye ikili anlaşmalara dayanarak, Türkiye'de 
kurulmuş olan ortak savunma tesislerinin faaliyetini 
26 Temmuz 1975'den itibaren durdurmuştur. Bu ara
da sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü sanıyo
rum ki, bu savunma tesislerinin faaliyetinin durma
dığı hakkında bir bilgi verdi; «durmamıştır» dedi. 
Kesin olarak ifade ediyorum, ortak savunma tesisle
rinde bütün faaliyetler durdurulmuştur, oraya Türk 
subayları el koymuşlardır. Diğer Amerikalı personel 
sadece, işte orada oturmakla iktifa ederler. Her şey 
mühürlenmiştir, bütün şey kontrol altına alınmıştır. 

Sanıyorum şöyle bir iltibas olmaktadır. Bu sa
vunma tesislerinden başka sosyal tesisler de vardır. 
Tuslog'a ait tesisler vardı,r diğer tesisler vardır, ma
ğazalar vardır. Bazı muhabere tesisleri vardır. Faali
yette olan bunlardır ki, bunların askerî bakımdan 
hiçbir önemi yoktur. Faaliyette olanlar bunlardır. 

Biraz sonra isterseniz faaliyette olanların liste
sini de size verebilirim; ama bu savunma tesisleri 
değil, yani esas fonksiyon ifa eden tesisler değil-
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dır. Bunlara bağlı sosyal tesisler, kulüp vardır fara
za... Mağazası vardır vesaire.. Arz ederim, kesin ola
rak ifade etmek istiyorum. 

MEHMET CAN (Adana) — En mühimi muha
beredir sayın Bakan. 

NECCAR TÜRKCAN (fzmir) — Muhabereden 
neyi kastediyorsunuz? Yalnız telefon konuşmaları 
mı? Yoksa... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Kahve soh
betine döndü Sayın Trükcan. Alışırız sonra bu tip 
karşılıklı konuşmalara. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Ben sebep oldum efendim, izah edece
ğim sonunda yine izah edeceğim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Devmala) — Konuşmamı bitirdikten sonra arkada-
daşlarımı tatmin etmeye çelışacağım, hiç üzülmeyin. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bu konularda iki 
memleket arasında müzakereler cereyan etmektedir. 
Bu müzakereler hakkında sanıyorum ki, Dışişleri 
bütçesi vesilesiyle, Sayın Çağlayangil izahat verecek
tir; bu sebeple bu konuya girmiyorum ve esasen, 
Dışişleri Bakanlığınca idare edilmektedir, ayrıntlı 
bilgiyi ancak kendileri verebilirler. 

Amerika meclislerinde Türkiye'ye askerî yardım 
kredisi verilmesine dair tekliflerin de müzakere edil
diğini radyolar ve gazeteler bildiriyor. İki Mecliste 
birbirinden farklı kararlar alınmıştır. Nasıl neticele
necektir. bilmiyorum. Bunlar hakkında da yine Dış
işleri bütçesinde daha geniş ve ayrıntılı bilgi veril
mesi imkânı doğacaktır sanıyorum. Burada yalnız 
şu kadarını arz edeyim; Amerikan Kongresinin hissî 
ve baskı amacını güden bu kararı devam ettirildiği 
taktirde, NATO'nun, Türkiye ve Yunanistan'ı içine 
alan, Güney ve Güneydoğu kanadındaki savunma 
sistemi hissedilir derecede zayıflamış olacaktır. Bu 
durum, Türkiye'yi başka ülkelerden silâh tedariki 
imkânları araştırmaya zorladığı gibi, kendi iç kay
naklarına dayanan savunma sistemine süratle yö
nelme ihtiyacını da bir kere daha ortaya çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
kendi iç kaynaklarımıza dayanarak yeniden düzen
lenmesi ve modernleştirilmesi zorunluğu, bu olayla
rın meydana gelmesinden evvel duyulmuştu Türki
ye'mizde. Kasaca, REMO Kanunu ile adlandırdığı
mız, 1601 sayılı Kanun, 1972 yılında bu düşünce
lerle çıkarılmıştır. Bilindiği gibi, Silâhlı Kuvvetleri
mizin yeniden düzenlenmesine ve modernleşmesine 

harcanmak üzere, 1972 yılında yürürlüğe konan bu 
kanunda, Millî Savunma Bakanlığına 16 milyarlık 
harcama ve taahhüt yetkisi verilmişti. 

Kıbrıs Barış Harekâtının getirdiği yeni ihtiyaçlar, 
dünya fiyat artışları ve teknolojik gelişmeler bu yet
kiyi de yetersiz hale getirdiğinden, Büyük Meclis 
16 Temmuz 1975 tarihinde yürürlüğe giren, kanunla, 
bu yetkiyi 23 milyar 700 milyona çıkarmıştır. Süre 
de, on yıldan altı yıla indirilmiştir. 

- Yine, Ege ve Akdeniz'deki güç dengesinin aleyhi
mizde bozulmasını önlemek ve ambargo kararının 
yarattığı olumsuz etkileri bertaraf etmek ve uçak ve 
diğer silâhların alım ve imâlinde kullanılmak üzere, 
Büyük Meclise sunduğumuz bir kanun tasarısı ile, . 
13,5 milyarlık yeni bir yetki daha istemiş bulunuyo
ruz. Bunun da normal bütçelere ayrılan ödenekler 
dışında, ordumuzu yeni silâh ve araçlarla donatmak 
üzere, toplam olarak, 37,5 milyar lira tutarında, nor
mal bütçelere ilâve olarak harcama yetkisi verilmiş 
olmaktadır. Bu duruma göre. bilhassa harp sanayii 
kurma safhasında yeni isteklerimizin de olabileceğini 
arz etmek istiyorum. 

jDeğerlıi arkadaşlarım, RE-MO kanunlıarııylıe veri
len harcama yetkisine dayanılarak, Silâhlı Kuvvet
lerimiz için satın alınan veya satın alınması veya 
imal ettirilmesi planlanan silâh, araç ve gereçler hak
kında, Yüce Meclise fikir vermek üzere önemli bir
kaç projeye işaret etmek istiyorum. 

Bugüne kadar; ikisi fantom, ikisi de F-104-S ol
mak üzere, 4 uçak filosu satın alınmıştır. Uçaksavar 
topları, bataryaları satın alınmıştır ki, 50 bataryadır, 
bir kısmı memleketimize gelmiştir. Bazı zırhlı taşıyı
cılar satın alınmıştır. Hücumbotları satın alınmış ve 
imal ettirilmektedir. 4 denizatlı imal ettirilmektedir. 
Güdümlü mermiler, torpidolar, helikopterler alınmış
tır. Bir miktar uçak, helikopter, tank, zırhlı taşıyıcı, 
elektronik malzeme, tanksavar, uçaksavar, istihkâm 
malzemesi, radar ve arazi araçları için de çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım da temas ettiler, bu vesile
den faydalanarak savunma sanayii hakkında kisa 
bilgi arz etmek istiyorum. 

Silâh tedariki için, kendi iç kaynaklarınıza daya
nılması ihtiyacının ortaya çıkması, millî bir savunma 
sanayiine yönelme zorunluluğunu doğurmuştur. İzin 
verirseniz bu vesile ile savunma sanayiimizin gelişti
rilmesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi arz edeyim. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin kullanacağı her türlü mo
dern silâh, araç ve gereçleri kendi imkânlarımızla-sag-
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lama ilkesi bir süreden beri milletçe benimsenen 
bir hedef olmuştur. Bu nedenle, son 10 yıl içinde 
Cumhuriyet hükümetlerinin hemen hepsi bu konu 
üzerine eğilmiş ve savunma sanayiimizin geliştiril
mesi için çaba harcamışlardır. Hükümetimizi, gü
nün şartları içinde, bu çalışmaları daha da hızlan
dırmayı uygun görerek, göreve başladığımız ilk gün
den itibaren bu alanda yoğun bir çalışma içine gir
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, millî kaynaklara dayalı 
bir harp sanayiinin kurulmasını gerektiren sebepleri 
arkadaşlarımız saydılar, birkaçını da ben ilâve ede
yim: Silâh araç ve gereçleri teknolojisi hızla ilerle
mektedir. özellikle bu, önemli bir faktördür. Hızlı 
bir şekilde değişen teknolojiyi izleme ve buna uyma 
bir sorun olmaktadır. Başka memleketlerden silâh 
aldığınız taktirde, bu değişmeye uymak çoğu zaman 
mümkün olamamaktadır. Daha evvelce alınan ve 
teknolojinin değişmesi sebebiyle demode olan silâh
ları uzun zaman kullanmak artık mümkün olamı
yor. Belirli amaçla ve yardım şeklinde verilen silâh
ları, millî güvenliğin gerektirdiği İhtiyaçlarda kul
lanma halinde ambargo gibi durumlar ortaya çık
maktadır. Ayrıca, döviz imkânlarımız çok pahalı 
olan bu silâhları, ordumuzun ihtiyacını karşılayacak 
miktarda satın almaya imkân vermemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, savunma sanayiine yön 
vermek ve bu alandaki istikrarlı ve sürekli bir geliş
me sağlamak için, ileride yapılacak plana esas ol
mak üzere, Ağustos 1975'te Devlet Planlama Teşki-
lâtıyle birlikte çalışarak, savunma sanayii stratejisi 
hazırlamış ve Genelkurmak Başkanlığının tasvibi 
alındıktan sonra Yüksek Planlama Kuruluna sunul
muştur. Ayrıntılı bir plan ortaya çıkıncaya kadar 
savunma sanayiini geliştirme çalışmaları, bu strate
jide s tespit edilen esaslara göre yönlendirilecektir. 
Bu strateji belgesinde, genel olarak, günün koşulları 
içinde savunma sanayiinin kurulması nedenleri or
taya konmakta ve bu nedenler 'karşısında savunma 
malzemesi alanında dış kaynaklara bağlılığın azaltıl
ması öncelikle ele alınarak - ki, bir arkadaşım biraz 
önce dış kaynaklara bağlılıktan bahsetti ve bizim 
bir gayret içinde olmadığımızı söyledi ki, bu Hükü
met bu alanda, bu istikamette en çok gayret sarf 
eden bir hükümettir - bu sanayinin kurulması ve ge
liştirilmesi için dayanılacak ilkeler ve uygulanacak 
politikalar saptanmaktadır. Stratejide tespit ettiğimiz 
ilkelerin birkaçına işaret etmek istiyorum. Zira, ar
kadaşlarımız da işaret ettiler, savunma " sanayiinin 

gerçekçi bir tarzda ele alınmasını haklı olarak iste
diler, stratejideki bu ilkeleri biraz da şu sebeple arz 
etmek istiyorum. 

1. — Savunma sanayiine yönelirken Türkiye'mi
zin hızlı ve dengeli bir kalkınma gayreti içinde ol
duğu gözönünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sa
vunma gayretlerinin, kalkınma gayretlerine engel ol
maması gerekir. Savunma gayretleriyle kalkınma 
gayretleri arasında behemahal bir denge kurulması 
zarurîdir. 

Kurulacak ve geliştirilecek savunma sanayii, ül
kenin sanayii ile uyumlu ve onun bir parçası olma
lıdır; kalkınmaya hiç bir suretle yük olmayacak bir 
şekilde ele alınmalıdır. 

2. — Savunma sanayiinin kurulması, ağır sana
yiin gelişmesine paralel olarak yürütülmeli ve onun
la ahenkleştirilmelidir. 

3. — Savunma sanayiinin geliştirilmesinde, önce
likle mevcut potansiyelden faydalanılmalıdır; ki, 
bundan faydalanacağız. 

4. — Savunma sanayiinin, gerek kuruluş, gerekse 
üretim aşamasında mamul ve yarımamul madde ih
tiyaçları öncelikle yurt içindeki kamu ve özel sektöre 
ait yan sanayiden karşılanacak, bu suretle bu dönem
de geniş çapta bir yan sanayi doğmuş ve geliştiril
miş olacaktır. 

5. — Kurulacak savunma sanayii için Millî Sa
vunma Başakanlığına bağlı bir Savunma Sanayi Ku
rumu kurulmuuştur ki, bundan sonra kuracağımız 
tank, helikopter, ağır top sanayii gibi alanlar içindir 
ve özel sektörün yapamayacağı sanayidir bunlar, 
çoğu zaman kârlı olmaz; bunlar için bir iktisadî 
kamu teşekkülü mahiyetinde bir teşekkül kurmak 
istiyoruz ve bunun kanununu hazırladık, bakanlıkla
rın mütalaasına arz ettik, pek yakında Yüce Meclise 
sunacağız. 

Arz ettiğim gibi, bu kurum ağır silâhları, tank ve 
zırhlı araçları, helikopterleri, uçaksavarları, tanksa
varları, güdümlü silâhları, her türlü topu imal edecek
tir. 

Muhabere Uçaklarımız, Kanunu daha evvel kabul 
edilerek kurulmuş olan TUSAŞ tarafından imal edi
lecektir. TUSAŞ'm faaliyete geçmesi - kanunu 197â'te 
çıktığı halde - bilinen sebeplerle - arkadaşlarımız da 
izah etti - geri kalmıştır. Bu defa faaliyete geçirdik. 
Yalnız Millî Selâmet Partisi sözcüsünün bu hususta
ki bir cümlesini düzeltmek istiyorum: Bazı bakan
lıkların oraya üye vermekte gecikmesinden doğma
mıştır bu gecikme. Bu, daha çok,-daha evvel tayin 
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edilmiş olan Umum Müdürün uzun zaman vazifeyi 
kabul edip etmemekte tereddüt göstermesi ve nihayet 
vazifeden ayrılmış olması yüzünden olmuştur. Gecik
mede daha çok bunun payı vardır; bunu tashih et
mek isterim. 

Harp gemileri, denizaltılar ve diğer yardımcı ge
miler Deniz Kuvvetlerine bağlı olarak çalışmaya de
vam edecek olan bugünkü tersanelerimizde inşa edi
lecektir. Ancak, bu tersaneler genişletilecek ve mo-
dernize edilecektir. 

Nakliye ve eğitim uçaklarının, Hava Kuvvetleri
mize bağlı uçak bakım ve tamir tesislerinden fayda
lanmak suretiyle meydana getirilmesine çalışılacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, TUSAŞ gibi bir şirket ku
rulmuşken neden dolayı bu görevi ona vermeyi dü- -
şünmedik; bunu Hava Kuvvetlerinin kendi bünyesi 
içinde yaptık diye bir sual akla gelebilir. TUSAŞ'ı 
büyük projeye angaje etmek istiyoruz. Böyle küçük 
mevzularla uğraşırsa büyük proje geride kalır ve 
tahakkuk etmez, gecikir diye endişe duyduk. 

Nakliye uçağı ihtiyacı ufak bir ihtiyaçtır. 15-20 
veya 30 tane uçak yapılacaktır. Bu, icabında hazır 
da astın alınabilir veyahut mevcut bir tesisimiz var, 
onu da bu vesileyle biraz geliştirmek istedik, çünkü 
bazı ilâvelerle pekâlâ uçak monte edebilecek, hatta 
tetkikat neticesinde, bazı parçaları imal edecek hale 
gelebildiği anlaşılmıştır. Aynı zamanda bu tesisi de 
genişletmeyi düşündük. Mümkün olursa nakliye uçak
larını burada yapmayı planladık. 

Bu hususta da bilgi arz edeyim - bugün günün ko
nusudur: Hava Kuvvetlerimiz, bir firmanın yaptığı 
uçaklar (DC 111 adiyle ve bir mühendislik firması
dır bu) üzerinde uzunboylu incelemeler yaparak bunu 
kendi ihtiyacına uygun buldu, hatta televizyon prog
ramları da yapıldı bu hususta ve anlaşma yapmak 
üzere Savunma Bakanlığına intikal ettirdi. Yalnız, biz 
şunu yapıyoruz: Bilhassa bazı memleketlerden aldı
ğımız silâh ve malzeme için dost devletlerin yardımı
nı istiyoruz. Bizim gücümüz, teknik imkânlarımız 
yetmemektedir. Bilhassa imal safhasında bunları 
kontrol etmek lâzım geliyor; o imalâtı gidip orada 
kontrol edebilecek yeterli teknisyenimiz yoktur, o 
sebeple onlardan rica ediyoruz. Kendilerinden ayrı
ca askerî yardım da aldığımız için zaten alışılmış 
bir şeydir. Almanlara sorduk, Almanlar «Bu firma 
yenidir» dediler-, «Biz bunu garanti edemeyiz» dedi
ler onunr üzeciae milletlerarastbir ihale mevzuu yap
tık* başka tek&öer de aldık. Bu teklifler -uygun olur

sa, bizim teknik heyetlerimiz bunlardan birini seçer
se bu proje tahakkuk edecektir; uygun bulunmazsa 
bir başka imkân arayacağız, belki de satın alma yoluna 
gideceğiz. Çünkü nihayet 1 5 - 2 0 uçaktan ibaret bir 
ihtiyaçtır. 

Yalnız, arkadaşıma arz edeyim: «Kayseri'de se
çim kazanmak için ilân edildi» diye buyurdular. Bu 
hiç aklımıza gelmedi. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yapmayın Sayın 
Bakan; hiç uçak imal etmemiş firmaya vermişsiniz 
bu işi. Yapmayın... 15 - 20 uçak az mı yani?. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Sonra soru sorarsınız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — ilân eden de biz değiliz. Biz Hükümet 
olarak da ilân etmedik. Nihayet bu, firmayla görüş
meler olurken, tetkikler, incelemeler yapılırken gaze
telerin yayınladığı haberlerden ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlere bağlı ka
demeler vardır, harp sanayiini kurarken bu kade
meleri de geliştirerek muhafaza etmeyi düşünüyoruz. 

Yine Silâhlı Kuvvetlerimizin araç ihtiyacını Tür
kiye'de mevcut otomotiv sanayiinin potansiyelinden 
faydalanarak . karşılamayı düşünmüştür teknisyenle
rimiz. Türkiye'de bugün gelişmiş bir otomotiv sana
yii vardır. Silâhlı Kuvvetlerimizin muhtaç olduğu, 
10 yıl zarfında sayıları 10 bine çıkabilecek nakil vası
talarını döviz vererek alma yerine, mevcut potansi
yelden istifade ederek tamamen yerli olarak imal 
etmeyi projelendirdik ve bunu bir ihale mevzuu 
yaptık; teklifler istedik, teklifler gelmiştir. Bunların 
üzerinde tetkikler yapılacaktır, eğer uygun teklif bu
lunursa bunlardan birisi veya ikisi seçilerek bu iş ta
mamen Türkiye içerisinde imal edilecek; bu suretle 
otomotiv sanayiinin biraz daha gelişmesine Silâhlı 
Kuvvetler olarak yardım etmiş olacağız. 

Silâhlı Kuvvetlerin elektronik malzeme ihtiyacını 
karşılamak üzere de bir elektronik sanayii ortaklığı 
kurmayı düşündük ve Silâhlı Kuvvetlere ait vakıf
lar, PTT, TRT, Makina Kimya, Şeker Şirketi gibi 
tamamen kamu teşekkülleri bir araya gelerek bir 
şirket kurmuşlardır. Bu şirkete ait kararname çık
mışta, statüsü yapılmıştır, şirket kuruluş halinde
dir. Bu şirket esas elektronik sanayiini kuracaktır. 

Ayrıca. Hava Kuvvetleri Vakfımız, o da yine va
kıflar ve birkaç kamu müessesesini bir araya getire
rek bir şirket kurmuştur; Orduya ait küçük telsizleri 
imal.edecektir. Ancak, her ikisinin de kurulup faali
yete geçmesi, "imalâta başlaması 3 - 4 yıl gibi bir za> 
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mana ihtiyaç gösterdiği için, bu süre içerisinde Silâh
lı Kuvvetlerimizin âcil olan telsiz ihtiyaçlarını, elekt
ronik malzeme ihtiyaçlarım, yine memleket içerisin
deki potansiyelden faydalanmak suretiyle yerli ola
rak imal ettirmeyi düşündük ve bunun için de şartna
meler tespit ederek ilân ettik; teklifler alma safhasın-
dayız. Sanıyorum ki, 20 veya 25 kadar teklif gelmiş
tir bugüne kadar, bunlar içerisinden tabiî teknik 
heyetlerimiz uygun bulursa seçecektir ve kendileri ile 
anlaşma yapıp bu imalâtı yaptıracağız. 

Değerli arkadaşlarım", yine stratejide tespit ettiği
miz esaslardan birisi de, Makine Kimya Endüstrisi 
bünyesinde bulunan, ki piyade silâhları bugün C - 3, 
MC - 3 silâhlarım imal ediyoruz; modern silâhlardır, 
NATO standardında silâhlardır. Yalnız kapasitemiz 
yeterli değildir; hem bunların kapasitesi genişletilecek
tir, ayrıca mühimmat tesislerini genişletmek ve mo
dernleştirmek suretiyle Silâhlı Kuvvetelrimizin muh
taç olduğu bütün mühimmatı bu Makine Kimya te
sisleri bünyesinde yapmaya çalışacağız. 

Bugünün harpleri büyük malzeme harpleridir. Ne 
kadar stok bulundurursanız bulundurun bu stok
lar kısa bir süre içerisinde tükenir. Bunları dışardan 
satınalmak da bazen mümkün olmaz. Bu sebeple bu 
sanayii her şeyden evvel - mühimmat sanayiini - ge
liştirmeye ihtiyaç olduğu kanısındayızı. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız da işaret 
etti, Silhâlı Kuvvetlerin elindeki malzemenin yedek 
parça ihtiyacı önemli problemdir. Bilhassa bu am
bargodan sonra bunun önemi daha çok anlaşılmıştır. 
Yedek parçaların . bir kısmını, hatta büyük bir kısmını 
Türkiye'de imal ettirmek mikam vardır. Fakat hangi 
gün, nerede imal edilmesini bulmak kolay olmamış
tır, olmuyor. Bu sebeple bir envanter yaptırdık. Ti
caret Odaları Birliğine. 20 bijiı kadar müessese tespit 
ettik, küçük sanayi ve imalât sanayii gibi şeyler. Bu
gün artık hangi parçanın nerede, kimin tarafından 
yapılacağı hakkında Silâhlı Kuvvetlerin elinde bazı 
imkânlar mevcuttur ve bu yedek parçaları oralara 
sipariş ettirmek suretiyle mühim bir kısmını yapmak 
imkânı bu sayede doğmuştur. 

Değerli arkadaşlarım,, savunma sanayiimizin fi
nansman kaynağı ne olacaktır? 

Savunma sanayiimizin en önemli finansman kay
nağı hiç şüphesiz bütçemiz olacak ve millî bütçeden 
yapılan yardımlar olacaktır. Bunun yanı başında 
iç ve dış kredilerden faydalanmak da zarurî halde
dir. Bilhassa bugün dövizimiz azdır. Döviz azlığı 
sebebiyle bütün siparişlerimizi kendi döviz imkânla

rımızla karşılamaya maalesef imkân bulamıyoruz. Bu 
sebeple büyük partiler için, büyük siparişler için dı
şardan krediler aramaya mecburuz ve bunu aramak
tayız; bulacağımıza eminiz. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz, ayrıca vakıfların bağışla
rından da faydalanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, savunma sanayiini koordi-
ne etmek üzere Millî Savunma Bakanlığında bir ik
mal ve Teknoloji Dairesi kurmuş bulunuyoruz. Bir 
arkadaşımız da buna 'işaret etti, kendisine teşekkür 
ederim bunu takdir ettiklreinden dolayı. 

Yine savunma sanayiini planlamak ve koordine 
etmek üzere Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ti
caret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Savunma Bakanlı
ğı, Dışişleri Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklar müste
şarlarından mürekkep bir de Savunma Planlama Ko
mitesi kurmuş bulunuyoruz. Her hafta muntazaman 
çalışmaktadır. Bütün bu seçimleri bu komite yapmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, savunma sanayiinde önce
likle ele alacağırmz projeler hakkında da bilgi arz 
etmek istiyorum, neler yapabileceğimiz hakkında. 
Tabiî bugünkü teknolojik imkânlarımızla atom si
lâhını vesaireyi düşünmüyoruz. Biz daha çok klasik 
silâhları yapma durumundayız, yapmayı düşündüğü
müz silâhlar olarak yeni tanklar, zırhlı taşıyrcı araç
lar, motorlu arazi araçları ve mevcut tanklarımızın 
revizyonunu yapacak tessiler kurmak istiyoruz. Elekt
ronik cihazlar, telsiz, muhabere araçları imali, optik 
alet ve malzeme imali her çeşit top, roket ve güdüm
lü mermi sanayii (ki bugün önplanda ele alınması 
gereken bir silâh çeşidi olmuştur) piyade tüfekleri (ki, 
halen imal ediliyor), her türlü uçak ve helikopter, 
harp gemisi, yardımcı gemiler ve mühimmat. 

Değerli arkadaşlarım, dış askerî yardımlar hakkın
da da bilgi arz etmek istiyorum,: Takdim ettiğimiz büt
çe teklifimize dair maruzatta bulunmadan evvel ar
kadaşlarımızın üzerinde durdukları askerî yardımlar 
hakkında kısaca bilgi arz edeyim: 

Bu yardımları, Federal Almanya, İtalya ve Kana
da yardımlarından oluşan ve NATO savunma yar
dımları programlarıyle Amerikan Askerî yardımları 
olarak iki grupta toplayabiliriz. 

NATO savunma yardımları içinde yapılan yardım, 
îtalya askerî yardımı 1964 de başlamış ve 1973 de 
sona ermiştir. İtalya'dan aldığımız bazı silâh ve mal
zemenin bedellerinin bir kısmım İtalyanlar bu yar
dımdan ödemişlerdir. Kanada askerî yardımı da 1954 
de başlamış 1973'te sona ermiştir. Federal Almanya 
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yardımı, 1962'de başlamıştır. Türkiye'de imal edil
meyen veya Amerikan yardımından sağlanamayan 
malzemenin tedarik edilmesi, harp sanayii projele
rinin desteklenmesi için kullanılmıştır. Şimdiye ka
dar sekiz dilim yardım alınmış, ilk dört dilim 50'şer 
milyon mark, ondan sonraki dilim 100'er milyon mark
tan ibarettir. Dokuzuncu dilimin de müzakerelerini 
yapmak istiyoruz. 

Geçen ay Alman Savunma Bakanı Heer Löber gel
mişti, misafirimiz oldu; kendisiyle Türkiye'nin silâh 
ve malzeme ihtiyacı ile kurulacak savunma sanayii 
konuları üzerinde uzun müzakereler yaptık ve işbirli
ği istedik. Birçok prensiplerde mutabık kaldık. Al
manya istediğimiz her silâhı bize satabilecektir. Maa
lesef, faraza Fransa bu durumda değildir, Fransa 
pahalı silâhı vermek istememektedir. Hatta tanksa
var silâhı istedik, ona da «Taarruz silâhı« dedi. Ta
biî, tan'k taarruz silâhı olur ama, tanksavar silâhı sa
vunma silâhıdır. Evet, ona da «Taarruz silâhı» diye
rek isteklerimizin büyük bir kısmını reddetti. 

Ayrıca, Almanya'dan yakında savunma sanayi ko
nularım konuşmak üzere bir heyet gelecektir. Bonn' 
da da temsilcilerimiz çalışmaktadırlar. 

Amerikan askerî yardımı Truman Doktirini uya
rınca 1947 yılında başlamıştır. Eylül 47 gün ve 5123 sa
yılı Kanunla onaylanan anlaşma hükümlerine göre 
yürütülmektedir. Bu yardım, biraz evvel işaret etti
ğim gibi 5 Şubat 1974 tarihinde tek taraflı olarak dur
durulmuştur. Amerikan yardımı, hibe yardımı, ödünç 
verme, yabancı askerî satış (ki FMS kredisi diyo
ruz) yoluyle, yani millî bütçemizden kredili ve pe
şin parayla yapılan alımlar, Amerikan askerî yardı
mı olarak da nitelendirilmektedir. 

Son ambargo kararı ile bu durdurulmuştur, hatta 
daha ileri gidilerek ticarî firmaların ihraç lisansına 
tabi her türlü malzeme satışları ve teknik bilgi akı
şına da teşmil edilmiştir bu ambargo. 

Ekim 1975'te Amerikan Kongresince peşin para 
ile askerî malzeme satın alma olanağı kısmen sağlan
mıştır. Bununla parası ödenmiş olan 185 milyon do
larlık malzeme Türkiye'ye gelmiştir. 

Amerikan piyasasından peşin para ile silâh ve 
malzeme tedariki fiyatların yüksek olması nedeniy
le biraz güç olmaktadır. Sayın Demokratik Parti söz
cüsü de işaret etti, biraz sonra kendilerine ayrıca bu 
hususta bilgi arz edeceğim, neden dolayı peşin para 
ile satın almaların pahalı olduğunu. 

Ayrıca, yeni bir ambargonun heran gelmesi muh
temel olduğundan bü ambargonun kaldırılmasın

dan sonra dahi, yani ticarî satışların serbest bıra
kılmasından sonra dahi oraya herhangi bir sipariş 
vermekte tereddüt ettik, çünkü vereceğimiz sipariş 
hatta kısmen bedelini ödemeye de mecbur olacağız, 
ambargo dolayıs'iyle tekrar duracaksa o vakit bütün 
planlarımız altüst olacaktır. Bu sebeple Amerika'dan 
birkaç yedek parça hariç ambargonun kalkmasından 
sonra dahi peşin para ile yeni bir şey satın almadık 
ve almayı düşünmedik. 

Değerli arkadaşlarım, tedarik faaliyetlerimiz hak
kında bilgi arz etmek istiyorum: Silâhlı Kuvvetler 
ihtiyacının büyük bir kısmının millî bütçemizden kar
şılanmasına başlandıktan sonra, alım işlerimiz de 
büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle bu alımların ne 
suretle yürütüldüğü hakkında Yüce Meclise bilgi arz 
etmeye yarar görüyorum. 

Alımları iki kısımda mütalaa etmek lazım: îç alım
lar, dış alımlar, tç alımların bir kısmını merkezde 
yapıyoruz. Merkezdeki Satın Alma Komisyonu tara
fından bunlar yapılmaktadır. Yine bunun çok büyük 
bir kısmı, yani % 90'ı İktisadî Devlet Teşekküllerin
den alınmaktadır. Faraza, hububat Toprak Mahsul
lerinden. Et, Et Balık Kurumundan. Kömür, Kömür 
İşletmelerinden. Sabun, zeytinyağı gibi şeyler Tariş-
ten. Giyim eşyası Sümerbanktan. Silâh, mühimmat, 
Maikina Kimya Endüstrisi Kurumundan. Binek ara
ba, kırtasiye vesair, Devlet Malzeme Ofisinden. Pet
rol, Petrol Ofisten, ilâç da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
kendi ilâç fabrikasında imal edilmektedir. 

Bu alımlar 792 sayılı Koordinasyon Kararına gö
re (ki Millî Korunma Kanununun yürürlükte kalan 
bir maddesine dayanıyor), pazarlıkla ve protokolle 
yapılmaktadır bu müesseselerle. 

Piyasadan, özel sektörden yapılan alımlar ise Ka
mu Teşebbüslerinden alınanlar dışındaki ikmal mad
deleri, ki Tedarik Dairesinin direktifi ile Levazım 
Amirliklerince 2490 sayılı Kanuna göre yapılmaktadır; 
bulgur, margarin, peksimet, deterjan, konserve gibi 
maddeleri teşkil etmektedir. 

Bölge destek alımları, Levazım Amirliklerince böl
gelerinde bulunan birliklerin bozulmayan gıda mad
deleri alımlarıdır ki, büyük bir kısmı yine bu Bakan
lığın tasdikine bağlıdır. Mahallî alımlar da; süt, yo
ğurt, sebze, et gibi günlük ihtiyaç maddeleridir. 

Esas büyük alımlar, ki ihtiyacın % 90'ını dahi 
aşıyor, bunlar arz ettiğim gibi İktisadî Devlet Teşek
küllerinden protokol ile alınmaktadır. 

Dış alımlar, 1601 ve 6246 sayılı kanunlara göre 
yapılmaktadır. Amerika'dan yaptığımız alımları şim-
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diye kadar Amerikan Hükümetinin FMS dediğimiz 
Dış Satış Teşkilâtı vasıtasiyle yapıyorduk. Daha 
doğrusu bizim adımıza onlar bu alımları yapıp gön
deriyordu, kredi ile aldığımız için. 

Almanya'dan yaptığımız alımlar; Alman Savun
ma Bakanlığına bağlı HDW diye büyük bir teşkilât 
vardır, yüzlerce uzmanı olan bir teşkilâttır. İmalâtı da 
fabrikalardan başlayarak kontrol etmektedirler. Şim
diye kadar Almanlardan gerek yardım suretiyle, ge
rek Almanya'dan peşin para ile yaptığımız alımları 
da bu teşkilâtı görevlendirmek suretiyle yaptırıyoruz 
ve bundan sonra da böyle yapmaya devam ediyoruz. 

Özel firmalardan yapılan alımlar, Bakanlıkta ve 
bir kısım alımlar da Kuvvet komutanlıklarında Alım 
komisyonları teşkil edilerek yapılmaktadır. Bu ko
misyonlara, Maliye, Dışişleri, Genelkurmay, ilgili 
kuvvet komutanlığı, Savunma Sanayii Teknik Hiz
metler Başkanlığı, ayrıca Millî Savunma Hukuk Mü
şavirliği katılmaktadır bu komisyonlara... 

Fiyat konularını yurt dışı ataşeliklerden sormak 
suretiyle kontrol etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, alımı yapılacak silâh ve 
mühimmat için bir defa kuvvet stratejisinde, strate
jik hedef planında yerinin mevcut olması lâzım. Ya
ni biliyorsunuz Genelkurmay bunların kuvvet he
deflerini tespit ediyor, hedef planlarını tespit ediyor 
ve hangi malzemenin alınacağı evvelâ orada planlan
maktadır, bir defa oradan yerinin olması lâzım
dır, silâhlar sistem analizine tabi olması lâzımdır ve 
sonuçlarının da yine Genelkurmayca tespit edilmesi 
lâzımdır. Alımlar bu üç merhaleden geçmektedir. 
alımlarda silâh tipini, araç tipini, vasıta tipini zarurî 
olarak kuvvetler seçmektedir. Savunma Bakanlığı
nın bu hususta bir teşkilâtı yok, ama böyle bir teşki
lât kurmayı istiyoruz. Yani Almanların MDW Teş
kilâtına paralel bir teşkilât kurmak ve her konuda 
çok sayıda uzman kullansak o zaman daha kolayla
şır, ama bugün uçak mı alınacak bunu Hava Kuvvet
leri seçmektedir, uçağı onlar kullanacağı için hangi 
tip uçak alacaklarını da kendileri tayin etmektedir, 
bu hususta en mütehassıs heyet onlardır. 

Tank seçilecekse Kara Kuvvetleri seçmektedir, 
deniz aracı seçilecekse. Deniz Kuvvetleri seçmekte
dir, ondan sonra bunların bir kısmının alımı için Sa
vunma Bakanlığına gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, dış alımlar dolayısıyle - sa
dece Silâhlı Kuvvetlerin alımları ile değil, memlekette 
uzun zamandan beri görüyoruz - firmalar gayet çe
tin rekabet içindedirler, çetin mücadele içindedirler 

ve bilhassa Silâhlı Kuvvetlerin geniş şekilde malze
me alma imkânları meydana çıkınca Türkiye'deki 
bu firmaların hemen hepsi Türkiye'deki teşkilâtları
nı genişletmişler, faaliyete geçirmişler, her türlü rek
lam ve tanıtma faaliyetini hızlandırmışlardır. Bunu ta
biî karşılamak lâzım. Yalnız bunlar arasındaki sert mü
cadelenin çoğu zaman bazı alımları da gölgelemekte ol
duğunu kabul etmek lâzım. Bir firmayı seçtiğiniz zaman 
rakip firma bazen önünüze çıkmakta ve çeşitli tâ'nlar 
ileri sürmektedir hiçbir sebep, hiçbir suiistimal olma
sa dahi, bunları bu şekilde belgelemektedirler. Bu 
yeni değildir, Türkiye'de ne kadar büyük alım olmuş
sa - lokomotif alımından başlayarak - bugüne ka
dar her defasında karşımıza çıkmış bir konudur. 

Bu sebeple, Savunma Bakanlığı olarak dış alım
larda biz bu firma temsilciliklerine bugün pek itibar 
etmiyoruz. Kendileri müracaat ettikleri zaman, «Biz 
alımları sizin bağlı olduğunuz devletle yürütmek isti
yoruz, onu vasıta yapacağız, siz ortadan çekilin» den
mektedir kendilerine. 

Bu vesile ile günün konusu olan, ki arkadaşları
mız da temas ettiler, Lockheed Firmasından alınan 
uçaklar hakkında bilgi arz etmek istiyorum. Bu konu 
basında çeşitli yorumlara yol açtı ve neşriyat bu
güne kadar da devam etmektedir. Yüce Meclisin bu 
hususta bir fikri olması lâzımdır,, onun için Yüce Mec
lise resmî ağızdan bilgi arz etmek zaruretindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Amerikan Senatosu Komis
yonunda, bu husustaki açıklamanın basınımızda 
çıkması üzerine, hiç şüphesiz bize düşen vazifeyi 
ifaya yöneldik. Her şeyden evvel şunu arz edeyim: 
Kendimi bu hususta savunma ihtiyacında da görmü
yorum. Tamamen bugün, Millî Savunma Bakanı sı-
fatiyle bana bir görev düştüğü için arz ediyorum. 
Vereceğim izahatta, böyle bir endişe doğmasın diye 
bunu da arz ediyorum. Çünkü bu muamelenin en son 
safhasında ben vazifeliydim ve o muamelenin de o 
sırada nasıl yapıldığını arz edeceğim. 

Her şeyden evvel şunu arz edeyim, devlet haya
tında dürüstlüğün hâkim olması için, ömrü boyunca 
çaba ve titizlik göstermiş bir insan olarak; ortaya 
atılan iddialar karşısında derinliğine ve genişliğine 
bir araştırma ve soruşturma yapılması için, Genelkur
may Başkanlığı ile derhal gerekli tedbirleri aldık. Bir 
yandan gerçeği ortaya çıkarmak için, adlî, idarî ve 
malî tahkikat yapılırken, uçak alımıyle ilgili işlem
lerin seyrini, Nezih Dural'ın başında bulunduğu Altay 
Kolektif Şirketi tarafından yapılan tekliften baş-
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layarak, tarih sırasıyle ve anahatlarıyle, bildiğiniz gi
bi, açıkladım. 

Bu açıklamamda bizim iktidarımızdan çok önce 
başlamış ve sonuçlandırılmış veya idarî kademede 
tekemmül etmiş işlemlerden dolayı, kimseyi, hiçbir 
dönemi, veya hiçbir kuruluşu soruşturma bitmeden 
ve peşin hükümle suçlamamaya itina gösterdim. Bu, 
benim şeref ve haysiyete büyük değer veren mizacı
mın da gereğiydi: Açıklamamı yaptığımda, idarî tah
kikata başlatma kararını Genelkurmay Başkanı ile 
birlikte almıştık. Bakanlıkça araştırma ve soruştur
maya başlandığını bildirmekle de yetinmedim. Sav
cılığın kanunî kovuşturmaya geçtiğini belirttim. Ame
rika Birleşik Devletleri Senatosunun tutanak ve 
belgelerinin hepsinin getirilip değerlendirileceğini 
ve araştırma konusu yapılacağını da tasrih ettim. 

Hatta bununla da yetinmedim, bakanlar ve hükü
metler üstündeki bir organın, yani Büyük Meclisin 
bu konuyu araştırmasının yararlı olacağını ve konu
nun aydınlığa çıkmasını sağlayacağını belirterek, 
Millet Meclisine verilen araştırma isteğinin yerinde 
olduğunu da tasrih ettim. 

Açıklamamda, Lockheed Firmasından doğrudan 
doğruya uçak alınmadığı gerçeği yanında, ki arka
daşlarım da işaret ettiler, Nezih Dural'ın başında bu
lunduğu Altay Kolektif Şirketinin, Hava Kuvvet
leri Komutanlığına Birinci Kıbrıs Barış Harekatının 
hemen akabinde, yani 25 Temmuz 1974 tarihinde 
müracaat ederek, Lockheed lisansı altında İtalya'da-
ki Alıtalıa Firmasınca imal edilen F-İ04-S uçakları 
satmayı teklif etmiş olduğunu açıkça belirttim. Ve 
bu müracaatı takip eden işlemlerin 3 hükümet döne
mindeki seyrini, ki Sayın Ecevit Hükümeti, Irmak 
Hükümeti ve Süleyman Demirel hükümetleri döne
mine sirayet eden bir muameledir, üç hükümet döne
mindeki seyrini tarihleriyle ve Bakanlık servislerinin 
bana o tarihte verebildikleri bilgilerin ışığında açık
ladım. 

İşlemlerin seyrini tekrar özetliyorum: 
1. Altay Kolektif Şirketi, Lockheed lisansı ile 

İtalya'da imal edilen uçakların satışını, Hava Kuv
vetleri Komutanlığına, Birinci Kıbrıs Harekâtından 
birkaç gün sonra, yani 25 Temmuz 1974 tarihinde tek
lif etmiştir, Sayın Işık sanıyorum ki hatırlarlar. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bu teklifi, 27 Tem
muz 1974 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına, Ge
nelkurmay Başkanlığı da konuyu 28 Temmuz 1974 
tarihinde o günkü Hükümete sunmuştur. 

30 Temmuz 1974 tarihinde Bakanlar Kurulu, bu 
uçakların alımıyle ilgili olarak incelemeler ve temaslar 
yapmak üzere İtalya'ya bir heyet gönderilmesine ka
rar vermiştir. Heyet 31 Temmuz ile 4 Ağustos 1974 
günlerinde temaslarını yapmış, raporunu 6 Ağustos 
1974'te vermiştir. 

9 Ağustos 1974 tarihinde, zamanın Başbakanı Sa
yın Ecevit, Genelkurmay Başkanlığına Hava Kuv
vetleri Komutanlığından alınan teklifin incelenip ka
rarlaştırılmasının uygun olduğunu bildirmiştir. Uçak
ların alımıyle ilgili çalışma, inceleme ve müzakere
ler 16 Ekim 1974 tarihine kadar sürmüş ve ilk parti 
18 adet F - 104 S uçağının alınması o tarihte karar
laştırılarak mukavelesi 16 Ekim 1974'te imzalanmış
tır. Bu mukavelede, ikinci bir parti F - 104 S uçağı-
ğının alımı için obsiyon hükmü ve aradan geçecek 
süreye göre fiyatın ayarlanması ile ilgili bir hüküm 
de yer almıştır. Bu arada ambargo kararı çıkmıştır. 

Ambargo nedeniyle fantom uçaklarının alınma
sının imkânsız hale gelmesi gözönünde tutularak Ha
va Kuvvetleri bu defa, 3 Nisan 1975 tarihli teklifi ve 
Genelkurmay Başkanlığının 7 Nisan 1975 tarihli ya
zısı ki bizim Hükümetimizin ilk günleri bunlar üze
rine, Başbakanlıkça 11 Nisan 1975 tarihli direktif ve
rilerek birinci mukaveledeki obsiyon hakkı kulla
nılmıştır. 

Yapılan müzakereler sonunda satınalma komisyo
nunca varılan karar gereğince, bu defa 22 uçağın alı
mıyle ilgili mukavele 6 Mayıs 1975 tarihinde imzalan
mıştır. 

Konu en ince teferruatına kadar araştırılmakta ve 
soruşturulmaktadır. Devletin bütün imkânları sefer-. 
ber edilerek, bütün bilgi ve belgeler incelenerek, mu
amelenin başlangıç noktasından bugüne kadar geçen 
bütün safhaları en titiz incelemeye tabi tutularak ger
çekler aydınlığa kavuşturulacaktır. Yalnız F - 104 S 
uçaklarının değil, Altay ve Dural, Lockheed ile uzak
tan yakından ilgili her türlü resmî alım ve işlemler 
en titiz incelemeye tabi tutulmaktadır. 

Bütün hayatımca yolsuzluklarla amansız şekilde 
mücadele etmiş bir kimse olarak, bu olayda gerçeğin 
tam olarak aydınlığa çıkması için, gereken her şeyi 
yapacağımdan hiç kimsenin tereddüdü olmamalıdır. 
Gerçek ortaya çıkmalı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve 
tek Türk Devletinin üzerinde gölge kalmamalı, so
rumlu ve suçlu varsa hak ettiği ak i bete uğramalıdır. 
(«Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, vaktinizi aldım özür dile
rim. Sunduğumuz 1976 yılı Bütçemizde teklif edilen 

— 716 — 
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ödenek RE - M O programı dahil, 33,5 milyar liradır. 
Bunun 6 milyar lirası RE - MO programı içindir. 
1975 malî yılı Bütçesine göre RE - MO programı ha
riç, 8 221 000 000 lira artış vardır bu bütçede. Bu
nun oranı % 42,7'dir. Bu artışın 4 295 000 OOO'u ka
nunî artışlar, 1 151 000 OOO'u fiyat artışlarına teka
bül, etmekte, 2 776 000 OOO'u da hizmet artışlarına ait 
bulunmaktadır. 

Kanunî artışlar, bu Silâhlı Kuvvetler Personel Ka
nunundaki göstergelerin değişmesi, ek göstergeler ge
tirilmesi, yan ödemelerin düzenlenmesi, toplu iş söz
leşmelerinin yapılması, ki Silâhlı Kuvvetlerde 20 bine 
yakın işçi var, yargı Ödeneği, Kıbrıs'ta bulunan Si
lâhlı Kuvvetler aylıklarının artırılmasından doğmuş
tur. Fiyat artışları, bildiğiniz gibi bunu hesaba kat
maya mecburuz, ,% 10 civarında bir fiyat artışı ile 
hazırlanmıştır bütçemiz. Dış yardımların kesilmesi 
nedeniyle onun bıraktığı boşluklar... 

Değerler arkadaşlarım, bütçeleri mukayese eder
sek, cari harcamalar 1975'te 17 661 rakamı; 1976 büt
çesinde 24 milyara çıkmıştır; 7 milyar fazlası vardır. 
Yatırım harcamaları 1 439 000 000 1975'te; 1976'da 
2 573 000 000 olmuştur. 1 130 000 000 fazlası vardır. 
Toplam olarak 1975 bütçemiz 19 milyar, 1976 bütçe
miz, yani başlangıç bütçesi 27 milyar, artış 8 milyar. 
RE - MO'yu dahil edersek, mukayese şöyle : Cari 
harcamalar 1975'te 17; 1976'da 24,7 milyar yatırım 
harcamalara, 1975'te 3 milyar, 1976'da 8 milyar ol-, 
maktadır. RE - MO dolayısıyle; 5,5 milyar artış var. 
Transfer harcamalarında cüzi bir artış var; RE - MO 
dahil 1975 bütçemiz 20 838 000 000, 1976 bütçemiz 
33 milyar, artış 12 661 000 000 dur. 

Değerli arkadaşlarım, 1904 sayılı Kanunla 1975'te 
bütçeye eklenen 5,7 milyar liralık RE - MO ödeneği 
d'ö, hesap edilerek bir mukayese yapılırsa, bu defa 
1976 bütçesinin 1975 bütçesine nazaran artış fazlalığı 
sadece 3,3 milyara iner; bu takdirde de nispet % 13'ü 
bulmaktadır. 

Bu tahsisat şöylece dağılmaktadır: 449 milyonu 
Genelkurmay Başkanlığı hizmetleri. 2 297 000 OOO'u 
Millî Savunma Bakanları hizmetleri, ki bazı alımlar 
var bunun içerisinde, 14 285 000 000 kara savaş gü
cü; yani Kara Kuvvetleri; 3 800 000 OOO'u Deniz, 
6,5 milyarı Hava, 6 milyarı da RE - MO. 

Başlıca kalemleri arz ediyorum: 33 milyardan 
10,5 milyarını personel giderleri olarak harcıyoruz'; 
yani % 30 küsur. 2 milyarı, ki 1,5 milyarı akaryakıt
tır, yakacak ve akaryakıt; 2,5 milyarı beslenme, 
1 852 000 OOO'u giyim kuşam masrafları, RE - MO 

dahil, 12 milyar 700 milyonu savaş gereçleri; 462 
milyon makine teçhizat, 2 milyar yatırım ve kamu
laştırma ve diğer savunma hizmetleri. 

Değerli arkadaşlarım, cari harcamalar bütçemiz
de % 90 gibi bir nispet ifade eder göürlür; bizim nor
mal Devlet bütçesi kıstaslarına göre ele alındığı tak
dirde. Bunun bir sebebi vardır: Silâhlı Kuvvetlerin 
aslında yatırım telâkki edilmesi mümkün olan (çün
kü. bir yıldan fazla dayanan maddelerdir hepsi) silâh 
araç ve gereçleri bizim plan ölçülerine göre yatırım 
sayılmamaktadır. 

Sadece bizde değil, bütün dünyada öyle; çün
kü, ekonomide ekonominin gelişmesine millî gelirin 
arıtmasına yardımcı sayılmadığı için, bu yüzden 
Bütçemizde faraza 12 milyarlık 'biraz yatır im mahiye
tindeki güderler - ki top tüfek, malzeme, hatta nakil 
vasıtası kamyon - 'bunlar (bizim bütçemizde cari har
camalar 'arasımda 'görünmekte olduğu içlin, cani har
camalar nispeti çok yüksek görünmektedir. Faraza, 
bir kamyon 'başka 'bir daire taraflından alınırsa yatı
rım sayılmakta; fakat Millî Savunma Silâhlı Kuv
vetler aldığı takdirde yatırım sayılmamakta, cami har
cama sayılmaktadır. Bu nedenle, bütçemizin tanı 
gerçeği ifade - edecek halde görünmesini sağlamak 
içlin, »daha doğrusu tahlillere imkân vermek için, 
bu silâh araç ve gereçleri, «Özel savunma yatırım
ları harcamaları» adı ile ayrı 'bir bölümde toplamak1 

zarureti hasıl olmuştur. Bu takdirde, böyle toplar-
sak; silâh araç - gereçleri, Re - Mo programı, yapı-
tesis, makine - teçhizat vesaireyi, 33 milyarlık büitn 
çemizin 15,5 milyarının, /bir nevi yarı yatırım sa
yılabilecek bir grupta tokluğunu görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, bu miktar aşağı - yukarı 
bütçemizin % 46'sıdır. Yani, bütçemizin % 46'sı, 
Silâhlı Ku'Wieitl,erirnİ2İin güçlenmesi ve middernlıeşmesii 
için harcanmaktadır. 'Bundan evvelki bütçelenimiz, 
dışarıdan yardımı aldığımız (için daha çok ibik idame 
bütçesi mahiyetinde idi; fakat son ikii yıldan beri 
bu bütçeler daha çok idame bütçesinden farklı Ihalö 
gelmiştik", Silâhlı Kuvvetlerin gelişmesine yardımcı 
bir mahiyet almıştır; bunu da arz edeyim. 

Bazı arkadaşlarımız askere alma hizmetlerinden 
bahsettiler* 

DeğenM arkadaşlarım, askerlik şubeleri, 1971 yı
lında bir reorgamizasiyon yapmak amaciyle, bilhas
sa kadro bakımından, bina bakımımdan zayıf du-; 
rumda olan askerlik şubelerinin kapatılmasına karar 
vermişti Genelkurmay ve Hükümet.' Bu karar neti
cesi olarak 300'den fazla askerlik şubesi kapatılmış^ 
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tfı; İki, bunun tatbikatının ibiır kısmına »ben de katıl
dım; fakat, askerlik 'şubelerinin devlet hayatında 
önemli bir yeri olduğu kapatma sonunda daha çok 
anlaşılmıştır.: Çünkü şubelerin görevi sadece asker© 
almak değildir, birçok sosyal vazifeleri de vardır; 
emeklli maaşları, dul maaşları, askere gidecek, me
muriyete girecek, dışarıya işçi olarak gideceklerin 
muamelelerinin hepsinin askerlik şubeleriyle ilgili 
olduğu ve vatandaşların ilçeden ilçeye giderek bü
yük zorluklar (içinde bunları yapabildikleri daha son
ra anlaşılmış, bu defa bu kadar düzeltilerek askerlik 
şubelerinin yeniden açılması yoluna gidilmiştir, 
1974'te 36 sulbe açılmış, 1975te 48 şube 'açılmıştı, bu 
yıl da 50 yeni sulbe açmayı planlamış (bulunuyoruz. 
Eğer, kadro ve personel bulunabildiği takdirde (ki, 
Silâhlı Kuvvetlerin personelli, bugün kritik durum se
bebiyle daha çok kıta başında bulunmaya mecbur
durlar; bu nevi m^Zmietlere ayrılacak personelin sayısı 
bu yüzden fazla olamıyor) bina tedarik edebildiği-' 
miz /takdirde ıbu 50'yi biraz daha artırmak imkânı ola
caktır. 

'Bir arkadaşımız, lilhlfiiyaç fazlası erlerin kamu faiz-' 
metlerinde çalıştırılması üzerinde durdu., Bu, bir" 
kaç seneden beri üzerinde çalışılan Ibir konudur. 
Evvelâ, yedek subay kaynağı, (bugün artık Silâhlı 
Kuvvetlerin ihtiyacının çok üstüne çıkmıştır, birkaç 
misli olma yolundadır Biliyorsunuz bu yüzden bir 
birikme oldu. Sayın Işık, bir kanun tasarısı getir
mişti. işte birikmeyi iki yıl dörder aylık hizmet yap
tırmak suretiyle önlemeye çalışıyoruz; ama bu se
neden itibaren yeniden birikme başlayacaktır. Fa
raza Ibu sente ihtiyacımızın ikli katıdır kaynak/ Bu 
sebeple esaslı Ibir tedbir almak lâzım; fakat çok da 
çetin bir konudur. Çok çeşitli ihtimaller üzerinde 
duruldu; fakat bugüne kadar herkesi tatmin edecek 
bir neticeye maalesef varmış değiliz; çalışıyoruz, bir 
teklif geltireceğiz. 

İhtiyaç fazlası erlere gelince, bu henüz Bakan
lık kademelerinded'ir... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sesiniz işMlmiyor-
muş efenldim, biraz mikrofona yaklaşınız efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Ama 1980 yılından sonra bu da bir 
problem olmaya başlayacaktır. Bu sene bu kayna
ğın bir kısmını memleket dışındaki işçilerin yionido-
kuz yaşına kadar askerliklerini geri bırakmak sure-
retiyle Itelâfi ötme çarelerini aradık. Bir kısmını da 
başka teldbMerle ihtiyaç fazlası olursa telâfi edece
ğiz; ama birkaç sene sonra bu mesele de bizi sıkış

tıracaktır., Bunların da çaresi, Anayasa değişikli-
gme paralel olarak kamu hizmetlerinde başka şekil
de bunlardan faydalanılması imkânlarının aıraştırıl-
masidır. Bu konuda Komisyonumuz devamlı bir 
şekilde çalışmaktadır. Sanıyorum kısa bir süre son
ra neticesini elde edeceğiz.. 

Değerli arkadaşlar, umumî izahatımı burada ta
mamlıyorum. 

İzin verirseniz arkadaşların üzerinde durdukları 
konular -hakkında da bazı bilgiler arz edeyim. Yal-' 
nız bu konuların aşağı - yukarı <f0 90 - 95'ıine sanı
yorum ki umumî izahatümda da temas etitim., Tekrar 
'bunlar üzerinde durup vaktinizi almayacağım. 

Demokratik Parti Sözcüsü değeri arkadaşımız 
«geçen yıllara ait RE - M O programı projeleri tes
pit edilen hizmet planlarına uygun olarak zama-ı 
nında eksiksiz olarak gerçekleşmiş midir, RE - MO 
için verilen kanunî ödenekler hizmet planlarına uy
gun olarak ve zamanında sarf edilmiş midir? Meselâ 
RE - MO'nun üç uygulama planı olarak Amerika 
Birleşik Devletlerinden toplam proje bedeli 285 mil
yon dolar karşılığı 4 milyar lira tutarında 40 adet 
FanltOm F4 uçağı, İsviçre'den 86 milyon dolar, kar
şılığında 1 320 000 000 lira tutarında 50 bataryalık 
uçaksavar topu satına'lınması, sipariş için yapılan söz
leşme ile bu topların ve mühimmatın 'yurdumuzda 
imal edilmesi hususunda isviçre farmalarıyie bir an
laşmaya varılmıştır. 

.Sayın arkadaşıma RE - MO planına göre bugüne 
kadar satınalınan malzemeyi arz edeyim: 

Oerlikbn bataryası alınmıştır. Tutarı 330 mil
yon isviçre frangıdır, mukavelesi 20 Ağustos 1972 
tarihinde yapılmıştır, 50 bataryadır ve 'bunun 22 ba
taryası teslim alınmış olup, ötekiler de planına gö
re peyderpey alınmaktadır. 

8 Mayıs 1974 tarihinde Harpoon güdümlü siste
mi ve teferruatı alınmıştır, Tutarı 11 775 000 do
lardır. 

Harpoon güdümlü mermisi alınmıştır; 14 milyon 
dolarlık, 

Almanya'dan, l'i Almanya'da 3'ü de Türkiye'de 
imal edilmek üzere hücumbotu alınmıştır; proje tu
tarı 118 milyon Doyçe Marktır. 

Denizaltı alınmıştır 4 tane, 2 adet 203 milyon 
doyçe marktır bunun tutarı. 

Şubat 1975 tarihinde 3 adet Cessa 421 uçağı 
alınmıştır ve tutarı 996 milyon 996 bin dolarıdır. 
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6 Arahjk 1974 tarihinde 25 adet AB 205 helikop
teri alınımıştır - gazeteler bundan çok bahsediyorlar -
25 adettir; birim fiyatı 465 milyon dolardır, 

AB-212 helikopteri alınmıştır. 
F404 uçaklarımdan 'iki filo alınmıştır, biliyor

sunuz. 
F-104 S iikinci filosu alınmıştır. 
Fanltomlar alınmıştır. 
Bazı mühimmat alınmıştır. 
Hücumbotlar için uçaksavar toplan alınmıştır. 
Değerli arkadaşlarım, bunların ıtütarı bugüne 

kadar, ödenen kısmı 700 milyon TL. sidir.. Ödeme 
bakımından ıbir gecikme ivardır. 10 m'ilyar olması 
Hazımken, 7 «milyarlık !bir (kısım ıgerçekleştiriJebilmiş-
*ir; ama çeşitli konularda birçok projeler vardır, mü
zakereler devam ediyor; pek yakında ihale edlilecek-
ıtir< Sanıyorum ki Ibu gecikmeyi yeni ihalelerle te
lâfi eitmeye çalışacağız. 

Yalnız, ıbir zorluk olduğunu da arz edeyim. Yani 
»ilâh saitınalknak sadece para bulma, ıdöviz îbulma 
ile bitmemektedir. Silâh satıcısını da bulmak lâzım
dın Elverişli şartlarla slize silâh satabilmeli ve reka
bet sağlayabilmelisiniz., Sadece Ibir tek memlekete 
müracaat etliğiniz takdirde pahalı 'Otluyor. 

Faraza helikopterler almak işitiyoruz, İtalyanlar 
müracaait etti bu «Agosa» helikopterleri için. Yal
nız aracılar değil, bizzat İtalyan Elçisi geldi bana 
müracaat etti; bir heyet gönderdiler, birifingini yap
tırdılar, takdim ellililer. Biz fetedik ki Fransızlara 
müracaait edelim onlar da rakip olsunlar. Almanla
ra müracaait ©delim, onlar da rakip olsunlar. Bu 
sebeple bu alamdan geciktiriyoruz. Yemi talipler bul
mak ve rekabetiten faydalanmak suretiyle alım yap
mak daha faydalı olacaktır. Bu sebeple kolay ol
muyor, bazan gecikmelere sebep oluyor. 

Sayın Demokratik Parti Sözcüsü arkadaşımız, 
«Amerika'dan peşin para iile silâh pahalı mı ve ne 
ölçüde pahalı?» dliıye sordular. 

Değerli arkaldaşlarım, ne ölçüde pahalı olduğu 
hakkında kesin bir şey söyleyemem. Yalnız, Ame
rikan saltış ıkredisiyley yanıi FMS kredisiyle aldığı-
mız alımlarda bazı imtiyazlardan faydalanılmakta
dır; vergi muafiyati vesaire gibi. Amerikan Hükü-
meMnfiıi kredisi olduğu için vergi muafiyeti, sigorta 
ve saire gibi imtiyazlardan faydalanmaktadır. Pe
şin parayla ticarî alım şeklinde piyasaya girdiği-
rnıiz takdirde, buniarı siz ödemeye mecbursunuz. Bu 
bir miktar fiyata zam gefenektediır. 

Fantom uçakları için arkadaşlarımızın yaptığı 
son temas vardı. Bana ifade ettiklerine göre, % 50'den 
fazla bir fiyalt farkı görülüyor, bu sebeplerle, tek
liflerinde; ama kesin olarak bir şey ifade edemiyece-
ğim. Çünkü, biraz evvel lişareıt ettim, biz Ameri
ka'dan ticarî yoldan, yani ticarî satış yoluyle şimdi
ye kadar alım yapmadık; ufak tefek bazı yedek par
ça hariç, Arz ettiğim sebeplerle", yeni bir şey gele
bilir endişesiyle, bugüne kadar yapmadık. O se
beple kesin bir şey ifade etmeyeceğim, sadece bu mi
salleri arz etmekle yetineceğim, 

Sayın Cumalıoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. 
Bütün ortaya koyduğu düşüncelerin hemen hepsi ile 
mutabıkım. Kendisime teşekkürden başka bir şey 
söyleme ihtiyacını duymuyorum. 

Cumhuriyet Hailk Partisi Sözcüsü Sayın Mehmet 
Çan'ın üzerinde durduğu konuların çoğuna umumî 
izahatımda cevap mevcuttur.' Bu sebeple onlar üze
rinde ayrı ayrı durmayacağım. Sadece arkadaşımız 
«savunma planlarını Yunanistan NATO'ya vermedi-1 

ği halde biz verdik» dediler. O konuda sanıyorum 
ki bir de araştırma teklifi mevcuttur Yüce Mecliste; 
birkaç kelime ile cevap arz etmek istiyorum. 

Değeri arkadaşlarım bu konu, önemli bir konu. 
Kıbrıs harekâtını takip eden aylarda Sayın Ecevit 
Hükümeti de bidayette bunu vermekte tereddüt et
miş fakat sonra Türkiye'nin menfaati gerektıkdiği 
için bunu verme zorunluluğunu duymuştur. Genel
kurmayımız da Yunanistan'ın NATO entegrasyonun
dan çekilmesi üzerine uzun bir süre gene bunları ver-' 
melkte tereddüt etti. Fakat bunlar verilmeden Tür
kiye'nin planlaması, hedef planlan yapılamıyor bi
liyorsunuz. Her beş yılda bir NATO umumî plan
lar yapmaktadır. Ayrıca her memleket için planlar 
yapıyor. Her yıl NATO bu umumî planları yapmak 
üzere ister. 1975 - 1978 planının tespit edilmesıi 
için de istemiştir. Biraz evvel arz ettim, Yunanis
tan NATO'nun askerî kanadından çekildiği için, 
28 Ağustos 1974 tarihinden sonra Sayın Ecevit Hü
kümeti tarafından ıbunlar verilmiştir. Bu defa yine 
Genelkurmayımız aynı tereddüdü izhar etmiş fakat 
Türkiye'ye afflt hedef planının meydana getirilmesi 
içlin bu sualnamelerin verilmesine mecburiyet oldu
ğu için, ihtiyaç olduğu için bu balkımdan vermiştir, 
bir. İkincisi, bu yapılmadan NATO enfrastrüktii-
rüniden her yıl bir ödenek almaktayız ve birçok te
sisler1! bu para ile yapmaktayız. Bu bakımdan da za
rar görmemiz ihtimali düşünülerek Genelkurmayı
mız bazı tedbirler almak suretiyle bunları vermeyi 
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Idıüşikımıülştür. Alınan tedbir dıe şudur: Bunları doğ-
ırudam doğruya NATO makamlarına değil, (bizim as
kerî misyonumuza ve oradaki delögasyonumuza ve-
milımiiıştür̂  'ilgili NATO personeli bunları oralda tet
kik susreitilyle (ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Ayrıca 
NATO'dan teminat alınmıştır, bunların hiçbir su
rette Yunanistan'ın dine geçmemesi için. 

Arkadaşlarımız bütün askerî birliklerimizin NA
TO generalinin emrinde olduğunu ifade ettiler. Bi
zim hazarda hiç bir askerî birliğimiz kimsenin em
rinde değildir, tamamen Türk kumandanlarının em
rindedir. Bu NATO askerî makamları, biliyorsunuz 
sadece planlama ile uğraşırlar, bir harp zuhurunda 
ne şekilde şevki idare yapılacaktır gibi. Harpten 
sonra tabiî bu kumandaya girme mevzuubahis olur; 
Hazarda değildir, 

Arkadaşımız harp sanayiimizi kurmakta gecikti
ğimizi söylediler. Bir bakıma belki doğrudur; Tür
kiye bu konuda biraz gecikmiştir. Değerli arkadaş
larım, onun da bir sebebi vardır. İkinci Dünya Har
binden çıkıldığı zaman bütün dünyada silâh teknolo
jisi, harp içerisinde süratli gelişmeler kaydetmiştir. 
O tarihte Türk ordusunun elinde bu silâhlar yoktu 
ve biliyorsunuz Türkiye, İkinci Dünya Harbinin he
men akabinde bir tehdide maruz kaldı, bir ittifaka 
yönelmeye mecbur oldu ve ordusunu süratle yeni si
lâhlarla donatmaya mecbur oldu. O. tarihteki sana
yimiz bu yeni silâhları yapacak güçte de değildi. 
Çareüz yardıma yönelindi. Yalnız, bence şu eksiği
miz vardır: Bir taraftan yardım alınırken, bir taraf
tan da mevcut sanayii geliştirme yoluna gidilebilinir-
di. Yapılmamış olan budur, tenkit edilmesi gereken 
nokta budur. Ama arz ettiğim gibi o tarihte Kırık
kale tesislerimiz bütün bu tankları uçağı, uçaksava
rı, vesaireyi bize verecek halde değildi. O tesisleri 
birkaç yıl içerisinde de bu hale getirmek imkânsızlığı 
da vardı. Çaresiz yardım alınmıştır ve yerindedir o 
tarihteki karar. Ama bu sanayii de bir ölçüde yavaş 
yavaş geliştirme yoluna gidebilirdik. Nitekim, Ameri
kan yardımı bize sadece malzeme olarak gelmiştir; 
fakat Alman yardımı alırken bunu sanayide kullan
mışızdır. Faraza Kırıkkale'de mühimmat tesislerimi
zi, fişek fabrikamızı, bugün piyade silâhlarımızı ya
pan sanayii Alman yardımı ile kurmuşuzdur. Ameri
kan yardımının da bir kısmını böyle kullansaydık, 
bugün elimizde hatırı sayılır bir sanayi kolu buluna
bilirdi. 

Arkadaşımız «ulusal savunma sanayiinin, millî 
sanayi ile uyumlu olması lâzımdır» dediler. Bu nok
tada mutabıkım, ben de konuşmamda arz ettim. 

Yine arkadaşımız «sıkıyönetime ihtiyaç kalma
malı» dediler ki, biz de bu düşüncedeyiz. Elbette 
Devlet kendi güçleri ile, zabıta kuvvetleri ile bütün 
anarşik hareketleri vs. yi bertaraf edebilmeli, asayişi 
sağlayabilmeli. Ama, sıkıyönetime ihtiyaç duyulduğu 
zaman da hiç şüphesiz ki, bundan kaçınamayız. 
Yani memleketi, Devleti, sakıncalıdır, sakıncalıdır 
endişelerine kapılarak tehlikeye atmamız mevzuubahis 
değildir. 

Bütçe Komisyonunda da sorulmuştu, ben dedim 
ki: «Anayasamızın ortaya koyduğu şartlar gerektirir
se sıkıyönetim zarurî olur. Bunu Hükümet istemezse 
siz istersiniz.» 

Demokratik Parti sözcüsü arkadaşımın «Ameri
ka'dan peşin para ile satın aldığımız silâh, araç ve 
gereçler üzerinde Amerikan Hükümetinin bir kaydı 
var mıdır? dediler. Vardır, efendim. Bu sebeple de 
güçtür. Bütün silâh satışları, ticarî alım yolu ile mü
racaat etseniz dahi Amerikan Hükümetinin müsaade
siyle olabilir. Bu müsaade olmadan ticarî alım yo-
luyle dahi silâh satınalmaya imkân yoktur. Amerikan 
Hükümetinin böyle bir yetkisi daima mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle arkadaşlarımın 
üzerinde durdukları münferit konular hakkında da 
bilgi arz etmiş oldum. 

Lütfedip beni dinlediğiniz için, şükranlarımı arz 
ederim. (C. G. P., M. S. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sorular var, soruları tespit edeceğiz efendim. 
Buyurun Sayın Esat Işık. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, 
kıymetli delâletinizle, değerli arkadaşımız Millî Sa
vunma Bakanı Sayın Ferid Melen'den bir hususta 
bilgi rica ediyorum. 

Lockheed Firmasının dünya ölçüsünde bir rüşvet 
girişiminde bulunduğu duyulduğu zaman, bütün dün
yada olduğu gibi haklı olarak Türkiye'de de bir ilgi, 
bir heyecan yaratıldı. Çünkü, Türkiye çok kısa bir 
müddet evvel ordusu için bu firmanın baş imalâtçısı 
olduğu tipte uçaklar almıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı, bu heyecan karşısında 
haklı olarak bir bildiri ile kamuoyuna bu silâhların, 
bu uçakların hangi şartlar altında alındığını açıkla
mak istediler. Bu açıklamada, bir yerinde Lockheed 
Firması kastedilerek, «Bu firma ile herhangi bir iliş
kimiz olmamıştır» denilmektedir; bir yerinde, «Ba
kanlar Kurulunca ilk prensip kararı alındıktan sonra, 
bir teknik heyetimiz Roma'ya gitmiştir.» «Roma'ya 
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gitmiştir» denildikten sonra, denilmektedir ki: «İtal
ya'ya gitmiş, İtalya Millî Savunma Bakanlığı ve Ha
va Kuvvetleri Komutanlığının ilgilileriyle temasları
nı yapmıştır.» Bunun dışında, bir başka yerinde, «Bu 
firmanın, Lockheed Firmasıyle ilgisi uçakların Lock
heed Firması lisansıyle yapılmasından ibarettir. Bu 
firma ile (yani Lockheed ile) muhatap olunmamıştır. 
Görüşme ve sözleşmeler Aeritalia Firmasının satış 
müdürü ile yapılmıştır» 

Halbuki, bilinmektedir ki, Hava Kuvvetlerimiz, 
memleketimizde ulusal uçak sanayii kurulması karar
laştırıldığı zaman, başka firmalar arasında Lockheed 
Firmasıyle de temasta 'bulunmuştur ve hatta, bir baş
ka firmayla, Northrop Firmasıyle birlikte en sıkı 
temasta bulunulduğu firma Lockheed Firmasıdır. 

Diğer taraftan... 

BAŞKAN — Sayın Işık, lütfen soru şekline ge
tiriniz efendim. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Diğer taraftan, 
yine bilinmektedir ki, Roma'ya giden heyetimiz, sa
dece italyan Hava Kuvvetleri ve Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcileri ile temas etmemiştir. Bu heyeti
miz oraya gittiği zaman Aeritalia Firmasının temsil
cileriyle ve aynı zamanda Lockheed Firmasının da 
temsilcisiyle temas etmiştir. Bu, heyetin dönüşünde 
Hükümete sunduğu, Hava Kuvvetlerimiz aracılığıy-
le Millî Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkan
lığına ve Başbakanlığa sunduğu raporda yazılıdır. 

Durum böyle olunca ve bu da bilindiğinden ka
muoyu bu açıklamaya da doymamıştır. Acaba, bu 
açıklamada yazılan bizim bildiklerimizle uyuşmadı
ğına göre; başka bilinmesi lâzım gelen, aydınlatılma
sı lâzım gelen hususlar var mıdır diye bir tereddüt 
doğmuştur. Böyle bir konuda, kamuoyunda en ufak 
bir kuşku doğurtulmasının ne kadar yanlış olacağını, 
değerli arkadaşımız Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen bizzat kendileri lütfedip bu kürsüden 
ifade buyurmuşlardır ve her şeyin aydınlanması için, 
her şeyi yapacağını ifade buyurmuşlardır. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

Şimdi sualimi arz ediyorum. Böyle bir durumu... 
(M. S. P. sıralarından «Sorunuzu sorun, sorunuzu» 
sesleri) 

Siz lütfen kendi işinize bakınız, Başkan burada 
Başkanlığını yapıyor. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Karşılıklı ko
nuşmayalım rica ederim, müdahale etmeyin. (Gürül
tüler) 

Sayın Işık, Sayın Işık lütfen bu tarafa hitap edin. 
Lütfen sorunuzu sorunuz efendim. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sabahtan be

ri yasin okuyoruz, biraz da ilim okuyun. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Durum böyle 
olduğuna göre, Sayın Millî Savunma Bakanımız du
rumun böyle olduğunu bilerek mi bu ifadeyi bu bil-
airiyi bu kadar muğlak şekilde yazmışlardır; yok eğer 
bilmeden yazılmışsa, bu temasları yapmış olan kim
seler tarafından kendisine bu neden bildirilmemiştir? 
Ve böyle bir tereddütü kamuoyundan silmek için, bu 
temasların ve bütün siparişlerin teklif tarihinden iti
baren dosya münderecatını bir sinema şeridi gibi ka
muoyunun önüne arz edip, kamuoyuna diledikleri 
gibi doyurucu bir bilgi verip ve kamuoyunun bu ko
nudaki kanaatini bu objektif sinema şeridi gibi bilgi
lere dayanarak yapmasında Türk ordusu için, Türk 
hükümetleri için bir yarar görürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — İzin verirseniz hemen cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yalnız kısa cevap 
rica edeceğim. 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sorun tamamen kendi zamanında ce
reyan ettiği için, tabiî benden daha iyi bilmektedir 
bu muameleleri, tamamen Sayın Işık'ın. Savunma Ba
kanlığı zamanında bu muameleler cereyan etmiştir; 
bunu arz edeyim evvelâ. 

Ben, bana verilen bilgiye göre bir demeç yaptım. 
O tarihte, o gün sabah erken geldiğim zaman süratle 
kamuoyuna bir şey vermek lâzım gelirdi. Acele ile 
arkadaşlarımız bir not getirdiler. Ona dayanarak bu 
bilgiyi arz ettim. 

Şimdi aslında şudur : Lockheed Firması anlaşılı
yor ki, lisans sahibidir, ruayalite almaktadır, lavhov 
almaktadır. Bu şirketle evvelâ bu türlü bir ilgisi var
dır. Onun arkasından Aeritalia Şirketiyle ayrı bir 
münasebeti olup olmadığı bizim meçhulümüzdür, 
ama biz muameleyi Aeritalia Firmasıyle yapmışız. 
Zatıâliniz döneminde yapılan bu alışveriş, tamamen 
Aeritalia Firmasıyle olmuştur. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Lockheed tem
silcisi de masada oturuyor. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Lockheed temsilcisinin sadece Lock-
heed'in mi, yoksa 40 - 50 firmanın mı temsilcisi ol' 
duğu tahkikat ile meydana çıkacaktır. 
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HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Raporda öyle 
yazılı. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
cevap alıyorsunuz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Çünkü gelen, çok müesseselerin temsil
cisidir, birçok müesseselerin temsilcisidir. Ama mu
kavele, zatıâliniz adına, imza edilen mukavele Lock-
heed'le değildir, Aeritalia iledir. Pazarlığı Aeritalia' 
nın satış müdürüyle yapmışlardır. Yanlarında bir de 
İtalyan albayı bulunmuştur İtalyan Hükümeti adına. 
Ama bu arada biraz önce arz ettim, ben birkaç şeyi 
birden beyan ettim : 

Birincisi, bir de Lockheed Firmasının mümessili 
olan Altay Firması tarafından bu teklifin vaki oldu
ğu beyanatımda var. 

İkincisi, bir lisans münasebeti olduğu var. Sadece 
ondan ibaret değil, ama o anda bana verilen bilgi, 
bu muamele tamamen Aeritalia iledir. Binaenaleyh, 
Lockheed'le olmamıştır dendiği için ben de bu kadar 
şey, belki biraz ileri gidilmiştir diyebilirim, bu be
yanı yaptım. Ama şimdi zaman ilerledikçe bütün bu 
teferruat öğrenilmektedir, yavaş yavaş ortaya çık
maktadır; hep beraber öğreniyoruz. Tetkikat, ümit 
ederim ki, bu konuda hiç esrar bırakmayacaktır, hep
sini çözecektir. O vakit Lockheed'in rolü, Aeritalia' 
nın rolü ortaya çıkmış olacaktır. 

Tahkikat sonunda elbette ki, kamuoyuna bir ge
niş bilgi verilecektir, hakkınız vardır; bu geniş bilgi
ye ihtiyaç var, ama bu anda tahkikat devam ediyor, 
henüz daha birçok şeyler karanlıktadır. Bunlar aydın
landıktan sonra bu bilginin verilmesinde ben de ya
rar görüyorum. 

Yalnız bir noktayı arz edeyim, hiç kimseyi itham 
edemezdim o bilgiyi verdiğim zaman. 

HASAN ESAT İŞIK (Bursa) — Bunu düşünmek 
bile kabil değil. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Evet. Çünkü bu muamele üç Hükümet 
zamanında cereyan etmiştir, gayet dikkatli davran
maya mecburdum ve nitekim bildirimde o vardır, ne 
isim zikrettim... Sadece muameleleri tarih seyriyle 
anlattım, ondan ibarettir. Ve o heyetin İtalya'da ay
nı zamanda Lockheed ile temas ettiğini sonradan öğ
rendim. 

MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yazılı olarak daha evve! soru sormuştum. 

BAŞKAN — Yazılıları ayrıca okuyacağım efen
dim. 

ı Başka soru soracak arkadaş var mı efendim? Baş-
I ka soru soracak arkadaş yok. Yazılı verilmiş olan 

sorular vardır. Soru sorma zamanı bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ünat Demir. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkanım, 

aracılığınızla Sayın Bakanıma şu soruyu yöneltmek 
istiyorum : 

I Bundan birkaç sene önce ortaya atılan «Kendi 
uçağını kendin yap» sloganı Türk kamuoyunda tu
tulmuş bir slogandır. Yalnız geçen yıl verilen «bahar
da kendi uçağımızı uçuruyoruz» demecinden sonra, 
daha bundan kısa bir müddet önce yine bir yetkili 
tarafından verilen demeçle, «ambargo nedeniyle 
«uçağımızı uçuramıyoruz» gibi efkârı umumiyede 
bir itimatsızlık ve tereddüt yaratan, yani «kendi uça
ğını kendin yap» sloganını zedeleyen bir hava doğ
muştur. Gerçek manada daha yakında ambargonun 
tesiri ile yapımı engellenen 'bu sanayie, daha yapı
mında ambargo bir engel teşkil ediyorsa, ilerde ima-

I ünde yine engel teşkil etmeyecek mi? Bunun için yet
kililer ne düşünüyor, Sayın Bakan ne düşünüyor, 
bunu cevaplamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sayın arkadaşımızın sualini pek iyi 
kavrayamadım. Yalnız... 

BAŞKAN — Efendim, uçağın yapılmasında am-
I bargonun tesiri olacak mı? Tek sual. 

MİLL SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Bu Amerikan ambargosundan mı? 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Ciddiyetten biraz 
uzak gibi geliyor; yani, ekonomi bilgisinden yoksun 

I gibi geliyor bu tez bana. Bunu demek istiyorum, bu-
I nurt için ne düşünüyorsunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Şimdi arz edeyim. Uçak imalâtı ile il
gili, biliyorsunuz bir şirket kurulmuştur; kanunu Mec
listen çıkmıştır, TUSAŞ dediğimiz ortaklıktır, daha 
doğrusu kurumdur. 

Türkiye'de uçak imalâtını bu kurum yapacaktır. 
Bu sebeple; uçak imalâtı da sadece arz ettiğim gibi,' 
nakliye uçaklarını Türkiye'de monte etme teşebbüsün
den başka bir teşebbüs olmamıştır. Bu şirketin faali
yete geçmesi beklenmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

I Sayın Etem Eken. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan; Sayın 

Bakan konuşmasında Amerika'nın savunma tesisle-
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rine el konulduğunu, ancak muhabere sisteminin 
Amerikalılar elinde çalıştığını söylemiştir. 

1. — Savunma sisteminin vazgeçilmez unsuru 
olan muhabere sisteminin kontrol altına alınmayışın
da milletimizin menfaati veya zararları nedir? 

2. — Amerika'nın Ortadoğu devletleriyle muha
beresinin devamının temini için mi el konulmamıştır? 

3. — Türkiye'de bulunan Amerikan üssü veya te
sisleri için; Hükümet herhangi bir icar veya kira ta
lebinde bulunmuş mudur? Bulunulmuş ise olumlu ve
ya olumsuz cevap alınmış mıdır? 

4. —Amerika'nın ambargo koyduğu silâhlara ay
rıca kira bedeli istendiği bazı gazetelerden öğrenil
mektedir, bu doğru mudur? Bunların açıklığa kavuş
masını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FER İD MELEN 
(Devamla) — Ben, muhabere tesislerine serbest bıra
kılmıştır demedim. Bir kısım tesislerin, ki bunlar esas 
tesislerdir, 'bu tesislerin faaliyeti durdurulmuştur. Di
ğer bir kısım tesisler ki, yardımcı tesislerdir veyahut 
sosyal tesislerdir, bunlar da gözetim altına alınmıştır. 

Bizim Silâhlı Kuvvetlerimizin murakabesi altında 
çalışmaktadırlar. Oradaki personelin ihtiyaçlarını 
karşılamaktadırlar; sineması var, radyosu var, gazi
nosu var vesairesi var. Bir de kendi aralarında mem
leket içinde muhtelif ortak savunma tesislerindeki 
muhaberelerine imkân verilmektedir. Gözetim altın
da faaliyettedirler. Faaliyetleri bundan ibarettir. 

İkincisi : «Bu üsler için kira istenmiş midir?» 

İzin verirseniz bu konuyu Dışişleri bütçesinde ko
nuşmakta yarar vardır, daha ayrıntılı cevap alabilir
siniz; ama benim bildiğim, kira diye bir şey konuşul-
mamıştır. 

Üçüncüsü : «Amerika'daki bizim silâhlar için 
kira istenmiş midir?» 

Evet, orada satınaldığımız ve depolarda veyahut-
da meydanlarda beklettiğimiz ambargo sebebiyle ge
lemeyen askerî malzemeler için kira istenmiştir. İs
tenmiştir ama, bunları sanıyorum ki, ödemedik. Am
bargo da kalkmıştır. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Nihat Saltık, buyurun efendim. 
NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sayın Başkanım, 

delâletinizle Sayın Bakanımdan cevaplandırılmasını 
istediğim sorumun özeti şöyledir: 

Millî Savunma Bakanlığı emrinde açılan imti
hanlarda, gerek memur imtihanları, gerek müstah

dem imtihanları ve gerekse tüm askeri okullarda 
açılan imtihanlarda bir uygulama yapılmış ve (bili
yorsunuz, sınavlar iki kademede olur, biri yazılı bi
risi de sözlü olarak yapılır) yazılı imtihanları kazanıp 
da, gerek memur, gerek askerî okullar için yurdun 
dört yöresinden gelen bu vatandaş ve gençlerimize 
gerek Millî Savunma, gerekse okullarda önemle 
Şarklı hemşehrilerimize sözlü soruların sonunda «ne
relisin» suali sorulmak suretiyle bir imaj ortaya kon
muştur. Askerî okullarda da aynı. Bu sorular konusu 
bilhassa en fazlası Tunceli'li hemşehrilerimizden bize 
intikal ettirildiği için Sayın Bakanıma sormak cüreti
ni kendimde görüyorum 

Binaenaleyh, bunu bu şekilde arz ettikten sonra, 
bunun yalnız Doğulu veya Tuii^eli'li hemşehrilerimi
ze sorulması nedeniyle, diğer yörelerden gelenlere so
rulmadığına göre, bu bir Bakanlık emri mi
dir, yoksa bugün Millî Savunmanın İçtüzüğünde böy
le bir kayıt var mıdır? 

Bu hususu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sayın arkadaşımı, hemen temin ede
yim, böyle bir şeyi ben mümkün görmüyorum. Bir 
defa ne böyle bir tüzük maddesi, ne yönetmelik mad
desi var. Sizin arkadaşlarınız da yakın zamanda Sa
vunma Bakanlığı yapmış arkadaşlar vardır, onlar da 
benim kadar bilirler; böyle bir şey söz konusu olma
mak lâzım. Ben duymadım, işitmedim, ama tahkik 
edeceğim. 

Yalnız şunu söyleyeyim, ben de Doğuluyum, ba
na «Nerelisin» diye sormadılar. (A. P., M. S. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar) 

NİHAT SALTİK (Tunceli) —' Sayın Başkan, 
karşılıklı oluyor özür dilerim. 

Sayın Bakanım kendisini karıştırmasınlar, biz 
kendisinden bahsetmedik. Biz, kendisinden bahset-
seydik başka türlü bir izahat verirdik. Başka türlü 
izahat vermediğimize göre ilâve ettik, dedik ki : 
«Hemşehrilerimizden bize aktarılan durumlardan bah
sediyoruz» Binaenaleyh, kendilerini katmaya lüzum 
yok. 

BAŞKAN — Lüzum yok efendim, yalnız burada 
yanlış anlaşılmaya da meydan vermeyelim, böyle bir 
tatbikatın da olmadığını ve tüzüklerde görülmediğini 
bildirdiler. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Neccar Türkcan, buyurun efendim. 
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NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, 
müsaadenizle bir konuda Sayın Bakanımızdan ma
lumat ve düşüncelerini rica edeceğim. 

Türkiyemiz geri kalmış ve hızla kalkınmaya yö
nelmesi gereken bir ülkedir. Bu nedenle 30 milyon 
nüfusumuz 40 milyon olmuş, askerlik çağına gelen 
gençlerimiz 500 binden 750 bine, yarın da 1 milyo
na yükselecektir. Bu nedenle bazı ülkelerin de uygu
ladığı gibi acaba gerek Hükümet ve gerekse Genel
kurmay Başkanlığı kendi emrine bağlı fakat ayrı ay
rı olmak şartıyle bir savunma, bir kalkınma ordusu 
kurup kurmamayı düşünmekte midir? 

Böylece bir senesi savunmada, 6 ayı da kalkın
mada olmak şartıyle askerliği 18 aya indirmeyi ve 
savaş anında veya ihtiyaç görüldüğünde kumandan
ları ayrı da olsa bir yıllık savunma hizmeti görece
ği için; kalkınmadaki askerimizin savunmaya akta
rılması şartıyle, düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Sayın arkadaşıma hemen arz edeyim 
- biraz evvel umumî izahatım arasında bu konuya 
da temas ettim - ihtiyaç fazlası yedeksubayların ve 
ihtiyaç fazlası erlerin kamu hizmetinde, vatan hiz
metinde ne suretle kullanılacağı konusunda çalışma
lar yapılmaktadır. Bu imkânları arıyoruz. 

Yalnız şunu arz edeyim : Silâhlı Kuvvetler, Ge
nelkurmayımız, bugün silâh altında bulunanların 
münhasıran askerî eğitim görmelerini iltizam etmek
tedir. Bunların ayrıca sürelerinin bir kısmını kamu 
hizmetlerinde geçirmelerinde sakınca görmektedir. 
Bu olduğu takdirde askerlik hizmetinin uzatılması 
lâzım; çünkü mevcut olan askerlik hizmet süresi ye
ni silâhların eğitimi için ancak yetmektedir. Binaen
aleyh; bunları bundan ayırıp kamu hizmetlerinde 
kullanırsanız eğitimde eksiklik olur. 

Ayrı bir ordu kurmaya gelince : Ayrı ordu diye 
ifade etmeyelim : «İhtiyaç fazlalarının kamu hizme
tinde ordu şeklinde mi, yoksa devlet teşkilâtına da : 

ğitılarak mı kullanılacağı...» Tabiî onların usullerini 
tespit etmek gerekiyor. Ama bu yapılacaktır, bu ih
tiyaç fazlası erler behemahal vatan hizmetinde, baş
ka bir hizmette kendilerinden faydalanılacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Erçelik. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başkan, 

Bakanımız hep yakın muharebe silâhıları üzerimde ko
nuştular. Uzak ve kısa silâhlardan" uçaklar için olan 
füzelerden, poiaris füzeleri, atom ve hidrojen bom

baları, napalm bombalarından hiç bahşetmediniz. 
Bunlar için bir tasarınız var mıdır? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Yani Türkiye'de imal etmeyi mi kas
tediyorsunuz?. 

BAŞKAN — Nükleer silâhlar efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERlD MELEN 

(Devamla) — Türkiye'de 'imal etmeye henüz tekno
lojimiz imkan vermez, takdir edersiniz. Binaenaleyh; 
şimdiden bu hevese kapılmak kuvvet israfı olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ölçmen, 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, sa
yın Bakandan iki sualim vardır. 

Birincisi Leopard tankları üzerinde basında le-
opard tanklarının Türkiye'de de Alman - Türk iş
birliğiyle yapılacağı veya satın alınacağı mealinde 
çıkan yazılarda bugüne kadar bir gerçekleşme ema
resi görülmedi. Sayın bakan da konuşması sırasında 
bahsetmediler. Durumu hakikî veçhesiyle öğrenmek 
'istiyorum. 

İkincisi, Almanya'dan son satın alınan iki deniz-. 
altı için herhangi bir firma, Türk veya yabancı firma 
aracılık yapmış mıdır? 

Altay Şirketi. Lockheed meselesine adı karışan 
Altay Şirketi bu iki denizaltının alımı için Bakanlı
ğınıza baş vurmuş mudur? 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. Buyurun sa
yın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Kara Kuvvetlerimiz Leopard tankla
rını seçmiştir. Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesine bu 
tip tankları almak istemektedir. Çünkü bugün Avru-
panın en güçlü tanklarıdır ve Nato'nun da standardı 
haline gelmiiştir. Bunlardan 150 kadar tanka sahip 
olmak istliyoruz; 4Q'ııı yapılmış olarak, diğerlerini 
de Türkiye'de montajı yapılarak kısmen Türkiye'de 
imal ederek. 

Bu mevzuda Almanlarla temas halindeyiz. Müra
caat ettik, Alman Savunma Müsteşarı geldi, bizden 
izahat aldı. Arkasından Alman Savunma Bakanı gel". 
di. Bu müzakere İlerliyor, daha çok sanıyorum ki 
finansman meselelerini halletmeye bağlı t kalacak, 
Almanlar bu silâhları bize vereceklerdir; fakat fiııan®-
man meselelerini kısa bir zamanda halledebildiğimiz 
takdirde bu silâhlara sahip olabileceğiz. 

Denizaltılara gelince; Demzaltıların siparişi bir 
hayli zaman evvel olmuştur. Bu sebeple böyle bir 
firmanın aracılık edir> etmediğine ben muttali dçğUim; 
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BAŞKAN — Yazılı da cevap verebilirsiniz sayın 
Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Yeniden tetkik ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Mustafa Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, bir 

süre önce Nato Başkomutanı Türküye'ye geldi ve 
gitti. Nato'da oluşumuzun 24 ncü yılını yaşıyoruz. 
Bu derece ani ve bu derece sessiz Nato kumandan
larının gelip gittiği görülmemiştir. O halde önemli bir 
sebebe dayanmak gerekir. Sayın Bakan bu konuda 
Yüce Meclise bilgi vermeyi düşünürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 

(Devamla) — Bu iki karargâh arasında yapılmış bir 
temastır, ayrıntısını bilmiyorum. 

Bu sebeple bilgi arz etmekte de mazurum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Yazılı sorular vardır, onları okuyorum: 
«Aşağıdaki sorumun sayın Millî Savunma Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Gaziantep 

. Mehmet Özmen 
«Bildiğiniz gibi gıda maddeleri askerî giderler 

arasında geniş bir yer tutmakitadır. Bu nedenle ku
ru fasulye, nohut, mercimek gibi maddelerin bir ka- . 
mu kuruluşu niteliğini arz eden Güney-doğu Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğinden temini düşünülüyor 
mu? 

Bunun için Koordinasyon Kurulu kararının de
ğiştirilmesi mümkün müdür?» 

Yazılı da verebilirsiniz sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN 

(Devamla) — izin verirseniz bunu biz inceleyelim, 
yazılı olarak cevap arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
«Görüşülmekte olan Millî Savunma Bakanlığı 

1976 yılı bütçesi dolayısıyle sayın bakandan aşağıdaki 
hususların cevaplarındırılmasını arz ederim. 

«Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet Par
tisi Koalisyonu devresinde TUSAŞ Şirketinin faali-

ete geçebilmesi için zarurî olan Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcisinin tayin edilmediği, o zamanki Mil
lî Savunma Bakanı olan Sayın Hasan Esat Işık ta
rafından bir Meclis Soruşturmasında beyan edilmiş
t i Şimdi ise sayın Ferid Melen tarafından mezkûr 
Bakanlık temsilcisinin tayin edilmiş olduğu ifade 
edilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin han
gi tarihlerde tayin edildiği hususunda...» 

Sözlü veya yazılı olarak cevap verebilirsiniz 
efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Kesin tarihi yazılı olarak arz edeyim, 
yalnız şunu söyleyeyem; umum müdürün tayininden 
çok evveldir. Yani Sanayi Bakanlığının umum 
müdürü tayin etmesinden çok evveldir. Uzun zaman 
boşta kalmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

«Sayın Millî Savunma Bakanımızın aşağıdaki 
sorularıma cevap vermesini saygılarımla arz ederim. 

İstanbul 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

«lı Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan bir 
kısım el telsiz cihazlarının hepimizi mutlu kılan bir 
biçimde gerekli teknolojiyi ülkemizde üreten bir Türk 
firmasına verildiği doğru mudur? 

2i Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı bulunan ve 
malî portesi 1 milyar Türk lirası civarında olan 5 
bin kadar SSB telsiz cihazlarının el telsizlerinde ol
duğu gibi ülkemizde üretilen veya Türk malı olabi
lecek şekilde yapılmasına olanak tanıyan teknoloji yi 
aktarmasına dayalı olarak askerî elektronik sanayii 
kurumuyle bu konularda geniş tecrübesi olan yerli 
kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilmesini ülke 
ekonomisine daha yararlı bulur musunuz? 

3. Bu büyüklükte bir ihaleyle ve bilinçli bir 
tutum sonucu sözkonusu teknolojilerin Türkiye'ye 
kazandırılması şansını sağlayan bu ihalenin söz ko
nusu teknolojiye aktarmalarını sağlaması için dü
şünceleriniz ve görüşleriniz nelerdir?» 

Bu da yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Yazılı olarak da arz edeyim; ama he
men şifahen şunu arz edeyim: Umumî izahatımda da 
temas ettim; telsiz elektronik cihazlar için bir şirket 
kurulmaktadır, kamu şirketi niteliğindedir. Hazırlığı 
yapılmıştır, statüsü vesaire, yakında faaliyete geçe
cektir. 

Esasen bu işleri bu şirket yapacaktır. 

Ayrıca, Kara Kuvvetlerimiz de ufak telsiz cihaz
ları için tesis kurmaktadır, Kara Kuvvetleri Vakfı; 
fakat bunlar faaliyete geçinceye kadar, âcil ihtiya
cımızı yerli olarak imal ettirmeyi düşündük, teklif 
aldık, henüz bir seçim yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Bakan Soru
lar bitmiştir efendim, teşekkür ederim. , 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 
(Devamla) — Efendim, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini açıklamak üzere 
sayın Hasan Dağer. Buyurun efendim. (C.H.P. sıra
larından alkışlar) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
muhterem mlilletvekilleri; 

Millî Savunma Bakanlığının 1976 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek amacıyle 
söz almış bulunuyorum. 

Bir milletin varolması ve itibar kazanabilmesini, 
şüphesiz ki, o milletin silâhlı kuvvetlerinin güçlü ol
ması oluşturur, gerçek de budur. 

Malûmlarınız veçhile, bir yıl evvel bugün Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinde belirttiğim üzere, 
Türkiye'de bulunan üslere elkoymakta geç kaldığı
mızı da belirtmiştim. Oysa Amerika, Yunanistan'
dan yana olup, ikili anlaşmayı hukuken ihlal ede
rek, Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini, Kıbrıs Ba
rış Harekâtını müteakip ambargo kararıyle açığa 
vurdu. Zira böyle riyakâr bir dost, düşmana ihtiyaç 
bırakmaz. Nitekim zaman gösterdi ki, Hükümet geç 
de kalmış olsa, ancak 25 Temmuz 1975 tarihinde 
aldığı karar gereğince, üslerin denetim ve gözetimi 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimize devredildiği ve üslerin 
faaliyetini durdurduğunu kamu oyuna duyurmuş oldu. 

Muhterem milletvekilleri, Amerika, Türkiye'de, 
bulunan Pirinçlik ve İncirlik üsleri sayesinde Orta 
Doğu ve Akdeniz hakimiyetini sürdürmektedir. Da
ha önemlisi İsrail'in muvaffakiyeti, istikbali bu iki 
tesise bağlı idi. Üsler, gözetleme ve ikmal bakımın
dan özellikle İsrail'e yardımcı oldukları içindir ki, 
İsrail hayatiyetini idame ettirebilmiştir. Dolayısıyle 
bu tesislerim marifetiyle, Amerika Orta Doğu'yu pet
rol açısından da zorlayabilmekteydi. Bu yüzden Orta 
Doğu ülkelerinin mağlubiyetini sırtımızda meşru kıl
mak suretiyle, İsrail'e zafer sağlamıştır. 

Pirinçlik üssü görev bakımından iki ananoktada 
mütalaa edilebilir: 

1. Gözetleme, 
2. Haberleşme. 
Gözetlemeyi, «Radar Antena» denilen radar yap

maktadır. Gözetleme sahası, Kuzeyden Rusya'dan, 
Güneyden Basra Körfezine kadar uzamaktadır. Gö-
zetleyici aldığı bilgileri haberleşme sistemine ulaştır
maktadır. Haberleşme (Telekomünikasyon) sistemi 
aldığı bilgileri süratle, Amerika'nın Kolorado eyale

tindeki Nortat Hava Üssüne bildirmektedir ve ora-
dan hemen Yunanistan ve İsrail'e bilgi verilmektedir. 

Özellikle Arap - İsrail savaşında üsler İsrail'e 
büyük çapta faydalı olmuş ve Arap kuvvetlerinin ha
reketlerini saniyen İsrail'e duyurduğundan, bu yüzden 
İsrail'in muvaffakiyetini mucip olmuştur. 

Pirinçlik Üssü, Amerika'ya muhtemel bir saldırıyı 
anında tespit edebilmekte ve buna göre savunma ted
birleri anında alınabilmektedir. Radarlar 30 dakika 
zaman tasarrufunu sağlayabilmektedirler. 

Amerika'nın Pirinçlik Üs komutanı Gol Robert, 
1 Ağustos 1975 tarihinde vazifeyi Lut Kolenel'e dev
rederken; «Türkler üs içindeki çalışmalarımızı engelle
yemezler ve buna mani olmaları da mümkün değildir» 
demişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri; 
20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtın

da, Türık Silâhlı Kuvvetlerimizin, gerçekçi ve Atatürk
çü varlıklarını bir kere daha ortaya koyarak, dünya 
kamuoyunun dikkatini çekerken, Amerika ise bu zafe
rimizi bir türlü hazmedememiştir. Bu muvaffakiyet 
maalesef politik sahada zamanla zayıflamaya yüz tut
muş ve Amerika'nın sıtmalı siyasetine yön vermiştir. 

Cephe Hükümetinin beceriksiz politikası, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin bütün dünyada yalnız bırakıldığı,, 
25 Kasım 1975 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunda su yüzüne çıkmıştır. 

Amerika, bugünkü tutumundan vazgeçmedikçe ne 
Yunanistan ve ne de Rum toplumunun ciddî olarak 
anlaşmalara yanaşmayacakları kesinlik kazanmıştır. 

Cephe Hükümeti iç çatışmalara önem verdiğinden, 
dış sorunlara eğilmeye vakit bulamamıştır. Onun 
içindir ki, bizi yalnız bırakmıştır. Gönül isterdi ki, iç 
meselelerimiz Silâhlı Kuvvetlerin dışında halledilsin. 
Bu cümleden olarak Anarşist, faşist ve komünist; mil
letimize ve memleketimize zarar getiren unsurlardan
dır, bu gibi eylemciler için, Türtk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddeleri yürürlüktedir. 

Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemeleri vazife başın
dadır. Oysa, Hükümetin sanıkları adalete teslim et
mesine «Hayır» diyenler mi var, yoksa gücü mü yet
miyor? 

Muhterem arkadaşlarım, bizim anlayışımızla milli
yetçilik kavramı bir zümrenin ipoteği altında değildir. 
Yani, benden olan milliyetçidir, olmayan milliyetçi de
ğildir ortamını hazırlayanların milliyetçiliğinden şüp
he ederim. Milliyetçilik, Atatürk'ün doğrultusunda va
tanı ve milleti korumak ve sevmektir. Bunun aksini 
iddia eden varsa, bunlar milleti kamplara bölme isti-
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<ladını gösterenlerdir. Türk Ordusu bütündür, milleti 
ile beraberdir. Bunun aksini düşünen ya- soysuz vatan 
hainidir veyahutta kızıl komünisttir. Bunu bilmeyen
ler gaflet içindedir. Bir milletin varlığı ordusuyla 
kaimdir. 

Muhterem milletvekilleri, aslında ordumuzun ça
ğın gereklerine uygun modern teçhizatla donatılması, 
araç ve gereçlerinin çoğaltılmasında geç kalınmıştır. 

Özellikle, artan geçim şartları karşısında subay, 
astsubay ve askerî personelin kıta tazminat ve yan öde
melerini yeniden ayarlamak zarureti doğmuş ve bu 
cümleden olarak, hatırlarda kaldığı veçhile, 3 Nisan 
1975 tarihinde Doğu'nun dört ilinde sıkıyönetim kurul
ması mevzubahis oldu. Cephe Hükümeti hem oy ver
memiş ve hem de kalkıp [«Cumhuriyet Halk Partisi kar
şı koydu» diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlar
dır. Bu tarz tutumlarıyle ciddiyetten yoksundurlar. 

Sıkıyönetim Doğu'da kurulmadı da ne oldu? Eğer 
anarşist, faşist, komünist ve mason eylemciler var
sa, bunlar Doğu'da değil, Batıdadırlar; ama iftiralara 
gelince, Doğu halkına yüklemekten geri kalmazlar. 
Şunu iyi bilsinler ki, Doğu halkı ordunun bir ferdinin 
emrini dahi aşacak mizaca sahip değildir. Yetmez mi 
Doğu halkına yağdırılan iftiralar? 

Aslında Silâhlı Kuvvetlerimiz taklitten sakınmalıdır. 
Zira, taklit yasal kurallara da ters düşer. Gün geçtik
çe sunî komandolar halkı tedirgin etmektedirler. Bir-
gün başka bir lider de kalkar «Benim de ordum var, 
Hükümete yardımcı olur» derse, bunların ölçüsü git 
gide nereye varacaktır? 

Kaldı ki, resmî komandolar herhangi bir araştır
maya çıktıklarında ilk hatıra gelen Türkeş'in koman
doları olduklarıdır. Facia nasıl önlenebilir? Bunun 
sorumlusunu tespitte yarar vardır. Orduya ait vasıflar 
namıyle vatana ve millete zarar getirmekten öteye gi
demez. Bu hallerin önlenmesi sorumluluğu başta hü
kümete düşer. 

BAŞKAN — Sayın Değer bir dakikanız kaldı efen
dim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri, Kıbrıs Türktür, ecdatlarımızın kanıyle yoğrul
muştur. Başkalarının haik iddiaları hukuk kaidelerine 
ters düşmektedir. Peyderpey, taviz vererek askerleri
mizi geri çekmekten başarımızı za'fa düşürür. 

Dünya kamuoyu şunu bilmelidir ki, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri hedeften asla dönemezler. Bir ülke askerî 
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araç ve gerecini temin ettiği kaynağı değiştirmekle il
gili olarak izlediği politikayı da değiştirmek zorun
dadır. 

Şurası muhakkaktır ki, karşılıklı ikili anlaşmalar 
gereğince askerî yardım, tarafların menfaatine dayalı 
olarak öngörülmüştür; yoksa bir iane dağıtılması an
lamına gelmemelidir ve buna da ihtiyacımız yoktur. 

Bu itibarla Millî Savunma Bakanlığının 1976 malî 
yılı Bütçesinin Silâhlı Kuvvetler camiası, vatan ve mil
letimiz için başarılı olmasını Allahtan niyaz eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değer. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Millî Savunma Bakanlığı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genelkurmay hizmetleri 449 831 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Millî Savunma Bakanlığı hiz-
meteri 2 297 411 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

103 Kara Savaş Gücü 14 285 685 000 
BAŞKAN — Bölümü Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Deniz Savaş Gücü 3 831 879 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Hava Savaş Gücü 6 595 194 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

106 

Lira 

'Silâhlı Kuvvetlerin Yeniden Teş
kilâtlanması, Silâh, araç ve ge
reçlerin yenileştirilmesi 6 040 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. KaJbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1976 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, 
(kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize 
hayırlı olmasını niyaz ederim. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1976 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 

kabulü münasebetiyle yüce milletimizin medarı ifti
harı olan kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize Meclisimi
zin sonsuz güven ve başarılarının devamına dair te
mennilerinin iblâğını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Ankara 

Dr. Oğuz Aygün 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 
Vaktin gecikmiş olması sebebiyle İçişleri Bakan

lığı Bütçesini görüşmek için bugün saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 01.50 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2,1976) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
yoru ile 1976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 

Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 .. 2 . 1976) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversiteesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 528) (Dağıtm'a tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-. 
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
526) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 9. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı: 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 10. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-< 
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 
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X 11. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M, Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 13. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 14. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

• dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 15. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 1.6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/379; 
C. Senatosu : 1/383) (M. Meclisi S. Sayısı : 251; C. 
Senatosu S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 .1976) 

X 17. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi: 13 .2 .1976) 

X 18. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı': 532) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2.. 1976) 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 20. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı : 
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2.1976) 

X 21. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 22. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 

(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 23. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

X 24. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe .kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı :.. 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta-

3 — 

rihi : 13 . 2 . 1976) 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 237 
Toplantı : 3 

1976 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 516) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 14 . 1 . 1976 gün ve 1/364-86 sayılı yazınıza karşılıktır: 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulıunun 4 . 2 . 1976 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 
olunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçesi ilişikte gönderikniştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Babanı 

NOT 
Açık oy neticesi : (148) 

Kabul : 103 
Ret 45 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 12*2* 1976 

Esas No. : 1/364, C. S. 1/368 
No. : 238 

Millet Meclisi Başkanhğına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1976 tarihi ve 32 nci Birleşiminde aynen kaıbul edilen 
«Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 yiı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ilişikte 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bütçe Kanma Komisyonu Başkam 
Aydın Miletvekili 

İsmet Sezgin 




