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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Görevle yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakan Mete Tan'a Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ve 

Bu yasama yılında iki ay izin alan İstanbul Mil
letvekili Halûk Ülman'a ödeneğinin verilebilmesi ka
bul edildi. 

İstanbul Milletvekili Osman Özer'in Sayıştay Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi de Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısının (1/52) (S. Sa
yısı : 47) görüşülmesine devam olunarak : 

Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilatı, 
Danıştay Başkanlığı ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri ka

bul edildi. 
20 Şubat 1978 Pazartesi günü saat 10.00'da top

lanılmak üzere birleşime saat 20.14'te son yerildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili İstanbul 
Memduh Ekşi Recep Özel 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

Dİ YAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı öz orun (Adana), Halil Karaatlı (Bursa) 

IHAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Birleşimini rçıyorum* 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/53; C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı ; 
19; C. Senatosu S. Sayısı: 730) (1) 

BAŞKAN — 1978 mali yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre, 1978 yılı Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 19 S, Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 

üzerinde, gruplar ve şahıslar adına söz alan sayın üye
lerin isimlerini sırasıyla okuyorum : Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Melik, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Sayın Sadi Somuncu-
oğlu, Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan Toksa-
rı, Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdülka-
dir Kaya; 

Şahısları adına, lehte; Semih Eryıldız, 
Irmak; 

Mehmet 

Aleyhte; Müfit Bayraktar, Adem Ali Sarıoğlu, 
Mehmet özutku, İlhan Aytekin, Recep Özel; 
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Üzerinde; Halil Karaatlı, Behiç Tozkoparan, Ke- ı 
mal Doğan, Mustafa Eşrefoğlu, Şener Battal. 

Gruplar adına görüşmelerimiz, programımıza ve 
alınan karara uygun olarak 20'şer dakika, şahıslar adı- I 
na 10'ar dakika olacaktır. I 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ah
met Melik, buyuran efendim. (CHP sıralarından al- I 
kışlar) I 

CHP GRUPU ADINA AHMET MELİK (Urfa) 
— Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 mali yılı I 
Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk I 
Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, toprak reformu, tarımdaki 
gelir ve toprak dağılımındaki adaletsizliği ve tarım- I 
sal alandaki işsizliği ortadan kaldırmayı amaçlar. Kır- I 
sal alanda oturan ve nüfusun büyük bir bölümünü I 
teşkil eden topraksız ve az topraklı köylülerin insan
ca ve hakça bir düzen içinde yaşayabilmeleri, toprak I 
ve su kaynaklarının adaletli ve dengeli bir. şeküde I 
kullanımına bağlıdır. | 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de toprak reformu 
konusu yeni bir sorun değildir. Cumhuriyetin kuru- I 
luşundan bu yana zorunluluğu zaman zaman tartışıl- I 
mıştır. Nitekim, Atatürk 1930 yüında «Memlekette 
topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Kooperatifleşmek; I 
maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri bir- I 
leştirmektir» diyerek, toprak ve tarım reformu ve 
kooperatifleşmenin gerekliliğini vurgulamıştır. Bu ge- I 
rcklilik zaman zaman tartışılmış; fakat bir türlü ger- I 
çekleştirilememiştir. Ancak, gerçek ifadesini ve anla- ] 
mim 1961 Anayasasında bulmuş olmasına rağmen, I 
1971 yılına kadar belirli çıkar çevreleri tarafından en
gellenmiş ve Anayasanın emri yerine getirilmemiştir. 
Toprak reformuna karşı bu direniş ve çağ dışı sömü- I 
ıü, 12 Mart muhtırası ile şekillenen 1757 saydı Top- I 
rak ve Tarım Reformu Yasasının çıkmasını sağlamış- I 
tır. Bu kanunun yürürlüğe girmesinde iki anaetken I 
vardır. Birincisi, topraksız geniş köylü kitlelerinin gi- I 
derek belirgin bir hale gelen toprak isteğidir. Bu is- I 
tek, Anayasanın ışığında Cumhuriyet Halli Partisi ta- I 
rafından uyarılmış ve politize edilmiştir. Köylüler ar
tık eskisi gibi sesciz ve uyuşuk değildiler; toprak isti
yorlardı. Geçtiğimiz dönemlerde, egemen çevreleri I 
böyle bir yasa hazırlamaya zorlayan nedenlerden biri 
budur. Diğer neden ise, Türkiye'de belli bir düzeye i 
gelmiş olan sanayi ve ticaret çevrelerinin de artık top- i 
rak reformuna ihtiyaç duymaşıdır. j 

— 261 

20 i 2 . 1978 O : 1 

Tarımda feodal ilişki, düşük üretim düzeyi demek
tir. Feodal nitelikte toprak ağalığının son bulması, 
ister istemez tarımda da burjuve ilişkilerinin gelişmesi 
sonucunu doğuracak, ticari hayatta canlılık yaratacak 
ve giderek sermaye birikimi sağlanacaktır. Bununla 
beraber, 12 Mart ara rejiminin özgürlükleri rafa kal
dırdığı bir dönemde, alelacele çıkardan 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Yasasımn, topraksız ve 
az topraklı kitlelerin sorununu çözmeyeceğine ve ye
tersizliğine inanan Cumhuriyet Halk Partisi, bu yasa
ya kırmızı oy vermeyi kararlaştırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin 
muhalefetine rağmen, 19 Temmuz 1972'de 1617 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Yasası, 
25 Haziran 1973'te de 1757 saydı Toprak ve Tarım 
Reformu Yasası, tüm eksiklikleriyle beraber yürürlü
ğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu yasanın hükmü gere
ğince, vakit geçirilmeden uygulamaya başlanması ge
rekirken, 14 Ekim 1973 seçimlerine kadar hiç bir şey 
yapılmamış, sadece göstermelik olarak bir müsteşar 
tayini ile yetinilmiş ve hiç bölge ilan edilmemişti. Ya
sanın öngördüğü yönetmelikler çıkarılmamıştır. Tüm 
bu eksik ve aksaklıklarına rağmen, Türkiye'yi çağdaş 
ülkeler seviyesine getirmenin tek adımı olabilecek bu 
yasa, karşı güçler tarafından sistemli olarak başarısız
lığa itilmiştir. 

Birinci Ecevit Hükümetinin kuruluş hazırlıkları 
yapılırken, geçmiş iktidar yangından mal kaçırır gibi, 
sağlam verilere dayandırılmadan, Ecevit Hükümetine 
büyük sorun yaratılması hedef alınarak; tüm olanak
lardan yoksun, hiç bir altyapı hizmeti götürülmemiş, 
feodalizmin en etkin olduğu Urfa ilinin toprak ve ta
rım reformu bölgesi ilan edilmesi de anlamlıdır. Bu
na rağmen, halkla bütünleşen ve gücünü halktan 
alan Cumhuriyet Halk Partisinin, bütün bu zor du
rumlara karşın, Urfa'da başlatılan toprak reformu uy
gulamasına cesaretle ve hiç ödün vermeden eğilmiş ol
ması da bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, 1974 yılında Ecevit Hüküme
ti güvenoyu alır almaz, daha önceki tüm engelleme
lere rağmen işe ciddiyetle sarıldı. Oluşturduğu inanç
lı ve yurtsever küçük bir kadro ile uygulamaya başla
dı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında yasa
nın öngördüğü yönetmelikler çıkarıldı. Urfa Bölge 
Başkanlığı aktif hale getirildi. Atanmış olan kadro ile, 
Anayasa ve yasa sınırlan içerisinde hızh bir şekilde 
tatbikata başlanıldı. 

Birinci Ecevit Hükümetinin kısa iktidar dönemin
de kadastro, toprak endeksi, altyapı yatırımları plan 



M. Meclisi B : 111 20 . 2 . 1978 0 : 1 

ve programa bağlanmış; yasanın öngördüğü arazi bil
dirimleri alınmış ve hak sahipleri tespit edilmişti. Alt
yapı yatırımları için 1 300 000 000 lira, yatırımcı ka
mu kuruluşlarına transfer edilmiş, yurt düzeyinde 
Hazine arazilerinin tespiti yapılarak, topraksız ve az 
topraklı hak sahiplerine kiraya verilmiştir. Yine bu 
dönemde, bölgede kamulaştınlabilecek 3 862 000 dö
nüm arazinin olduğu saptanmış, 200 bin dönüm ara
zinin kamulaştırma işlemleri sonuçlandırılmış, 12 köy
de arazinin dağıtım planlan 1 Haziran 1975'te dağı
tılacak şekilde hazırlanmıştı. Ayrıca, dağıtımla birlik
te Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kuru
luşu ye işlerliğini sağlamak için tarım girdileri sağ
lanmış ve bir bölüm çiftçinin eğitimi yapılmıştı. 

Sayın milletvekilleri, böylece Cumhuriyetten bu 
yana tarhşdagelen toprak reformu, yetersiz de olsa 
1757 sayılı Yasa ile ilk defa -• kısmen de olsa - Ece-
vit Hükümeti zamanında gerçekleştiriliyordu.. Urfa' 
daki çalışmaların hızım ve ciddiyetini gören topraksız 
ve az topraklı köylüler, hükümetlerine inanıyor ve 
güveniyorlardı. Çünkü, o tarihlerde Urfa bir şantiye 
görümünde idi. Çünkü bu çalışmalarla, topraksız köy
lüyü mayın tarlalarında kaçakçılık yapmaktan, sorgu
suz sualsiz jandarma namlularına hedef olmaktan çı
karacaktı. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, Milliyetçi Cephe 
Hükümetleri zamanında yapılanlara bir göz atmakta 
fayda görüyoruz. 

Birinci MC Hükümeti işbaşına gelir gelmez, ilk ic
raatı olarak, Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlı
ğının merkez ve Urfa'daki örgütündeki inançlı kadro
yu dağıtmakla işe başladı. Müsteşarından bölge baş
kanına, genel müdüründen grup başkanına, odacısın
dan çaycısına kadar tüm personeli ya görevden aldı 
veya kadrosunu indirme ile pasifize etti. Görevden 
alman ve atılan yurtsever kadronun yerine; yetenek, 
bilgi ve ihtisas aranmaksızın, yüksek derecelerle kad
rolu, sözleşmeli, yevmiyeli Milliyetçi Hareket Partili 
Ülkü Ocakları militanları getirilmiştir. Oysa, Ecevit 
Hükümeti zamanında yapılan tayin ve atamalarda, si
yasi düşünceleri gözetilmeksizin; bilgi, beceri ve ye
teneğe önem verilerek oluşturulan kadro; 58 uzman, 
ve 150 yardımcı personelden ibaretti. Bugün ise, yu
karıda bahis edildiği gibi, Ülkü Ocakh çıkışlı 2175 
kadrolu, sözleşmeli ve yevmiyeli personel çalışmakta
dır. Bu örgütte işe ahnmada Ülkü Ocaklarına kayıtlı 
oîraa koşulu aranmış ve aidat ödenme şartı getiril
miştir. Bu tip bir kadrolaşma ile Anayasa ve yasa ge
reğinin yerine getirilmesinin söz konusu olamayaca

ğı ortadadır. Bu kadro elemanları bir ocağın ve par
tinin militanları olarak çalışmış, adam Öldürme ve 
adam dövdürme bu ekiplerce yürütülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu saydıklarımız birer varsa
yım değildir. Kanıt mı istersiniz? Toprak ve Tarım 
Reformu Urfa Bölge Başkanlığı misafirhanesinde, 
kendileri tarafından tayin edilen; fakat kendileri gibi 
düşünmeyen bir avukat, 10 kişinin gözleri önünde ve 
yine kendileri tarafından işe alınan bir militan tara
fından, «davadan döneni vurun» emri gereğince öl
dürülmüştür. Yine bölgede iki uzmandan birisi idare 
binası önünde ve bir diğeri de çarşı ortasında bu ekip
ler tarafından dövdürülmüşüm 

5 Haziran seçimleri öncesi, Milliyetçi Hareket 
Partisi militanı bir uzman ve birkaç yardımcı perso
nel, dairenin resmi aracıyla Milliyetçi Hareket Parti
sinin seçim propagandasını yürütürken, suçüstü yaka
lanarak Akçakale Sulh Ceza Mahkemesince tutuklan
mışlardır. Yine bir kaç militan, Ankara Keçiören 
semtinde, Müsteşarlığın vasıtasını da kullanarak, 
Meslek Lisesini kurşunlamışlar ve suçüstü yakalana
rak tutuklanmışlardır. 

Hepimizin bildiği gibi, 3 Aralık 1977'de Cumhuri
yet Halk Partisinin Urfa'da tertiplediği mitingde si
lahların ve bombaların günahsız halkın üzerine atıldı
ğı, bir ölü ve çok sayıda yaralının bulunduğu olayda 
silahlar ve bombalar, Toprak ve Tanm Reformu Ur
fa Bölge Başkanlığı misafirhanesi ve bitişiğindeki Ül
kü -. Bir lokalinden atılmıştı. Yakalanan 85 kişiden 
79'unun Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığında 
çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Bu hadiseler, basına yansımış olanlardan sadece 
birkaçıdır. 

Sayın milletvekilleri, yine toprak ve tarım reformu 
çahşmaîanyla ilgili birkaç belgeyi ibraz etmek isti-
yorunii Birincisi; Haziran 1977'de Urfa Bölgesinde 
çalışan 661 Ülkü Ocaklı yardımcı personel listesi (lis
te elimdedir sayın arkadaşlanm). 

İkincisi ve önemlisi de (o da elimde,), Toprak ve 
Tanm Reformu Bölge Başkanlığında çabşan ülkücü
lerin kurduğu bir oba ile ilgili bir belgeden bazı pa
sajlar okumak istiyorum. Belge aynen şöyle başlıyor: 
«Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığında ça
lışan ülkücü gençler tarafından bir oba kurulmuştur. 
Obanın kuruluşunun amacı, gençlerin tam bir ülkücü 
olarak yetişmeleri ve davramşlanm kontrol etmelerini 
sağlamak, daire içindeki ahenkte bütünlüğü temin et
mektir.» 
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Obanın amacı bu şekilde belirtildikten sonra, oba 
görevlileri tek tek sayılmakta ve «Obanın Görevleri» 
başlığı altında şöyle denilmektedir: «Elemanların se
miner ve toplantılara katılmalarım ve aidatların top
lanmasını sağlamak...» Yine aynı yazıda; «Bu husus
lara uymayanların, hata işlemekte devam ve ısrar 
edenlerin çıkışları verilecektir» denmektedir. 

Bu belgeden de anlaşılıyor ki, işe giriş ve çıkışlar 
yetkililer tarafından değil, oba tarafından yapılmakta
dır. 

Yine, amaç dışı çalışmaları yoğunlaştırmak için, 9 
ilde Eğitim Merkezi Müdürlüğü adı altında yeni ör
gütler kurulmuş ve burada ocak ve parti çalışmaları 
devlet bütçesinden ve devlet tarafından yürütülmüş
tür. 

Böylece, Cephe İktidarı döneminde devlet örgütü 
işgal edilmiş, devlet bütçesinden devletin araç ve im
kânları da kullanılarak, reform örgütü, partili ocak 
merkezi haline getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de MC dönemindeki 
kamulaştırma ve dağıtım işlemleri ile ilgili bazı hu
suslara göz atalım. 

MC Hükümetinin toprak reformu ile ilgin" yetkili 
Devlet Bakanı Sayın Erkovanh, 3 Kasım 1976 tari
hinde yapmış olduğu basın toplantısında, Urfa Bölge
sinde kamulaştırma işlemlerinin bitmiş olduğunu ve 
1 793 925 dönüm arazinin kamulaştınldığmı belirt
miştir. Oysa bu miktar, Birinci Ecevit Hükümeti za
manında saptanandan 2 milyon dönüm daha azdır. 
Cephe İktidan, bu tutumu ile 2 milyon dönüm arazi
yi kamulaştırmanın dışında tutarak, topraksız, az top
raklı ve ezilenden yana olmadığım, toprak bekleyen 
76 bin çiftçi ailesini hiçe sayarak, reform ve halka 
inançsızlığım bir kez daha göstermiştir. 

Cephe Hükümeti, işbaşına gelir gelmez yönetme
likleri de toprak sahiplerinin istekleri istikametinde 
değiştirmiştir. Şöyle ki, «Toprağı Verimli İşletme Yö
netmeliği» değiştirilmek suretiyle yasaya aykırı olarak 
«Mektupla işletme» usulü getirilmiştir. Bu değişikliğe 
göre, arazinin yerini dahi bilmeyen, senelerce bölge
ye dahi uğramayan kişilerin arazileri kamulaştırma 
dışı bırakılmıştır. 

Yine Yasanın 3 ncü maddesi, siyasi ve şalisi çı
kar aracı olarak kullanılmış, ikinci ve üçüncü sınıf 
araziler, toprak endeksleri obuasına rağmen, uydur
ma tutanaklarla tarım dışı arazi gösterilmek suretiyle 
kamulaştırma dışı bırakılmıştır. 

Ayrıca, Örnek Tarımsal İşletme Yönetmeliğine gö
re örnek tarımsal işletme isteminde bulunan yüzlerce 

j talep içerisinde, sadece Milliyetçi Hareket Partisi Ur
fa Milletvekili adayı ve Parti Bölge Müfettişinin ken-. 

I dişine ve kardeşlerine örnek işletme hükümlerinin tat
biki ile bu kişilerin örnek çiftçi kabul edilmiş olması-
da partizanlığın en iyi bir kanıtı değil midir? 

Yasamn 5 reci maddesi «Aile başkanı» m tarif et
mesine rağmen, yandaşları kişilerin kolejlerde okuyan 
küçük çocukları bile aile başkanı sayılmış ve kamu-
laştınlacak araziler, siyasi çıkar uğruna bu kişilere 

I bağışlanmıştır. 
I ön Tedbirler Yasasının 6,7 ve 8 nci maddeleri de

vir ve temlik, ifraz ve taksimlerin durdurulmasına ve 
Yargılayın da bu yöndeki kararına karşın, bunlar yok 

I farz edilerek, politik çıkar karşılığı geniş tarım ara
zilerini kamulaştırma dışı bırakarak ve kamulaştırma 
kararlan da, daha evvel alınan arazilerin de tapuya 
tescilleri yapılmayarak, 1 Kasım 1976 tarihinden son
ra, toprak sahipleri tarafından devir ve temliklerine 
göz yumulmuştur. 

MC İktidarının, toprak reformu kapsamına giren 
2 milyon dönüm araziyi, Anayasa ve yasa hükümleri 
tanımayan uygulamalarıyla yandaşlarına nasıl peşkeş 
çektikleri bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu uygulama 
ile Anayasa ve yasalar ihlal edilmiş, haksız, taraflı ve 
partizanca uygulamalar demokratik hukuk devletine 
ve topraksız köylü kitlelerine ihanet edilmiştir. 

Diğer taraftan, kamulaştırılan ve Devlet Hazine
sinden kamulaştırma bedelleri ödenen ve Hazine adı
na tescil edilmiş olan tarım arazileri de dağıtılmamış, 
yandaşlarına ve güçlü kişilerin işgaline göz yumul
muştur. 

Toprak Reformu Yasasının anahedeflerinden biri, 
toprağı olmayan ve az topraklı olan çiftçi ailelerinin 
yeterli toprağa kavuşturulmasıdır. Cephe İktidarı, 
inançsızlığın ve aldatmacılığın örneğini bu konuda da 
göstermiştir. Cephenin toprak reformu ile sorumlu 
Devlet Bakam, basındaki açıklamaları ile çelişkiler 
içine düşmüştür. 25 Haziran 1975'te, yıl sonuna ka
dar 10 bin kişiye toprak dağıtılacağım açıklamış; ay
nı Bakan, 3 . 11 . 1976'da, yalnız 636 aileye toprak 
dağıtabüdiklerini beyan etmiştir. 

Aynı günler içerisinde hazırlanan 1977 Bütçe Ka
nunu tasarısında, 197Tde 1 milyon dönüm arazi da
ğıtılacağını söylüyor; oysa 1977'de bir dönüm arazi 
dahi dağıtılmıyor. 

Yine, 25 Haziran 1977'de, örgütün başına getiri
len Müsteşar, her 10 günde 5 köyde toprak dağıtımı 
yapacaklarım belirterek, halkla alay etmenin başka 

I bir örneğim gösteriyor. 
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Sayın milletvekilleri; devlet örgütünü işgal akında 
tutanlardan, devletin arazisini belirli kişilere peşkeş 
çekenlerden, devletten para alarak halkımızı kamplara 
bölenlerden, devlet bütçesini ve araçlarım parti büt
çesi ve araçları sayanlardan, örgüt binalarım silah 
depesu ve üs haline getirenlerden ve bu işler için izin 
veren yöneticilerden hesap sorulmasını Ecevit Hükü
metinden beklemek, halkımızın en tabii hakkıdır. 

Zaten mevcut Hükümet tarafından, toprak refor
mu ile ilgili tüm işlemlerin durdurulmuş olması da, 
bu hesap sormanın bir işaretidir. 

Sayın milletvekilleri, her konuda olduğu gibi, Cep
he Hükümeti 1978 yılında toprak reformu konusun
da da bir enkaz bırakmıştır. 1978 yılında, Ecevit Hü
kümeti bu enkazı basan ile kaldıracaktır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Melik. 
AHMET MELİK (Devamla) — Ecevit Hükümeti, 

toprak reformu konusunda neler yapacağım progra
mında şöyle belirtmiştir : 

«Hakça bir toprak dağıtımına ve toprağın en ve
rimli biçimde kullanımına olanak vererek, Anayasa
ya uygun yeni bir Toprak Reformu Yasası, en kısa 
sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
tır. 

Bu yasa kabul edilirse, yurdun gereken her böl
gesinde, özellikle toprak dağılımı bakımından adalet
sizlik bulunan yörelerde toprak reformu gerçekleştiri
lecek; geçimi toprağa bağlı olanların kendi toprağım 
işler duruma gelmesi ve ileri teknolojiye dayan verim
li çiftçilik yapabilmeleri sağlanacaktır. 

Büyük topraklar, Anayasa kuralına ve demokra
tik hukuk devleti ilkelerine ve hakkaniyete uygun ola
rak kamulaştırılıp dağıtılırken; Hazine topraklarının 
da, yetersiz ve az topraklı çiftçilere dağıtılmaları sağ
lanacaktır. 

Toprak reformu ile birlikte, tarımda verimi artı
rıcı sulama tesisleri, altyapılar, kamu hizmetleri ve 
teknolojik olanaklar, devletçe ve devlet katkısı ile ye
terli düzeyde sağlanacaktır. 

Yaygın ve güçlü demokratik bir kooperatifçilik 
harekâtı, reformla birlikte gerçekleştirilecektir. 

Fazla toprakları ve kendi işlemedikleri toprak
ları kamulaştırılan kimselerin, ödenecek kamulaştır
ma bedellerini üretken yatırımlarda değerlendirmele
ri; böylelikle hem kendi gelirlerim güvence altına al
maları, hem de ülkenin gelişmesine katkıda bulunma
ları olanağı sağlanacaktır. 

Geçmiş yıllarda, toprak reformu uygulamaların
da, uygulamayı sürüncemede bırakan ve beli bir böl

gede haksızlığa yol açan tasarrufların ve adaletsizlik
lerin tekrar edilmemesine özen gösterilecektir.» 

Sayın milletvekilleri, 1978 bütçesi ile Ecevit Hü
kümeti, toprak reformundaki yozlaşma dönemlini ka
patıp, gerçek bir reform dönemini başlatacaktır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Melik. 
AHMET MELİK (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
Bunun için ilk iş olarak, biçim yönünden iptal 

iptal edilmiş olan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Yasası yerine yeni bir toprak reformu yasası
nın 10 Mayıs 1978 tarihine kadar süratle MecEs-
lerden geçirilerek, yalnız Urfa da değil, ülke çapında 
geniş bir toprak reformu uygulamasına girişilecektir. 
Bizim gerçekleştireceğilmliz toprak reformu ile, topra
ğın dengeli bir şekilde dağıtımı sağlanacak, köylümüz 
yıllardır özlemini çektiği toprağın gerçek sahilini ola
cak; köylü toprağına, toprak da sahibine kavuşacak
tır. Toprak daha çok ürün verecek, tarımda ulusal 
ve bilimsel gelir artacak, köylümüz ekonomik ve si
yasal açıdan özgür olacaktır. Ağa balkısı hissetme
den siyasal haklarını kullanacak, yüzlere değil, yüz-
binlere toprak dağıtılacak ve bunlar demokratllk halk 
kooperatifleri çatısı altında örgütlendirilecektir. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1978 
yılı Bütçesinin, ülkemize ve tüm toprak özlemlini çe
kenlere yararlı olması dileğiyle Yüce Meclisin sayın 
üyelerine grupum ve şahsım adına saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Mülliyetçii Hareket Partisi Grupu adına Sayın 'Sadi 

Somuncuoğhı, buyurun efendim. 

MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞLU 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, 
şu anda, 1978 ydı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçesini görüşüyoruz. Bu görüşmelere baş
larken hepinize saygılar sunarım. 

Ancak, biraz önce konuşan sayın Cumhuriyet 
Halk Paritüsİ sözcüsünü dinleyince, 1978 yılı Toprak 
Reformu BütçesM değil de, Milliyetçi Hareket Par
tisinin mahkûm edilmesini sanki müzakere ediyoruz, 
sandık ve ağızdan dolma yalanlarla buraya gelmek 
yerine rakamları konuşhuisa idi. 

AHMET MELİK (Urfa) — Befee var belge. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — . toprak 

reformunun başlangıç dönemindeki Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarında ne kadar kamulaştırma yapılmış, 
ne kadar toprak dağıtılmış, ne kadar altyapı hizmeti 
götürülmüş; bunları rakamlara dökse idi, ondan son-
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ra işbaşına gelen Demirel Hükümetleri zamanında 
aynı kalemlerde, yani kamulaştırmada, toprak dağıtı
mında, kiralamada, altyapı hizmetlerinde, eğitim ye 
araştırma çalıştırmalarında neler yapılabildiğini ra
kamlarla ortaya koysa idi, Yüce Heyetinfiz de bu iki 
tabloyu karşılaştırarak bir kanaate varsa idi, sanıyo
rum ki, çok seviyeli ve çok faydalı bfir iş yapmış 
olurdu; ama burada bu yola gedilmemiş tir. Bizim 
kanaatimize göre, çok yanlış bir şekilde başlatılan, 
adeta mezhep esasına, parti esasına göre toprak da
ğıtımı hazırlıkları yapılan bir döneme övgü dizildi 
ama, ondan sonraki dönemin rakamlarının verilme
sinden süratle kaçınıldı. 

Şimdi, sayın sözcünün yanlışlarından birkaç ta-
nesiine huzurunuzda işaret etmek isterim. Diyorlar M: 
«Urfa da Cumhuriyet Halk Partisinin mitingi oldu, 
Ülkü - 1 binasına bitişik olan Toprak ve Tarım Re
formu Bölge Misafirhanestiniden halka kurşun yağ
dırıldı» 

Bu iki bina birbirine yakın değil, bitişik değil 
çok uzaktır, hiç alakası da yoktur. Bu kadar yalanı, 
kendisinin de o bölgenin bir insanı olarak söyleyebil
mesi gerçekten üzüntü vericidir. 

Sayın milletvekilleri, yine, «Urfa mitingin/de Cum
huriyet Halk Partililer kurşun yağmuruna tutuldu» 
iftirasının ne kadar gerçeklere ayları olduğunu, bu
rada iki gün önce sayın Cevheri bir açıklama müna
sebetiyle gelmiş; aslında kurşun yağmuruna Urfa 
halkını tutanların Cumhuriyet Halk Partili müütanlar 
olduğunu kendi gözleri ile gören, sabit ifadesi ile tek
rarlamıştır. 

Şimdi sizlere o tarihli olayı, yani Urfa'da yapılan 
Cumhuriyet Halk Partisi mitingi sonunda Sayın Ece-
vifin yanında Silahlı militanların halka namluları 
nasıl doğrulttuğunu belgesi ile sunuyorum. (Bir der-
gîiyi eline alarak gösterdi). (MHP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Hami kimse, kendisini devlet kuvvetlerinin yerine 
koymayacaktı, hani devlet kuvvetleri varken kimse 
kendi güvenliğimi korumaya kalkmayacaktı ve böyle 
yapılması zorbalıktı, eşkıyalıktı, kanun ve hukuk ni
zamını yıkmak?.. Bu nedir o halle sayın üyeler?,. 

Bu, sadece Urfa mitingine has da değil. Trabzon, 
Erzincan, Tokat, Giresun mitinglerinde de silâhların 
gölgesinde halk, tehdit altına ahnarak, kurşunların 
vızıldadığı ortamda miting seyretmiştir ve bu miting
de bu kurşunları halkın üzerine yağdıranlar, daha 
sonra poz poz gazetecilere fotoğraflarını çektirerek, 
kabadayılık gösterisi de yapmışlardır. 

Sayın üyeler, şimdi, Urfa'da yapılan Cumhuriyet 
tarihimizin ilk topram reformu çalışmalarıyla ilgiK, 
İki bölüm halindeki görüşlerimi sunuyorum: 

1 Kasun 1974 tarihinde başlayan reform çalışma
larında, 1973 ve CHP'nin iktidarda bulunduğu 1974 
yılında, ciddi, kayda değer bir hareket olmamış, bir 
karış toprak dağıtılmamış, bir kooperatif kurulma
mış, bir Türk Lirası dahi kredi dağıtılmamıştı. Mil
liyetçi kadrolar hükümeti yüklendikten sonra, Urfa 
İlinin tapulaması ve toprak endeksi çalışmaları ta
mamlamıştır. 1 Kasım 1976 tarihinde kamulaştırma 
tamamlanmış, 1 787 199 dönüm arazi Toprak Re
formu Müsteşarlığının eline geçmiştir. Kamulaştırılan 
arazilerde ifraz, toplulaştırma ve dağıtım hizmetlerine 
ağırlık verilerek, 1975-1976 ve 1977 yıllarında 
1 100 000 dönüm arazinin kaba ifrazı, 125 000 dö
nüm arazinin toplulaştırma projeleri gerçekleştirile
rek, 168 128 dönüm arazi dağıtılmış, 50 080 dö
nüm arazi kiraya verilmiştir. İfraz ve toplulaştırma 
çalışmalarına devam edilerek, bu yıhn Mayıs ayın
da, 1978 yılının Mayıs ayında tamamlanması için, 
öteki teknik kadrolara sahip bazı Devlet kuruluşla
rıyla bir protokola bağlanmıştır^ Dağıtılan arazilerin 
süratle üretime geçmesi, topraklandırılacak çiftçilerin 
kooperatiflerde teşkilatlandırılması ve iskân edilme
leri gerekmektedir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Par
tisi döneminde hiçbir hizmet, faaliyet olmamıştır. 
Reforum bölgesinin tarımsal yerleşim kooperatif 
merkezleri ve çalışma bölgeleriyle, tarımsal gelişme 
plan ve programları hazırlanarak uygulamaya geçil
miş, 1975 - 1976 ve 1977 yıllarında kurulan 12 koo
peratife 70747 381 Türk liralık kredi verilmiştir. To
hum, gübre, ilâç, alet ve ekipman temin edilerek, 
Urfa'da 419 adetlik traktör parkı kurulmuştur. Böy
lece, dağıtılan bütün tokmaklarda, hazırlanan plana 
göre, ekim ve hasat işlemleri yapılmıştır, 34 köyün 
imar planı yapılarak topraklandırılan çiftçilerin iskânı 
sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bundan önceki hükümetler 
zamanında reform çalışmalarında yatırımlara büyük 
Önem ve yer verilmiştir. Urfa İlinde 2 446 576 965 
liralık yatırım planlanmıştır. Bu projelerle 260 000 
dönüm arazinin sulanması, 691 köye içme suyu, 225 
köye elektrik götürülmesi, 2 447 km. köy yolu, 227 
km. il yolu yapımı, 45 adet sağlık evi, 5 adet yatılı 
bölge okulu, lise ticaret lisesi, kız meslek lisesi, 60 
adet gübre deposu, yem fabrikası, ziraat alet ve ma
kineleri fabrikası, kooperatif binaları yapımı öngörül
müştür. 1975 yılma kadar sadece 379 327 406 liralık 
yatırım yapılabilmiştir. 1975 yılında 510 992 730 Ura, 
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1976 yılında 322 788 000 Ura, 1977 yılında (Ekim 
ayı itibarıyla söylüyorum) 193 003 230 lira olmak 
üzere toplam 1 406 111 466 lira harcama yapılarak, 
% 80 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, reform bölgelerinin dışında, 
bütün memleket çapında 94 008 dönüm arazi kamu 
kuruluşlarına tahsis edilmiş, 39 690 dönüm arazi Ha
zine tasarrufuna bırakılmış, imar planlan ve sanayi 
yatırımları için 549 138 dönüm arazi tarım dışı amaca 
tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, Hazine arazilerinden, 28 880 affleye 
1 096 701 dönüm arazi kiralanmış, 2 624 246 dönüm 
mera tahsisi yapılmıştır. Ayrıca, bütün ülke çapında, 
reform bölgeleri il, ilçe ve köy çapında tespit edi
lerek; 1976 yılında 6 ,1977 yılında 2 reform bölgesi 
ilan edilmiştir. 

Toprak ve tarım ref orunlunu istismar vasıtası ol
maktan çıkarmak, ülke ve dünya gerçeklerine, iüm 
ve tekniğe uygun bir sistem içinde ele alıp, ciddi esas
lara istinat ettirmek gerekmektedir. Bu bakımdan, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının kuruluş ve 
faaliyetlerini düzenleyen 1757 sayılı Toprak ve Ta
ran Reformu Kanununun Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmesi ve iptal işleminin 10 Mayıs 1978 
tarihinde yürürlük kazanması dolayısıyla, uygulamada 
çıkacak hukuki boşluğu doldurmak amacıyla, Yüce 
Parlamentonun gündemi nazarı dikkate alınarak, za
manımızda 2 adet kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bun
lardan bir tanesi, hazırlanan esas kanun tasarısının 
Yüce Parlamentodaki müzakeresi uzun zaman ala
cağı hesap edilerek, mevcut 1617 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu öntedbirler Kanununda gerekli de
ğişiklik ve ilaveler yapan Toprak ve Taran Reformu 
Geçici Kanun tasarısı. İkincisi de, 1757 sayıh Top
rak ve Tarım Reformu Kanununun yerine kaim ola
cak Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarısıdır. Bu 
iki kanun tasarısından biri kanunlaşmadığı takdirde, 
tatbikatta büyük problemler çıkabilecektir. 

Şöyle ki: 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının kurul
duğu 1973 yılından bugüne kadar, üan edilen reform 
bölgelerinde ve yurt düzeyinde olmak üzere çahşma-
lar yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde Urfa timde 
1 787 199 dönüm arazi kamulaştırılmış ve kamulaş
tırma bedeli olarak 462 989 000 Ura tahakkuk etti
rilmiştir. Yine Urfa'da 168 128 dönüm arazi toprak
sız ve az toprakh ailelere dağıtılmıştır. 12 adet Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifi kurutarak, 
70 747 381 liralık kredi dağıtılmıştır. Altyapı hizmet

leri için 1 419 873 436 Ura harcanmıştır. Bunların 
dışında, yurt düzeyinde, 221 785 971 liralık çiftçi 
kredisi açılmıştır. 1 044 000 dekar tarım arazisi top
raksız ve az topraklı çiftçi ailelerine kiraya verilmiş
tir. Bu hizmetlerin hukuki dayanaktan noksan kal
maması, vatandaşın mağdur edilmemesi için, zamanı
mızda Toprak ve Tarım Reformu Geçici Kanun ta
sarısı hazırlanmış ve Hükümete sunulmuştu. Ayrıca, 
1757 sayılı Kanunun 4 seneyi aşkm uygulamasında 
aksayan yönleri düzeltilerek, ülke gerçeklerine uygun 
demokratik ve adil bir toprak ve tarım reformu için 
yeni bir kanun tasarısı daha hazırlanarak Hükümete 
sunulmuştu. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının önü
müzdeki günlerde Hükümette nasıl bir değişikliğe 
uğrayacağım bilmemekle beraber, Yüce Parlamento
dan süratle çıkması gerektiği inancım taşımaktayız. 

Saym milletvekilleri, Urfa'da yapılmış başka bir 
çalışmadan daha söz etmek istiyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında merkez 
köyleri olan, bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
daha şümullü bir düzenlenmeyi öngören «Tarım kent
leri projesi» nin uygulaması hazırlıkları tamamlan
mıştır. 4 ilçeye bağh çeşitli sayılardaki köy birimleri
nin tarım kentleri halinde yerleşme düzenlenmesine 
kavuşturulması için gerekli araştırmalar ve planla
malar yapılmıştır. Ancak, bu hazırlıkların gerçekle
şebilmesi için bu bölgede toprak dağıtımının yapıl
ması gerekmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, şimdi de, bu Hükümet 
zamanında ne yapıldığına bakalım. Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsünün büyük umutla beklediği 
bu Hükümet döneminde neler yapıldı? Yıllardan beri 
reform şampiyonluğu yapan, reformlar yapılmadığı 
için anarşinin meydana geldiğini ileri süren Cumhu
riyet Halk Partisi İktidarı, şu anda Urfada toprak 
reformu çalışmalarını durdurmuştur. Gerekçe olarak 
da, «Geçmiş işlemler gözden geçirilecek» denilmiştir. 

Saym milletvekilleri, geçmiş işlerin gözden geçi
rilmesi toprak reformu çalışmalarına engel değildir. 
Bir yandan toprak dağıtımı hazırlıkları bütün hızıyla 
devam ederken, öbür yandan da geçmiş işler incele
nir, gereği yapılırdı. Zira, Urfa'da kamulaştırma iş
lemi 1 Kasım 1976 yılmda tamamlanmıştır. Kasım 
1976'dan bu yana yapılmak istenen; Devletin, daha 
doğrusu Müsteşarlığın daha doğrusu Müsteşarlığın 
üzerinde bulunan 3 milyon dönüm civarındaki top
rağın, yıllardan beri toprak bekleyen 100 binin üs
tündeki topraksız ve az topraklıya verilmesidir. Bu 

— 266 — 



M. Meclisi B : 111 20 ,: 2 . 1078 O : 1 

maksatla da, toprak dağıtımının darboğazı olan teknik 
ve ifraz ve tescil işlemlerinin süratle yapılabilmesi 
için, Tapu Kadastro ve Toprak İskân gibi kuruluşlar
la bütün Urfa'da işlemlerin 10 Mayısa kadar tamam
lanması amacıyla protokol imzalanmıştı. Bu Hükü
metin yaptığı; toprağın hisselere ayrılması için arazi 
üzerinde yapılacak olan ifraz ve tescil işlemlerinin 
durdurulması, yani toprak dağıtımının geciktirilme-
sidir. 

Sayın milletvekilleri, ne oldu da Sayın Ecevit ve 
ekibi toprak reformunu bu kadar kulak arkası edebil
di? Bir zamanlar başka şahısların müHderini işgal 
eden işgalci kadınların başına geçerek, «Anayasanın 
emrettiği reformu siz yapmazsanız, halk kendi yapar» 
demiş.... 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — İşgalci siz
siniz. 

BAŞKAN — Rica ederim sayın üye, bir üye ko
nuşurken diğer grup nasıl dinliyorsa, arkadaşlarımın 
aynı hassasiyet içerisinde davranmalarım rica ediyo
rum. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Dün an
lattım, bundan sonra da bu kürsüden işgalleri geniş 
olarak anlatacağız. 

« Halk kendi yapar» demişti, ne oldu? Yoksa 
bu konuyu, başka bir sloganları olan, «Toprak iş
leyenin, su kullananın» fetvasına göre mi halledecek
ler? Yani, toprağı şimdi işleyen ağalar toprağın üs
tünde kalacak, yıllardan beri toprak bekleyen fakir 
fukara köylü de açlığa mı mahkûm edilecek? Şu 
andaki manzara, fakir fukaranın aleyhine dönen bu 
çelişkili noktada durmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hükümet zamanın
da toprak reformunun yozlaştırıldığını iddia eden 
CHP, şimdi değil yozlaştırmak, işi büsbütün rafa kal
dırmıştır. Toprağın kendisine dağıtılmasını bekleyen 
binlerce topraksız köylümüz, toprak sahipleriyle CHP 
İktidarı arasındaki çirkin pazarlığın bitmesini bekle
mekten başka ne yapabilir? Sahte fukara babalığı ve 
sahte reformculuğun maskesi böylece bir daha düş
müştür. Bütün günahı kanunu eksiksiz uygulamak
tan ibaret olan dürüst ve çalışkan memurları itham 
ederek, geçmiş dönemdeki uygulamaları tetkik ettir
mek bahanesiyle, Sayın Ecevit reform uygulaması
nın durdurubnası için emir verirken, hangi yetkiye 
dayanmaktadır? Bir taraftan topraksız köylüyü kış
kırtarak arazi işgallerini teşvik eden CHP, diğer ta
raftan büyük toprak sahiplerimn koluna girmiştir. 
Bu, iki yüzlü ve hilekâr CHP politikasının tipik bir 
misalidir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin asıl mesefcsinin re
form yapmak değil, reform yaygarası ile ortalığı ka
rıştırmak okluğu, bir defa daha anlaşılmıştır. 

Ecevit; «Ne yapahm, sulandırılmış hükümet böy
le olur» diyerek veya «CHP programını tamamıyla 
uygulamıyoruz» diyerek kendini mazur gösteremez. 
İktidar olmak uğruna, rejimi allak bullak edecek 
şaibeli tertipler içine giren kendisidir. Hükümetin ka
pısına dayanacak her alacaklı ortağın hesabını, mil
letimizin sırtından vermeye ka&arsa, bu işin sonu 
nereye varır? 

Muhalefetteki partileri çağ dışı ilan edip, bütün 
çağdaşların kendisinde toplandığım söyleyen Cum
huriyet Halk Partisi, çağ dışı bir toprak mülkiyetine 
mahkûm olmuştur. İlle de iktidar olacağım diye kat-* 
landan bu mahkûmiyet CHP'ye inhisar etse bir sö
zümüz olmayacaktı; zira, CHP buna ezelden beri 
mahkûmdur. Ancak, beraberinde, miHetimizii ve Dev
letimizi de mahkûm etmeye kalkmaktadır ki, buna 
müsaade etmemiz mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, burada konuşan Cumhuriyet 
Halk Partsinin sayın sözcüsü, Urfa'da fakir fukara
ya toprak dağıtmadığı için milliyetçi hükümetleri suç
ladı. Halbuki, ne kadar toprak dağıtıldığım ve 10 
Mayıs'ta Urfa'daki bütün toprakların teknik ifraz ve 
tescilinin yapılması suretiyle tamamının dağıtıma ha
zır olabilecek bir noktaya geldiğini yukarıda sözle
rimle ifade ettim. Ama kendisi de Urfa'nın çok ta
nınmış bir toprak ağası olan Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü, bu Hükümetin toprak reformu uygula
masını durdurmasıyla kendi topraklarına kavuşmuş 
ve halen de topraklarını işlemektedir. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Urfa'nın 
toprak reformu bölgesi ilan edilmesinin çok manidar 
olduğunu söylüyor. Kim ilan etti sayın üyeler? 
Urfa'yı toprak reformu bölgesi olarak kim ilan etti? 
Kendilerinin zihniyetinin hâkim olduğu bir hükümet 
ilan etmedi mi? Buraya gelip, bu kadar geçmişi ters
yüz ederek ve hiçbir şekilde bu ilanda payı olmayan 
siyasi kadroları ithama kalkmak, gerçekten insaf öl
çüleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, 
bu teşkilatta çalışan binlerce insan içerisinden, çe
şitli yerlerde kanunen suç sayılacak birkaç fiilde bu
lunmuş kimseyi ele alarak, bundan, o zamanki Hü
kümeti kuran siyasi kadroları ve Milliyetçi Hareket 
Partisini mahkûm etmeye yönelen ahkam çıkarttı. 
Sayın üyeler, bu, Cumhuriyet Halk Partisinin âdeti-
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dir. Bir örneği alır, bir misali alır, bir topluluk içe
risinde kabahat işlemiş bir insamn hareketini alır ve 
«örneğin» diyerek bütün o kitleyi mahkûm etmeye, 
suçlu ilan etmeye kalkar. Bu ne ölçüde yaygındır, bu 
«örneğin» diye bütün kitleye genellediği olay ne öl
çüde yaygındır; bunu hiçbir zaman vicdan ölçülerine 
vurmayı aklına getirmez* 

Eğer - nerede olursa olsun - toprak reformunda 
veya başka yerde, kendimizin yakım - uzağı, kanu
nen suç işlemiş kim varsa, bunu savunmak bizim 
aklımızın ucundan geçmez. Zira, milliyetçi düşün
ceye bağlı olan insanlar samimi iseler, böyleleriyle 
mücadele etmek vazgeçilmez görevleridir. Ama, yine 
böyle birkaç örneği alarak, fedakârca, gerçekten tak
dire şayan çalışma yapmış ve büyük başarı sağlamış 
bir kadroyu, memurundan siyasi heyetine kadar bu 
kadar ölçüsüzce suçlamaya kalkışmanın, kanaatımız-
ca insani sorumluluk ölçüleriyle de bağdaştırılması 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet hükümetlerinin 
başaramadığı toprak ve tarım reformunun ük defa 
bugünkü seviyeye getirilmesinde büyük emeği geçmiş 
bulunan ve gerçekten takdire layık şekilde çalışan 
Müsteşarlık personeline huzurunuzda teşekkür ederek 
bunu kayıtlara geçirmek istiyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, toparlayınız sa
yın sözcü. 

SADİ SOMUNCUOĞLU <Devamla) — Değerli 
üyeler, sözlerimi burada tamamlıyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1978 
yılı Bütçesinin milletimize, Devletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncuoğ-
lu< 

AP G'rupu adına Sayın İhsan Toksan, buyurun 
efendim. 

AP GRUPU ADINA İHSAN TOKSARI (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1978 yılı Bütçesi 
hakkındaki Adalet Partisi Grupunun görüşlerini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın mUletvekilleri, 1978 yılı, toprak ve tarım re
formu uygulamaları yönünden şanssız bir yıl olmuş
tur. Çünkü, bu yılda toprak ve tarım reformunun» 
muhalefetteyken müdafii, iktidarda iken uyutucusu 
olan Sayın Ecevit'in başında bulunduğu Hükümet iş

başına gelmiştir. Artdc bu Hükümetten toprak ve ta
rım reformunu beklemek bir hayaldir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Süleyman 
Demirel'in toprak reformuna temelden karşı olduğu
nu biliyoruz. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
İHSAN TOKSARI (Devamla) — Göreceğiz. 
Artık bu Hükümetten toprak ve tarım reformunu 

beklemek bir hayaldir. Zira, bu Hükümetin kuruluşu
nun temelinde, toprak ve tarım reformunun memleket 
düzeyinde yaygınlaştırılması değil, Anayasa ve ka
nunlar çizgisinde uygulaması değil, uygulamaların 
durdurulması pazarlığı yatmaktadır. Bu pazarlık, 
Ecevit Hükümetinin temel direklerinden biridir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Ecevit ve Hükümet
leri iş yerine laf yapmayı, icraat yerine istismarı, ya
tırım yapma yerine hizmetlerin inkârını kendisine de
ğişmeyen bir şiar edinmiştir. Bu nedenledir ki, daha 
dün Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Büt
çesi Senato'da görüşülürken, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına siöz alan Samsun Senatörü Ziya Gök-
alp Mülayim: «Cephe iktidarı her alanda olduğu gi
bi, toprak reformunda da bir enkaz bırakmıştır» de
miştir. Biraz önce konuşan Sayın Halk Partisi sözcü
sü de aynı sözü tekrarlamıştır ve yine aynı Ziya Gök-
alp Mülayim «Reform uygulamasını rafa kaldırdı
lar» diyebilmiştir. Toprak ve tarım reformunu kim-
rafa kaldırmıştır; Sayın Ecevit'in başı bulunduğu Hü
kümet mi, yoksa Sayın Demirel Hükümetleri mi? Bu
nu belgeleriyle ispata geçmeden önce, Ecevit Hüküme
tinin toprak ve tarım reformu konusunda ne yaptık
larını bir görelim. 

Bilindiği gibi, toprak ve tarım reformu uygula
masına 1 Kasım 1973 tarihinde Urfa'da başlanmış
tır. Bundan iki ay sonra Sayın Ecevit iktidara gelmiş
tir. İktidara geldikten hemen sonra, çok yakınlarda 
bulamadığı için ta Güney Amerika'ya kadar giderek, 
Ailende Şili'sinin Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarı marksist, komünist Beytelmen'i Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığına müşavir olarak atamıştır. 
Ayrıca, Urfa bölgesine militan işgalci kadrolarını yer
leştirmiştir. Hizmet olarak 10 ay zarfında tek bir şey 
vardır, o da, üç-beş yönetmelik ile 122 0:00, dönüm 
arazi kamulaştırmasıdır. Bu dönemde topraksız çiftçi
ye ne bir karış toprak verilmiş ve ne de bir kuruşluk 
kredi dağıtılmıştır. İşte, Sayın Ecevit'in bir iktidar bo
yu yaptığı hizmetin toplamı budur. 

Esasen, Sayın Ecevit'ten başka bir şey yapması da 
beklenemezdi. Çünkü, o zaman o Hükümetin progra-
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ımnda «Toprak ve tanm reformu» ibaresi bile yok
tu. 

Sayın milletvekilleri, buna karşılık, Sayın Süley
man Demirel'in Başbakan olduğu hükümetler döne
minde, geçmiş dönemin hataları tashih edilerek, Ana
yasa ve kanunlara uygun, vatandaşa güven veren bir 
uygulama ile kanuni süresi içinde, 1 356 vatandaşı
mıza ait 1 767 000 dönüm arazi, 495 milyon lira be
delle kamulaştırılmıştır. 1 187 çiftçi ailesine 178 813 
dönüm arazi dağıtılmıştır. 

Sayın Süleyman Demirel'in Başbakan bulunduğu 
dönemde, 2,5 milyara yakın olan yatırımların 
1 200ı 000 000 liralık kısmı fiilen gerçekleştirilmiştir. 

Yatırımlar olarak; 227 kilometrelik il yolu, 2 447 
kilometrelik köy yolu yapımı, 10 adet okul, 45 adet 
sağlık evi, 260 bin dönüm arazi sulaması, 41 köye 
elektrik verilmesi gerçekleşmiş; ayrıca Hilvan'da yem 
sanayi fabrikası ile, ziraat alet ve makineleri fabri
kası kurulmuştur. Urfa'nın tarımsal yerleşim ve koope
ratif planlaması tamamlanmış, 12 adet toprak ve ta
rım reformu kooperatifi kurularak, 71 milyon liralık 
kredi dağıtılmıştır. 332 adet traktör ithal edilerek, 
fakir çiftçinin hizmetine sunulmuştur. Bununla da ye
rinilmemiş, memleket çapında, 548 köyde 28 880 çift
çi ailesine 1 096 000 dönüm Hazine arazisi kiraya ve
rilmiştir. 483 köye 2 624 000 dönüm mera tahsisi 
yapılmıştır. Ayrıca, 634 konuda 549 138 dönüm ara
zi tarım dışına çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, işte sizlere, Sayın Süleyman 
Demirel'in Başbakan olduğu hükümetlerin icraatlarını 
kaba çizgilerle arz ettim, Sayın Ecevit'in başında bu
lunduğu hükümetlerin de icraatını belirttim. Arada bu 
kadar mesafe bulunan İcraatlan, yine Sayın Ecevit 
ve partisine mensup milletvekilleri inkâr edecekler mi
dir? Yine enkazdan rafdan, dolapdan bahsedecekler 
midir? 

Görüyoruz ki, Sayın Demirel hükümetleri laf ye
rine icraat yaparak, vatandaşa hizmet götürerek, 1 
olan reform bölgesine 2 üçe ve 5 köyü de eklemek su
retiyle reformu yaygınlaştırmaya çalışmış, rafa kaldır
mamıştır. Sayın Ecevit'in başı bulunduğu Hükümet, 
hükümet olma pahasına, reformu İstanbul'da otel 
odalarına kiliuemiştir. 

Şimdi Cumruriyet Halk Partisinin reformcu mil
letvekillerine soruyorum: «Ağa» dediğiniz kişilerin 
topraklarının akıbeti hakkında bu Hükümetten de 
sorular soracak mısınız? Yoksa, büyük umutlar bek
lediğiniz bu.Hükümetin, reformu bir ağanın kucağın
da uyutmasına razı mı olacaksınız, seyirci mi kala
caksınız? 

Değerli milletvekilleri, muhalefette iken, meydan
larda, kürsülerde «Toprak işleyenin, su kullananın» 
diyen Sayın Ecevit şimdi ne yapacaktır? Urfa'da ka
mulaştırılmış toprakları kimlere peşkeş çekecektir? 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiştir. İptal hükmü 10 Mayıs 1978 
tarihinde yürürlüğe girecektir. Tedbir alınmadığı tak
dirde, devletin toprakları sahipsiz kalacaktır. Urfa'da 
işte o zaman, Sayın Ecevit'in bahsettiği doğa kanun
ları işlemeye başlayacaktır. Topraksız çiftçi Urfa'da 
toprak beklerken, toprak hasreti çekerken, Sayın Ece
vit de kürsülerde yine nutuk çekecek; fakat reformu, 
kilitlediği otel odasından çıkaramayacaktır. Böyle, 
sönmeye başlayan umut iktidarlarının geride bıraka
cağı enkazları temizlemek, fakir çiftçinin yüzünü gül-
dürebibnek, topraksız çiftçiyi bugüne kadar olduğu 
gibi toprak sahibi yapmak Allah'ın lütfuyla yine Sa
yın Demirel hükümetlerine nasip olacaktır. 

'Sayın Ecevit, hükümet olma aşkına, sudan baha
nelerle toprak ve tarım reformu uygulamasını durdur
muştur. Asıl sebep bir ağanın hatırıdır. 15 senedir, 
vatandaşları topraklı ve topraksız diye ayırıp birbiri
ne düşürdü. Şimdi ise, Sayın Ecevit'in bir zamanlar 
kendisini milletinin düşmanı haline getirdiği toprak 
sahibinin mi, yoksa yoksul edebiyatıyla ıstıraplarım 
kendisine siyasi malzeme yaptığı topraksız vatandaş
ların mı yanında olduğunu anlamak mümkün değildir. 
Bu da, Ecevit'in her memleket meselesinde olduğu 
gibi bu konudaki samimiyetsizliğinin ve çok yüzlü
lüğünün delilidir. 

«Toprak ağalan, marabalar, ırgatlar» diye nutuk 
çeken Halk Partililerin bundan sonra ne konuşacak-
lanm merak etmekteyiz. Liderleri Sayın Ecevit gibi, 
dün söylediklerinin bugün aksini söylemeye kalkma
sınlar. Kendileri unutabilirler; fakat millet asla unut-
maZi 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Onu Demirel yapı
yor, 

BAŞKAN — Rica ediyorum, karşılıklı konuşma
yalım lütfen* 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın Ecevit, 
egemen çevrelere, burjuvaziye çatarken, egemen çev
relerin tesiriyle hükümet kurmuştur. Ecevit, Halk Par
tisi Sözcüsünün dediği gibi, hükümet kurma gücünü 
halktan değil, toprak ağalanndan, egemen çevreler
den almıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü burada, toprak-
sızlann değil, toprak ağalarının müdafaasını yapmış
tır. Muhalefette iken toprak ağalanndan 500 defa 
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bahsederlerken, şimdi, konuşmalarının sonunda dil 
ucuyla bir defa bahsetmişlerdir. Çünkü, daha fazla bah
sedemezdi; toprak ağaları iktidarlarını düşünürler. 
Halk Partisinin Sayın Sözcüsü toprak ağası olduğuna 
göre, talbii kendisine çatamazdı. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cevabım ve
recek; toprak ağası olup olmadığının... 

İHSAN TOKSARI (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şimdi Sayın Ecevit'ten, şu sorulara cevap 
vermesini bekliyorum: 

1. 1757 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmiştir. 

Sayın Hükümet, programına aldığı yuvarlak söz
lerin dışında, açıklık ve kesinlikle yeni reform kanu
nu için ne yapacaktır? 

Sayın Demirel Hükümeti tarafından hazırlanan ta
sarıyı en kısa zamanda Meclislere getirip, kanunun 
samîmi olarak takipçisi olacak mıdır? 

İ4 Bugüne kadar «Toprak işleyenin, su kullana
nındır» diyen Sayın Ecevit, yeni kanunda bu espriyi 
getirecek midir? 

3. Urfa'da toprak ve tarım reformu uygulaması
nı sebepsiz yere, sırf hükümet olma aşkına durduran 
Sayın Ecevit, bundan sonra ne yapacaktır? 

4. Urfa'da kamulaştırılan ve Hazine adına tescil 
edilen topraklan, işleyenler mi kullanacak, yoksa or
taklık hükümetine destek olan toprak ağaları im işle
yecektir? 

5t 10i Mayıs 1978'e kadar kanunu çıkaramayaca
ğına göre - İnşallah, ümit ederiz çıkarır - Urfa'da 
Hazineye mal edilen 3 milyon dönüm arazi kime ik
ram edilecektir? 

Bu sorulara ciddi, kesin, açık cevap bekler, büt
çenin Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını Cena
bı Allah'tan niyaz ederim. (AP ve MHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tokrası. 
Sayın Ahmet Melik, «MHP Sözcüsü konuşmasın

da beni toprak ağası olarak itham etmiştir» diyorsu
nuz. 

Şahsınıza yönelik, isminiz bahsedilerek bu ifadenin 
kullanıldığını tespit edemedim. Ben, genel anlamda 
kullanıldığını ... 

AHMET MELİK (Urfa) — «CHP Sözcüsü» de
d i 

BAŞKAN — Tespit edemedim. 
Bu bakımdan istediğinizi yerine getiremeyeceğim 

Bir sataşma olduğunu kabul edemiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «CHP Söz
cüsü» dedi efendim 

BAŞKAN — «CHP Sözcüsü» olarak söylediğini 
tespit edemedim. Zabıtları getireyim efendim, bak
tırayım, karar vereceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Zabıtları 
getirtin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, zabıtları tetkik ederek 
karar vereceğim efendim. 

MSP Sözcüsü Sayın Abdülkadir Kaya, buyurun 
efendim. 

MSP GRUPU ADINA ABDÜLKADİR KAYA 
(Siirt) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1978 Mali Yıh Bütçesi ile ilgili, Milli Selâmet Par
tisi Meclis Grupumuzun görüşlerini açıklamak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, topraksız köylüyü top
raklandırmak maksadıyla, devlet elinde bulunan Ha
zine arazisinin dağıtımı maksadıyla Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu 1945 yılında çıkarılmıştır. Bu ka
nun bir toprak tevziini öngörmektedir, toprak ve 
tarım reformu kanunu değildi. 

1945 yıllarım müteakip, toprak tevzi komisyon
ları kurularak toprak dağıtımına başlatılmıştır. An
cak, bu toprak tevzii, toprak ve tarım reformu ma
na ve şümulüne girememektedir. Zira, toprak ve ta
rım reformu, mana itibarıyla, bölgenin zirai, sosyal 
ve kültürel yapısını bir üst düzeye çıkarmak, bölge
ye altyapı tesislerini götürerek elektrik, yol, su, 
okul, sağlık hizmetleri, imalat sanayii, sulama ve 
drenaj şebekelerinin tesislerini kurmak, birim toprak
tan arzu edilen verimi elde etmek manasını kapsar, 
kaliteyi yükseltmek manasım kapsar. Yoksa, «toprak 
ve tarım reformu toprak tevziidir,» deyip meseleye 
bu yönden bakmak yanlıştır. 

Toprak ve tarım reformunda yalnız toprak bö
lünmesi değil, aynı zamanda işletmecilik rantabilite-
leri gözönünde alınarak, toprakların birleştirilmesi 
esası da dikkate alınır. 

Bütün bunları nazarı itibara alarak, toprak ve 
tanm reformu, adilane, mülkiyet prensiplerine halel 
getirmeden, mülkiyete saygılı olmak ve bir haksızlık 
aracı değil, milletimizin içinde bulunan fakir ailele
rin emrine hizmet götürmek ve toprak satın alın
ması esasına dayanmalıdır. Toprak sahipleri mağ
dur edilmeden alım satımlar yapılabilmelidir. An
cak üzüntüyle belirteyim ki, işlemler, toprak sahip
lerine eziyet haline gelmiştir. Toprak sahibinin elin
den toprağı ölü pahasıyla çıkarılmıştır, ödenmek 
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istenen cüzi miktar da uzun yıllara bağlanmıştır. Bu 
işlemlerin en çok sıkıntısını çeken de, pilot bölge 
olarak seçilen Güneydoğumuzun Urfa ilidir. Borada 
toprak sahipleri cidden sıkıntı içerisindedirler. 

Toprak ve tarım reformu için 1970 yılında* ifr 
baren, aşağı yukarı, ortalama olarak her yıl 1 mil
yara yakın veyahut 1 milyarın üzermde para har
canmaktadır. 

1976 yılı sonuna kadar, geçmiş Meclis zabıtların
dan aldığımız notlara göre, sadece 736 aileye toprak 
dağıtımı tahakkuk etmiştir. Ancak, flgffi uzman ar
kadaşlarımızdan aldığımız bilgilere dayanarak şu ra
kamı veriyorum : 3 760 aileye toprak dağıtılmıştır. 
Harcanan 4 milyar liraya karşılık, 3 bin aileye top
rak dağıtımı azdır, harcanan miktar ile mütenasip de
ğildir. Eğer, toprak reformu için harcanan 4 milyar 
lira, sanayiin başka herhangi bir sektörüne yatırıl
mış olsaydı, inanıyorum ki, alman neticelerden çok 
daha rantabl ve daha cazip neticeler alınacaktı. İs
ter mekanik, ister elektromekanik sanayii tesislerinde 
4 milyar lira harcanıp tesisler kurubaydı, bunlarla en 
aşağı 6 - 1 0 bin kişiye istihdam imkânı sağlanabilirdi. 
Yani 6 - 10 bin aileye geçim imkânı sağlanabilirdi. 
Ayrıca, toprak sahipleri de toprağını, hiç şüphesiz ki 
işletmeye devam edecekti. , 

Muhterem milletvekilleri, acizane kanaaümca, bu
güne kadar Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı 
tam manasıyla rantabl bir çalışmadan ziyade, az da 
olsa israfa kaçmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bizim kanaatimiz ve 
inancımıza göre, toprak bizatihi mukaddes bir mef
humdur. Atalarımız, saf ve temiz insanları toprağa 
benzetirler. Toprak, bakıldığı nispette hiç nankörlük 
etmeden karşılığını verir. «Topraktan geldik, topra
ğa gideceğiz» diyoruz. «Toprak ana» diyoruz ve bu 

- şekilde toprağın insana olan yakınlığım en güzel şekil
de ifade ediyoruz. Elbette ki güzel şeye herkes sahip 
olmak ister. Bu itibarla her vatandaşımızın, alınteri 
nispetinde bu güzel toprağa sahip olma hakkı vardır. 

İnsanoğlunun oluştuğu günden itibaren toprakla 
münasebeti başlamıştır. Esasen, insan yapısının ham
maddesini toprak teşkil etmektedir. Anayasamız da 
«Herkes miras ve mülkiyet hakkına sahiptir» der; 
der ama, öbür yandan da toprak tevziine yer vern*. 
Mühim olan, kanun boşluklarından istifade etmek 
değildir; mühim olan, hüsnüniyetle kanunları tatbik 
etmektir. Kanunlar hiçbir zaman mükemmel olamaz; 
zira kanunlar insan zekâsının eseridir, tnsan mükem
mel olmadığına göre, meydana getireceği eserler de 

! hiçbir zaman mükemmel değildir. Mükemmel olan, 
ysfcnz ve yama ABahtır ve Allahın meydana getirdiği 
eserlerdir. 

Muhterem mıHetvekiIIeri, aslında toprak dağıtımı 
i tabii haliyle tahakkuk etmektedir. Zira nüfus coğal-
I nıasıyla ve arazinin mirasçılara intikali yoluyla top

rak parçalanmakta ve bölünmektedir. Hatta, memle-
j ketimizin birçok yerlerinde mirasçıları doyurmamak-

ta, mirasçılar mevcut arazilerini elden çıkarıp, kasa
ba Ve şehirlere göç etmek mecburiyetinde kalmakta-

t dalar. Bu, sadece mirasçılara intikal eden araziler için 
değ»*, aynı zamanda, devlet eliyle tevzi edilen toprak
lar İçte de varittir. Tevzi edilen topraklarını feragat 
yoluyla elden çıkaran vatandaşlarımız az değildir. 
Toprak tevzii, aslında tabii yolla devam eden bu du
rumu biraz daha çabuklaştırmaktan öteye gitmemek
tedir. Kısacası, toprak sınırlıdır; genişleyen, büyüyen 
bir şey değildir. Eğer bu toprak bugün bize yetiyor
sa, 15 - 20 sene sonra yetmeyebilir. Onun için, her 
şeyden önce biz, tarımda tekniğe, eğitime hız verelim, 

[i makineleşmeye yön verelim. 

I Toprak ve tanm reformu birçok memleketlerde 
başarıya ufeşamamışrır. Memleketimizde de başarı
ya ulaşafeftmesi şüphe ve münakaşa götürebilir. Zira 

] ışfeeneciMt, bilgi, kültür ve teknik ister; yani toprak 
E ve tanm reformu beraberinde bu unsurları ister. Ak-
I si takdirde toprak yapısı bozulabilir. Buna misal var-
I dfer : Konya'nın Çumra Ovası yanhş ve bilgisiz sula-
I malardan ötürü çoraklaşmış, binlerce dönüm arazi 
I elden çıkmıştır ve ıslahı için büyük harcamalara sc-
I bebiyet veren problemleri meydana getirmiştir, 

I Muhterem milletvekilleri, arz ettiğim gibi toprak 
I sınırlıdır. Toprağımızdan, birim topraktan azami ve-
I rimi almak için çalışmalıyız. Bunun için de büyük 
I araştırmalar yapmalıyız. Aslında büyük araşürmala-
I ra,. geniş araştırmalara büyük para harcamaları la-
I zımdır. Bu hususta Amerika Birleşik Devletleri, Bre-
I zilya ve Meksika, araştırmalara büyük paralar har-
I camışlardır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri, mı-
I sır için harcadığı her 1 dolar için 700 dolar kâr et-
I mistir. Brezilya kahve için harcadığı paraların yüz-
ı lerce mislini kâr. etmiştir. Meksika, - mcmleketimiz-
I de de tatbikatı görülmüştür - Meksika buğdayıyla 
I bayağı bütçesini zenginleştirmiştir. 

I Toprak tevzii deyip, meseleye basit gözle bakmak 
I ver âdeta «şanon külahını bunun kafasına, bunun kü-
I lahını da onun kafasına deyip meselelere çare bul-
I malt mümktin değildir. Meselelere köklü çareler ara-
I mak lazımdır. 
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İşsizliği önlemek, fukaralığı ortadan kaldırmak 
sanayileşme ile mümkündür. Bugün dünyada kalkın
mış, ilerlemiş, yükselmiş bütün dünya memleketleri 
sanayileşmiştir. «Biz tanın memleketiyiz» diyerek ta
rıma bel bağlayıp, endüstriye sırt çeviremeyiz. Bu
güne kadar sırt çevirdiğimiz içindir ki, gerideyiz. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim : Her şeyden 
önce devlet, elinde bulunan hazine arazisini süratle 
tevzi etmelidir. 

İkindi ve çok mühim bir (husus da; Suriye hududu
muzda yüzlerce kilometre uzunluğunda 'binlerce dö
nüm araziye mayın döşenmiştir. iBu mayın döşenmesi 
esas gayesinden saptırılmıştır. Mümlbit ve (bereketli 
Mezopotamya toprağına mayınlar döşenmiştir. Biz 
bilhassa, Hükümetten şunu talep ediyoruz; 'bir an ön
ce >ve süratle Ira nriimibit ve bereketli toprağı fakir 'va
tandaşlarımızın hizmetine sunsun. 

'Esasen mayın, kaçakçılığı önlemek maksadıyla dö
şenmiştir. Bendeniz salisen, Nusaybin'de (hudut Iboyun-
da dört sene hizmet gören 'bir arkadaşınız olarak gör
düm ve nıüşahade ettim ki, bu mayınlar kaçakçılığa 
katiyen mani olamamıştır; {kaçakçılık, insanıyla, hay-
vanıyla, koyun sürüsüyle ve sağır sürüsüyle devam et
mektedir. Peki, bu iş Mme yaramaktadır? Bu iş, geçit 
başlarını tutan, teknik yönden mayın döşenmesi mah
zurdu olan derehoylanndak'i görevli kimselerin işine 
yaramaktadır, açıkçası. Onun 'için Hükümetten, 'bir an 
önce 'bu mayınların dökülmesini bilhassa rica ediyo
ruz. 

Toprağı elinden ahnımş toprak sahiplerine T>Âr an 
önce paralarının dağıtılmasını talep ediyoruz. Toprak 
ve tarım reformu için pilot uygulama bölgesi olarak 
kabul edilen IMa ilimizin muazzam Harran Ovasının 
sulama tesis ve şehekelerin'in Ibir an önce kurulması 
için çalışmalara geçilmelini talep ediyoruz. Zira, Har
ran Ovası ve onun devamı olan diğer ovalar, tahmi
nen 10 milyon dekardır ve bu bölgemizin, hatta Tür
kiye'nin ileride kurtarıcı bir can simidi mahiyetinde 
bakacağımız bir ovadır. 

Muhterem milletvekilleri, pilot (bölge olarak her
hangi 'bir bölgeyi, 'bir sahayı kahul etmek, yapılacak 
tatbikatları izlemek maksadıyladır. Yani, uygulama 
doğru mudur, yanlış mıdır; uygulamanın doğru ve 
yanlış taraflarını tespit etmek ve neticeden ders al
mak içindir. Bu itibarla, kurulan IMa Bölgesinden, 
ümit ederiz ki bu dersler alınsın, aksaklıkları gideril
sin ve bünyemize uygun bir halde tatbikat şekline ko
nulsun. Bunu Hükümetimizden Ve 'Meclisimizden (bek
liyor ve istiyoruz, 
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Bütçenin aziz milletimize ve memleketimize hayır
lı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan temenni ederim. 

'Hürmetlerimle. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın AbdüJkadir 

Kaya. 
Gruplar adına olan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sırasıyla şahıslara, lehte ve aleyhte olmak üzere 

söz vereceğim^ 
AHMET MELİK (Ürfa) — Sayın Başkan, sataş

ma olduğunu söylemiştik; tutanaklar geldi; aynı şe
kilde söyleniyor... 

BAŞKAN — Ben tetkik edıiyorum, oturum içeri
sinde zatıâlinizle tekrar görüşeceğiz efendim. 

'Lehte Sayın Semih Eryıldız, 'buyurunuz. 
Sayın Eryıldız, süreniz 10 dakikadır efendim. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, Yüce Meclisi saygı 

ile selamlarım. 
Burada, 'bu Meclisin çatısı altında, büyük bir 

memnunlukla izlediğimiz bir olay var. Adalet Par
tisinin ve düğer sağcı partilerin sözcülerinin* Türki
ye'de toprak reformunu savunma durumuna gelmiş 
olduğunu sözle de olsa, savunma durumuna gelmiş 
olduğunu görüyor, bundan gurur duyuyoruz. ı(CHP sı-
raîanndatt alkışlar) Ama 'bir bakalım, ruhuna da
yandığı iddia edilen eski Demokrat Partinin kuruluş 
gayesi, kuruluşunun ortaya çıkışının temel nedeni ne
dir? Tarihe bir bakalım. 

1945 yılında Türkiye'de ilk defa ciddi 'bir toprak 
reformu denemesi yapıldığı, zaman Sayın Menderes'le 
birlikte üç arkadaşı, Bayar ve düğerleri, toprak refor
muna karşı oldukları flçin Cumhuriyet Halk Partisin
den ayrılıp gitmişlerdi. 

Yıllar hoyu, Süleyman Demircilin, Sayın eski 
Başbakanın, Sayın Liderinizin «Toprak reformu ne
dir? Toprak reformu ne 'işe yarar, nerede görülmüş 
'böyle 'bir şey?» diye, toprak reformu ile ve toprak iste
yen köylülerin 'özlemîeriyle yıllarca alay ettiğini de hiz 
dikkatle 'izlemiştik. Şimdi burada Adalet Partisi söz
cüleri toprak reformunu savunuyorlar. Söyleyelim; 
«Kimin toprağını alıp, kime Vereceksiniz?» Sözü her
halde 'benim veya Bülent EceVifin sözü değildir; Sü
leyman DemireHn sözüdür. (CHP sıralarından alkış
lar) Bu 'böyle. Ayrıca 'başka şeyler de var. 

Şimdi, 1974 yılında bütün hazırlıkları 'Cumhuriyet 
Hale Partisinin 7 aylık döneminde yapılan ve toprak 
ve tarım reformunu uygulamak durumunda kalmış 
olan Hareket Partisi sözcülerinin konuşmalarına da 
değinmek istiyorum. 
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Toprak ve tarım leformu, 2,5 yd süre Öe, deliHeriy-
le ve örnekleriyle açıklayacağım bir işgal atanda kal
mıştır. Toprak reformunu yapmakla görevlendîrîlen 
örgütün ne hale, nasıl getirildiğine somut örnekler «ve
receğim. 1976 yılında Ankara'da yapılan 'bir oda kon
gresi için, Ülkü - Tek denilen 'bir derneğe kayıtlı tüm 
üyelerinjmerkezde toplanması için özel talimat veril
diğini, 'buna karşı diğer ziraat mühendislerinin zorla 
IMa'ya gönderildiğini, Toprak ve Tanm Reformu 
Müsteşarlığının kendi kayıtlarında bulabilirsiniz. Bu, 
en (basit örneğidir. 

ÖMER ÇAKIROĞUU '(Trabzon) — Sizden öğren
diler. 

'BASRA'N — Lütfen sayın üyeler, rka ediyorum. 

H. ISHMAH ERYILDIZ (Devamla) — Anlataca
ğız. 

ili aday çıktı Toprak •ve Tanm Reformu Müsteşar
lığından. Milliyetçi Hareket Partisine ve aylarca im 
reform kuruluşuna uğramayan bu kişiler, kazara o 
kadar yetenekli ve nitelikliydiler ki, aylar süren Mil
liyetçi Hareket Partisi çalışmalarından sonra, Kuru
ma döner dönmez 11 *i de özel terfi ve takdir aldılar. 
{Bunlar da fazla önemli olmayabilir; ama 1974 yılın
da, ciddi nitelikli bir uzman kadrosu ile, linfsan kad
rosu ile toplanmış ve bir harekete geçirilmiş olan 
Toprak ve Tarım (Reformu Müsteşarlığında 48 tane 
sözleşmeli kadro vardı. Burada doktor, mühendisler, 
yıllarca 'bu iş için yetiştirilmiş insanlar vardı. Bunla
rın hepsi tek tek, sopa tehdidi ile veya zorla imzala
tıldıkları kovulma kararlarıyla Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığından atıldılar; (bunların yerine be
linde silah, liseyi bitirmemiş, ilse mezunu veya en faz
lasıyla Ziraat Fakültesinde 'beyni yıkanmış kişiler 
alındı. 

SADİ SOMüNCÜOĞIJU (Niğde) — Rakam ver, 
rakam. 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Vereceğiz. 
48 kişiden bugün bir tek kişi, ciddi <bir 'biçimde 

reforma yararlı olacak insan kalmamıştır. Bunlan da 
bıraktık, size, dünkü emniyetle ifeili "bir olayı anlata
lım : 

İrfan Sakin, gidiniz sorunuz; Toprak ve Tanm 
Reformu Müsteşarlığında çalıştığı iddia edilen, 'belin
de tabancası olan, lise mezunu bile olmayan Mr genç
tir. Kendisi de, iki kardeşi de Toprak ve Tanm Re
formu Müsteşarlığında yüksek yevmiyelerle çalışmak
tadır, ailecek çalışmaktadırlar. İrfan Sakin, bir kişiyi' 
ağır olmak üzere üç kişiyi yaralamaktan (bugün tu
tuklandı. Böylece, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığının anarşi kışkırtıcılığı yaptığı ortaya çıktı. 
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SADÎ SOMUNCUÜĞLIJ (Niğde) — Hiç alakası 
yok bu sözlerin. 

H. SEMİH ERYIUDIZ (Devamla) — Bunu da 
bırakınız... 

(Bakınız zabıtlara : 1977 yılında, Ülkü Ocakları 
şubesine çevirdiğiniz Urra'daki Toprak ve Tarım Re
formu Yurdunda, misafirhanesinde bir avukat öldü
rüldü. Bunu Sayın Adalet Partili miîletv eki Herine 
özellikle Söylüyorum; bu avukat Halı: Partici değildi, 
Adalet Partiliydi; ama 'bunu da kapatmak zorunda1 

kaldınız, bunu 'biz sizin İçin açacağız. 

AHMET BULDANLI «(Muğla) — Bağırma! 

'BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
H. SEMİH (ERYIUDIZ (Devamla) — Yurtta bir 

Adalet Partili avukat öldürüldü. Bunun altındaki olay
ları da açıklayıp Sizin Önünüze getirmek birini gö
revimiz olacak. 

IMa'daki misafirhanede kurt resimleri var, Türk 
tarihinin resimleridir diyelim. Turan haritaları var, 
başka devletleri kışkırtıp üzerimize saldırtmak için. 
Onları da affedelim, onlar da olabilir, onlar da tari
himizin bize ilham ettiği vesikalardır diyelim. {Sayın 
milletvekilleri, 'bir başka husus daha var : Devlet 
dairesinde, bir partinin Genel Başkanı Alparslan Tür-
keşMn resimleri var. Şimdi bu resimler indiriliyor. 
Yoksa, Alparslan Türkeş de mi tarihe intikal etti, şe
refli Türk tarihînin büyük ve önemli bir kişiliği hali
ne geldi? 

(SADİ SOMUNCÎUOĞIAJ (Niğde) — Başbakan 
Yardımcısıyken, toprak dağıtımı yapılırken çekilmiş 
bir fotoğraftır. 

IH. SEMİH ERYIUDIZ (Devamla) — Bunları da 
geçiyoruz. 

ÖMER ÇAKIROĞUU (Trabzon) — Mao'mın re
simlerini niye indinrilyorsumız? 

H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Biz, ©itfan 
da İndiririz. Biz, onlan da indiririz, Türkeş'in resim
lerini de indiririz. 

(BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim, rica edi
yorum.) 

Sayın (hatip, Genel Kurula hitap edin efendim. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Devamla) — Şimdi size, 

toprak ve tarım reformuyla ilgili önümüzdeki dönem
deki taleplerimizi ve yapılması gerekenleri arz etme
ye çalışacağız. 

Ecevit Hükümeti döneminde tüm hazırlıkları biti
rilip, sizin söylediğiniz gübi 1,7 milyon değil, bir yıl 
içinde 3 milyon için planlanan gelişmeyi 2,5 yıldır ta-

— 273 — 



M. Meclisi B : 111 20 , 2 . 1978 O : 1 

mamlayamadmız; ama, Ecevit İktidarı o dönemden bu 
yana devanı etseydi, belki pek çok bölgede toprak 
reformu, 7 ay İçinde yapıldığı gtfbt, ciddi hazırlıkla ta
mamlanmış ve uygulanmaya konulmuş olabilirdi. önü
müzdeki dönemde yeni «çıkacak Toprak ve Taran Re
formuyla bunların olabileceğine inanıyoruz, 

Bu gelişmeler sırasında, özellikle yıllardır büyük 
sorun yaratan; Polatlı, Baffa Gölü ve benzeri yöreler
deki, DevMin müdahalesi re yasal gereklerle çözüle
bilecek basit sayılan; fakat Devlet müdahalesiyle ve 
yasa müdahalesiyle çözülebilecek {sorunları çözebile
cek bir tasarının hızla, hükümet tarafından Meclisi
mize sunulacağı ve 10 Mayısa kadar kanunlaştırıla
cağı inancındayız. 

Sayın 'MSP sözcüsünün, -. diğer sözlerine katılma
makla birlikte - söylediği bir noktaya katılıyorum : 
Güneydoğu alanındaki mayınlanmış veya halka açıla
mayan bölgelerin, ya en kısa süre İçinde mayından 
temizlenerek devlet üretme çiftliği haline getirilmesi, 
ya da tarım alanına alınarak yoksul köylülere da
ğıtılması, Hükümette ve Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığında önemli görevlerden (biri olacaktır. 
Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığına tanınan 
yetkilerin, kent topraklarının kamulaştırılmasında bir 
engel olarak kullanılması durdurulmalı, hatta Arsa 
Ofisiyle Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının 
'bir arada çalışması sağlanarak, kentin yakınındaki ta
rıma kullanışsız alanların kamulaştınlarak şehirsel ge
lişmenin, kentsel gelişmenin denetimine ve hizmetine 
sunulması sağlanmalıdır. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Evvela mülkiyete 
inanıyor musunuz, onu söyle. 

H. SEMİH (ERYUJDIZ (Devamla) — Biz mülki
yete, halkın yararlarına, kamunun yararlarına Anaya
sadaki ölçüsünde inanıyoruz. Siz önce Anayasayı oku
yun, ı(A0P sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyin efendim, rica 
ediyorum. 

H. SEMİH ERYUJDIZ (Devanda) — «Hayır» de
diğimiz, «'hayırda hayır vardır» diye reddettirmeye ça
lıştığınız Anayasadaki mülkiyet kavramına bir inanm 
hele siz, oraya gelin, ondan sonra sizinle görüşü
rüz. Anayasaya biz '«hayır» dedirtmedik, siz dedirtti
niz* 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen sözlerinizi bağla
yın efendim. , 

H. SEMtH ERYUJDIZ (Devamla) — O zaman sa
taşmaları önleyin Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym hatip, sözünüzü (bağlayın efen
dim. 

H. SEMİH ERYUJDIZ (Devamla) — Biz, önü
müzdeki dönemde, iddialarınızın ve şimdi sahte sol
culuk görünümünde sıkıştırmaya çalıştığınızın tersine, 
önümüzdeki yıllarda, 1974'de olduğu gibi ciddi, 
planh ve anarşiyi kışkırtmayan bir toprak ve tarım 
reformu teşkilatının yenliden kurulacağına ve hu teş
kilatla Ciddi bir toprak reformunun Türkiye'de kısa 
sürede gerçekleştirileceğine inanıyor, Hükümete güve
niyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryıldız. 

Sayın Ahmet Melik, bahsettiğiniz şekilde, «(CHP 
sözcüsü ve tanınmış toprak ağası» ibaresi kullanılmış
ın*. Sadece, toprak ağası olup olmadığınızı izah et
meniz konusunda ve yeni 'bir sataşmaya imkân ver
memek kaydıyla söz 'veriyorum. Buyurun. 

AHMET MELİK (Urfa) — Sayın Başkan, sayın 
millet vekilleri; 

Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü konuşurken ay
nen şöyle demiştir : «(Burada konuşan Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, Urfa'da fakir fuka
raya toprak dağıtmadığı için milliyetçi hükümetleri 
suçladı. Ama, kendisi de Urfa'nm çok tanınmış hür 
toprak ağası olan Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, 
bu Hükümetin toprak reformu uygulamasını durdur
masıyla kendi topraklarına kavuşmuş ve halen de 
topraklarını işletmektedir» demektedir. 

Saym arkadaşlarım, evvela şunu açıklamakta fay
da görüyorum : Benim bir tek dönüm arazim olma
masına rağmen, bir an Milliyetçi Hareket Partisi Sa
yın Sözcüsünün dediklerini kabul etsek bile, toprak 
ağası olup, topraksız ve az topraklı köylü kitlelerinin 
yanında yer almak namuslu bir davranıştır zannede
rim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben, köylü kitlelerine ihanet ederek topraksız köy
lülerin kanını kene g3bi emen zümrelerin sözcülüğünü 
hiçbir zaman yapmadım, yapmam. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Benim siyasi doğrultum, 
yoksul halk kitlelerinin yanı ve yüreğidir. Bunun tersi 
politika güdenleri de kendi hıyanetlerinin bedbahtlığı
na bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum sayın arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Melik. 
Sayın Sadi Somuncuoğlu, CHP adına konuşan Sa

yın Semıîh Eryıldız'ın, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığında Türkeş'in resimlerinin asılı olduğu 
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söyJentisi hususunda *öz istiyorsunuz. Sadece bu hu
susu izah İçin söz veriyorum. 

'Buyurun. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Sataşma mı 

vardı Sayın Başkan? 
'BAŞKAN — Evet. 
H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara) — Toprak ve 

Tarım Reformu Müsteşarlığını mı temsil ediyor? 
BAŞKAN — Takdir sizinse, buyurun zatıâliniz 

idare edin beyefendi. 
H. SEMİH ERYILDIZ <Anfcara) — Toprak ve 

Tarım Reformunu mu temsil ediyor 'beyefendi? 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın millet

vekilleri... (CHP sıralarından, «Heyecanlanmayın 
'beyefendi» sesleri) 

BAŞKAN — Heyecanlanmıyorum beyefendi. Fa
kat... 

H. SEMtH ERYILDIZ (Ankara) — Birisi Devlet 
kurumu, öbürü kişidir. 

BAŞKAN — Lütfen, bir dakika Sayın (Somuncu-
oğhı. 

Arkadaşlar, Başkan hangi partiden ohırsa olsun, 
'her arkadaş 'bir partiye üye olabilir; fakat burayı idare 
eden arkadaşın tarafsız olduğunu lütfen kabul ediniz; 
şu peşin yargıdan sıyrılalım. Rica ediyorum. 

Buyurun Saym Somuncuoğlu. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın millet

vekilleri, 'biraz önce kendi adına konuşan Cumhuriyet 
Halk Partili foir üye, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bölge Müdürlüğünde Milliyetçi Hareket Par
tisi Genel Başkanının fotoğrafının asılı olduğunu söy
ledi. 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ {Nevşehir) — Ya
lan mı bu? 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yalan 
değil, ama biraz sabrederseniz gerçeğin daha doğru
sunu öğrenirsiniz. 

Urfa bölge toprak reformu binasında, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in bu 
sıfatla köylülere toprak dağıtımında çekilmiş fotoğra
fı vardır. Ancak bu fotoğraf... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Demirel'in niye 
yok? 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Halen 
toprağı dağıtan kimse, onun fotoğrafı asılıdır. Top
rağı... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen... Saym üyeler ri
ca ediyorum. Rica ediyorum efendim, hatibe imkân 
veriniz. 

Buyurun efendim. 
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Arkadaş

larım, rahatsız olmayınız, telaş göstermeyiniz,.. (CHP 
sıralarından gürültüler) Urfa'ya giderek... 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, rica ediyorum 
efendim, lütfen. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Urfa'ya 
giderek, halkı toplayarak, toprağa hak kazanmış kim
selere tapuyu veren şahıs kimse, onun fotoğrafları çe
kilmiştir. Yoksa elbette bir icraat bir hükümetin bü
tününe aittir; ama çekilen fotoğraf Başbakan Yar
dımcısı Saym Alparslan Türkeş'le, şimdi Adalet Par
tisinde bulunan o zamanın Devlet Bakam Saym Mus
tafa Kemal Erkovan'a aittir ve ayn ayrı fotoğrafları 
asılıdır. 

Bir devlet kurumunda, Karayollarında, Devlet Su 
İşlerinde, Toprak Reformunda veya başka bir yerde 
memleket çapında bir olay niteliğindeki gelişmeyi tes
pit eden fotoğrafların oraya asılmış olması; Devlet 
adamı sıfatını taşıyan kimselere ait fotoğrafların ora
ya asılmış olması; yanlış görülecek bir durum değildir. 
Büyük önder Atatürk'ün fotoğraflarının resmi mües
seselerde asılı olması, Toprak Reformunda asdı olma
sı, bu olayın fotoğrafla tespit edilerek oraya konma
sına mani değildir. Bunu niçin kabul etmiyorsunuz?.. 
Niçin bu kadar hazımsız ve dar görüşlü hareket edi
yorsunuz?.. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Somuncuoğlu. 

SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, şu anda hükümet değişmiştir; orada 
hangi fotoğrafların olduğunu bilmiyorum. Fakat da
ha önce Hükümette Sayın Alparslan Türkeş Başba
kan Yardımcısı olarak bulunduğu sırada, bu fotoğ
raflar, yani köylüye toprak dağıtımını gösteren, köy
lüyle birlikte çekilmiş fotoğraflar orada asılıydı. 

Gerçek bundan ibarettir, bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ORHAN BİRGİT (tstanbul) — Sayın Başkan, 

tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tutumumun nesi hakkında efendim? 
ORHAN BİRGİT (tstanbul) — Saym Somuncu

oğlu Hükümet adma, bir bakanlık adma konuştular 
burada. Eski Bakan değil, hangi sıfatla söz verdiniz?.. 
Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Birgit, biraz önce Saym Ah
met Melik arkadaşıma, CHP Grupu Sözcüsü olarak 
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sataşıldığı konusunda nasıl söz verdiysem, Milliyetçi 
Hareket Partisinin lideri Sayın Alparslan Türkeş hak
kındaki buradaki ifade de bir grupu ilgilendirdiği için, 
aynı gerekçeyle söz verdim. Bu davranışımda hiçbir 
ayrıcalık söz konusu değildir. Lütfen efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Türkeş'e sataşma yapılmadı; Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının Urfa biriminde yanlış re
sim asıldığı bildirildi. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — «Parti Ge
nel Başkanı» denildi. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Parti Genel Baş
kanı olabilir Sayın Türkeş. Orada fotoğraflarının olup 
olmadığıyla ilişkin cevabı ya bugünkü Sayın Bakan 
verirlerdi, ya dünkü Sayın Bakan verirlerdi. Sizin 
kendi partinizden olması; şu anda, zatıâlinizi çok ya
kından tanınm, saygı da duyarım, tarafsızlıgımza da 
güvenirim... , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — ... bir talihsizlik 
oldu Sayın Somuncuoğlu'na söz vermeniz. Nitekim 
kendileri, ancak totaliter ülkelerde, komünist ya da 
faşist ülkelerde liderler tarafından bu tür dağıtımlar 
yapılırmışcasma, onların fotoğraflarının asılı olduğu 
yerler o ülkelerdir. Bunu ikrarda bulundular, tutanak
lara kendi ağızlarından geçti. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu tür cevapları 

lütfen hükümetlere verdiriniz Sayın Başkan. (Gürül
tüler) 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum. Sayın 
Kabadayı bir şey mi söylüyorsunuz? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
dünyanın her yerinde hayır işleyen kişilerin resimleri 
asılır. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum Sayın 
Bakan. 

Sayın Kabadayı, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Dünyanın her 
yerinde hayır işleyenlerin, bir hayırlı işi başlatanın 
resmi asılır... (CHP sıralarından, «Kendi arkadaşınıza 
söz veriyorsunuz» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşım ayağa kalkmış, 
fark edemedim, şimdi söz veriyorum. Yani söz ver

meyelim mi bir başka arkadaşa? Çok rica ederim... 
(CHP sıralarından gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu, dünyanın 
her yerinde böyledir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Süreniz 30 
dakikadır Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Bütçesi üzerinde grupları adına görüşlerini serdeden 
sayın sözcülere yüksek huzurlarınızda teşekkürü bir 
borç biliyorum. Konuşmama başlamadan önce de 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Malumlarınız olduğu üzere, 1972 yılında 1617 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanun 
tasarısı yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun ışığı altında, 
esas, anakanun olan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu, 1973 yılında 
Türkiye'de ilk defa il olarak Urfa'da tatbik sahasına 
konulmuştur. 

Bahse konu olan kanunun amir hükümlerine da
yanılarak, 1 Kasım 1973 yılında, Urfa ilimiz toprak 
rezervi bakımından en zengin görüldüğü için uygu
lamaya buradan başlanmıştır. Urfa ili dışında bugü
ne kadar, 8 . 7 . 1976 tarihinde İstanbul - Bakırköy -
Kayabaşı - Samlar köylerinde, Silivri - Dikmen Kö
yünde, 5 . 8 . 1976 tarihinde Ankara - Beypazarı -
Dikmen Köyü, 13 . 1 . 1976 tarihinde Ankara - Po
latlı - Beylikköprü Köyü, 13 . 1 . 1976 tarihinde 
Yozgat - Yerköy Kazasının Sekili Köyü, 27.10.1977 
tarihinde Kütahya - Simav Kazası, 27 . 12 . 1977 ta
rihinde Tekirdağ - Hayrabolu Kazasında köy ve köy
ler grupu seviyesinde toprak ve tarım reformu kısmi 
uygulama bölgeleri ilan edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, toprak ve tarım reformu
nun ilk uygulandığı Urfa ilimizde, gerek 1757 sayılı 
Kanunun tatbikatından ve gerekse uygulamadan ötürü 
bazı vatandaşlarımız mağdur olmuşlardır. Şu hususu 
önemle belirtmek isterim ki, yanlış uygulama sonu
cunda mağdur edilen vatandaşlarımızın bulunduğu, 
bana yapılan şikâyetlerden anlaşılmış bulunmaktadır. 
Yapılan şikâyetlerin tetkik edilmesi ve gerçekten mağ
dur olan vatandaşlarımızın tespiti için, Bakanlığın 
bünyesinde bir Tetkik Komisyonu kurup, haksızlığa 
uğrayanlann haklarının iade edileceğinden kimsenin 
şüphesi olmasın. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bundan böyle, reform uygulamalarında, başta ben 
olmak üzere, teşkilatımın hak, adalet ve eşitlik ilke-
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lerinden hareket ederek uygulama yapacağından her
kesin emin olmasını bilhassa belirtmek isterim. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu; 
Anayasa Mahkemesince 10 . 5 . 1977 tarihinde usul 
yönünden bozulmuştur. Ancak, yeniden kanun çıka-
nncaya kadar, 1757 sayılı Kanunun bir yıl süreyle 
yürürlükte kalması kararlaştırılmıştır. Bu cümleden 
olmak üzere, Hükümet Programımızda da belirttiği
miz gibi, Anayasaya uygun yeni bir Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu kısa sürede Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacaktır. Bu kanun çıktığı takdirde, ül
kemizde hakça bir toprak dağılımına, toprağın üre
tim kapasitesinin artırılmasına, verimli ve yeter gelir
li tarımsal aile işletmeleri kurulmasına imkân sağla
nacaktır. 

Öte yandan, yurdumuzun gerekli görülen her ye
rinde ve özellikle toprak dağılımı yönünden adalet
sizlik bulunan yörelerde toprak reformu gerçekleşti
rilecek, toprağa bağlı çiftçi ailelerinin kendi toprak
lan üzerinde müreffeh bir hayat sürmeleri temin edi
lecektir. (AP sıralarından «Ne zaman?» sesleri) Bi
raz sonra dinlersin. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kaça satıldın, kaça? 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Gerek büyük toprakların kamulaştırılmasında 
ve gerekse dağıtımında Anayasa ve hukuk devleti il
kelerine, hak, adalet ve eşitlik prensiplerine sadık ka
lınarak, hiç kimseye farklı muamele yapılmayacaktır. 
Aynı zamanda, halen Hazine adına tescilli araziler de 
topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılacak
tır. Reform bölgesi olarak ilan edilmiş olan il, ilçe 
ve köylerimizdeki Hazine arazilerinin kısa bir süre 
içerisinde hak sahibi topraksız ve az topraklı çiftçi
lerimize, o bölgelerde reform ilan edilinceye kadar 
kirayla işletme imkânları sağlanacaktır. 

Toprak ve tarım reformunun amaçlarından biri 
olan altyapı hizmetleri de - yol, su, elektrik gibi ka
mulaştırma - dağıtımla birlikte yurt sathında uygu
lamaya alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, üretim imkânları artırılan 
çiftçilerimizin ürettikleri mallarını değerlendirme ve 
pazarlama imkânlarını sağlayabilecek kooperatifçiliğe 
hızla girişilecek ve kısa bir süre içerisinde toprak re
formu kooperatifleri yurt sathmda geliştirilecektir. 

Ülkemizin hayvansal üretiminin temeli olan mera, 
yaylak ve kışlakların tespiti, tahsisi ve ıslahı progra
ma bağlanarak belirli bir perspektif içerisinde düzen
lenecektir. Sınırlı tarım topraklarımızın birim alanın
dan sağlanan verimin artırılmasına çalışılacak ve 

mümbit tarım topraklarımızı tarıma ayırarak, tarım 
dışı amaçlarda kullanılmasını önlemek için her türlü 
tedbir en kısa zamanda alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına konuşan Sayın Ahmet Melik, burada 
üç ananoktaya temas etmiş bulunmaktadır. Birincisi; 
1973 yılından bu yana Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığına yapılan atamalarla ilgili bazı husus
ları, hiçbir şeyin tesiri altında kalmadan, rakam ra
kam Yüce Meclisin huzurunda okumak istiyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bütün 
teşkilatında, kuruluşundan bugüne kadar, 657 sayılı 
Kanuna göre alınan personeli aynen arz ediyorum : 
1973 yılında Müsteşarhğa 86 kişi alınmış, bunlardan 
41 kişi ayrılmış bulunmaktadır. 1974 yıhnda Müste
şarlığa 97 kişi alınmış, 37 personel bu Müsteşarlıktan 
ayrılmış bulunmaktadır. 1975 yılında 46 personel me
mur olarak alınmış, 14 kişi ayrılmış bulunmaktadır, 
1976 yılında 175 kişi alınmış, 46 kişi bu Müsteşarlık
tan ayrılmış bulunmaktadırlar. 1977 yılında 159 kişi 
alınmış, bunlardan 16 kişisi Müsteşarlıktan ayrılmış 
bulunmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, 1757 sayılı Kanuna göre 
geçici yevmiyeli personeli gösteren çizelgeyi arz edi
yorum : 1977 yılında 337 kişi alınmıştır, bugün hep
si de çalışmaktadır. 1976 yılında 133 kişi alınmış, 
bunlardan 105 kişi değişik nedenlerle görevlerinden 
ayrılmış bulunmaktadırlar. 1.5.1975 ila 31.12.1975 ta
rihleri arasında alınanlardan 33 kişisi ve yine 1.1.1975 
ilâ 1.5.1975 tarihleri arasında 33 kişi alınmış, 32 kişisi 
bu görevlerden ayrılmış bulunmaktadırlar. 1974 yılın
da 72 kişi alınmış, bu 72 kişiden 72'si de görevlerin
den ayrılmışlardır değerli arkadaşlarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kaça satıldın, kaça? 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo

rum. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hoca, sen 

de mahcup oldun şimdi. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Biraz sabredin. Biz gerçekleri «söylüyoruz. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen devam edin 

Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Şunu da söylemek isterim ki, ben hiçbir zaman 
satılmadım, devamlı liste başı geldim. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Şimdi de gel ba
kalım. 

BAŞKAN — Say m Angı, rica ediyorum, rica edi
yorum. 
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DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam-
la) — Devamlı liste başı geldim; hiçbiriniz buna nail 
olamadınız. 

BAŞKAN — Siz buyurun Sayın Bakan, devam 
ediniz. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — 1757 sayılı Kanuna göre... (Gürültüler) 

Kimlerin satıldığını, kimlerin nasıl geldiğini ben 
sizden daha iyi biliyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler. 
Sayın Bakan, zatıatiniz de Genel Kurula hitap edi

niz; karşılıklı görüşmeyelim. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — 1757 sayılı Kanuna göre alınan sözleşmeli per
sonelin durumunu arz ediyorum : 1976 yılında 33 
kişi alınmış, 16. arkadaşımız bu görevlerinden ayrıl
mışlardır. 1975 yılında 27 kişi sözleşmeli personel ola
rak alınmış, bunlardan 23 arkadaşımız görevlerinden 
ayrılmışlardır. 1974 yılında 8 kişi alınmış, 8'i de gö
revlerinden ayrılmış bulunmaktadırlar. 1973 yılında 
7 kişi göreve alınmış, bunlardan 6'sı görevlerinden 
ayrılmış bulunmaktadırlar. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Hoca, 
işgalde mi değil mi, onu söyle. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu... 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, 1973 yılında Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığına hiçbir görevli alın
mamıştır. 1974 yılında 72 kişi personel olarak alınmış, 
72 kişisi ayrılmış bulunmaktadır. (CHP ve AP sıra
larından karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN '— Çok rica ediyorum arkadaşlar; Ge
nel Kurulun konuşmaları takibine imkân veriniz. Lüt
fen... 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — İ . 1 . 1975 ila 1 . 5 . 1975 tarihleri arasın
da 33 kişi alınmış, 32 kişi ayrılmış, bir kişi kalmıştır. 
1 . 5 . 1975 ila 31 . 12 . 1975 tarihleri arasında 138 
kişi alınmış, 131 kişi ayrılmış, 7 kişi kalmıştır. 1976 
tarihinde 132 kişi alınmış, 104 kişi ayrılmış, 28 kişi 
görev başında kalmıştır. 1977 yılında 390 kişi alın
mış, 165 kişi ayrılmış, 225 kişi kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Urfa bölgesinde, söylenil
diği gibi binlere yakın personel değil, 421 kişi çalış
maktadır. Eğer bunların tahsil durumlarına göre ade
dini vermek gerekirse, durum şöyledir : Yüksekokul, 
fakülte mezunları olarak 299 kişi, lise ve dengi okul 
mezunları olarak 352 kişi, ortaokul mezunu olarak 
136 kişi, ilkokul mezunu olarak 390 kişi alınmış, bu

gün Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bünye
sinde, Türkiye çapında 1 177 kişi çalışmaktadır. 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — özel öğrenim 
yok mu hoca? 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, şunu Yüce Heyetinize 
kesinlikle söylemek istiyorum : Bakanlığıma bağh 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğünde partizanca hiçbir hareket 
yapılmayacaktır. Bunu kesinlikel söylüyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) Ve bu hususta genelgeyi de ya
yınlamış bulunuyorum. Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığında hiçbir siyasi partinin liderinin fotoğ
rafı yoktur değerli arkadaşlarım ve olamaz da. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Başbakan ol Baş
bakan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üye, müdaha
le etmeyiniz. Genel Kurulun çalışma tarzını bozma
yın efendim, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Melik'in burada temas ettikleri gibi, oba 
meselesi hususunda şu anda size arz edecek bir fik
rim yoktur. Bu husustaki konuyu derinliğine tetkik 
edeceğim ve gereğini mutlaka yapacağıma inanabilir
siniz. 

Sayın milletvekilleri, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığının çalışmalarına gelince : 

Urfa'nın dışında hiçbir yerde çalışma durdurul
mamıştır. Bundan Önceki açıklamalarımda ve basın 
toplantımda belirttiğim gibi, Simav'da, Hayrabolu'da, 
İstanbul'da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İstan
bul'da yapmış olduğum denetleme neticesinde, Ba
kırköy'ün Samlar Köyünde ve Kayabaşı Köyünde bri 
günümü geçirdim; Kayabaşı köylülerinin toprak re
formuna karşı olan bağlılıklarını gördüm ve 4 kişi
den müteşekkil olan uzman heyetini bu köye gönder
dim değerli arkadaşlarım. Tespit çalışmaları bitiril
miş, kamulaştırma cihetine bütçeden sonra hemen gi
dilecektir. Takdir edersiniz ki, ifraz çalışmaları kolay 
değildir değerli arkadaşlarım. 

Urfa'da kamulaştırma tespit çalışmaları bitirilmiş, 
ancak ifraz çalışması devam etmekte idi. Bu ifraz 
çalışmalarını yürüten, Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğünden 30 kişilik bir uzman heyetidir. Bu uzman 
heyetimiz orada bulunmaktadır. Bütçeden sonra ikin
ci gezim, Allah nasip ederse, Urfa olacaktır, Urfa' 
ya gideceğim. (CHP sıralanndan alkışlar) Ve burada 
şikâyetleri dinledikten sonra, değerli arkadaşlarımın 
belirttikleri gibi, Toprak ve Tarım Reformu otele ki-
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litlenmiş değildir değerli arkadaşlarım. Benim otelde, ı 
şurada burada verecek hiçbir hesabım yoktur değer- I 
li arkadaşlarım; hiçbir hesabım yoktur! (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Başkaları
nın var mı Hoca? 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Ve şunu da açıklıkla söylemek isterim ki, hiç
bir partinin de kurbanı değilim değerli arkadaşlarım. 
Değilim, olmadım da ve olmam da; açıkça söylüyo

rum. (AP sıralarından gürültüler) I 
BAŞKAN — Saym arkadaşlar, rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Eğer sizlerden bu durumda olanlar varsa her I 
zaman konuşmaya da hazırım. I 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, susturunuz. I 
BAŞKAN — Saym hatibe sataşmayı terk edin, I 

lütfen. 
Saym hatip, siz de Genel Kurula hitap edin. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Sayın Başkan, lütfedin de biraz da onlara söy
leyin. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim, ikaz ediyo
rum. I 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Ve şunu kesinlikle söylemek istiyorum : Toprak ve I 
tarım reformunun yozlaştuılması, rafa kaldırılması gi- I 
bi bir durum yoktur. Göreceksiniz ki, iki aylık müd
det içinde, Yüce Meclise sevk edilmek üzere kanun I 
tasarısı en kısa zamanda -getirilecek ve burada gö- I 
nişlerini arz eden grup sözcülerimizin ve partilerimi- I 
zin o zaman yardımlarım istiyoruz, o zaman göre- I 
ceğiz kendilerini. (CHP sıraalnndan «Bravo» sesle
ri, alkışlar) I 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Top
rak işleyenin, su kullananın mı olacak? I 

BAŞKAN — Rica ediyorum saym üye, rica edi- I 
yorum. I 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, lütfen susturun. I 

İSMET ATALAY (Kars) — Saym Başkan, siz 
susturmazsanız biz susturacağız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, Bakanlığıma bağh Top- I 
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bir anm mahkû
mu olmamıştır ve olamaz da. Bizim iddiamız ve da- I 
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vamız, gerçek manada toprağı olmayan ve az top
raklı çiftçi ailelerine toprağı intikal ettirmektir. Baş
ka bir hedefimiz yok. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

MSP'nin görüşlerini dile getiren çok değerli arka
daşım toprak sahiplerinin mağdur edildiğinden bah
settiler. Bu hususta çalışmalarımız devam etmektedir. 
İnşallah en kısa bir zamanda, Anayasamızın da ön
gördüğü gibi, 1757 sayılı Kanunda da zikredildiği gi
bi, «:% 15'i peşin ödenmek suretiyle 60 bin liradan 
aşağı olmamak üzere ilk taksit ödenir ve bunun ya
nında 19 eşit taksite bölünmek suretiyle bakiyesi 
ödenmeye devam edilir» hükmü uyarınca, bunları 
mağdur etmemek için getireceğimiz Toprak ve Taran 
Reformu Yasasında, eğer imkân görülürse ve Yüce 
Meclisimizin izni olursa, toprak sahiplerine, miktarın-
ca toptan ödeme olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci husus; Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığında az da olsa is
raf yapıldığı söylenmiştir. Kanaatimce bu israf mese
lesini şu anda izah etmek mümkün değildir, rakam
larını bilemiyorum. Ama bunu takip edip neticeyi 
grup sözcüsü arkadaşıma bildireceğim. 

Kamulaştırma dışında yapılan çalışmalarda, bir 
dönüm için, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının yapmış olduğu masraf 26 Türk lirası olmuştur. 
Değerli arkadaşlarım, bu miktarın israf sayılacağını 
kabul edemiyorum. 

Saym Semih Eryıldız'ın şahsı adına yaptığı konuş
madan iki hususu tespit etmiş bulunuyorum. İrfan 
Sakin ile ilgili durum, İçişleri Bakanlığına zannedi
yorum intikal etmiş bulunmaktadır. Bu arkadaşıma 
da bununla ilgili cevabımı yazılı olarak vereceğim. 

Bir de «mayınlanmış olan arazinin durumu ne 
olacaktır?» buyuruyorlar. Bu huı-tıs Hükümet Prog
ramında açık olarak izah edilmiştir. Hükümetimiz bu 
konuda, yasa Meclise getirilirken gereken maddeyi 
de ilave edip Yüce Meclise getirecektir. 

Bu şartlar altında, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçesinin memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, sizlere 
saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 

Saym Bakan, sorular vardır, lütfen ayrılmayınız. 

Başkanlığımıza şu ana kadar intikal eden yazılı 
sorular olmuştur. 
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Bunun dışında soru sormak isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 

Soruları okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sualimin Sayın Bakanca cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Saygılar. 
Kayseri 

Kemal Doğan 
Urfa'daki toprak reformu tatbikatının Bakanlar

dan birisinin hatırı için durdurulduğu söylenmekte
dir. Bu husus doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 

— Biraz önceki konuşmamda bunu arz etmiştim; 
böyle bir husus söz konusu değildir değerli arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
İkinci soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakandan sorulma

sını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

1. Bazı gazetelerde, vakıf gayrimenkullerin tarife 
göre, ona buna dağıtılacağı yazıldı, doğru mudur? 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı burada mı?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için sorusu düşmüştür efen
dim. 

Bir diğer soruyu okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Bakandan aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını 
arz ve talep ederiz. 

Kayseri Eskişehir 
Kemal Doğan İsmet Angı 

«Toprak işleyenin su kullananın» sloganına katılı
yor musunuz? 

BAŞKAN — Bu soru Bakanın görevi ile ilgili de
ğildir, o yüzden Sayın Bakana tevcih edilmemiş sayı
yorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
Sayın Nihat Kaya'nın sorusu : 
«Personel hangi statüye tabidir? Personele ek 

ödenek olarak ne veriliyor? Hangi sosyal haklara sa
hip bulunuyorlar?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 

— Yazılı arz edeceğim Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Yazılı verilecek. Peki. 
2. Personelin eğitimi konusunda ne gibi çalışma

lar yapılmaktadır? 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 

— Bu soruya da yazılı cevap arz edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın, Bakan. So

rular tamamlanmıştır. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 

— Ben de teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi söz, aleyhte Sayın 
Müfit Bayraktar'da. Müfit Bayraktar, bir yazı ile söz 
sırasını Sayın Recep Özel'e devretmiştir. 

Buyurun Sayın Özel. (AP sıralarından alkışlar) 
RECEP ÖZEL (fotanibul) — Saym Başlkan, sayın 

«milletvekilleri; 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçesi üzerJimde görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bir tarım ülkesi olan memleketimiz ekonomisinin 
temelli ziraata dayanmaktadır. Tarım sektörü, diğer 
üretim sektörleri arasında en büyük hacme ve paya 
sahipîlir. Tarımsal bünyemizdeki gelişmelere para
lel olarak, daha hızlı bir şekilde sanayi sektörünide* 
ki gelişmeler ve gayri safi milli hâsılanın artırılması 
aincak planlı dönemlere ait olmuştur. 

Tarıma dayalı ekonıamimiizin gelişmesi de, bu sek
törde planlı uygulamaların, toprak ve tarım reformu 
esnasında da, iyi niyet, isabetli ve tutarlı kararların 
verilmesli ve taübik edilmesi ile mümkündü. 

Biz Adalet Partililer, 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun kabulünden beri de, belli pren
sipler içerisinde toprak ve tarım reformunun bera
berce mütalaa edilmesimden yana olmuşuzdur. 

Toprak ve tarım reformunun başarıya ulaşmasın
da önemli bir faktör de, altyapı yatırımları ile bölge
nin sosyal * ekonomik gelişlim ve kareikterlerinin ta
mamlayıcısı üst yapı yatırımlarıdır. '*'"y ",^--j 

Adalet Partisi, bugüne kadar bu reformun ede
biyatını değil, fikriyatını ve uygulamasını yapmıştır. 
NStekim, Adalet Partisinin hükümette bulunduğu bir 
dönemde, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, Cum
huriyet Halk Partisinin eingellemelerine karşılık, 
Meclislerden geçirilerek kanunlaşmıştır. 

İşin, yıllardan beri istismar ve demagojisini ya
pan Halk Partisi ise, her vesile ile engelleyici olmak
tan geri kalmamış, gerek CumJhuriyet Halk Partisi 
{Genel Başkanının ve gerekse bir kısım milletvekille 
rinin, zaman zaman, mesnetsiz, tutarsız ve sorum-
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suz beyanlarını, hükümet oldukları zaman da, nakze
den icraatlarda bulunmuşlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Halk Partisi 
Genel Başkam, 1973 yılında, gerek basındaki ve ge
rekse siyasi toplantılardaki beyanları ile, topraksız 
vatandaşlarımızın - kendi tabirleri ile - ağalar tara
fından ezildiğini ve onlara hayat hakkı tanınmadığı
nı defalarca beyan etmiş fakat, iş uygulamaya gel
diğinde, yukarıda da belirttiğim gibi topraksızları 
bir tarafa iterek, şikâyet ettiği ağaların himayesine 
ve holdinglerin koluna girmiştir. 

1 Kasan 1973'te, Urfa, toprak reformu bölgesi 
ilan edilmiş; 1974 yılında Halk Paritisi Hükümeti 
kurulmuştur. Urfa'da, 1974 yılında bir dönüm dahi 
arazi kamulaşhrılmamışhr. 

Toprak reformu, bu derece önemli olan ve bu 
konuyu devamlı, istismar eden Halk Partisinin, hü
kümette bulunduğu süre içerisinde bir dönüm dahi 
arazinin kamulaştırılmaması, toprak ve tarım refor
munda da Halk Partisinin ne derece samimî olduğu
nu göstermektedir. 

Aşağıdaki, yıllar itibarıyla vereceğim rakamlar, 
Halk Partisinin gayri samimi ve tutarsız, istismarcı; 
Adalet Partisinin ise, uygulayıcı ve tutara olduğunu 
göstermeye kâfi gelecektir kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, 1974 yılında, Halk PartM 
iktidarında kamulaştırılan tek bir dönüm arazi yok
tur. 1975 yılında ise - kü bu devre Adalet Partisinin 
hükümette bulunduğu devredir - yaklaşık 2 müyoin 
dönüm arazî kamulaştırılmıştır. Bu rakam, 1976'da, 
1,5 milyon dönüm, 1977 yılında da 53 bin dönüm oh 
mak üzere ceman 1 milyon 760 (bin dönüm civarı»-
daki miktar Adalet Partisinin hükümetlerde buhıin-
duğu dönemlerde kamulaştırılmıştır. 

Bu rakamlar bize şunu gösteriyor ki, reformu is
tismar eden ve testiyi kıran Halk Partisi, suyu getir 
ren de Adalet Partisidir. (AP sıralarından, «Bravo» 
sesleri alkışlar) Sayın Ecevit, bir zamanlar, Sayın De
mire] Hükümetinin kamulaştırmalarının blöf olduğunu, 
arazilerin dağıtılmayacağını söylemişti^ işte deliller. 
Halbuki, 1975 yıh^da 163 alfleye 27 bin dönüm, 1976 
yılında 615 aileye 96 bin dönüm, 1977 yılında 409 
aileye 56 hin dönüm olmak üzere, toplam 178 810 
dönüm araziyi topraksız veya az topraklı ailelere 
dağıtarak tapularım vermiş bulunmaktadır. 

ÇAĞLAYAN EĞE (istanbul) — Tüıkeş'le bera
ber mi yapıyorlar? 

RECEP ÖZEL (Devamla) — Bugün Urfa'da 
1 milyon 760 bin dönüm kamulaştırma yolu ile, 1 

| milyon 150 bin dönüm de tapulama yolu ile olmak 
I üzere; toplam 2 milyon 900 bin dönüm üzerinde bir 
I arazi Hazine adına tescil edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milleltvekilleııi, şimdi soruyorum; Urfa'da 
rezerv olarak bulunan bu araziler, hasbelkader, ent
rikalar neticesinde de olsa, iktidar koltuğunu işgal 
eden Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti tarafından 
topraksız veya az topraklı çiftçi vatandaşlarımıza dai-
ğıtılacak mıdır; yoksa, bu Hükümetin kuruluşumda 
olduğu gibi, devamında da bir Hükümet üyesinin top
raklarının kurtarılması pazarlıkları söz konusumu-
dur? (AP sıralarından, «Bravo» sesleri) Eğer bu ara^ 

I ziler dağıtüacaksa, Urfa'da, toprak reformu uygula
maları neden durdurulmuştur? Dağıtılmayıp da, yine 

I Sayın Hükümetin başının tabiri ile, toprak ağalarına 
geri verilecekse, bu konu ile ilgili açık ve seçik be
yanlarını topraksız ve az topraklı aileler adına bu 

I kürsüden duymak istiyoruz. 
I Sayın üyeler, yüksek malumlarınız olduğu üzere 

1757 saydı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, Ana-
yasa Mahkemesi tarafından 10 Mayıs 1976 tarihinde, 

I bir yıl süre bırakılmak kaydıyla iptal edilmiştir. 
10 Mayıs 1978 tarihinde yürürlükten kalkacak olan 
1757 sayılı Kanunun yerine yeni bir kanun tasarısı 

I hazırlanmış mıdır? Hazırlanmış ise, 10 Mayıs 1978'e 
I kadar bu kanun tasarısının Meclislerimizden geçe-
I rek yürürlüğe girmesi mümkün müdür? 
I Şayet söz konusu tarihte bu kanun çıkmazsa ne 

gibi tedbirler düşünülmüştür?, 
I Yukarıda arz ettiğim veçhile, henüz dağıtılmamış 
I 2 milyon 700 bin dönüm arazinin akıbeti ne olacak-
I tır? Bütün bu endişelerimizin gerçekçi ve samimi 
t beyanlarla izah edilmesi lazımdır. Aksi haMe 
I Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetini ve onun Baş

kanını topraksız Türk çiftçisi adına ihanetle suçla-
I mak ve suçluluklarını huzurlarınızda ifade etmek 
I daima görevimiz olacaktır. 
I Ayrıca, 1975*de kuruluşunu gerçekleştiren, Sayın 
I DetmSrel Hükümeti, Urfa dışımda; Ankara - Polatlı, 

Yozgat - Yerköy, İstanbul - Bakırköy, Kütahya -
I Simav, Tekirdağ - Hayrabolu ilçeleri de kısmi toprak 
I Ve tarım reformu bölgeleri ilan edilmiştir. Bu saydı-
I ğunız yerlerde bulunan yüz binlerce dönüm kamulaş-
I tırılacak arazi ile, binlerce topraksız vatandaşlanmı-
I zın durumları ne olacaktır Yoksa, bu vatandaşları'-
I mızın durumları memleketin her türlü meselesinde 
I yapıldığı gibi, bir başka ballara mı ertelenecektir? 
I Biz Adalet Partililer her şeyde olduğu gibi, yap-
I tığımızı ve yapacağımız şeyleri açıklıkla bu kürsü-
| Serden söylemişizdir. Halk Partisi gibi işimize gel-
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diğinde; muhalefette topraksızdan yana, iktidarda 
iken, ifadeleriyle «Ağalardan yana» olknamışızdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Özer. 

RECEP ÖZER (Devamla) — Adalet Partisi ik
tidarları zamanında, Urfa iline 50 yıllık Cumhuriyet 
dönemlinde yapılan yatırımların üstünde bir yatı
nım yapılmış, Toprak ve Tarım Reformu uygulama
sında gerekli olan altyapı hizmetleri büyük ölçüde 
tamamlanmıştı. 

Sayın üyeler, biz Adalet Partililer Toprak ve 
Tarım Reformuna bakış acımız birleştirici, birbiri
ne düşman taraflar meydana getirmeden, ülkemizde 
fakiriyle zenginiyle, topraklısı ve tapraksızı ile, en-
sar ve muhacirin ile kardeşliğini, kendimize şaşmaz 
prensip edinmiş ve bu yolda azimli, vakur tatbikat
larımızı göstermişizdir. Biz Anayasa ve kanunlara 
uymayan «Toprak işleyenin, şu kullananın», «Doğa 
kanunu» gibi safsataları, toprak işgallerini, fiili te
cavüz ve hareketleri mubah sayan, yağma teşvikçi
liğinin neticesinde «Toprak devletindir» diyerek ters 
ve çarpık ifadelerin neticesi, sosyalist, kolîektivist ve 
komünist sistemlerde olduğu gibi, demokratik ol
mayan yollardan tapuyu delerek, «Tapu iptal, para 
battal» diyecek olan Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununu değil, hürriyetçi parlamenter sistem içinde, 
özel mülkiyete meşru çerçeve içerisinde saygdı ve 
sosyal adaleti zedelemeyen toprak ve tarım reformun
dan yanayız, tşte Hükümet elinizde; işte Urfa'da 
2 700 OıOlO dönüm arazi, işte ilan edilmiş yem bölge
ler, ne yapacaksanız yapınız. Yapmadığınız takdir
de bu aziz ve necip Türk köylüsü sizi yalancılıkla 
itham etmek mecburiyetinde kalacaktır. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın özer. 
RECEP ÖZEL (Devamla) — Toprak ve Tarım 

Reformu mensuplarına ve milletimize, bütçenin 
hayırlı olmasını Cenabı Allahtan diler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi mad
delere geçilmesini oylarımıza sunuyorum: 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler?... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 

Mali Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığına 1978 mali yılında yapacağı hizmetler için, 

bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(624 926 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum: 
(A) Cetvel 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 25 456 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu Uy
gulamaları 304 470 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı-
mayan Transferler 295 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi bağlı (A) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

şarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (624 926 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetveli ve 
cetvelin bölümlerini okutup ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım: 

B — (CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 624 826 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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2 nci maddeyi, bağlı (B) cetveiiyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müste-

şarhğmca 1978 mali yılında elide edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağü 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1978 mali yılında 
da devam ohmur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 5. — 1757 saydı Kanunun 201 nci mad
desi gereğince TC Ziraat Bankası nezdinde açılan 
«Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel Büt
çeden ödenmesi gereken meblağ 1978 mali yılı için 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine 
bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığı, 1978 mali yıh içinde yeni bir kanun çıka
rılıncaya kadar, 1757 sayılı Kanunun ödemelere, 
borçlara Toprak ve Tarım Reformu Fonuna ve ma* 
fi konulara ilişkin 40, 41, 182, 187, 189, 190, 194, 196, 
197, 198, 204, 202, 203, 204, 205, 206, 2C7, 208, 219, 
220ı, 223 ve 224 ncü maddelerindeki hükümleri yü
rütmekle yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 

Bakam yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oya tabidir; bilâhara açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Bütçenin görüşülmesi tamamlanmıştır efendim. 

2. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı. : 729) 
(D 
A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Görevliler lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?... Burada. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde söz 
alan grup sözcülerini ve şahısları adına söz alan sa
yın üyeleri okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına A. Gani Âşık, Adalet Partisi Grupu adı
na Yakup Üstün, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Ali Gürbüz, Milli Selâmet Partisi Grupu adı
na Tabir Büyükkörükçü; şahıslar adına, lehinde Se
mih Eryıldız, Zeki Eroğlu, Mehmet Irmak, Nuri Çe
lik Yazıcıoğlu; aleyhinde, Müfit Bayraktar, Adem Ali 
Sarıoğlu, Mehmet özutku, İbrahim Vecdi Aksakal; 
üzerinde Halil Karaath, Mehmet Çatalbaş, İlhan Ay-
tekin, Mustafa Eşref oğlu, Şener Battal. 

Şimdi söz alış sırasına göre gruplara söz verece
ğim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Gani 
Âşık, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Gani Bey, buyurun. 

CHP GRUPU ADINA A. GANİ ÂŞIK (Kayse
ri) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın demokratik laik 
ve sosyal hukuk devletimiz içerisindeki yerini ve 
önemini, Anayasamızın esprisi içerisinde ortaya koy
maya ve bu kuruluşumuzun daha yararh ve daha 
verimli bir yapıya ve yönetime kavuşturulması için 
ne düşündüklerimizi arz etmeye çalışacağım. 

(1) 47 S. Sayılı Basmayazı 17.2.1978 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Sayın üyeler, Anayasamızın giriş bölümüne de 
atıf yapan 2 ııci maddesi Türkiye Cumhuriyetini in
san haklarına dayalı milli demokratik laik ve sosyal 
hukuk devleti olarak tanımlar. Devletin siyasi hu
kuki ve sosyal düzenini belirleyen, rejimin ve dev
letin temel taşlarından birisi olan bu madde, aynı za
manda çağdışı bütün akımları da reddetmiştir. 

Din ve laiklik arasında yakın ilişki bulunması ve 
laiklik kavramının da demokratik rejimimizin önem
li bir öğesi olması nedeniyle, izin verirseniz bilimsel 
bir konu olan laikliğe zamanımızın dar olanakları içe
risinde değinmeye ve bu kavramı tahlile çalışacağım. 

Sayın üyeler, Tevrat Ibraniceden Yunancaya çev
rilirken, «laik» sözüyle rahip ve kendilerini Allah'a 
verenler dışında kalanların kastedildiğini görüyoruz. 
Yani, laik, rahip sınıfından olmayan demektir lügat 
anlamıyla. Laikliği bir tarih terimi olarak din ile 
felsefenin, din ile bilimin, din ile hukukun, din ile 
sanatın ve din ile devletin ayrılması şeklinde yorum
layanlar olduğu gibi, bu kavrama felsefi bir anlam 
vererek «dini inanışıyla düşüncenin ayrımı» diyen
ler de vardır. Evrensel dinlerin daha çok kişinin 
vicdanına hitap etmesini ve kurallarının sınır ve za
man tanımıyan bir genişlikte olmasını, din ve dev
let işlerinin aynmına bir işaret olarak görüyoruz. İş
bölümünün henüz gelişmemiş olduğu zamanlarda 
sanat felsefe bilim ve siyaset, din kadrosu içerisin
de toplanmaktaydı. Değerlerin ayrılması ve işbölü
münün ilerlemesi sonunda; sanat, felsefe, bilim hu
kuk, eğitim ve devlet, bağımsızlık kazandı. Din ve 
devletin birbirlerine olan karşılıklı saygısı ve bir an
lamda bağımsızlığı, siyaset dilinde «laiklik» adını al
dı. 

Sayın üyeler, laikliğin Türk ve tslam tarihinde
ki uygulamalarıyla ilgili olarak bazı örnekler vermez
den önce, izninizle konumuzla yakın ilişkisi bakı
mından Anayasamızın 19 ncu maddesini okumak is
terim: «Herkes vicdan ve dini inanç ve kanaat hür
riyetine sahiptir. Kamu düzenine veya genel ahlaka 
veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olma
yan ibadetler, dini ayin ve törenler serbesttir. 
Kimse ibadete dini ayin ve törenlere katılmaya, di
ni inanç ve kanaatlannı açıklamaya zorlanamaz. 
Kimse, dini inanç ve kanaatlarından dolayı kınana
maz. Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi 
isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin İste
ğine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi 
veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasi, veya şahsi çıkar 

veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne suretle olursa 
olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullana
maz.. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yol
da kışkırtan gerçek ve tüzel kişiler hakkında kanu
nun gösterdiği hükümler uygulanır ve siyasi partiler 
Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır.» 

Anayasamızın okumuş olduğum bu maddesi de, 
sanırım konumuza büyük ölçüde açıklık getirmekte
dir. «Kamu düzenine, genel ahlaka veya bu amaçla 
çıkarılan kanunlara aykırı olmayan ibadetler, dini 
ayin ve törenler serbesttir» ifadesi, bizim kanaatı-
mızca, ibadetlerin manevi unsurlarını tamamlayan 
yerinde bir hükümdür. 

Söylemeye dahi gerek yoktur ki, kamu düzenine 
ve genel ahlaka aykırı ibadet, ayin ve törenler, za
ten İslam Dini ile de bağdaşmamaktadır. Dolayı-
siyle Müslümanların bu hükümden alınmaları için 
hiç bir haklı neden de yoktur. 

Sayın üyeler, şimdi izninizle laikliğin, tarihi
mizdeki uygulanışıyla bazı devletlerin anayasaların
dan konumuzla ilgili olarak örnekler sunmak istiyo-
yorum. Bu örnekleri Hz. Peygamber'den, Uygur ve 
Hazar Türklerinden ve Osmanlılardan seçtim. 

İlk İslam devletinin kurucusu olan Hz. Mulıam-
med, yönetimi altındaki Müslüman olmayan halka 
geniş bir din özgürlüğü tanımış, onların mal, can ve 
namuslarını da devletin güvencesi altına alarak bun
ların maddi ve manevi varlıklarının, devletin zimmet 
ve teminatı olduğu anlamına gelmek üzere zimmi-
lik kurumu ve hukuku geliştirilmiştir. Bu tolerans ve 
uygulamanın, bir anlamda laik düşünceye yakın ol
duğunu görüyoruz. 

Uygur ve özellikle Hazar Türkleri, yönettikleri 
toplumun din özgürlüğünü sağlamak için devletin 
başında birisi Yahudi, birisi Hıristiyan ve birisi de 
Müslüman olmak üzere üç vezir bulundurmuşlar
dır. 

Fatih'in İstanbul'da, diğer Osmanlı padişahları
nın Balkan ülkelerinde yerli halka tanıdıkları geniş 
din özgürlüğü, bu konuda Avrupa'nın büyük bir 
taassup içinde olduğu zamanlarda bile Türklerin 
laik düşünceye ne kadar önem verdiklerini göster
mektedir. 

Sayın üyeler, ecdadımızın büyük değer verdiğini 
gördüğümüz laiklik konusunda, XVIII. yüzyılda 
XV. Lui'nin ne düşündüğünü dikkatlerinize sunmak 
istiyorum : 

XV. Lui bir fermanında şöyle diyor: «Yalnız 
Katolik Dini genel dinin şeref, hak ve imtiyazla-
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rina maliktir. Katolik olmayan diğer tebaamız, 
Krallığımızla beraber olmak kudretinden her zaman 
için uzak oldukları önceden bildirilmiş olup, ken
dileri alelade inzibat kaidelerine bağlı tutulacaklar
dır. Kamu, onlara diğer tebaamız gibi medeni hak
lardan istifade için tabiatın reddedemediği haklar
dan başka bir hak tammayacak, yani onların yal
nız doğumlarına, evlenmelerine ve ölümlerine bağlı 
haklardan başka hakları olmayacaktır.» 

Sayın üyeler, Anayasaya bağlı bir devlet tipi ve 
laik bir din anlayışı getiren Fransız Devrimi, 3 
Kasım 1789'da yayınlanan İnsan ve Yurttaş Hakları 
Beyannamesinin dinle ilgili bölümünde; «Hiç kimse 
dini de olsa kanaatlarından dolayı tedirgin edil
memelidir. Yeter ki bu kanaatlann açıklanması, ka
mu düzenini bozmasın» hükmünü getirmiş; 1905 
Yasasıyla da Napolyon Konkordatosu tek yönlü 
feshedilerek devlet laikleştirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının dinle 
ilgili maddelerinden birkaçı şöyledir: 

«Parlamento, bir din kurmak veya din özgürlü
ğünü kaldırmak için kanun yapamaz. Bu hüküm, 
hem Federal İdareyi, hem de 49 Federe Devleti 
kapsamaktadır.» 

Bir başka maddede ; 
«Din veya Tanrı'ya borçlu olduğumuz ödev ve 

bunun yerine getirilmesi, kuvvet veya şiddetle değil, 
akıl ve kanaatle idare edilebilir. Herkes eşit bir tarz
da vicdanının emrettiği gibi dininin gereklerini yap
mak özgürlüğüne sahiptir» denilmektedir. 

Değerli üyeler, laiklik hakkındaki bu sınırlı açık
lamalardan sonra şunu arz etmek isterim ki, Cumhu
riyet Halk Partisi olarak biz, laikliği devletin dini 
baskı altına alması olarak değil, Anayasanın 19 ncu 
maddesinin esprisi içinde olmak kaydıyla, devlet kar
şısında dinin ve din karşısında da devletin bağımsız
lığı olarak anlıyoruz. Bu düşünce ve değerlendirmeyi 
Cumhuriyetimizin felsefesine, Anayasamızın esprisi
ne, uluslararası anlaşmalarımızın ruhuna, çağdaş in
sanlık anlayışımızın gereklerine ve İslam dininin uy
gar prensiplerine yatkın görüyoruz. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak biz, 
laikliği din düşüncesinin koruyacağı, çorak bir iklim 
değil, aksine dini duyguların özgürce yeşerip, serpilip, 
ruhi yüceliğin, erdemin, ahlaki saflığın, toplumsal hu
zurun ve tüm iyi duyguların gelişeceği, dinler tarihi
nin ve insanoğlunun tarihsel serüveninin çağımıza de
ğin olguniaştırarak ulaştırdığı bir sistem, Devletimizin 
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ve milli birliğimizin temel taşı olarak görüyoruz. 
(CHP. sıralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, dinin tarihteki başlangıcı ilk insan
la beraberdir ve insanoğlu var oldukça, din düşün
cesi de var olacaktır. Dinin ortadan kaldırılmasını ve 
dini duyguların yok edilmesini, devlet politikası ola
rak benimsemiş ülkeler bile, din realitesi ve inanan 
gönüllere tahtını kurmuş olan Allah düşüncesi karşı
sında, umdukları sonucu alamamışlar ve bu konuda 
birtakım özgürlüklerin yeniden tanınması eğilimini 
göstermişlerdir. 

Sosyolojik bir realite olan din ve dini duygular, 
bütün milletlerin tarihlerinde, özellikle politikalarında 
önemli bir yer işgal etmiştir. Din ve politikanın kar
şılıklı ilişkileri tarih içinde bazı aşamalar geçirmiştir. 
Dinin politikaya egemen okluğu devirlerde zümreler 
arasındaki politik, ekonomik ve sosyal çekişmeler, za
man zaman din ve mezhep görünümünü almış, aslın
da sadece belli zümre ve kişileri ilgilendiren bu çe
kişmeler dini bir hüviyete büründürüIerek politika 
sahnesine sürülmüştür. Böylece politik olan düşünce
ler dini bir mahiyet kazanınca, dine bağlı kitleleri 
parçalamış, bölmüştür. 

# 
/ Politikanın elinde bir alet olarak kullanıldığı za

manlar din; ulviyetini ve etkinliğini yitirmiştir. Gün
lük politikada taraf tutarak bazı hırslı politikacıların 
hizmetine giren birtakım din görevlileri şahsi çıkarla
rını dini ve milli inançlarına tercih etmişler, bazen 
zulme fetva vermişler, dinin temel ilkesi olan ihlasm 
yerini riyanın almasına da izin vermişlerdir. Politik 
çekişmelerin ve istismarların dışında tutulduğu devir
lerde ise din; kişiye ve topluma huzur, devlete esen
lik sağlayacak bir ortam için zemin hazırlamış, fazi
letlere kaynaklık etmiş, iyilik, güzellik, doğruluk ve 
haklılık duygularını beslemiştir. 

Kendi buyruğuna ve inançlarımıza göre, ebedi ve 
evrensel olan yüce dinimizin özüne dokunmamış olan 
Anayasamız dinin yönetimini devlete bırakmıştır. 
Devletin bu görevi üslenmesinin dine bir müdahale 
olarak anlaşılmasını asla doğru bulmuyoruz ve bunun 
tarihi zaruretlerden, Türkiye gerçeklerinden, bu ara
da dinin istismar ve kötüye kullanılması endişele
rinden doğduğunu biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz şimdiye kadar-
ki maruzatımın ışığı altında, Diyanet İşleri Başkanlı
ğımızın görev ve fonksiyonlarına geçmek istiyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, halkımızı itikat, ibadet 
ve ahlak konularında aydınlatan ve yol gösteren bir 
kuruluştur. Başkanlık, bu fonksiyonunu vaizler ve 
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imam - hatipler vasıtasıyla yerine getirmektedir. Ayrı
ca yayın yoluyla da halkın dini ve milli duygularının 
canlı ve ayakta tutulmasına çalışılmaktadır. Bu nok
tada irşat, yani tebliğ ve yol gösterme görevinin öne
mi ve özelliği üstünde kısaca durmak istiyorum. 

Kuran-ı Kerim'in Zariyat Süresinin 55 nci Ayetin
de mealen şöyle buyurahnafctadır. «Habibim sen bazı 
nasihatta bulun, çünkü nasihat, insanlara yarar sağ
lar.» Bu itibarladır ki, nasihatin ve nasihatcının dini
mizde özel bir yeri ve pek büyük bir saygınlığı ve 
önemi vardır. 

Dini öğütlerin verimli ve din görevlilerinin toplum 
üzerinde etkin olabilmesi için, irşad görevi yapan 
kimselerde, mesleğin özelliğine ve kutsiyetine uygun 
düşecek olan ve hatta gerekli olan birtakım yetenek
lerin ve meziyetlerin bulunması zaruridir. 

Bunların başında, dini görev yapanların halka tav
siye ettikleri İslami hayatı önce kendilerinin yaşama
ları gelir. Aksi halde, söylenenlerin toplum üzerinde 
bir etkisi olması beklenemez. Nitekim, Yüce Kitabı
mızda mealen «Ey iman edenler, yapmadığınız şeyi 
niçin başkalarına Söylersiniz, yani başkalarının yapma
sını istersiniz, tavsiye edersiniz?...» buyuruhrıaktadır. 

Bu Ayet-i kerime ile cenabı Hak, riya yerine ihlâsı 
ve samimiyeti, kişinin olduğu gibi görünmesini veya 
göründüğü gibi olmasını bizlere tavsiye etmektedir. 
Bu tavsiyeye özellikle din görevlilerimizin uymasında, 
dini olduğu kadar mesleki zaruretler de vardır. 

Söylemeye dahi gerek yoktur ki, kendisi hasta 
olan tabip halk tarafından tedavi edilmek için ilgi 
görmez, göremez. 

Demek oluyor ki, halkımıza din hizmeti veren kim
seler, fazilete, olgunluğa, insan sevgisine, adalet bi
lincine, sorumluluk duygusuna, objektif düşünebilme 
yeteneğine ve kısaca mesleğin gerekli kıldığı birtakım 
manevi unsurlara sahip oldukları sürece, Türk Top
lumu ve İslam Dini için beklenen hizmeti vermiş ola
caklar ve halkımızdan da gerekli itibarı göreceklerdir. 

Din görevlilerimizin bu doğrultuda eğitilmeleri ve 
yetiştirilmeleri için, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmamasını ve Hükümetin de 
bu çalışmalara yardımcı olmasını temenni ediyoruz. 
Diyanetin bu görevini yerine getirebilmesi için, hiz
met içi eğitim planlamasını ivedilikle ele alıp uygula
maya geçmesi en içten dileğimizdir. 

Değerli milletvekilleri; 
Vaizlerimizin vaızlarmda milli birliği sağlayıcı, in

san sevgisini teşvik edici, Cumhuriyetin erdemini ve 
yurttaşlarımıza getirdiği hak ve yüksek değerleri ko

ruyucu, milli ve dini birliğimizin sembolü olan cami
lerimize ibadet için gelen ve çeşitli siyasi düşüncelere 
sahip olmaları normal bulunan cemaatin hissiyatını 
rendice edecek sözlerden dikkatle sakıma, kalkınma 
çabalarımızı destekleyici, tutumluluğa özendirici, kül
türlü, yurdun ve çağın sorunlarına ilgi duyan kişile
rin yetişmesinde öncü olması, sanırım ki Türk Ulu
sunun din görevlilerimizden beklediği önemli fonksi
yonlar arasındadır. 

Bir başka irşat yolu olan hutbelerde de aynı so
rumluluk duygusunun ve aynı titizliğin gösterilmesi 
gereklidir, özellikle, ibadetin bir parçası olması nede
niyle, hutbelerde yapılan dini telkinlere politika soku
larak, caminin kutsal havasını ihlâl edici, ibadetin 
safiyetini bozucu ve halkı birbirine düşürücü söz ve 
davranışlar, Müslüman halkımız tarafından büyük 
tepkiyle karşılanmakta olup, dinen de günah ve ya
salarımıza göre de suç bulunduğundan, Diyanet İşleri 
Başkanlığının bu konuda da gerekli titizliği gösterme
sini bekliyoruz. 

Sayın üyeler; 
Yüce Dinimizin esaslarından birisi de hacdır. Müs

lüman yurttaşlarımız bu farizayı yerine getirmek için, 
maddi manevi birçok güçlüklere katlanmakta ve bu 
yolda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadırlar. Halkı
mıza bu konuda yol göstermek Diyanet İşleri Baş
kanlığının görevleri arasındadır. Çünkü, hac göre
vini yerine getirmek isteyen halkımızın saflığından 
ve iyi niyetinden istifade edilerek hac müessesesi vur
guncu ve istismarcıların, hatta kaçakçıların sömürü 
alanı haline getirilerek, amacından saptırılmış ve maa
lesef yozlaştırılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, bün
yesinde geliştirdiği Hac İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla 
bu yaraya neşter vurmalı, vatandaşlarımızı hac sim
sarları elinden hiç zaman kaybetmeden kurtarmalıdır. 
Başkanlık kendi personelini de bu konuda uyarmalı
dır. 

Ayrıca, hac, zengin olan Müslümana ömründe bir 
defa için farz olan bir İbadet olduğundan ve birden 
fazlası nafile sayıldığından, Diyanet İşleri Başkanlığı 
haccın bu yönünü de halkımıza anlatmalı, nafile hac 
yerine yurdumuzdaki hayır kurumlarına yardımı öğüt
lemen* ve teşvik etmelidir. Nafile hac ibadeti yapmak 
isteyen Müslüman yurttaşlarımıza karşı bu uygulama
ları tavsiye ederken, Avrupaya turistik amaçla haram
larına süs eşyası getirmek için yapılan seyahatlerin 
de, aynı titizlikle kontrol altına almasını bir hukuk 
prensibinin asgari ükesi olarak ve adaletli bir idare
nin yapması gereken bir görev olarak tavsiye etmek, 
rica etmek isterim Hükümetten. 
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Değerli milletvekilleri, 45 milyona yaklaşan nüfu
sumuzun 2 milyon kadarı yabana ülkelerde çalışmak
ta, okumakta ve yaşamakta olup, örfüne, hukukuna, 
diline, dinine ve tüm değerlerine yabancı okluğu bu 
ülkelerde garip, sahipsiz ve çok büyük sorunlarla kar
şı karşıyadır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, Sayın Âşık. 

A. GANİ ÂŞIK (Devamla) — Bu sorunlardan 
önemli olan birisi de manevi ihtiyaçlarının karşılana
maması yüzünden din görevlisi ve din uleması adı al
tında ve devletin bilgisi dışında özellikle ramazanlar
da birtakım karanlık düşünceli, devlet ve Atatürk 
düşmanlannın, mark vurguncularının, fitre ve zekat 
dilencilerinin, bu arada misyonerlik faaliyetlerinin ve 
yabancı ideolojilerin kendilerini hedef seçmiş olması
dır. 

Çocuklarına öğretmen, kendilerine din görevlisi, 
ibadet için mescit gereklidir. Dövizlerine büyük ümit 
bağladığımız bu yurttaşlarımızın problemlerine daha 
fazla seyirci kalamayız. 

Gönderilen din görevlisi sayısı azdır. Kültürlü, 
cumhuriyete bağlı, birleştirici ve dini yönden de do
yurucu din görevlilerinin süratle gönderilmesinde ve 
ihtiyaca yetecek ölçüde bulunmalarında zaruret görü
yoruz. 

^ayın üyeler, 1965 yılında rahmetli İnönü'nün Baş
bakanlığı döneminde çıkartılan ve Diyanet tşleri Baş
kanlığımıza büyük imkânlar sağlayan, teşkilata yeni 
bir ruh ve dinamizm getiren, din görevlilerimizi mad
di sefaletten kurtaran ve toplumda saygınlık kazan
malarını sağlayan 633 sayılı Yasanm, geçen zaman 

içinde bazı ihtiyaçlara karşılık veremediği anlaşılmak
tadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 633 sayı
lı Yasada gelişen şartlar doğrultusunda ve ihtiyaca 
karşılık verecek biçimde bir değişiklik yapılmasında 
yarar görmekteyiz. 

Müslüman halkımızın hissiyatına da uygun ola
rak, onlara din hizmeti sunmak gibi kutsal bir göre
vi ifa eden din görevlilerimizin ve Diyanet İşleri Baş
kanlığımızın, kendisinden bekleneni en iyi bir biçim
de yerine getirebilmesi için hiçbir fedakârlıktan ka-
çınılmamasmı öneriyor ve destekliyoruz. 

BAŞKAN — Bağlayınız sözünüzü. 
A; GANİ ÂŞIK (Devamla) — Sayın üyeler, Cum

huriyet Halk Partisi Grupu adına Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmamı bitirirken çok 
önemli saydığımız bir konuya da işaret etmeden ge
çemeyeceğim. 

İslam dini son, mükemmel, evrensel ve ebedi bir 
dindir; gerçekte bütün insanlığın ortak değeridir. 

İslam dini, hiçbir kişinin, zümrenin, sınıfın, si
yasi partinin veya bir milletin tekelinde veya koru
yuculuğunda değildir, ihtiyacı da yoktur. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Islamiyeti böyle 
anladığımızı ve Diyanet camiamızın da aynı anla
yış içinde olduğuna dair inancımızı arz eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gani Âşık. 
Öğleden önceki çalışma süremiz dolmuştur. Saat 

14.00'de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 12.58 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ: İsmail Hakkı Öztorun (Adana) - HalU Karaattı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Birleşimi
nin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere geçmeden, bir hususu Genel Kurulun bilgi
lerine sunacağım: 

23 . 2 . 1978 günü görüşülecek olan G'ençlik ve 
Spor Bakanlığı Bütçesi ile, 27 . 2 . 1978 günü görüşü
lecek olan Yerel Yönetim Bakanlığının Bütçelerinin 

yer değişmesine dair, her iki Bakanlığın müşterek im
zaladıkları bir tezkere, Başkanlığımıza gelmiştir. 

Buna göre, 23.2.1978 Perşembe günü görüşülecek 
olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi, 27.2.1978 Pa
zartesi günü; 27.2.1978 Pazartesi günü görüşülecek 
olan Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesi 23.2.1978 Per
şembe günü görüşülecektir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere, kaldığımız yerden, devam ediyo
ruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Söz sırası AP Grupu adına Sayın Yakup Üstün'ün-

dür, buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA YAKUP ÜSTÜN (İsparta) 
— Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde, Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Grupum adına hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Devletimizin kuruluşu, 
Devletimizin bekası, milletimizin birliği ve insanımı
zın mutluluğu için, devletin temel ve en önemli kuru
luşlarından biridir. Bu kuruluşun kaynağı, Türk mil
letinin imanı ve iradesi, dayanağı ise Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde 
kurulmuş, o günden bugüne gelişmiş, özellikle 1965 
yılından sonra güçlenmiş ve büyümüştür. Bugünkü 
haliyle, diğer İslam ülkelerindeki benzeri kuruluşlar 
arasında, gerek kuruluş, gerek kadro yönünden en güç
lüsü haline gelmiştir. Gönlümüz arzu eder ki, bu mü
essese, muhteva, hürriyet ve keyfiyet yönünden de 
gelişsin, güçlensin, daha verimli hizmetler ifa ede
bilecek seviyeye ulaşsın. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, nüfusunun % lOıO'üne 
yakın bir kısmı müslüman olan ülkemizde, dini hiz
metleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek gibi me
suliyetti, fakat o ölçüde önemli ve şerefli bir görev 
ifa etmekle yükümlüdür. 

Sayın milletvekilleri; bilindiği gibi din, toplumla
rın en eski ve en köklü müesseselerinden biridir. İn
sanlık var olduğu günden beri hiçbir gün bu müessese
den müstağni kalmamış, tarihin hiçbir devrinde, dün
yanın hiçbir yerinde dinsiz bir millet görülmemiştir. 
Bu nedenle âdeta toplumu dinden, dini toplumdan ay
rı düşünmek imkânsız hale gelmiştir. Bu durum, şüp
hesiz insanın mahiyetinden ileri gelen bir sonuçtur. 
Çünkü insan; düşünen, tasarlayan, hisseden, inanan, 
inandığı gibi yaşayan bir canlıdır. Kendi harika var
lığının farkında olan, kendi dışındaki eşyaya, olay
lara tecessüsle bakan, kâinattaki haşmet ve düzen kar
şısında ürperen, görünen âlemin ötesine ve üstüne yö
netebilen tek canlı insandır. 

«Bugün artık ortada hiçbir sır kalmamıştır» di
yenlerin aksine, insanın bizatihi kendisi bile bir sır 
olmakta devam ediyor. Gerçekten onda dokuzu su 
altında gizli, buzdağlan misali insanda hala keşfe
dilmeye muhtaç, büyük, gizli ve son derece değerli 
hazineler saklıdır. Şeyh Galip, bu durumu ne güzel 
dile getirir: 

«Sendedir mabzen-i esrar-ı mehabbet sende, 
Sendedir maden-i envar-ı - fütüvvet sende, 
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Gizli gizli dahi vardır nica halet sende, 
Marifet sende, hüner sende, hakikat sende, 

* * * 

Hasça bak zatına kini zübde-i âlemisin sen, 
Merdüm-i didei ekvan olan âdemsin sen.» 
tnsanın kendisi böyle olunca görülen ve görülme

yen uçsuz bucaksız bu âlem, onu elbette düşünmeye, 
araştırmaya sevk etmektedir* 

«Sonsuzluğa karşı açılmış br pencere, gerçi bizi 
sonsuzluğa sahip kılamaz, fakat ne de olsa bizi fa
nilerin, sonluların tutsağı olmaktan kurtarır. Sonhı-
luk ilmi demek olan deney,.akıl ve zekânın tümü ol
madığı gibi, insan da yalnız akıl ve zekâdan ibaret de
ğildir» diyen düşünür bu gerçeği dile getirmektedir. 
İlim, teknik ne kadar gelişirse gelişsin, insanı bu son
suzluk penceresinden hiç kimse çekip çıkaramayacak, 
o kutlu temaşadan onu hiçbir güç men edemeyecek
tir. 

İnsan, inanan bir canlıdır. Onda inanmak asıl, inan
mamak marazidir. Kaldı ki, inanmamak da bir inanç
tır. O halde inançsız insan olmaz. Hayat bazan sa
kin, bazan dalgalı, bazan da fırtınalı bir deniz gibi
dir. Fırtınada sığınacak limanı bulunmayan geminin 
hali haraptır. Hayatımız çeşit çeşit olaylar ve kavga
lar zincirinden ibarettir. Bu olaylar ve kavgalar için
de "kendini ve Allahını unutanlar, hele iç alemlerinde 
sığınacak bir körfezi bulunmayanlar, zifiri karanlık
larda çırpınıp dururlar. İman, gönlümüzde parlayan 
bir ışık, fırtınalarda sığınacak bir limandır. 

Konuyu fert planında alıp sosyal hayata taşıdığı
mız zaman bu gerçek kendisini çok daha belirgin bir 
şekilde ortaya koyar. Haşa, «Allah yoksa, onu var et
meli» diyen kimse, onun sihirli gücüne duyulan ihti
yacı dile getirmiştir. «Her şey maddeden ibaret» di
yen materyalist düşüncelerin ve uygulamaların, insan-

x da nasıl bir ruh boşluğu meydana getirdiği bugün ar
tık herkesin gözünün önünde ve ortadadır. Kaba, 
maddesi görüşlerden üslenen bazı siyasal rejimler, 
ahlak sistemlerine oturtacak kaide bulamadıkları için, 
ahlak anlayışları havada kalmış, her türlü baskı, hat
ta şiddete rağmen, hırsızlıkların ve rüşvetin önünü 
bir türlü alamamışlardır. Her şeyi madde ile izah 
edenler, dünyanın en zengin ve müreffeh ülkeleri sa
yılan İskandinav ülkelerinde alıp yürüyen alkolizmi, 
uyuşturucu madde alışkanlığını, intiharları ve hippili
ği acaba neyle izah ediyorlar? Bu gibi sosyal olayla
rı hep fakirliğe bağlayanların burada herhalde başka 
sebepler aramaları gerekecektir. 

Değerli milletvekilleri, yüce Allah, «tnneddine in-
dallahil İslam Allah indinde din, sadece tslamdır» 

buyurur. Gerçekte İslam Dini, hiçbir dine nasip ol
mayan bir özelliğe sahiptir. Çünkü onun getirdiği 
prensipler sadedir. İnsanın yaratılışına ve aklına uy
gundur. Onun kaynağı olan kitap Kuranı Kerim, bir 
noktası bir harekesi zedelenmeden sapa sağlam günü
müze kadar ulaşmıştır. Islamı tebliğ eden Peygambe
rin hayatı, en ince noktalarına kadar tespit-edilmiş
tir. O, sanki bugün yaşamışcasına aydınlık ve her ha
liyle bilinen bir şahsiyettir. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Vaaz mı ediyor
sun? 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Evet, vaaz ediyo
rum. Vaaz ediyorum, bana eskiden de söylerlerdi; 
Parlamentoda, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi gö
rüşülürken, vaaz edilir diye... 

BAŞKAN — Siz devam edin sayın hatip. 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — ... Ben de dedim 
ki, parlamentodakilerin de vaaza, nasihata ihtiyacı 
var. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Üstün. Bazı 
arkadaşlarda alışkanlık halindedir bu müdahale. 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Bu yönüyle İs
lam, dünün olduğu kadar bugünün, bugünün olduğu 
kadar yarının dinidir. Türk'ün olduğu kadar Arabın, 
Arabın olduğu kadar bütün milletlerin dinidir. Haz-
reti Peygamber, Allah'ın lisanıyla «Ey insanlar, ger
çekten ben sizin hepinize gelen Allah'ın Peygamberi
yim» buyurur. Din ilim, iman ve tatbikata dayanan 
bir müessesedir. , Bilgisiz iman, tatbikatı olmayan 
inanç noksandır. Özellikle İslam dini, ilim ve bilgiye 
dayanır, tslamın en büyük düşmanı cehalettir. İman
sızlık cehaletten doğan bir maraz, taassup ise yanlış 
ve eksik öğrenme sonucu meydana gelen bir görün
tüdür. Islamı tanıyamamak, onunla gerçek anlamıyla 
temasa geçememek bir insan için en büyük şanssız
lıktır. Islanıı yanlış veya kötü temsil edenlerin haline 
bakıp, tslamdan yüz çevirmek ise büyük bir hatadır. 
Günlük hayatımızda Islamı hatalı yaşayan bazı kim
seler yüzünden dinden imandan soğuduğunu, hatta 
camiye gitmediğini söyleyen bir çok insana rastlarız. 
İnsana, beşere ait olan hatanın İslama yüklenmesi, 
Müslümanların hatalarından dolayı, Islamda ayıp ve 
kusur aranması son derece haksız ve yanlıştır. Şair 
İkbal, «İslam güzelliğin ve mükemmelliğin ta ken
disidir. Onda ayıp ve kusur bulunmaz, görülen ayıp 
ve kusur bizim müslümanhğımızda ve uygulayışımız-
dadır» diyor. Gerçekten tslamda ayıp ve kusur ara
mak beyhudedir. İnsan için en büyük mutluluk vesi
lesi olan böylesine yüce bir değeri çocuklarımıza, 
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hatta bütUn insanlığa tanıtmak ye öğretmek en önem
li görev, aynı zamanda en büyük bir şereftir. 

Çağ içi, cağ dışı gibi birtakım yaldızlı sözlerin 
arkasına sığınıp, çocuklarımızı ondan mahrum et
meye çalışmak ihanetin ta kendisidir. (AP sıraların
dan alkışlar) 

Diğer taraftan özgürlüğü dillerine pelesenk eden 
bazı çevrelerin din eğitimine karşı çıkmaları, din ve 
ve vicdan hürriyetlerini nasıl anladıklarını bütün çıp
laklığıyla ortaya çıkarmaktadır. Bildiğiniz gibi din 
ve vicdan hürriyeti üç temele dayanır : 

1. İnanç hürriyeti, 
2. İbadet hürriyeti, 
3. Dini prensipleri öğrenme ve öğretme hürriye

tidir. Bundan mahrum ettiğiniz takdirde, hürriyete 
inanmamış duruma düşmektesiniz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz kılıcıyla, kalemiyle asır
larca İslama hizmet eden bir milletin çocuklarıyız. 
Bin yılı aşkın bir zamandır milletimiz Islamiyetle 
haşir neşir olmuş, tarih potasında 10 asırdan beri 
onunla yoğrulmuş, onunla pişmiş, onunla kaynaşmış, 
onunla bütünleşmiştir. Hatta o kadar ki, Türk'ü Is-
lamdan ayrı düşünmek imkânsız hale gelmiştir. Bu 
yüzden Batı âlemi yüz yıllar boyu Türk deyince Is
lanıl, İslam deyince Türk'ü kastetmiş, ikisini aynı 
anlamda kullanmıştır. Bu durum, tarihin belli bir 
döneminden sonra Islamın bayraktarlığını elinde tu
tan milletimizin kafasının ve kılıcının hakkıyla elde 
ettiği şerefli bir mevkidir. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Devlet bünyesinde münhasıran dini amaçlı bir mü
essesedir. Vatan kurtaran ve yeni Türk Devletini ku
ranlar önce Seriye ve Evkaf Vekâletini, daha sonra 
da Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuşlardır. Dini 
hamaset ve heyecan bu Devletin kuruluşunun en bü
yük dayanağı ve kaynağı olmuştur. Büyük Millet 
Meclisinin ilk üyelerinin çoğunluğunun sarıklı oluşu 
bunun delilidir. Gerçekten vatana kurtuluş, devlete 
kuruluş heyecanı veren dinin, yeni Devlet bünyesin
de temsil edilmesinden din işlerinin düzenli ve ga
yeye uygun bir şekilde bir kuruluş vasıtasıyla sürdü
rülmesinden daha tabii bir şey olamazdı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı idari hizmet devri ya
nında, din adına söz söyleme, dini konularda açıkla
ma ve yorum yapma, sorulara cevap verme, Islamı 
halka tebliğ etme, din konusunda toplumu aydınlat
ma görevlerini ifa etmektedir. İfa ettiği bu hizmetler 
bu Başkanlığa manevi bir otorite kazandırmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva makamı olma
sı sebebiyle, aym zamanda bir otorite ve itibar mü
essesesidir. Bu otorite ve itibarın kurulması ve ko
runması Devlet ve mUIet için çok büyük bir önem 
taşır. Dinin temelinde sempati, inanç, güven ve bağ
lılık vardır. Dini müesseseler sevilen, inanılan, güve
nilen bir hüviyet taşımalı, millet kendisine severek 
inanarak, güvenerek bağlanmalı ve itibar etmelidir. 
Müessese ne kadar itibarlı ise, millet ve Devlet haya
tındaki rolü o nispette etkin olur. Bu hizmetler daha 
verimli olur. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığının 
itibarına gölge düşürecek ve onu sarsacak her türlü 
söz ve davranışlardan sakınmak gerekir. Bu kuruluşa 
politik müdahalelerden uzak, kendi kendini idare 
eder ve kendi kendine yeter bir hüviyet kazandırma
lıdır. Politik hesaplarla bu kuruluşlarda tasarruflar
da bulunmak, en azından riyadır. Riya ise ahiret 
ameliyle dünya menfaati temin etmek amacıyla ya
pılan bir iştir. İslam uleması bunu büyük bir günah 
saymıştır. Bu günahı işleyenler iflah olmazlar. (CHP 
sıralarından «Doğru» sesleri) 

Bu müesseseye hizmet, Allah rızası için, millet 
ve memleket yararı için yapılır ve yapılmalıdır. Bu 
müessesenin başında bulunan veya orada çalışan şa
hısların hataları müesseseye mal edilmemelidir. Bazı 
çevrelerin ve şahısların din adına bu müesseseyi he
def almaları ve ona hücum etmelerinin manasını an
lamak mümkün değildir. Bu kuruluş da yıkılırsa, 
acaba yerine hangi müesseseyi koyacaklar? Her ku
ruluş gibi Diyanet İşleri Başkanlığında da aksayan 
yönler bulunabilir. Yıkmak yerine, elbirliğiyle bun
ları tamir etmek hepimizin vazifesidir. Aksi takdir
de memleketimizde din konusunda bir otorite buh
ranı doğar. Din konusunda yetkili yetkisiz herkesin 
söz söylemesinin, şahıs veya zümrelerin birbirleriyle 
rekabete girmelerinin hatta kötülemelerinin önüne 
geçmek imkânsız hale gelir. Bir memleketin din ko
nusunda her kafadan bir ses çıkar halde görülmesi 
büyük bir şanssızlıktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatan sathında yaşayan 
her ferdin itibarı ve güvenini kazanmalı, onun dini 
otoritesine her şahıs ve kuruluş boyun eğmeli, bu ko
nuda söz sahibi olarak onu kabul etmeli, başka hiç 
bir şahıs veya zümre aramamalıdır. 

Başkanlık yetkilileri bu idrak içinde bulunmalı, 
hizmet görmeli, herkese hitap edebilmeli, halkın ilgi
sini çekmeli, mevcut olan manevi bağı kuvvetlendir
men', bir tek fertle dahi mevcut bağı koparmamaya 
çalışmalıdır. Burada görev yapan Başkandan kayyu-
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ma kadar her görevli bu idrak içinde bulunmalı, iti
bar sarsıcı her türlü davranıştan sakınmalıdır. Mües
sesenin itibarına gölge düşürenlere hiç bir zaman mü
samaha edilmemelidir. Kadrolu, kadrosuz bütün din 
görevlileri kendilerim bu müessesenin mensubu ka
bul etmeli, bunun dışında her hangi bir şahıs, zümre 
veya parti aramamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, din görevlileri sadece cami
ye gelenlerin değil, inanç ve yaşayışı ne olursa olsun, 
herkesin hizmetinde olduğunu bilmeli, şaşkınların yol 
göstericisi, karanlıkta kalanların ışığı olduğu idraki
ni taşımalıdır. Din görevlisi, kendisini üç beş kişiye, 
belli bir grup veya hizbe mahkûm etmemelidir. Kitle
lere ve meselelere her zaman daha geniş açıdan bak
maya çalışmalı, herkese hitap etmeyi gaye edinmeli 
ve onları eğitmeyi bilmelidir. 

Din görevliliği feragat ve fedakârlıkla olduğu ka
dar, bilgi ve maharetle ifa edilmesi gereken bir hiz
mettir. O birtakım eşya ile değil, bizzat insanın öz 
cevheriyle uğraşır; onu işler, yoğurur, geliştirir. İn
sana yepyeni bir hüviyet ve bir şahsiyet kazandırır, 
insana ümit verir, onu teselli eder. Din görevlisi her
kesin güvenle başvuracağı bir melce, başı darda ka
lanların imdadına yetişen yedek bir güçtür, tşte bu 
görevin şerefi buradan gelmektedir. 

Yukarıdan beri izah ettiğim sebeplerden dolayı, 
olgun, yetişkin, ilmiyle amil, ahlakıyla kâmil, din gö
revlisi yetiştirilmesi konusuna ciddiyetle eğilmek za
rureti ortadadır. Özellikle günümüzde bu görevin ya
rım yamalak bilgilerle ifa edilmesi mümkün değildir. 
Dünyamız hızla değişmektedir. Değişen dünya şart
lan karşısında bu görevin ifası her gün biraz daha 
zorlaşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, din görevlilerinin hizmet içi 
ve hizmet öncesi eğitimlerine ciddiyetle önem veril
melidir. Hizmet içi eğitim merkezleri çoğaltılmalı, 
güçlendirilmeli periyodik bir şekilde bütün görevliler 
sık sık kurslardan geçirilmeli, yetiştirilmeli okuyan 
kişiler haline getirilmelidir, özellikle il ve ilçe müf-
tüleriyle vaizlerin ilim kuruluşlarıyla devamlı irtibat
ları bulunmalı, doktora yapmaları sağlanmalıdır. 
Yurt dışında bilgi ve görgülerini artırma imkânlarına 
kavuşturulmalıdır. 

Türkiye'de bütün İslam âlemine hitap eden ciddi 
ve güçlü bir dini eğitim kuruluşunun mevcudiyeti 
şarttır. Din görevlisi yetiştiren okullar konusunda Di
yanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı cid
di ve samimi bir işbirliği içinde bulunmalıdır. Bu 
okulların statüleri okutulan dersler, uygulanan prog
ram ve müfredat konularında, ilgili Başkanlığın mut

laka görüşü alınmalıdır. Bu okullarda okuyan genç
lerden bu kurumda daha çoğunun görev almalarına 
uyumlu ve verimli hizmetler verebilecek nitelikte ye
tiştirilmelerine gayret gösterilirken, din görevliliği de 
daha cazip hale getirilmelidir. Diyanet İşleri Başkan
lığı yayın hizmetlerini güçlendirmeli, her seviyedeki 
insana hitap edecek nitelikte çeşitli kitaplar, dergiler 
hazırlanmalı ve ucuz fiyatla satmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, lütfen toparlayınız. 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Basın, radyo, 
televizyon, sinema ve tiyatronun günümüzde ne ka
dar etkin bir araç olduğu artık herkesçe kabul edilen 
bir gerçektir, özellikle radyo ve televizyondan gere
ği gibi yararlanıldığını söylemek zordur. 633 sayılı 
Kanunun tadili biran önce gerçekleştirilmeli, Din İş
leri Yüksek Kurulu vakit kaybetmeden teşekkül et
tirilmelidir. Bu kuruluşun seçim yoluyla teşkilinin 
verdiği fetvaların benimsenmesinde ve geçerliliğinde 
büyük rolü olacaktır. Bu kurul itibarlı bir kurul ol
malıdır ki, verdiği fetvalar, yaptığı dini yorumlar iti
bar görsün. 

Kur'an kurslarının mevzuatı, ders programlan ve 
müfredatı gözden geçirilmeli, halkımıza daha fayda
lı olması, daha çok çocuğumuzun bu kurslardan 
faydalanması sağlanmalıdır. 

Camilerimiz tslamı temsil ve bu ideali sembolize 
eden eserlerdir. Camiler içiyle s dışıyla, kubbesiyle, 
minaresiyle bu fikre hizmet etmekte bulunmaktadır. 
Bu sebeple camiler her şeyiyle güzel ve muntazam 
bulunmalı, çekici ve sıcak olmalıdır. Halkımızın bü
yük fedakârlıkları ile yapılan yeni camilerimizin bir 
kısmı zarafet yönünden eksik, kısa zamanda harap 
olmaya mahkûmdurlar. Diyanet İşleri Başkanlığında 
bu işlerle ilgilenen bir bölüm bulunmalı, cami yerle
rinin tespiti ve projeler konusunda halka yardımcı 
olunmalı, yapılacak tip projelerin uygulanması sağ
lanmalıdır. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen Sayın Üstün. 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Tamamlıyorum 
Sayın Başkan. 

Camilerimizdeki teberruat eşyasının tespiti, değer
lendirilmesi ve sınıflandırılması daha fazla gecikti
rilmeden sonuçlandınhnalıdır. 

İmam - hatip ve müezzin kadrolannm dağıtımı
na başlanmalıdır. Vekil imam ~. hatiplerinin intibak
ları süratle bitirilmeli, bu konuda çıkan, kanun sebe
biyle meydana gelen bazı mağduriyetler j önlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, İslam diğer din mensupları
na şöyle hitap ediyor: «Ey ehli kitap, geliniz aramız-
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da müsavi olan bir kelimede birleşelim. Sadece ve 
yalnız Allah'a ibadet edelim, ona hiç bir ortak koş
mayalım. Bazımız bazımızı ilah, ittihaz edinmeye
lim.» Biz de bütün millete, özellikle sorumlulara ses
leniyoruz, bizler aynı dinin mensupları, aynı milletin 
evlatlarıyız. Geliniz milletimizin öz değerlerinde top
lanalım. Bizi biz yapan değerler etrafında birleşelim. 
Çocuklarımızın kafasına ütopik, maddeci görüşleri 
değişmez gerçeklermiş gibi sokup da, hem onları hem 
milletimizi perişan etmeliyim. Çocuklarımızın kalp
lerim bomboş bırakmayalım. Onların kafalarını gü
zel ve faydalı bilgilerle, kalplerini insanı yücelten 
ulvi duygularla dolduralım. Kendilerinden, öz ben
liklerinden kopmasınlar, birer şahsiyet âbidesi halin
de, sıradağlar gibi dünya üzerinde şerefli yerlerini 
alsınlar. 

Bu duygularla, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
nin Yüce dinimize, Devletimize, milletimize ve de
ğerli mensuplarına hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Ali 

Gürbüz, buyurun efendim. 
Sayın Gürbüz, konuşma süreniz 20 dakikadır, 

süreyi aşmamanızı rica ediyorum. 

MHP GRUPU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Diya
net tşleri Başkanlığının 1978 mali yılı Bütçesinin üze
rinde Milliyetçi Hareket Partisi Millet Meclisi Gru
pu adına görüşlerimi açıklamak üzere Yüksek hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, dinin tarihi çok kadim ve 
eskidir. İlk insan olarak yaratılan Adem Aleyhisse-
lam ile başlamış ve yine insanoğlunun dünyada var 
olduğu müddetçe de inşallah devam edip gidecektir. 
Çünkü, din, inanç, insanoğlu için bir güç kaynağı 
ve manevi kuvvettir. «İnanıyorsan kazanırsın» sözü 
de bunun için söylenmiş bir sözdür. 

Tarih, dinsiz hiç bir sayfa kapamamış, her zaman 
insanlar din zaruretine inanmış, yaşamış ve dini ya
şatmıştır. Dini insandan, inşam dinden ayırmak 
mümkün değildir. Allah katında makbul olan din ise, 
İslam Dinidir; bütün dinlerin en mütekâmili ve yüce
sidir. 

İslam Dini, bir kavmin veya bir milletin dini de
ğil, tam beşeriyet için gönderilen ilahi bir kanun, son 
dindir. Din, terakkiye mani değil, bilakis ilerlemeyi, 
yükselmeyi emreder. Tembelliğe, atalete, gericiliğe, 
cehalete, bizzat kendi karşıdır. Hedefi ise, yükselme

yi, güzel ahlâkı birlik ve beraberliği, insanlar ara
sında kardeşliği tesis ve temindir. Hiç ölmeyecek gibi 
dünya için çalışmayı emreder; iki günü müsavi olan 
kişinin zarar ve ziyanda olduğunu söyler. 

Başkalarına el açmaktansa, sırtında odun taşıya
rak, onu satıp para kazanmanın, her türlü yardımdan 
hayırlı olduğunu açıklar; «Nasırlı ellerin cehennem 
azabı yoktur» buyurur. Fakirliğin, yüz karası, ateş
ten gömlek olduğunu İslam Dini beyan eder. «Bir 
lokma, bir hırka» felsefesi, yüce dine atılmak istenen 
bir çamur, kuyruklu bir yalan, bühtan ve iftiradan 
öteye geçmeyen bir düzmecedir. Bizzat Hazreti Mu-
hammed'in kendisi tüccar ve iş adamıdır. Bir lokma 
«bir hırka» felsefesi olsa idi buna gerek yoktu. 

Sayın milletvekilleri, dinin yüceliğini, kusşiycti-
ni korumaya mecburuz. Bugün Hıristiyan aleminde 
papa kabul ederse, bir Amerikan, bir Fransız, bir İn
giliz Devlet başkanıyla görüşmesi mümkün olabilir. 
Kilisede kıyılmayan nikâh muteber değildir. Her ye
ni doğan çocuk mutlaka vaftizden geçer. Kiliseye her 
Hıristiyan vergi ödemekle mükelleftir. Bir De Gaulle 
İstanbul'a gelir, tüm programları bir tarafa bıraka
rak kiliseye gider. Avrupa kalkınmış ise, hiç bir 
zaman manevi değerlerini kaybetmemiştir, «Din af
yondur» dememiştir. Dini, bizdeki gibi öcü, din ada
mım ve tüm dinine saygılı ve bağlı kişiieri gerici ve 
yobaz diye tavsif edip, kendisine düşman hale ge
tirmemiştir. «Herkes dini inancında serbesttir, iba
detinde hürdür» diyerek Anayasaya maddeler koyup, 
arkasından da onun inançlarıyla alay edip mizah ko
nusu yapmamıştır. Ayrıcalık işte buradan başlıyor; 
ilerici, gerici, aydın, cahil, inanan inanmayan derken 
milletimizin birlik ve beraberliği bozuluyor, ülkemiz 
zarar görüyor, millete yazık oluyor. 

İslam dininin ilim ve tekniğe verdiği önemi hiç 
bir dinde göremezsiniz. İlk emri, «Oku» diye başla
yan kitabımız Kur'anı Kerimdir. «Beşikten mezara 
kadar ilim tahsil edin, ilim Çin'de de olsa alın» di
yen; «âlimin günahı, bir, cahilin günahı iki» diyen; 
âlimlerin kaleminin mürekkebim şehitlerin kanın
dan üstün tutan; «Hikmet müminin kaybıdır, nere
de olursa onu alın» diye öğüt veren bizzat Hazreti 
Muhammed'in kendisidir. 

İslamı yalnız biz değil, Avrupalı bilginler de, mü
tefekkirler de savunurlar. 19 ncu asrın meşhur mü
tefekkirlerinden müteveffa Bismark, bizzat Hazreti 
Muhammed'e hitaben, «Senin gibi insanı dünya bir 
defa görmüş, badema daha göremeyecektir. Sana 
muasırı vücut olamadığımdan müteessirim ey Mu
hammed Aleyhisselam» diye eserler yazmıştır. 
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Bizdeki münevver denilen, okuma yazma bilen 
zümrenin, islamı tetkik etmeden, peşin hüküm ver
meleri hem kendilerinin cehlini meydana koyuyor, 
hem de tutum ve davranışları kötü bir' örnek teşkil 
ediyor. Anarşi önce İslam dinine karşı başlatılmış, 
manevi değerler yıkıldıktan sonra ikinci millet unsu
ru olan milliyet düşmanlığına aktarılmıştır. Milleti
miz özünden koparılmak istenmektedir, İslamda mil
liyetçilik yok diye bazı cahiller de fetva vermeye 
başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, İslam dininin yüceliğine 
yaraşır, onu temsil edebilecek, hem dinini hem de 
dünyasını çok iyi bilen örnek din adamları yetiştir
meye mecburuz. Türkiye'nin kalkınabilmesi, birlik 
ve beraberliğimizin yeniden ihyası, hatta yüce dini
mizin üstünlüğü temsilcilerinin durumuna bağlıdır. 
«Yarım doktor candan, yarma hoca dinden eder» 
demişler. İyi din adamı yetiştirmek için Devletimiz 
hiç bir fedakârlıktan kaçmamalıdır. Din adamlarımı
zın toplum üzerindeki tesirine inanıyoruz; onun müs
pet adımları ülkemiz için hayır, yanlış adımları ve 
yanlış telkinleri ise hem dine hem de ülkeye zarar 
getirir. Din adamlannı ve camiyi siyasetin dışında 
tutmak zorunludur. Dinini iyi bilen insanın doğruyu, 
gerçeği, hakkı ve hakikati göreceğini İslam dini ken
di teşhis etmiş; «Müminin ferasetinden korkunuz» 
diyerek yamlmayacağım belirtmiştir. Dini siyasete 
alet etmek ise, en büyük günahtır ve suçtur. Dine 
hizmet edilir, din hiç bir zaman hizmet aracı olarak, 
merdiven basamağı gibi kullanılamaz ve buna cevaz 
da verilemez. İslam dini hiç bir zümrenin inhisarı al
tına alınamaz, ona ambargo konulup menfaat sağla
namaz. Yüce dinin üzerinde kendi çirkin emelleri 
için kimsenin kumar oynamasına seyirci de kalına
maz. Dinin her türlü siyasetin üstünde tutulmasına 
taraftarız. 

Sayın milletvekilleri, köylerimizin bazılarında ca
mi yok; şayet cami varsa, imamı yoktur. Kendi ka
derleriyle baş başa bırakılan Türk köylüsünün bu
günkü durumu yürekler acısıdır. Ezan dahi okunma
yan bir köyde ne bereket, ne de huzur olacaktır. Bir 
köyde Allah'ın rahmetine kavuşan cenaze için, köy 
köy imam arayanlara sık sık rastlamak mümkündür. 
Bu duruma düşen bir vatandaşımızın acısını göz 
önüne getiriniz. Ölüsüne mi ağlasın, ortada kaldığına 
mı yansın? 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her köye 
bir cami ve bir din adamı verilmesini; din adamları
mın yalnız namaz kıldırmak için değil; köylüyü ağaç 

I dikmeye, hayvan yetiştirmeye, onların çocuklarını boş 
zamanda okutmaya yetkili kılmak için de zaruri gö
rüyor ve ısrarla Sayın Hükümetten istiyor ve destek-

I çi olduğumuzu söylüyoruz. 
Bu isteğimizin «kalkınmayı köyden başlatacağız» 

I diyen iktidarın da plan ve programlarına uygun dü
şeceği kanaatindeyiz. 

Sayın Bakan, bugün köylerimize imam ve hatip 
bulmanın güçlüğünü biliyoruz; ancak 17 . 11 . 1976 

I tarihinde vekil imamların asil olacakları amacıyla, 
I bütün yurtta son bir imtihan açıldı ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı tüm elemanlarını imtihan açılan vilayet
lerimize komisyon üyesi olarak gönderdi. İmtihanlar 

I yapıldı, ancak kazanan bir çok kişiye görev verilme
di. Vekil imamlıklar asalete çevrildi ve bir hırsızlık 

I meydana geldi. Anayasanın eşitlik ilkesi çiğnendi. Bu 
I duruma el koymanızı istiyorum. En kısa zamanda bir 
I kanun teklifi hazırlayarak, Yüce Meclise sunacağı-
I mızı da belirtmek isterim. 

I Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca 
I basılan kitapların mutlaka Din İşleri Yüksek Kuru-
I lundan geçmesini zaruri görüyoruz. Diyanetin eliyle 

basılan kitapların diğer kitaplarla arasındaki fark 
I olduğu malumunuzdur. Başkanlıkça basılan kitapla

rın, eserlerin din adamlarına ücretsiz olarak verihne-
I sini de uygun buluyoruz. 

I Kur'an kursları bugün başıboşluğa itilmiş, hak-
I lan elinden alınmış, üvey evlat durumuna düşürül-
I müştür. Hafızlık, İslam dininde yüce bir müessese-
I dir. «Bir vilayet veya kazada hafız bulunmazsa, ora-
I da yaşayan insanların tamamı günahkâr olur» iba-
I resi fıkıh kitaplarında mevcuttur. 
I Kur'anı Kerime el sürülmemiş, tahrife uğrama-
I mışsa bunun tek sebebi bu mübarek kitabı ezbere 

bilen «Hamele-i Kur'an» tabir edilen hafızlık mües-
I sesesinin canlı tutulmasıdır. 
I Kur'an kursları yeniden canlandırılmalı, hafız ye-
I tiştirecek duruma getirilmelidir. Müezzinlik vazifesi 
I hafızlığı ikmal etmiş kişilere açık tutulmalıdır. 

Üzüterek arz edelim ki, bu müessese kalbinden 
I vurulmuş, bu sünneti senlye ağır yara almıştır. İmam 
I hatip okufian başka, bu meslek daha da başkadır. 
I İkisini birbirinden ayırmak lâzımıdır. 

I Yurt dışında çatışan işçilerimizin dinen tatmin 
I edilmesi, çocuklarının dıuii duygularının artırılması, 
I dinlerinin öğretilmesi elzemdir. İşçilerimizi Hıristi-
I yan propagandasından kurtarmak, dini duygularını 
I söndürmemek devletin görevleri arasındadır. 
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Camilerimizde ezanların aynı anda okunması, 
birlik ve beraberliğin camiden başlatılması yerinde 
bir hareket olacaktır. Milletimizin bu hususta şikâ
yeti çoktur; birlik mutlaka sağlanmalıdır. 

Hutbeler milletinuze günün gerçeklerini, dini ve 
milli hisleri uyandıracak şekilde hazırlanmalı; ce
maata huzur verecek, birlik ve beraberliğimizi, insan 
sevgisini, vatan sevgisini uyandıracak biçimde ha
zırlanmalı; camiler huzur bulamayan insanların gö
nüllerine şifa verecek duruma mutlak sokulmalıdır. 

Dünyada bir dahi emsalli olmayan tarihi İstan
bul camilerinin avlularına; pislikten, kâğıt parça
sından girilenuyor. Türkiye'nin her yerinde camiie-
rimizin avluları, çevreleri çiçeklerle, çimenlerle süs-
lenmeli, pisüikten kurtarılmalı, içaçıcı bir duruma so
kulmalı. Camiin kutsiyeti dışından belli edilecek du
ruma mutlak surette getirihııelidıir. 

Orta dereceli okullara Kuran'ı Kerimin mecburi 
ders olarak koyulması, çocuklarına dini öğretim ve
remeyen, çocuklarına dinini öğretemeyen ve vicdan 
azabı çeken ana ve balbabının ıstırabını giderecektir. 
Tüm huzursuzluklarım başı, dini duygulardan mah
rum olan ve dimi eğitim gömleksizin yetişen çocuk
ların, huzursuzluğun başında baş oynadıkları, bunun 
liderliğini yaptıkları da bir gerçektir. 

Din eğitimi ile yeni nesli teçüıizatlandırmak, di
nini, vatanım, milletini seven insanlar yetiştirmeye 
mecburuz. 

Sayın milletvekilleri, bugün komünist ülkelerde 
dahi dine karşı ilgi uyanmış ve maneviyata sarılma 
lüzumu hissedilmiştir. Dinsiz millet olarak yaşama
nın imkânsız hale geldiği bir gerçektir. Rusya'da 
dahi bugün nikâhların kilisede kıyıldığı bir gerçek 
ve bu duruma doğru gittiği de herkesçe bilinmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, dini nikâh kıyma yetkisinin 
müftülüklere verilmesi, müftülüklerce kıyılan nikâh
ların resmi yazılarıyla ilgili dairelere gönderilerek 
tescillerinin yapılması arzularımız arasındadır. Biz 
bu hususta bir kanun teklifi hazırlayarak Yüce Mec
lîse en yakın zamanda sunacağımızı da belirtmek 
isterim. 

Sayın Bakan, Diyanet İşleri Başkanlığındaki son 
tasarruflarınızı, ehliyetli kişileri işbaşına getirmeni
zi şükranla karşılıyor ve destekçiniz olduğumuzu da 
beyan ediyoruz. Bu hakikati gizlemek imkânsız ol
duğu için ehliyetli kişilerin işbaşına getirilmesi, ül
kenizin geleceği bakımından sevindiricidir. Başarı
lar diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. {MHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım AE Gür
büz. 

Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Tahir Büyükkörükçü'de. Buyurun efendim. (MSP 
sıralarından alkışlar) 

MSP GRUPU ADINA TAHİR BÜYÜKKÖ-
RÜKÇÜ (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1978 mali yılı Büt
çesi hakkında Mili Selâmet Partisi Millet Meclisi 
Grupumın görüş ve temennilerini ifade etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, yüz
yıllarca bütün mahrumiyetlere katlanarak, feragat 
ve fedakârlıkla yüce dinimize hizmet eden Diya
net mensuplarını hürmetle anar, hepinizi saygılarım
la selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, din duygusu ilk insanla be
raber doğan, onunla beraber yaşayan ulvi duygula
rın başında gelir. Beşer tarihi tetkik edilirse görü
lür ki, insanoğlu her türlü şart ve vasatta kendini 
tatmin edecek, ihtiyaç anında derdini dökecek, hu
zurunda aşk ve ilılasla el açacak, içindeki manevi 
boşluğu dolduracak, keder anında, çileli zamanla
rında teselli ve kuvvet kaynağı olacak kudreti kül
liye sahibi bir yüce yaratıcıya inanmak ihtiyacı his
setmiştir. Hatta mağara ve kaya kovııklanndia yaşa
yan iptidai insanlar bile, ilahi duygu ve halikına iba
det etme zevkinden uzak kalmamışlar, kalamamış-
lardır. Esasen din duygusu, inanma zarureti bu hik
mete dayanmakta ve bu kaynaktan sulanmaktadır. 
insan için bütün çarelerin tükendiği, imdatların ke
sildiği, imkân kapılarının kapandığı, çetin ve deh
şetli bir anı düşünelim. Böyle bir vasatta yegane 
müracaat yeri dindir, ilahi duygudur. Mevtasının 
dergâhıdır. Bu kaynaktan yoksun olanlar, korkunç 
çalkantılar içerisinde ve sonu gelmeyen çilelerle mah
volur, giderler. 

Değerli milletvekilleri, asrımız, feza asrıdır, 
ilm ve teknik asrıdır. İnsanoğlu Cenajb-ı Hakkın bah
şettiği akıl ve idrakiyîe, ayın arsasına bayrağı dik
miş, atom denizaltılanyla deryaların dibinde aylar
ca kalmayı başarmış, ses hızım geride bırakan uçaik-
lar yaparak uzaklıkları yaklaştırmış, yeraltı hatların
da sefere koyduğu elektrikli trenleriyle şehirleri bir
leştirmiş, hidrojen ve nötron bombalarıyla düşman
larını tehdit etme imkânına kavuşmuş, dev teles
koplarla fezayı taramakla kalmayıp, en hassas mik
roskoplarla gözüe görülmeyenler alemine de çok
tan el atmış, bunlara radyo ve televizyonu da ekie-
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yiniz; hülasa, akana geldiği ve kafasına koyduğu her 
işi başarma seviyesine yükseldiği halde, yeryüzüne, 
insanlığın hal ve yaşayışına izanla ve insafla göz 
atalım, kalpleri dinleyelim ve nabızları yoklayalım; 
acaba, bütün bu medeni imkânlar içerisinde, istenen 
ve beklenen saadet ve huzuru, emniyet ve asayişi te
min edebilmiş midir? Tek kemneyle, hayır. İşte, müz
min derdimiz Kıbrıs meselesi, işte Ortadoğu'nun pe
rişan hali, işte yıllanmış Vietnam Sarası, işte Etyop-
ya ve Somaîi Harbi ve işte ardı arkası kesilmeyen 
siyah beyaz çatışmaları, yer yer patlama istidadı gös
teren, çalkanın ve anarşi kaynaklarıyla tedirgin dün
yamızın hali. Demek oluyor ki, bütün haşmet ve 
imkânlarıyla materyalizm ve hele inkarcı maddeci
lik, beşeriyeti bugüne kadar beklenen ve istenen saa
det ve huzura kavuşturamamıştır. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sen mi kavuştu
racaksın? 

TAHÎR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ (Devamla) — Ger
çek şu ki, bundan sonra da kavuşturamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, İslâm, beşeriyetin fıtri di
nidir. yarlığımıza, benliğimize inandığımız kadar ve 
fazlasıyla inanmaya, kabul etmeye mecbur olduğu
muz bir gerçek var. Kâinatı ve insanı yaratan Ce-
nsib-ı Haktır. Âlemde onun saadet ve selâmetini, hu
zur ve hayatiyetini temin edecek esas unsurları da 
en iyi bilen yine odur. Mukaddes kitabımız bunu şöy
le noktalıyor: «Yaratan hiç bilmez olur mu?» Bir 
motoru yaratan mühendis, onun hayatiyetini en gü
zel tespit eder. İnsanın iç ve dış âlemine, madde ve 
mana planına ait huzurunu ve saadetini en güzel 
tespit eden Allah-ı ZüîceM'dir. 

Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğumuz 
tedirgin edici ve iç açıcı olmayan bugünkü ortam
da, aziz milletimiz ve cennet vatanımızın dertleri 
ve meselelerine kayıtsız kalmamız veya tutarsız ön
lemlerle zaman kaybına hakkımız yoktur. Bir taraf
tan ekonomik tedbirler ahp, devlet kuvvetleriyle 
anarşinin üzerine yürüyerek kaynaklarını kurut
maya çalışırken, diğer taraftan neslimiz ve çok kıy
metli gençliğimizin manevi cihazlaıımasma azami 
itinayı göstermeliyiz. İlkokuldan üniversitelerimizin 
son sınıflarına kadar her kademede memleket ev
latlarına din ve ahlâk derslerini mecburi kılmalı 
ve ehliyetli hocalar vasıtasıyla çocuklarımızı bu 
manevi boşluk, inançsızlık ve din bilgisinden mah
rumiyet felâketinden mutlaka kurtarmalıyız. Aksi 
takdirde, kaybımız telâfisi kabil olmayan hadlere 
yükselir, işimiz daha da zorlaşabüir. 

20 5 2 . 1978 0 : 2 

Bakınız, İkinci Ecevit Hükümetinin Programın
da dinle ilgili bölümünde şöyle denilmektedir: «Öz
gürlükçü demokrasiyi en ileri anlamıyla benimse
yen Hükümetimiz, herkesin inançlarına ve ibadeti
ne saygılıdır ve yurttaşların dini inançlanıun gere
ğini engelsiz özgürlük içerisinde yetine getirmele
rini sağlamayı insanlık ödevi bilir. İnsana ve hal
ka saygının gereği sayar» dedikten sonra, cemiyet 
hayatımızda milli huzur ve sükunun temininde, 
brillk ve dirliğimizin tahakkukunda, milletçe ge
lişme ve medeni hamlemizde "yüce dinimizin mües
sir kuvvet olduğuna işaret ederek, şöyle de diyor 
«Türk Milletinin din anlayışı gelişmeye ve her alan
da ilerlemeye, toplumun bütünlüğünü ve manevi 
gücünü koruyarak, destek olabilecek etkendir.» Bi
naenaleyh, bundan böyle din ve inancın zararından, 
cemiyetleri geri bırakacağından, terakkiye mani ola
cağından, insanhğı medeni imkânlardan mahrum 
etmek için müdahalelerde bulunacağından kimsenin 
söz etmeye hak ve salâhiyeti olmamalıdır. Kaldı 
ki, İslâm Dini, beşerin maddi ve manevi bütün ih
tiyaçlarının anakaynaklarını, dert ve ıstıraplarının 
en kati çarelerini, meselelerinin şaşmaz cevapları
nı birlikte getiren son ve en mütekâmil bir dindir. 
Alkife göre, «Beşerin bir gün olup yükselecek pa-
yesidir.» 

Sayın milletvekilleri, burada mühim bir ger
çeği kaydetmekte fayda mülâhaza ediyorum: Ne
cip Türk ırkının kaynağından kopup yeryüzüne 
dağılışından beri mazhar olduğu bazı mümtaz va
sıfları vardır. Türkler cömert, hayırsever, düşmanı
na bile iyilik etmekten haz duyan, zevk alan bir 
millettir. Civanmert, akıncı, cengi cihattan hoşlanan 
cesur bir millettir. Aile hayatı mazbut, iffet ve na
musunda titiz davranan bir ırktır. Bu millet var 
olduğu günden beri Yaradamna onan ve ibadet' 
etmeye ihtiyaç duymuş, değer vermiştir ve hakiki 
şahsiyetini İslâm ile tamamlamış; ruhunu, hakkın 
hizmetinde, hakikatin ışığıyla ofeunlaştırmışhr. Müs
lüman Türk Milletinin tslânti yaşadığı günler ve de
virlerde, ilimde, servette, idarede, orduda, dünya mil
letleri arasında ihraz ettiği medeni seviyedeki üs
tünlüğünü kimse inkâr edemez. Bu şerefli levha 
tarihin, dünya milletlerinin önünde tescil edilegel-
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiryemizde bugün cum
hurbaşkanından mahalle bekçisine, polisinden hu
duttaki neferine kadar herkesi kederdMe eden, ana
ları ağlatan çok üzücü hadiselere, katil ve cinayet-
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fere, soygun ve tahriplere, çeşitli anarşik olaylara 
hemen her gün şahit olmaktayız. Bu karanlık tab
loyu aydınlatmak ve endişe verici durumu salaha 
kavuşturmak için bazı manevi tedbirlere de İhtiyaç 
olduğu kanaatindeyiz. Şöyle ki, gençliğimizin kal
bine ııhrevi mesuliyet duygusunu ve Allah korku
sunu zerk etmeliyiz. Zira Allah korkusu, hikmetin 
başıdır. 

Milli maarife önem vermeliyiz, ilim ve irfan nu
ruyla ka?p ve kafalarını doldurmalıyız. Çünkü illim 
huzur ve saadete vesiledir. Islamın, kardeşîlk ve 
sevgiye ait tavsiyelerini onlara her fırsatta öğret
meliyiz. Milli birlik ve beraberliğin ehemmiyetine 
dair bütün hak ölçüleri tespit ederek konferans 
ve sohbet toplantılarında yavrularımızı tenvir et-
melılyiz. Yüksek ahlak ve İslâm faziletini evde, ca
mide, okulda dimağlarına yerleştirmeli, şahsiyetli 
bir neslin vücut bulmasına azami gayret göster
meliyiz. Bilhassa memleket gençliğini şehvete, ih
tirasa, tuğyan ve isyana teşvik eden her türlü ba
taklığı, var gücümüzle üzerine yürüyerek mutla
ka birlikte kurutmaya çalışmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, Yüce dinimiz İslâm, asır
lar boyu miEetlere ve kavimlere, cemaatlere saadet 
ve huzur batış etmiştir. İç âlemlerine ışık tutmuş, ira
delerine güç ve kuvvet kazandırmıştır. Yakın tari
himize kadar Türk milleti, dünya milletlerine in
sanlık dersi vermiş ve fazilet tevzi eylemiştir, bu bir 
gerçektir. Bugünkü elem verici halimizin, bu duru
ma gelişimizin amillerini araştıracak olursak, bun
lar arasında şu gerçeği de görmezden gelemeyiz: 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, «Türk Devleti laik
tir» demiş ve fakat laikliğin tefsirini yapmamış, 
tatbik yöntemini açıklığa kavuşturmamıştır. Bunu 
açıklığa kavuşturursak, tersine tatbikler ve yanlış 
anlamalar ortadan kalkacak ve bu suretle memle
ketin bir sancısı dinmiş olacaktır. 

Bir diğeri, 19 ncu madde, din ve vicdan hürriye
tine yer verirken, «Din istismarı» kaydım koymuş, bu 
kanalla ve anlayış farkından birçok huzursuzluk
lar, dine karşı yersiz müdahaleleri ortaya koymuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar, şu bir gerçektir: Hakikat
te, samimi bir dindarın, İsiamı ihlâsla yaşayan bir 
ttıüsüümanın dia istismarı ebediyen düşünülemez. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu din istismarı meselesi 
de tavzih edilir, belirli ölçülere bağlanırsa tedir
gindik ortadan kalkacaktır kanaatindeyiz; buna da 
ihtiyaç vardır. Ha'bııki Anayasanın 10ı ve 14 neti 

maddelerinde, «Devlet, insanların maddi ve manevi 
varlığının geîJişmesi için gerekli şartları hazırlamak
la yükümlüdür» denilmektedir. Manevi , hayatm te
meli din olduğuna göre, 20 nci asrın Türkiye'sinde 
dindarlara artık baskı yapılmamalı, Emi konferans 
veren, halka irşatta bulunan zevat, adli takibata ma
ruz bııaîiiîınamalı, herkes, her yerde, rahatça «ben 
miisîümanım» diyebilmeli. (AP, MSP ve MHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Dinin bütün rü-
kunları ve hükümiieri kaygısızca anlatılmalı, her 
müslüman, her türlü ibadetini rahatça ve huzur içe
risinde çekinmeden yapabilmeli, din ve vicdan hür
riyetini kayıtlayan bütün mevzuat, en uygun şekil
de ve huzur getirecek biçimde ayarSanmahdır. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi Diyanet İş
leri Başkanlığı, Anayasada genel idare sistemin
de yer alan ve vazifeîerini hususi bir kanunla yü
rüten bir kuruluştur. Cumhuriyet tarihinde bu böy
lece devam edegelmektedir. Biz istiyoruz ki, bu çok 
önemli kuruluş, her şeyin tekamüle kavuşturulmak 
istendiği dünyamızda, dört başı mamur bir bütçey
le, tam ehliyetli ve tarafsız, sadece hakkın ve dinin 
emrinde, seçkin ilim adamlarının yönetiminde, faa
liyet sahası geniş, mükemmel bir kuruluş haline ge
tirilsin. Milletimize beklenilen hizmeti, istenilen açı
da verebilsin. 

Sayın milletvekilleri, bu arada Hükümetten bek
lediğimiz şeyler ve Diyanet İşleri BaşkanÜığı husu
sunda tavsiye ve temennilerimizi de şöylece sırala
mak istiyorum: 

Diyanet İşleri Başkanlığı, mesuliyet ve salahi
yet sahası içerisinde bulunan ve İslâm dininin ru
huna uyan bütün hamle ve hizmetlerini çekinme
den ve rahatlık-a ifa edecek teminata sahip olmalı
dır. Mili Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi 
âe temas kurup, okullarda okunacak din kitapları
nın hazırlanmasında kontrol vazifesini yapmak ve 
yardım etmelidir. 

TRT ile devamlı münaselbet kurup, radyo ve te
levizyonda İslama aykırı yayınlara, Garptan akta
rılmış, din esaslarına taban tabana zıt, milletimizin 
kutsi inanç ve duygularını rencide edecek temsiMe-
re mani olabilmelidir. Tahsıisen din ve ahlâk saatin
de yapılacak konuşmaları mütehassıs ve salahiyetli 
İlim adamîarına hazırfatmaîıdır. Ayrıca Hükümet 
nezdinde teşebbüse geçerek bu konuşmaların saat 
adedini mutlaka artırmalıdır. Asayişin defi, huzu
run celbinde büyük faydalar temin edeceğim arka
daşlarıma ifade etmek isterim. 
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Hatiplerimizi yetiştirecek ve İslâm cemaatını çok 
faydalı bilgilerle teçhiz edecek hutbeler, telif ve ter
cüme eserleri, ehil ellere hazırlatırken, bir taraftan 
da piyasada sadece kazanç temin etmek için satı
şa arz edilmiş, dini tahrip edici kitapları Teftiş ve 
Müşavere Kurulunda tetkik ettirerek» gereken mü
dahaleyi yapmalıdır. 

Eğitim merkezlerinin adedini artırarak, din gö
revlilerini verimli kurslarla yetiştirmeli, ayrıca yük
sek ihtisas kurslarında tefsir, hadis, fıkıh ve siyer 
hocaları ve mütehassısları yetiştirip, vMyet ve ka
za müftülük ve vauzlannı bu verimli ve ehliyetli 
hocalarla donatmalıdır. Bütün müftülüklerin emri
ne birer vasıta tahsisiyle köylere kadar, mümkünse 
her Cuma, irşat ekipleri vazifelendirerek halkımı
zı din ve ahlâk konusunda mutlak ve ciddi bir ta
lim ve telkine tabi tutup, şuurlaştırmaüdır. 

Yurt dışına sadece Ramazanda değil, her mev
simde ve devamlı yüksek tahsil yapmış, tam sala» 
hiyetlt hocalar vazifeSendiriîmeli ve ihtiyaca cevap 
verecek şekilde adetleri artırdmahdır. 

Başkanlık, İmam - Hatip Okulu, Yüksek İslâm 
talebelerine verdiği bursların adedini artırmalı, bil
gi, görgü arttırmak için ve ihtisas yapmak niyetiyle 
islâm âleminde mevcut üniversitelere talebe gön
dermeli. 

Hükümet her sene en azından 5 bin kadro tah
sisiyle, vatanın en ücra köşelerine ve yerleşim mer
kezlerine resmi imam ve hatipler tayin etmeli, din 
adamı halka muhtaç olmaktan mutlaka kurtarılma-
kdır. 

Bu meyanda Kuran kurslarımızın yeterli kadro 
ve yetkili hocalarla teçhizi de katiyen unutulmama
sı, imtihan şekilleri ve kendilerinin açılış yöntem
leri de kolâylaştmlmahdır. 

Değerli arkadaşlarım, hangi partiye mensup 
o'ursa olsun, bütün milletvekilleri ve bağımsız se
çilen arkadaşlarımız, aziz milletimizin güvenerek 
verdiği reyîede burada toplanmış bulunuyoruz. AI-
îalıü Zülcelallmizin bu çok mühim vazife müdde-
tince, bize lütfunun büyüklüğü nispetinde mesuli
yetimiz de büyük ve ağır olacaktır. Bu çok ciddi 
görev süresince, geliniz yüksek ahlâk ve kâmil 
inancın ışığında, birbirimize sataşmadan, yekdiğe-
r*m?zi rencide edip kırmadan, samimiyet ve kar
deşlik havası içerisinde, hoşgörürlükle dinimiz, va
tanımız ve miletimiz için hayırh olacak kararları 
«Mini ve mutSaka fayda sağlayacak kanunları bir
likte çıkaralım. Şahıs veya partilerin çıkarı mühim 

değil, yüce miBetimizin huzur ve saadeti mühim
dir. Allah korusun vukubulacak bir yıkım ve felâ
ketin hepimizi perişan duruma düşüreceğini ve 
miliethnizi zor şartlara duçar edeceğini inkâr et
memiz mümkün değildir. Şu halde kin ve kırgınlık
tan mutlaka bir tarafa atarak; en doğru, en iyi, en 
güzel hak ölçülerinin üzerinde ittifak ederek, hu
zur ve saadet günlerini çok yakında idrak etmenin 
ümidiyle vazife ve hizmete dört elle sarılmalıyız. 

Burada sözlerime son verirken, Yüce Alanımız, 
mukaddes Kuranımız ve Muhterem Peygamberimizin 
yolunda hizmet vermenin derdiyle dolu, Diyanet 
İşleri Başkanlığımız ve necip milletimiz için büt
çenin hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
hepinizi saygılarımla selamlarım. («Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Büyükkörük-
çü. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin tümü üze
rinde gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Şahısları adına olan görüşmelere geçiyoruz. Le
hinde Sayın Semih Eryıldız, Sayın Zeki Eroğîu, Sa
yın Mehmet Irmak, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu söz 
istemiyorlar. 

Aleyhinde Müfit Bayraktar söz almıştır, bir tez
kere ile sözünü Sayın Ali Ak'a devretmiştir. 

Sayın Ali Ak, buyurun. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, sayın miStetve-

kîlferiî 1978 mali yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesi münasebetiyle şahsım adına söz almış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, malümuâlileri, mevzu din 
mevzuudur, diyanet mevzuudur. Bu itibarla, mezkûr 
mevzu her türlü siyasi polemikten uzak, son derece 
hassasiyet isteyen bir mevzudur. Onun içindir ki, 
konuşmamda mümkün mertebe tek ölçü bu olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, dinin, fert ve cemiyet ha
yatındaki fonksiyonu, ruhlar üzerindeki müessiri-
yeti cümlenin malûmu olsa gerek. Malûmları, din
siz bir cemiyetin ruhsuz cesetten hiçbir farkı ol
madı. Fert ve cemiyetin bilhassa yüce milletimiz 
için, milli varlığımız için, tek ve yegâne teminatın 
dinimiz olduğunu, yüce İslâm Dini olduğunu bil
hassa beyan ve ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, milli ruh mayamız din
dir, İslâm Dimidir. Müh' ruh kökümüzün en emin 
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istinatgahı yüce dinliniz Islamiyettir. Biz bu unsur
la var olduk, millet olarak asırlarca kıtalar üzerindeki 
hâkimiyetimizi bu unsurla temin ettik. Tarihin uzun 
seyri içinde bütün cihanı hayran bırakan, yüksek 
şahsiyetimizi, milli şahsiyetimizi bu unsurla bulduk. 

Onun içindir ki, varlığımızın teminatım millet 
olarak dinimize cemiyet içinde layik olduğu yeri 
mutlaka teminde gördüğümüzü beyan ve ifade et
mek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bu görüşümüzü teyide ma
tuf olmak üzere Milli Mücadelede cereyan eden bir 
hadiseyi dile getirmek istiyorum. 

Bir kumandan hatıratında diyor ki: «Mitli Mü
cadelenin en kara günlerindeyiz. Çanakkale'de âde
ta namlular ölüm kusuyor. Elimizde yarım yamalak 
son derece basit birtakım imkânlarla vatanımızı, 
namusumuzu, mili haysiyetimizi korumak, müda
faa etmek istiyoruz. Öyle bir hadise cereyan etti 
ki, Mehmetçik en ön siperlerde yatmış düşmana 
karşı ateş ediyor. Biz bu siperlerden birkaç metre 
geride bulunuyoruz. Bir bakıyorsunuz namert düş
manın alçakça kurşununa hedef olmuş Mehmetçik 
şahadet şerbetini nuş etmiş, şehit olmuş. Hemen ar
ka siperlerden bu manzarayı gören Mehmetçik 
büyük bir tevekkülle, hiçbir emre, hiçbir kumanda
ya ihtiyaç hissettirmeden yerinden kalkıyor, Keime-i 
Şehadet getirerek, Salâvat-ı Şerife getirerek, Kur'anı 
Kerim bilenler de Kur'anı Kerim okuyarak biraz 
evvel şehit olmuş arkadaşının bıraktığı silahı eline 
alıyor düşmana ateşe başlıyor. Ne çare ki, çok geç
meden o da şehit oluyor. Onun da şehit olduğunu 
gören arka saffardaki Mehmetçik yine hiçbir emir 
ve kumandaya ihtiyaç hissettirmeden büyük bir 
şevk ile, büyük bir tevekkül ile siperlere koşuyor 
düşmanla mücadeleye devam ediyordu. Şayet o an
da Mehmetçiği ölüme, o siperlere sevk eden şu göğ
sünde taşıdığı imanı olmasaydı, benim emrimin, 
benim kumandamın hiçbir tesiri olmayacaktı.» 

Kim kime emir verecek, kim kime kumanda 
edecek Ama Orada hiçbir emir ve kumandaya ih
tiyaç hissettirmeyen, büyük bîr kumandan diye ta
bir edebileceğimiz, tarif edebileceğimiz bir unsur 
vardı. İşte bu milîetin müîi varlığının tek ve yegâne 
unsuru olan göğsündeki imanı idi, dini idi, varolan, 
bir olan Alfahına inancı idi. 

Değerli arkadaşlarım, işte biz tarihin seyri için
de bütün Haçlı âlemi, Hıristiyanlık âlemi topyekûn 
bize düşman olmalarına rağmen, milyonlarca aske
ri toplamak suretiyle tertip ettikleri Haçlı Seferleri-
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ne rağmen, şayet var olabiîmişsek, varlığımızı dös* 
tumuza, düşmanımıza kabul ettirebilmıişsek; bu 
başka değil, bu bizim siyah üstünlüğümüze, adet üs
tünlüğümüze, kemiyet üstünlüğümüze bağlı bir key
fiyet değildir. Bu, ancak ve ancak, başkalarında ol
mayan, ancak bizde olan bir haslet, bir meziyet, 
bir fazilet ve bir üstünlüğümüzle olmuştur. O da, 
dinimiz, imamımız, sarsılmayan inancımızdır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Ak. 
ALİ AK (Devamla) —? Değerli arkadaş'anm, 20 

ne i asrın en modern silahlarıyla mücehhez Ameri
kalı askerlerin, Vietnam'daki mağlubiyetlerini gö
zümüzün önüne getirelim. Neden muvaffak olama
dılar Olamazlardı. Zira onlarda ölüm, hele hele, 
başka bir millet için, başka bir milletin toprağı için 
ölmek angarya idi. Ama bizde öyle değildi. Bizde 
en büyük rütbe olan, rütbei şehadet vardır. 

Değerli arkadaşlarım, onun için biz tarihin seyri 
içinde yüzümüz ak, başımız dik olarak müîi varlı
ğımızı devam ettirmek istiyorsak ki, en büyük istek 
ve arzumuz budur, bunun bir tek çaresi vardır; o dâ  
yüce dinimiz Islâmiyete, cemiyetin içinde layik olduğu 
mümtaz mevkiyi verme mecburiyeti, verme keyfiyeti
dir. 

Arkadaşlar, bugün millet olarak bize düşen, hele 
hele her parlamenter arkadaşıma düşen bir mili 
borcumuz vardır. «O da nedir?» diyecek olursanız; 
cevabım şu olacaktır: Son zamanlarda hayli yıpra
nan, horlanan, âdeta hakir görülen bu dini, bütün 
ihtişamı ile cemiyete, cemiyetin fertlerine tanıtmak, 
hele hele yetişen neslimize dinimizin, İslâm dinimizin 
yüce ahlâk prensiplerini âdeta, yudum yudum sindir
mek olacaktır. 

Dinimiz, din adamlarımız, din mensuplarımız, bir
takım kendini bilmeyen dinsizlerin alay mevzuu ol
maktan mutlaka kurtarılmalıdır. Din adamları, dini
miz birtakım bezirgan politikacıların, esnaf politi
kacıların istismar âleti olmaktan, istismarından vasıta 
oîmaktan kurtarılmalıdır arkadaşlar. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Ak. 
ALİ AK (Devamta) — Sözlerime son verirken, 

şunu üzülerek beyan ve ifade etmek istiyorum: Ne 
acı, rj£ gariptir ki, işte gönlümüzün arzusu olan bu 
arzumuzu ifa edecek bir kadronun hasretini çektiği
mizi beyan etmek istiyorum. Zira, bugün âdeta poli
tikacıların istismarına boyun eğmiş, hele hele - hep
sini demiyorum - bir kısım politikacıların elinde kul, 
köle, uşak, oyuncak olmuş şahısların tasallutundan bu 
din kurtarıînıaîı, diyanet kurtarılmalı. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Bizim temennimiz budur arkadaşlar. Din, milletin 
ruhudur. Nasıl ki, ruhsuz bir cesedin yaşa-" 
msssı mümkün değilse, politikacısına da, politikacısı 
olmayana da tavsiyem şu olacaktır: Bu milletin ye
gâne hayat membaı olan, hayat kaynağı olan, bu 
milletin ruhu ile oynamasmlar, ellerini lütfen çeksin
ler. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Ak. 
ALİ AK (Devamla) — Sözlerime nihayet verir

ken hepinizi hürmetle selamlarım, saygılarımı arz ede
rim. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. (CHP sırala

rından alkışlar). 

HÜSNÜ YILMAZ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
üzerinde söz isteğimiz vardı. Lütfen usulüne uygun 
olarak yapılsın. Ben konuşmamı yaptıktan sonra sa
yın Devlet Bakanına söz verin efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, usulümüz ne ise onu 
uyguluyoruz. Gayet tabii. 

Buyurunuz sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır 
efendim. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya) 
— Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi görüşülürken, bu 
örgütün genel yönetimi hakkında grup sözcüleri ve 
kişisel konuşma yapan arkadaşlarımın, yapıcı, yönel
ik!, uyarıcı, yol gösterici söz ve dileklerine, eleştiri
lerine şükranlarımı sunarken, bunlardan gerektiği gi
bi yararlanacağımızı belirterek sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Arkadaşlarım, dün gece, hepimizin, Türk ulusunun 
gönülden sevdiği büyük Peygamberin doğum gecesi, 
kandili olması ve bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesini konuşurken bütün parti gruplarının, hemen he
men aynı anlam üzerinde yakınlaşmaları, gerçekten 
çok uyana, şuurlu bir biçimde sözlerini sunmaları, 
büyük peygamberin aydınlatıcı kandilinin gündüzün
de bize büyük bir sevgi geldiğini belirtmek ve bunu 
iyiye yormak istiyorum. Bu münasebetle bütün mil
letvekili arkadaşlarımın kandillerini kutluyorum. (Al
kışlar). 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 154 nctt maddesinde yer alan anayasal 
bir kurutuştur. 1920 yılında «Seriye ve Evkaf Vekâ-

" leti» adı ile kurulan bir bakanhk iken, dinin, politi
kanın dışında ve üstünde tutulması amacıyla siyasal 

kuruluşlar arasında yer alması; uygun görühneyerek 
kaldırılmış ve 1924 yılında doğrudan Başbakanlığa 
bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Hepimizin bildiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
anayasal bir devlet örgütü olarak büyük Atatürk'ün 
en büyük eseri Cumhuriyetin getirdiği yeni bir ku
rumdur. Din hizmetlerinin resmi denetimden uzak bir 
biçimde kendi kendine oluşan örgütler eliyle ve poli
tikaya kanştınlmadan yürütülmesinin tarihi ve acı 
deneylerinden geçerek bugüne gelinmiştir. 

Muhterem miUetvekiH arkadaşlarım, bütün İslâm 
dünyasında, büyük Atatürk'ün yaptığı bu yeni teşki
lâtın gereksinmesi ihtiyacı duyulmaktadır. Bu bakım
dan, okuyan ve daima İslâm âlemini izleyen milletve
kili arkadaşlarıma bu yönü izlemelerini isterim. 

Sayın milletvekilleri, kutsal, mübarek dinin ve din 
hizmetinin siyasi yarar ve kişisel çıkar aracı olarak 
kullanılma arzulan, ki, tüm parti grup arkadaşlanm 
aym noktada birleşmişlerdir -•« acı deneylere rağmen 
zaman zaman ortaya çıkmaktadır, özelikle, çok ya
kın geçmişte din görevlilerimiz hakkında uygulanan 
siyasal amaçlı, gerekçesiz toplu atama tasarruftan ve 
keyfi işlemler, Yüce Meclisin olaya el koyması ile sö* 
nuçlanan huzursuzluk ve kaynaşmalara neden olmuş
tur. 

Millet iradesinin gerçek temsilcileri önünde, so
rumluluk taşıyan bir Hükümet üyesi olarak ve mem
nuniyetle şunu belirtmek isteriz ki; Hükümetimiz iş
başına geldiği günden itibaren Diyanet İşleri Başkan
lığındaki keyfi yönetime kesinlikle son verilmiştir. So
rumlular hakkında üç ayn koldan inceleme ve soruş
turmalar yapılmaktadır. Aynca, uygulanması savsak
lanan Danıştay kararlan derhal uygulanmış, gerekçe
siz görevlendirmeler iptal edilmiş, bundan böyle key
fi tasarruftan önlemek üzere, Başkanlık bünyesinde 
yeni kurullar oluşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkan
lığı artık hukuk devleti ve Anayasadaki kuruluş esp
risine uygun olarak, keyfi işlemlerin ve kişisel çıkar
ların yer bulmadığı, örnek bir Cumhuriyet kurumu 
olarak gene] idare içinde gerçek yerini alacaktır. 
(CHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Muhterem üyeler, laiklik hakkında teşhis, tespit 
ve temennileri saygı ile karşılıyoruz. Laiklik, hepini
zin de takdir ettiği gibi, dinsizlik demek değildir. Din 
hizmetli bir insan hizmeti olarak, özellikle bu çağda 
yüceltici, yöneltici, iyiye, güzele, doğruya ve insan 
sevgisine, Auahın kulluğuna yöneltici, özlendirici bir 
hizmettir. 

Her inanç mübarektir. Kişilerin kutsal inançlanna 
baskı yapmak yüce Müslümanlığın da, medeni düşü-
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hüsün de ayıpladığı ilkel bir tutumdur. (CHP sırala
rından alkışlar). Bu tutum insan düşüncesine ve in
san kalbine baskı yapmak, ne insanlığa ne İslâmlığa 
ne de kendi Hükümetimizin düşüncesi olan halkçılı
ğa uymaz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar), 

Büyük Atatürk inanmış bir kişi ve gerçek bir din
dar olarak, laiklik ilkesini getirirken, vicdanının ve 
sarsılmaz inancının gereğini yapmıştır. Din adına vic
danlara ve inançlara baskı yapmaya, zincir vurmaya 
yeltenenler, kendi taassuplarını, bağnazlıklarını din sa
nanlardır. Gönlü ak, nasıyesi pak müminin inancım 
kınama eylemi de aynı biçimde çağ dışıdır, taassup
tur, bağnazlıktır. «Dinde zorlama yoktur» mealinde
ki Allah'ın buyruğu, Anayasamızın 19 ncu maddesin
de belirtilen inanç ve düşünce özgürlüğü ve Türk Ce
za Kanununun 175 nci ve müteakip maddeleri, bu 
sözlerimin dinin yasal ve anayasal dayanaklarıdır. 

Türkiye'de herkes Müslüman olarak öğünmekten, 
Müslümanca yaşamakta serbesttir. Hiç kimse, Türk 
kanunlarının insanını koruyucu himayesi altında, vic
danında ve düşüncesinde bir baskı altında bulunma
yacaktır. Cumhuriyet Hükümetimiz bunun teminatım 
bu ülkeye getirecektir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, çağımız ilmi atılımlar 
çağsdır. İbadet yerlerimiz ise, her yaştan, her kültür
den, her inançtan iç yaşantısı olarak müminin toplan
dığı, Allah'a yöneliş ve huzur yerleridir. Yaşama kav
gası ve yaşamın güçlüklerinden yorulan, ruhunu din
lendirmek ve Allah'a yönelmek için ibadethanelere 
gelen insanımızı; buralarda sevdirici, rahatlaştırıcı, 
toplayıcı, huzur verici bir hava ve güler yüzle karşı
lamak istiyoruz, din hizmeti anlayışımızla. Şahsi ve 
siyasal çıkar peşinde olanların, mimber ve kürsüler
den ayrılık tohumlan, kin ve öfke saçmasına izin ver
meyeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar). 

Arkadaşlarım, bunun dışındaki görüntü gerçekte 
din görevlisinin kendi içinden değil, dışarıdan ona 
zorlanan, dışarıdan dünya heveslilerinin zorladıkları 
bir yapıdır. Gerçekte bir din âlimi, Allah rızasından, 
yani yalnız insanların hidayetinden ve irşadından baş
ka şey düşünmez. Bu bakımdan bu sözü söylerken, 
din görevlilerinin gerçek hulusla, Allah'ın hizmetine 
kendini verenlerini tenzih etmek istiyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar). 

Arkadaşlarım, gerçekten bu çağda, tekniğin geliş
tiği ve hayatın hızlandığı, insanın çok yorgun düştü
ğü bu çağda, din hizmetinin bu anlamıyla sunulma

sında yeri büyüktür. Din görevlisi, bir pedagog, yani 
iyi bir halk eğiticisi, sevdirici ve toplayıcı olmak zo
rundadır. Bunun için il ve ilçe müftülüklerinden baş
layarak, tüm vaiz, Kur'an öğreticisi, imam .-> hatip ve 
diğer din hizmeti personelim Devlet Memurları Ka
nununun öngördüğü biçimde etkin ve süratli tedbir
lerle, hizmet içi eğitim kurslarına çağın şartlarına uy
gun olarak eğiteceğiz. Bu, Hükümetimizin Programın
da da öncelikle bütün kamu görevlilerine sunulan bir 
hizmet olduğu kadar, Diyanet İşleri Başkanlığı da, 
yıllardır izlediği bu yolda buna daha önem verecek
tir ki, bütün parti grupları arkadaşlarım bunu bize 
önemle sunmuşlardır. 

Din görevlisi, tslâmiyeti gerçek yüzü ve sadeliği 
içinde onun akılcı, insancı, insan tabiatına yakın sa
deliği içinde, Islâmiyetin düşmanı olduğu Israiliyat-
tan ye hurafeden soyutlayarak, sıyırtarak insanımıza 
sunmanın gayreti içinde bulunacaktır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı merkez ve iller kuruluşu personelinin eği
tilmesi için açılan ayn bölgelerdeki 4 eğitim merke
zine yenileri de eklenecektir. Ancak bu ekleme şüp
hesiz araştırma, inceleme ile planlanarak olacaktır. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, Anayasa 
Mahkememizin 21 , 10 , 1971 gün ve 970/53 esas sa
ydı Kararında da belirttiği gibi, din sosyal bir disip
lindir. Laiklik ilkesine rağmen, yeni Türk Devletinin, 
din hizmetlerinin yürütülmesini üzerine almasının esp
ri ve anlamı budur. Kan gütme, kız kaçırma, başlık 
parası gibi sosyal olaylar konusunda halkımızın eğitil
mesine ve müslümanlığın bu konulardaki uyarıcı hü
kümlerinden yararlanmaya özel önem göstereceğiz. 
Memleketimizin, ülkemizin toplu kalkınmasında diğer 
bütün yurttaşlar gibi, din görevlisi de yerini alacak
tır. 

Hac ibadeti konusunda dilek ve eleştirilere katılı
yoruz. Hükümet Programımızda da değinildiği gibi, 
Hac ibadetinin gayesine uygun olarak yerine getiril
mesi, politikaya ve parasal kazanca araç olmaktan 
kurtulması için, gerekli önlemler alınacaktır ve Diya
net İşleri Başkanlığında bu faaliyet başlamış durum
dadır. 

Muhterem üyeler, Türkiye'de Kur'an öğretimi 
Tevhidi Tedrisat Kanununa uygun biçimde MilM Eği
tim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının deneti
mi altında faaliyet gösteren kurslarda yapılmaktadır. 
Ancak bu faaliyetler, arkadaşlarımın da zaman za
man temas ettiği gibi, Kur'an öğretimi hakkında ge
rekirse mevzuat değişikliği yapılacak, bunlar tekrar 
gözden geçirilecektir. Amacımız Türk halkının bütün 
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dünya milletlerinde olduğu gibi, mukaddes kitapları
nı isteyerek, severek rahatlıkla okumalari, Özettikle 
onu anlayarak, onun doğrultusunda yaşamalarıdır. 

Muhterem milletvekilleri, yurt dışında çahşan yurt
taşlarımızın ibadet ve din eğitimi ihtiyaçları, bugüne 
kadar gereği gibi karşılanamamıştır/ Şüphesiz daha 
önce birtakım önlemler alınmıştır; fakat îyüzbinlerce 
işçi kardeşimize gönderdiğimiz pek belM sayıda din 
görevlisi yeterli olamamaktadır. Bunu yeniden bir in
celemeye tabi tutacağım. Çünkü Avrupa'da da birçok 
camiler yapılmış ve bu camiler Türkiye'den daha ser
best bir şekilde din hizmetinin dışındaki birtakım faa
liyetlere doğru yöneltilmeye başlanmıştır. Belki sos
yal din görevlisinin hizmeti başka türlü değerlendiri
lecek, imamet hizmeti, hitabet hizmeti ve Kur'an öğ
retimi hakkında hizmetlere doğru gidilecektir. 

Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı ikili anlaşma
lar «gereği, 1961 yılından bu yana yurt dışına gonfler-
diğimiz işçi sayısı çocuklarıyla birlikte 1,5 milyonu 
aşmış, özellikle çocukların yaşantısı, eğitim ve ibâdet 
{sorunları gerçekten önem kazanmaktadır. Yaklaşık 
olarak 500 bin çocuk eğitim çağındaki Türk çocuğu 
ve ana ve babalarının diğer ülke isçilerine göre, özel
likle din hizmetleri yönünden sahipsiz bulunduğu mu
hakkaktır. Yahova sabitliği Hıristiyan propagandala
rı ve diğer ideolojik telkinlere açık bulunan Türk işçi
lerinin dini İhtiyaçları tespit edilecek ve bu konuda 
süratle önlemler alınacak. 

2088 sayılı Kanunun yetersizliği sebebiyle mağ
dur edilen vekil imam - hatiplerin, mağduriyetlerinin 
giderilmesi için en kısa zamanda hazırlanacak kanun 
tasarısı Meclîslere sunulacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuyu talimin edi
yorum çok arkadaşlarımız iyi bilmektedir. Yıllardır 
bir yarış konusu yapılmıştır, bu kadar yarış konusu 
yapılmasına rağmen, bu kadar vakit kaybedilmesine 
rağmen, »on dakikada çok acele bir kanun hazırlan
mış çıkmış, bu aceleliğinden ötürü, asalete geçen imam 
- hatip vekillerimin bazı hakları kaybolmuştur. Bu ba
kımdan yeni bir kanunla bu açık bırakılan noktaları 
kapatmak istiyoruz. 

!Köy bütçesinden ücret alan köy b a n t - hatiplere 
şimdi de yasal sosyal güvenceler getirilecektir. Ar
kadaşlarım, kadrolu imam - hatiplerin yanı sıra, köy
lerde köy bütçesinden para alan mubtar gibi - şim
di muhtar da paraya bağlandı - muhtar gibi muhtarın 
yardımcısı oJan öğretmen de güvence içerisinde bu
lunmakta; ancak, onun yanında imamın hiçbir güven
cesi bulunmamaktadır. Hatta 30 sene 35 sene bu htiz-
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j meti yaptığı halde, dünyasını değiştirince arkasında 
r bıraktığı çocuklara sahip çıkan kimse bulunmamak* 
r tadır. Bu bakımdan daha önce bunun acısını çektiği-
I miz için, bu sorumluluğu yüklenince, ilk işimiz Ba

kanlar Kuruluna bu konuyu getirmek olmuştur ve bu 
konuda da yakında yasal bir önlem alınacaktır, ka-

[ mın getirilecektir. 
Muhterem mfiHetveMlIeri, Diyanet İşleri Başkanlı

ğı Cumhuriyet dönemline özgü bir örgüttür, teşkilat
tır. Devletin ibu örgüt enyle sunduğu hizmetler, Dev
letimizin Anayasayla belirlenen kurutuş amaçlarına 
uygun biçimde yürütülecektir. Din hizmeti, kişiye en 
yakın en sürekli insan hizmetidir; hidayet, yo] gös
terme, rehberlik irşat mesleğidir. Kişinin iiç barışının 
davranışlarının yönelişlerinin ayarlayıcısı, güvenlik, 
huzur kaynağıdır, öyle sanıyorum ki, toplu kalkın
mada din görevlileri Ibu görevli kendilerine yüklendik
leri gibi, bu meselede de, asayiş konusunda da, in
sanları barıştırmada da milletimizi yanyana getirme
deki görevlerini yükleneceklerdir. Onun geniş, her 'in
sanı kucaklayıcı özeliği yönünde, sunuluşunda hizme
tinin yerine getirilmesinde aynı yöntem uygulanacak
tır. Yurttaşların siyasal yönelişleri, kişisel tutum ve 
davranışları ölçü alınmadan, her isteyene, her camide 
ve mescitte topluluğa aynı incelik; aynı letafet, aynı 
yakınlık içerisinde hizmet götürülecektir. Gerçekten 
cami içerisinde her türlü inanışta iç yaşantısı başka 
türlü insanlar vardır. Günahkâra göre insan değişmez, 
dun adamı din görevlisi herkesi cennete, mutluluğa, 
barışa götürmek için kendini görevli tutan insandır. 
«O adam günahkâr, bu adam şu partiden, bu adam 
bu zihniyette» diye davranırsa, Allah'ın hidayetini gö
türme imkânını bulamaz. ı(CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

'Ehliyetli, bilgili, mesleğinin şerefine, onuruna, ah
lakına sahih» «Hn görevlisi her yurttaşa aynı ölçüler 
içerisinde hitap etmesini bilir. Kişilikli, aydın rehber 
din görevlilerine ve bilginlerine İhtiyacımız çoktur. 
Diyanet İşleri Başkanlığında olgunlukta, yeter sayıda 
din büginlerimiz de vardır. (Bazı arkadaşlarımız ka
ramsar olmasınlar; din görevlilerinin Diyanet İşleri 
Teşkilatından istedikleri, bu hizmeti götürmede, karam
sarlık içinde bulunmasınlar. 

Bu ulus, İstiklal Savaşında, dünyanın bütün kefe
resi geldiği zaman nasıl aynı ulusla, aynı din görevli
leriyle Büyük Atatürk'ün önünde bu milletin namusu
nu, ırzını kurtarmışsa, aynı miHetin çocukları, bu 
milletin bu sıkıntılı halinde, onların yanında olacak, 
milletin çocuklarını birbirine barıştıracaktır. (CHP sı-

1 ralarndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sağlam, eksiksiz bir laiktik ilkesini sürdüreceğiz. 
Bunu, (Cumhuriyet Hükümetimizin Hükümet Progra
mında da ayrıntılı olarak gösterdik. [Bir grup sözcü
sünün de 'büroda okuduğu gibi, yeni Hükümet Progra
mımızda aynı anlam, aydınlık içinde sunulmuştur. 
Herkesten önce din görevlilerimiz, Anayasamızın <ve 
yasalarımızın öngördüğü İslam dininin ahlak pren
siplerinin, özellikle Sevgili Peygamberimizin kişiliğin
de bütünleşen o uygarlık görüşünün tam anlamı, ts-
îam dinimin esaslarını eksiksiz kavrayışı içinde olacak
lardır. Laikliğin yanlış yorumlara tahammülü yok-ı 
tur arkadaşlarım. Hâlâ bu yorumlama üzerinde vakit 
geçirmenin de bir manası yoktur. Atatürk'ün getir
diği 'bu anlayış, hele demokratik özgürlük içindeki 
şimdiki yaşantımızda daha çok önem kazanmıştır. 
Bunun önem kazandığı, muhtelif grup sözcüleri ar
kadaşlarımın aynı noktada •birleşmeleri, Büyük Ata
türk'ün getirdiği bu Ökenin önemini hir defa daha 
bizim derinden düşünmemize yol açmıştır. (CHP sı
ralarından ı«!Rra!vo» sesleri, alkışlar.) 

Biz, bu temel İlke İçinde (bu temel ilke; dinsizlik 
veya din taassubu demek değildir); insana, insan öz
gürlüğüne, inanışına ve huzurla dilediği gibi ibadet 
etmesine karşı değildir. Türkiye'de herkes dilediği 
gibi İbadet eder, dilediği gibi Allah'ı zikreder; hiç 
kimse bunun önüne çıkıp engel olamaz. Kim var 
mahkemeye gitmiş ki, 'bunun için gitmiştir? 

Onun için arkadaşlarım, lütfen milletvekillerinin 
huzurunu bu türîü kelimelerle, Allah'a çok şükür hu 
özgürlük içlinde demokratik yaşayışımıza girdikten 
sonra, yine durmadan «kellim kellim la yenfa» kabi
linden buraya getirmesinler. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Herkesin inancına, İbadetine saygıyı öngörürüz. 
(Devletin ve dinin kendi 'bütünlüklerinin korunması, 
'bunların birbirinden ayrı tutulmasıyla sağlanabilir. 
Böylece yurttaşlarımızın, dini inançlarının gereğini, 
engelsiz, özgürlük içinde yerine getirmeleri gerçekleş
miş ohır. 

'Bir arkadaşım burada temas etmişti; çağımızın iş~ 
'bölümü neticesi din hizmetinin ayrıldığını, din göre
vinin bağımızlığa kavuştuğunu kısaca 'belirtmişti. 
Vaktimizin kı'sa oluşundan ötürü hu konuya fazla 
temas edemiyorum. Fakat, arkadaşlarım, İslamiyetin 
başında bütün ilimler Kur'an'ın içinde 'bulunuyordu; 
fakat zamanla İkinci 'Hicri asırdan sonra tedvin asrı 
başlayınca, hadis ve diğer ilimler çıktığı gibi; çağı
mızda sosyoloji, pedagoji, diğer ilimler müstakil bi
rer fâm olduğu gibi, zamanımızda da din hizmeti, 
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bağımsız ve müstakil bir insan hizmeti olarak, bir 
Devlet hizmetinin ötesinde, bir insan hizmeti olarak 
bulunmaktadır. Hiçbir zaman dünya hevesine, Büyük 
Gazalî'rfin de İhya El -• Ulûm'da defalarca üzerinde 
durduğu gJbi Ihubb-İ câh'a hizmet etmeyecektir din 
ulaması. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı her 
seviyeden din görevlisi, her anlayış ve meslekten yurt
taşlarımızın arasında insanlığın, mili 'birliğin, milli
yetçiliğin de gereği olan, insanlığın da İslamlığın da 
gereği oîan kardeşlik duygulan ve davranışlarının 
yerleşmecine çalışacaktır. Yalnız arkadaşlarını, böyle 
Diyanet İşleri Başkanlığındaki yönetimin, herhangi 
hür emniyet yahut bir askeri kışla yönetimi olmadığı
nı 'bu arada belirtmek isterim. Buradaki Söylenen an
lamlar, eğitimle, yavaş yavaş benimseterek, anlata
rak, öğreterek olacaktır. 

Din görevlisi, bu anlamlara eğitim yoluyla ka
vuşacak ve kendi benliklerinde, özlerinde oluşturduk
ları anlamı Türk Ulusuna böyle götüreceklerdir. 
özellikle ülkemizde bugünlerde büyük ihtiyaç duy
duğumuz can güvenliğinin, barış ortamının sağlan
masında kendilerine düşeni yapacaklardır. İrfanları, 
bilgileri tecrübeleriyle müminlerinin içinde, içbarışı 
sağlayıcı telkinlere öncelik vereceklerdir. 

Bu anlamı, arkadaşlarım, yalnız Hükümetimizin 
programındaki kelimelerle bu kelimeleri lütfen bir
birine karıştırmayınız, İçbarışı dediğimiz zaman, 
dinin esas konusu olan, insanlığı içten tutan, yaşa
tan, Allah'a götüren anlamı belirtmek istiyorum. Bu 
anlamı içinde din görevlilerini yurttaşlar arasında 
barışın ve yasaların manevi güvenlik kaynağı görü
yorum ve bu görüntüyü muhterem Diyanet İşleri 
Başkanlığı teşkilatında her görevliden istiyorum. Bu 
sağlanacaktır. Çünkü, onların düşüncelerini aydın
latan, kalplerini parlatan ilahi nur, Allah'ın sevgisi 
ve Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutması bu
nun teminatı, güvencesidir. İslamda din âleminin 
gönlünü ve düşüncesini kaplatan, bu, bu çağın ka
ranlık yolları değildir. Şüphe yok ki, onların içinde 
bulundukları bu temel anlayışı, hiçbir şahsi çıkar ve 
siyasal yarar, yönlerinden saptırmayacak tır. En yüce 
insan hizmeti, hidayet ve rahmet mesleği olarak gör
düğüm bu alana, son yıllarda musallat olan şahsi 
çıkar, siyasi yarar hastalığını bütün imkânlarla tedavi 
etmeye, ortadan kaldırmaya çalışacağız. 

Din görevlilerinin irfanlarına güveniyoruz. Siya
setten uzaklaşamayanlar, gönlünde o tutkuyu sür
dürmeye devam edenler, bu şah ile düşüncesi ve 
gönlü kapananlar, din hizmetini bırakıp özledikleri 
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alana rahatlıkla gidebileceklerdir (CflOP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin din görevli
leri ve ulusumuza, halkımıza yararlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinize ve özellikle bütün parti grupları 
adına konuşan arkadaşlarıma tekrar şükranlarımı, 
saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorular vardır, lütfen ayrılmayı

nız. 
Yazılı soru gönderenler haricinde, sözlü »olarak 

soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın İhsan Kaba

dayı. Başka sayın üye?.. 
Sayın Mehmet Çatalbaş, bize gönderdiğiniz yazılı 

sorunuzdan başka mı soracaksınız? 

Özür diterim, tasarıyı ben hazırlamadığını, için 
ayi'inülarau, daha fazlasını sunamayacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Mehmet Çatalbaş'ın yazılı sorularını oku

tuyorum: 
«1. Çok zaruri olduğuna kesinlikle inandığım ilk, 

orta, fişe ve yükseköğretimde haftada bir saat mec
buri bir din dersi okutuhnası için yasa değişikliği dü
şünülmekte midir? 

2. Türkiye'mizde Diyanet İşleri Başkanlığı ye
rine, din ve vakıf işleri bakanlığı kurulması baklan
da saym Bakanımızın düşünceleri nelerdir?» 

BAŞKAN — 2 nci soru, Hükümeti kurmakla gö
revli Başbakanın görevleri arasında olduğu için sa
yın Bakana yöneltmiyorum. 

Saym Bakan, 1 nci soruyu cevaplandırdınız. 

DEVLET BAKANI LÜTFt DOĞAN (Devamla) 
— Sayın arkadaşlarını, mecburi din .dersi konusu, 
yine Anayasal bir konu göriintüsündedir. 

Ancak, inanmış bir insan olarak, eski Diyanet 
İşleri Başkanı olarak ve şimdi Türkiye'deki din umu
runa bakan bir insan olarak, din derslerinin şimdiki 
görüntüsünden memnun olmadığımı belirtmek Merim. 
(AP sıralarından alkışlar) Arkadaşlarım burada ra
hatlıkla, serbest serbest konuştular, muhalefet olduk
ları için konuştular. Ancak mesele bir kanun mese
lesi, bir hukuk meselesi olduğu için tetkik etmeden, 
incelemeden hükmü bildirmek imkânı yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdiye ka
dar niye yapmamışlar? 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Kanun çıkarma
yı düşünüyor musunuz? 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Bu şimdiye kadar, bizden önce de çok yerde tar
tışılmış, konuşulmuş, bir noktada birleşmişler; fakat 
herhangi bir şey getirilmemiş. Ancak, ben bunun üze
rinde durulacağını ümit ediyorum. 

Gerçekten şimdiki din dersleri ilkokul, ortaokul 
ve liselerdeki görüntüsü ile şimdiye kadar hiçbir dene
time tabi tutulmamıştır. Din öğretmenleri, özellikleri 
dikkate alınmadan çalışmaktadır. O bakımdan Milli 
Eğitim Bakanlığının konuya önem vereceğini sanı
yorum. Bakanlar Kurulunda, bu meseleyi getirdiğimiz 
zaman görüşeceğiz; fakat şimdi kesinlikle bir şey 
söyleme imkânım yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Bir 
tane de sözlü olarak soru soracağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?..; Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sırasıyla soruları okutuyorum : 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Saym Başkan, 
bir soru da benim var. Sayın Bakandan sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, «soru sorma işlemi bit
miştir» dedikten sonra ikaz ettiğiniz için, talebinizi 
işleme koyamayacağım. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Peki efendim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soruları okutuyorum : 
«İstanbul Milletvekili Saym Nihat Kaya'nın so

ruları : 
İmamlarımızın ve din adamlarımızın sosyal güven

liği konusunda nasıl bir çalışma yapılıyor? Ne düşü
nülüyor? Lütfen, Sayın Bakanca cevaplandırılmasını 
rica ederim.» 

BAŞKAN — Buyurunuz saym Bakan. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, konuşmamda bu hususu 
belirtmiştim, ama belki aynntıh olarak sunamadım. 

Köylerde kadrosuz, ancak köy bütçesinden para 
alan, hizmeti 10-20 sene olan imam - hatiplere Sos
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bağ-Kur veya baş
ka bir kuruluşa bağlayıcı, bir güvence getirici bir 
tasarı hazırlanmaktadır. 

Bütün önlemler alınmıştır, yakında getirilecektir. 
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Sayın Ahmet Sayın'm sorusunu okutuyorum: 
«Diyanet İşleri Başkanlarının dini kisveleri, sarık 

ve cüppeleriyle kokteylerde arzı endam ettiğini sık sık 
görüyoruz. Bu durum Müslümanları son derece ren
cide etmektedir. Bu husustaki görüşünüz nedir? Tasvip 
ediyor musunuz?» 

DEVLET BAKANI LÜTFl DOĞAN (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bu konu, suali soran insa
nın anlayışına göredir; soruyu soran insanın, millet
vekili arkadaşımın, bu sorudaki manasını bilemedi
ğimden cevap verme imkânına sahip değilim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Diyanet İşleri Başkanlarının hiçbirisi lalettayin bir 
içki yerine, lalettayin bir yere girmiş değillerdir. 
Onlar kendi yerlerinin vakarını, memleketin en bü
yük makamı olan Cumhurbaşkanının bir kabulünde, 
veyahut Türk cemaatini, Müslüman cemaatinin tem
sil edileceği yerde bulunurlar ve Diyanet İşleri Baş
kanlarının hepsine aym güvenim bulunmaktadır. Di
yanet İşleri Başkanları lalettayin yere gitmezler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Mehmet Irmak'ın sorusunu okutuyorum: 
«Islamda ruhban sınıfı olmadığına, din görevlile

rinin yalnızca dini yaşamak, yaşatmak göreviyle so
rumlu bulunmadığına göre her meslekten ilim fikir 
adamları, düşünürler ve aydm insanların dini konu
lan konuşup, Islanıı yaymaları, siyasi telakki edilebi
lir, lâikliğe aykırı görülerek o kimse suçlanabilir mi?» 

DEVLET BAKANI LÜTFÎ DOĞAN (Devamla) 
Muhterem milletvekilleri, gerçekten çok güzel bir 
soru; fakat bu soruyu uzun uzun anlatma imkânım 
yok; ancak şunu söyleyeyim: Din görevi yapmak 
başka şey, ruhbanlık başka şeydir. 

Diğer arkadaşlarımın da bunu duymasını istedi
ğimden burada bir iki kelime söylememe müsaade 
buyurunuz. 

Peygamberimiz zamanında din hizmetlerini ifa için 
din görevlileri yollanmıştı. Peygamberimiz dahil, Es-
hab-ı Kiram dahil hiçbirisi ruhbanlık yapmamıştı; 
ama din hizmeti yapmıştı.; 

Bu bakımdan gelişen ve değişen, büyüyen top
lumlarda bu hizmeti görmek için, daha önceden ol
duğu gibi, Müslümanların din hizmetini yapan gö
revliler vardır. Bu görevliler hiçbir zaman Allah ile 
insanın arasında keşişlerin yaptığı işi, ruhbanlık işini 
yapmazlar. Onlar Allah'ın kulluğunda bulunurlar, 
Büyük Peygamberin Allah'ın kulluğuyla övündüğü 
gibi, onlar, Türk Milletinin, inananların hizmetinde 

olmaktan iftihar ederler; hiçbirisi günahsızız demez
ler, 

Bizdeki din görevinin manası budur. Bu bakım
dan onlar ruhban değillerdir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kaya Çakmakçının sorusunu okutuyorum: 
«Mevcut yönetmeliğe göre bir vilayetten diğer bir 

vilayetteki Kuran kursuna talebe göndermek mem
nudur. 

Bu yönetmeliğin düzeltilmesi için ne düşünülüyor?» 
BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI LÜTFl DOĞAN {Devamla) 
Arkadaşlarım, Kuran Kursu yönetmeliğini tekrar ele 
alacağız dedim. 

Uygulamadaki tutarsızlıkları gidermeye çalışaca
ğız; ancak şunu belirtmek isterim: Mevcut yönetme
liğe göre bir Kuran kurşundaki çocuğun, diğer Kur
an kursuna gitmesi yasaklanmamıştır, yasaklanma-
maktadır; bunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Onur'un sorusunu 
okutuyorum: 

«Milli Selâmet Partisinin yurt dışında kurduğu 
bir matbaa var mıdır? Bu matbaada ne gibi yayınlar 
yapılmaktadır? Buradan yayınlanan kitap vesairenin 
gelirleri döviz olarak ülkemize intikal ettirilmiş mi
dir?» 

DEVLET BAKANI LÜTFl DOĞAN (Devamla) 
Muhterem arkadaşlarım, gerçekten bu milletvekili be
ni veli olarak biliyor herhalde. 

Selâmet Partisinin kurduğu matbaayı tabii bilemi
yorum. Ben, din işlerine bakan bir görevde bulunu
yorum. İnşallah, ısrar ederse arkadaşım, Selâmet Par
tisinin yetkililerine sorarız öğreniriz; ama ben veli 
değilim; her şeyi bilmiyorum efendim. 

Selâmet Partisinin Avrupa matbaası olup olmadığı 
hakkında bilgim yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ömer Lütfi Erzurumhıoğlu'nun sorusunu 

okutuyorum : 
«I. — Çekerek İlçesinin : 
1. Dereçiftlik, 
2. Hahköy, 
3. Kuşsaray, 
4. Sarıkaya, 
5. Kösrelik, 
6. Kalkancı, 
7. Hamzalı. 

II. — Akdağmarîcni İlçesinin, Viraııkale Köyü, 
III. — Boğazlıyan İlçesinin Eğlence Köyü, 
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IV. — Sorgun İlçesinin Aşağı Cumafakılı Köyü, 
V. — Yerköy İlçesinin : 

1. Hatip, 
2. Kördeve köylerine birer imam kadrosu veril

mesi düşünülüyor mu?» 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 

— Çok teşekkür ederim bu soruyu soran milletvekili 
arkadaşıma. 

Muhterem milletvekilleri, imam - hatip kadroları
nı yeni Hükümetimiz sağlamış durumdadır. Tüzük 
hükümlerine göre Türkiye'deki bütün köylere, köy 
imam - hatip kadrosu vereceğiz; ancak herhalde açık 
10 bindir, şimdilik 2 bin aldık. 

Sabır buyurursanız yakın zamanda bütün köyleri
mize imam - hatip görevlisi vereceğiz. Camisi olma
yan - ki, Türkiye'de 5 bin kadar meskûn yerde cami 
yoktur - köylerimize de cami yapmaya çalışacağız; 
milletimizin olanaklarım kullanarak şüphesiz. Yalnız 
bu köylere kadro verilip verilmeyeceğini şimdiden bi
lemiyorum, af buyursunlar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun sorusu : 
«1. Akdağmadeni İlçesinin Karahisartathsı Kö

yünde; 
2. Çekerek İlçesinin Beyyurdu, Kalederesi, Ko-

yunculu, Fuadiye ve Mercimekören köylerine; 
3. Yerköy İlçesinin Köycü Köyü, camilerine yar

dım yapılacak mı?» 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu istekleri şimdi not et
tik. Bütçe imkânlarımız içinde Türk köylüsünün cami 
yapımına da, tahmin ediyorum Vakıflar Bütçesinden 
veya kendi olanaklarımızdan yardım edeceğiz. 

Yalnız bu arada şunu belirtmek isterim ki, Türk 
Ulusu, Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti dahil, kendi 
camiini, isteyerek, severek yapmıştır. Bu cömert ba
ğışını devam ettirecektir; Türk Devleti ve Hükümeti, 
Ulusunun, Türk halkının bu cömertçe bağışına bir 
ekleme yapacaktır. Türk Ulusunun, camiini yapmada 
çok cömert olduğunu ve bunu takdim ettiğimi belirt
mek istiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazılı sorular bitmiştir. 
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu, bir sorunuz in

tikal etmiştir. Ancak, soru sorma işlemi bittikten son
ra geldiğinden işleme koyamıyorum. 

Sözlü soru sırası Sayın Temel Karamollaoğlu'nda-
dır, buyurun. 
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan şu sorularımı cevaplamasmı 
istirham ediyorum : 

1. «Her inanç makbuldür» sözünü bir Bakan 
olarak mı, yoksa İslama göre mi söylemişlerdir? Zira 
İslama göre sadece Allah indinde makbul din İslam 
dinidir. 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, sorular açdc 
ve gerekçesiz olarak sorulsun; son gerekçe kısmını 
kaldırıyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Ana
yasanın 19 ncü maddesinin, Devletin kısmen de olsa 
dini kurallara istinat ettirilemeyeceği mahiyetindeki 
hükmü, «dinde zor yoktur» hükmüyle eş tutuldu. Bu 
bir tenakuz değil midir? (CHP sıralarından «Erba-
kan'a sor» sesleri) 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Tenakuz sizin 
beyninizde. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, üye soru 
sorma hakkım kullanıyor, müdahaleye gerek yok. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — 3. İs
lama göre, herkese cennet vaat edilmemiştir. Dünya
da cennet satmak, sadece Hıristiyanlara mahsus bir 
iştir. Sayın Bakan, «herkese cennet mi vaat edilmeli
dir» diye, âdeta bir hükümde bulundular «din adam
ları tarafından» Bu konuyu izah etmelerini kendisin
den istiyorum. Zira Allah... (CHP şıralarından gürül
tüler) Allahu Âlâ, Rahman ve Rahim olduğu kadar 
kahhardır ve adildir. 

BAŞKAN — Bu soruyu sorulmamış kabul edi
yorum. (CHP sıralarından «Bravo Başkan» sesleri) 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Bakan, çok açık ve net olarak «Din adamları günah
kâr veya ne biçimde olursa olsun, herkese karşı müj
de götürmelidir, cennet vaat etmelidir» tarzında bir 
söz söylediler. Bunu açddasınlar. (CHP sıralarından 
«Böyle soru olmaz» sesleri) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Soru öyle olmaz, so
ru sorsun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bunlar soru mu? (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, hep be
raber yöneteceksek herhalde bu oturumun üstesinden 
gelemeyiz. 

Buyurun efendim. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 

Bakan, dindar insanların her türlü hürriyetlere sahip 
olduğunu iddia ettiler. İslam; Hıristiyanlık gibi sade
ce ruhbani bir din değil, yeni bir dünya nizamı ge-



M. Meclisi B : 111 

tiren dindir. Islamda her türlü muamelata dair hü
kümler vardır. Ticaret, mülkiyet, veraset, evlilik... 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sual öyle mi olur? 
Bu soru mu? 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen müsaade buyu
run, sorsun. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Dünya 
nizamıyla ilgili temel hükümler vardır. Sayın Bakan 
da ifade buyurdular. Diyanet İşleriyle... (CHP sıra
larından «Soru, soru» sesleri ve gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Karamollaoğlu, tekrar uya
rıyorum. Soru sorma, İçtüzüğümüze göre, kaynağı 
olmayan, açık ve gerekçesiz soru tarzında olacaktır. 
Bu türlü ifadelerle uzatmayın efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, devam ediyorum. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Sayın 
Başkan, soru değil, fikrini söylüyor. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, sayın üyeler... 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Soru

ma devam ediyorum; ama gürültüden sorumu sora
mıyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın arkadaşlarım, sizin 
müdahaleniz de aynı oluyor. Lütfen. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 
bir müdahalede bulunmak istiyorum ve usul hakkın
da uyarıda bulunacağım. 

BAŞKAN — Soru sorulduğu bir anda usul hak
kında bir görüşme olmaz. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Efendim, usul 
hakkında bir açıklamada bulunmak mecburiyetinde
yim. Çünkü, Atatürk'ün Meclisinde, Atatürk'ün bu 
kürsüsünde bu şekilde soru diye konuşma yapılama
yacağını açıklayacağım. 

BAŞKAN — Böyle bir şey söz konusu değil, söz 
vermiyorum sayın üye. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — Efendim, soru 
soracağım diye bu şekilde burada konuşması usule 
uymaz. Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız sorularım bitirsin, on
dan sonra ne söyleyecekseniz söyleyin, lütfen oturu
nuz. Böyle ikide bir müdahale edilir mi? (CHP sıra
larından gürültüler) 

Buyurun, buyurun sayın üye. (CHP sıralarından 
«Soru, soru» sesleri) 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Şimdi, 
Islamda mülkiyet, veraset, evlilik vesaire hususların
da kesin hükümler bulunmaktadır. O halde Sayın Ba-
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kan, bu mevzuatın bugünkü mevzuata dahil edilmesi 
için Diyanet İşleri Başkanlığında çalışma yaptırılarak 
kanun tasarısı hazırlanacak mıdır? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — önce Anayasa
yı oku ve Anayasayı öğren sen. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayan Ege, lütfen, müsaade 
edelim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Beyefendi, ön
ce okusun, sorusunu tespit etsin ve sorusunu sorsun. 

BAŞKAN — O, soru soranın takdirine kalmış, 
zatıâlinize değil efendim. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Ayrıca 
Sayın Bakana, bu husustaki, Yüce Allah'ın hükmü 
ile hükmeîmeyenlerc zulüm olacağı kaidesini de ha
tırlatırım. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Soru sor-
samza, soru sormayı bilmiyor musun? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Beğen
medin mi? Soru soruyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
AHMET KARAHAN (Gaziantep) — İnsan gibi 

konuşsana. (CHP ile MSP sıraları arasında şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Sordukları so
ruları, kendi Hükümetleri zamanında niye yapmamış
lar? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hiç gereği yokken, 
Kurulun tansiyonunu yükseltip de çalışma ortamını 
bozmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. (CHP ile MSP 
sıralan arasında gürültüler) 

Lütfen, rica ederim, gerektiği zaman müdahele 
ediyoruz efendim. (CHP sıralarından «Soru sordu
run, soru» sesleri) 

Gerektiği zaman gerekli müdaheleyi yapıyoruz 
efendim. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
bunlar soru değil, şeriat adına, olmayan şeyleri, Ana
yasayı yargılamaya uğraşıyor; ne demek? 

BAŞKAN — Soruyu da ben ağzımdan soramam 
her halde, takdir ederseniz. 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Bunlar soru 
değil efendim. Atatürk Meclisinde, neler konuşulu
yor? 

BAŞKAN — Biz soruları değerlendiriyoruz efen
dim, lütfen. Lütfen efendim. (CHP sıralarından «Yar
gılama yapıyor» sesleri) 

Buyurun efendim, devam edin, 
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MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sordukları
nı, Hükümet oldukları zaman niçin yapmamışlar? O 
zaman neredeymişîer? (CHP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
Ben cevap veririm efendim, cevap veririm, meraklan
mayın. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Soru 
5. Saym Bakan, fikir özgürlüğünden bahsediyor. 
Burada, Türkiye'de... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın KaramoUaoğlu, lütfen. (CHP 
ile MSP sıraları arasında gürültüler) 

Yeri yok efendim, konuları İçtüzükteki biçimine 
göre yaparsak hiçbir uzlaşmazlık çıkmaz. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Türki
ye'de okullarda Kuran'ı Kerimin bir temel kitap ola
rak tedrisi düşünülüyor mu? 5 nci sorum bu. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sorduğu so
ruyu neden kendileri çözmemişler? 

BAŞKAN — Sayın üye, rica ediyorum, sayın üye 
rica ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler) İkide 
bir müdahele ediyorsunuz. (CHP sıralarından «Sor
dukları da sual mi?» sesleri) 

Sayın üyeler, rica ediyorum, bunların gereği yok. 
ALİ KURT (Tokat) — Din adamının hele yaptı

ğına bakın. Bu da din adamı mı? 
BAŞKAN — Saym Kurt, Sayın Kurt bu türlü ifa

de bu Mecliste kullanılamaz ve bu tür müdaheleleri 
• bırakınız lütfen. 

Sayın KaramoUaoğlu, devam edin efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — 6 ncı 
soruyu soruyorum : Kimin samimi olduğunun kanun 
önünde tespiti mümkün olmadığına göre, konuşma
sında hoca «Allah» dedi diye layikliğe aykırı bir hu
sus olabilir mi? 

Son sorum, 7 nci soru... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Soru soru

yorum diye fikir beyan ediyor. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ediyorum. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Acaba 

Saym Bakan, «Herkes sevdikleri ile haşrolur» Hadisi 
Şerifini bir düstur olarak benimsiyor musunuz? Bu
nu Diyanet mensuplarına benimsetmeyi arzu ediyor
lar mı? 

Maruzatım bu kadardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Saym Bakan, çıkarttığımız sorunun dışındaki di

ğer soruların cevaplandınlmasını rica ediyorum;, ya?* 
zıh veya sözlü verebilirsiniz. ^ihirfö 

i DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, sayın milletvekili bu kut-

I hı günde, mübarek günde burayı (sual değilde, sağ-
I olsun) fo'r seminer haline getirdi. Sayın Başkanın da 

müsaadesiyle, bir insan olarak belki unuttuklarım 
olursa yanıtımda, cevabımda kusura bakmasınlar. 

BAŞKAN -r- Sayın Bakan, ben üyeye, filan so
ruyu soracaksın, sormayacaksın deme hakkına sahip 

I değilim, Soru sorma hakkı üyenindir. Size tevcih 
edilmeyecek soruları tevcih etmiyoruz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Çok teşekkür ederim efendim. 

Bir ifade vardı; «Her inanç mübarektir» dedim. 
I Bu kelime dini anlamda değil, hukuki, yasal anlam-
I da. Hükümet olarak herkesin düşüncesine saygı gös-
I terip değer verdiğimizden ötürü bunu söylemiştim. 
I (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

I Bunun ayrıca özel bir anlamı da var arkadaşla
rım. İslam dinine inanan müslümanlar arasında, kişi
sel birtakım yorumlardan dolayı mezhepler çıkmış-

I tır. İşte Nurculuk, Süleymancıhk, Nakşilik tarikatla
rının hepsinin anlamı budur. Ben burada diyorum ki, 

I bir hükümet olarak kişilerin inançlarına saygılıyız de
mekle, buradaki inanç, İslam dininin gösterdiği, 
Kur'ımın belirttiği esastır şüphesiz. «Mümin olarak 

I ona inanıyoruz; ama bunun dışmda meşrep olarak iç 
âleminde birtakım inançları, duyuşları varsa, onların 

I hepsine saygılıyız» demek de vardı. Ayrıca hukuki 
anlamda, kişilerin inançlarına saygılı olmayı ifade et-

I mek için, «her inanç mübarektir» dedim, «inançlı 
insanlara saygılıyız» dedim. Bu mana, hiçbir zaman 
sizin yorumunuza götürülmemefödir. Şüphesiz inanı
yorum ki, her müslüman inanır ki, yegâne din Is-
lamdır. En yüce din Islamdır. İnsan fıtratına uygun
dur. (CHP sıralarından alkışlar). Fakat arkadaşlarım 
burası cami değil Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türk ulusunun hu-

I kukuna dair milletvekillerinin hepsini inançlı olarak, 
görüyorum karşımda, tnançlanna saygılıyım^ faj§ft% 
burada yasal durumu önemli olduğu jiçjn, T,Ü£|| uk̂ ry 
sunun bir bölümünün yıllardır eğit^iz^tea^jb/ku^Tj 
salıktan dolayı paramparç^Işo|gu|1jci,|lemİ£r^|^ jja5 

ye getirmek için bu ö ^ ^ i j ı ü j ^ ^ e j r l ı ^ j l s l e ^ i m . 
Hiçbir zaman J ^ u ^ a ^ 
için bu . f p ^ ^ ^ M ^ ^ 

I r$fksz :7.?.n".-ô iv-32 âoo isirmı'd-îid :$mpJo ]:'M^otî!<n 
I -*:^Ek^şjbşBja&^ ceftirâg 
I O l k i â ^ f l g ^ i î R ^ i J ! » i f b ^ S*-; 
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revüleridir. «Büyük Peygamberin mirasını üzerine 
alanlar, nasıl Resulü Ekrem, kendi arkadaşlarını, ken
di yakınlarım, son dakikaya kadar Ebu Talib'i, inat 
ettiği halde, onun iyi olması için nasıl yalvardı, na
sıl uğraştı ise, ezalara cefalara nasıl göğüs gerdi ise, 
din görevlisi de herkesin hidayetini, herkesin cennet
lik olmasını ister» diyorum. Bütün dünyaya barışı, 
îslamiyeti yaymak için çalışmasının anlamı budur. 
Yoksa, ne münasebet, din görevlisi de bir insan, na
sıl cennete götürür? Efendim, kusura bakmayın... 

Efendim, bir cümlemde ben tenakuz görmedim. 
Ancak arkadaşım kendi yorumlamasına göre tenakuz 
gördüğünü iddia ediyor. Ben kendi görüşümde, çok 
inatlaşarak muhakkak kendimde hak olduğunu iddia 
etmiyorum; ama ben tenakuz görmedim. Eski İslam 
ulemasının yaptığı gibi, çağdaş bilimin de söylediği 
gibi, «Valiahû âlem bisevap» diyorum. 

Efendim, bir son cümle : Arkadaşlarım, sayın mil
letvekilleri, genellikle dini inançtan anlamada yorum
lamalar, yorumlayan kişilerin düşüncelerindeki kav
rayışlar İslam âlemini birçok mezheplere bölmüştür. 
Selamet Partisinden o çok sevgili sayın arkadaşım, 
bu meseleye çok dikkat etmenizi rica ediyorum; ken
di yorumunuzun muhakkak hak yorumu olmadığını 
biliniz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İslam âleminde yorumlara dikkat ediniz. Ben ken
di yorumumun tek yorum olduğunu iddia etmiyo
rum. O, Anadolunun güzel halkının söylediği «Velle 
Alİahû âlem». Türk halkı da biliyor onu. O kulpa 
sarılıyorum. 

Arkadaşlarım biz, din görevlisi, hepsi azmedecek, 
karar verecek ki, şu millet hep birden barış içinde 
yaşayacak; bu milletin hepsi cennete gidecek. Benim 
bu sözü söylemem, herkesin mutlu olmasını dilemem 
Allah'a isyan mıdır? Benim bu sözüm gibi din gö
revlisi anlayış içinde bulunacak. Türkiye'de «Allah, 
Allah» kelimesini tekrar etmek suç değildir. Aynı 
manada bir soru sordu arkadaşım. Laikliğe aykırı de
ğildir. Herkes Allah diyor, sıkışan herkes Allah di
yor. Hatta, çok çok günahkârlar da sıkıştığı zaman 
hep Allah der. Hepimiz günahkârız. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım bir de son bir söz: «Sevdikleriyle 
başrolünüz.» Peygamberimizin bir sözüdür. Gerçek
ten Peygamber doğruyu konuşmuştur; herkes sevdi-
ğiyle beraber yaşar. Biz her ne kadar ulus olarak, 
milletvekili olarak birbirimizi çok seviyoruz; sevdi
ğimizi camide, yemekhanede, salonlarda gösteriyo
ruz; ama burada bir gerçeği ortaya koymak için ha

zan heyecanlanıyoruz, bağırıyoruz. Ama gerçektir, 
herkes sevdiği ile beraber yaşar, sevdiğiyle beraber 
haşrolur. Bu gerçektir. Ama biz İslam bilginleri ola
rak diyoruz ki, Allah'ın sevgisine inanalım; herkes 
sevgi içinde bulunsun. Biz herkesin sevgi içinde mut
la olmasını diliyoruz. 

Sayın Başkanım, cevaplandıracağım başka soru 
var mı? 

BAŞKAN — Zatıalinczin cevaplandırması tamam 
olduysa, bu soruların dışında iki arkadaşımızın daha 
sorulan var efendim? 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Umarım ki bu anlatımlarımda kusurlar varsa af-
foîa. Çünkü insan olarak burada hepsini tespit ede
medim. Ayrıca cevapîayamadığım daha başka nok
talar varsa, çok muhterem arkadaşım yazılı olarak 
sorar, yahut beraber konuşuruz. Sizi fazla işgal et 
mek istemiyorum. Çok teşekkür ederim. (CHP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Som cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın İhsan Kabadayı, buyurun efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Geçmişi kara
lamak için söylemiyorum Sayın Başkan, bir gerçeği 
dile getirmek maksadıyla söz istemiş bulunuyorum. 

Diyanet İşleri Teşkilat Kanunu ve köylere imam 
kadrosu verilmesi konularında naçizane hizmeti olan 
bir insanım. Ancak, köy köy gezdikçe, geçmiş yıllar
da köy imam kadrolarını geçmiş iktidarlarm rey 
karşılığında sattığım duydukça ürpermiş ve politika
cılıktan nefret etmişimdir. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Hocam çok iyi bilirler ki, Allah rızası için 
yapılacak işler kulun kendi gayesi için icra edilirse, 
bu, çirkinin en büyüğüdür. 

BAŞKAN — Gerekçesiz Sayın Kabadayı, gerek
çesiz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bundan sonra 
Hocamdan teminat istiyorum;; köy imam kadroları
nın lütfen rey ve politik nedenlerle satılmayacağı hu
susunda teminat istiyorum. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Köy imam kadroları, sayın milletvekilimin de be
lirttiği gibi eskiden çok kullanılmış; Türkçe söyleye
yim, çok kullanılmış. Ama muhterem arkadaşlarım, 
müsaade buyurursanız küçük bir politika yapmak is
tiyorum : Cephe İktidarı zamanında - yapacağım ar
kadaşlarım, gerçekleri söyleyeceğim = sürtüşmelerden 
ötürü... 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, soruya cevap verin 
efendim. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Müsaade buyurun efendim. 

Sürtüşmelerden ötürü, iki senedir, üç senedir; iki 
senedir, özeîî'kle bir senedir kadrolar ihtiyacı bir tür
lü karşılanamamıştır. Birisi çok istemiş - isim söyle-
meyeyim bari = (AP sıralarından «Söyle, söyle» ses
leri). Birisi çok çok istemiş, birisi de bütçe sorumlu
luğu kendinde olduğu için o parayı verememiş; yaz
mışlar bozmuşlar, yazmışlar bozmuşlar, yazmışlar 
bozmuşlar ve Elhamdülillah bu meseleyi bildiğim 
için, ilk önce 2 bin kadroyu çıkarttım, tüzükte göste
rilen doğrultuda. Bütün Türk köylülerine dağıtacağı
mı belirtmek isterim («Bravo» sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Çatalbaş, buyurunuz 
sorunuzu sorunuz efendim. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkanım, bendenizin yazılı olarak sorduğum soru
ya Sayın Bakanımız çok güzel, çok değerli bir ce
vap arz ettiler. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 
Asgari müştereklerde birleşebilme temennilerine de 
kalben ve bütün kalbimle, ruhumla inanıyorum, in
şallah olacaktır. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Bu soru değil Sayın Çatalbaş. 
Sayın Bakan, sorular tamamlanmıştır, teşekkür 

ederiz.. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Muhterem milletvekilleri, sözlerimin başında sun
maya çalıştığım gibi, gecenin Kandilinin ışığı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde de yandı; gerçekten sevgi 
ile bir anlayış içine girdiğimizi sanıyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüz gereğince son 

söz milletvekilinindir. 
Üzerinde olmak üzere Sayın Halil Karaatlı birinci 

sırada söz almış ve söz hakkını diğer sırada söz iste
yen Sayın Hüsnü Yıîmaz'a devretmiştir. 

Buyurun Sayın Hüsnü Yılmaz. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Hüsnü Yılmaz, süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

HÜSNÜ YILMAZ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

1978 yılı bütçe kanunu müzakereleri meyamnda 
16 sene müftülük görevi ile teşkilatında hizmet ver
diğim Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin görüşül
düğü şu sırada, kısa da olsa, konuşma hakkı ve fırsa
tını bulduğum için mutluyum. 

Sayın arkadaşlarım, bugün Türkiye 40 küsur mil
yon vatandaşımızla, yurt içinde ve yurt dışında en 
küçük kademesinden en büyük kademesine varıncaya 
kadar bütün vatandaşlarımız dikkatle din ve diyanet 
mevzuunu bugün izlemektedir. Herkesin ilgi duydu
ğu, herkesle alakalı bir mevzu. İnançsız bir insan dü
şünemiyorum. İnançlar zaman zaman rekabet hisle
ri dolayısıyla çizgiden çıkmıştır; ama biz bu çizgi
den çıkan inançları «Hak yoluna» kanalize etmeye 
mecburuz. İşte onun müzakeresini yapıyoruz bu
gün. 

Muhterem arkadaşlar, diyanet mevzuunun görü
şüldüğü bugün, bu vasatta Devlet Bakam bulunan 
Sayın Doktor Lütfi Doğan çok şanslı durumdadır. 
Hele, görüldüğü gibi bütün arkadaşlarımız, hatta 
muhalefet kanadının mensupları bile, son derece iyi 
duygularla, hüsnüniyetle programları ve bütçe mev
zuunu eleştiriyorlar. 

Yarası olan gocunur, bizim yaramız olmadığı için 
gayet anlayış içerisindeyiz ve Diyanet TeşkÜatınm 
önümüzdeki günlerde iyi safhaya doğru gideceği 
ümit ve inancımızı muhafaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, vaktimiz çok kısa, onun 
için konuşmamı anahatlanyla maddeledim. 

Diyanet Teşkilatımızın mensupları bugün bizden 
çok şeyler beklemektedir. Madde olarak hemen zik
retmek gerekirse, köy imamları, bucak imamları kad
rosu herkesin yüreğini yaralamaktadır. Köylerde 
fahri imamlık yapmış kişiler var, bu müzakereler
den imdat bekliyorlar. 

Vaizlik imtihanını kazanmış; fakat hiçbir hak ve
rilmemiş arkadaşlarımız var. Okuma hürriyeti, din 
ve imanını öğrenme hürriyetine karşı takınılan ta
vırların hangi safhaya doğru gittiğini ibretle takip 
edenler var. 

Yüksek Din Kurulu hâlâ teşkil edilememiş, üye-
sizükten görev yapamaz halde bulunmaktadır. Fetva 
mevkii bugün işlemiyor. Bir taraftan, «Asil kadro
ya geçirildi» dediğimiz arkadaşlarımız, 15 seneden 
fazla hizmet verdikleri halde, hâlâ 15 ilâ 9 ncu dere
ce kadrolar üzerinden maaş almaktadır ki, bunlar da 
fevkalade mağduriyete sebebiyet vermektedir. 

50 bin civarındaki Diyanet Teşkilatı mensupları
nın aile fertlerini düşündüğümüz zaman, bu mağdu-
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rlyelîn ne kadar büyük bir kitleyi ilgilendirdiği açık
ça görülecektir. 

Muhterem arkadaşlar, TRTMe din programlarının 
Diyanet İşleri eliyle veya müştereken hazırlanması 
hususu dile getirildi. Ne acıdır ki, bazen din namına 
piyasaya çıkanlar, kendilerinden çok şey beklendiği 
için, verdikleri ise, beklenilenin tam tersi olduğun
dan, Türk milleti, mıiislüman milletin hayal kırıklığı
na uğramasına sebebiyet vermektedir. En acısı, din 
ve diyanet adına yapılan hareketlerin dine hiçbir za
man yakışmadığını görmek ve bunu üzüntüyle seyret
mektir. 

Arkadaşlar, bugün Diyanet Teşkilatımızda hiz
met eden bütün Diyanet mensupları heyecan içerisin
dedir, Hükümetin tutumunu dikkatle izlemektedirler. 
Daha evvel Meclisimizde görüşmeleri yapılan ve bir 
araştırma -önergesiyle üzerinde uzun uzadıya görüş
ler teati edilen Diyanet İşleri Teşkilatındaki tayinle
rin meydana getirdiği mağduriyetler henüz önlenme
miştir; ama önlenme yolunda iyi bir tavır ve tatbi
kata kısmen de olsa şahit olduğumuz için memnuni
yet duymaktayız. 

Bundan sonra Diyanet Teşkilatımızın daha iyi bir 
şekle doğru gideceği ifade edilmekte ise de, inşallah 
bu tatbikatı fiilen gördüğümüz zaman, esas memnu
niyetimizi ifade etmeye çalışacağız. 

Kıymetli milletvekilleri, din eğitiminin, ilkokul
dan itibaren bütün milletimize, fert fert talim edil
mesi hayati ehemmiyet taşımaktadır. Zira, inançsız 
insanların cemiyete faydadan çok zarar getireceği 
şüphesizdir. Bunun içindir ki, dini eğitimin çok kü
çük yaştan başlaması ve ilkokullarda dini terbiye, ah
laki terbiye ile çocuklarımızın yetiştirilmesi, ondan 
sonra da orta öğretimde,vhatta münasip tarzda yük
seköğretimde bütün tahsil gören vatandaşlarımıza 
iman ve ahlak esaslarını öğretmek vazifemiz olma
lıdır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Yılmaz. 

HÜSNÜ YILMAZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Türkiye'de dini faaliyetleri henüz dört başı 
mamur bir hale getiremediğimiz halde, yurt dışında
ki müslüman vatandaşlarımıza, işçi olarak veya çe
şitli vazifelerle çalışanlara da, din eğitimi yapmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun içinse, yurt dışına 
gönderilen elemanların, «kendileri muhtacı himmet 
bir dede; nerede kaldı gayriye himmet ede» duru
munda olduğunu üzüntüyle görüyoruz. Hatta, Al
manya'da Ramazan boyu güya din eğitimi yapmış, 
millete din öğretmiş bîr müftümüz, Türkiye'ye gel

diğinde kürsüye çıkarak konuşma yapıyor; Alman
ları öyle methediyor, Avrupa'yı öylesine metini sena 
ediyor ki, sokaklardan caddelerden bahsederken, ar
tık cemaatin ağzı açık, neredeyse hepsi o anda Al
manya'nın yolunu tutacak hale geliyorlar. Nihayet 
bir astsubay cemaat arasından çıkıyor, «Hocam, ye
te?, yeter; neredeyse Türk yurdundan ve vatanından 
soğuyacağım; biraz da Türkiye'yi methet» diyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türklük ve müslümanlık 
şuuruna, ruhuna dahi sahip olmayan kişilerin yurt 
dışında hizmet edebileceklerine inanmak mümkün 
değildir. Buraya gelişigüzel siyasi kanaatte veya gru-
pumuzdan, inanç paralelimizdeki kişileri değil, ehil 
c'anları, bu dine gerçek inananları; fiili ile, ilmi ile, 
ahlakı ile, her hali ile imanı ve İslamı yaşayanları 
göndermeliyiz. 

BAŞKAN — Bağlayın sayın üye. 

HÜSNÜ YILMAZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, vakit çok kısa olduğu için maalesef düşün
celerimizi dile getirme imkânı yok. Ancak, esefle 
kaydetmek gerekir ki, Dinayci İşleri Teşkilatının ba
şına, üst kademelerine zaman zaman sızabilmiş kişi
ler, bu memlekette hiçbir din düşmanının yapamadı
ğı zararları yapmış, müslüman milletimizi rencide et
miştir. Şimdi bu zararların telafisi zımnında Sayın 

i Bakandan ve Diyanet İşleri Teşkilatının üst makamı-
• na yeni getirilenlerden iyi davranış görmekle gerçek

ten memnuniyetimizi belirtmek ihtiyacını duyuyoruz. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, ne demektir, Türk vatanında 
İsİâmi ilimleriyle nice mümtaz kişiler varken, yurt 
dışında Türklükle ilgisi olmayan kişilerin kitaplarını 
yazarak, basarak TürkiyeVle Diyanet eliyle piyasaya 
sürmek? Bir taraftan da, çeşitli ifadelerle mezhep-
siz'ik cereyanlarını körüklemek; bu milletimize büyük 
zararlar doğuracak bir tutumdur. 

ABDÜLKADİR KAYA (Siirt) — İlim beynelmr-
leMir, sadece şu milletin ilmi diye bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Yılmaz, ka
patalım. 

HÜSNÜ YILMAZ (Devamla) — İlim derken ar
kadaşlar, Diyanet eliyle diyorum. Diyanet yayını de
yince; dört başı mamur, inançlara sadık ve bağlı bir 
ilim anlaşılmaktadır. Bu itibarla kitap basılabilir, ya
zılabilir; ama Diyanet eliyle basılması. 

BAŞKAN — Süreniz geçiyor efendim, cevap ver
meyiniz efendim. Kapatmayı yapınız efendim, lütfen. 

HÜSNÜ YILMAZ (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 
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Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin programında 
* Cenabı Hakk'm hepimize yardımcı olması niyazıyla» 
diye sona erdirilen ifadeleri, büyük bir memnuniyetle 
izledik. Bilhassa Haîk Partisinin daha evvelden beri 
nereden nerelere kadar geîdiğirii göstermek bakımlın
dan bu ifadeler ibret verici ve sevindiricidir. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, konuşmanızı tamam
layınız.. 

HÜSEYİN YILMAZ (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, son cümlemi bağlıyorum. 

Bu Türk Müslüman milletinin, bütün partilerin tu
tumu bakımından söylüyorum, bütün partilerin inanç 
noktasında mukaddes duygulara saygı göstermesinin 
sevindirici ifadesidir. Binaenaleyh, Saym Bakanımızın 
da ifade ettiği gibi, din mukaddes bir mefhumdur. Bu
na bütün Siyasi partiler, bütün parti mensupları say
gı göstermelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sözünüzü kesiyorum, 
bağlayınız lütfen. 

HÜSNÜ YILMAZ (Devamla) — Bu Türk Mille
tinin inanan, imanlı halkımızın bir zaferidir. 

Diyanet Teşkilatımızın bundan sonra daha verim
li olacağı ümitleriyle saygılar sunar, Diyanet İşleri 
Teş/ki&tı Bütçesinin milletimize, Diyanet mensupla
rına hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, hepi
nize saygılar sunarım. (AP ve CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunacağım: Bütçenin bölümlerine geçilmesini Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

A) Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

111 Toplumun dini konularda ay
dınlatılması ve ibadet yerlerinin 
yönetimi 1 419 095 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 54 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Devletimize, milletimize ve Diyanet 
İşleri Teşkilâtına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
(Alkışlar) 

B) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Programımıza göre Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesine 
geçilecektir. 

Bu bütçeye geçilmeden önce sayın Genel Kurula 
bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. 

Sırada daha üç Bakanlık bütçesi vardır. Değerli 
arkadaşlarımızın süresi içerisinde bitirebilmemiz için 
Başkanlığa yardımcı olmalarını, lüzumsuz müdahale
lerle engelleme yapmayarak, süresi içerisinde bütçeyi 
çıkarmamızı sağlamalarını rica ediyorum. 

Hükümet ve Komisyon, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü görevlileri yerini almış bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
tümü üzerinde grupları adına söz alanlar; Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Irmak, 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Abdülkadir Ka
ya, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Abdur-
rahman Oğultürk, Adalet Partisi Grupu adına Yah
ya Uslu. 

Şahısları adına: Lehinde; Cemal Külahlı, İrfan 
Binay, Behiç Tozkoparan. 

Aleyhinde; Müfit Bayraktar, Adem Ali Sarıoğ-
lu, Mehmet Özutku, Kemal Doğan. 

Üzerinde; Halil Karaatlı, İlhan Aytekin, Mehmet 
Irmak, Şener Battal. 

Sırasıyla gruplara söz vereceğim. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve Destek hiz
metleri 121 746 000 
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Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Irmak, buyurun efendim. (MHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Irmak, süreniz 20 dakikadır efendim. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET IRMAK 

(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Ta
pu ye Kadastro Genel Müdürlüğünün 1978 yılı Büt
çesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grupunun 
görüş ve temennilerini, tedbir ve tekliflerimizi arz 
için huzurlarınızda bulunuyorum. Şahsım ve Grupum 
adına Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamla
rım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kadastronun 
kısaca tanımlanmasını, hukuki yönünü, ülkemizin 
kalkınmasındaki rolünü, önemini, diğer faktörler ve 
alanlara tesirlerini özetle belirterek konuya girmek is
tiyorum. 

Kadastroyu kısaca hatırlatmak bakımından, taşın
maz malların fenni ve hukuki yönlerim tespit ve tes
cil etmek şeklinde tanımlayabiliriz. Buna göre ka
dastronun hukuki ve teknik olmak, üzere iki yönü 
vardır. Hukuki yönü; taşınmaz malların mülkiyeti, 
mülkiyetten doğan haklar, bu haklarm kullanılışı, 
başkalarına satış, bağış, miras gibi yollarla geçmesi 
teşkil etmektedir. 

Kadastronun teknik yönünü ise taşınmaz malların 
tapuya tescili için gerekli olan plan ve haritalarının 
yapımı için gerekli usul ve metotlardır. Haritası ya
pılacak arazinin durumuna, büyüklüğüne göre uygu
lanması mümkün ölçme usulleri, bunun için gereken 
aletlerin kullanılması, ölçülere göre yapılacak çizim 
ve hesaplar kadastronun teknik yönlerini teşkil eder. 

Memleketimizde, kadastronun basit ve sınır ka
dastrosu niteliğindeki çalışmaları yapılmaktadır. Çok 
lüzumlu işler için değişik sistem ve teknikle çalışma 
yapmak gereklidir. Bazı memleketlerde, modern, çok 
yönlü kadastro planlarıyla arazinin topografik duru
mu üzerindeki tabii, suni varlıklar, yapılar, toprak 
kalitesi, verim, değer sınırlan ve mülkiyet sınırları bir
likte gösterilmek suretiyle kadastro yapılagelmekte-
dir. 

Kadastro, toprak mülkiyeti bahse konu olduğu çok 
eski tarihlerden beri bir problem olarak süregelmiş
tir. Planlı, dengeli, hızlı kalkınmanın faktörleri ara
sında önemli yer alır ve halen bizde tatbik edilen ba
sit sınır kadastrosu dahi kendi alanında büyük, önem
li faydalar sağlamaktadır. Tarım alanında üretim, top
rak mülkiyetiyle çok yakından ilgilidir. Toprağını iş
leyen bir ziraatçinin, «kendi öz malım, sınırlarım ve 

hudutlarım emniyetle korunuyor, bu yerin, bu taşın
maz malın sahibiyim» diyebilmesi, onun huzuru ve 
verimi artırıcı teşebbüsleri için ne kadar önemlidir. 
Sulama, su tesislerinin yapımı, su verme ücretleri, ta
rım makine ve araçlarının alımı, kullanılması, kredi 
alınabilmesi, tarım sigortası ve vergisi, tapu vergisi 
ve harçları, ormancılık, Hazine arazisinin yağmalan-
maksızın muhafazası veya topraksız, az toprakh va
tandaşlara dağıülabilmesi, vakıf arazilerinin emniyet 
altına alınabilmesi, vakıfların yaşaması, şehircilik, 
hayvancılık, sanayi ve hatta adalet işlerinde kadastro
nun büyük rolü ve önemi vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memleketimiz
de kadastronun tarihçesine ve hukuki durumuna te
masta fayda görmekteyim. 

Memleketimizde ilk defa 1934 yılında çıkarılan 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunuyla, il 
ve ilçelerin belediye sınırları içerisinde ve 1950 yılın
da çıkarılan 5652 sayılı Tapulama Kanunuyla da, köy 
ve kasabalarda kadastro işlerine başlanılmış, 5602 sa
yılı Tapulama Kanunu, 17 Temmuz 1964'e kadar yü
rürlükte kalmış, o tarihte ihtiyaçlara daha uygun hal
de 509 sayılı Tapulama Kanunu vücuda getirilmiş
tir. Bu kanun, Anayasa Mahkemesince bilâhara ip
tal edilmişse de, esaslı bir değişikliğe uğramaksızm, 
28 Haziran 1966'da 766 sayılı Kanun olarak yeniden 
yürürlüğe konulmuştur. 

Kadastro hizmetlerinin 20 yılda, 1982 yıhna kadar 
bitirilmesi Birinci Planda öngörülmüş; İkinci Plan
da ise, yine 20 yıl öngörülmüş, ancak başlangıcı be
lirtilmemiştir. 

Birinci Plan döneminde (1963 - 1967) 750 bin par
sel şehir kadastrosu planlanmış, bunun % 34'ü ora
nında (256 122 parsel), kırsal kesimde ise, 95 bin ki
lometrekare tapulama planlanmış ve bunun da % 21'i 
oranında, (21 492 kilometrekare) gerçekleşme olmuş
tur. Planın öngördüğü tedbirler alınamadığı ve ge
rekli ödenek sağlanmadığı için bu neticede kalınmış
tır. 

Birkaç cümleyle kadastronun önemini vurgulaya
rak, son durumu rakamlarla belirtmek, sonra hal ça
relerine değinmek istiyorum. 

Tarımda, toprak reformunda, istatistikte, şehir ve 
metropolite planlamasında, kamulaştırmalarda, arazi 
düzenlemesi, adaletli vergilendirmede, dava ve çekiş
melerin azalmasında, mülk emniyetinin sağlanmasın
da, üretimin artmasında, kredi müessesesinin işlerlik 
kazanmasında, temliki tasarrufların vergilendirilebil-
mesinde kadastro şarttır, fertlere ve Devlete büyük 
faydalar sağlayacaktır. 
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Şimdi rakamlarla son durumu gözden geçirelim 
ve 1977'den sonra yapılacak işlere bakalım. 

1976 Aralık sonu itibarıyla 54 ilin, 120 ilçenin ka
dastrosu bitirilmiş olup, 12 il ve 95 ilçede kadastro 
çalışmaları devam etmektedir. 

Yine aynı tarihe nazaran, kadastrosu yapılan par
sel sayısı 1 975 212'dir. Kadastrosu yapılacak parsel 
sayısı 5 551 120'dir. Bu ikisinin farkı, 3 577 908'dir. 
Yaklaşık 3 600 000 kadastrosu yapılacak parsel ka
bul edildiği takdirde, bugünkü tempoyla yıllık ka
dastro kapasitesi 120 bin parsel düşünülerek, 3 600 000 
rakamı 120 bine bölündüğünde, 30 sene gibi bir za
manda ancak Türkiye'nin kadastrosunu yapmak müm
kün olabilecektir. Başlangıcından, 1977 Şubat ayına 
kadar tahdit ve tespit edilen parsel 14 098 966 adet
tir. Tahdit ve tespit edilen parsel yüzölçümü 156 657 
küometrekaredir. Tapulaması gereken alan toplamı 
410 bin kilometrekare olup, her ikisinin farkı 253 300 
kilometrekare bulunur. Bu, geriye kalan, tapulanması 
gereken arazinin alanıdır. Senelik verim, normal, 10 
bin kilometrekare olarak kabul edildiğinden, bu ölçü
ye göre de asgari 25 sene çalışılması gerektiği tespit 
edilmektedir. 

Bu ağır çalışmaya, Türkiye'nin kalkınma ve ge
lişme çabalarının tahammülü kalmamıştır. Öyleyse bu 
tahmini süreyi kısaltacak tedbirlere bütün ilgililer 
önemle eğilmelidirler. 

Geniş ödenek imkânları sağlansa dahi, yine de 
zamana ihtiyaç olduğu kanısındayız. Problem hemen 
çözülemez. Kadastro işi % 80 oranında insangücüne 
dayanır. Bütçe teklifinde 764 443 000 lira olarak öde
nek konulmuşken, Bütçe Karma Komisyonunca 100 
milyon artırılarak 864 443 000 lira ödenek ile bütçe
nin Yüce Meclise sunulmasını şükranla karşılıyoruz. 
Ancak, bunu yine de yeterli bulmadığımızı belirtmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi temellilerimiz, hal ça
releri ve tedbir tekliflerimiz üzerinde durmak istiyo
rum: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 400 
küsur arazi otosu vardır. Bu yılki bütçeyle, 89 vası
ta daha Bütçe Karma Komisyonunca teklif olunmuş
tur. 20 kadar değerlendirme cihazıyla, bilgisayarı var
dır. Binlerce modern ölçü aleti, modern bir foto la-
boratuvan ve havadan fotoğraf çekmekte kullanılan 
2 uçağı bulunmakta; bu teknik cihazları kullanacak 
yetişmiş insangücü de vardır. 

Teşkilâtta, bu teknik cihazlar ve gerekli olan 
% 80 oranındaki eğitilmiş teknik eleman mevcuttur; 
görüşmekte olduğumuz bütçe yönünden bunlann üze

rinde duruyorum, iktidar kanadı enkaz devraldık di
yorlar, bu mu enkaz, yoksa meydanın darlığından 
şikâyetle oynayamayacaklarını mı itiraf ve ifade et
mek istiyorlar? 

Personele moral gücü ve imkânlar sağlanırsa da
ha iyi hizmet etmek imkânları olacaktır. Yoksa, dü
zenden yakınma ve şikâyetlerine devam ederlerse, ada
letin temeli olan mülkün, mülkiyetin sahipliğini, tapu
sunu Türk insanına çok görürlerse, gelecekte, enkaz 
devralmıştık mazeretine sığınamazlar. Halk deyimiy
le söylüyorum, un vardır, yağ vardır, şeker vardır, 
çoğaltmak, artırmak da ellerindedir, yeter ki helva 
yapmakta usta olabilsinler. Bizim samimi temennimiz 
budur. 

Şimdi temennilerimizi sıralıyorum: 
1. Tapulama, kadastro işleri bugünkünden çok 

daha fazla süratlendirilmesi gereken bir husustur. 

2. Kadro noksanlıkları öncelikle tamamlanma
lıdır. 

3. Maliye, tmar İskân, Toprak Tarım, Planlama 
Tapu ve Kadastro Teşkilatlan arasında bürokrasi ve 
formalitelerin güçlüğünden hizmet yavaşlatılmış ol
maktadır. Bu pürüzler bertaraf edilmeli, süratli, fenni 
çalışma yoluna gidilmelidir. 

4. Nüfus süratle arttığı, arazi gittikçe daha kü
çük parsellere ayrıldığı halde, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün kadrolan aynı oranda geliştiril
memiş, takviye olunamamıştır. 

Hukuki tedbirlerine tevessül olunarak, arazinin kü
çülmesini önlemek, yeni mevzuatı gerektiren bir konu 
ve bunu halletmek Yüce Meclisin görevidir. 

ödenekler, kadrolar layik haddiyle verilerek, Ta
pu ve Kadastro Teşkilatının daha çok geliştirilmesi, 
işlerlik kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. 

5. Gecekondulann sahiplerine tapulan verilmeli
dir. Bunun kolaylaştırılması için belediye, Hazine, Va
kıflar, mahalli teşkilat koordineli, rasyonel çalışmalı, 
işbirliği imkânlan araştınlmalı, sağlanmalıdır. 

6. Sahillerin yağmalanmasına meydan verilme
mek için bu yönde de âcil çalışmalar yapılmalı, hız-
landınlmah, Devlet adına, Hazine adına tapulanmah-
dır. 

7. Köylü vatandaşlarımıza, kırsal alandaki tapu
lama çalışımdan süratle, öncelikle yapılarak tapulan 
verilmelidir. 

Verim artışı ve muhtaç köylülerimizin kredi sağ
layabilmeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
bu yolda yapacağı çabalara ve göstereceği hamiyete 
bağlıdu*. 
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Kısa süreli ortak hükümetler döneminde köylüleri
mize tapularının verilmesi hususunda gayretler göste
rilmiş, İstanbul, Urfa, İçel, Adana illerinde 15 bine 
yakın yurttaşımıza tapularının verilmesi Milliyetçi 
Hareket Partisinin de teşvik ve gayretleriyle Tapu ve 
Kadastro Teşkilatınca başarılmıştır. Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupu olarak teşkilatın bu yoldaki çalış
malarının bundan sonra da, yeni dönemde de devamı
nı temenni ediyoruz. 

Meraların tapulanmaları, onların yalnızca ölçü
lüp parsel numarası verilmesinden ibaret olup, mera
ların tapulanmasına sürat ve öncelik verilmelidir ki, 
esasen bozulmakta olan meralar korunabilsin, kurta-
rılabilsin. 

Ormanlar içinde kalan, kadastrosu gereken saha
lar yaklaşık olarak 50 bin kilometrekaredir. Orman içi 
köylülerimizin bu problemleri halledilmelidir ki, çok 
yoksul durumda olan, binbir güçlükle hayatlarım sür
düren orman köylülerimiz, kredi ve tapulamanın bah
şedeceği diğer imkânlardan yararlanabilsinler. 

Tapulama ekiplerinin bir bölgenin tapulanmasını 
bitirmeden, başka bir tapulama birim ve bölgesine 
geçmelerinin pratikteki güçlükleri ortadan kaldırılma
lı, yakın ve komşu bölgelerin kadastrosuna birlikte 
başlanılarak ve formaliteleri birlikte hazırlanarak, ça
lışmalarında ekiplere seyyaliyet tanınmalı, çalışma
lar bu şekilde süratlendirilmelidir. 

Havai nirengi metotlarına önem verilerek ve kul
lanılarak, bilgisayarla tapu ve kadastro çalışmaları 
hızlandırılmalıdır. Bu ve bunun gibi daha pek çok tek
lifler, tedbirler öne sürülebilir. Yeter ki, konuya bü
tün ilgililerce gereken önem verilmiş olsun. 

Tapu kadastro, tapulama kuruluşlarının adalet 
mekanizması ile münasebetlerinden söz etmeden ge
çemeyeceğim. 

Halen mahkemelerimizi meşgul eden davaların 
°/o 60'ını taşınmaz mallardan doğan davalar teşkil 
etmektedir veya dolayısıyla ilgili davalar mahkemele
ri fuzuli işgal etmektedir. Hukuk mahkemelerinde, 
hatta Yargıtayda, davaların taşınmaz mallarla ilgili 
olanlarının oram % 80'den yukarıdır. Hatta ceza 
mahkemelerinde büyük suçların yarıdan fazlasının 
taşınmaz mallar hakkındaki anlaşmazlıklardan doğ
duğu gerçektir. Ticaret davalarında da taşınmaz mal
ların yeri ve rolü büyüktür. Bütün bu açıklamaları
mız göstermektedir ki, davaların sebepleri, taşınmaz 
malların teknik ve hukuki esaslara bağlanmış olma
masından, kadastrosunun yapılmamağından doğmakta
dır. 

Vatandaşlarımızı huzura kavuşturmak, davaları 
azaltmak, iç barışı sağlamak, mahkemelerin yükünü 
hafifletmek için de kadastroya, tapulamaya, tapu si
cil muhafızlıklarına önem verilmek gereklidir. 

Bu suretle de adalete hizmet, barış, huzur, sükûn 
getirmek yolunda ilgililere başarılar diler, Yüce Mec
lisin, komisyonların bu konuya, bu kuruluşa daha 
çok önem vermelerini temenni ederek, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin teşkilâta ve mil
letimize hayırlı olmasını dileyerek Yüce Meclise say
gılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Abdül-

kadir Kaya, buyurunuz efendim. 
Sayın Kaya, süreniz 20 dakikadır; sizin de süre

nizi aşmamanızı rica ediyorum. 
MSP GRUPU ADINA ABDÜLKADİR KAYA 

(Sürt) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1978 mali yılı 
Bütçesiyle ilgili Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi 
Gmpunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Birinci ve Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planlarında, Türkiye'deki arazilerin, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili kısım
larının 20 senede bitebileceği kaydedilmektedir. Ka
naatimizce, Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı 
bu beş yılhk kalkınma planlarmdaki yazı, geniş ve 
detaylı bir araştırmaya gidilmeden yazılmıştır. Zira, 
bugün Türkiye'de ihtilafsız arazi veyahut da ihtilafsız 
gayrimenkul ancak % l'dir. 67 vilayet, 572 ilçe ve 
40 bin köyü çalışma kapsamına alan Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün bu muazzam işleri, karma
şık işleri, bugünkü şartlar içerisinde, bu tempo ile 20 
senede bitirebilmesi mümkün değildir. 

Tapu sicil sistemini kurmak; nirengi, uçuş ve kıy
metlendirmeleri yapmak geniş zaman ve büyük po
tansiyele ihtiyaç gösterir. Türkiye'de bugün bu po
tansiyel ve hız mevcut değildir. Gayrimenkullerde, 
bilhassa arsalar devamlı devredilmekte, arazi ve ar
salar sahip değiştirmektedir. Bu da .büyük problem
lere sebep olmaktadır. Tapu daireleri, bir çoğunuzun 
bildiği mahşer gibidir, içlerine girmek mümkün değil
dir. Büyük şehirlerde tapu muameleleri günler, haf
talar hatta aylarca sürer. Doğu Anadolu ve hele Gü
neydoğu Aîiadoluda ise, çok uzaklardan gelen köylü
ler, otel köşelerinde sefalet çekerek, günlerce, hafta
larca hiçbir şey yapamadan tekrar köylerine geri dön
mektedirler. Bu cidden iç açıcı değildir. Köylünün, 
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j Muhterem milletvekilleri, halen mahkemelerde 
| 20-30 seneden beri devam eden arazi davalan var-
• du-. Bu arazi davaları şahsa, köyün tümüne ait olabi-
( lir. Hangi suretle olursa olsun bu davaların netice bul-
I ması âdeta muhal hale gelmiştir. Bir arazi ihtilafı 

mahkemeye gittimi, artık müşteki olan ondan umu
dunu keser, belki çocuğu veya toronu ondan netice 
aîır. Bu da tabiatıyla Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün, kelimenin tam manasıyla mali ve teknik 

I imkânsızlıklar dolayısıyla vazifesini tam manasıyla 
I yapamadığındandır. 

İstatistikler tetkik edilir, dokümanlar konuşturu-
I Iursa Türkiye'de mevcut kavgaların, yaralama ve ci

nayetlerin büyük bir kısmım arazi ihtilafları, hudut 
ihtilafları teşkil etmektedir. Gerek hukuk ve gerekse 
ceza mahkemeleri bu ihtilafların halli ile meşgul
dürler. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeterli per
sonel, teknik imkân, kara ve hava araçları temin et
tiği takdirde, bu müessese üstüne düşeni feragatla ça-

I lışarak ifa edecek, hızla tapu ve kadastro hizmetleri
ni tahakkuk ettirecektir. Buna inanıyoruz. 

Bu da yapıldığı takdirde, hudut ihtilafları ve hu
dutla ilgili halledilmemiş davaları da halledilecek, ih-

I tiîafların sebep olduğu kavga, yaralama ve cinayet-
I 1er son bulacak mahkemelerimizde boşuna meşgul 
I edilmeyeceklerdir. Mahkemeler, bundan tasarruf ede

cekleri zamanı başka davalarda kullanmak suretiyle, 
daha hızlı, daha mükemmel bir şekilde iş görebilme 
imkanlarına sahip olacaklardır. 

Bu itibarla, hükümetten bu müesseseye önemle 
eğilmesini ve önem vermesini arzu ve talep ederiz. 

çiftçinin bu kâğıt parçasıyla güvene kavuştuğu, hayatı 
kadar önem verdiği tapu senetlerinin tanzimiyle meş
gul oîan bu müesseseye, layıkı veçhile değer vermek 
lazımdır. 

Şehirlerin, kaza ve köylerin gayrimenkul malları
nın alım, satım, trampa, bağışlama, intikal, rehin, in
tifa hakları tesisi, kat mülkiyeti gibi çok geniş kap
samlı hayati işlerle uğraşır bu müessese. Kısacası in
san, eğer, değeri ne olursa olsun, ne kadar çok veya 
az olursa olsun, bir gayri menkule sahipse, mutlaka 
bu müesseseden geçer. 

Ayrıca, imar planlarının tatbiki, harita ve pafta 
tanzimi bu teşekkülün hizmetleri arasında yer almak
tadır. Toprak dağıtımı ve iskan işlerinin sıhhatli tan
zimi, Hazine arazilerinin tespiti, toprak ve tarım re
formu uygulamasının adilane tahakkuku işi, yine bu 
müessesenin sıhhatle çalışmasına bağlıdır. Şahıs, köy, 
toplum ve meydan kavgalarına sebep olan hudut ih
tilafları; arsaların, arazi, mera ve köy hudutlarının 
tespit işlerinin son bulmasıyla bu kavgalar son bula
bilir. 

Bu itibarla memleketimizde bir nevi huzurun oluş
ması, memleketin huzura kavuşması da bu müessese
nin biraz daha hızla ve sıhhatli bir şekilde çalışma
sına bağlıdır. Eğer bu teşekkül tam manasıyla çalışır 
ve vazifesini başarırsa, vatandaşlar rahat bir nefes 
alarak, «bu arsa, bu bağ, bu bahçe benimdir» diye
bilir. 

Tapu senetleri bir mülkiyet belgesi olduğu için 
mana itibarıyla da değerlidir. Zira, mülkiyet esasları
na bir delildir. Biz ise mülkiyete hürmek duyar, mül
kiyet esaslarına riayet edilmesini arzu ederiz. 

Bugün bu kürsüden Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı bütçesi üzerinde de aynı şeyleri söyle
dim. Biz, «Toprak işleyenin, su kullananındır» sözü
ne ve zihiyetine de karşıyız. 

Millet olarak, toprak için ter dökmüş, kan dök
müş, hatta can vermiş bir milletiz. Toprağa ve top
rak mülkiyetine bu vatanda herkesin saygılı olması 
gerekir. Ancak, saygı duyduğumuz toprak mülkiyeti 
tespiti ile meşgul Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğüne muhtelif yıllarda ayrılan bütçeler yetersizdir. 
1973 yılında 300, 1974'te 372, 1975'te 402, 1976'da 
630, 1977'de 733 ve 1978'de de 864 milyon lira ayrıl
mıştır. Bunların hiçbirisi bu işleri görmeye kâfi de
ğildir. 

Okuduğum bu rakamlar da, yıldan yıla görülen 
cüzi artışlar da, muhtelif sebeplerden dolayı artışları, 
yani ancak personel maaşlarındaki artışları karşılar, i 

I Muhterem milletvekilleri, çok mühim bir noktaya 
temas etmeden geçemeyeceğim. Arşivlerimizde, Os-

I manii İmparatorluğu zamanından kalma milyonlarca 
I - yaptığımız araştırmaların neticesine göre aşağı yu-
I karı 45 milyon - eski Türkçe kayıt mevcuttur. Buna 
i zamanın hükümetleri önem vermiş, üzerine eğilmiş 
I ama ancak 3,2 milyon kaydı yeni yazıya çevirebil-
I mistir. 

I Biz, Sayın Bakandan ehemmiyetle meselenin üze-
| riııe eğilmesini, istiyoruz. Her ne pahasına olursa ol

sun, ister sözleşme ile, ister ücretle, ister maaşla, eh-
I liyetli, eski Türkçeyi okuyup yazabilen, Osmanlıca te-
I rimlerini bilen ehil kişileri çalıştırsın ve bu tapuları 
I yeni Türkçe yazıya çevirsin. Zira, çok kısa bir zaman-
[ da bunun tahakkuku mümkün değildir. Milyonlarla 

ifade ediliyor. Eski nesil de, Allah uzun ömür versin, 
İ tükenmek üzeredir. Osmanlıcayı, dolayısıyla eski 

— 315 — 



M. Meclisi B : 111 20 . 2 , 1978 O : 2 

Türkçeyi bilenler çok azdır. Bunları mümkün olduğu 
kadar değerlendirmeliyiz.: 

1978 mali yılı Bütçemizin, milletimize ve memle
ketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan 
temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Abdülkadir 

Kaya. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Abdurrahman Oğultürk'ün, buyurun efendim. 
Sayın Oğultürk, süreniz 20 dakika, sizin de süreyi 

aşmamanızı rica edeceğim. 

CHP GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
OĞULTÜRK (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1978 mali yılı 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı olduğu 
yasalar ve Medeni Yasa hükümleri gereğince, taşın
maz mallara ilişkin akit ve tescil işlemleri ile kadastro 
ve tapulama çalışmalarını yürütmekle sorumludur. 
Ülkemiz kalkınmasında çözüm bekleyen ve kalkınma 
programlarında öncelik alan sorun, halkçı bir ekono
mik düzenin kurulabilmesidir. 

Anayasamız doğrultusunda, özgür bir ekonomik 
düzen kurabilmek, ekonomimizin güçlenmesi, devlet 
güvencesi altında üretime dönük halkçı bir düzen ku
rulması ile sağlanabilir. 

Üretimin temel kaynağı olan toprakların, yine 
Anayasamızın öngürdüğü biçimde, toprak reformu 
yapılarak, gerçek üretici olan halkın malı haline geti
rilmesi ile mümkündür. 

Toprak reformunun yapılabilmesi için tapu ve 
kadastro çalışmalarının tamamlanması, ülkemizde bir 
karış toprak bırakılmadan nerede, ne kadar toprak 
bulunduğunun bilinmesi; hem üretimin artırılması hem 
sanayie kaynak hazırlanması yönünden büyük önem 
taşımaktadır. Başka bir deyişle; tapu ve kadastro ça
lışmaları toprak ve tarım reformu için gerekli toprak 
varlığı düzenlemeleri ve kullanımı açısından bir ön 
çalışmayı gerektirmektedir. 

Tapu ve kadastronun, gayrimenkullerin kadastro
ya ve tapu sicillerine bağlanmasının, bunlarla ilgili 
uyuşmazlık ve davaların azalmasında mülkiyet ve 
mülkiyetle ilgili hakların güven altına alınmasında, ta
şınmazlarla ilgili her türlü anlaşmazlıkların çözüm
lenmesi, uygulanması ve önlenmesinde, imar işleri

nin sağlıklı şekilde tanzim ve yürütülmesinde önemli 
rolü vardır. Bu denli çok yönlü bir görev sürdüren 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, tutulan is-
tatistiki bilgilere göre 1977 Ekim ayı başı itibarıyla 
1 811 287 adet tapu işlemi yapılmış ve elde edilen 
Emlak Vergisi, Damga Vergisi, daire dışı akitleri, 
Hazine payı, tapulama ve kadastro harçları ile, Mali 
Denge Vergisi toplamı olarak 1 946 487 941 Türk 
lirası gelir sağlanmıştır. 

Bu işlemlerin yıl sonu itibarıyla adedinin 2 mil
yonu aştığı ve toplam gelirin de 3,5 milyar lirayı 
bulduğu saptanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hepinizce bilinmektedir ki, 
taşınmazların tapu dairelerinde alım ve satımı sıra
sında gerçek bedelleri beyan edilmemekte ve bu yol
dan Devlet en az % 50 vergi kaybına uğramaktadır. 
Öte yandan, özellikle büyük kentlerimizde halk, tapu 
işlemlerini doğrudan kendisi izleyememekte, aracı
ların, emlak komisyoncularının ellerine düşmektedir
ler. 

Anılan vergi kaybının önlenmesi ve halkımızın 
aracılardan kurtarılmasını zorunlu görmekteyiz. Ta
pu daireleri, gördükleri görev ve işlevlerine uygun 
bir yerleşme düzeninde olmadıklarından, paha biçil
mez tapu sicilleri tam bir güvence altına alınama
mıştır. 

Hızlı kentleşmenin sonucu olarak, tapu ve ka
dastro hizmetleri ile, imar faaliyetlerinin kesin bir 
uyum içine girmeleri gerekmektedir. Çoğu yerin 
imar düzenlemeleri, o sahanın henüz kadastrolan
mamış olmasından ve de kadastrolandığı halde, plan
larının günün teknik koşul ve gereksinmelerine cevap 
verememesinden ötürü gereğince yürütülememekte-
dir. Kuşkusuz bu tür problemler, sadece imar sıra
sında değil, normal mülkiyetin kullanımında da va
tandaşı güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Öte yandan, imar sahaları dışında olan ve kent
leşmeye başlayan sahalardki taşınmazlar üzerinde, va
tandaşlar aldatılarak, hisseli olarak satışları yapılabil
diğinden, bu gibi alanlarda düzeltilmesi olanaksız ya 
da düzeltilmesi ilerde Devlete çok pahalıya mal ola
cak çarpık bir kentleşme oluşmaktadır. 

Bütün bu sorunlar gerekli yasal değişikliği de 
yapmak suretiyle çözümlenmelidir. 

Halen 766 sayılı Tapulama Yasası gereğince, 112 
bölgede 560 ekiple tapulama çalışmaları sürdürül
düğü; bu bölgelere bağlı 314 il ve ilçede yatırım ve 
benzeri işlemlerin zorunluluk meydana getirdiği çalış
malar yapılmakta olduğu saptanmıştır. 

— 316 — 



M. Meclisi B : 111 20 . 2 . 1978 O ; 2 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri 
ve bu görevlerin işlerliği, ülkemizin ve fertlerin eko
nomik ve sosyal yaşamıyla ilgisini ve önemini ortaya 
çıkarmaktadır. Afet bölgelerinde hemen alınması 
gerekli önlemlerle, yerleşim alanlarının, sanayi ve tu
ristik yatırımların gerektirdiği bölgelerde büyük oran
da müstakil müdürlükler açıldığı tespit edilmiştir. 

Uğruna can verdiğimiz, gereğinde kan döktüğü
müz vatanımız ve topraklarında yaşam sürdüren köy
lünün, bugüne kadar 14 451 köyünde tapulama işi 
ele alınmış, bunun 12 823'ünün tapulaması tamam
lanmış, geri kalan 1 628 köyde, şu ana kadar tapu
lama işlemleri tamamlanma noktasına getirilebilmiş
tir. 

Kasım 1977 tarihine kadar Türkiye'de 53 il ve 
135 ilçenin kadastrosunun tamamlandığı görülmüş
tür. Kadastrosuna başlanmamış Tunceli, Mardin, 
Artvin ve Hakkâri illerimizde bir an önce kadastro 
işlemine başlanacağını ümit etmekteyiz; 

Toprak ve tarım reform bölgesi olarak kabul edi
len Urfa ili ve ilçelerine bağlı 691 köyün tapulama 
işlerinin, planlanan zamandan önce tamamlandığı 
memnuniyetle müşahade edilmiştir. Ayrıca Kıbrıs 
Türk kesimindeki 39 köyden 28%ıin toprak dağıtı
mına hazır hale getirilmesinin sağlandığı sevinçle 
tespit edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, tapulaması yapılan bölgeler
de, Devlet Hazinesine, 4 870 918 dönüm itirazlı, 
4 651 752 dönüm itirazsız tapulama yapılmıştır. Ne 
var ki ulaşılan bu durumu yeterli bulmuyoruz. 1950ı 
yılında tüm Türkiye'de, ilk tesis tapulama ve kadast
ro hizmetlerinin 10 yılda tamamlanacağı, 1963 plan 
döneminde işe, o tarihten başlamak üzere 20 yılda bi
tirileceği öngörüldüğü halde, aradan 27 yıl gibi bir sü
re geçmesine rağmen, hükümeti devraldığımız anda 
memleketimizin ancak % 40'ının tapulama ve kadast
rosunun tamamlanabildiği, yapılan bu hizmetin nite
lik ve nicelik yönünden birçok problemleri taşıdığı 
görülmektedir. Bugüne değin tapulama ve kadastro 
hizmetlerinin ciddi bir plan ve programa bağlanmadı
ğı anlaşılmaktadır. Aynca, Birinci, İkinci ve Üçün
cü Beş yıllık kalkınma planlarıyla, yıllık programla
rında, hizmetin gelişmesini öngören önlemlerden tek
rar tekrar söz edilmesine karşın, bunlardan hiçbiri
nin gerçekleştirilmediğini görmekteyiz. 

Şehirlerde uygulanan 2613 sayılı Kadastro Yasası 
ve köylerde uygulanan 766 sayılı Tapulama Yasaları
nın, hukuki sonuçları bakımından yarattıkları ayrıca
lığı ortadan kaldırmak amacıyla, sözü edilen yasala- I 

nn tek bir yasa haline getirilmesine gerek duyduğu
muzu belirtmek isteriz. Tapu sicillerinin, birtakım hu
kuki çalışmalar yanı sıra, günün ölçme tekniğine uy
gulanması suretiyle oluşturulması gerekmektedir. Bu 
nedenle tapu kadastro çalışmalarında, ölçme tekniği
nin yeri çok büyüktür. 

Taşınmazlar, hukuki açıdan ne denli bir arınma
ya tabi tutulursa tutulsun, gereği gibi ölçülmediği tak
dirde, çözümlenmesi olanaksız birtakım hukuki ve 
teknik problemler yaratmaktadır. Sayın Ecevit Hü
kümetinin en kısa zamanda böyle bir program ve hiz
meti gerçekleştireceğine inancımız ve güvenimiz tam
dır. ' 

Sayın milletvekilleri, bugüne dek yanlış bir uygu
lama saydığımız, orman içi köyleri arazilerinin kadast
rodan geçirilmesi ve tapularının köy halkına veril
mesi sorunudur. Orman içi köyleri ve arazilerinin ta
puları yoktur. Oysa ki tapu kadastro çalışmalarının 
aslında yoksul olan bu köylerden başlaması gerekir
ken, bu köyler geri plana itilmiş görülmektedir.. Or
man Bakanlığı ile gerekli anlaşma yapılmak suretiy
le, orman niteliği olmayan yerlerin kadastrodan geç
mesi sağlanmalı ve uygulamada görülen ayrıcalık or
tadan kaldırılmalıdır. 

Orman içi köyleri orman ve arazi çelişkisi yö
nünden büyük zorluk içinde bulunmaktadır. Bu köy
lüler gereğince ne orman gelirlerinden ne de orman 
içi arazilerden yararlandırılmamaktadır. Yıllardır or
man köylüsüyle orman idaresi arasında uyuşmazlüc-
lar süregelmiştir. Köylü ormanın içinde yaşadığı hal
de, ne ormandan ne de arazisinden gerekli nasibini ala
mamıştır. Ekilir dikilir arazi ile orman arasındaki sı
nırlandırma kesin olarak yapılmadığı için, orman köy
lüleri mahkeme kapılarında süriindürülmektedir. Bu 
nedenle, orman davaları büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Orman köylüsü bu uygulama ile ne yapacağını şa
şırmıştır. Bu köylüler mahkemeye gidip gelmekten 
usanmışlardır. 

Orman tahdit komisyonları, bazı köylülerin arazi
lerini elinden alarak, onları araziden uzaklaştırmışhr. 
Bu çalışmaların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğüne devredilmesinden, daha yararlı sonuç alınacağı
nı belirtmek isteriz. 

Devletin milyonlarca lira sarf ederek kuruttuğu 
göl ve bataklıklardan meydana gelen büyük toprak
ların belirli kişilerin işgalinden kurtarılarak, bugüne 
dek Devlet Hazinesine tescili yapılamayan topraklar 
üzerinde Hükümetimizce dikkatle durulacağına inan
maktayız. 
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Sayın milletvekilleri, bu denH hukuki ve teknik 
işlevleri bulunan Tapu ve Kadastro Genci Müdürlüğü, 
halen 1936 yılında yürürlüğe konulmuş olan ve bu
günkü hizmet yapı ve genişliğine cevap vermekten 
uzak 2997 sayılı Kuruluş Yasası ile yönetilmektedir. 

Tapa ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kendisi ta
rafından yetiştirilen birçok hukuk ve teknik öğrenim 
yapmış elemanlarını, kadro olanaksızlığı nedeniyle ter
fi eitirememiş ve böylece sürekli olarak eleman kay
bına uğramıştır. Bu kuruluşun, toprak ve tarım re
forma çalışmaları için gerekli kadastro faaliyetlerini 
hızla yürütebilecek, imar ve yeni yerleşme alanları
nın yönlendirilmesine olanak sağlayacak; orman, kı
yı, maden ve diğer kamu mallarının Devlet güvence
si altında tutulmasını ve taşınmazlara ilişkin âdil bir 
vergâ reformunu gerçekleştirecek yeni dinamik bir dü
zeye getirileceğine yürekten inanmaktayız. 

Ülkede her türlü mahrumiyet ve zorluk içinde top
rağı kucaklayan, coğrafi zorluklara rağmen fedakârca 
uğraş veren, her türlü siyasi baskıya rağmen görevle
rini büyük bir sorumluluk ve ciddiyet içinde sürdü
ren dürüst ve namuslu görevlilere teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz. 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Oğaîtürk. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamı bitirirken, 1978 
yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
ülkemize ve ulusumuza hayırlı o'ınasını diler, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce Meclisin sa
yın üyelerine saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuîtürk. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yahya Uslu, 

buyurun. (AP sıralarından alkışlar.) 
Saym Uslu, sizin de süreyi aşmamanızı rica edi

yorum, 20 dakikadır. 

AP GRUPU ADINA YAHYA USLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Adalet 
Parti Grupu adına hepimizi saygıyla selamlıyorum. Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1978 mali yılı büt
çesi üzerinde Grupumuzun görüşlerini açıklamak üze
re huzurunuzdayım. 

Hür demokratik ülkelerde tapu, mülkiyetin temeli 
ve teminatıdır. Tapu, mülkiyet hakkına sahip bireyin 
garantisidir; tapu, temel insan haklarının mülkiyet üze
rindeki tescilinin vazgeçilmez bir belgesidir. 

Anayasamızın 36 ncı maddesinde ifadesini bulan 
mülkiyet hakkının esprisinde tapulama amacı yatar. 
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O bakımdan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bir ka
mu görevi, bîr Anayasaya ödevi yapan demokratik 
bir kuruluştur. Demokrasi olmayan ülkelerde mülkiyet 
hakkı yoktur, doîayısıyla, tapu da yoktur. 

Bu itibarla Adalet Partisi, mülkiyete özel önem ve
ren, buna muvazi olarak tapu ve kadastro hizmetlerini 
ferdin hakkını teslim açısından değerlendiren bir par
tidir. Adalet Partisi, bu kuruluşu siyasi yelpazenin dı
şında tutmayı baş görev saymış ve tutmuş, daima da 
böyle kalmasını arzu etmektedir. 

Dileriz ki, soku Hükümet mülkiyet fikrini hafife 
almasına rağmen, bu Anayasa görevi yapan müesse
seyi, siyasi partizanlığın dışında tutsun. Eğer diğer dev
let müesseselerinde yaptığı tahribatı burada da yapa
cak olursa, hür demokratik rejimin temel unsurların
dan birini daha hırpalamış olacaktır. Sol, daima, 
«Yıkmıyoruz, yapıyoruz» diye şamata ede ede tahri
bat edegeîmiştir; idelerinin icabıdır bu. Bu solcu Hü
kümet de, kuruMuğu günden beri hep, «Birlik» der, 
«Dirîik» der, fakat dönün; amaline, fiiline, işine bakı
nız, hep klik hep tefrik görürsünüz. 

Ama, Anayasamızın emri olan mülkiyet hakkı, bu 
şamata şirketine tahrip ettirilmeyecektir. Milli Eğiti
mi, Devletin diğer müesseseleri gibi gayri milli yapma
ya tevessül eden, Devletin her dairesini parselleyip iş
gal eden, «Biz milletin hükümetiyiz, biz parti zihniye
tiyle hareket etmeyeceğiz, biz bir partinin hükümeti ol
mayacağız» diyerek köprüyü geçen, sonra atı Üs
küdar'da bırakanlarla, sol yolu seçen ve de milli mües
seseleri, namuslu devlet yöneticilerim, liyakatli genel 
müdürleri ve müsteşarları, orakla biçereesiiie biçen sol
cu Hükümet, bir dumanlık günde mülkiyet hakkını da 
zedeleyebilir; Tapu Kadastronun ödemelerini bile 
kesebilin 

Tapu ve Kadastro bir milli müessesedir. Onun 
için, Adalet Partisi tarafından daima korunduğu gi
bi, bu Hükümet tarafından da korunmasını istemek 
bizim hakkımızıdır. Ama, tıpkı Milli İstihbarat gibi 
Devletin belkemiğini teşkil eden bir kuruluşa ve de 
Anadolu Ajansına yaptığı gibi burada da bir oyun 
oynayabilir. Tıpkı şerefli TüVk Ordusunun Gayri Ni
zami Harp Dairesine, «KontrgeriHa yetiştiriyor, CLV 
dan emir alıyor, işkence mangaları ihdas ediyor» de
diği gibi, sol, devlet otoritesi namına ne varsa, de
mokratik nizamın temelini teşkil eden ne kadar mü
essese varsa onu tahrîbe memurdur, onlardan rahat
sız olur. Bu Hükümet, sol namına Iikidasyon'izme ve 
rovanşîzme başlamıştır bile. Ne hazindir ki sol, de
mokrasinin nimetlerinden faydalana faydalana de
mokrasiyi yıpratır gider. Ne acayiptir ki bu takım, 
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iyi yapacağız, kurtaracağız, gürültüsünü ede ede ya
kar, yıkar, enkaz haüne getirir. i*Ia'ksat; gürültüden, 
şamatadan kimse farkına varmasın. Enkaz teslim 
aîduk, diye diye sağlam devlet binasını enkaza çevi
rir gider. Bir de bakarsınız, tahribatı yaptdttan son
ra içinden çıkılmaz bir hale getirir, bir kerahet vak
ti aniden çeker gider. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tapu Ka
dastro Bütçesi mi, meydan nutku mu Sayın Başkan? 

YAHYA USLU (Devamla) — Evet, çünkü sol 
için devîet, rejim, demokrasi, lafından istifade edi
len bir fantezidir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sadede da
vet edîn efendim. 

BAŞKAN — Konu üzerinde sayın üye, lütfen. 
YAHYA USLU (Devamla) — Ben konu içerisin

de konuşuyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, konu üzerinde kalarak konuş

manızı yapınız. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kontrgeril-

lanın, Tapu Kadastro ile ne ilgisi var? 
YAHYA USLU (Devamla) - - Solun, burada da 

yapacağı tahribata misal vermek istiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama ne 
misal! 

YAHYA USLU (Devamla) — «Toprak işleyenin, 
su kullananın» demişti bir zamanlar hazret; şimdi 
de Başbakan olarak; «İktidar kasanın, koltuk basa
nın, börek Hasan'm» diyor sanki. Öyleyse, yağma 
Hasanın böreği.. 

Çiftçi, üretici, ekici çığırtkanlığı da iflas etmiş 
vaziyette. 

Ege tütün piyasasında görüldüğü gibi siyasi litera
türe bîr yeni deyim daha eklendi; bunun adı: «Ürün 
zürranın, kârı tüccarın» politikasıdır. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Neticede bir kere daha şahit olduk ki, Cumhu
riyet Halk Partisi laf ticareti yapan kolektif bir şir
kettir. Ürettiği mal hayaldir, alan satan hayrını gör
sün; bu siyasi teşekkülün başı, bir ütopik görüş has
tasıdır. 

Sayın milletvekilleri, parti çıkarlarının yan kuru
luşu olan «DER» 1er, yani TÖB-DER, AK-DER, 
GÖK-DER, FÖK-DER'Ier varya, onlarm koalisyo
nunun çıkarlarını, hırs ve hırçınlarını, devlet ve re
jim çıkarlarına tercih eden bu heyeti siyasiyenin, Ta
pu Kadastro gibi mühim bir kuruluşun dejenerasyo
nuna da sebep olabilir, endişesini Gruptunuz adına 
belirtmek istedim ve misaller verdim. Şimdi anladı

nız mı neden buraya geldiğimi? Perşembenin gelişi
ne Çarşambanın göz kararttığım söylemek istedim. 

Toprak ve toprak üstü gayrî menkuller, milleti
mizin fertlerinin bu vatana sdhip olduklarının bir 
belgesidir. Bunu tescil eden de bu Genel Müdürlük
tür. Tapu kadastro uygulamaları, demokrasi kokan 
organizasyonlard ir. 

Toprak, mülk, insanoğlunu vatanına bağlayan 
manevi bir bağdır. Toprakla insan birbirinden ayrıl
maz ikiz kardeştir; çünkü yaratılış sebebinde vardır, 
öüünce de onun koynunda rahata kavuşacaktır, an
cak onun koynunda rahata kavuşabilir. 

Tekmil vatandaş kitlelerine hitap edip, onları, il
gilendiren tapu kadastro hizmetlerini en iyi şekilde 
yürütmek için Genel Müdürlük makamı başta olmak 
üzere tüm elemanları gayret içindedir. Her türlü mad
di ve manevi teçhizatla donatılması ise Devletin boy
nunun borcudur. Varla yok arasında her türlü im
kânsızlıklara göğüs gererek hizmeti yürütmeye de
vam edegehniştir. 

Araç - gereç bakımından noksan, lüzumlu ihti
yaçlarından dahi yoksun, bina ve bina içi mefruşattan, 
donatımdan nasipsiz, kadro bakımından tatminkâr ol
mayan bir seviyede oldukları aşikârdır. Tapu daire
leri çok yerde bir kâtip dahi bulamamaktadır. Dos
yalarını, temel tapu defterlerini koyacak bir dolapları 
bile yoktur. Hele hele saklayıp teminat alanda tuta
cak yerleri ise, Allah vere.. 

Bu kadar önemli bir müessesenin böyle mi olma
sı lazım? Hayır sayın arkadaşlarım, buna bir son ve
rilmesi ve güven getirilmesi hususunu sayın ilgili ba
kana iletiriz. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

YAHYA USLU (Devamla) — Dinlemesini bilin 
lütfen. Ben konuşuyorum, dinleyin, ondan sonra ce
vap vermek icap ederse çıkar konuşursunuz. Biz sizi 
dinledik. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın hatip, buyurun. 

YAHYA USLU (Devamla) — Bu müessesenin iki 
derdi daha vardır: 

1. Kayıtlarının çoğunun eski Türkçe olması, bu 
yazıyı okuyacak elemanların azalması itibarıyla, eski 
yazı bilen sözleşmeli personel çalıştırılması yoluna gi
dilmesi, 

2, Eğer hakiki verimüîik almak isteniyor ise, 
1967-1970 yılları arasında olduğu gibi, fazla mesai 
yaptırma yoluna tekrar dönüîmesi zaruridir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1977 yılı 
Bütçesi şöyle tanzim edilmiş: Cari harcamalar 
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707 098 000 TL. yatırım harcamaları 153 190 000 TL. 
transfer harcamaları için de 4 155 000 TL. olarak; ye
kûn 864 443 000 TL.'dır. 

1977 yılı bütçesi ise, 732 544 000 TL. Mi. Buna 
göre, 1978 bütçesi 1977'e nazaran 131 888 000 TL. da
ha fazlalık göstermektedir. Bu artış, günün şartları ge
reği konmuş bir rakamdır. Buna rağmen bu müesse
senin bütçesi tatminkâr bir görünüm içerisinde değil
dir. Devlet bütçesine önemli ölçüde gelir katkısında 
bulunmasına mukabil, özel bütçesinde elinin gayet dar 
tutulması yanlış bir politikadır. Misal vermek lazım 
gelirse; Tapu Kadastronun bütçeye sağladığı gelirler, 
genel olarak, 1976 yılında 3 063 854 481 TL., 1977'de 
ise, bu miktarın 3,5 milyara ulaşacağı şimdiden tah
min edilmektedir. Böyle olunca, kazın geleceği yerden 
kara tavuğun sakınıldığı gibi bir mesele ortaya çık
maktadır. 

Hizmetlerine göz attığımız zaman şöyle bir tabloy
la karşılaşıyoruz: Kadastro'da 1977"de 80 bin hektar 
hedef alınmış, 60 bin hektara ulaşılmış; 69 157 parsel
de uygulama yapılarak % 90'a yakın hedef gerçekleş
miştir. Bu rakam hektarda % 90̂  parselde % 75'tir. 
Tapulamada 1976 yılı hedefi 17 bin kilometrekare, an
cak 8 158 kilometrekaresi gerçekleşmiş. 1977'de 18 bin 
kilometrekare hedef alınmış, mali yıl sonuna kadar 
10 bin kilometrekareyi geçeceği düşünülmekte ve he
saplanmaktadır. 

Kadastro işleri ve uygulamalarının, 53 il ve 135 il
çede bitmiş olduğu bildirilmekte, halen il ve ilçe ola
rak 106 ve de 107 bölgede kadastro işlemlerinin yürü
mekte olduğu tespit edilmiştir. Kadastro işlemine baş
lamayan, benden önceki konuşan sözcünün söylediği 
gibi, sadece 4 ilimiz kalmıştır. Bunlar; Mardin, Tün
edi, Artvin ve Hakkâri'dir. 

Afet bölgelerinde tapu kadastro hizmetlerinin vak
tinden evvel bitirilmiş olduğunu; 150 bölgede 520 
hektar arazide 13 164 parsel uygulamasının yapıldığı
nı görüyoruz. 

Tapulama işlerinde 14 451 köy ele alınmış, bunla
rın 12 823'ü bitirilmiş; buralarda parasel adedi 
14 579 804; yüzölçümü ise 161 446 807 dönüm ola
rak belirlenmiştir. 310 köyde işlem sürmekte, 560 
ekiple 1 628 köyde tapulamaya devam edildiği bildi
rilmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, tapu kadastro ekipleri, 
görevleri gereği, daima arazi ve köylerde sıcakta, so
ğukta çalışmak durumundadırlar. O halde, bu kamu 
görevlilerinin normal ölçüdeki ihtiyaçları karşılan
malıdır. Bu müessesenin rantabl çalışmasını kolaylaş
tırıcı her türlü imkân esirgenmemeli; Adalet Partisi
nin bu kuruluşa gösterdiği hassasiyet, en azından de
vam ettirilmeli; Politikanın esintisinden ari tutularak 
rahat görev yapma imkânı Verilmelidir. 

Yurdun her köşesinde vazife gören Genel Müdür
lüğe bağlı dairelerin düzgün çalışmasına azami gayret 
gösterilmelidir. Her Türk vatandaşının ayak izinin bu
lunduğu bu müessesenin ünitelerinde güler yüzlü, dü
rüst ve iş yapar elemanların çalıştırılması mecburiyeti 
vardır. Aksi halde, gayri ciddi, hizmeti külfet kabul 
eden, çıkar sağlama eğiliminde olanların, hakkı ters
yüz edebilir olduklarını hatırdan çıkarmamak gerekir 
ve dikkatle takip edilip, bu gibilerin bu kutsal ünite
lerde çalıştırılmaması lazım gelir. Sayın ilgililere, bu
nun en dikkat edilecek bir nokta olduğunu hatırlat
mak isterim. 

Genel Müdürlük emrinde 10 442 kadro bulunmak
ta, bunun 9 191 adedi taşra teşkilâtında çalıştırılmak
tadır. 1 056 yeni kadro isteği Bakanlar Kurulu önüne 
getirilmiştir. Genel Müdürlüğün kadrosu yetersiz ol
duğu gibi, derece bakımından da düşüktür. 1-4 ve 
5-15 kadroların uygulamada müktesep haklara cevap 
vermediği, tıkanıklık meydana getirdiği, memurların 
terfi ve terfihlerinin sağlanamadığı, mağdur oldukları 
bir vakadır. Böylece, çalışanların haklan kendilerine 
teslim edilmez hale geldiğinden, kalifiye elemanlar, 
uzman hale gelmiş memurlar başka yerlere kayma yo-

Uygulamadaki bu düşüşlerin nedeni: 
1. Fazla mesai uygulamasının yapılmaması ve 

yıl içi ücretlerde artış olması, 
2. Fotoğrametrik çalışmalarla nirengi çalışma

lannın muvazi, gitmemesi, 
3. Orman Bakanlığı, kadastro işlemlerinin ve 

ekip çalışmalannın ağır gitmesi; birlikte çalışma ve 
ayak uydurma ortamının geüştirilmemesi, 

4. Araç-gereç noksanlıklarının bir türlü gîderile-
memesi. 

Bunlar başlıca (sebeplerdir. 
Araç edinme konusunda bu müessesesinin çok zur-

luk çektiği anlaşılmaktadır. 1976'da 37 araç lazım 
olduğu halde, ancak 8 araç alabilmiş, 1977'de 44 lü
zum ettiği halde, ancak 7 araç temin edebilmiş. 1978' 
de ise 89 araca ihtiyacı olduğu tespit edilmiş ve büt
çeye konmuş. Bakalım şansına ne çıkar, belli değil. 
ödeneği olduğu halde, parasını yatırdığı halde Dev
let Malzeme Ofisinden ihtiyacını bir türlü karşıla
yamaz olmuştur. Bunun ne demek olduğunu ilgili dai
renin yetkililerine havale ediyorum. Nedenlerinin al
tından çok çapanoğlu çşkabilir belki, geçiyorum. 
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lunu seçmek zaruretini duymakta, sevdikleri bu kuru
luşlarından ayrılıp başka kuruluşlara geçmek zorun
da kalmaktadırlar. Bu durumun acilen önüne geçil
meli, memurların mükteseplerine cevap verecek kadro 
değişiklikleri hemen yapılmalıdır. 

Bu husustaki çalışmalar Adalet Partisi Grupunda 
tasvip görür; ancak, bütçe uygulamalarında, hakların 
tesliminde solcu Hükümetten ümidimizi kesmiş bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var, sayın Uslu. 

YAHYA USLU (Devamla) — 2 aylık iktidar dö
neminde her şeyi altüst etmişler, söylediklerinin ta
mamen tersini yapmışlardır. 

Devlet idaresinde başarısız ve acemi olan bu he
yeti siyasiye ve kapkaç oyunu oynamakta, devlet ida
resinde ciddiyetsizliği hâkim kılmaktadır. Daima söy
lediklerinin aksini yapmakta mahir olmuşlardır. Me
sela, «Ucuzluk getireceğiz, fakir halk kitlelerini paha
lılığın ezgisinden kurtaracağız» dediler, pahalılık ge
tirdiler; durum eskisinden bin beter oldu. Fakir halk, 
pahalılığın, zamların pençesinde ezilmiş, pestili çık
mış; başı ağrıyan fakir, aspirini 3 liradan değil 7 lira
dan almak zorunda kalmıştır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Uslu. 

YAHYA USLU (Devamla) — «Çiftçinin ürününü 
değer fiyatına alacağız» demiş, ilk ürün olan tütünü, 
muhalefetleri zamanında 80 lira isterken, iktidarları 
zamanında 57 liradan almış, ekiciyi esir pazarında sa
tar gibi tüccara haraç mezat satmıştır ve çiftçiyi, ça
pacıyı cayır cayır yakmış ve ekiciye yüksek perdeden 
«Yândım Allah» dedirtmiştir bu iktidar. 

«Anarşiyi biz önleriz» diyerek Hükümeti yıkmış 
ve akabinde Hükümet olmuş; fakat anarşi ölüm kus
makta, eski Hükümet zamanında bir yılda vuku bu
lan ölüm adedi şimdi bir ayda olmaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Uslu, toparlayın konuşmanızı 
lütfen. 

YAHYA USLU (Devamla) — Velhasıl, her şey 
milletimizin gözüönünde cereyan etmektedir. 

Solcular ne demişlerse dâima tersine anlamanın 
doğru olacağı inancı halkta yerleşmiştir. Cumhuriyet 
Halk Partisi akgünler mi vaat etti, kara günler bekle
yiniz; ucuzluk mu vaat etti, pahalılığı bekleyiniz; bol
luk mu dedi, yokluğu bekleyiniz; kurtuluş mu dedi 
batmaya hazır olunuz; bu bir gerçektir. 

Çünkü, herkes gider Mersin'e, Cumhuriyet Halk 
Partisi gider tersine, onun için.. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen sayın üye, sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım. 

YAHYA USLU (Devamla) — Kesiyorum Sayın 
Başkan. 

Her ünitede olduğu gibi bu kuruluşta da bütçe uy
gulamaları tersine yapılacaktır. Soku Hükümete bu 
hususta güvenimiz yoktur. Artık halkın güvenini, hat
ta Cumhuriyet Halk Partisine gönül verenlerin gü
venini kaybetmiştir. 

Solcu Hükümet, anarşiyi önleme hususunda tek 
gözdür. Asıl anarşiyi çıkaran kesimlere bakan gözünü, 
Moşe Dayan misali kapatmıştır. 

BAŞKAN — Son ikazı yapıyorum sayın üye. 
YAHYA USLU (Devamla) — Hele baksana, ka

zanın dibi delinecek, iktidar suyu akıp gidecektir. 
Milliyetçilere reva görülen işkence ve baskı metot

ları engizisyon işkencelerinden farksızdır. 
Bu Hükümetin, TÖB-DER'den emir almakta oldu

ğunu elime geçen bir TOB^DER belgesinden anladım. 
Bu Hükümet, aşırı sola karşı yaz, milliyetçilere 

karşı şimşek çakan bir kış günü gibidir. 

BAŞKAN — Hemen bağlayın, sözünüzü kesiyo
rum efendim.. 

Sayın üye, sözünüzü kesiyorum, lütfen Genel Ku
rula saygınızı bildirerek son cümlenizi yapın. (Başkan 
mikrofonu kapatt.) 

YAHYA USLU (Devamla) — Ama elbette kışın 
arkasından bahar gelir. 

Sayın tçişleri Bakanının yaptığı işlemlerden de bu
rada söz etmek istiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, hangi bütçe üzerinde konuşuyor? 

YAHYA USLU (Devamla) — Daha önceki Hükü
metin Milli Eğitim Bakanı tarafından uygulamaya ko
nulmuş dini eserleri kaldu-maya başlamış olduğunu 
duyuyoruz; ama.. 

BAŞKAN — Sayın üye, sözünüzü kestim efendim, 
sayın üye.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yaşadığının 
farkında değilsin. 

YAHYA USLU (Devamla) — .. Birçok solcu ya
zar tarafından yazılmış.. 

BAŞKAN — Sayın üye, sözünüzü kestim, Genel 
Kurula lütfen son hitabınızı yapınız. 

YAHYA USLU (Devamla) — ..Kitapları vitrin
lerde, meydanlarda satılmakta, Lenin'in, Stalin'in, 
Marks'ın, Mao'nun genç beyinleri yıkayan, gerilla 
hareketlerini.. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, sözünüzü 
kestim efendim.. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne konuşlu-
ğunun farkında değil bu.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın Uysal.. 
Sayın Uslu, sözünüzü keşlim efendini ben. 
YAHYA USLU (Devamla) — Son sözümü söyle

yeyim efendim. 
BAŞKAN — Son sözünüzü Genel Kurula teşek

kür ederek söyleyiniz ve kapatalım efendim.. 
Buyurun efendim, son olarak Genel Kurula say

gılarınızı sunarak.. 

YAHYA USLU (Devamla) — Son cümlemi oku
yorum Başkan, Başka bir şey söylemiyorum. 

BAŞKAN — Paragraf okumayın efendim, Genel 
Kurula son cümlenizle saygınızı söyleyin. 

YAHYA USLU (Devamla) — Bu bütçenin; yani 
Tapu Kadastro Bütçesinin. 

Saatim bitti mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Çoktan sayın üye, ikazımı fazlasıy

la yaptım; 3 dakika geçti. 
YAHYA USLU (Devamla) — Öyle mi efendim, 

ben duymadım, ben duymadım özür dilerim, özür di
lerim efendim, özür dilerim. 

Bu bütçenin en iyi uygulanması hususundaki dilek
lerimizi Sayın Millet Meclisinin değerli üyelerine ile
tirken, bütçenin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
camiasına, milletimizle hayırlı olmasını Cenabı Hak' 
tan niyaz eder, saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uslu. 
Sayın Uysal, AP Sözcüsünün «CHP laf ticareti 

yapıyor, yalan ticareti yapan kolektif bir şirkettir» di
yerek, Grupunuza sataşma olduğunu iddia ediyorsu
nuz. Böyle bir sataşma söz konusu değildir Sayın Uy
sal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O laf sataş
ma değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şimdi, böyle birşeyi, şu veyahut da 
bu cümlenin içerisinde tespit etmek imkânım da ol
madı. Eğer bu şekilde bir konuşma olmuşsa zabıtlara 
baktırayım Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Baktırınız 
lütfen Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına olan konuşmalar tamamlanmış, şa

hıslar adına olan konuşmalara geçiyoruz. 
Lehinde Sayın Cemal Külahlı, buyurun efendim. 

(AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Külahlı, süreniz 10 dakikadır, bu süre içeri

sinde kalmanızı rica edeceğim. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Teşekkür ederim. 
Sayın, Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tapu ve Kadaslıo Genel Müdürlüğümüz, evvela 

bünyesi itibarıyla, politika yapılmaması gereken bir 
genel müdürlüğümüzdür. Çünkü, teknik yönü ağır 
(basan bir teşkilatımızdır. İdeolojisi ne okırsa olsun, 
fikri ne olursa oîsun, inancı ne olunsa olsun, işbaşına 
geJectk bütün hükümetler, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün çalışmalarına muhtaçtır. 

Değeri milletvekilleri, mülkiyet hakkı, demokra
tik ülkelerde, mukaddes bir haktır. Yalnız, mülkiyet 
hakkının ölçüsü itedir? MüMyet hakkım tapu ile 
demolkrai'jk ülkeler vatani daşlanıma veriyor. Fakat biz, 
senelerce devam eden çalışmalarımıza rağmen, Ana
yasanın emrine rağmen, vatandaşlarımızla tapularını 
verememişiz. Bu bizim, devlet olarak bir ekslkîiği-
mUzdir, bu bizim demokratlık rejimimizin bir eksik
liğidir. İşbaşına gelen hükümetler ve bundan sonra 
(işbaşına gelecek olan hükümetler Tapu Kadastro G&-
mel Müdürlüğünü her bakımdan güçlendimıeîjdlr. 
Vatandaşa tapusunu vermeliyiz; vatandaşın tarlasının, 
bağının, 'bahçecinin, evinin, apartmanının, ne ise 
Ibelgcslni eline Devlet olarak vermeliyiz. Bu 
dksiği tamamlamaya mecburuz. Bu eksikİlik devam 
ettiği müddetçe, Tüıkiye'de hepimizin biîdlği gibi, hu
zursuzluklar, köylerde, kasabalarda, şehirlerde, her 
ölümden sonra üıtlkalUeride devam edegeimlşiir iv* 
devam edecektir. 

Meselenin hukuki yönü üzeninde duracak değilim. 
Yalnız, bu Teşkilatımız güzel bir teknik kadroya sa
hiptir. Senelerden beri, mühendisiyle, teknlsyeni'yle, 
g2nel müdürüyle, genel müdürlük personeliyle başa>-
rılı çaüışımaîar yapmıştır. Yalnız, bütün grup sözcü
leri ifade ettiler ki, senelerden beri devam eden ça
lışmalara rağmen henüz, Devlet olarak, vatandaşa 
tapusunu verememişiz; Devlet olarak, malımız nedir, 
mülkümüz nedir; arazimiz nedir, ormanımız nedir; 
hudutlar neleridir; bataklığımız ne kadardır henüz 
daha bunu teknik ölçüler iç'lnde belirleyememişiz. 

1950 de demişiz ki: «Bu hizmetler 10 senede bi
ler.» 1963 gelmiş, aradan 13 sene geçmiş, planımız 
20 senede bitme şartını koymuş; haîbulki bu işin da
ha senelerce davam edeceği anlaşılıyor. 

Sayın Hükümetin ve Saym Bakanımızın bu tek
inlik kadroyu güçlendirmek, eleman olarak güçlendir
mek, eğitime ağırlık vermek, ayrıca modern cihazlar
la, aletlerle bu Teşkilatımızı teçhiz etmek, topogra-
flk cihazların adedini artırmak, uçak adedini • müm
künse - artırmak, bilgi sayarları artırmak ve bu teş-
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kilatımızı vatandaşa daha süratle hizmet edecek hir 
duruma getirmek hususunda gayretler göstermesini 
bekliyorum ve bu gayreti göstereceğine de inanıyo
rum^ 

Değerli arkadaşlarım, vatandaşa diyoruz ki, köy
lüye diyoruz ki, «kredi alacaksın» yahut «traktör 
alacaksın». KöyMi gidiyor; Devlet olarak diyoruz ki, 
«Ne kadar arazin var? Tapunu getir. Şu kadar dö
nüm ekili arazin varsa, 1 traktör veririz». 

Uygulama şimdi değişti, ama vaktiyle böyle bir 
uygulama vardı. Vatandaşın elinde arazi var, fakat 
tapusu yok. Ziraat Bankası veya kooperatifler kredi 
verecek, aynı şekilde, krediyi, tabii, garantiye almak 
için, emniyete almak için tapu ister vatandaştan. 
Devlet olarak bir kısmına verebilmiş, bir kısmına 
hâlâ verememişiz. Bunun sıkıntıları, gayet talbii, va
tandaşları, bilhassa köylümüzü rahatsız etmektedir. 
Devlet olarak vergi alacağız, efendim, zirai gelirlerin 
vergilendirilmesi veyahut mülk vergisi, Arazi Vergisi 
gibi vergileri alacağız. Neye istinaden ve nasıl alaca
ğız? Vatandaşın elinde tapu yok; az mı, fazla mı; 
öîçüler nedir? Bu ölçülere henüz oturta-
ınamışız. Devlet olarak bu hizmetlere ihtiyacımız var, 
vatandaş olarak, bu dairenin, hizmetlerini süratle bi
tirmesine ihtiyaç var. 

Bu itibarla, Bütçe Komisyonumuz 100 milyon lira 
bir ilave yapmış, 764 milyon liradan 864 milyona 
çıkarmış. Bu rakamı ben şahsen az buluyorum. Sü
ratle, evvela Hükümet bir karar vermeli. «Bu işi ne 
kadar zamanıda bitirelim? Ne kadar zamanda bu bit
melidir?» Devletin menfaati bakımından, vatanda
şın menfaati bakımından bunu bir zamanlamaya tafbi 
tutmak gereklidir. Bunun için insan gücü İhtiyacı 
nedir? Bunun içim alet cihaz ihtiyacı nedir? Genel 
Müdürlük, alacağı bu talimata göre bu çalışmaları 
yapmalı ve personel olarak ihtiyaçlarını, vasıta ola
rak ihtiyaçlarını, teçhizat olarak ihtiyaçlarını Hükü
metin önüne getirmelidir. Biz de Parlamento olaraik, 
- yani konuşan arkadaşlarımız, genellikle, bu Genel 
Müdürlüğün hizmetlerinin lüzumuna işaret ettiler 
ittifakla, esasen bunu başka türlü düşünmek müm
kün de değildir - biz de yardımcı olalım; süratle, ev
vela Devlet olarak malımızın, mülkümüzün tapusu
nu bir elimize alakan, vatandaş olarak malımızın, 
mülkümüzün tapusuna sahip olalım. 

Arkadaşlarım bahsettiler, orman köylerinde, or
man içi köylerinde birtakım problemler var; mera 
ihtilafları var, hudut ihtilafları var; «hudut şura:ı 
idi, yok burası idi» gibi ihtilaflar yüzünden vatan

daşlar birbirini öldürüyor. Bir sosyal yaradır. Bü
tün bunların halledilmesi, bu Genel Müdürlüğün, 
hizmetlerini bitirmesine bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuıüyet Halk Partisi 
Grupu Sözcüsü arkadaşım bir yaraya bastılar. Sa
yın Bakanımız, eski Orman Bakanımız bu konuda 
mütehassıstırlar; ormaniçi köyleri hakkında bir gö
rüş ileri sürdüler (hakikaten hepimiz için mühim bir 
konudur; birçok dertler var, ıstıraplar var; orman 
içinde araziler var, hudut meseleleri var). «Orman 
tahdit komisyonlarının çalışmaları, bu Genel Müdür
lüğe devredilsin» dediler. 

O mümkün değil zannediyorum. Yalnız, bu Ge
nel Müdürlükle bu tahdit komisyonlarının paralel 
çalışmaları lazımdır. Bu komisyonların çalışmaları 
süratle, tahdit komisyonlarının çalışmaları süratle 
Genel Müdürlük yetkililerine intikal etmeli veyahut 
ayrı bir ekip kurulur, onlarla beraber komisyon 
kararını verir, arazi, hudutları tespit edilir ve tapuya 
bağlanır. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç var. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu da: Bu Ge
nel Müdürlüğümüze bağlı Tapu Meslek Lisesi var. 
Bu, güzel bir lisedir, iyi elemanlar yetiştirmiştir. Bu 
eğitim çalışmasının! daha büyük çapta devam et
mesi lazımdır. Talebe adedinin artırılması lazımdır. 
Tapu Meslek Lisesine ilaveten birtakım kurs çalış
maları vardır. Bu kurs çalışmaları da kifayetsizdir. 
Yalnız, bu Genel Müdürlüğün hizmetleri bakımından 
değil, memleketimizde muhtelif yerlerde şantiye ça
lışmaları var, arazi çalışmaları var, inşaat çalışmaları 
var; bu mevzuda topograf olarak, teknik eleman ola
rak sıkıntı var. Türkiye Elektrik Kurumu binlerce 
kiSometre uzunluğunda hat yapacak, direk yerleri 
tespit edilecek, irtifak haklan tesis edilecek, trafo 
yerleri tespit edilecek,. Köyler de aynı şekilde. Köy
lere elektrik gidiyor. Topograf olmadan o çalışma^ 
lan yapmış, o proje çalışmalarım, uygulamalannı yap
mak mümkün değil. Bu sahada büyük çapta teknik 
eleman hoşluğu vardır, topograf olarak ve mühendis 
olarak. Tabii, mühendislik konusu ayrı bir konu; 
ama teknik eleman konusu, bilhassa topograf konu
su, gerek Kadastro Meslek Lisesinin talebe adedini 
artırmak suretiyle, gerekse; lise mezunu birçok kar
deşlerimiz, evlatlarımız işsiz geziiyor, bunlara bir se
nelik kurs, birbuçuk senelik, iki senelik kurs uygu
lamak suretiyle, üniversite mezunundan fazla ücretle 
iş buîmatanm temin etmek mümkündür. Sayın Ba
kanımın bu konu üzerine de eğflmeierinii rica ediyo
rum. 
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Değerli arkadaşlarını, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün çalışmalarına her bakımdan, Parla
mento olarak, siyasi kanaatlerimiz ne olursa obun, 
yardımcı olmaya mecburuz; hükümetler olarak yar
dımcı almaya meöburuz; sayın bakanın, bu genel 
müdürlüğe daha büyük bir dinamizm getirme yo
lunda getireceği tekliflere yardımcı olmaya mecbu
ruz. 

Genel Müdürlüğün 1978 yılı çahşmaîarınlıîa ıha-
şanlı olmasını temenni eder, beni dinlediğiniz için 
saygılar sunarım. (AP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külahlı. 
iSayın Hükümet; buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

— Sayın Başkan, mukterem milletvekilleri, benden 
evvel, grup adına konuşan üye arkadaşlarıma, kendi 
şahsi görüşünü bildiren milletvekili arkadaşıma hiç 
fark gözetmeksizin teşekkürlerimi arz ederim. 

Elbette ki, muhalefet olarak, iktidar grupuna, hü
kümete, «Aferin, çok iyi yapıyorsun, çok memnu
nuz» demek de vardır; ama dememek de vardır. El
bette ki, muhalefette bulunan arkadaşlar hükümetlere 
bir buket takdim ederler; bu buketin içinde dikeni 
vardır, bu buketin içinde çiçeği vardır, yaprağı var
dır. Hükümetler, kendi aklı izanım kullanarak, bu 
buketin içinden, kendisine ve memlekete faydalı ola
nını alır, diğerini de kıymetlendirme olasılıklarını 
ortaya koyarak araştırır. Onun için, hiç bir yargıya 
kapılmadan hazırlamış olduğum metni okumayaca
ğım, ancak arkadaşlarımın sual olarak, temenni ola
rak söylediklerini cevaplandırmak suretiyle iktifa ede
ceğim. Çünkü, benim söylemek istediklerimi arka
daşlarım söylemişlerdir. 

Parlamentoda bir usul vardır ve daha da bir hu
zur getirir; söylenen veya sorulan suale hükümetten 
bir cevap gelirse, daha da memnun olunur. Yoksa 
onu bir tarafa itip, kendi yazmış olduğunuz husus
ları ortaya koyarak beyanda bulunursanız, ben bili
yorum ki, bu tecrübemle sabittir, onun pek de fay
dası olmadığını ifade edeyim. 

Ancak, bazı arkadaşlarımızın grup adına konuş
maları olmuştur; ama o gruptın fikrinin yansıdığına 
kani değilim. Neden? Çünkü, hazırlamıştır, grup 
idare heyetine veya başkanına göstermemiştir, asla, 
tasvip edeceğine kani değilim, bazı yargılara varmış
lardır. Ben onların üzerinde durmuyorum. Çünkü, 
bunun üzerinde durmakta .bir fayda yoktur. Fayda, 
şurada; teknik lider durumunda bulunan arkadaş

larımın, arkalarındaki kitleyi, Türk milletini ve siz
leri memnun etmeleriyle doğar; huzur, ancak temin 
edilir. Yoksa, her söyleyene mukabil, mutlaka kar-
şihk vermek icap ederse, o kadar dolu laflar vardır 
ki, söylemek mümkündür. Bu lâflar belki burada 
alkışlanacaktır ama, tümüyle düşünüldüğünde, mat
lup olan, benim, buradaki grupları, gerek iktidar, 
gerekse muhalefet gruplarını memnun etmemdir. 
Daha doğrusu, evvela muhalefeti memnun etme gay
reti içinde olmaya mecburum. («Bravo» sesleri) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, arkadaşla
rım ifade ettiler, Anaaysamn 36 ncı maddesi mülki
yete ait genel kuralı getiriyor: «Herkes mülkiyet ve 
m*ras haklarına sahiptir.» 

Elbette; bu bir Anayasa kuralı, bir doğal kural-
dar, hukuki kuraldır; herkesin mülkiyet hakkına sa
hip olması zorunludur. Bu haklar ancak kamu ya
rarı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hak
kının kullanılması toplum yararına aykın olamaz. 

Sayın Başkan, Anayasanın bu maddesini 'okuduk
tan sonra şunu belirtmek isterim ki, Türkiye Büyük 
Müllet Meclisi, Türk milleti, hepimiz ve Hükümet 
o'arak, her vatandaşın mülkiyet hakkına sahip olma
sını arzularız. Elbette ki, arzulayacağız, vazifemiz. 
Ancak, bu hak kanunla düzenlenecek, halk yararına 
olacak. Toprak Reformu Kanunu çıkarılmıştır. Bu 
kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş
tir. Elbette saygımız vardır; bu nedenle onu bir 
tarafa bırakıyorum. 

Sayın (Başkan, MHP'Ii arkadaşım Mehmet Irmak 
birçok iyi tenkit ve temennilerde 'bulundu. Elbette Ibu 
tenkit ve temennilerin ışığında gereken tedbirleri al
maya meöburuz. Ancak, bazı hususları da (belirtmek 
isterim: 

Türkiye^de çok yönlü kadastro İstenmektedir. 

Sayın arkadaşıma ifade edeyim ki, Türkiye'de 
yapılan kadastro hukuki kadastrodur; bu, dünyada, 
İsviçre'den sonra Türkiye'de tatbik edilmektedir. 
Öve'bJlirim, hu işi yürüten teknik elemanlarımı öve'bili-
rim, bu konuda Türkiye'de İsviçreMen sonra en iyi 
neticeleri alma olanağını bulduk. Takdir edersiniz ki, 
bu, İsviçre'de uygulanıyor ama, oradaki teknik im
kânlar elbette Türkiye'de yok. Bu, Türkiye'de pey
derpey uygulanmakta ve bütçe imkânları nispetinde 
uygulanmaya da devam edilecektir. Bizden evvelki 
ihiîkümetler bir gayret İçinde olmuşlardır; Millet Mec
lisine ifade ediyorum ki, biz de o gayretlin içine gire
rek, o gayreti daha da artırarak, bunu daha iyi yürür 
hale getireceğiz. 
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Arkadaşımız ayrıca kadastrosu yapılacağı tahinin 
edilen 3 600 000 parselden bahsetti; «Bunların ka
dastrosu 30 yıla kadar ancak yapılabilir» diyor. 

Sayın arkadaşım, teknik elemanlarımla yaptığım 
istişare Te çalışmalarını gördükten sonra şunu İfade 
edebilirini: Belki, arkadaşımın bir yanılgısı vardır. 

1934 veya 1936'da çıkmış olan 2497 sayılı Kanun
la İdare edilen bu teşkilat - hiçbirisi alınmasın - bu 
teşkilat, bazı nedenlerle önemsenmemiştir. Buna bir 
tane daha ilâve ediyorum Türkiye'de: Nüfus daire
leri ve tapu daireleri. Bugün, hangi mevkide olursa
nız olunuz, nüfus kâğıdınız olmadımı, size bir mua
mele yapılması mümkün değildir. Fakat, itibarını da 
gerektiği kadar vermiyoruz veya ona imkan vermi
yoruz, Tapu Kadastroda böyle idi. Bizden evvelki 
Hükümet elbette ki, birçok şeyler yapmıştır; ama bu 
yapılanlara birçok şeyler ilave etmek lazımdır. Arka
daşıma ifade edeyim, kendileri bana, program ve 
plana göre 30 sene değil, inşallah 15 senede bitece
ğini vaat etti. Biz de, o gayretin içine girmek sure
tiyle, onların vaat ettiği şekilde, inşallah 15 senede 
bunu bitirme olanağını bulacağız.' 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Beş senede, 
beş; onbeş sene çok. 

İDEVÜET BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, bu sene bize verilen im
kânları, gelecek sene bir miktar daha artırmak sure
tiyle, teknik eleman noksanını gidermemizi temin eder
siniz. Sayın arkadaşım Külahlı, «Teknik elemanları 
kursa bölün; eğitiminizi biraz daha genişletin, kır
sal alana kadar götürün; köylere kadar tapulamanı
zı, kadastronuzu getirin.» dedi. „ 

(Bunu getirmek için elbette ki, teknik bilgiye, tek
nik elemana 'ihtiyaç vardır. Bunlar çoğaldıkça, ih
tilaflar, 'hukuk düzeni içinde halledilmeyecek müs
tesna bir iş değildir. Siz buradan emir verdikten son
ra, benden sonra gelecek olan bakan da o emri mut
laka yerine getirmeye mecburdur ve bunu mutlaka 
yapacaktır. 

MSP adına konuşan arkadaşım Abdülkadir Ka
ya, «Türkiye'de ihtilafsız arazi (yani taşınmaz) ancak 
% 1 vardır» diyor. 

Bunun manası şu : İhtilaf Türkiye'de çok fazladır; 
doğrudur, ölümler varit olduğu müddetçe ve demin 
sayın Külahlı arkadaşımın dediği gibi, kırsal alana, 
dağ köylerine, uzak yerlere bu tapulamamızı getire
mediğimiz müddetçe bu ihtilaflar olacaktır. Tapula
manın buralara kadar gfdemeyişinin bir nedeni de 
şudur: 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre, 

Hükümet her sene, bu iş için Orman Bakanlığı 'bütçe
sine 50 milyon lira koyacak idi. Yapamadık arkadaş
lar. Hiçbir Hükümet zamanında, gelmiş geçmiş hü
kümetler, 50 kuruş para koyma olanağını bulamamış
lar. Bütçede koymuşsa, Maliye Bakanlığı vermemiş. 

O halde, bu kanunun 'bazı maddelerinin değiştiril
mesi ile, 1744 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesine 
göre - önerge de bendenizin idi, arkadaşlarım bi
lir - bir fon tesîs edildi. Şimdi, o 50 milyon lira de
ğil, 400 - 500 milyon lira oraya birikmiş ve orman 
içi köylerinin kalkınması için fonlar tamamen teşek
kül etmiştir. Sayın Bakanın, idarecilerin ve orada 
bulunan teknik elemanların elbette ki, tatbikatı ile 
mukayyet olan bir husustur. 

Şimdi, yine bu 1744 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine göre, orada orman kadastro komisyonları kurul
muş; bendenizin zamanında 35 tane, sonra 45'e çı
karılmış ondan sonrasını bilmiyorum. Yalnız şunu 
ifade edeyim ki, siz 10 sene müddet verdiniz, 10 se
neye kadar orman kadastrosu bitecektir. Hatta, hu
kukçusunu da, pek fazla ehliyetli bir hukukçuya ih
tiyaç olmadan, hemen yeni mezun olanı da almış ol
duk; fakat yine yürümedi arkadaşlarım; yürümemek
te devam ediyor. Bu, bir zorluktur; buna bir çare ara
maya mecburuz. 

Arkadaşım ifade etti : 3202 sayılı Ziraat Ban
kası Kanununa göre, bir vatandaş, bir köylü, bir 
traktör almak isteyen, kredi almak için gidip müra
caat ettiği zaman, (bugün kardeşi kardeşine satamı
yor, satsa dahi büyük parayla satma olanakları var
dır) tapusu olmadığı için, toprak değer baremi ma
halline göre yapıldığı için, Ziraat Bankası kredi vere
miyor. Bir tarafı taşlık ise, bir tarafı dere ise, bir ta
rafı çalılık ise, yine toprak değer baremine göre dü
şüyor, yine 3202 saydı Kanunun 10 ncu maddesinin 
8 nci fıkrasına göre, verme olanağı yok. Ne yapaca
ğız? Sayın Külahlı, hakikaten kendisine yakışır, tek
niğine ve bilgisine yakışır şekilde bize burada ışık 
tuttu. Her hangi bir tedbir alırken uyarılarım mutla
ka dikkate almaya mecburum; arkadaşlarıma aynı 
direktifi vereceğim. 

Bu hususta şunu ifade edeyim ki, tapu yokken, 
mülkiyet hakkını bırakınız, ama bir tapuyu eline 
vereceksiniz. Ziraat Bankasına gidiyor, «Buyurun öl
çün, 10 dönümdür. Ben, çevirme kredisi, edindirme 
kredisi, donatma kredisi, iyileştirme kredisi istiyo
rum» demeye olanağı yoktur. 

Bugün Türkiye'de, hele Tunceli'yi düşününüz, 
Pülümür'ü düşününüz, Karadeniz'i düşününüz, öyle 
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bir tapu gösterin bize ki, bir tarafı çalılık olmasın, 
bir tarafı dere olmasın, bir tarafı taş olmasın? Müm
kün değildir. Türkiye'nin coğrafi durumu bu; ova
yı size nerede bulacağım, bir derenin mansabına gö
re tapuyu nerede bulacağım? Bu mümkün değil. 

O halde, bunun kadastrosu yapılarak, tapulaması 
yapılarak, hukuk düzeni içinde mutlaka bunlar yeri
ne getirilmedikten sonra, hudut ihtilafları, mera ihti
lafları, toprak ihtilafları ortadan kalkmaz ve huzur 
da gelmez. 

Onun için, bu umum müdürlük, emrettiğiniz şe
kilde, verdiğiniz imkânlarla * Bundan evvel, veril
meyen imkânlar yok demek değildir, verilmiştir - ic
ra etmiştir. Size kısa bir misal vereyim : Toprak Re
formu Müsteşarlığının Urfa'da 16 milyon dönüm 
arazisi vardır. Bu araziyi kısa bir zamanda tapula-
mış ve Müsteşarlığa teslim etmiştir. 

Kıbrıs Harbinden sonra ilk müracaat ettiğimiz yer 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmuştur; gö
revlileri Kıbrıs'a gönderdik, derhal kadastrosunu 
yaptı, imkânları içinde bitirdiği işi hemen Hüküme
te teslim etmiştir. 

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde deprem olmuştur; 
hükümetler Gediz Projesi için derhal bu umum mü
dürlüğe müracaat etmişler; «Hemen bize imkân ve
rin» demiş, yerine getirmiştir. 

Bu umum müdürlüğün tek bir kabahati vardır; 
yaptığını söylemiyor, propagandasını yapamıyor; 
bazı yerler gibi, bir yapıp, on göstermiyor. Yaptığı
nı daima kendi içinde sakladığı için, oraya ziyaret 
de pek az oluyor; ama, bütün milletvekili ve sena
tör arkadaşlarımı davet ediyorum. Bu konudaki ça
lışmalarını görmek için sizleri davet etmek olanağı
nı bulursam, buyurun bakın; okul durumunu göste
receğim. Bugün lise mezununu alıp, bir sene zarfın
da bütün tekniği teodolitin kullanılmasını, mirayı 
kullanmasını, şablonun kullanılmasını öğretiyor. Son
ra, elbette ki, eskiden 1934'te, bu ölçümler iple ya
pılıyordu, o zaman dekametresi, şeriti de yoktu. 

O halde, ne yapılacaktı? Şimdi, elbette ki, bu 
teknik imkânlarla, teknik IBM makineleriyle çok 
daha iyi hizmet edebileceğine kaniim. Onun için, ver
diğiniz imkânların iyi sarf edileceğinden emin olun. 
Eğer iyi sarf edilmezse, hesabını daima vermeye 
- teşkilatımla birlikte - amadeyim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sayın 
Aibdurrahman Oğultürk arkadaşımız, tapulama hiz
metlerinin yeterli olmadığım söyledi. 

Doğrudur; yeterli değil, ama zannedersem, bu ye
tersizlik bilgisizlikten, memurun kusurundan değil

dir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin vermiş ol
duğu imkânlar içinde ancak bunu yapma olanağımız 
vardır. Elbette ki, bu yeterlilik değildir, çalışmaları
mız kâfi değildir. Bu sene 1975 programı % 80 ta
hakkuk etmiştir. 

AP sözcüsü arkadaşım tarafından, «Şu kadar ara
ba parası verildi, alınmadı» denildi. 

Onun hesabına gitmiyorum. Elbette ki, Ahmet 
Şener verememezîik etmedi ki, verilmediğinin sebe
bini de ben araştırmıyorum. Bu sene Bütçe ve Plan 
Komisyonu bana imkân sağladı, 1978 yılında inşal
lah bu imkânla daha fazla hizmet etme olanağını bu
lacağım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; . 

2997 sayılı Teşkilat Kanunu yetersizdir. Çok es
kilden, eski Türkiye'nin imkânları ve teknik imkân
larına göre hazırlanmış bir kanundur; ona göre çık
mış olan tüzükleri vardır ve bu imkânlar tahtında 
bugün Türkiye'nin aşamasına, Türkiye'nin ileri gö-
rl'şüne cevap verecek durumda değildir. Mutlaka bu 
Mecliste revizyona tabi tutulması zorunluğu vardır. 
Elbette ki, huzurunuza geleceğiz, sizin katkılarınızla, 
bn kanunun da, bugünkü imkânlar, bugünkü Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün imkânlarına göre 
organize edilmesi ve restore edilmesi mecburiyeti var
dır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu Teşkilat Kanununun ilgili mevzuatı çok geniş

tir, 743 sayılı Medeni Kanunla ilgisi vardır; 2644 sa
yılı Tapu Kanunu ile ilgisi vardır; 766 sayılı Tapu
lama Kanunu ile ilgisi vardır; 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanunu ile ilgisi vardır; 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgisi vardır; 1912 sayılı 
Emval Gayri Menkullerin Intikalatı hakkındaki Ka
munla ilgilidir; 711 sayılı Tapu İdareleri Hududu Ha
ricindeki Emval ve Gayri Menkullere ait Muamelat 
Kanunu ile ilgilidir; 1515 sayılı Tapu Kayıtlarından 
Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiye
sine dair Kanunla ilgisi vardır; 2997, 2015 ve 268 
sayıh Sicil Tüzüğüne göre muamele görülüyor. 

Bu kadar geniş kapsamlı, yani kanunlarla ilgili 
bir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü düşünü
nüz. Tapusunu almak için bir arkadaşım ifade etti, 
«sürüncemede kalıyor» dedi, «Geliyorlar, otellerde 
kalıyorlar, gene de işlerini göremeyip geri gidiyorlar» 
dedi. 

Doğrudur; arz edeyim arkadaşlarım : 
Benim de dışarıdan söylediklerim vardı, içine gir

dikten sonra daha iyi görme olanağını buldum. Ta-
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puya gelir bir vatandaş, «tapumu veriniz» der, mü
racaatını yapar. Umum müdürlük diyor ki: «Gidi
niz özel idareye verginizi veriniz.» Vatandaş, iki 
gün orada bekliyor, geliyor; bu sefer de, «Gidiniz, 
imardan duruma bakınız» deniliyor. Gidiyor, beş 
gün orada bekliyor. Düşününüz ki, o vatandaş bıkı
yor; ama muhatap kim? Tapulama Genel Müdürlüğü 
veya Tapu Kadastro ondan sonra, vatandaş, «Tapu 
kadastro benim işimi görmedi» diyor; bütün şikâ
yetler bundan oluyor ve bu umum müdürlük 3,5 mil
yar lira para tahsil ediyor Maliye Bakanlığı adına. 
O halde, iyi niyetle vazife gören bir umum müdür
lüktür. 

Bu arada arkadaşlarım, bir arkadaşımızın burada 
söylediği sözlere karşı, onun üslubu ile cevap vermek 
istemiyorum; ama, bu cevabı da buraya yakışır bir 
biçimde vermeye mecburum. 

Sayın arkadaşlarım, hangi Hükümet olursa olsun, 
hiç bir Hükümetin bir dairesine, yakıştırılan şaibeyi 
bu parlamentoda ben şahsen kabullenmem, olduğu 
takdirde de hükümettik etmem, yani Hükümette bu
lunmam. Ancak, hukuka bağlanmayan, müracaata 
bağlanmayan, bir delile bağlanmayan şaibe, istirham 
ediyorum, bu kürsüden söylenmemelidir. Koridorda 
söyleyebilir, sokakta söyleyebilir; ama Devletin bir 
dairesinde bulunan elemanları tanımadan, görmeden, 
söylenmemelidir. Bir şaibe altında umum müdürlük 
çalışmaz, çalışamaz; bendenize bakanlık yaptıramaz
sınız, çok zordur. Eğer böyle bir tespit varsa, tümüy
le arkadaşlarıma rica ediyorum; ama tevsik ederek 
getirsinler; ertesi günü veya aynı gün icrasını yapa
rım; ama değilse, başkasını başka türlü görmek doğ
ru değildir. 

Benim buradan söyleyebileceğim bu kadardır. 
Çünkü, buradaki memur arkadaşlarım, çalışırken, 
elbette ki, durup dururken, başka şekilde duydukla
rımızı çok daha ilaveyle buralara kadar getirip za
bıtlara geçirmek ileride bizim çocuklarımız için doğ
ru değildir. Çünkü bizden sadır olmamalıdır. 

Görüyorsunuz, buradan bir bütçe çıkaracağız. 
Memleketin selameti bakımından, memleketin ihti
yaçlarını görmesi bakımından burada bu bütçe Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin emriyle çıkartılmış 
öten bir bütçe olacaktır. Ne bu grupun bütçesidir, ne 
de bu grupun bütçesidir. Teklif bir yerden gelmiştir, 
bu bütçe kanunlaştıktan sonra hepimizindir. 

Onun için, bu konuda ben, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bütün somlarına, emirlerine verilen 
imkânlar içerisinde amadeyim. 

Sayın Başkan, bu konuda benim sözlerim bit
miştir. 

Memleketimize ve milletimize bütçenin hayırlı 
olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Yalnız, sorular vardır, lütfen ayrılmayınız. 
Soru soracak sayın arkadaşları tespit ediyorum 

efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sözlü sorum 

olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayan Eğe... 
ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Ege efendim, 

yani törpü değil. (CHP sıralarından gülüşmeler) 
BAŞKAN — Ege. Peki efendim, teşekkür ede

rim; düzeltiyorum. 
Başka? 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
ben de soru soracaktım, devamlı işaret ediyorum, 
galiba görmediniz? 

BAŞKAN — Özür dilerim, zatıâlinizi her halde 
tespit edemedim. Sayın Battal, sözlü soru soruyorsu
nuz. 

İlk soruyu okutuyorum. 
«Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Tapulama çalışmaları bir yerde gayri menkul ih
tilafını gidermeye matuftur. 

Oysa ki, tatbikatta, fen memurlarının hava fo
toğraflarıyla iktifa etmeleri bir yerde ihtilafları ar
tırmaktadır. 

Tapulama tatbikatı gören bir çok yerde, (A) mn 
gayrı menkulünün bir kısmı (B) nin çapı içinde kal
makta, (B) nin gayri menkuHiyse (C) nin çapı içinde 
kalmaktadır. 

10 senelik bir zaman aşımıysa, haksız iktisaplara 
sebep olmaktadır. 

Tapulama fen memurları gereği gibi kontrol edi
lememesinden bu mahzurlar doğmaktadır. 

Tapulama teşkilatında çalışan fen memurlarının 
çalışmalarını kontrol edebilmek için, yeni bir kontrol 
sistemi getirilmesi düşünülmekte midir? 

Muğla 
Hasan Fehmi llter» 

BAŞKAN — Sayın Üter? Burada. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam

la) — Sayın Başkan, şu hususu arz ederek beyanda 
bulunacağım : 
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Sayın milletvekili arkadaşların sordukları bu su
allere, kendilerinin elinde bir vesika teşkil etmesi 
için, Tüzüğün 96 ncı maddesine göre yazılı olarak 
cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Kemal Doğaıı'm sorusu : 
«Tapu Kadastro Cenel Müdürünün kaç bakanla 

çalıştığı hususunda bir açıklama yapabilir misiniz?» 
BAŞKAN — Sayın Doğan? 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Buradayım Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, bu soru Bakanlığın 

görevi ve bütçeyle ilgili değildir; ayrıca bilgi edinme 
kaynağı vardır. Sayın Bakana tevcih etmiyorum. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

B A Ş K A N — Sayın Kemal Doğan'ın sorusu : 
«Kadastro tatbikatında; muhtarların, mevzuatı 

bilememelerinden ve tespitleri imza etmelerinden ötü
rü; yıllardır, ecdadından kalma arazilerinin Hazine 
adına tescil edilmesinden müşteki olan köylü ve çift
çilerimizin dertlerini kabul ediyor musunuz? Ediyor
sanız, ne tedbir düşünüyorsunuz?» 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Sayın Başkan, teknik bir sorudur. Daha vazıh 
şekilde cevap vermek için, Tüzüğün 96 ncı maddesi
ne göre yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zeki Eroğlu'nun sorusu : 
«Bafa Gölünün, halkımızın yararlanması düşün

cesiyle kamulaştırılmasını düşünüyor musunuz?» 
Sayın Eroğlu burada mı? Evet. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devamla) 

— Yazılı olarak cevap vereceğim Saym Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yazılı sorular bitmiştir. 
Sayın Çağlayan Ege, buyurun efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Bakan, 
gerek köylerde olsun, gerekse belediye hudutları içe
risinde yapılan kadastro çalışmalarında itirazlarla 
ilgili, ilgili müdürlüklerin ellerindeki elemanların ye
tişmediği bir vakıadır. Bu hizmetlerin daha çabuk 
olabilmesi ve ülke kadastrosunun bitmesi için komis
yonlara ilave ücretli personel almayı yılı içinde düşü
nüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam

la) — Sayın Başkan, diğer arkadaşlarım kusura bak

masınlar, bayan oldukları için Sayın Ege'ye cevap ve
reyim burada. (Gülüşmeler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Anayasaya 
aykırı değil mi? 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Anayasaya aykırı değil efendim. 

Sayın Başkan; 
Teşkilatıma aldığım kadrolar vardır. Şimdi, bana 

gerekli kadrolar Hükümetçe verilmiş ve dün Sayın 
Reisicumhura imzaya gönderilmiştir. Teşkilat, bu 
konuda gerek ücretli, gerek kadrolu elemanla tatmin 
edici bir şekilde takviye edilecektir. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ege, kaç sorunuz var efendim? 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — İki tane Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen ikisini bir söyleyin; ben, tek 

sorunuz var diye düşündüm. 
Buyurun efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Efendim, tapu 
sicil muhafızlıklarında, özellikle, Kadastro Genel Mü
dürlüğüne bağlı diğer kuruluşlarda, örneğin belediye 
hudutları içinde görev yapan tapulama müdürlükle
rinde ve diğer köy tapulaması yapan müdürlüklerde, 
bu vatandaşlarımızın hizmetlerini kovalayan, as
lında kamuoyunda muameleci olarak bildiğimiz 
hukuksal niteliği olmayan, halka hizmet götü-
remeyen bazı muameleciler vardır. Bu muame-
lecilerin, vatandaşı yaralayıcı yanlış hizmetlerini 
sonuçlandırmak için, halka yararlı hizmet yap
malarını sağlamak için, hangi önlemler düşünülmek
tedir? Ve kendilerinde vekâletname olmayan ve hu
kukçu olmayan kişilerin bu muamele takiplerini ön
lemek için Sayın Bakanımız ne gibi önlemler düşün
mektedir? 

BAŞKAN — Üçüncü sorunuzu da lütfen kısa 
olarak rica edeyim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Halkımız üze
rinde, bütün tapu sicil muhafızlıkları ve diğer bütün 
dairelerde görev yapan kişilerin rüşvet aldığı beyan
ları duyulmaktadır. 

Bu görevlilerin rüşvet alanları ile almayanlarının 
ayrımlarını yapmak ve namuslu memurları ayırmak 
için Sayın Bakanımız ne gibi önlemler düşünüyorlar 
efendim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam

la) — Sayın Başkanım, ikinci olarak sordukları su-
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alin hukuki ve derin bir yönü yardır. Onun için, 
Tüzüğün 96 ncı maddesine göre, yazılı olarak ken
dilerine cevap vereceğim. 

İkinci bir yönü, ne yazılıya sığar, ne şifahiye sı
ğar. Onun için, bu konuda, kendisi yakın arkadaşım
dır, lütfen, daireye buyurduğu takdirde kendisine bu 
konuda daha iyi bilgi vermek olanağı vardır; demin 
bu hususta gerekli açıklamayı da yapmışımdır. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

yüksek delaletlerinizle, Sayın Bakandan şu sualimin 
cevaplandırılmasını rica ediyorum : 

Ankara'da tedrisat yapan Tapu Kadastro Lisesi
nin yeri, öğrenim yapmaya uygun olmadığına göre, 
Sayın Bakan yerini nakletmeyi düşündüler mi? 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Sayın Başkan, bu soruyu mesnet teşkil ederekL 

bir gerekçeyle, eğer arsam yoksa ki, olacağını zan
nediyorum; gelecek sene Sayın Şener Battal'da bana 
yardım ederlerse - eğer ikimiz de o seneye varırsak -
Bütçeden gerekli tahsisatı alıp, başka yere nakletmek 
için bana yardımcı olurlarsa, makbule geçer. (AP 
sıralarından «Ankara içine mi?» sesleri) Ankara için
de; hiç bir zaman Konya'ya değil, Ankara'ya; Kon
ya'ya, belki başka şey açarız. 

Teşekkür ederim efendim. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sualler bitmiştir. 
Sayın Uysal, ifade ettiğiniz şekilde sataşma bu

lunduğunu tespit ettim. 
Yeni bir sataşmaya meydan vermemek üzere, söz 

veriyorum; buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlanm; 

Adalet Partisinin Grup Sözcüsü burada konuş
masını yaparken, gerçekten bizi derinden yaralayan 
ve üzen ibareler taşıyan, oldukça ağır bir cümle sarf 
etmiş bulunuyor. Diyor ki: «Neticede bir kere daha 
şahit olduk ki. (Peşinen arz edeyim, Adalet Par
tisi Grupunun değerli üyelerinin ve sorumlularının, 
bu tabirleri uygun görmeyeceklerini biliyorum), Cum
huriyet Halk Partisi laf ticareti yapan, kolektif bir 

şirkettir. Ürettiği mal hayaldir. Alan satan hay
rını görsün. Bu siyasi teşekkülün başı, bir ütopik 
görüş hastasıdır.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu laflarla biz hiç 
bir yere varamayız; varmamız mümkün değil. Hiç 
bir şekilde, böyle hırçın bir üslûpla bu kürsüden belli 
bir bütçenin eleştirisini yaparken, eleştiriye katkı içe
riğini vermeden, bütçenin olumlu yanlarını ortaya 
çıkarıp, olumsuz yanlarını belirterek katkıda bulun
ma tanımı olarak ifade ettiğimiz eleştiri üslubuyla 
konuşmayıp, hırçın, hakaretlere varan üsluplarla ko
nuşursak, hiç bir yere varamayız. 

Burada, şahsı adına, çok değerli bir Adalet Par
tili arkadaşımız, Sayın Külahlı konuşma yaptılar, çok 
değerli bir konuşmaydı. Kendisini yürekten alkış
ladık. Çünkü, içeriği vardı ve Tapu Kadastro Büt
çesine gerçekten yön veren ve onun değerlendirilme
sinde halkımız için, ülkemiz için ne gibi bir çalışma 
yapması gerektirdiğini eksik yanlarıyla belirten bir 
konuşma idi. Bir bütçe eleştirisi, böyle bir üslupla 
olur, böyle bir çerçeve içerisinde olur. 

Şimdi, sanıyorum ki, AP Sözcüsü böyle, Grup 
adına bu konuşmayı yapmamış olsaydı, ben burada 
söz almak ihtiyacını duymazdım. Çünkü, Grup adı
na yapılmış bir konuşmadır, Grupu bağlar. Öyle 
sanıyorum- ki, bu, Grup yöneticilerinin gözünden 
kaçtı. Ben bunu söylenmemiş kabul ediyorum. 
Önemli olan, bakanlık bütçelerinin değerlendirilme
sidir. 

Birbirimize bu kürsüden birtakım hakaretamiz 
sözlerle, yaralayıcı ve hırçın üsluplarla bu Meclisin, 
muhalefette olsun, muvafıkta olsun, kanatlarının 
belli bir yöne varamayacağıdır. 

Ben bu sözleri reddediyorum. 
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Yön gösterici konuşmanız için te

şekkür ederim Sayın Uysal. 
Son söz milletvekilinindir. 
Buyurun Sayın Müfit Bayraktar. (Alkışlar) 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1978 mali yılı Bütçesi üzerinde kişisel gö
rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşmuş bu
lunan konuşmacı arkadaşlarım bazı dertlere derinli-
ğiyle girdiler, konuşmalarında yapıcı oldular, ışık tu
tabilmenin gayreti içinde bulundular; devlet ve millet 
mefhumunu düşünmek kaydıyla, yapılması gerekli 
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olan en iyi icraatın yapılabilmesi için en iyi dilek ve 
temennilerini sundular. 

Bu konuşmalar da gösteriyor ki, Cumhuriyet Halk 
Partisinde de bir aşama vardır; akılcı yolları denemek 
zorunluluğunu duymuş bulunmaktadırlar. O neden
le, geçmiş senelerde olduğu gibi, Meclis zabıtlarında 
bulunan sözler gibi sözlerin yer almadığım görmek
teyiz. Burada ben de kişisel görüşlerimi sunarken, 
yapıcı olmanın düşüncesi ve inancı içerisinde oldu
ğumu arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, her ic
raatın altında, Adalet Partisinin müspet bir icraatı 
yatmaktadır; ileriye dönük icraatları mevcuttur. Onun 
içindir ki, Cumhuriyet Halk Partisi devrinde çıka
rılmış bulunan 3116 sayılı Orman Kanununun 1 ve 
2 nci maddeleri, orman köylüsünü, Türk vatandaşını, 
tariften dolayı, mülk edinemez duruma getirmiştir; 
hatta ekip biçtiği toprakları, tarlaları, çay bahçeleri, 
narenciye bahçeleri, hatta eliyle yetiştirmiş olduğu 
elma bahçeleri orman mefhumu içinde kaldığı içindir 
ki, elinden alınmıştı, elinden alınmaktaydı. 

Bu hazin gerçeği ve tatbikatı görmüş bulunan 
Adalet Partisi, yapmış olduğu teklifle, 1744 sayılı 
Kanunu bu Yüce Meclisten geçirtebilmiş ve orman 
kadastro heyetlerinin kurulmasını sağlamış; bu şe
kilde araziye sahip bulunan vatandaşların tapu ala
bilmeleri için, arazileri orman sahası dışında mü
talaa edilmiş ve bugün orman kadastrosu dışında 
kalan bu arazilere tapu verilebilir hale gelmiştir. 

Bu müspet icraatımızı kabul etmeyen, bu müspet 
icraatımızın karşısına geçmiş bulunan ve bu sözleri 
hâlâ daha Meclis zabıtlarında saklı olan Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımız vardı. 

Burada politika yapmıyoruz, bir gerçeği ifade ede
bilmek için, geçmişteki yapılan hareketlerin ağırlığım 
tayin ettirebilmek için bir gerçeği ifade ediyoruz. O 
nedenle ifade ediyorum ki, geçmişten ders alarak 
biz o şekilde menfi mütalaamızı değil,- müspet müta
laamızı belirtmeyi amaç edindik ve bu gayeyle bu
güne kadar Hükümete yardımcı olacağız dedik; açık 
bono verdik, vaat ettiklerinizi yerine getirin dedik, 
yerine getirebilmemiz için, üzerimize düşen her türlü 
görevde hazırız dedik ve Cumhuriyet Halk Partisi, 
böylesine şanslı bir devirde ve ortamda Hükümet 
oldu, böylesine yapıcı bir muhalefeti buldu; ama yol 
alamıyor, yol alamamaktadır, ümit balonu sönmüştür. 
Cumhuriyet Halk Partisinden, ümitle şevkle, azimle 
hizmet bekleyenler, bunun görememenin üzüntüsü 
içindedirler. 
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Şunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarıma: Henüz yol yakındır, virajı iç
ten alabilirsiniz. Vaat ettiklerinizi unutmayımz; bu
nunla ilgili her türlü teklifle inizi getiriniz; bizler 
sizlere yardımcıyız. Aksi takdirde, meydanlarda di
yemeyeceksiniz, Sayın Ecevit'in dediği gibi, Düzce 
ve Akçakoca'da söylediği gibi, Anayasa önleme 
tedbiri bulunmuş olmasına rağmen, «Siyasal amaçla 
ormanlar üzerinde tavizkâr konuşulamaz» diye bir 
madde bulunmasına rağmen, «Bu ormanlar sizindir, 
gidin alınız» şeklinde nutuklar söyleyemeyeceksiniz. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Öyle de
medi. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bunlar 
Anayasa Mahkemesine şikâyet edilmiştir, Anayasa 
Mahkemesi bunun teyidini yapacaktır. Bu konular 
ayrı şeydir; fakat bir hatırlatmayı uygun gördüğüm 
için bunu arz etmeden geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir sloganını burada tescil ettirmek istiyorum: «Buı 
düzen değjşecektir» diyen Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarımız, mülkiyet düzenini kabul ediyorlar 
mı? (CHP sıralarından «Aa!.» sesleri) Mülkiyet 
düzenine «evet» diyen arkadaşlarımız, o halde hür 
demokratik rejimin koruyucuyudur; hür demokratik 
rejimi kabul ettiklerine göre, başka bir düzenin savu
nucusu olamazlar. Hür demokratik düzende vardır 
mülkiyet hakkı, miras hakkı... 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Bozuk düzen 
değişecek. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — ... Seya
hat hakkı, kazanç hakkı... O halde, bu haklar bu hür 
demokratik düzende mevcut olduğuna göre, başka 
düzenin lafı söz konusu olamaz. Türk milletine «Biz 
yanıldık, oy alabilmek için söyledik; en iyi düzen bu 
düzen, hür demokratik düzendir» deyiniz arkadaş
larım. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ne güzel baş
ladın, nereye geldin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, burada Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğünün çalışmalarına değinmek isterim. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, dar im
kânlarına rağmen, övgüye diğer çalışmalar yapmış
tır; başarılı çalışmaları vardır, Ancak, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğümüz uzun boy hedefleri almadığı 
içindir ki, benim tenkidime şu anda muhataptır. 
Hâlâ daha diyoruz ki, Devi ît Planlama Teşkilâtın-
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dan aldığımız bilgilere göre ve yapacağımız çalış
malara göre 20 yılda tamamlayacağız. Olmaz. Her 
geçen zaman, Türk Milleti için kayıptır, Türk Dev
letinin gelirleri için risktir. Bunu Cumhuriyet Halk 
Partisi, bol vaatlerde bulunduğu için, çabuklaştırma 
imkânlarını yaratsın. Beş yıllık plan vardır; bu beş 
yıllık plan hedefleri içinde tamamlama imkânları için 
ne gerekiyorsa onu getirsin, onu söylesin; verelim ve 
onu yapsın. Eleman istiyorsa eleman verelim, tah
sisat istiyorsa tahsisat verelim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen mi ve
riyorsun? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Boy he
defleri uzun alınsın ve 5 yılda tamamlama imkânları 
yapılsın. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Müfit Bay
raktar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — 1744 sa
yılı Kanunun (Orman Kadastro heyetleri çalışıyor) 
orman hududu dışında bırakmış olduğu topraklarda 
hemen akabinde tapulama yapılamıyor. Bunlar için 
birbirleriyle koordinasyon kurulmak suretiyle, koor-
doneli çalışma sağlamak suretiyle, birinin çıktığı 
yerde diğerinin girmesiyle, orman köylüsünün, orman 
içinde yaşayan vatandaşın derdine son verilmeli ve 
tapusu anında eline verilmelidir. 

Sizler de takdir ettiniz, ifade ettiniz ki, traktör 
alabilmek için tarlasını ipotek etmek istiyor; tapusuz 
olduğu için, Ziraat Bankası tarafından geçerli sayıl
mıyor. O nedenle, 300 dönüm, 500 döüm arazisi 
olan vatandaşım tapusunu alabilmeli, sağlıklı miras 
hakkım sağlayabilmeli, çocuğuna çoluğuna eşit şe
kilde, ilkelere uymak suretiyle, vereceği araziyi vere
bilme imkânım bulabilmelidir. Bugün bundan da 
yoksundur. 

Bunun yanında, Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larım, toprak ağalarından bahsettiler. Memleketteki 
toprak ağalarının toprakları verilirse, bütün toprak
sızların toprağa sahip olabileceği imajım yarattı
lar. 

Şimdi, Tapu Kadastro Genel Müdürümüzden rica 
ediyorum: Vazife olarak ele alsınlar, kaç tane top
rak ağası varsa, öncelikle bunların tapuları ve sı

nırlama muameleleri yapılmalı, işlemleri tamamlan
malıdır. Bakalım ağırlığı nedir? Okyanustaki kaç 
kova suyun ağırlığına eşitir ki, bu arkadaşlarımız 
bunu defalarca, «toprak ağaları» şeklinde söylemiş
lerdir, sloganlar yaratmışlarıdır. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gelirsen sen 

yaparsın. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Gelirsen 
yok. Bir konunun üzerine eğilmek lâzımdır. Mem
leketteki namuslu adamların şemsiyesi altına vurgucu, 
aracı girmemelidir. Rüşvet burada konuşulmaz ise, 
hiç bir yerde konuşulmaz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) Hakça düzenin sahipleri, «ne 
ezen» dediniz, «ne ezilen»; bugün rüşvet veren 
eziliyor, rüşvet alan eziyor. Temizleyiniz, önleyiniz. 
bunları. 

Sayın Bakan diyor ki: «Bana bildirirseniz yapa
rım. Yoktur böyle bir şey.» 

Bakanlık olarak tedbirleri siz koyunuz, kontrolü 
siz sağlayınız; rüşvet vereni ve alanı siz yakalayınız. 
Yakalayamazsanız, bundan sonra, «hakça düzen» 
lafını etme hakkına sahip olamazsınız. 

«Şarkı bayır, garbı çayır, tapucuya pay ayır» şek
linde şeker niyetlerinde nameler çıkmaktadır. Bu, 
son bulmalıdır. Son bulduramazsanız, zaten havlu 
attınız, bu durumda söyleyeceğiniz söz yoktur. Bun
ları hatırlatıyor ve bu yöndeki istismarların yapıl
maması için bu konuşmaların Meclis zabıtlarına gir
mesini istiyorum. 

Dinlediğiniz için saygılarımı sunarım. (CHP ve 
AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayrak
tar, 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üze
rinde gruplar ve şahıslar adına yapılan görüşmeler 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Bölümlerine geçilmesi husu
sunu kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 
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B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 65 226 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Tapu, tapulama kadastro ve 
fotogrametri hizmetleri 795 062 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 4 155 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
kül edilmiştir. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi böyle
ce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin, Devletimize, milletimize ve Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü personeline hayırlı olmasını 
diliyorum. (Alkışlar) 

3. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/54; C. Se
natosu : 1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Sena
tosu S. Sayısı: 731) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesini 
görüşmeye geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
Gruplar adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 

okuyorum : MSP Grupu adına Sayın Salih Özcan, 
CHP Grupu adına Sayın Altan Tuna, MHP Grupu 
adına Sayın Mehmet Doğan, AP Grupu adına Saym 
İlhan Aytekin. 

Şahısları adına da, lehte, Sayın Kemal Cevher, 
Sayın Mehmet Irmak, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu; 
aleyhte Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali Sa-
rıoğlu, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Mehmet Çatal-

(1) 20 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

baş, Sayın Nihat Kaya; üzerinde Sayın Halil Karaat-
h, Sayın Kemal Doğan, Sayın Şener Battal. 

Şimdi sırasıyla söz veriyorum. 
MSP Grupu adına Sayın Salih Özcan; buyurunuz 

efendim. 
Sayın Özcan, süreniz 20 dakikadır; bu süreyi geç

memenizi özellikle rica edeceğim. 

MSP GRUPU ADINA SALİH ÖZCAN (Urfa) 
— Teşekkür ederim. Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 1978 mali 
yılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesi üzerindeki, 
Milli Selâmet Partisinin görüş ve temennilerim arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, vakıf, fertlerin menkul ve 
gayrimenkul bir kıymetini, harici hiçbir tesir, mec
buriyet ve mükellefiyet olmaksızın, sırf kendi isteği 
ile, şahsi mülkiyetinden çırakıp, hayır ve hasenet kas
tı ile, yine kendileri tarafından tayin olunan şart ve 
hizmetlerin ifası için ebedi olarak tahsis etmesi şek
linde tarif edilmektedir. 

Çok önemli dini ve tarihi bir müessese olan va
kıflarımız, halen Başbakanlığa bağlı bir Genel Mü
dürlük tarafından yönetilmektedir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Anayasa tarafından benimsenmiş insan 
hak ve hürriyetleri, insanlık haysiyet, milli tesanüt ve 
içtimai adalet esaslarına tamamiyle uygun düşen 
önemli bir görev yürütmektedir. 

Ecdadımızın İslami inançlardan, dinimizin mu
kaddes ve ulvi kaynaklarından ilhamını alarak yaşat
tıkları vatan topraklarının her karışını köy, kasaba ve 
şehirlerden başkentlere kadar vakıf eserlerle süslemiş
lerdir. 

Selatin camileri, mescit, imaret, medrese, mektep, 
kütüphane, bedestenlerle, hanlar, hamamlar, köprü, 
türbe, saray ve kervansaraylar ve sebiller, çeşmeler, 
aşhaneler, hastane ve şif ananelerle, yoksul ve yetim
leri barındırıp geçindirecek, vatana, cihana ilim ada
mı yetiştirecek, içtimai ve ilmi müesseselerle donatmış
lardır. 

Her biri başlıbaşma bir kültür ve sanat abidesi 
olan vakıflar, yurdumuzun birer tapu senedi mahiye
tindeki tarihi belgeler olup, ecdat yadigârıdırlar. Ma
nevi değerleri, maddi değerlerinin çok fevkindedirler. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar, bilhassa Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında en üst seviyeye ulaşan hiz
metleri ile, cemiyetin içtimai, ekonomik ve kültürel 
hayatında en geniş şekilde katkıda bulunduğunu ifa
de etmektedir. 
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Şöyle ki, dini hizmetlerle birlikte, öğrenimin %100'e 
yakın bir kısmı vakıflarca yönetilmiştir. Bayındırlık 
hizmetleri, hastanelerin, aşevlerinin kurulması, fakir 
kimselere yardım gibi içtimai dayanışma ve içtimai 
yardım hizmetleri, okullara kütüphanelerin açılması, 
öğretmenlerin ve öğrencilerin maişetlerinin temini gi
bi, öğretim ve kültürel faaliyetler de vakıflarca yü
rütülüyordu. 

Vakıflar, yoksulları doyurur, cemiyeti eğitir, ağır 
ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve esnafı korur; onlar 
çalışamaz hale geldikleri zaman emekli aylığı bağlar
dı. Kimsesiz çocuklar, yetim ve dullar vakıflarca ba
kılır, barındırılır ve korunurdu. 

Dayanışma, yardımlaşma sistemi olan vakfm te
melinde, hayır ve Allah'ın rızasını kazanmak maksa
dı hâkimdir. Bu nedenle, vakıf cemiyeti, ahlak, fazi
let, karşılıklı hürmet ve sevgi hissi verir. Aslında, ger
çek deyimi ile; «Komşusu aç iken, kendisi tok yatan 
bizden değildir» temel fikri yatmaktadır. 

Hatta, vakıf, cemiyet hayatında o kadar gelişmiş
tir ki, kış aylarında hasta kuşların tedavisine, beslen
mesine, bayram günlerinde kimsesiz ve fakir çocuk
ların eğlendirilmesine, yoksul ve kimsesiz kızların çe
yizlerinin teminine, evlatlık ve hizmetçilerin hırpalan
maması ve azarlanmaması için tahsis edilmiş vakıf-
lar bulunduğu gibi, halkın aldatılmasını önlemek için 
pazarlara ölçek ve kantar konulmasına, borç yüzünden 
hapse düşenlerin borçlarının ödenmesine, kış ayla
rında fiyatların sabit tutulması için depolar yapılma
sına tahsis edilmiş vakıfların sayıları az değildir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda, ecdadımız, îsîam 
ruhu ile meşbu olduktan sonra, cemiyette vakıf ola
rak meydana getirdikleri eserleri, insani ve içtimai 
müesseseleri bir nebze izah etmeye çalıştık. 

Medeni Kanunun ilanından önce, İslam Hukuku
na göre yapılmış vakfiyelerin adedi 26 798'dir. Bun
lar sadece Türkiye arşivlerinde bulunan vakfiyeler
dir. Cezayir'in yarısı, Tunus'un 1/3'ü ecdadımızın vak
fiyeleridir. Ecdadımızın bize bıraktığı, maddi ve ma
nevi bakımdan en büyük hazine olan vakıflar, yağma 
edilmiş, tahrip edilmiş, binlerce cami ve mescidi yı
kılmış; depo, hayvan ahırı ve meyhane haline getiril
miş, binlercesi de gayri Müslimlere satılmıştır. Türki
ye'de binlerce cami, medrese ve sebiller mahvedilmiş-
tir. Bu, memleketin öz evlatları olduklarını iddia eden 
kimselerin elleri ile yaptırılmıştır. Bir zamanlar cami 
ve mescitlerin kapatılması için kanun bile çıkartıl
mıştır. 22 Teşrinisani 1935 tarih ve 2845 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası şöyledir: «Tas

nif harici kalacak cami ve mescitler, usul ve mevzuata 
göre, kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere 
kapatılır.» Bu kanuna dayanarak, devri sabıkta bin
lerce cami, maalesef, kanun çıkartılmak suretiyle ka
patılmıştır. Yalnız, şurada bunu da şükranla arz ede
yim ki, Sayın Arif Emre, çıkardığı bir genelge ile, 
binlerce camii yine tekrar asli hüviyetine iade etmiş
tir. 

Bir zamanlar, «mabetsiz şehir yarattık» diye övü
nenler, ecdatlarının, dünyanın en muhteşem camileri
ni meydana getirdiklerini unutmuşlardı. 

Sayın milletvekilleri, şartı vakıf nassı sari 
gibidir. Yani, vakfedenin koyduğu şart, Allanın kanu
nu gibidir. Her vakfiyenin son şartı şudur: «Bu vak
fı değiştiren, Allanın, insanların ve meleklerin laneti
ne uğrasın.» Buna göre, hiçbir vakıf, gayesinin dı
şında kullanamaz. Fakat, heyhat, şimdiye kadar kim 
bu şartlara riayet etti? Onun için, Fatih'in yadigarı ve 
Fatih'in sembolü Ayasofya, bugün gözyaşları dökmek
te ve vakfı gayesinde uzaklaştıranları ve bunun böy
le devam etmesinde ısrar edenleri lanetlemektedir. 
Ayasoyfa'yı cami haline getirip vakfeden Sultan Fa
tih Hazretleri, bu Vakıfnamenin arkasına, Kuram 
Kerimden iktibas ettiği birçok ayeti kerimeleri ilave 
ederek, «Kim bu vakfın, vakıf olduğunu anladıktan 
sonra onu değiştirir, tebdil ve tağyir ederse, vebal ve 
günah mübeddilin, mugayyirin, yani o vakfı değiştire
nin üzerine olsun.» Yani, «Kim Allanın zikrini men 
ederse ve camilerin harap olmasına gayret ederse, o 
kimseden daha zalim kim olabilir» yani, «ondan da
ha zalim kimse olamaz» ayetini ilave eder. 

Sultan Fatih Hazretleri son olarak şu vasiyette bu
lunur: «Ayasofya, benim, cami olarak vakfımdır. 
Kim bu vakfı değiştirirse Allahın, meleklerin ve bü
tün insanların laneti, o değiştiren kimsenin üzerine 
olsun» demiştir. 

Sayın milletvekilleri, Ayasofya camidir; onu cami 
olmak vasfından hiç kimse değiştiremez. Eğer bugün 
camilikten çıkartılıp müze haline getirilmiş ise, hem 
hukuka aykın, hem Vakıflar Kanununa aykırı ve 
hem de Gayri menkul Kanununada aykırıdır. Gayri 
menkul kiraları hakkında 6570 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında, «Mabetler kiraya verile
mez ve ibadethane haricinde hiçbir iş için katiyen kul
lanılamaz» denilmektedir. 

Milli Selâmet Partisi olarak görüşümüz, hukukun 
getirdiği mantık istikametindedir. Vakıflarımızın, te
sis gayelerinden ve şartlarından uzak, milletimizin ar
zularına aykırı olarak kullanılmasının, milletimizin va-
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kıf tesisi yolunda mevcut şevkini ve ümidini kırdığı 
kanaatindeyiz. Vakıflar İdaresi, son üç senedir oldu
ğu gibi, vakfı gayesine uygun bir şekilde idare eder
se, millet de vakfın artık yağma edilmeyeceği kanaa
tine sahip olursa, bu ruh yeniden gelişir, yeniden va
kıflar kurulmaya başlar. 

Vakıf gelirleri çarçur edilmemeli, vakfın gaye
sine harcanmalı. Yoksa, yakın geçmişte olduğu gibi, 
vakıf malları satılıp, sinema, otel, opera inşa ettirip, 
gayesi dışında harcanmamalıdır. 

Vakıflar, gelirleriyle cami yapacak güçte olma
yan köylere cami yapmalı; tarihi camilerimiz, şifaha-
nelerimiz yeniden restore edilmelidir. Kubbelerinin 
kurşunlarını kimlerin çaldığı belli olmayan birçok ta
rihi camimiz, çökmeden önce derhal onarılmahdır. 
Vakıflarına sahip olmayan bir millet, tarihine de sa
hip olamaz. 

Vakıf yurtların bundan böyle, 3 yıldan beri tutul
duğu gibi, tarafsız tutulmasını temenni ederiz. 

Bu vesile ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni edi
yor, Yüce Meclisi hürmetle selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Glrupu adına 

Sayın Altan Tuna'da, 
Buyurun Sayın Altan Tuna; Sayın Tuna, Sizin de 

süreyi aşmamanızı rica edeceğim. 

CHP GRUPU ADINA ALTAN TUNA (Çanak-
kafe) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün 1978 yılı Bütçesi üzeninde 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve dileklerini su
narken, sermayesinin % 75 payıma salfajp olduğu Va
kıflar Bankasından da söz edeceğim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, görev ve kuruluşu 
hakkındaki Yasa uyarınca, Başbakanlığa bağlı, tüzel 
kişiliği olan, katma 'bütçe İle yönetilen bir kamu ku
ruluşudur. Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 1955 tarih 
ve 2762 sayılı Yasa ile, mezbut vakıfları yönetmek, 
mülhak vakıflar ile cemaat ve esnafa has vakıfları 
kontrol etmek; ayrıca, 1967 tarih ve 903 sayılı Ya
sayla da, yeni kurulan vakıfları denetleme görevleri 
verilmiştir. 

'Sayın milletvekilleri, Genel Müdürlüğün iki temel 
işlevi vardır. Birincisi, çeşitli hayır işleri ve sosyal 
hizmetlerdir. Bunlar, vakıf anıt ve eski eserlerin 
onarımı, korunması, İstanbul'daki Vakıf Guraba 
Hastanesinin yaşatılması, yüksek ve ortaöğretim yurt
larındaki öğrencilerin barındınlmaları, tüm gereksin
melerinin karşılanmaları, burs verilmesi, yoksul ve 

zayıf bünyeli ilkokul öğrencilerine kamplar kurulma
sı, yoksullara sıcak yemek verebilen aşocaklan açıl
ması, kimsesizlere ve körlere aylık bağlanması, ko
runmaya muhtaç çocuklara ait birliklere yardım ya
pılması, köyler ve dernekler tarafından yeni yapılacak 
veya onarılacak camiler için, gerekli para ve malze
me yapılması gibi konulardır. 

Görüldüğü g?bi, bunlar, son derece dağınık sosyal 
amaçlı ödevlerdir. Çağına göre ileri bir adım olan 
vakıflar, artık aşılmıştır; sosyal Devlet kavramı geliş
miş, yukarıda sayılan tüm ödevler Anayasa ile Dev
lete yüklenmiştir. Bu yüzden yeni kurumlar oluşmuş; 
belediyeler, Milli Eğitim, Gençlik Spor, Kültür ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıkları (bu görevleri üstlen
mişti. 

Osmanlı mirası 'bu dağınıklığa, kaynak savurgan
lığına, vakıf yoluyla vergi kaçakçılığına yol açan mev
zuatın toptan ele alınıp, çağdaş boyutlara kavuşturul
masını dilemekteyiz. 

Genel Müdürlüğün ikinci temel işlevi, ekonomik 
faaliyetleridir; yukarıda saydığını sosyal 'hizmetlerini 
yürütülmesi İçin mali olanaklar sağlamak; yeni bina
lar yapmak, ticari, tarımsal, sanayii işletmeleriyle, eği
tim alanında ortaklıklar kurmak ve katılmaktır. Bun
ların da en önemlisi, sermayesinin % 75'ine salhip 
olduğu Vakıflar Bankasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün yapısını özetledikten sonra, Bütçesine bakıp, çok 
sakıncalı bulduğumuz bir eğilime parmak basmakta 
yarar görmekteyiz. Bütçenin gelir kısmı iki kaynak
tan oluşmaktadır: 

1. İç kaynaklar: MazJbut vakıfların kira gelir
leri, Vakıflar Bankasındaki sermaye paylarının temet
tü gelirleri, çeşitli işletmelere ait kiralar, kârlar, faiz
ler, emaneten ve niyabeten yönetilen mülhak vakıfa 
lardan alınan yönetme paylan, denetime bağlı mül
hak, esnaf, cemaat ve yeni kurulmuş vakıfların de
netleme giderlerine katılma payları İle, çeşitli gelirler. 

Dış kaynak tektir. 7044 sayılı Yasa ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne devredilen ve aslı vakıf olan 
eski eser ve anıtların, restorasyonları ile, dernek ve 
köyler tarafından yeniden yapılacak veya onarılacak 
camilere yardım karşılığı olarak genel bütçeden alı
nan katılma paylarıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün son 5 yıllık bütçe
sine iç ve dış kaynak toplamı açısından baktığımızda, 
şöyle 'bir tablo ile karşılaşıyoruz : 

1974 yılı: 100 milyon iç, 72 milyon dış gelir (tç 
gelirlerin 1974 yılında fazla olduğuna dikkatinizi çe
kenim), 
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1975 yıl ı : 128 milyon iç, 128 milyon dış gelir, 
1976 yıl ı : 206 milyon iç, 206 milyon dış gelir 

(İç ve dış gelirde 'bir eşitlik sağlanmış), 
1977 yılı: 326 milyon iç, 409 milyon dış gelir 

(Devlet yardımları fazlalaşıyor), 
Bu y ı l : 254 milyon iç, 486 milyon dış gelir ((Dış 

gelir, iç gelirin hemen 'hemen 2 katı). 
Yukarıda açıklanan rakamlardan görüldüğü gibi, I 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yıllar geçtikçe Devlet 'büt
çesine yük olmaya başlamıştır. 

Bu sakıncalı gidişi durdurmak, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün gelirlerini artırıcı girişimlerde bulun
mak ve Hazineye yük olmaktan kurtarmak gerefcmek-
tedk. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin giderleri, i 
genellikle hayır işleri ve sosyal hizmetler için yapıl- | 
makta, az 'bir miktarı da, yatırımlara yönelik 'bulun- j 
maktadır. Genel Müdürlük, yatırımlarının bir kısmı- \ 
m bütçe içerisinde yapmakla beraber, esas itibariyle, ı 
'bütçede görülmeyen ve bütçe dışında Vakıflar Ban
kasında çeşitli hesaplarda mazbut vakıflara ait taşın
maz malların satışından elde edilen Akar Toprak 
Satış Fonu hesabından yapmaktadır. Bu hesaptaki i 
paralar bütçe içinde görülmemektedir. Genel Mü- j 
dürîüğün yönettiği mazbut vakıflara ait akar cinsi j 
mal varlığı tahminen 50 «Miyar lira civarında düşü- Ş 
nüîürse, yapacağı yatırımlarla ekonomide söz sahibi | 
olacağı ve bütçesini Devlete yük olmaktan kurtarabi- j 
leceği unutulmamalıdır. I 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü j 
ile Bankası, tıpkı, çok küçük bir kısmı Su üstünde ) 
yüzen, esas kısmı gözlerden ırak bir buzdağına benze- j 
mektedir. Buraya, Yüce Meclisin huzuruna 740 mil- | 
yon liralık bir bütçe ile gelinrnıişse de, vakıfların 50 
milyarlık mal varlığı, yaratabileceği yatırıma yönelik 
gerçek kaynaklar daima göz önüne alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Bülent Ece-
Vit, 1 nci ve 2 nci MC Hükümetlerinden 'bir enkaz 
devraldığını söylemişti. Enkaz sözcüğünü biraz aç
mak İstiyorum. Çocukluğumda, 1953 yılında Çan il
çesinde büyük bir deprem olayı yaşamıştım. Yıkılan 
evimizin enkazından, yeniden kullanılabilecek taş Ve 
tuğlalar çıkarmıştık. 1 noi ve 2 n d M C Hükümet
leri ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bankasında, j 
yeniden ku'îanılabilecek enkaz dabi bırakmamışlardır. j 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) i 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Banka, klasik hiz
met ve yatırımlarıyla, 1974 yılma değin, bürokrasinin j 
bilinen kurallarıyla yönetilmekteydi. O tarihten bu- j 
güne kadar devamlı bir partimin bakanlarının elinde i 

kalmakla, 'büyük bir değişikliğe uğramıştır. Bir kamu 
kurumu değilmişçesine, yönetime getirilen fanatik 
dinci kişilerce, gerçek görevlerimin dışına çekilmiş, 
lâiklik ilkesi zorlanmaya başlamıştır. Belirli bir sfiya-
saî düşünce ve dinsel İnanç (tarikat da diyebiliriz) 
doğrultusunda geniş bir memur kıyımına girişilmiştir. 
Vakıfların kuruluşunda etkisi olan dinsel saik, birtakım 
eksantrik kişilerce, tek amaç durumuna getirilmiştir. 
(CHP sıralarından alkışlar) Vakıflar, sosyal, kültürel 
amacından saptırılarak, bir dinsel ve siyasal kurum, 
merkez ve iller örgütüyle, hastane ve tüm öğrenci yurt
ları birer tekke durumuna getirilmiştir. Kurumun Ata
türk lü personeli kıyıma uğratıhrken, yerlerine atanan 
bilgisiz ve yeteneksiz kimseler, Kurumu, yukarıda 
saptadığımız, Devlete gitgide yük olma durumuna düv 
sürmüşlerdir. Yeni gelir getirici yatırımlara girişil-
memiüş, eskiler yarım bırakılmış, son Hükümetin ku
ruluşuna kadar geçen 4 yıl boyunca Genel Müdürlük 
ve Bankada tam bir renkli yeşilleştirme olayı yaşan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, kısaca, bu çok renkli yeşlil
leştirme olayının bazı somut örneklerini veriyorum': 

Gene1! Müdürlüğün 2100 civarında bulunan me
mur 'kadrolarında, önce yukarıdan başlayarak yer 
değiştirme, aynı yerde başka görevlere, başka kurum
lara atamalar yapılarak, emekliye sevk edilerek, baskı 
yollarıyla istîfaye zorlayarak, yetenekli ve bu Kuruma 
yarar sağlayan dürüst memurlar kaçırtılmış veya Ku
rum içersinde etkisiz hale getirilmişlerdir. 

Bugünkü Hükümetin kuruluşuna kadar geçen 4 
yıllık süre içersinde, eski memurların büyük bir yüz
desi yerine, bilgisiz, yararsız memurlar getirilmiştir. 
Ayrıca, kadroBar 2700'e çıkarılarak, fanatik, tarikat 
mensuplarıyla doldurulmuştur. Memurlar arasında, 
«Bizden olanlar, bizden olmayanlar», diğer bir de
yimle, «Müslümanlar, münafıklar» ayırımı yapılmış, 
direnen ve yasal yollardan hakkını arayanların sicil
leri bozulma yoluna gidilmiştir. Damştaydan yürinv 
menin durdurulması veya iptal kararı almış olanların 
kararları uygulanmamıştır. 

İşbaşında 'bulunan Hükümetimizden bu mağduri
yetlerin gideriîmesin'i, baskılara dayanamayıp ayrılan
lardan, yetenekli memurlara yeniden görev verilmesi
ni, özellikle üst görevlere Genel Müdürlüğü ve Ban
kayı bataktan kurtaracak kişilerin atanmasını güvenle 
bekliyoruz. 

Yurtlara öğrenci alımı ve yönetimi ise, yürekler 
acısıdır. Genel Müdürlüğün, 4 yıl önce, 51 adet orta
öğretim, 2 kız, 2 erkek olmak üzere 4 yükseköğretim, 
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toplam 55 öğrenci yurdundan '8 bin civarında öğren
ci yararlanıyordu, tik uygulama ile, öğrenci yurtları 
müdürlüklerine Yüksek İslam Enstitüsü veya imam 
hatip liseleri çıkışlı ve kendi tarikat inançları koşu-
tundak'i kişiler müdür olarak getirilerek, öğrencilerin 
körpe beyinleri 'hızla yıkanmaya başlanmıştır. Yoksul 
aile çocuklarından, inançlarına uymayanlar, kasıtlı 
yönetmelik değişiklikleriyle ve her türlü baskı yön
temleriyle yurtlarından kovulmuş; yerlerine, kendirle
rine uyan ve uymak zorunda kalanlar getirilmiştir. 
Zamanla yeşilleştirilen Ibu çocuklar, bir siyaısi partinin 
gençlik kadrolarını oluşturmuş, hatta bu partinin mi
tinglerinde öğrendiler, yurt müdürleriyle (bulundurul
muşlardır. Ortaöğrenim kadrolarından yükseköğrenim 
yurtlarına bir akış sağlanarak, militan kadronun da
ha da yetişmeleri amacıyla, ilk zamanlar 4 adet olan 
yükseköğrenim yurdu, Ankara'da bir kız öğrendi yur
du kapatılırken, sonradan 12*ye çıkarılmıştır. Bu yurt
larda bulunan kitaplar yakılmış; yerlerine, yasaklan
mış tarikat kitapları, çeşitli şekillerde sağlanarak, sa-
tınalınarak, kitaplıklar doldurulmuş, öğrendilerin taze 
beyinleri hurafelerle donatılmıştır. Bu, öğrenci yur
dundan çok tekkeye benzeyen yerlerin de temizlenme
sini yeni Hükümetimizden 'beklemek en doğal hakkı
mızdır. 

İstanbul'daki Vakıf Gureba Hastanelinin hekim
leri, sağlık personeli ve yardımcı personelinin bir çoğu 
değiştirilmiştir. Yönetim, aynı amaçla, bir SiyaSı par
tinin koşutuna girmiş, âdeta onların hastanesi haline 
getirilmiştir. 

Halka açık, ücretsiz muayene, teda'vi yapılması ge
reken hastanelerde, hastaneye yardım amacıyla ku
rulmuş bulunan yaşatma derneği alet edilerek, «yar
dım» adı altında, kayıtlara geçirilmeksizin, adi mak
buzlarla hastalardan ücret alma yoluna gidilmiştir. 
Bu paraların bir kısmı, kendi inançları doğrultusun
daki hekim ve personele ek ücret olarak dağıtılmış, 
uygulaması halen devam etmektedir. Yeni Hüküme
timizden bu konuya da el atarak düzeltmesini 'bekli
yoruz. 

Son 4 yıllık dönemde, vakıflarda yapılan işlemler 
'bu kadar değildir. Vakıf binaları ve arsaları, aynı dü
şüncenin temsilcileri olan derneklere, çok küçük kira
larla peşkeş çekilmiş, satmalına ve ihalelerde tarafgi-
rane hareketlerle, kendilerine yakın kişilerin korun
ması yoluna gidilmiştir. Örneklerini sunuyorum : 

il. İstanbul, Kadıköy, iCaferağa Mahallesi, Şair 
•Nefi Sokak, 119 ada, 49 parselde, Gülbahçesi adı ile 
'bilinen vakıf arsa, Diyanet İşleri Başkanlığına 2 500 

lira aylıkla, 10 yıl süre ile kiralanmış ise de, gerçek 
kiracı, Anadolu Yakası İlim Yayma 'Cemiyeti olmuş
tur. 

2. İstanbul, Şişli, Bozkurt Mahallesi, Türkbeyİ 
Sokak, 1251 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz mal akar 
neyinden olup, yılda 73 440, lira kira getirmekteyken, 
Şişli Camii İdare Kurulunca, alta dükkân, üste cami 
yaptırılmış, 6 yıl sonra, üzerindekilerin devri öngö
rülmüş; böylece, akar taşınmaz mal kısmen hayrata 
çevrilmiştir. 

3. Kocaeli, Gembe, pafta 2, ada 176, parsel 63 sa
yılı arsanın, 9962 metrekarelik kısmı, yasaya aykırı 
olarak, yine, İlim Yayma Cemiyetine verilmiştir. 

4. İstanbul'daki Haseki Medresesi ve Külliyesi, 
Bayrampaşa Medresesi, yasalara aykırı olarak kira-
tanımıştır. 

5. Genel Müdürlük Bütçesine Hazineden ödenen, 
köy ve dernekler tarafından onarılacak ve yeniden 
yaptırılacak' camilere para ve malzeme yardımları 
kullanılırken, bir siyasi partinin propagandası önptan-
da tutularak yapılacak Devlet yardımı, ilgililere, o 
partinin ilçe başkanlığı tarafından duyurulmuştur. 

6. Ayvalık Vakıf Zeytinlikler Müdürlüğü, 1975 
yılında, başkalarından teklif almadan, kendilerine ya
kın kişilerin tek teklifleriyle, onları gözeten fiyat
larla zeytinyağı satınalmıştır. 

Edremit'te nurculuk kampları açtıran, para ile 
besleyen Arif Çağan'dan 26,5 ton çeşitli asit zeytin
yağı 21,15 liradan, yine aynı tarihte, yine tek teklif
le, Hacı Nadir Herdan'dan 2,5 asit 10 tona yakın zey
tinyağı 19,75 liradan alınmıştır. Halbuki, o günlerde 
Ezine'nin, Ayvacık'ın ve Ege'nin zeytin üreticisi köy-* 
lüferi, ellerindeki yağı 16 liradan satabilme savaşı 
veriyorlardı. 

7. Genel Müdürlüğün merkez ve iller kuruluşla
rına uydurma sınavlarla ve sınav yapılmadan yapıl
mış gibi göstererek memurlar alınmış, hatta buradan 
verilen kazanma belgeleriyle başka kurumlara girme^ 
îeri sağlanmıştır. Sonradan, bu usulsüz sınavların bel
gelerinin yakıldığı basına da yansımıştır. 

8. Milli Gençlik Vakfı adı altında, kendi anla
yışlarında bir vakıf kurularak,, Türkiye Anıtlar Der
neği aracılığıyla, Genel Müdürlükten usulsüz yardım
lar yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Bankasındaki yol
suzluklardan birkaç örnekle devam ediyorum. 

9. Banka yönetimi, tamamen yeteneksiz, fakat 
militan kişilerin yönetimine bırakılarak, Osman Ça-
taklı her dediğini yapar duruma getirilmiştir. 
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10. Geriye dönebilirlik şansı çok zayıf yüz mil
yonlarca liralık kredi olanakları, belli partiler ve yan
daş kuruluşlarına aktarılmıştır. Şöylece: 

11. Edremit Şubesinden, yukanda 6 ncı madde
de adı geçen Hacı Nadir Herdan firmasına 5 milyon 
lira, 

12. Merkez Şubesinden SLİM firmasına 34 mil
yon lira, 

13. Merkez Şubesinden GÜRGEN İnşaata, şube
nin 1 milyon teklifine karşılık 10 milyon lira, 

14. Merkez Şubesinden NUROL tnşaata, Şube
nin 2 milyon teklifine karşılık 10 milyon lira. 

15. Sarıyer Şubesinden, serbest varlığı sadece 144 
bin lira olan OMSAR Firmasına 15 milyon lira veril
miştir. 

Bu geri dönmeyecek olan paralarm hesabını kim 
verecek? 

16. Gerekli olmadığı halde, partizanca bir tu
tumla 800 ek kadro yaratılarak, bankaya, bir parti
nin militanları yerleştirilmiş, toplu iş sözleşmesi ve 
yönetmeliklere aykırı olarak, bunlara usulsüz yetki 
ve Unvanlar verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, iki dakikanız kaldı efen
dim. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Teşekkür ederim 
Başkan. 

17. Henüz fizibilitesi ve gerekli kuruluş hazırlık
ları tamamlanmamış olmasına karşın, yalnızca parti 
programlarında yer alan hayali şirketlere, banka or
tak ettirilmiştir. 

18. Zamanın Genel Müdürü tarafından, bir ban
ka memuruna Almanya'dan araba alması için 600 
bin lira avans verilmiş; yurt dışına çıkan memur, ara
ba getirmediği gibi, avans açık kalmıştır. Bu para ge
ri alınmayınca, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağış
lanmış gösterilmiştir. Memurun, Osman Çataklı adı
na düzenlediği çek karşılıksız çıkmış, halen Merkez 
Bankasında saklanmaktadır. 
19. Bir yönetim kurulu üyesinin yakınına, Ali Rı

za Zorluoğlu'na ait, Ankara'da Akay Caddesindeki 
bir bina, teknik personelin olumsuz görüşüne karşın, 
fahiş fiyatla satınahnmış; bir işe yaramadığı için iki 
yıldır boş tutulmaktadır. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Tuna, 
nereden buldun bunları? 

ALTAN TUNA (Devamla) — Yüzlercesinin için
den seçtim arkadaş. 

20. Banka, 1975 yılında 122 milyon lira kâr et
mişken, bir partinin yanlısı kurum ve derneklere ya

pılan 30 milyon lirayı aşkın bağışlar, kötü yönetim so
nucu 1976 yılında 67 milyon lira kâra düşmüştür. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — İyi ki camileri sat
mamışlar. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Zamanımız olma
dığı için, yukarıya sayısız benzerleri içinden 20 tane
sini sıraladığımız tüm bu yolsuzluklar, manevi kal
kınma ve ahlâk edebiyatıyla yürütülmüştür. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Tam hoca işi ol
muş. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, sözünü ettiğimiz yolsuzluklar, günü, zamanı geldik
çe açıklanarak, sorumluları, Devletin yasal organla
rına hesap vereceklerdir. 

Bilinmelidir ki, her ne yolla olursa olsun Hazine
nin soyulmasına göz yumanlar, siyasal kişiliklerinin 
bu yolla kullanılmasına aldırmayanlar ile, işkenceci
ler, cellatlar, iç savaş kışkırtıcıları, sonradan millet
vekili yapılıp buraya gönderilseler de, hesap verecek
lerdir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Onların yakalarına halen yapışılmamış ise, kurtula
caklarını sanmamalıdırlar. Anayasamızın ortak sorum
luluk ilkesi, hesap verecek ellerin başı ister kadife
den, ister demirden el olsun, isterse bir zamanların 
Başbakanı olsun, yaka tutmayı bir yana bıraksın, ken
di yakasının kirini, pisini düşünsün. Emekçi halkımız, 
kirli yakalardan hoşlanmaz; inanarak buraya gönder
dikleri bizlerden, bunun temizlenmesini ister. Sırası 
geldikçe bu temizliği yapıyoruz, yapacağız. 

Sayın milletvekilleri, din sömürücülerine de iki 
cümleyle dokunmak istiyorum. 

Siyasal miting alanlarında Türk Bayrağına sarılı 
Kur'anlan öpüp başlarına koyanlar, abdestsiz namaz 
kılanlar, ülkenin en kritik günlerinde özel Hac kafi
leleri düzenleyenler, bir vakit namazını birkaç yerde 
kılanlar, ekonomik ve siyasal zincirlerle bağlı olarak 
kıvranan emekçi halkımızın dinsel duygularım sö
mürme yarışında olanlar, yine halkımızın kıt kaynak
larından cami yapım ve onarımı için 1977 yılı Büt
çesiyle verdiği 100 milyon liranın 5 milyon lirasını... 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
ALTAN TUNA (Devamla) — Son cümlelerim Sa

yın Başkan. 
Evet, sadece 1/20'i olan 5 milyon lirasını 

partizanca kullanırlarken, 1978 yılında Bütçe Plan 
Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin, 
yıllardır bitirilemeyen Kocatepe Camisine bir ka
lemde 15 milyon lira vermelerini övgüyle karşılıyo
ruz. 
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Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kendi kendine yeterli bir kurum haline gelmesi
ni engelleyen durumdan kurtarılması için gelir artırıcı 
girişimlerde bulunulmalıdır. Bu ise iyi bir yönetimle, 
yetenekli ve bilgili kişilerin işbaşına gelmesiyle, hele 
yerleşmiş bulunan yeteneksiz kişilern anndırılmasıyla 
olur. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın üye. 
ALTAN TUNA (Devamla) — Btiriyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — O metninizi bitiremem efendim. Lüt

fen... 
ALTAN TUNA (Devamla) — Peki efendim. 
50 milyar lira civarında düşünülen taşınmaz mal

lardan bir kısmı, bir plan uyarınca satılarak, vakıf 
yatırım anonim ortaklığı kurulmalıdır. Bu ortaklık, 
Vakıflar Bankasıyla birlikte, kooperatifler, sendikalar, 
yerel yönetimler ve halkımızın ayrıca yurt dışındaki 
işçilerimizin katkısıyla kendilerine bağlı ortaklıklar 
kurarak... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum sayın üye; lüt
fen... 

ALTAN TUNA (Devamla) — Selamlama cümle
me müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun, ama mütemadiyen metin 
okuyorsunuz. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Atladım bir kıs
mını. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız; Genel Kurula hi
tabınızı yapınız ve bitirelim efendim. Buyurun. 

ALTAN TUNA (Devamla) — Peki. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Gaziantep) — Onlar dört 

kelime söylediler; bırakınız da, sayın sözcü de dört 
kelime daha söylesin. 

BAŞKAN — Herkese aynı şekilde muamele edi
yorum beyler. Lütfen... 

ALTAN TUNA (Devamla) — Bu ortaklık, halk 
sektörüne öncülük yapabilir. 

Sayın milletvekilleri, bu dileklerimizin gerçekleşe
ceği, kirli yakalara yapışılıp hesap sorulacağı, Ge
nel Müdürlüğün, ulusal ekonomimize yük olma yeri
ne, katkıda bulunur duruma getirileceği umuduyla, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1978 yılı Bütçesinin 
ulusumuza hayırlı olmasını dilerken, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Millet Meclisinin saygıde
ğer üyelerini en derin saygılarımla selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın Süleyman Arif Emre, «Üstü kapalı olmak 

üzere Grupumuza sataşmıştır. 3 sene Vakıfları idare 

eden bir siyasi parti» sözüyle Grupumu kastetmiştir» 
diyorsunuz. 

«Üstü kapalı», kastınız nedir efendim? 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Yarası olma

yan gocunmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Türkcan, rica ediyo

rum... 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

bir tek yerde bir sataşma olmadı. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Tuna... 
SÜLEYMAN ARlF EMRE (İstanbul) — Vakıf

lar Genel Müdürlüğü 1974 senesinden beri daha çok 
Milli Selâmet Partili bakanların yönetiminde bulun
duğu için, Milli Selâmet Partisinin adını söylememiş 
olmakla beraber, herkes açıkça partimizi kastettiğini 
anlamıştır. 

Bu itibarla, cevap hakkımızı lütfetmenizi rica edi
yorum. 

İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — O zaman ördek 
misaline benzer. 

BAŞKAN — Sayın Emre, burada hatibin konuşma
sında, Milli Selâmet Partisinin kastedildiği bir cüm
leye rastlamadım.. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Ama, yara
sı olan gocunur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurun efendim; 
ya da buyurun idare edin buradan. 

Bu bakımdan, ben, burada parti adına bir sataş
ma olduğunu görmedim; bu kanıda değilim; ama di-
reniyorsanız, Genel Kurula arz ederim. Karar, Genel 
Kurulundur efendim. 

Direniyor musunuz Sayın Emre? 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Direni

yorum. 
BAŞKAN — Sataşma olduğunu kabul edenler?... 

Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmemiştir. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sataşma yok 

da, gerçekler var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Artık, bitirdik; bu 

türlü sataşmaları bırakalım. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — MC'nin hep
si suçlu. 

BAŞKAN — Lütfen... 
Milliyetçi Mareket Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Doğan. 
Buyurunuz Sayın Doğan; süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET DOĞAN 

(Kayseri) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 
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Grupumun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuz
da bulumıyorum. Şahsım ve Grupum adına Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, bugün 20 nci asır insanının 
gerçekleştirmeye çalıştığı sosyal müesseselerin, ecda
dımız tarafından asırlarca önce gerçekleştirilmiş oldu
ğunu görmekteyiz. Bu içtimai kurumlar, asırlar bo
yunca Türk cemiyet hayatında denge unsuru olmuş; 
açı doyurmuş, çıplağı giydirmiş, yolda kalanı barın
dırmış, okumak isteyeni okutmuş, yoksulu tedavi et
tirmiş; velhasıl, cemiyetin kanayan her yarasına par
mak basmıştır. 

Türk Milleti olarak ebediyen iftihar edebileceği
miz bu müesseseye biz, «Vakıf» diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, vakıf nedir? Sahibi olduğu 
bir mülkü, ammenin menfaatine ebedi olarak tahsis 
etmek yerinde kullanılan bir tabirdir. Vakfiye ise, 
eski zamanın noter defteri mahiyetinde olan, hâki
min, mahkeme siciline geçirmesiyle kesinleşirdi. Bu
rada, kurulan müessesenin nasıl idare edileceği, ne 
türlü masraflar yapılacağı, müessesede kaç adamın 
ne suretle çalışacağı, bunlara ne kadar aylık verilece
ği, bu aylıkların nerelerden alınacak gelirlerle temin 
olunacağı ve nihayet bu müesseseden kimlerin ne şe
kilde istifade edebileceği, birtakım kayıt ve şartlar ile
ri sürülerek uzun uzadıya vakfiyelerde yazılırdı. 

Vakıfın koyduğu şartlara, en zalim, en müstebit 
idareciler dahi dokunamazlar, bir tek harfini veya
hut bir tek maddesini değiştirip, o vakfı başka bir 
gaye uğrunda kullanamazlardı. 

Vakıfları 3 kısımda tasnif edebiliriz. 
1. Dini vakıflar: Camiler ve mescitler. 
2. İçtimai vakıflar: Hastaneler, kervansaraylar, 

köprüler, aşevleri, imarethaneler, tekke ve zaviyeler. 
3. Kültürel kısmı ise: Bugünün üniversitesi ma

hiyetinde olan külliyeler - Süleymaniye gibi - ve 
günümüzün fakültesi karşılığında olan medreseleri 
sayabiliriz. Ayrıca, kütüphanelerde, Türkiye'nin her 
tarafında kurulan kütüphaneler de, bu kültürel vakıf
ların arasındadır. 

Müesseselerin ebediyen ayakta kalabilmesi için, 
vakıf sahibi tarafından her şey düşünülmüştür. Ka
nuni Sultan Süleyman Hanın Süleymaniye Külliyesi 
için yaptırdığı vakfiyeyi görmek, bu müesseseyi bize 
daha güzel tanıtacaktır. 

Bu. şanlı vakfiyede : 
1. 217 adet köy (Bunlar vakfiyede birer birer 

yazılmıştır.) 
2. 30 adet mera, 
3. 2 mahalle, 
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4. 
5; 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

7 Değirmen, 
2 dalyan, 
2 iskele, 
1 çayırlık, 
1 hisse, 
1 çiftlik, 
5 köyün mahsulü, 
2 adanın tamamının geliri. 

Bu şanlı vakfiyede, ilim adamlarının, memur ve 
müstahdemlerinin ücretleri de tek tek zikredilmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, yukanda misal olarak belirt
tiğim gibi, her vakfın kendine mahsus yeteri kadar 
menkul ve gayri menkulle takviye edildiğini görüyo
ruz. 

Milletlerin siyasi ve içtimai tarihlerine baktığımız 
zaman, hiçbir milletin tarihinde bu derece ihtişamlı 
müesseseler görmek mümkün değildir. «Komşusu aç
ken, tok yatan bizden değildir, düsturuna inanan Türk 
Milletini asırlar boyu büyük yapan, bu idi. 

Türk tarihini kaba kuvvet olarak telakki eden-
^ir, atalarımıza «emperyalist» diyenler utanmalı
dır. 

Bakınız, başka bir milletin, Arap tarihçesi olan 
fbni Haldun, «Mukaddeme» isimli eserinde şöyle ya
zıyor: «Türk beyleri, servetlerinin kaybolup gitmesin
den korktukları için bunları vakfederler. Bundan do
layı, pek çok medrese, tekke, zaviye, han, hamam 
meydana gelmiştir. Türkler, hayır ve hayrat seven, 
\ş ve maksatlarında ecir ve sevap arayan insanlardır» 
derken, diğer Arap ve İslam tarihçileri, hatta Avru
palı müsteşrikler dahi, bu konuda hiçbir milletin 
Türkleri geçemediğini İsrarla belirtmektedirler. 

İşte, Türkü büyük yapan, Türk cihan hâkimiye
tini asırlar boyu gerçekleştiren bu Devlet geleneğin
de, Devletin başı olan hakanından, orta halli köylü
ye kadar her Türkün, her köylünün katkısı vardır. 

Köylü, günün herhangi bir saatinde kapısını ça
lan, tanımadığı bir yolcuyu Tanrı misafiri olarak kar
şılamış, evindeki çorbasını onunla içebilmiştir. 

Her varlıklı kişinin, tüm Devlet adamlarının ve 
Devletin başı olan hakanın aynı inanç ve ideali pay
laşması nedeniyle ki, tarih boyunca Türk cemiyetin
de, Avrupa'da görülen sosyal patlamalara rastlamak 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, millete hizmet ve dolayısıy
la Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ku-
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rulan bu müesseseler, vakıflar, bugün perişan bir hal- [ 
dedir. Bir kısmı talan edilmiş, kapkaççı fırsatçılarca el 
koyulmuş, bir kısmı maalesef Devlet tarafından satıl
mıştır. Ayakta kalabileni bakımsız, perişan ve tama
men gayesi dışında kullanılmaktadır. 

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer büyük vilayet
lerde şahsa ait bir han odası veya dükkân, binlerce 
lira bedelle kiraya verilirken, vakıf işhanı ve dük
kânlarının yok bedelle, birkaç yüz lira aylıkla gasp 
edilmesine göz yumulmuş, bu ata yadigârı müesseseler 
gereği gibi korunamamış, elde edilen gelirler de ta
mamen gayesi dışında kullanılmıştır ve kullanılmaya 
devam edilmektedir. ' 

Sayın milletvekilleri, öyle enteresan vakıflar mey- I 
dana getirilmiş ki, misal olarak, yetim ve yoksul kız 
çocuklarının çeyizini, evlenme masraflarını karşılamak 
üzere kurulan vakıflara rastlıyoruz. Bunun gibi na
mütenahi gayelerle vakfedilen bu kurumların vakfiye 
senetleri, eğer kalmışsa, kesekâğıdı olarak satılmamış-
sa, yeniden gözden geçirilmeli, asıl gayesi dışında kul
lanılmamalıdır. 

Bunu yapmaya iki yönden mecburuz : Birincisi, 
maalesef, cemiyetimizin sosyal dengesi bozulmuştur. 
Bir tarafta açlar ve toklar, hudutsuz servet ve israf; 
diğer tarafta, fakru zaruret hüküm sürmektedir. Hal 
böyle iken, bu yoksulların hakkını, Devlet, başka 
amaçlarla kullanamaz. | 

İkincisi : Bu menkul ve gayrimenkulleri vakfeden 
ecdadımızın hatırasına hürmetsizlik ve emanete iha
net olur. Bu vakfiye senetleri incelendiğinde görüle
cektir ki, her vakfiyede, vakıf sahibi tarafından biz
zat bu vakfı gayesi dışında kullananlara beddua edil
mektedir. Misal olarak Ayasofya Camimin Fatih Sul
tan Mehmet Han tarafından düzenlenen vakfiyena-
mesinde, «Her kim ki, bu vakfı gayesi dışında kulla
nırsa, Allah'ın* meleklerin, bütün insanların laneti 
üzerine olsun» denmektedir. I 

Burada aklıma bir Anadolu tabiri geldi : Haya
tında muvaffak olamayan kişiler için, «O bedduah-
dır; atasının bedduasını almıştır. Onun için iki yakası 
bir araya gelmez» derler. Acaba, biz de millet olarak, 
atalarımızın bedduası ile mi karşı karşıyayız ki, yer 
altı, yer üstü madenlerle dolu, cennet gibi bir ülkede I 
fakra zaruret içerisinde yaşıyoruz? 

Sayın milletvekilleri, hep beraber düşünmeliyiz; 
biz kalkar da, hemen fetihten sonra, Rumeli Hisarın- I 
da, fetih simgesi olarak yapılan camiin ve şu anda mey
hane olarak kullanılmasına göz yumarsak, başkaları
nın ne yapabileceğim gördük've biliyoruz. 400 yıl bo- I 
yunca Balkanlarda kurduğumuz Türk - İslam mede- ( 
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niyetinden, tarihi abidelerimizden hiçbiri ayakta kal
mamıştır. Biz, Roma ve Bizanstan kalma taş parçala
rına, fakir milletin cebinden milyonlar sarf ederken, 
kendisini Bizans'ın varisi sayan Avrupanın şımarık 
çocuğu Yunan palikaryaları, herbiri bir sanat eseri 
olan Türk abidelerinden iz dahi bırakmamıştır. Yu
nanistan'a dostluk ve kardeşlik methiyesi düzenlere 
tavsiyemiz şudur : Son 150 senelik Türk - Yunan iliş
kilerini okusunlar. 

Henüz mürekkebi korumamış Kıbrıs ve Lozan 
Antlaşmaları malumlarınızdır. Biz uyguladık, onlar 
tersini yaptılar; biz Rum azınlığına her şeyi verdik, 
onlar Batı Trakya'daki soydaşlarımıza hayat hakkı 
tanımadılar, hâlâ da tanımıyorlar. İbadet hürriyeti 
baskı altındadır, mal, mülk edinme hakkından mah
rumdurlar. Bunlar hepimizce bilinen gerçeklerdir. 
Hatta, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Carter 
dahi, Kongreye sunduğu raporunda, Batı Trakya 
Türklerine yapılan zulüm ve işkenceden bahsetmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz de onlar gibi yapalım, 
ülkemizde yaşayan Rum azınlığına misillime yapa
lım demiyorum. Bu, aklımızdan dahi geçmez. Çünkü 
biz, asil ve büyük bir milletiz. Türk hamiyetine sığı
nanlar, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, dün 
olduğu gibi bugün de, yarın da her türlü endişeden 
uzak olarak yaşayacaktır. Ancak, Türk Devletinin, 
Türk milletinin aleyhine tutum ve davranışta bulun
mamak, Türk milletinin sırtından kazandığı parayı 
Atina'ya aktarmamak şartı ile olacaktır, Çan kulesi 
takılmış Ayasofya kartpostalları bastıran, son vatan 
parçası Anadolumuza göz koyan Yunanlıya verilen 
tavizler son bulmalı, Romayı, Bizansı ihya etme he
vesine son vermeliyiz. Milletimizin, anasının sütü gi
bi ak, helal olan parasını, kendi öz medeniyetini ihya 
etmek uğrunda sarf etmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, 1978 mali yılı Bütçesinden 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 739 mil
yon, Kocatepe Camii için ilave edilen 15 milyon ile, 
ceman 754 milyona baliğ olan tahsisatı yetersiz bulu
yoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımız, 
«Vakıflar, Devletin sırtına yük olmaktan kurtarılmalı
dır» dedi. 

Doğrudur; ama düşünün : Başka yerde bir dükkân 
5 bin lira ederken, Vakıfların dükkânı 100 liraya gi
derse, bu mümkün müdür? 

Vakıfların arsaları satılır da, yok yere kiraya ve
rilirse elbet ki, bu Devletin sırtına yük olmaktan kur
tulamaz ve kurtulamayacaktır. Hele bu mütevazi Büt-
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cenin 407 milyonluk bir rakamım personel vesair gi- j 
derlere, cari harcamalara ayırırsak, demek ki, her 
yerde yapılan israfın, bu kutsal müessesede de fazla
sıyla yapıldığını görmekteyiz ve bundan mütevellit de 
üzgünüz. 

Yine, bu bütçeden 137 milyon liranın yeni yatırım
lar için ayrıldığını görüyoruz. Elbet ki, yeni yatırım
lar yapılsın, yapılmalıdır, ek gelirler sağlanmalıdır; ! 
buna karşı değiliz. Kendi öz medeniyetimizin simgesi 
tarihi yapılar yıkılmaya yüz tutmuş, harabe halinde, 
tamirata muhtaçken, bu bütçenin yalnız 210 milyon 
lirasının asıl gayesi için ayrılmış olduğunu görüyoruz 
ve bunu yetersiz buluyoruz. Türkiye'nin her tarafına 
serpilmiş binlerce abidenin, vakıf malının bu parayla 
kaç tanesi restore edilebilir? 

Sayın Bakanın bir kaç gün önce İstanbul'da verdi
ği beyanatı olumlu karşıladık. Sayın Akova, bu beya
natında, vakıflara ait gayrimenkullerin kiralarım gü
nün rayiç bedellerine göre yeniden ayarlayacağını 
söyledi. 

Bu, lafta kalmamalıdır, hadisenin üzerine süratle 
ve ehemmiyetle gitmelidir. 

Bövle vamldığı takdirde, inanıyorum ki, vakıfların 
geliri büyük artış gösterecek, şayet Başbakan ve Ma
liye Bakanı engellemezse Akova'nın, tamirini yapıla
cağım vaat ettiği 137 tarihi eser, inşallah, başarılacak-
tır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, iki dakikanız kalmış- . 
tır. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) —"Bu işin oca
ğından yetişmiş olarak kabul ettiğimiz Sayın Baka
nın sözünü senet kabul ediyoruz. Bu müessese için 
atacağı her müspet adımda yanında olmayı müh' bir 
görev biliyoruz ve kendisinden, özellikle bahsettiğim 
vakfiye eserlerinin bir an önce ele alınarak, vakıf 
gayesine uygun olarak tasnif etmelerini, gayeleri dı
şında kullanılmasına imkân verilmemesini, gerekli yasa 
düzenlemelerinin yapılmasını istiyoruz. Çünkü, Ak
ova, vakfın ne mana ifade ettiğini bilen kişidir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
dışında kalan milli saraylar, tarihi eserler ve abide
lerimiz vardır. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Kültür Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ara
sında bölünmüştür. Bunlar bir elde toplanmalı, Va
kıf ve Milli Eserler Bakanlığı kurulmalıdır. Ancak bu 
yolla, Anadolu'da kurduğumuz Türk - İslam medeni
yetini yok olmaktan kurtarabiliriz ve millet de ina
nır id, Devlet bu işe ciddi olarak el atmıştır. Bu 
duyguyu tam olarak verebilirsek, derneklere, şahsi ha

miyet ve gayretler yoluyla bugüne kadar tarihi eser
lere gösterilen ilgi ve alaka kat kat artacak, büyük 
ölçüde vatandaş yardımı sağlanacaktır. 

Şimdi bunları sıralarken aklıma bir şey geldi : 
Sayın Başbakan, «Anarşi hortladı» diyerek tarihi eser
lerin üzerine yürüyebilir mi diye düşünüyorum. Fa
tih'in, Yavuz'un Alpaslan'ın, Kanuni'nin isim ve 
resimlerini, her biri başlı başına destan olan tarihi 
mefahir tablolarım, duvarlarda asılı olan İstiklal Mar
şım anarşi kabul eden zihniyetiyle, «Bu ölümsüz 
eserlere MiMyetçi Hareket Partisi sahip çduyor; O 
halde anarşinin kaynağım buldum» diyebilir. Nite
kim... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Doğan, vaktiniz 
geçiyor. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Nitekim, ba
kanlar yarışa girmiştir. Solun her çeşidi kampan

yaya katılmıştır. Basın ve yayın yohıyla tarih ve kül
tür düşmanlığı devam etmektedir. Rus Anayasasını 
talebelerine propaganda yaptığı gerekçesiyle sıkıyö
netim mahkemelerinde yargılanan, şu anda Kıbrıs 
Anayasasını hazırlamakla meşgul, görevli, solculuğuy-
Ja meşhur profesör, «Fatih ve Anarşi» makalesinde, 
aklında cevahir yumurtluyor ve makalesini şöyle 
bitiriyor: «Şimdi kalkar, Viyana kapılarından, Afrika 
çöllerinden, uçsuz bucaksız İmparatorluktan, Kanu
niden bahsedersek, genç nesiller aşağılık duygusuna 
kapılır.» 

İşte, soku mantığı budur. 
BAŞKAN — Bağlayın Sayın Doğan. 
MEHMET DOĞAN (Devamla) — Bitiyor Sa

yın Başkan, bitiriyorum. 
Sen, genç nesillere şerefli talihini anlatmazsan, ata

larının büyüklüğünü öğretmezsen, neyi öğreteceksin? 
Mao'yu Castro'yu, Lenin'i, Marx'i mı anlatacaksın? 
İşte bu, çarpık zihniyettir. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak Anayasada yer alan Türk Milliyetçiliğini sa
vunuyoruz. Mevcut Hükümetin başı Sayın Eceyit'in, 
Türk milliyetçiliğine, Türk kültür ve tarihine, hukuk 
devleti ilkelerine karşı tutum ve davranışlarını tas
vip etmiyoruz, etmeyeceğiz. 

Konuşmamı bitirirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin, bu müesseseye ve milletimize hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP 
ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Gruplar adına son söz, Adalet Partisi Grupu 

adına Sayın İlhan Aytekin'de; buyurun Sayın Ayte-
kin. (AP sıralarından alkışlar) 
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Saym Aytekin, süreniz 20 dakikadır; görüşme-
leıinıizin bitmesine 9 dakika kalmıştır. Zatıâliniz, ar
tık nasıl takdir ederseniz... 

AP GRUPU ADINA İLHAN AYTEKİN (Ba
lıkesir) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
1978 Mali Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Grupunun görüşlerini tak
dim etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. 

İnsanları idare etmeye talip olanların, insan ya
pısını tahlil mecburiyetleri olduğu gibi, milletleri 
yüceltmeye talip olanların da, mukallit olmaktan kur
tulmaları lazımdır. 

Her gün yeni bir arayıcılığm peşinde koşmak, 
yenileşmenin simgesi değil, kendini bulamamış olma
nın buhranıdır. Ömrü bu hastalık içinde geçen her
cailerin, milletimize ve Devletimize bir şey kazan
dırmaları mümkün değildir; hatta zarar beklemek, 
aklın emridir. Millete rahatı, huzuru ve içtimai den
geyi vaat edenlerin, bizi ruh kökümüzden kopararak, 
çareyi başka kaynaklarda aramaları gaflet değilse, 
ihanettir. 

Coğrafi sınırlar milletleri ve devletleri birbirinden 
ayırmaz. Bu sınır, onun karakterini meydana getiren, 
doğuştan sahip olduğu hususiyeti ve birtakım mües-
siriyetleridir. Sahih ve şahsiyetli millet ancak böyle 
meydana gelir; bu vasıflarıyla tanınır. 

Muhterem milletvekilleri, teessür ile ifade etmek 
lazımdır ki, muayyen bir tarihten sonra, Devlet ida
resinde, bünyemize arız olan bir illet ile, gerek ırki 
ve gerekse dini düşünce ve müesseselere karşı menfi 
tavır takunlmıştır. Hiç kimse, «zararlıdır» diyemediği 
halde, Vakıflar müessesesini gerçek veçhesine kavuş-
turamamışsak, bunun sebebi, işaret ettiğimiz hastalık
tır. Şikâyetlerin alabildiğine yoğunlaştığı bugünkü 
Türkiye'de Türk insanının, ruh planında, iricilerek, 
madde afyonkeşliğinden kurtulup, kendine dönme za
manı gelmiştir. Güzelliğin, doğruluğun, şefkatin, adale
tin, cömertliğin yoğunlaştığı, Türk insanının geçmişte 
olduğu gibi, yurdunda ve dünyada eski hüviyeti içe
risinde dolaşma zamanı gelmiştir; milletimiz buna 
hasret, cihan buna miitehassirdir. 

Eseri dilimize çevrilmiş olan İtalyan yazar Ed-
mont: «Türk'ün, bütün içtimai sınıfları müsavi tutan 
şuuru her türlü takdire layık bir histir. Akıl ve basi
retle dolu atasözleriyle tezahür eden seciyesihdeki 
ciddi itidali de inkâra imkân yoktur» diyor. Hasım
larımızın bile takdir etmekten kendini alamadığı geç
mişimize söverek, ancak küçülürüz. 

Muhterem milletvekilleri, Şarki Türkistan'daki 
Avrupalı arkeolog ve bilim adamlarının son yıllar
da yaptığı kazı ve araştırmalarda, Uygur Türkleri
ne ait, Uygur harfleriyle yazılmış vakıfnameler ele 
geçmiştir. Bu da gösteriyor ki, Türk içtimai hayatı 
içerisinde vakıf fikri, eskiden beri hep var olmuştur. 
Türkler, İslam ile teşerrüf ettikten sonra, bu fikir ay
rı bir vüsat ve ruh kazanmıştır. Bu hususu telkin, te-
yîi, tem'büh, tavsiye ve emreden ayetler vardır, hadis
ler vardır. Cenabı Hak Bakara Suresinin 3 ncü aye
tinde mealen, «Onlar gaibe inanırlar ve beş vakit 
namazlarını gereği üzere kılarlar; onlara verdiğimiz 
rızklardan ailelerine, yakınlarına, komşularına ve 
diğer halt sahiplerine harcarlar, yedirirler» buyuru
yor. Sebe Suresi 39 ncu ayette Cenabı Hak : «Siz 
ne kadar yardımda bulunursanız, Allah onun yerine 
verileni kor» buyuruyorlar. Hazreti Peygamber Efen
dimiz, «Malda zekâttan başka da hak vardır» bu
yurmuşlar. «De'ia Turquıie Actuelle» isimli, 1855 ta
rihli eserde, «Türklerin nazarında hayrat ve hasenat 
imandandır; camilerin gölgesinde camilerin ilim ta
liplilerine, fukaraya ve hastalara Allah için açık tu
tulan melceler işte bu ruhun eseridir» deniliyor. 

İşte, vakıf arzusunun, Müslüman Türk milletin
de, yarışarak doruğa ikamet etmesinin hikmeti ve esp
risi budur. 

Le Bruyn 1732'de, «Türk'lerin, Hıristiyanlardan 
çok fazîa hayrat vücuda getirdiklerini inkâra imkân 
yoktur. Bunun en takdire şayan tarafı, hayır sahip
lerinin böyle bir fazileti hiçbir dm farkı gözetmeye
rek göstermiş olmalarıdır» diyor. 

Batıda vakıf, özel hukuk müessesesi olarak kal
mışken, bizde idarî mahiyet kazanarak, devlet teşki
latı içerisine girmiştir. Bugünkü Vakıflar Genel 
Müdürlüğü budur. 

Muhterem milletvekilleri, bu teşkilatı idare ede
ceklerin, vakfın ulviyet ve kudsiyetine inanmış, iç
timai hayatımızdaki mana ve ehemmiyetini kavra
mış eşhas olması lazımdır. Vakıf yapan insanın 
iman gücünü, zevkini, heyecanını, şefkat ve cömert
liğini duymayan, yaşamayanlarla bu müessese yöneti-
Iirse, hiçbir zaman, gönüllerdeki vakıf kurulmaya
caktır. Bilmem hangi gecekulübü kapıcısını, Hacıhay-
ram Hazretlerinin türbe bakıcısı yapamaz iseniz, yö
neticilerini de bu ölçü içinde bulmaya mecbursunuz. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakikanız! rica edeyim Sayınt 
Aytekin. 

— 3.42 — 
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Genel Kurulumuzun daha önce aldığı karara gö
re, çalışma süremiz dolmuştur. Grup Başkanvekille-
rimin, bugünkü çalışma süremizin uzatılması konusun
da bir önerileri vardır: CHP Grupu adına Hayret
tin Uysal, AP Grupu adına Turgut Toker, MİM Se
lamet Partisi Grupu adma Sayın Süleyman Arif 
Emre ve MHP Grupu BaşkanvekiH İhsan Kabadayı' 
mn... Yalnız, arkadaşlarımızın teklifinde, «Bugünkü 
programım bitimine kadar oturumun Sürdürülmesini 
arz ve teklif ederiz» denilmektedir. 

Bir arkadaşımdan rica ediyorum: Eğer, süre, ara 
vermeden oturumu devam ettirirsek, geride Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi de var
dır ve saat 24.00'e kadar devam edecektir. Bu husus
ta bir izahat rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, grup sözcüleri 20'şer dakikalık, Sayın Bakan 
da 30 dakikalık hakkını çok kısa tutmak suretiyle o 
noktayı halledebilirler. O bakımdan, saat 21.00'de 
toplanıp, buraya geldiğimiz zaman saat bire, ikiye 
kadar da aşacağını düşünerek, yarınki oturuma bir an 
önce programımız doğrultusunda gelebilmeli için öne
rimizi kabul etmenizi rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Daha önce Genel Kurulun aldığı bir kararda, şa

yet saat 20.00'de görüşmeler bitmezse, 21.00'e kadar 
ara verilmesini amirdir. 

Bu karara uyarak, buna göre işlem yapacağım 
müsaade ederseniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İşleme koy
muyor musunuz bizim önerilerimizi? 

BAŞKAN — Genel Kurulun daha önceki aldığı 
karan uygulayacağım; eğer, sayın grup başkan vekili 
arkadaşlarımız müsaade ederlerse. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
grup başkan vekillerinin önerisi Danışma Kurulu ni
teliğindedir; çünkü, grup başkanvekilleri imzalamıştır. 

BAŞKAN — Anlıyorum; ama Divanı da düşünür
seniz, her halde bu zamanı lütfedersiniz. 

Ben, arkadaşlarımın da müsaadesini alarak, Sayın 
İlhan Aytekin'in konuşma süresinin dolumuna kadar 
süreyi uzatmayı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler». Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Aytekin; 12 dakikanız var. 
İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, hizmet içi eğitime bu manada ihtiyaç var
dır. Yeni göreve alınacaklarda da, her halde, Türk 
İslam medeniyetini yıkmayı değil de, muhafazasını 
vazife sayan, seven, onunla gurur duyanlar olmalıdır. 

Her halde Kültür Sarayım yakan zihniyetin temsilci
sine dikkat etmek zorunluğu vardır. Ehli ve yarı eh
li vakıftan dolayı münasebette bulunanlara Genel 
Müdürlük iyi muamele etmelidir. «Vakfın koyduğu 
şart Allah'ın hükmü gibidir» kaidesine inanmayan
lardan bu hizmeti beklemek mümkün değildir. 

Vakfiyeler ve bunlara ait vesaik ile kuyudat Müs
lüman Türk insanının hayat telakkisinin iştimai tav
rının belgeleridir. Öte yandan, atalarımızın üstün 
görüşlerini en güzel şekilde ifade eden bu vesikalar, 
milli kültürümüzün de kaynağıdır. Bu bakımdan mut
laka doğru olarak tercüme edilmeli ve istifadeye ve
rilmelidir. 

Kanaatımızca talebe burslarının adedini artırama-
yışımızın sebebi tekrar iş verme durumunda olduğu-
muzdandır. Vakıfta cebir yoktur, geliniz mecburi hiz
mete bir çözüm bulup bu işi vakıf esprisine uygun 
halledelim. İstanbul'da hususen Fatih Külliyesinde 
okuyan 650 civarındaki talebe çocuğumuzun aldığı 
günlük 13 liraya da insaf getirelim. 

Camilere yardım için konulmuş bulunan 161 bin 
lira rakamı üzerinde değil de, tevziat ve takvimi tan
ziminde ve bu kalemin tümünün harcanmasına da 
hassasiyet gösterelim diyorum. Bu arada rahmetli 
Menderes'in başlatmış bulunduğu Kocatepe Camiine 
ayrılan 15 milyon lira için de şükranlarımızı ifade 
ediyorum. 

Teîberrukat Eşya Nizamnamesine göre ko
misyona katılacak olan vakıf temsilcisinin iştirak et
mediğinden dolayı 1965 yılından beri uğraşılan ve 
bir noktaya getirilmiş bulunan bu faaliyet yürüme
mektedir. Vakrf temsilcisinin, Teberrukat Eşya Nizam
namesine göre, komisyone iştirak etmek suretiyle, 
ehemmiyetli olan bu durumun neticeye bağlanmasın
da fayda mülahaza ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Motreyc'nin 1727 yılın
da yazdığı seyahatnamesinde «Hayrat ve hasenat, 
yalnız, Kuran ve Türk imamlarının telkin ve teşviki 
ile olmayıp, halk tarafından o kadar sadakada tat
bik edilir ki, bütün Türkiye ve Kırım'da, dilenciliği 
meslek edinmiş fakirlerin ne olduğu bile malum de
ğildir» deniliyor. 

Ecnebi bunları yazdığı zaman, sadece 200 bin nü
fuslu İstanbul'da o gün için 35 'bin kişiye iki öğün ye
mek veriliyor; bugün 42 milyonluk Türkiye'de an
cak 15 bin kişiye yemek verme imkânımız var. 

Avrupalı, «17 nci asırda Türkiye'de dilenciliğin 
ne olduğu malum değildir» derken, 20 nci asrın so
nuna geldiğimiz bugünkü Türkiye'de dilenciler ve 
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muhtaçlar ordusu kurmak mümkündür. Beğenmedi
ğimiz dünyamızdan günümüze yansıyan bu gerçek 
karşısında haya duymak, namuslu insanların harcıdır. 

Adalet Partisinin getirdiği kanun teklifiyle gerçek
leşen, 65 yaşım ikmal etmiş muhtaç vatandaşlarımıza 
maaş bağlanmış olması; ayrıca, yeni bir kanun tek
lifiyle de 65 yaşını doldurmuş her vatandaşımıza 
maaş bağlanması keyfiyeti, bu vesileyle hatırladığı
mız ve takdirle yadettiğimiz bir husustur. 

Öte yandan, yeni açılması düşünülen 65 yaş hu
zur evleri de memnuniyetimizi muciptir. Ancak, bu 
hususta söyleyeceğimiz; tcvziinde peşin bir hükümle, 
«Filan bölgelere açılacaktır» şeklinde değil de, bütün 
Türkiye'yi dikkatle tetkik ve değerlendirmeye tabi 
tuttuktan sonra karara bağlanırsa, öylesinin doğru 
olacağını sanıyoruz. 

Âmâlara yardım faslındaki temennimiz de şudur: 
Bu müessese, âmâları meslek sahibi yapacak yolları 
aramalıdır. 

Diğer önemli belirtmek zorunluluğunu duyduğu
muz bir husus da, vakfın önce mahallinde sarfıdır. 
Vakfeden evvelemirde mıntıkasındaki muhtaçları dü
şünmüştür, 

Muhterem milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün birinci görevi otelcilik ve emsali işler değil, 
kendilerine emanet edileni özlüğü içinde muhafazadır. 
Ticari bir şirket hüviyetindeki faaliyetiyle asli görevi 
dışına çıkmış olur. 

Kiralara prensip getirilmelidir. Bu husus gereği 
gibi ifa edildiğinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Hazineye ihtiyaç duymayacağını zannediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar, madde ile mana
nın kucaklaştığı müessesedir. Dünyevi ve uhrevi men
faatin ebedilik remzidir. Türk - İslam medeniyetini 
nesillere intikal ettiren mahiyettedir. İçtimai nizam, 
ahenk ve denge unsurudur. Allah'a iman ve insan 
sevgisiyle şefkat, cömertlik, iyilik zevkinin koyulaştı
ğı, bütün güzelliklerin yan yana gelerek bütünleştiği 
bu muhteşem tabloya gıpta ve gururla bakmalı, sahip 
çıkmalı, korumalı, büyütmeli ve çoğaltmalıyız. 

Televizyonda Napolyon'un aşklarını geçeceğimi
ze, ecdadımızın sanata, yardımlaşmaya, hayır ve ha
senata olan aşklarını geçelim, anlatalım. 

Öte yandan, vakıf sahiplerini anma günü tertip 
edelim, kadirşinaslığımızı ortaya koyalım. Bizimle 
uzaktan yakından alakası olmayan, birçok günlerin 
kabuküsü, hazırlayıcısı ve alkışlayıcısı oluyoruz ya... 
İianihaye beşeriyetin menafiine vakıfta bulunanları 
yılda bir defa hatırlayalım, Kuran tilavet edelim, mev-
lül okutalım ve analım. 

Muhterem milletvekilleri, hepimiz görmüşüzdür, 
Meclisin karşısına isabet eden Çankaya Vergi Daire
sinin önünde, «İradesiyle kendini vergilendiren halk 
millettir» yazılı. İşte, vakıf şuurunda kendi kendini 
vergilendirmek vardır. 

Millet olmasını başarmış, devlet kurma yeteneğini 
hep göstermiş bir soydanız. O itibarla, devlet yöne
timimizde başarılı olmak isteyenlerin İslamm ışığın
dan kaçmaması, Türkün asaletinden korkmaması la
zımdır. 

Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : Vakıflar, 
vakîf şartlarına uygun olarak idare edilmemiştir; ga
yeleri dışına çıkılmış, harap edilmiş, satılmış, sahip
siz bırakılmış, meyhane, kumarhane olarak kullandı
rılmış, kullandırılmaktadır. Hatta camilerin ve mes
citlerin kapatılmasıyla ilgili, Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarında - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
arkadaşım birçok şeyler söyledi, öyle zannediyorum 
ki bunu unuttu - kanun da çıkmıştır. Kanun tarih ve 
sayısını bir sözcü arkadaşımız ifade etmiştir. (CHP 
sıralarından «İnsaf» sesleri) 

Bx\ŞKAN — Lütfen, lütfen sayın arkadaşlarım. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — 1935 yılı... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aytekin. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bu cürmü iş
leyenlere ceza verecek durumda değiliz. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sen kimsin de 
ceza vereceksin. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Allah ve vakıf 
sahipleriyle, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üze
re, günü geldiğinde hesaplaşacaksınız. 

i GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Fatih'in ismini 
ağzına alma. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım rica ediyorum. 
İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bu hususlar 

Sayın Bakanımızın da malumudur. 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Senin alnın hiç 
secdeye geldi mi? 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Kendileriyle 
geçmişte müşterek hicranımız olan meseleler vardır, 
şimdi mesuliyet deruhte ediyorlar. Allah, millet ve 
vakıf sahipleri, bazı hususları başkalanndan bir so
rarsa Sayın Akova'dan iki soracaktır. Zira, Sayın 
Akova'nın... 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Bunu sen bile
mezsin. 

BAŞKAN — Sayın üye rica ediyorum. Rica edi-
| yorum, mütemadiyen kürsüye laf atıyorsunuz. 
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GUNDUZ ONAT (Kırklareli) — Laf atın diyor 
da ondan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Kendinize ne 

kadar yakınlaştığını zannetsenız de Akova'nın bizden 
uzaklaşması mümkün değildir; imanı bizimledir, gön
lü bizimledir. (AP ve MSP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — İmanın terazisi 
sen misin? Peygamber misin? 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Karacaahmet'in 
kürsüsü değil orası, bütçe hakkında konuş. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, bitirelim. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Allah'a havale 
ettik beyefendf, bende demedik, Allah'a havale ettik. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bilerek mi ko
nuşuyorsun. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Hanımefendi, 
siz de bir ders vereceksiniz; sözünüz var. Bir ders 
vereceksiniz, sözünüz var. 

Zira Sayın Akova'nın bilme talih veya talihsizliği 
mevcuttur. O itibarla, biz bundan böyle... 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Karacaahmet 
değil orası. 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üye. 
İLHAN AYTEKİN (Devamla) — ... Vakıflar yö

netiminin daha emin ellerde olması arzusu içinde bu
lunduğumuzu ifade eder... (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok efendim. 
İLHAN AYTEKİN (Devamla) — ...Vakıflar Büt

çesinin, mensuplarına, milletimize hayırlı olmasını di
lerken; vakıf sahiplerine Cenabı Haktan rahmet ni
yaz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan Ay-
tekin. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce Genel Kurulun 
aldığı karara göre, ara verme süresi bir saattir. Fa
kat, biraz önce arkadaşlarımın önerisine uyarak bu 
zamanın kısaltılmasında fayda görüyorum. Yarım 
saat ara vermenin kâfi geleceği kanaatindeyim. Saat 
20.45'te toplanılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 20.45'te toplanılmak üzere, oturumu kapatı
yorum efendim. 

Kapanma saati : 20.13 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İsianbul), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Birleşiminin, 3 neü Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

3. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/54; C. Se
natosu : 1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Sena
tosu S. Sayısı: 731) (Devam) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Gruplar adına söz alan üyeler görüşlerini bildir
mişlerdi. Şimdi şahısları adına söz alan üyelere sıra
sıyla söz vereceğim. 

Sayın Kemal Cevher?.. Aleyhte. Yok. 
Sayın Mehmet Irmak?.. Yok. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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1978 mali yılı Bütçesi üzerinde, Bakanlığıma bağ
lı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesiyle ilgili, Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsünün, Adalet Partisi Söz
cüsünün, Milli Selâmet Partisi Sözcüsünün ve Milli
yetçi Hareket Partisi Sözcüsünün konuşmalarını ti
tizlikle dinlemiş bulunuyorum. Bu arkadaşlarımızın 
yapıcı tenkitlerini mutlaka dikkate almak, bizim için 
bir görev olacaktır. Bu arkadaşlarımızın, Bakanlığım
la ilgili tenkillerine geçmeden önce, vakıf üzerinde - iz
niniz olursa - biraz genel manada konuşmak istiyo
rum. 

Vakfın tarifini ele aldığımız zaman, bir malı mül
kiyetten çıkarıp, yardım ve hayır maksadıyla, Allah 
rızası aranmak suretiyle ebedi olarak insanlara tah
sis etmek, demektir. Vakfın İslam hukukundaki rü
künleri, dört anakategoride toplanmaktadır. 

Birincisi, «Vakıf», yani «vakfeden kişinin ismi» 
demektir. 

İkincisi, «mevkuf»; «vakfedilen mal» manasına 
gelir. 

Üçüncüsü, «mevkuf - ün aleyh», yani «tahsis edi
len cihet» demektir. 

Dördüncüsü, «vakıf sigalan» ki, bu da, «Bu malı 
bunun için tahsis ettim, tasadduk ettim» manasına 
gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri; vakfın doğması, üç ana-
esas üzerinde cereyan etmiştir : 

Birinci sebep, dini inançlara bağlı olan müslüman 
Türk milleti kendisini vakfa hizmet bakımından dün
ya tarihine, dünya milletlerine örnek göstermişlerdir. 
Onun içindir ki, camiler, mescitler, türbeler, kabris
tanlar, namazgahlar, dini bakımdan vakıf ailesine da
hil olan unsurlardır. 

Vakfın doğmasını sağlayan ikinci sebep, sosyal 
sebeplerdir. Bunlar içinde, hanlar, kervansaraylar, ha
mamlar; imarethaneler (yani aşevleri), çeşmeler, se
biller; darüşşifalar (yani hastaneler), havuzlar, kuyu
lar bu kategoriye girmektedirler. 

Üçüncü sebep ise, kültürel sebeplerdir; bunlar 
arasında medreseler, kütüphaneler gelirler. 

Değerli milletvekilleri; İstanbul'da Bursa'da ve 
diğer büyük şehirlerimizin selatin camilerinde vaaz 
verilmesi, Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri 
devam eden bir vakıf işlemidir. Tefsir okutulması, 
hadis okutulması, Karahanlar devrinin büyük imamı 
Bıtlıari Şerifin okutulması, Müsîlmi Şerifin okutul
ması, şifa-i şerifin okutulması, vakıflar arasındadır. 

Bugün Fatih camimde, bugün Sivas'ın camilerin
de teravih namazının kılınması bir vakıf halidir. Mev

lidi şeriflerin okutulması, hatim ve teravih namazla* 
nmn kıldırılması, hatim okunması sahurla sabah ara
sında vakfın bize kalan mirasları arasındadır. 

Vakfın tarihçesine gözümüzü çevirdiğimiz zaman, 
İslamiyetten önce ve İslamiyetten sonra olmak üze
re iki esasta tetkik etmek, incelemek gerekmektedir. 

İslamiyetten önce vakıf, Hazreti Âdem'le başla
mış, İbrahim Aleyhisselam'la devam etmiş ve yavru
su İsmail Aleyhisselam'la -. izniniz olursa « şu duayı 
yapmak suretiyle, insanların ikinci babası olan Haz
reti İbrahim'le oğlu Allah'a şöyle nida etmişlerdi: 
«Rabbena tekabbeî mlnna», «Ey Rabbmuz, beraber 
yavrumla yapmış olduğum bu Beytullah'ı vakıf ola
rak adımıza kabul buyur» diye nida ettiler. Milattan 
1280 sene önce Eti Vakfiyesini zıikretmek, zannedi
yorum ki, Türklerin vakıflara ne kadar önem verdik
lerinin işaretidir. Bugün, İstanbul Arkeoloji Müze
sinde bulunan bu Eti Vakfiyesi, üç parçadan ibaret
tik*. Onlarda hastaneler, onlarda yardımlaşmalar, on
larda aşevleri bu vakfiyenin anaesasını teşkil etmiş
tir. Uygar Türklerine ait olan vakıf bir bez parçası 
üzerinde yazdmış ve bugün Vakıflar Genel Müdür
lüğünün arşivinde muhafaza altında bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; İslamiyetten sonra, daha 
doğrusu İslamın doğusuyla, bilhassa Hazreti Mu-
hamıned'in devrinde, Dört Halife devrinde, Emeviler 
devrinde, Abbasiler devrinde ve özellikle Osmanlılar 
devrinde vakıf şartlarının ne kadar güzel düzenlen
diğini görmek, daha da iyi olmaktadır. Bakınız, Pey
gamberimiz Hazreti Muhammed'in Medine'de, Hay-
ber'de, Fedek'teki vakıf arazileri, elçiler için, misafir
ler için ve yolcular için tahsis edilmişti. Dört Halife
nin hareketi de Hazreti Muhammed'in izinden gitmiş
tir. Emeviler, Abbasiler aynı yolu takip etmişler ve 
bunlar için de, özellikle vakıfların emrini kadılara 
vermişlerdi. Selçuklular devrinde aynı durum devam 
etmiş, Osmanlılar devrinde ise bu vakfın sahasını 
daha da geniş görmekteyiz. 

İzniniz olursa, bazı garp müsteşriklerinin ve bir
çok kimselerin vakıfların aleyhinde konuşmalarına 
cevap babında, Peygamberimizin bir iki hadisinin 
mealini arz etmek istiyorum. Daha önce vakfın ye
rini Kuran-ı Kerim'de aramak, zannediyorum ki ye
rinde olur. Cenabıi Allah «Vefa-ül hayr» buyuruyor; 
«Hayrı işleyiniz, hayır yapınız» buyuruyor; «İyilikle 
yarışa çıkınız» buyurmaktadır; bu, Maide suresinin 
bir âyetidir. Yüce Peygamberimiz, «İnsan vefat ettiği 
znraan defteri kapanır» buyuruyor; ancak.üç şeyden 
dolayı, ölümünden sonra da bu hayrın sevabının de-
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vam edeceğim ifade buyurmuşlardır. Birincisi; «Sa-
daka-i cariye» dediğimiz; yani, vakfın esaslarına gi-
ren çeşmeler, medreseler, yollar, hastaneler yapılan 
kişi adına, ölümünden sonra da sevap defterinin do
lacağının işaretidir ve iyi bir insan, iyi bir evlat ye-
tîştirirsc, o evladın babası için yaptığı dua da, Allah 
katında ölümünden sonra da devam eder ve bunun 
yanında bir âlim, yetiştirmiş olduğu talebelerinin ya
pacağı -dua bakımından da Allah katında o âlim için 
sevabın yazılacağım, Yüce Peygamberimiz hadislerin
de buyurmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri; görüyorsunuz ki, uzun ko
nuşacak olursak vakfın İslam Hukukundaki yerini 
daha iyi anlamış ve daha iyi kavramış olacağız; iima 
bu kadarldda iktifa ediyor ve geçiyoruz. 

Müslüman Türk milletinin sosyal yardımlaşma 
vakfında, öksüz kızların evlendirilmesi için madde 
ayrılmışta*. Müslüman Türk milletinin dini gayeli va
kıflarında, yine, kimsesiz kalan yavruların okutulma
sı için kendi iaşelerini, kendi yurtlarında beslemek, 
barındırmak içm yaptıklan vakıflar vardır. Böylece, 
müsteşriklerin Garp dünyasının Islamiyete dil uzat
maları kasıtlıdır. İslamiyet ve Türkler bu sahada 
garplılara her zaman için önderlik yapmışlardır ve 
onlar Türkleri kopya etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar, idaresi bakımından 
2 kısma ayrılmaktadır: Mazbut vakıflar, idareleri 
Devletçe yürütülen vakıflar sınıfına girerler. İkincisi, 
mülhak vakıflar, mütevellileri tarafından idare edi
lip, teftişi Devletçe yapılan vakıflar sınıfına girmek
tedirler. 

Anayasamız ile vakfı karşı karşıya getirdiğimiz 
zaman, Anayasanın 4 unsurunu vakıflarla mukayese 
etmek mümkündür: İnsan hak ve hürriyetleri, insan
lık haysiyeti, milli dayanışma, sosyal adalet, vakfın 
gerekçesini teşkil etmiştin Anayasamızın bu 4 ana-
esası da vakti tarif etmiştir. 

Sayın miilîetvekiîler:; 3 . 3 .1924 târih, 429 sayılı 
Kanunla Seriye ve Evkaf Nezareti kaldırılmış ve bu
nun yerine,-Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur. 27 . 6 . 1950 tarih ve 6706 sa
yılı Kanun çıkartılmış ve vakıflara bir veçhe veril-
m.ştiı. 21 ,, 5 . 1970 tarih, 1262 sayih Kanunla Va
kıflar Genel Müdürlüğüne smai, zirai, ticari ve eği-
*tim sahalarında ekonomik girişim ve yatırımlarda bu
lunma imkânı sağlanmıştır. 

O halde vakıfları kısa olarak tanıtmak gerekirse : 
1. Başbakanlığa bağlı; 
2. Tüzelkişiliği haiz; 

3. Katma bütçeli bir kuruluş diye tarif ederiz. 
Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de

ki sosyal hizmetlerine girecek olursak, hayli vaktini
zi alacağım için kısa kısa bazı hususlara değinip, öy
lece bütçemizin anaesaslannı tarif etmiş olacağa. 

Değerli milletvekilleri, Milli Selamet Partisinin bu 
mevzudâki anaesaslannı izah eden Sayın Salih Öz-
can, Vakıf Şartnamesinin sonunda yer alan, «Allah* 
in, meleklerin ve insanların laneti, o vakıf şartlanm 
yerine getirmeyenin üzerine olsun» hükmünden bah
settiler. 

Değerli milletvekilleri, bizim tek bir gayemiz ve 
tek bir amacımız vardır, o da şudur: Vakıf tarafın
dan vakrf şartlanna uygun ne ise Türkiye'de onu 
yapmak bizim başlıca görevlerimiz arasındadır. (Al
kışlar). Vakıf Şartnamesinin dışında kullanüan, veri
len ve başka manada kullanılan ne gibi gayri men
kuller varsa, en kısa zamanda bunları ıslâh etmek ve 
esas nüvesine döndürmek bizim görevimiz olacaktır. 
(Alkışlar). 

Yalnız şunu da arz etmek istiyorum ki, Ayasofya 
Camii ite ilgili beyanatını şükranla karşılıyorum. Ve 
fakat 4 sene müddetle, müze olan Ayasofya Camiini 
neden ibadete açmadılar?... 

Mesele burada. 

Değerli milletvekilleri, Ayasofya Camii bir istis
mar konusu haline getirilmemelidir. Bu, eğer, müze
den cami haline getirilecekse ve Fatih Sultan Meh
met'in «Bu benim vakfımdır» dediği o güzel cami 
için, benim ruhumda canlanan tek bir vakıf var, bir 
şart var; İstanbul Bizanslılardan alındığı zaman, Fa
tih o camiye gidip namaz kılmıştır. O Fatih'in vak
fiyesi yerine gelmiş ve bundan sonra istismar konu
su yapılmadan önce, kendi aramızda karar vermek 
suretiyle, ne yapılması gerekiyorsa, biz açıkça yap
mak niyetindeyiz. Bunda hiçbir korkumuz da yoktur. 
(CHP sıralanndan alkışlar). 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsünün üç 
hususunu yüksek huzurlanmzda dile getirmek istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri. Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne bağa ve bu müdürlüğün % 75 oranındaki ser
mayesiyle çalıştırılan Vakıflar Bankası Genel Müdür
lüğünü ele aldığımız zaman, birçok şirketlesde his
sesi vardır. Şu kadarım «eylemek istiyorum : Üç şh*-
ket veya dört şirket müstesna, diğer şirketlerde maa
lesef zarardadır. Onları, vaktinizi almamak için zik
retmek «temiyorum, fakat titizMkle bu konıdara eğil-
miş bulunmaktayız. 
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İkinci husus, Vakıflar Genel Müdürlüğünde, alı
nan personel, yerleri değiştirilen personelle ilgilidir. 
îzin verirseniz bir aylık müddet içinde Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüyle ilgili, personel hakkında bazı hu
susları kısa olarak açıklamak niyetindeyim. 6.7.1976 
ve 6.11.1976 tarihlerinde yapılan imtihanla ilgili dos
yalardır bunlar. 6 Kasım 1976 talihinde yapılan dev
let memuriyeti imtihanını kazananların yekünü; yük
sekokul mezunları 54, lise mezunları 388, ortaokul 
mezunları 193, ilkokul mezunları 195, yelıûn 830'dur. 
Bunların durumunu şu anda izah edecek vaziyette 
değilim, tespit edemedim. 6 Temmuz 1976 tarihinde 
yapılan devlet memuriyet imtihanını kazananların ye
kûnu; yüksekokul mezunları 29, Ese mezunları 509, 
ortaokul mezunları 128, ilkokul mezunları 156, ye
kûn 822 kişidir. Bunlar üzerinde çalışmalarımız de
vam etmektedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne görev 
için yapılmış bu imtihanlar? 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Memuriyet görevi. 

Vakıf fer Bankası Genel Müdürlüğünün 1976 yı
lındaki zararı doğrudur. 1977 yılındaki kârı, rakam 
olarak izin verirseniz izah etmek istemiyorum, ama 
kârdadır değerli arkadaşlarım; bunda endişeniz ol
masın. Yalnız 1978 yılında 16 yerde Vakıflar Bankası 
Genel Müdürlüğümüz, yeni şubeler açacaktır; onla
rı saymak istiyorum: Manavgat - Antalya, Germen
cik - Aydın, Gerede - Bolu, Mudanya - Bursa, Ça
talca - İstanbul, Tuzla- - İstanbul, Bayındır - İzmir, 
Buca - İzmir, Büyükçiğli - İzmir, Cumaovası - İz
mir, Yeşilyurt - İzmir, Muş, Hendek - Sakarya Kay
seri 2 nci şube, Otogar - Konya 2 nci şube ve Mut -
İçel olmak üzere 16 yeni şube hizmete girecektir. Bu
gün Türkiye'de Vakıflar Bankasının 206 şubesi var
dır. Bunların 29 şubesi İstanbul'da, 18 şubesi Anka
ra'da, 9 şubesi İzmir'de, 5 şubesi Adana'da, 2 şubesi 
Konya'da 3 şubesi Bursa'da, 2 şubesi Gaziantep'te 
olmak üzere yekûnu daha ziyade bunlar teşkil etmek
tedirler. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi
nin sayın sözcüsünün dile getirdiği üçüncü husus, 
yurtlar meselesidir. Yurtlarla ilgili kısa bilgi arz et
mek istiyorum. Maalesef yurtlarda barındırılan ve 
yurtlarda yaşayan yavrulara verilen miktar çok azdır. 
Günlük bedel, para olarak 13 Türk lirasıdır. Değerli 
milletvekilleri, bunu artırmak niyetindeyiz. Bu paray-
ya bunların akşam ve sabah öğün paralarını ve iaşe
lerini temin etmek mümkün değildir. Âmâlarla ilgili 

ayrılan tahsisat - eğer yanılmıyorsam - 15 milyondur. 
Bunlar bugüne kadar yerinde kullanılmamıştır; ama 
bizim amacımız, hakikaten bu âmâları gerçek mana
da tespit etmek suretiyle, bu ayrılan tahsisattan onları 
yararlandırmaktır. 

1974'te ortaöğretim için ayrılan yurt sayısı 44'tür. 
Burada barındırılan öğrencilerin sayısı 4 872'dir. 1974 
yılında yüksek tahsil için açılan yurt sayısı 3 ve bura
da barındırılan öğrenci sayısı 727'dir. 1975'te ortaöğ
retim için 1 ilave yurt yapılmış, 100 öğrenci ilave 
olarak alınmıştır. Yüksek tahsil için 1 yurt açılmış, 
100 öğrenci alınmıştır. 1976 yılında ortaöğretim için 
5 yurt açılmış, 410 öğrenci alınmış. Yüksek tahsil için 
2 yurt açılmış, 220 öğrenci alınmıştır. 1977 yılında 
ortaöğretim için 1 yurt açılmış, 108' öğrenci alınmış-
tıi'. Yüksek tahsil yurt sayısı 7 arttırılmış, 1 290 öğ
renci alınmıştır. Toplam ortaöğretim için 51 yurt bu
gün mevcut ve bu yurtlarda 5 482 öğrenci kalmakta
dır. Yükseköğretim için 13 öğrenci yurdumuz var
dır, 2 337 öğrenci kalmaktadır. 1978 yılında orta
öğretim için 1 yurt planlanmıştır açılmak için, 200 
öğrenci ancak alabilecek durumdayız. Yüksek tahsil 
için 3 öğrenci yurdu açacağız, 300> öğrenci alınacak
tır. Buna göre toplam 52 yurt, 5 682 öğrenci orta
öğretimde; yüksek tahsil için 16 yurt, 2 637 öğrenci 
alınması planlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, köy camilerine ve dernek
lere yapılan yardıma gelince; onu da gerçek rakam
larıyla yüksek huzurlarınızda arz etmek istiyorum : 

1974 yılında 1 643 köye 19 491 €87 lira verilmiş
tir. Derneklere (adedini tespit edemedik) 8 410 000ı 
Türk Lirası verilmiştir. 1975 yılında 4 340 köye 28 
milyon Türk Lirası yardım yapılmış, dernek camileri
ne 545 derneğe 6 887 00ü Türk Lirası verilmiştir. 
1976 ile 1977 yıllarında 7 246 köye 68 850 000 Türk 
Lirası verilmiş; dernek camilerine ise, 1 222 derneğe 
17 465 621 Türk Lirası verilmiştir. Toplam olarak ifa
de edecek olursak, 13 229 köye 1974 yılından bu ta
rafa 116 341 087 Türk Lirası verilmiştir. 1 767 derne
ğe 32 762 621 Türk Lirası verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1974 yılında 162 kişinin 
tayini yapılmıştır. 1975 yılında 147 kişinin tayini ya
pılmıştır, 1976 yılında 81 kişinin yeri değiştirilmiş, 
1977 yılında 211 kişinin yeri değiştirilmiş, 1978 yılın
da ise 52 kişi tayin edilmiş, ancak bunlar iptal edil
miştik*. 

1 . 3 . 1974'den 31 . 12 . 1977 tarihine kadar ayrı
lanlar 363 kişi, dava açanlar 120 kişi, Danıştayda da
va kazananlar 34 kişi kaybeden 16 kişi, uygulanan 21 
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kişi, derdest olan bugün Damştayda 45 dava var, uy
gulama yapılacak olan 13 kişidir, bunların hepsi uygu
lanacaktır değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

Değerli milletvekilleri, 1978 yılı için öngörülen bazı 
ödeneklerden - izniniz olursa - bahsetmek istiyorum. 
Cami derneklerine 1978 yılı bütçesinden 46 milyon li
ra ayrılmıştır, bu miktar azdır değerli milletvekilleri. 
46 milyonla hiçbir şey yapamayız. Bunu yüksek hu
zurlarınızda arz etmek istiyorum. 

Köy camilerine 100 milyon Kra ayrılmıştır, yal
nız bu paraların tevziinde adil olacağıma yüksek hu
zurlarınızda söz vermek istiyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

Yüksek huzurlarınızda, Bütçe Karma Komisyonun
da görev yapan arkadaşlarıma Kocatepe Camiine 15 
milyon ayırdıkları için teşekkürü bir borç biliyorum. 

1978 yılında öğrenci yurdu, iş hanı inşaatı ve ona
rımı için 80i 710 000 lira harcanacaktır. Vakıf Guraba 
Hastanesi ikinci kısım inşaatıyla tıbbi malzeme alım
ları için 47 milyon lira sarfedilecektir. Eski eserlerin 
onarım ve restorasyonu için 220ı milyon ödenek ön
görülmüştür, bunlar yerinde kullanılacaktır. 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü arkadaşıma, bir iki 
hususta benim gibi düşündükleri için teşekkürü bir 
borç biliyorum. 

Yurtlardaki öğrenciler için 13 lira ayrıldığı doğru
dur, artırılacaktır bundan emin olmalarını bilhassa 
rica ederim. 

Teberruat eşyasının teslimi konusunda, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ara
sında bir yönetmelik çıkarılmıştır ama, maalesef bu
güne kadar uygulama safhasına geçilmedi. Sebebi de, 
personel ve para bakımından bir ödeneğin bulunma
masıdır. Fakat, en kısa zamanda bunun için de gerek
li titizliği yapmak, göstermek niyetindeyiz. 

Arkadaşımın müsterih olması gerekir. Bilme, mü
him bir husustur. Her halde biz bu ilime ihanet ede
cek değiliz. Endişesi bulunmasın, en iyi şekilde bu 
Genel Müdürlüğü tedvir edeceğimize dair yeniden 
inanmanızı beklemekteyim. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde - zaptedcbildiğim kadar - tenkit edi
len konuları kısaca izah etmiş bulunuyorum. Bu Ge
nel Müdürlüğümün Bütçesinin, memleketimize, mil
letimize ve bu camiaya hayırlı, uğurlu olmasını Ce
nabı Allah'tan niyaz ediyor, sizlere saygılarımı sunu
yorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Soru
lar vardır, ayrılmayınız lütfen. 

Soru soracak üyeler sırası ile işaret buyursunlar : 
Sayın Durmuş Ali Çalık, Sayın Gündüz Onat, Sa

yın Öner Miski, Sayın Süleyman Sabri Öznal, Sayın 
İhsan Kabadayı, Sayın Çağlayan Ege. 

Başka soru soracak sayın üye?.. Yok. Teşekkür 
ederim, soru sorma işlemi bitmiştir. 

Önce yazılı soruları yöneltiyoruz Sayın Bakana : 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bakandan cevabına de
laletinizi arz ederim. 

İstanbul 
Çağlayan Ege 

1. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük vilayetle
rimizde vakıflara ait araziler üzerinde yüzlerce gece
kondu, yıllar önce yapılmıştır. Bu yöreler, 775 Sayılı 
Gecekondu Yasası gereğince; İmar ve İskân Bakan
lığınca, gecekondu önleme ve ıslah bölgeleri olarak 
onanmıştır. 

Bu bölgelerdeki (Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, 
Küçükköy, Kazhçeşme vs. gibi) gecekondu sakinleri
ne arsa tapularını vermeyi düşünüyor musunuz? 

2. Bu gayrimenkullerin tapularını verecekseniz, 
ne zaman olacağını bilmek isterim. 

3; Arsaları gecekondu sakinlerine verecekseniz, 
davalardan ve ücreti vekâletlerden vazgeçecek misi
niz? 

BAŞKAN — Soru tamamdır Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Çağlayan Ege'nin sorularını izin verirseniz kısa kısa 
cevaplandırmak istiyorum. 

İstanbul'da yapmış olduğum basın toplantısında 
belirttiğim gibi; Zeytinburnu, Okmeydanı, Kazhçeşme 
vesair bölgelerde gecekondu ve şehirleşmiş durumda 
olan bu vatandaşlara tapu verilmek için Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünde çalışma yapılmaktadır, üç madde 
halinde Hükümetimiz tarafından en kısa zamanda 
Parlamentoya sunulacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Göçmen?.. Buradalar. Sorularım okutuyo

rum : 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların, Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Yaşar Göçmen 
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1. Üç yıldan beri Vakıflar Genel Müdürlüğü gö
revinde bulunan Sayın Prof. Dr. Osman Çatakh, bu 
göreve hangi Başbakan zamanında atanmıştır? 

2. Bütün talebe yurtlarında sürekli olarak anar
şik olaylar süregeldiği halde, Vakıflar yurtlarında hiç
bir olayın çıkmamasının sizce sebepleri nelerdir? 

3. Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinin dinine 
bağlı olması, sizin hukuki ölçülerinize göre resmi hiz
mette bulunmalarına mani bir hal midir? 

4. Sayın CHP sözcüsünün temas ettiği, Türkiye-
mizde yüksek seviyede din adamı yetiştiren Diyanet 
İşleri Başkanlığının istifadesine tahsis edilen Haseki 
Külliyesi tahliye ettirilecek midir? 

5. İstanbul'da Beşiktaş CHP ilçe merkezi kaç yıl
dır, kaç lira bedelle Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
binada oturmaktadır? 

6. Diyarbakır Vakıf İşhanmdaki dükkânların 
yüzde 100 ila yüzde 500 arasında kira artırılmasındaki 
sebepler nedir; bu uygulamanın durdurulması düşü-, 
nülmekte midir? Örneğin; 1 000 Türk liralık bir dük
kân 4 000 liraya çıkartılmıştır. 

7. Diyarbakır'da büyük ihtiyaç duyulan bfr iş
linin ve yurt inşaatı düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Soru bu kadar Sayın Bakan, buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın IBsşkan, bu sorulara yazı'ı olarak ce
vap vereceğim. Yalnız bir hususu arz etmek istiyo
rum : 

ISugün vakfa ait dükkânlarda, gayrimenkullerde 
oturan kişilerin öze! şahısların vermiş olduğu dükkân
larla aynı paraleldeki seviyede kiraları artıracağıma 
dair bundan önceki toplantılarımda ve demeçlerimde 
arz etmiştim. Vakfın da gereği budur, bunu yapaca
ğım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşökkür ederim. Soru cevaplandırü-
nıışihr. Yazılı soru yoktur. Yalnız, yazılı bir soru ma
hiyetinde sayın Timurağaoğlu'nun temennisi vardır, 
bunu soru olarak kabul etmedim, yalnız temenni ola
rak Genel Kurula sunuyorum: 

«İstanbul Ayosofya Camii'nin ibadete açılmassnı 
Yüce Meclisten istiyoruz.» şeklinde bir temennidir. 

Sayın Bakan daha önceki konuşmalarında bunu 
cevaplandırılmıştır. 

Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 
Sayın Durmuş Ali Çalık, buyurun efendim. 
DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Sayın Baş

kanım, soracağım şu sözlü sorumun cevaplandınlma-
sını sayın Bakanımdan dilerim: 

Konya'nın anamerkezinde Vakıflar binasının yüz
lerce metrekarelik kısmı, bugün Milli Selâmet Parti
si bayrakları ile dalgalanmaktadır. Hiçbir ihale işlemi 
yapılmadan bu kadar geniş bir yerin böyle bir partiye 
tahsisi hakkında bir bilginiz varım ve bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Tek soru mudur Sayın Çalık? 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Tek soru efen
dim. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim, buyurun. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam

la) — Bilgim vardır ve işlem devanı etmektedir. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Gündüz Onat? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Beşik-
tr^ialki, İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisinin kal
dığı binayı unutuyor musunuz? (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın Bakan ge
rektiği şekilde cevaplandırıyor, lütfen sükuneti mıu\a-
faza edin. 

SEBATİ ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
bir soru sorabilir miyim efendim? Özür dileyerek. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, soru sorma işlemi
ni kapattık. Usulümüze göre, soru sorma işleminden 
sonra yeni bir imkân veremiyoruz, özür dilerim efen
dim. 

SEBATİ ATAMAN (Ankara) — Özür dîlerim o 
halde. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
Buyurun Sayın Onat. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkanım, 
ben iki soru soracaktım. Onun için söz aldım. İzin ve
rirseniz bir soru hakkımı Sayın Ataman'a verebilirim. 
Kaibul buyurursanız. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yok. Emsal teşkil 
etmemek üzere kabul ediyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

SEBATİ ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla Sayın Bakanın şu sualime cevap verme
sini rica ediyorum. 

Ayasofya'nın veya herhangü başka bir mahallin, 
ibadete kapatılması hakkında, Türkiye Cumhuriyetin
de alınmış bir karar var mıdır? 

BAŞKAN — Sorunuz bu kadar mı? Teşekkür 
ederim efendim. 

Evet Sayın Bakan. 
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DEVLET »AKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Sayın Başkan, bunu daha önce arz etmiştim. İzin 
verirseniz bunu cevaplamaya lüzum yok. Ama yazılı 
olarak cevaplandırabilirim. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Daha önce cevaplandırdığınızı bildi
riyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Demin cevaplandır
dı ya bu soruyu Bakan? 
- BAŞKAN — Sayın Kaya, bu türlü hitabet olmaz. 

Buyurun Sayın Onat. 
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Aşağıdaki soru

mun Sayın Bakanımızca bilindiği ölçüde cevaplama
sını istiyorum; 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Yıllarca gerek 
Yüce Mecliste, gerekse Türkiye'nin her köşesinde 
eserleriyle, anıtlarıyla, malbetleriyle iftihar ettiğimiz ve 
bunu hatta zamanla istismar ederek seçim meydanla
rında kullandığımız ve ebediyen yaşatmaya gayret ede
ceğinizi bildiğiniz Osmanlı İmparatorluğunun değerli 
padişahlarının ve değerli sanat adamlarının, gerek 
Türk 'topraklarında* gerekse Avrupa topraklarında bu
lunan mabetlerine, mescitlerine, köprülerine ve ilmi 
külliyelerine, son iki yıl içinde hükümetlerce ne kadar 
hakim ve onarım tahsisatı ayrılmıştır? 

Yine 1976 ve 1977 yılları içinde seçim yatarımı için 
yeni camiler yapılmak üzere ne kadar tahsisat ayrıl
mıştır? 

Bunu Sayın Bakanımdan diliyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onat. Buyu

run Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Sayın Başkan, bu rakamları biraz önce Yüce He
yete arz etmiştim. Fakat değerli arkadaşıma, izin ve
rirse yazılı olarak bu rakamları arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşskkür ederim efendim. 
Sayın Öner Miski, buyurun efendim. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, aracılı
ğınızla Sayın Bakandan iki sorum var: 

Eski Bakan zamanında Vakıflar Genel Müdürlü
ğünde, hanım memurların birçoğu eşlerinden ayrılarak 
başka başka yerlere gönderilmek suretiyle, görevlerin
den istifa etmeye zorlanmıştı. Bu nedenle de pek çok 
hanım memur Vâkıflar Genel Müdürlüğünden ayrıl
mak zorunda bırakılmıştı. 

Soru 1. Bu hanım memurların uğradıkları haksız
lıkları giderecek bir çözüm düşünüyor musunuz? 

Soru 2. Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda bundan 
evvelki bakanın zamanında devam eden hanım me
mur istihdam etmeme politikasını sürdürecek misiniz, 
sürdürmeyecek misiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayen Miski. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 

— Sayın Başkan, arkadaşıma şunu söylemek istiyo
rum. Kanuni bakımdan bir sakınca yoksa, Aîlahın bir
leştirdiklerini biz de elbette birleştireceğiz. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süleyman Sabri Öznal, buyurun efendim* 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakanımdan çok mühim bir mevzuu 
aydınlatmasını rica edeceğim: 

Edirne'mizin İpsala ilçesinin 35 bin dekar vakıf 
arazisini 8-10 aile işlemektedir. Yıllarca bu böyle de
vam etmiştir. Bu toprakların fakir çiftçiye kiralan
ması (Küçük parçalara bölünerek) kiralanması düşü
nülüyor mu? 

2. Tarihi Edirne'mizin 300 adet camii ve yüzlerce 
tarihi yapısı milliyetçi geçinen hükümetlerce ihmal 
edilmiştir. (Gürültüler) Yemlerinin yapılmasına itira
zımız yoktur; fakat Selimiye dahil 300 camiin ve di
ğer tarihi köprü ve hanların ihmal edilmesine içimiz 
razı olmadığı için, Hükümetçe ne düşünülmektedir? 
Bunu rica ediyorum. 

3. Onarılan Rüstem Paşa ve Ayşe Kadın Hanla
rının bedestenlerinin (Fransızların yardımlarıyla ona
rılmıştır) turistik gayelerle kullanılacağı ne zaman kul
lanılacağı ve nasıl tertipleneceği düşünülüyor mu? 
Bunların büyük bir bölümünün MC Hükümetinin 
yurt diye açtığı Selâmet ve Hareket yuvalarından na
sıl kurtarılacağı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Sayın Başkan, bu konular tetkike değer olduğu için 
yazılı olarak arkadaşıma Cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kabadayı, buyurun. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Saysn Başka

nım, belki hafızam yanılmış olabilir. Gelmiş geçmiş. 
bakanlar içerisinde, vakfın ve vakfiyenin ne olduğunu 
bilen, meslekten gelen bir muhterem bakan olduğunu 
zannediyorum; vakfın ve vakfiyenin keyfiyetini bilir
ler,. Vakfiyeye riayet etmeyen kişinin ömür boyunca 
yüzü gülmez, içi huzur duymaz, çoluk çocuğu olmaz, 



M. Meclisi B : 111 20 . 2 . 1978 O : 3 

saadet yanına gelmez, uhrasında cennete kavuşamaz, 
Affı İlâhiyeye mazhar olmaz. Sayın Bakan bunu çok 
iyi takdir eder. Bir insanın bir işi bilmeyerek yapma
sı büyük vebal taşır. Bu ölçü içerisinde vakfiyenin ve
bali de, kısa çizdiğim tablo içinde olduğuna göre, 
kendileri en az 200 sene geriye gitmeye vakıf gayri 
menkullerinin hangi şike yollarla, hangi hile-i şer'iye 
yollarıyla ihale edilip adam kayrıMığımn, fakir fukara 
olsa canım kurban olsun, gözü doymaz zenginlerce.. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen sorunuzu ke
sin olarak sorun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu seleksiyonu 
kuracak mısınız? Bu seleksiyonu kuracak mısımz? 
Babam da olsa, kuracak mısınız Sayın Bakan? Bu 
elemeyi yapacak mısımz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz bu kadar mı, tamam mı so
runuz Sayın Kabadayı? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Tamanr Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 

— Sayın Başkan, Sayın Kabadayı'nın işaret ettiği 
şartîara riayet etmek suretiyle çalışmaya devam edi
yoruz şu anda. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Allah razı ol
sun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Saym Çağlayan Ege, bir de sözlü sorunuz var de

ğil mi efendim? 
Buyurun. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Evet Saym Baş

kan. 
Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın aracılığınızla 

Saym Bakana iletilmesini arz ederim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait ülkemizdeki pek 
çok tarihi eserin onarımları bugüne kadar belli, bir 
sistem içerisinde yapılmamıştır. Bunun reorganizas-
yonunun yapılması, ülkedeki bütün vakıf eserlerin 
onarımüarıyla ilgili bir program yapılmasını Sayın Ba
kanımız düşünüyorlar mı? Sualimin 1 ncisi bu. 

Üçüncü sorum sayın arkadaşım Öner Miski sor
duğu için onu sormayacağım efendim, çok teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Saym Başkan bundan önceki konuşmamda belirt
tiğim gibi, Bütçemize 220 milyon lira onarım için pa
ra konmuştur. Bunları belirli bir program içerisinde 
sarf edeceğime inanabilirler. Zaten milletvekili arka
daşlarımı da davet edip bölge bölge bu hususta kendi 
bilgilerine müracaat edeceğim. 

Yurtlarla ilgili durumlara gelince, onları denetim 
alına almış bulunuyoruz, teftişlerimiz devam etmekte
dir, herhangi bir ideolojiye izin vermeyeceğimize de 
inanmalarını bilhassa rica ederim. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başkaca soru kalmamış, sorular cevaplandırılmış

tır. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Efendim hürmetlerimi sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Aleyhte, 
Sayın Müfit Bayraktar, buyurun. (CHP sıralarından 
«Bravo Müfit» sesleri, alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu derin teveccühünüz sami
miyse aynen kabul ederim. 

DURMUŞ ALI ÇALIK (Konya) — Tabii, tabii 
samimi. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Terzil mak-
sadıysa aynen iade ederim. Burada gerçekleri konuşu
yoruz, meseleler üzerinde görüşlerimizi sunuyoruz, bu
nun aşırı derecede alkışa mahal olan yönü olursa, ta
mam, teşekkür ederim. 

Vakıflar Bütçesi üzerindeki kişisel görüşümü arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarım çok toleranslı du
yarlı olmaları icap ederdi. Eîbetteki istismar silahları
nızı elinizden alıyoruz, balonunuzu patlatıyoruz, verdi
ğiniz sözler millet nazarında ağırlığını kaybediyor. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, gülmeler, alkışlar) 
O nedenle bu derece geniş hareket etmek zorundası
nız. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Hiç yakışma
dı, bu hiç yakışmadı. 

2 ncisi: Vakıflara ait bulunan öğrenci yurtlarında 
öğrenci niteliğini kaybetmiş olan belli bir siyasal ör
gütün ideolojisini ve o siyasal örgütün amblemlerini 
yayan pek çok kişinin bu yurtlarda barındığını öğre
niyoruz ve basından izliyoruz. Bu yurtlarda yeni bir 
denetim ve yönetmeliğe uygun öğrenci alınmasını dü
şünüyorlar mı? 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, vakıflar tarafından satışa çıkarılmış olup 
da, gayri müslimlerce alınmış olan kilise ve havralara, 
vakıf olarak yapılmış bulunan yerlerin alınması hu
susunda bir çahşmanın yapılıp yapılmadığını öğrene
memiş bulunmaktayız. Oysaki, bu konuda Hükümeti
mizin bir çalışması vardır, ve bu çalışmanın devam et
mesi gerekliliğine inanmaktayız. 

Bunun yanında Karaköy'de Necatibey Caddesinde 
Ermeni Kilisesi, İş hanı şekline getirilmektedir; oysaki, 
Lozan Antlaşmasına göre tamiratı dahi mümkün de
ğildir, kimin tarafından izin verilmiştir ve ne şekilde 
yapılmıştır? Bu durumun da tetkikinde yarar vardır. 

Bunun yanında milliyetçiyiz diye geçinenler, Er
meni ve Rumların elinde olan meselelere değinen ko
nuşmacıyı dinleme lütfunda dahi bulunamazlar, çün
kü meselelerden uzak durumdadırlar. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, gülmeler, aîkışlar) Aferin. 

Ve hâlâ, öyle ümit ediyorum ki, vakıf malarından 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe binası olarak yararlan
mış bulunulan bir teşkilatın da olabileceği söylenmiş
tir; Beşiktaş'daki bu binanın nereden kiralanmış ol
duğunu ve Beşiktaş'daki Cumhuriyet Halk Partisi İl
çesinin kime ait olduğunu, ne şartlarla kira ödendiği
nin de sorulması zamanı gelmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bize ait. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ayda 6 bin lira 

ödeniyor. 
BAŞKAN — Sayan milletvekilleri rica ediyorum. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Ba

kandan bu konunun da cevaplandırılmasını hassaten 
istirham etmekteyiz. 

Yine bu arada Kumkapı'da kilise bahçesine çay 
bahçesi olarak izin verilmiştir ve çay bahçesi yapılmış
tır, fakat son zamanlarda bu çay bahçesinin yıkılmış 
olduğu öğrenilmiştir, fakat bu kilisenin restore edil
mesine göz yumulmuştur ve restorede birtakım suni 
delikler açılmak suretiyle zamanında kurşun yağdırnl-
mış şeklinde, kurşun delikleri vardır şeklinde bir gö
rüntü yaratılmıştır. 

Görüyorsunuz ki, tarihi değerlerimiz yanında Va-
kıflar'ın görevi, Rumların ve Ermenilerin elinde bulu
nan kiliselerin de işlerliği ile ilgilidir. 

Bugün memleketimizde oynanan oyunlardan biga
ne kalıp sadece laf salatası yapan Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, gülmeler, 
alkışlar) böyle gerçekleri öğrendiği zaman, böyle ger
çeklere el atıldığı anda elbette mahcup olacaklardır, 

mahculbiyetin ifadesi olarak güleceklerdir. Gülmek, 
mahcubiyetin ta kendisidir. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, gülmeler, alkışlar) 

Bu arada Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden bir 
konunun daha aydınlanmasını istirham ediyorum. 
(CHP sıralarından gülmeler, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — İhale ile 

vermiş olduğunuz ve Edirne'de bulunan Kervansaray 
Oteli'ni, Karşılıklı mukavele olmasına rağmen, şartlar 
yerine getirilmediği içindir ki, mahkeme kapılarına 
düşülmüştür. Bunun yanında müstecirîer ve bu gibi 
yerleri işîetenbr, turistik döviz getirebilmek, için var 
gücüyle çalıştığı halde, turistleri memnun edemedik
leri g?bi mağdur olmaktadırlar. 

Temennimiz odur ki, bu gibi yerlerdeki hukuki 
nizaüarın süratle ele alınarak tedavi edilmesi ve Anka
ra'deki devam eden Kuran inşaatının bir an önce bi
tirilmesidir. 

Benim sözlerim bundan ibarettir. 
ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Bugüne kadar nere

deydiniz? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bugüne ka
dar olmayanı var ettik; var olanı yaşatmak senin hak-
kındır. Yapamazsan ineceksin aşağıya. (CHR sırala
rından «Bravo» sesleri, gülmeler, alkışlar) 

1978 Bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. Sağolu-
nuz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, gülmeler, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Vakıflar CbneL Müdürlüğü 1978 mali yılı Bütçe 
» 

Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1978 

mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (754 710 0C9) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetveli ve 
cetvelin bölümlerini okutup ayrı ayn oylarınıza suna
cağım. 
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<A) Cetveli 
Bölüm 
<Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

111 Vakıf işlemlerinin Yürütül
mesi. 

BAŞKAN — Bölümü oylaıam-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir* 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İş
lemler 

55 834 000 

139 257 000 

567 809 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edeu-ı 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler İİL 810 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarmı-
za sunuyorum; Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi*, bağlı (A) cstveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler;.. Kabul' edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Vakıflar Genel» Müdürlüğünün gelir*-

lari bağh, (B) işacetii cetvelde gösterildiği- üzere 
(7S4 71-0 OBA) ika olarak tahmin- edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümlerini ay
rı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 

(B) OETVELÎ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 244 648 000-

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 540 062: OOOJ 

BAŞKAN — Bölümü oylarımı
za sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu (B) cetveliyie bir
likte oylarmıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul. 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1978 

mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri*-
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir-. 

Bü cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re* tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978" maK yılında da 
devam olunur. 

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

' 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — (B> işaretli cetvelin Hazine yardımı 

maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek fazlalarını lüzumunda; 

a) 111 nci. vakıf işlemlerinin yürütülmesi progra
mının 01 nci alt programının 001 nci (Mülhak ve ye
ni vakıflar ile mazbut vakıf emlâkinin yönetimi, işle
tilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 300* 400, ve 
8043 ncü. 

b) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 nci alt programının 001 nci (öğren-

I ci yurtları, imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 300* 
; 400, 500 ve 600 mcü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
\ Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo-
| rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edii-
|| miştiı. . 

6 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 6. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
j haklan, Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 
İ ve 13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir, ~ 

! BAŞKAN — 6 nci:maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
\ Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş^ 
\ thv 
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7 n d maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen Kanunların uygulanmasın
dan doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı için
de gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişin. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan dev-

roüunan nakit tertibinde husule gelecek gelir fazlasını, 
1252 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açı
lan öze! fona yatırılmak üzere, (A) işaretli cetvelin 
mezkûr Kanunla ilgili program, alt program, faaliyet 
Veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — 2762 sayılı Kanunda öngörülen taviz 

bedelleri, 1319 sayılı Kanun gereğince verilen beyan
namelerdeki değerlere göre hesaplanıl'. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul cdil-
m'şîii'. 

10 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişin', 

11 nci maddeyi okutuyorum* 
Madde 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 

Bakanı yürütül,. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, feilahara 
açık oylarınıza sunulacaktır. (CHP sıralarından «Te
menni, temenni sesleri.) 

Efendim, açık oylarınızdan sonra o temennide bu
lunacağız tabii. 

2. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 

Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S, Sayısı : 729) 
(Devam) 

C) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü 1978 mali yılı Bütçesinin görüşülmesine ge-
çîyoruZi 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Gruplar adına söz alan sayın üyeler1: Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Şükrü Abbasoğlu, Milli Se
lâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdüîkadir Timur-
ağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Tahir Şaşmaz, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Cavittin Yenal. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sayın Ke
mal Cevher, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem Ali 
Sanoğlu, Sayın Mehmet Özutku, Sayın İlhan Aytekin, 
Saym Halil Karaatlı, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Şe
ner BattaL 

Söz sırası Sayın Adalet Partisi Grupu adına Şük
rü Abbasoğlunda. Buyurunuz Sayın Abbasoğlu. 

Sayın Abbasoğlu, sürenizi aşmamanızı rica ediyo
rum; süreniz 20 dakikadn'. 

AP GRUPU ADINA ŞÜKRÜ ABSASOĞLU 
(Giresun) — Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1978 
yılı Bütçesi hakkında, Adalet Partisinin görüşlerini be
lirtmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Önce, bu Genel Müdürlüğün görevlerin neler ol
duğunu anahatlarıyla belirtmekte fayda görüyorum. 

Ülkemizin İklim ve yağsş rejimini ortaya koymak, 
İklim hareketlerini, yurdun yağış sistemini ve su 

rejimini takip ve tespit etmek, 
Sulh ve savaş zamanlarında havada, karada ve 

denizde yapılan harekatın her türlü meteorolojik des
teğini sağlamak. 

Nükleer silahların etrafa yaydığı radyoaktif serpin
tilerle ilgili meteorolojik değerleri vermek ve toplumu 
bu silahların zararından koruyucu tedbirleri saptamak. 

Zirai mücadele sahalarına ait gerekli hava tahmin
lerini yapmak. 

Çiftçilere, mevsim koşullarına göre gerekli meteo
rolojik bilgileri vermek, kritik hava durumlarım il
gililerine duyurmak. 

Orman yangını yönünden hassas olan mevsimler
de, gerekli hava tahminlerini yapmak. 
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Karayollarındaki hava durumlarını iîgiliîere zama
nında ulaştırmak. 

Denizlerdeki rnet-cezir durumlarını ve deniz su
yu sıcaklığını tespit etmek ve ilgililere duyurmak. 

Meydanlara inen Ve kalkan uçaklar için meteoro
lojik destek sağlamak. 

inşaatçılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine hava du-
rumüanm zamanında sunmak gibi konular ve hizmet
ler bu Genel Müdürlüğün başlıca görevleri arasında 
yer almaktadır. 

Görülüyor ki, meteoroloji hizmetleri, kapsamı, 
faydası ve çeşitli fonksiyonları açısından bütün ka
mu kuruluşlarımızı ve tüm ulusumuzu yakinen ilgi
lendiren bir nitelik göstermektedir. Nerede ise, toplum 
ve özel yaşamımızda meteorolojinin girmediği ve yön 
vermediği hiçbir alan kalmamış gibidir. 

Sivilinden askerine, çiftçisinden tuğla imalâtçısına, 
denizcisinden, balıkçısından turistine ve değirmenciden 
itfaiyecisine kadar hemen herkesin bir kulağı meteoro
loji haber bültenlerindedir. 

Anadolumuzda bir söz vardır: «Çiftçimiz gece 
yatarken son bakışını göğe yapar, sabahleyin kalkın
ca da yine ilk bakışını göğe yapar.» Meteorolojinin 
tarımımız için taşıdığı önemi, bu söz çok güzel ifade 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; meteoroloji hizmetleri, ku
ruluş yönünden çeşitli aşamalardan geçmiştir. Cum
huriyetin ille dönemlerinde dağınıklık içinde bulunan 
bu hizmetler, 1977 yılında kurulan Devlet Meteorolo
ji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanmıştır. 

Genel Müdürlük önce Başbakanlığa, daha sonra 
da Tarım Bakanlığına bağlanmıştır. Halen işbaşında 
bulunan Ecevit Hükümeti kurulur kurulmaz; Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda ve Tarım 
Bakanlığından alınarak, Başbakanlığa bağlanmıştır. 
idari ve teknik bir zorunluğa dayanmayan bu tutu
mu tasvip etmemiz mümkün değildir. 

Görevlerinin ağırlığı ve niteliği yönünden bu ku
ruluşun uzun yıllar devam edegeldiği gibi Gıda, Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kalması da
ha uygun olurdu. Ne var ki, Ecevit Hükümetinde on 
adet Devlet Bakanlığı vardır. Devlet Bakanları elbet
te boş oturacak değiller ya, işte bunlardan birini tat
min etmek için Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Başbakanlığa aktarılmıştır. Bu tutumu az önce de be
lirttiğim gibi, tasvip etmemiz mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün hizmet üniteleri yurdumuzun hemen 
her yöresine yayılmış bulunmaktadır. Hava tahmin

leri yapmak üzere 60 adet sinoptik istasyon vardır. 
İklimlerle ilgili bilgi doneleri tespit etmek üzere, 400 
kadar iklim istasyonu kurulmuştur. Sırf yağış rejimi
ni tespit etmek üzere, tek memurla çalışan 1 300 adet 
yağış istasyonu mevcuttur. Ayrıca sahillerimizde de
nizlerimizde denizlerin alçalma ve yükselmesini tespit 
eden maregraf istasyonları vardır. 

Son 25 yıl içinde meteoroloji hizmetlerinin geliş
mesinde, yaygınlaşmasında ve sağlıklı tespitler yap
masında önemli adımlar atılmıştır. Çeşitli ölçüler ya
pan istasyon sayıları gittikçe artırılmış ve hizmete so
kulmuştur. Bu istasyonlar modern alet ve cihazlarla 
teçhiz olunmuş, kalifiye personel yetiştirilmesine bü
yük önem verilmiştir. 

1960 yılında 89 olan iklim istasyon sayısı şimdi 
350'yi aşmıştır. Öteki istasyonların sayıları da gittikçe 
artan bir tempo göstermiştir. 

Hal böyle iken, çeşitli amaçlarla ölçü yapan is
tasyonları sayı yönünden yeterli görmek mümkün de
ğildir. Ülkemizi daha sağlıklı ve daha yoğun tespit
lere kavuşturabilmek için istasyon sayılarını çok da
ha artırmakta yarar vardır. Objektif kriterlere ve ül
kemiz şartlarına göre hiç değilse iklim istasyon sayı
sını 500'e ve yağış istasyonları sayısını ise 3 000'e çı
karmak gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün hizmetlerini ve görevlerini istenilen biçim
de yerine getirebilmesi, mevcut rasat istasyonlarının 
düzenli çalışmasına bağlıdır. İstasyonların verimli ve 
düzenli çalışması ise, modern alet ve cihazlarla dona
tılmış olmalarıyla sıkı sıkıya ilgilidir. Eskiyen ve mo
dası geçen cihazların yerlerine yenilerinin konulma
sında hizmetlerin kolaylıkla yürütülmesi bakımından, 
büyük zorunluluk vardır. Tesis edildikleri zamanın 
şartlarına göre en iyi biçimde hizmete sokulan birçok 
rasat istasyonlarının, günümüzün daha da gelişen im
kânları gözönünde tutularak, yeniden ele alınmasında 
ve modernize edilmesinde fayda görmekteyim. Ne var 
ki, Genel Müdürlüğün malzeme ve yedek parça de
po ve ambarları son zamanlarda tamamen boşalmış, 
yerlerine yenilerinin konması konusunda bir çabaya 
henüz girilmemiştir. 

Keza, Genel Müdürlüğün elinde yüksek atmosfer 
rasatı yapacak balon ve bu balonlarla yerleştirilecek 
verici cihaz bulunmamaktadır. Bu teknik cihazların 
ve yedek parçaların en kısa zamanda ithal edilmesini 
diliyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü, Dünya Meteoroloji Teşkilatının 
üyesidir. Bu kuruluşa üye olmamız, ülkemize çeşitli 
yönlerden yararlar sağlamaktadır. Ülkemiz bu kuru
luşun zaman zaman düzenlediği ülkelerarası çeşitli 
toplantılara ve konferanslara katılmaktadır. Böylelik
le meteoroloji alanındaki değişiklikleri ve gelişmele
ri yakinen izlemek ve ortaya çıkan yeniliklerden ya
rarlanmak imkân dahiline girmektedir. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatına üye olmak, elbet-
teki bize bazı vecibeler de yüklemektedir. Örneğin, 
bu kuruluşa her yıl 900 bin lira aidat ödememiz gere
kiyor. Son yılın aidatı henüz ödenmiş değildir. Daha 
fazla gecikmeden bu aidatın ödenmesi, yükümlülüğü
müzün yerine getirilmesi bakımından yararlı olacak
tır. 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün gördüğü 
hizmetler, büyük bir ağırlıkla, teknik ve bilimsel bir 
nitelik taşımaktadır. Bu sebeple söz konusu hizmet
lerin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi, kuruluş
ta çalışan personelin niteliği ve yeteneği ile. yakinen 
ilgilidir. 

'Hatalı personel polltika'sı ve hareketleri scbdbiyle 
Genel Müdürlükte uzman personel adedi büyük öl
çüde azaltılmıştır. Bilimsel ve teknik yönde hizmetler 
•vcr&n bu kuruluşla çalışan personelin, partizanca tu
tumlarda mağdur edilmemesini diliyoruz. 

'Değerli arkadaşlarım, ülkemizdeki meteoroloji 
hizmetleri gittikçe önemini ve kalitesini artıran bir bo
yut göstermektedir. Gelecekte durumun daüıa da 'İyi
ye ve ileriye gideceğini ümit ediyoruz. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünün olumlu ve başarılı çalışmaları, 
ülkemize dünya devletleri ve özellikle Batı ülkeleri ara
sında önemli bir yer kazandırmıştır. Bu durumu tak
dirle ve kıvançla 'karşılıyor, bu kuruluşumuza hiz
met alanına giren 'her türlü çalışmalarında başarılar 
diliyorum. 

Bütçenin, Genel Müdürlük ve ülkemiz için hayırlı 
sonuçlar ortaya koymasını diliyor, hepinizi grupum 
adına tekrar saygıyla selamlıyorum. '(Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Abbasöğhı. 
(Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdülka-

dlr Tlmurağaoğlu, buyurun efendim. 
Sayın TimurağaoğZu, süreniz 20 dakikadır. Süre

nizi aşmamanızı sizden de rica ediyorum efendim. 

MSP GHUFU ADINA ABBÜLKİAD*R TİMU'R-
AĞAOĞUU '(Mardin) — Sayın Balkan, Millet Mec
lisinin muhterem üyeleri; Devlet • Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde fikirlerimizi beyan etmek 

üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi 
Miîli Selâmet Partisi Grupu adına 'hürmetle selamlı
yorum. 

Bilindiği gibi, günümüzde meteoroloji hizmetleri 
çok yaygın bir duruma gehniş bulunınaktadır. 

Tıp, ad%e, turizm, ticaret, sanayi, enerji, tarım, 
çevre sorunları ve daha bir çok ekonomik ve sosyal 
konular, meteorolojinin hizme!t alanı içerisine girmiş 
bulunmaktadır. 

Yurt içindeki bu meteorolojik hizmetlerin yanı sı
ra, NATO - C®NTO ve Dünya Meteoroloji Teşki
latı gibi askeri ve «Mİ dış kurulularla uluslararası 
fiîîlaşmaflarîa bağlı olduğumuz meteorolojik hizmetle
ri yürüime ve uluslararası meteorolojik alanda Ülke
mizi tenisi! görevi de yine aynı Genel Müdürlüğün 
vazifeleri arasında yer almıştır. 

Ancak etsa's olan, bu hizmetlerin layıkı veçhile 
zamanında lüzumlu yerlere ulaştırılması ve değerîen-
dirilmesiriin yapılmasıdır. 

iBu 'maksatların yerine getirilmesi için geçmiş '2 - 3 
yıl içerisinde yapılmış olan ^organizasyon çalışmala
rıyla, personel ve kadro çalışmalarını ve hassaten mil
yonları aşan meteorolojik bilgileri zamanında değer-
leîidirmek üzere kurulmuş ©lan IBM merkezi hizmet
lerini takdirle zikretmek zaruretini duyuyorum. Ay
nı sakilde geçmiş son 2 - 3 yıl içerisinde dış ilişkilerde 
kated'îen mesafeler de tebrike şayandır. İBu devreler 
içerisinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ka
nalı ile bir bilgisayar ve bir uzman ülikemlze getiril
miş, bmıun yanı sıra meteorolojik araştırmalar yap-
mrk lüzumunu duyan ve bu maksatla çeşitli araştır
malar yapan 19 Avrıip ülkesinin kurmuş olduğu mer
keze üye olunmuş, 'meteorolojik gelişmeleri takip için 
kifayetli miktarda perjonel yurt dışına gönderilmiş
tir. 

Bu hizmetlere paralel olarak uygun yerlerde ilave 
15 adet meteoroloji 'istasyonları kurulmuştur. 

Başlatılmış olan bu güzel adımların hızını kesme
den ve gerekli imkânların temininin süratle devam et
tirilmesi lüzumludur, arzumuzdur. 

Gelişmesini arzu ettiğimiz Meteoroloji Genel Mü
dürlüğünün hizmetlerinin darboğazda oluşunun se
bebi, ödenek, kadro, teknik eleman, modern ekip
man yetersizliğidir. Meteorolojik hizmetlerin Önemi
nin layıkı veçhile anlaşılmamış olmasının, memleketi
miz için talihsizlik olduğunu belirtmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, ileri ülkelere kıyasla ül
kemizde mahdut teknik kadro ile çalışan 'bu teşkilat, 
fedakâr personeli ile meteoroloji hizmetlerim aksat-* 
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madan ve kesinliğiz olarak yürütme çabası içerisin

dedir. 

iDini ve miîîi Ibayram günleri dahil, gece - gün
düz 'askeri 've sivil meteorolojik desteği sağlamakla 
sorumlu o'ian ibu e lemanten kadro eksiklikleri sebep-
leıü de nazara alınınca, normalden çok mesai yap
mak durumunda bırakılmaktadır. Halihazır ha tip 
personel, n'omsaî mesai yapan personele nazaran tak
riben 1,5 misli daha fazla çalışma yapmaktadır. Bu 
ça!îşma karşihklannın mutlaka ödenmesi ve bu per
sonelin ıstıraptan kurtarılması lazımdır. Bu 'aksaklık 
artcak Bütçe Kanunuyla giderilebilecektir. DaJha evvel 
de dile getMlen 'bu hususların haliini. temenni ederiz. 

Muhterem mtfMetvekiKeri, yukarıda arz etmeye ça
lıştığım, (başlamış olan reorgaımzasyon, m'oderriizas-
yon ve dış IIşMlerdeki gelişmelerle, diğer övünülecek 
duramd'aki hususların devamının sağlanması ve İjiDlıals-
sa personelin mali yönden tatmin edilmeleri meselele
rinin haEedliimesine yetecek kadar imkânın bütçeden 
ayrılmasını ve lbu faaliyetlerin duridurulımaımasının te-
mircirii arzu etmekteyiz. 

Meteorolojik malumatlar 'birçok kuruluşlarca da 
temin olunmaktedır. Devlet Su İşleri gibi kuruluşlar 
her ne kadar bu bilgi istasyonlarını kendi maksatları 
'için kurmakta İseler de, elde .edilen 'bilgiler Meteoro
loji Genel Müdürlüğü gayesine uygun olarak da kul
lanılabilir. O bakımdan, Devlet Meteoroloji İşleri 'Ge
nel Müdürlüğünün bu tip kuruluşlarla yakın ilişki 
kurması zarureti vardır. 

Gene mezkûr Genel Müdürlüğün temin etliği bil
gilerden bilhassa tarım kesimi yeterince istifade ede
memektedir. Geçimini daha çok tarım yoluyla sağla
makta olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemi
zin de bu hizmetlerden istifade ettirilmesi arzumuz
dur. Buralarda kurulacak istasyonların ve isîjhdam 
edilecek kalifiye elemanlarla tarım ilişkilerini sağla
mak amacına gidilmelidir. Bu hususun verimin artma
sında rol oynayacağı kanaatindeyiz. 

'Bütçenin hayırlı olmasını Allah'tan diler hepiMi-
zi Grupum adına saygıyla selamlarım. (MSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Timurağa-
oğlu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Tabir Şaşmaz, buyurun efendim. Söz süre
niz 20 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ
MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın üyeler, Devlet 
Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 
1978 yılı Bütçesi hakkındaki Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupjunun görüşlerini arza başlarken, Grupum ve 
şahsım adına sizleri saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen 
hükümetler dönemlerinde, bir ara Başbakanlığa bağlı 
Devlet Bakanlığına bağlanmış, daha sonra hep Gıda 
Tarım ve Hayvancıhk Bakanlığı bünyesine bağlı bir 
kuruluş olarak hizmetlerini yürütmüştür. Bugün ise 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Bakanlığına 
bağlı bir kuruluş haline getirilmiştir. Her türlü israfın 
bol bol yapıldığı ülkemizde, yeni bir israf modelinin 
yaratıldığına üzülerek şahit oluyoruz. Sırf iktidar ola
bilmek hırsıyla yeni yeni bakanlıklar ihdas ediliyor; 
Bakan sayısı 29'dan 35'e yükseltiliyor. Koltuk heves
lisi olanların güven oylarını temin etmek için böyle
sine bir ikramdan kaçınılmıyor. Kendi deyimleriyle, 
her türlü savurganlığa, israfa karşı olduklarını savunur 
gözüken Cumhuriyet Halk Partisi, tam bir çelişki ve 
aksi tutum içinde, her genel müdürlüğe nerede ise bir 
Bakan tayin edebilecek kadar cümert davranmaktan 
çekinmiyor. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Size de ha
zır. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Yeni 
ihdas edilen fuzuli bakanlıkların bütçeye yükleyeceği 
harcamaların savurganlık olacağı, israf olacağı hiç 
düşünülmemiştir. Yerine göre en ufacık bir harcama
nın karşısına çıkıp sert bir dille eleştirenler, kendi ik
tidarları döneminde yerli yersiz yapılan harcamaları 
görmezlikten gelsinler, hatta savunmak için kelime 
oyunlarına başvursunlar; kendilerinin daha önce yer
diklerini, yine kendi dönemlerinde uygulamak talihsiz
liği ile karşılaştıklarında övsünler; olmaz öyle şey. 
En azından bu tutum ve davranışlar, Yüce Meclis 
üyelerimizin vakar ve ciddiyetlerini zedeler, bizlere 
her hususta güven duymuş, umut bağlamış olan aziz 
milletimizin hayal kırıklığına uğramışına sebep olur. 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün başlıbaşı-
na. bir Bakanlığın kurulmasını gerektirecek kadar ge
niş kapsamlı olmadığını, personelinin ve muhtevası
nın azlığı, hepimizce bilinen bir gerçektir. Durum böy
le iken, halli müşkül bir genel müdürlükmüş gibi de
ğerlendirilerek, bu Genel Müdürlük adına Devlet Ba
kanlığı sayısının yükseltilmesinin tek sebebi, güveno
yunun teminatını sağlamak gayesidir. Hiçbir asli gö
revi ve lüzumu olmadığı halde, bakanlık titri ve kır-
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mızı plakalı bakan otomobilinden ibaret, bu isim var 
cismi yok Bakanlık, lütuf olarak verilen bahşişten, ik
ramdan başka bir şey değildir. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Sen konuş. 
BAŞKAN — Sayın üye, birşey mi diyorsunuz 

efendim. Sıranın üzerine oturmuş el kaldırıyorsunuz 
da; öyle bir oturma şeklimiz yok efendim, lütfen. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Affedersiniz. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri; Sayın Eceviî Hükümeti kurarken, 
bakanlık sayıcını artırmak mecburiyetiyle karşı kar
şıya kalmış olabilir; ama bakanlıklara görevlerin tev
dii hususunda hangi bakanlık bünyesinde, hangi ku
ruluşların bulunması mevzuunda daha dikkatli dav
ranması gerekirdi. Bazı bakanlıklar bünyesindeki ku
ruluşların çokluğundan dolayı yeterince denetleyebil
menin aczi içinde bunalırken, beri tarafta vazifesi 
sırf koltuğunda oturup, seçmenlerine meşrubat ikra
mı ile sohbetten öteye geçmeyen bakanların bulunu
şu, ne insaf ile, ne de ciddiyet ile bağdaşamaz. 

Sayın Ecevit, hiç olmazsa dengeli bir vazife dağı
tımı yaparak, yeni kabineye ilave olunan yedek ba
kanları sayesinde Hükümete işlerlik sağlayabilirdi. 
Kendilerinden hiç olmazsa böylesine olumlu bir dav
ranışı ummak, devletin bekası ve milletin refahı için 
fazlaca bir istek anlamına kabul edilmemelidir. 

Bugün Türkiye'mizde meteoroloji hakkında hâkim 
olan bir kanaat vardır. TRT'nin haber ajanslarında 
yayınladığı haberlerin asılsızlığına ciddiyet dışı ve ger
çeklere aykırı olarak yansıtıldığına alışmış bulunan 
milletimiz, TRT'ye olan itimadım tamamen yitirmiş
tir. Sadece TRT'nin Meteorolojiden almış olduğu bil
gilerle, yapmış olduğu günlük hava durumları ile ilgili 
yayınların doğruluğuna inanmakta; bunun dışında 
dinlediklerinden çoğunun yanlış olduğu hükmüne var
maktadır. TRT'nin meteoroloji ile ilgili olarak yaptı
ğı yayınlarda vatandaşlarımız sanki ağız birliği yap-
mışcasma şöyle konuşmaktadırlar; 

«TRT'nin sadece hava raporları doğru çıkıyor, 
bunun dışında söylediklerinin pek çoğuna inanma
mak gerek. Doğrusu bu son günlerde, bilhassa bora
zancılığını yapmakta olduğu CHP iktidarını memnun 
edebilmek için öğrenci yurtları ile ilgili olarak gerçek 
dışı, asılsız bilgileri; anarşi ile ilgili konularda ise, su
çun failini değil de, işlenmiş olan suç için seçilen ma
sum gençleri suçun sahibiymiş gibi abartarak inandı
rıcı kılmaya yönelik bir gayret içinde radyo ve tele
vizyondan ilana çalışması düşünüldüğünde, milleti

mizin TRT'ye olan itimatsızlık duygusuna katılmamak 
elden gelmiyor. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Önce siz yaptınız o işi. 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Her 

neyse, her neyse. Efendim, biz de isterdik tatlı konuş
mayı. Acı konuşmayı, maalesef sizden öğreniyoruz. 
Yaşımız genç daha yeni geldik Parlamentoya. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Şaşmaz. 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Her 

neyse. 
Mademki ülkemizin insanları Meteoroloji rapor

larına inanıyor; öyleyse hiç olmazsa milletimizi bu 
güven duygularından da mahrum bırakmamak için 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bakan Devlet Baka
nımıza ve Hükümete bazı görevler düşmektedir. Hü
kümet, Meteoroloji Genel Müdürlüğünü çağın tek
niği, paralelinde modern cihazlarla araç ve gereçlerle 
teçhiz etmek için gereken ciddiyeti göstermelidir. 

Memleketimizin bir çok bölgeleri deprem kuşağı 
üzerindedir. Bu sebeple, deprem felaketini önceden 
haber verebilecek, hiç olmazsa can kaybının fazla ol
mamasına yararlı olabilecek en modern, hassas ve du
yarlı cihazların temini gerekmektedir. 

Ayrıca nüfusumuzun % 60'ı tarım ile meşgul ol
maktadır. Bu demektir ki, ülkemizde tarım her şey
den önce gelmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ne geçimim tarım üretimine bağlamış olan halkımıza 
gereken uyarıları, mesela don olayı gibi konularda za
manında ve sıhhatli olarak yapabilmesi için imkânlar 
tanınmalıdır. 

Ayrıca ülkemiz hava, deniz trafiğinin yoğun oldu
ğu coğrafi bir bölgededir. Sahil, şeritlerinde yaşayan 
bir çok vatandaşlarımız geçimini balıkçılığa bağlamış
tır; bu sebeple denizlere açılmak zorundadır. Meteoro
lojinin vaktinden önce tespit edebileecği bilgilerin, 
bir çok insanın denizde rızkını temin için uğraşırken, 
boğulmalarını önleyebileceği kanaatındayız. Keza, ha
va trafiğinde de sıhhatli raporlar sayesinde, güveni
lir bir hava ulaşım imkânı ekle edilmiş olacaktır. 

Sayın Bakandan ve Hükümetten, bahsettiğimiz ko
nular üzerinde hassasiyetle gayret gösterecekleri ümi
diyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bütçesinin ülke
miz ve Devletimiz için hayırlı olmasını Mevlâdan di
ler, MHP Grupu ve şahsım adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ca-

vittin Yenal, buyurun efendim. 
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Sayın Yenal, sizin de sürenizi aşmamanızı rica 
ediyorum. 

CHP GRUPD ADINA CAVİTTİN YENAL 
(Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 1978 yılı bütçesinin görüşüldüğü bugünlerde, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1978 
yılı bütçesini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
dile getirmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyor ve 
bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. 

Sayın üyelerin bildiği gibi, Türk Meteoroloji Ör
gütünün ilk nüvesi 12 Kasım 1925 yılında Etîik'te oluş
turulmuştur. 1937 yılına kadar çeşitli ve üç ayrı bi-
rîm olarak çalışmalarını sürdüren bu örgütün, bu üç 
bâimi 1937 yılında bir araya getirilmiş, 3127 sayılı 
Yasa çıkarılarak, rasat yapan bu örgüt, Başbakanlığa 
bağlı bir Genel Müdürlük haline getirilmiştir. 1937 
yılının Şubat ayından sonra dilimize, «Devlet Mete
oroloji tşîeri Genel Müdürlüğü» ismi girmiştir. 

Sayın üyeler, 3127 sayılı Yasayla 1937 yılında 
kurulan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
kuruluşundan 1974 yılma değin kıymetli yönetici ve 
teknik kadrosuyla, örnek çalışmalarıyla, askeri ve si
vil alanda gösterdiği başarıyla halkımızın sevgisini 
ve güvenini kazanmış, yerinde yaptığı uyarılar ve 
kararlarıyla yurt ekonomisine büyük katkıda bulun
muş, çiftçilerimizi bir çok zarardan kurtarmıştır. 

Ancak, 1974 yılından sonra olan olmuş, bu örgüt, 
bilinmeyen nedenlerle gün ve gün tutarsız, dayanak
sız hava tahminlerinde bulunmuş ve çelişkiler içine 
girmlşiir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılma kadar Avrupa'nın kullandığı en modern cihaz
larla tesis edilmiş, teknik kadrosu yetişmiş doruma 
getirilmiştir. Bu örgüt, 1974 yılında güvenilir bir ör
güttü. Bu durum, elimizde bulunan, dünyada var 
olan çeşitli uluslararası kuruluşların ve NATO'nun 
raporlarında da doğrulanmaktadır. 

Askeri makamların Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğüyle yaptığı yazışmalardan, bu örgütü
müzün 1974 yılına kadar çok yararlı hizmetlerini as
keri alanda da sürdürdüğü apaçık anlaşılmaktadır. 
Bu durum bir övünme nedeni sayılabilir. Bütün bu 
olumlu nitelikleri ve olumlu çalışmaları 1974'ten son
raki devre için maalesef söyleyemiyorum. Çünkü, 
1974'ten sonra Osmanlı İmparatorluğunun durakla
ma devrinde olduğu gibi; örgüt, işgalci kadrolara 
teslim edilmiş, yeniden kurulan yüksek dereceli kad
rolar bu alanda hiç bir bilgisi ve ihtisası olmayan ki

şilere verilmiş, Devlet Personel Yasasmca müktesep 
kadroları 6 nci, 7 nei ve 8 nci derece olan kişiler 1 nci 
ve 2 nci derece kadrolara yükseltilmişlerdir. 

Örgüt, parlizanlarca işgale uğratılmış, ehil kişile
rin örgütten biran önce uzaklaştırılıp partizanların 
yerleştirilmesi için insanlıkla bağdaşmayan yollara 
başvurulmuş ve hastane odalarında hastalıkla mü
cadele eden memurlara tayin olundukları tebliğ olun
muştur. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gîbi meteoroloji güç 
bir işkolu, bir bilim dalıdır. Tahminler yapmak, ge
lişmeleri değerlendirmek, uzman işidir. Bu örgütte 
çalışanların, belirli bir ihtisasa erişmiş olmaları ge
rekir; ancak, böyle kadrolarla bu örgüt doğru tah
minler yapabilir. 1974'ten sonra, işe göre adam değil, 
adama göre, yani partiliye göre iş bulunduğundan, 
bu örgüt de maalesef partizanlar yuvası haline geti
rilmiş ve yasayla verilen görevleri bu örgüt yerine 
getiremez bir duruma sokulmuştur. 

Örneğin; şu günlerde, 1978 yılı bütçesini görüştü
ğümüz şu sıralarda, Samsun'da düzenlenen bir kurs
ta, kursa katılanların hemen hemen hepsi bir genel 
müdürün yandaşlarıdır. 1974 yılma değin uyum ve 
prensipler içinde, politikadan uzak, memleket ve mil
let aşkıyla ve ulus yararına çalışan, millete hizmeti 
en büyük görev addeden Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü, belirtilen tarihten sonra personel 
alımında teknik bilgiden yoksun, ancak taraftar olan 
kişilere kapılarım açmış ve partililere maddi tatmin 
sağlayan bir örgüt haline getirilmiştir. 

Örgüte politika karışanca, ehil teknik elemanlar 
arasında da sürtüşmeler başlamış; teknik elemanlar 
ve özellikle meteoroloji örgütünün can daman olan 
teknisyenler görev yapamaz fıale getirilmiş, farkları, 
verilmemiş, sürekli olarak bir yerden bir yere atan
mak suretiyle istifaya zorlanmışlar; hatta bu baskı
lar o kadar şiddetlendiriimiştir ki, bazı teknik ele
manlar mesleklerine hayatlarını vakfetmiş bulunma
larına rağmen, emekliliklerini isteme durumuna geti
rilmişlerdir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü merkez ve taşrada askeri ve sivil 
hava meydanlarında özellikle istidlalci eleman sıkıntı
sı büyüktür. Yetişmiş elemanların uygulanan kıyım 
politikası sonucu örgütten ayrılmaları nedeniyle, ha
va tahminlerinin Avrupa düzeyindeki isabet nispet
leri maalesef düşmüştür. Bu durum bütün resmi, si
vil ve askeri hayatta ve günlük yaşamımızda etkisi-
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ni göstermiş; meteoroloji örgütümüzün gerek kamu
oyumuzda, gerek dünya kamuoyundaki saygınlığını 
yitirmesine neden olmuştur. 

Kıymetli arkadaşlarım, dramatik bir örnek verip 
durumum vahametini belirtmek istiyorum. Kesin ta
rihini vermek istemediğim yakın bir geçmişte Kıbrıs 
Türk Federe Devleti Başkanının Türkiye'ye gelmesi 
sözkonusudur; o tarihte görevli yetkililer, işe göre 
adam değil, adama göre iş prensibini izleyerek bu 
sorumlu mevkilere getirilenler, o tarihte Esenboğa' 
mn hava şartlarının inişe uygun olduğunu belirtmiş
ler; ancak uçağın havaalanına geleceği saatlerde baş
layan kar ve tipi o yetkisiz sorumluları pek güç du
rumda bırakmıştır. 

Günümüzde Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, 
yüksek atmosfer raporlarını yapma imkânını kaybet
miş durumdadır. Günde bir rasatla yetinmektedir. 
Çünkü elinde gerekli malzeme yoktur, her yönüyle 
malzeme sıkıntısı içindedir. 1976 - 1977 yıllarında dış 
memleketlerden ithal edilmesi gereken araç ve gereç
ler; maalesef ihmal ve bilgisizlik, ehilsizlik ve formali
telerin tamamlanmamış bulunması nedeniyle ithal edi
lip hizmete sunulamamıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler her geçen gün 
meteoroloji alanındaki örgütlerini geliştirir ve bu alan
da ileri adımlar atarken, bizler maalesef yerimizde 
saymış, hatta son yıllarda sakat bir tutum izleyerek 
bu alanda gerilemiş bulunuyoruz. Hatta daha da ile
ri gidilerek, üzülerek sizlere şunu duyurmak istiyo
rum: Son yıllarda Dünya Meteoroloji Örgütüne öden
mesi zorunlu yıllık aidatlar ödenmediğinden milli iti
barımızla da oynanmıştır, itibarımızın sarsılmasına 
neden olmuştur. 

Konuşmamın başında arz ettiğim gibi, meteorolo
ji örgütümüz 1974 yılından sonra bir duraklama dev
rine değil; bir gerileme devrine girmiş bulunmaktadır. 
Buna sebep olanları, bu örgütü perişan hale getiren
leri tarih affetmeyeceği gibi, büyük Türk Milleti de 
affetmeyecektir. Çünkü örgütün o tarihlerdeki yöne
ticilerinin yaptıkları toplantılarda da bu gerçek dile 
getirilmiştir. Bütün bunların, bu gerilemenin, bu peri
şanlığın nedeni; kadrolaşma isteği, partizanlara iş bul
ma gayesinin her amaçtan üstün tutulması ve örgüte 
teknik bilgiden, beceriden yoksun partililerin doldu
rulması, ehil, bilgili, ihtisas sahibi elemanların örgüt-
tan uzaklaştırılmasıdır. 

- Tamamen teknik bilgiyi gerektiren bu örgütün 
önemli ve kritik mevkilerine avukatlar, iktisatçılar ve 
o branşta ihtisası olmayan mühendisler getirilmiştir. 

Bu da örgütü, bugünkü içinden çıkılmaz duruma sok
muştur. 

Sayın milletvekilleri, açık olarak belirtmek gerekir 
ki, bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün ça
lışmalarından- havacılar, denizciler, çiftçiler ve tüm 
vatandaşlar memnun değil ve şikâyetçidirler. Halkı
mızın yıllarca takdirini kazanmış bu örgüte yeni bir 
çehre vermek, merkez ve taşra örgütünün yeniden 
halkın itimadına layik duruma getirmek, uluslararası 
saygınlığını sağlamak, hepimizin olduğu kadar, Hükü
metimizin de bir görevi olacaktır. 

1925 yılında kurulan Türk Meteoroloji Örgütü, 
yılda ortalama 2,5 iklim istasyonu açarak, 1960 yılı
na kadar 89 iklim istasyonuyla halka hizmet vermiş
tir. 1960'dan sonra sağlanan teknik gelişmeler ve ya
ratılan olanaklar ile her yıl açılan 18 iklim istasyonu 
sayesinde, 1974 yılında iklim istasyon sayısı 261'e 
ulaşmıştır. 

1960 yılına kadar kurulan iklim istasyon binala
rının birçoğu barakalar halindeyken, 1960'dan son
ra birçok modern meteoroloji istasyonu binası yapıl
mış, eskileri yenileriyle birlikte en modern cihazlarla 
donatılmıştır. 1974 yılma gelindiğinde ülke baştan ba
şa modern meteoroloji istasyonlarıyla donatılmıştı. 
1974 yılından sonra bu alandaki çalışmalar durmuş, 
gelişme olmamış, yeni yapılan istasyon binaları ise 
parmak ile sayılacak kadar azdır. 

Sayın milletvekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü Örgütünü, Silahlı Kuvvetlerimizin, 
denizcilerimizin, yabancı askeri ve sivil uçak ve ge^ 
imlerin gereksinmelerine ihtiyaç verecek şekilde geliş
tirmek, bu örgütümüzü eski seviyesine ulaştırmak, 
teknik gelişmelerden bu örgütü yararlandırmak, en 
modern cihazlarla istasyonlarını donatmak, tüm ola
naklarla halkımızın hizmetine sunmak zorunluğunda-
yız. 

1974 yılından sonra bu örgütte uygulanan kıyım, 
usulsüz atamalarla işbaşına getirilmiş kadrolarla bu 
örgütün eski saygınlığını kazandırmak olanağı yoktur. 
Kadrolarını değiştirmek şarttır. Ancak gösterilecek 
tüm gayretlere rağmen, 1974 yılından sonra bu örgütte 
yapılan tahribatı kapatmak, kaybolan zamanı kazan
mak olanak dışıdır, en az beş veya altı yıllık bir sü
reyi gerektirecektir. İyi bir yönetici kadro altında 
işlerinden kaçırılan, istifaya zorlanan, emekliliklerini 
isteme durumuyla karşı karşıya bırakılan elemanların 
boşîuğiîîiu kapatabilmek için eleman, teknisyen ycîiş-
tirınek gerekir. Teknik elemanların ve ihtisas sahibi 
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teknisyenlerin yetiştirilmesi de, en az beş veya altı 
yıllık bir zaman gerektirmektedir. Ehil elemanların 
yetiştirilmesi, takdir buyurulacağı gibi, güçtür ve za
mana bağlidsı. 

Bütün bu şartlar ve sebepler nedeniyle, ilgililer ve 
halkımız nezdinde itibarini yitirmiş olan bu örgütü
müzün itibarım iade etmek, onu güvenilir ve itibarlı 
hale sokmak için kesin ihtiyaç olan ve yurt dışından 
getirilmesi gereken malzemenin m şartlar ne olursa 
olsun - ithal edilmesi zorunludur ve İthali için tüm 
gayretler sarf edilmelidir. 

Sayın' üyeler; yukarıda izah etliğim gibi, Meteo
roloji İşlen; Genel Müdürlüğü Örgütü yönünden sap
tırılmış ve görevini ifa edemez bir duruma düşürül
müştük'. Bu örgüte saygınlığını yeniden kazandırmak, 
Hükümetin başlıca görevlerinden biri olmalıdır. Her 
alanda olduğu gibi, Hükümet bu alanda da gerekli 
çalışmaları yapacak ve en kısa zamanda bu örgütü 
hizmet yapabilir, doğru tahminler verebilir duruma 
getirecektir. Buna inancımız vardır. Bu iyi niyetli 
inancımı bir kez daha dile getirirken, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce Meclisi
mizin tüm üyelerini saygıyla selamlar, 1978 yılı büt
çesinin büyük milletimize yararlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yenal. 
Şahısları' adına söz isteyenlere geçiyoruz. Lehte 

Sayın Kemal Cevher, burada mı?.. Yok. 
DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Süreniz 30 

dakikadır efendim. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi nedeniyle ya
pılan eleştiri ve önerilere teşekkür eder, hepinizi say
gıyla selamlanın. (CHP sıralarından alkışlar). 

Bilindiği gibi bu kuruluş 1937 yılında oluşturul
muş, oldukça eski bir örgüttür ve yine sayın sözcü
lerin değindikleri gibi, askeri alandan sivil alana ka
dar, günlük yaşamımızdan tarıma, sanayie kadar, 
ekonomik alandan, kültür ve sosyal alana kadar, her 
alanda oldukça yaygın hizmetleri ve görevleri olan 
bir kuruluştur. 

Sayın milletvekilleri, bu örgüt ilk kurulduğu yıl
larda, yani 1937 yılında Başbakanlığa bağlı bir ör
güt olarak oluşturulmuştur. Sonradan 1957'de, bu

günkü adıyla Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
o zamanki adıyla Tarım Bakanlığına bağlanmıştır. 
Aslında, Ecevit Hükümeti kurulurken, kuruluşun, bu 
örgütün yalnız tarım alanında değil, tarım dışında da 
çok etkili görev yapması gerektiği dikkate alınarak, 
yeniden bir düzenlemeye gidilmiştir ve kuruluş ilk 
yıllarda olduğu gibi, yeniden Başbakanlığa bağlan
mıştır. Bunun Bakan oluşturmakla, Bakan sayısı ar
tırmakla hiçbir ilgisi yoktur, Hele, Milliyetçi Hareket 
Partisi Sözcüsünün dediği gibi, masraf artırma, büt
çe artırmayla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu Genel 
Müdürlük Başbakanlığa bağlanmakla, ne bütçesinde 
bir değişiklik yapılmış, ne kadrosunda bir değişiklik 
yapılmış, ne de bununla ilgili olarak Başbakanlıkta 
yeni bir örgütlemeye gidilmiştir. Kuruluş, Genel Mü
dürlük eski örgüt biçimiyle, eski kadrosuyla doğru
dan doğruya Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Yine, Sayın Adalet Partisi sözcüsü de konuşmalar 
nnın bir yerinde, bu Genel Müdürlüğün yeniden 
Başbakanlığa bağlanmasını eleştiri konusu yaptılar. 
Aslında, Sayın Abbasoğlu konuşmasının başında, me
teorolojinin önemi ve etki alanını belirttikten sonra, 
Başbakanlığa bağlanmasını eleştirmesi arasında ka
nımca büyük çelişki vardır. Çünkü, sayın sözcü ko
nuşmasının başında Devlet Meteoroloji İşleri'nin yi
ne günlük yaşamımızdan, askeri ve sivil alanlara ka
dar, Silahlı Kuvvetlerin gereksinmelerine kadar, kül
tür alanında, ekonomi alanında, sosyal alanda çok 
değişik ve yaygın işlevleri olduğunu belrrttiler. Bir 
yandan bunu belirttikten sonra, bu Genel Müdürlü
ğün yalnızca Gıda ••> Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğına bağlı olmasını savunmaları, kanımca kendi için
de bir çelişkidir. Çünkü, Başbakanlık bütün bu koor
dinatörlüğü çok daha iyi bir şekilde yapabilecek bir 
durumdadır ve Başbakanlığa bağlı olan bu Genel 
Müdürlük, kanımızca önümüzdeki dönemde işlevleri
ni daha etkili bir şekilde yerine getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu kuruluş hem ulusal, hem 
de uluslararası alanlarda değişik çalışmalar yapmak
tadır. Genel Müdürlüğün görevlerinin ayrıntılarına 
girerek, gecenin bu vaktinde fazla zamanınızı almak 
istemiyorum. Ancak, meteoroloji çalışmalannın gün* 
îük yaşantımızdan, ülkenin tarım, ulaştırma, bayın
dırlık, adalet, ekonomi, sağlık ve kültür gibi her ala
nı kapsayan yaygın işlevleri vardır. Bunun yanında, 
bu Genel Müdürlük çalışmaları ile Türk Silahlı Kuv
vetlerimizin gereklerine de cevap vermeye büyük bir 
özen göstererek çalışmaktadır. 
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Değerli milletvekilleri, bu kuruluşta modern tek
nolojinin gerektirdiği, oldukça çok sayıda araç ve ge
reç bulunmaktadır. Ancak, son yıllarda bu kuruluşun 
gerçek görevleri bir yana itilerek, burada da belli 
amaçlarla kadrolaşmaya gidilmiştir. Bunun sonucu 
olarak, ehliyetli ve uzman elemanlar kuruluştan be
lirli aralıklarla uzaklaştırılmışlardır. Bunun da sonu
cu olarak, bir yandan bu kuruluştaki mevcut araç ve 
gereçlerden yararlanma olanaksız hale gelmiş, öte 
yandan yeni ithalat yapılmadığından, araçlar ve ge
reçler ve yedek parçalan getirilmediğinden, bu kuru
luş son bir - iki yılda görevlerini gereği gibi yerine 
getirememiştir, 

Bu durum hepimizin gözleyebileceği gibi, en azın
dan, son yıllarda hava tahminlerinin güvenilirliğini de 
büyük ölçüde azaltmıştır. Hükümet olarak bu kuru
luşa en kısa zamanda yeniden, kamu yönetiminin ge
rektirdiği işlerliği ve güveni mutlaka sağlayacağız. 

Bu inançla hepinize saygılar sunar, teşekkür ede
rim. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, bir dakika, sorular var. 
önce sözlü soru soracakları tespit ediyorum: Sa

yın Turgut Artaç, Sayın Hüseyin Kaleli, Sayın Yıl
maz Cemal Bor, Sayın Çağlayan Ege. 

Önce Sayın Durmuş Ali Çahk'ın yazılı soru öner
gesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakandan sorulması; 1978 yılında hava na

sıl olacaktır? 
Konya 

Durmuş Ali Çalık 

BAŞKAN — Bu sorunun teknik imkânlar içeri
sinde cevaplandırılmasının mümkün olup olmadığı
nı.... 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Sayın Başkan, soru 
sahibi olmadığından, sorunun düşmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Yazılı sorular tamamlanmıştır. 
Sayın Turgut Artaç, buyurun efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Efendim, gerek 

sözcülerin bir kısmı, gerekse Sayın Bakan, teşkilat
tan, son MC Hükümetinin zamanında ihtisas sahibi 
kişilerin, baskı veya başka yollarla uzaklaştırıldığı 
yolunda bir ifade de bulundular. 

Türkiye'de, mütehassıs kişileri her zaman bulmak 
imkânı zor olduğu düşüncesi hâkim olduğuna göre; 
bu uzaklaştırılan ve haksızlığa uğrayan elemanların 
tekrar bu teşkilata alınması yolunda Bakanlıkça bir 

girişimde bulunabilecek midir? Bu olmayacaksa, ihti
sas sahibi kişileri hemen böyle bir ihtisas sahasına 
aktarabilme imkânları mevcut mudur, değil midir? 

Sayın Bakandan, bunu açıklamasını rica ediyo
rum efendim, 

BAjŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam

la) — Sayın Başkan, aslında birçok alanda olduğu 
gibi, meteoroloji çalışmalarının verimli bir şekilde 
yapılabilmesi, yetenekli, uzman kişilere gerek duyur
maktadır. Çünkü özellikle bu alanda, araştırma, in
celeme ve geçmişe dayanarak geleceği tahmin etme
nin ne kadar güç bir iş olduğunu ve ne kadar bir uz
manlık gerektiren bir alan olduğu açık. 

Sayın Artaç'm belirttikleri gibi, önümüzdeki gün
lerde bu kuruluşa yeniden gerekli işlerliği kazandıra
bilmek için bir yandan bu kuruluştan ayrılmak zo
runda kalan ve durumu elverişli olanların, bir yan
dan da yeniden eleman yetiştirmek suretiyle bu ku
ruluşa en kısa zamanda gerekli işlerliği kazandıraca
ğımızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Hüseyin Kaleli, buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sorumu geri 

alıyorum; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yılmaz Cemal Bor, buyurun sorunuzu so

run* 
YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Efendim, 

bilindiği gibi bir ülkede kalkınmışlığın ölçülerinden 
birisi de, doğaya hâkimiyettir. Türldyemiz de, geri 
kalmış ülke olarak, acalba suni bulutlarla yağmur 
yağdırmak olanağı var mıdır? Bu konu bilimsel ola
rak dünyada tartışılmakladır. Bu konuda acalba Sa* 
yın Bakanımızın bize verebileceği bilgi var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bor. Buyu-* 
run Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (Devam
la) — Sayın Başkan, bu soruyu yazık olarak cevap* 
Sandıracağımızı arz ederim. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çağlayan Ege. 

'ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ben sorumu 
geri aldım. Turgut Bey benim soracağımı sordu. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Başkaca 
soru soran arkadaşımız da olmadığına göre, buyurun 
Sayın Bakan. 
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DEVLE? BtAKANİ ÖİKJ&İET ÇETİN (fafevaın-

M) — Tefekkür ederim Sayın Başkan. (€HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. Dev

let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi üze
ninde görüşmeler tamamlanmıştır. -^.. 

$İıhıdi bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunacağım: Bölümlere geçilmesini kÜral edenler.. 
Kâtinİ etnleyeriler.. Kafbul edilmiştir. 

Her foolüomü Okutup ayrı ayrı öylarmiza sunacflh 

€) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüp Büt
çesi, 

Boîttm îMk 

16(1 Genel yöneten ve destek hizmet
leri 50 485 000 

BAŞKAN — BOŞUMU öyİaMiö 
sunuyörüıri: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul eclİİ-

Bölüm Lira 

• 111 flVieteîöridîoii' Rasat ve Analiz 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 264 136 OOffl 
BAŞKAN — Bölümü oylariHıza 
sunuyorum: Kaimi] edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil-
ımiş'Dirj 

900 Hizmeit Pıiogramlârınâ dağıti-
* lamayan transferfer 5 000 000? 

BAŞKAN — Bö5ümü oylarınıza 
sunuıyorıım: Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kalbul ediî-
mişiirj 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesinin, Devletimize, milletimize ve Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü personeline hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Programımız tamamlanmış bulunmaktadır. Alı
nan karar gereğince 21.2.1978 Salı günü saat 10.00' 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyor, sayın üye
lere iyi geceler diliyorum. 

Kapanma Saati : 23:03 

l>fe« 

- 3 6 4 -



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

111 NCt BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1978 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

•Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/53; C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 19; 
C. Senatosu S. Sayısı : 730) (Dağıtma tarihi 15.2.1978) 

X 3. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/54; C. Se
natosu : 1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Sena
tosu S. Sayısı : 731) (Dağıtma tarihi 15 . 2 . 1978) 

X 4. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
O Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 5. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 6. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair G. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, (M. 

Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/539) (M. Meclisi S». 
Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 743) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 2.1978) 

X 7. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu 
S. Sayısı: 744) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 8. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64; C. Senato
su : 1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S, 
Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 9. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C. 
Senatosu S. Sayısı : 746) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 10. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/60; C. Sena
tosu : 1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu 
S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 11. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka-> 
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa^ 
yısı : 738) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 12. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlikları tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Sena
tosu : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı :,28; C. Senato
su S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 



X 13, — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/68; C. 
Senatosu : 1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Sena
tosu S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 14. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu: 1/531) 
(M. MecMsi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı: 
735) (Dağıtma tarihi : 15.2,1978) 

X 15. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/63; C. Senatosu : 
1/536) (M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sa
yısı : 740) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 16, — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/55; C, Senatosu: 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 , 1978)' 

X 17. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-. 
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 
1/53C0 (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sa
yısı : 734) (Dağıitma tarihi : 15.2.1978) 

X 18. — 1978 yılı inönü Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/65; C. Senato
su: 1/538) (M. Meclisi S. Sayısı: 34; C. Senatosu 
S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 15 . 2S1978) 

X 19. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu: 
1/544) (M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sa
yısı : 748) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 20. •— 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/70; C. 

Senatosu: 1/543^ (M. Meclisi S. Sayısı: 36; C. Se
natosu S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 21. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/72; C. 
Senatosu: 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı: 37; C. Sena
tosu S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

X 22. — 1978 ŷ ılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/80: C. 
Senatosu: 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı: 38; C. Sena
tosu S, Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 23. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi: 1/74; C. Senatosu: 1/547) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 39; C. Senatosu S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 
15 , 2 . 1978) 

X 24. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/75; C. Senatosu: 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı: 
40; C. Senatosu S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978, 

X 25. — 1978 yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis-: 
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/76; C. 
Senatosu: 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı: 41; C. Sena
tosu S. Sayısı: 753) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 , 1978) 

X 26. — 1978 yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/77; C. 
Senatosu: 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı: 42; C. Sena
tosu S. Sayısı: 754) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

X 27. — 1978 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si: 1/79; C. Senatosu: 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı: 
44; C. Senatosu S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 , 1978) 



X 28. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/78; C. Senato
su: 1/551) (M. Meclisi S. Sayısı: 43; C. Senatosu 
S. Sayısı: 755) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978; 

X 29. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı: 45; C. Senatosu S. 
Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Ditaem =s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 19 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 

1/53; C. Senatosu! : 1/526) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 730) 

Cumhuriyet Senatosu^ 
Genel Sekreterliği 9 e 2 .. 1978 -

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6230 - 1/526 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 4.2.1978 gün ve 1/53 - 21 sayıh yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1978 tarihli 26 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 yıh bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (116) 

Kalbul • (64) 
Ret : (52) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

_ Türkiye Büyük'Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/53, C. S. 1/526 
No. : 7 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1978 tarihli ve 26 ncı Birleşiminde aynen kabul edilen (Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 



k. 



Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 20 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/54; 

C. Senatosu : 1/527) 

(Not : C, Senatosu S. Sayısı : 731) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 3 , 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6231 - 1/527 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 4 . 2 . 1978 gün ve 1/54-22 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cuırtburlyet Senatosu Genel Kumlumun 8 . 2 . 1978 tarihli 26 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (96) 

Kalbul : (54) 
Ret : (42) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 , 1978 

Esas No. : 1/54, C. S. 1/527 
No. : 8 

Millet MecKsi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 , 1978 tarihli Ve 26 ncı Birleşiminde aynen kabul edilen (Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 
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