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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç otlurum yapılan bu 'birleşimde : 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Danıştay Başkanlığı ve 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri 

kabul edildi. 
19 Şubalt 1980 Salı günü saat 10.00'da toplanılmak 

üzere birleşime saat 20.451te son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili Adana 
Ali Fuat Eyüboğlu ~ İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstambul), Yılmaz Balta (Rize) 

» 
BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/316; C, Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 401; C. Senatosu S. Sayısı : 950) (1) 

BAŞKAN — 1980. Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet kendilerine mahsus yeri 
almışlardır. 

Toprak ve Tarım Reformu. Müsteşarlığı Bütçesi 
üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : 

(1) 401 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Grupları adına : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Adnan Keskin, Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubu adına Sayın Mehmet Taihir Şaşmaz, Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Bahri Dağdaş, Milli Şe
amet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Em'in Sey-
tiagil. 

Şâhısları adına : Lehte Sayın Mehmet Çatalbaş, 
Sayın trfan Binay; aleyhte Sayın Hasan Ali Dağlı, 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu; üzerinde Sayın Azimet 
Köylüoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ad
nan Keskin, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADİNA ADNAN KESKİN (De
nizli) — Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun değerli 
üyeleri; siyasal iktidarca ülke gündemlinden eJksiM-
meyen terör, anarşi ve kargaşa tartışmalarının kol
luk güçlerince ül'ke ölçeğinde estirilen baskıların, zu-
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İlimlerin geri plana ittiği ekonomik, sosyal ve siyasal 
sorunlarımızın temel nedenlerinden birisini oluşturan 
insan - toprak ilişkilerine, çağın gereklerine, Anaya
samızın ilkelerine uygun biçim vermekle yükümlü 
Toprak Reformu Müsteşarlığı Bütçesi hakkında Cum
huriyet Halk PaHtisi Grubunun görüşlerini sunaca
ğım. Grubum ve şahsım adına en iyi duygularımı su
narım. 

Değerli üyeler, her türlü üretim biçiminde vazge
çilmez bir temel unsur olan toprak - insan ilişkileri; 
her toplumda dikkatleri üzerinde toplayan, tartışma
lara, çatışmalara konu olan ciddi bir sorun olagelmiş
tir. Diğer üretim unsurlarından farklı olarak yeryü
zündeki genişliği sabit olan toprak, nüfûs büyüme
siyle birlikte yeni iktisadi ve sosyal problemlere kay-
na'klık etmiştir. Toprağın nispi kıtlığı arttıkça, top
lumsal gelişmenin ve siyasal bilinçlenmenin oluştur
duğu değer yargılarının etkisi, topraktaki mülkiyet 
düzenine, sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda yeni 
biçimlenmelerin getirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Oluşan değer yargılarını yasal kanıtlara dönüştü
rerek, toprak - insan ilişkilerini, üzerinde yaşayan
ların insanca yaşamasına olanak verecek düzeyde 
yeniden şekillenmesini başaran uluslar, toplumsal ba
rışı sağlamada, devletin demokratik gücünü işletmede 
etkin olmuşlardır. 

Belli azınlığın çıkarlarına göre biçimlenen, var olan 
topraktaki mülkiyet düzenini koruyabilmek için, so
runu ülke gündeminden uzaklaştırmaya olanak ve-
'ren palyatif önlemlere başvuran uluslara; ekonomik 
kökenli siyasal kargaşaların girdabından kurtulama
dıkları için, devletin demokratik etkinliği de eşkıya
nın işkencesine dönüştürülmüştür. 

İletim araçlarının çığ gibi gelişip etkin olduğu, eği
tim olanaklarının yaygınlık kazandığı çağımızı karak-
terize eden unsur, bireyin siyasal ve ekonomik öz
gürlüklerinin birlikte ele alınma'sı, somuta yansıması 
gereksinimidir. Toplumların hızla yaklaşımda bulun
duğu. bu çizgi, sosyal adalet çizgisidir. 

Söz konusu dünya görüşünün değer yargıları, mül
kiyetin mutlaklığı, kutsallığı yolundaki görüşlerin 
aksine; mülkiyetin toplum çıkarları gerektirdiğinde 
sınırlanabileceğini ilkeleştirmiştir. Bu ilke, iletişim ve 
eğitim teknolojisindeki gelişmelerin gereği yerküre-
dek tüm ulusları eskisi alanına sokmuştur. 

Ekonomik yapılarını, toprak - insan ilişkilerini, 
mülkiyetin bir ezgi unsuru değil; esenlik kaynağı ol
masını öngören bu ilkeye uygunluk kazamdıramayan 
uluslarda hoşnutsuzluklar, siyasi kargaşa ve terör, 
günlük yaşamın parçası haline dönüşmüştür.; 

Nüfusunun büyük çoğunluğu çiftçilikle uğraşan, 
bireylerinin geleceğini toprakta bulduğu sanayileşme 
sürecindeki ülkelerde topraktaki özel mülkiyet düze
ninin çarpıklığı, bozukluğu söz konusu hoşnutsuzluk
ları ve kargaşaları dana da baskıcı biçimde gündeme 
yansıtarak direnişlere, çatışmalara dönüştürür. 

İdare edenlere bu aşamada düşen sorumluluk, 
çiftçinin direnişe sürüklenmesi ve kolluk güçleriyle 
karşı karşıya gelme realitesini iyi değerlendirerek 
hoşnutsuzluklara ve çatışmalara kaynaklık yapan top
raktaki mülkiyet düzenindeki çarpıkları giderici yasa
ları biçimlendirerek, sosyal patlama nedeni olan top
rağı sosyal emniyet supabı halline dönüştürmektedir. 
Üzülerek vurgulayalım ki, geçmiş yılların siyasal ik
tidarları bu sorumluluğun gereğini yerine getireme
mişlerdir. «Kimin malını kime dağıtacaksınız?», «Top
rak reformu değil, tarım reformu gerekli» gibi saptır-
maSal sözlere sarılıp, sorunu kolluk güçlerinin fiziki 
baskısıyla ertelemeye yönelmişleridir. Yarıcılık, or
takçılık, kiracılık Ve tarım işçiliğinden günlük nafaka
sını sağlayamayan üzbinlerin Varlığını inkâr ederek, 
«Trilyonluk Türkiye, büyük Türkiye» sözleriyle 2000 
yılına ilişkin ninniler söyleyenlerin başarısıdır, dükkân
larının kepenkleri kapalı 1980 Türkiye'sinin durumu. 
10 yılı aşkın ülke yönetimini ellerinde tutup da toprak
larımızın kadastro çalışmalarını bile tamamlayama
yanların eseridir, toplumsal yapıda duyulan çatırtı
lar. Bugün' de ülke gerçeklerinin bilimin, aklın done
lerini hiçe sayarak yaklaşıyorlar Türkiye çıkmazının 
mimarları soruna. Ateşledikleri yangını söndürebil-
me'k için itfaiyeciliğe özeniyorlar; devlet adamı cid
diyetiyle bağdaşmayan, sorumsuzluk kokan meydan 
okuyuşları ile kaba kuvvet gösterilerine kalkıyorlar. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde toprakta mülki
yeti yeniden biçimlendirme gereksinmesinin duyulması 
oldukça eskidir. Osmanlı döneminde kanun ve karar
namelerle biçimlendirilen insan toprak ilişkileri, 1926 
yılında yaşama geçirilen Medeni Yasa ile ilk köklü 
değişikliğe uğramıştır. Bu tarihten 1945 yılına kadar 
özel mülkiyete konu olan toprakların, toplum birey
leri arasında dağılımından kaynaklanan bozuklukla
rın giderilmesi gereiksinlmeleri yaisal düzenlemeye ka
vuşamamıştır. 1945 yılında çıkartılan 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Yasasının içeriği ve uygulama
sı, bireysel mülke konu olan toprakların dağılımdaki 
dengesizliğe çözüm getirmemiş, genelinde Hazine 
arazilerinin dağılımını sağlamıştır. Özel mülkiyete 
konu olan topraklarda, insan - toprak ilişkileri ilk 
ciddi düzenlemeye 19Ö1 AhayaSalsı ile ulaşmıştır. 2nci 
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maddefcinde «Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hu-
Iküik devleti olduğu» saptanan Anayasamızın 37 nci 
maddesi, «toprağın onu kullananın olması» ilkesini 
getirmiştir. Sorunun Anayasal bir ilkeye kavuşmasın
dan ürken statik sosyal çevreler, toprak ağaları, feo
dal kalıntılar ve onların siya'sal örgütleri ülke ölçe
ğinde başlattıkları yayın kampanyası ile sorunu sap
tırma Ve göz ardı edebilme uğraşına koyulmuşlardır. 
Sağ sosyal çevreler toprak insan ilişkilerini bir yan
dan döktriner bir bazda ele alırken, öbür yandan top
raktaki mülkiyet düzeninin bozukluğunu dile getire
rek çağdaş bir çözüme kavuşturulmasını vurgulayan 
kurum ve kişileri terörle, belli bir doktrinle özleştir
me çabalarım bugün olduğu gibi dün de sürdürmüş
lerdir. «Toprak reformu, tarım reformu» tartışması
nı başlatarak, Anayasamızın 37 nci maddesine kendi 
çıkarları doğrultusunda yorum getirmeye yönelmiş
leridir. Temsilcileri oldukları toplum katmanlarının 
çıkarları söz konusu olduğumda, 12 Mart karanlığın
da Anayasaya eklenen özgürlük kısıtlayıcı maddelere 
(kalkan gibi sığınıp Anayasa savunucusu kesilenlerin, 
ı«toprak reformu, tarım reformu» tartışmalarıyla ulaş
mak istedikleri sonucu kavrayabilmek için, kavram-
ların içerdiği anlamları saptamak gerekiyor. Reform 
kavfamı, daha iyiye dönüştürme, var olan bozukluk, 
eksiklik ve çarpıklıklardan kurtulmayı içerir. Kişinin 
'dünya görüşüne göre, daha iyiye dönüştürme, bozuk
luk ve eksiklik değişir. Toprak reformu yerine ta
rım reformu getirenler, topraktaki müllkiyet düzenin
de bozukluk, çarpıklık, eksiklik görmektedirler. Onla
ra göre, tarımsal verüm'i artıracak önlemlerin alınma
sı, daha iyiye dönüştürme, bozukluk ve eksikliklerden 
kurtulma için yeterlidir. Reformu böyle görenlere 
göre, toprak reformu ekonomik amaçlıdır. Başkala
rının topraklarında yarıcı, ortakçı, kiracı ve tarım iş-' 
çişi olarak çalışanların sosyal güvenceye, siyasal öz
gürlüğe kavuşmasının Önemi yoktur. Var olan dü
zenin, belli çevrelerin egemenliklerinin sürdürülmesi 
için korunmasında yarar da vardır. 

Bu aşamada Anayasa lükstür, ilkelerinin anımsatıl
ması suçtur, yaşama geçirilmesi gereksizdir, onunla 
devletin idaresi olanaksızıdır. 

Sayın milletvekilleri; sanayileşmiş, istihdam soru
nunu çözmüş ülkelerde topraktaki mülkiyet düzenine 
yalnız ekonomik amaçla eğilmek, belli ölçüde doğru 
Ibir yaklaşım olabilire Nitelkim seçmiş olduğumuz 
Ibatj yaşam tarzının kapitalist sistemlini yeterli görüp, 
onun sosyal, siyasal ilkelerini dışlayan soruna böyle 
yaklaşmaktadırlar. Fakat sanayileşme sürecine yeni 
girmiş, ciddi istihdam ve kaynak sorunlarıyla karşı 

,'karşıya olan tarım sektörünün ağır bastığı ülkelerde, 
soruna ekonomik amaçlı tarım reformu ile çözüm bul
ma olanaksızdır. Nüfusunun büyük çoğunluğu çiftçi
likle uğraşan ülkelerde sosyal, ekonomik Ve siyasal 
amaçlara yönelen, topraktaki mülkiyet düzenini de bu 
amaçlar doğrultusunda yeniden biçimlendiren: toprak 
reformu kaçınılmazıdır, . 

'Böyle bir reform, bir yandan yeni İstihdam ola
nakları yaratırken, öbür yandan tarımsal milli hâsıla
yı artırır. Artan milli hâsılanın toplum bireyleri ara-
isında dengeli dağılımını gerçekleştirerek, sanayie iç 
pazar, bireylere ekonomik ve siyasal özgürlük getirir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, soruna Anaya
sanın 37 nci maddesinde yer alan «toprak, onu işle
yenin olmalıdır, devlet bireye irisanlık onuruna yara
şır bir yaşam sürmenin maddi ve manevi koşulları
nı sağlamakla yükümlüdür» ilkeleri doğrultusunda 
bakmaktayız. Tarım reformu gibi feodal kalıntıların 
gelirlerini dalha da artırarak egemenliklerinin yay
gınlaşmasına neden olacak saptırmaların yarattığı ge
lir dağılımı adaletsizliğiyle, toprakta çalışanları tut
sak edip Anayasal hak ve- - özgürlüklerinli kullan
masını engelleyeceği, demokratik rejimi sekteye uğ
ratarak toplumsal barışı bozacağı kanısındayız. 

Değerli üyeler, ülkemizde toprak -- insan ilişkile
rindeki çarpıklık, adaletsizlik öylesine büyük boyutla
ra ulaşmıştır ki, mülkiyet düzenine dokunmadan 
hoşnutsuzlukları, sosyal rahatsızlıkları giderme ama
cıyla getirilen önlemler, yeni hoşnutsuzlukların ve ada
letsizliklerin kaynağı olmaktadır. Bunun kalba ve so
mut örneği, destekleme alımları ve sübvansiyonlar
dır. Özel mülkiyete konulan toprak düzenimizin en 
çarpıcı yanı, toprağın toplum bireyleri arasındaki da
ğılımındaki dengesizliktir. Eldeki istatistik! bilgilere 
göre, 500 dönümün üzerimde 15 915 işletme, toplam 
işletmelerin % 5'ni oluşturmakta, işlenen arazilerinin 
% 1'6'sım kapsamaktadır. 5 bin. dönümden yüksek 
mülk adedi ise 49!l olup, işledikleri arazi genişliği 
5 milyon dönümdür. Her işletmenin ortalama büyük
lüğü 10 450 dönümdür. Buna karşın 1963'te % 9,1 
olan topraksız aile oranı, 19681de % 17,5 ve 1977^ 
ise % 21,9'a çıkmıştır. 

Mevcut 3,5 milyon işletmenin 929 397'sinde top
raklar, onu işleyenlerin değildir. İşlenen ülke top
raklarının bireyler arasındaki dağılımının bu çarpıcı 
talblosuna rağmen, statik sosyal çevreler ve onların 
siya'sal örgütleri dağıtıma yeterli toprak rezervinim 
'bulunmadığı, işletmeleri küçültmenin üretimi düşü
receği yolunda savlar ileri sürerek, toprak reformu
na karşı çıkmaktadırlar. 
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Toprağa bağlı işgücünün belli bir bölümünün sa
nayie aktarılamadığı, ülkemizîde Anayasanın yürür
lüğe girmesi ve Cephe dönemlerinde komando ye-
tistörebıfmek için işlerlik kazandırılan yozlaştırma
lar, büyük toprak sahiplerince alınan önlemlerin de 
sonucu olarak, ideal anlamda toprak dağıtımını sağla
yacak rezervi bulmak güçtür. 

Ancak bu tür savlarla yola çıkarak, toprak refor
munun gereksiz olduğu sonucuna ulaşmak yanlıştır. 
Bu yanlışlığı, 1970 Türkiye'sinin ülke gündeminde 
(bulunan ekonomik kökenli siyasal kargaşa bir kez 
daha kanıtlamaktadır. Sosyal realite, ülke gerçekleri, 
belli yasal düzenlemeler yapılsa da, yapılmasa da 
varıdır. Binlerce dönüm toprağın belli ellerde toplan
dığı, yüzibinlerin topraksız olduğu bir yapının acı san
cılarına gözleri kapamak olanaksızıdır. Sancıyı gide
recek yapısal, düzenlemeleri içeren yasalara bilinçli 
olarak yaşam kazandırmayan devlet adamları, halkı
na karşı görevlerini yapmamış olurlar. Görevden ka
çan devlet adamlarının bu yaklaşımı, toplum üyeleri
nin sorunlarının yasalarla çözümleneceğine olan 
inançlarını Orta'dan kaldırır, yasaların etkinliğini bi
tirerek devletin demokratik otoritesine karşı gelme 
özlemlerini hızlandırır. Toplumda siyasal kargaşa baş
lar, toplumsal barış bozulur. 

Yıllarca yönetimde kalıp da halkına karşı görev
lerini yerine getirmeyenlerin, televizyon ekranlarında 
«yangın var» çağırtkanlığı yapmaları da haklı olmaz, 
halk onlara inanmaz, onların yasal çözümler ürete
ceğinden umudunu keser, binayı ateşledikten sonra it
faiyeci kılığına girerek suçunu gizleme ça'baları, bo
şuna gayret olur. 

Sağ sosyal çevrelerin, «büyük toprakların var olan 
küçük mülk aile istetmelerinden daha rantaibl olduğu» 
yolundaki sav da, Türkiye açısından gerçekçi değil
dir. Büyük arazilerin kiracılara, ortakçılara ve yarı
cılara bırakıldığına ilişkin doneler, ülkemizde büyük 
işletmelerin değil, büyük mülklerin bulunduğuna açık
lık getirmektedir. Bu büyük mülklerin verimli görü
nümü ise, sahiplerinin ekonomik güçlerinden kaynak
lanan siyasal etkinlikle gübre, kredi, sulama ve teknik 
olanaklardan daha iyi biçimde yararlanmalarının ese
ridir. Bu gerçeklerin ışığı altında Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu, büyük mülk arazilerin, Anayasal doğ
rultusunda, yaşanabilir genişlikte küçük köylü mülk 
işletmelere dönüştürülmesini; var olan küçük mülk 
işletmelerin dağınık ve küçük parsellere dönüşmüş ara
zilerinin ekonomik verimliliği artıracak düzeyde ta-
pulaştırmasını, ülke çıkarlarının gereği sayar. 

Değerli milletvekilleri, toprak reformu ile çift
çiye sağlanan toprak, tek başına diğer sektörlerde ça
lışanlara sağlanan fırsat eşitliğini sağlamaz. Küçük 
çiftçi, kültür noksanlığı nedeniyle tarımdaki teknik 
gelişmeyi kavrayıp, uygulamada güçlük çeker. Geliş
meleri kavrasa bile, işletme küçüklüğü nedeniyle tek
nik gelişmelerin çoğunu mali olanaksızlık yüzünden1 

ya uygulayamaz, ya da uygulama ekonomik olmaz. 
Toprak reformu ile birlikte çiftçiye üretim öncesi Ve 
sonrası gerekli mali ve teknik olanakların sağlanması 
gerekir, değinilen olanaklar noksanlığı toprağın çift
çiyi iterek, kentin çiftçiyi çekmesine neden olur. Sö
zü edilen sakıncalardan korunmayı sağlayacak orga
nizasyon, kooperatifçiliktir. Reform, çok amaçlı top
rak reformu kooperatiflerince tamamlanırsa, ekono
mik amacına ulaşarak, tarımsal milli hâsılanın artışı
na katkıda bulunabilir. 

Üyelerinin işletme özgürlüğünün bulunduğu, ama 
tek başına yapmaları olanaksız, ya da rasyonel olma
yan işlerin yürütülmes'ini üstlenecek toprak reformu 
kooperatiflerinin, bireyci düşüncelerin etkisiyle bir
likte hareket etme eğiliminin zayıf olduğu ülkemizde 
beklenen görevi sürdürdbimeleri, üyeliğin İdevletçe 
özendirilmesi koşuluna bağlıdır. 

Sayın üyeler, köylü nüfusu ekonomik ve siyasa! 
özgürlüğe kavuşturacak, toprak reformunun ülke ola
naklarını «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» 
felsefesi ile holdinglerin emrine verilen Demire! ik-
tidarınca ele alınması, bir bakıma geçmişin ve anın 
inkârı olurdu. Geçmişte reformu savsaklamayı, sulan
dırmayı, çarpıtmayı, halkı siyasal ve ekonomik öz
gürlüklere kavuşarak toplumsal yapıya yenü biçimler 
kazandırmasından korkan, o korkunun etkisiyle iş
çileri, öğretmenleri, öğrencilerin kanların akıtılma-
sına vize veren, alkış tutan Adalet Partisi Hüküme
tinin, topraktaki mülkiyet düzenine dokunmamasında 
yarar olduğu kanısındayız. 

Sanayi ve ticaret sektörünü holdinglere tahsis eden1 

Demirel Hükümetinin, tarım sektörüne" yaklaşımı da, 
var olan toprak ağalarını daha da güçlendirerek, top
raksız yüzbinlere yeni yüzbinler eklemeyi amaçlardı. 
Hükümet programımda, yeşil plan çerçevesinde arazi
lerin sulanacağını, girdilerin zamanında temin edilece
ğini belirterek, topraktaki mülkiyet düzenine ilişme
yeceğini taahhüt eden Demirel Hükümetime, bu açıdan 
Türk çiftçisi adına teşekkür ederiz. 

Motoruna, ilaca, gübreye, traktöre getirilen som 
zamlarla, kullanılmayacak duruma getirilen girdilerini 
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alımında görülen: kuyrukları kafdırmaıdla gösterdiği ba
şarıyı da kumarız. 

Ülkemizi, çıkmazların eşiğine itenlerin, tarihin 
karanlık sayfalarında yerlerini alacaklarına olan 
inancımı belirtirken, tümünüzle saygılarımı sunarım, 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
aldına Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz, buyurun efen
dim, 

MHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ
MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının 1980 Mali Yılı Bütçesi münasebetiyle, reform 
çalışmaları hakkında MHP Grubunun görüşlerini ar
za başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, tarım kesiminde topraksız ve az 
topraklı çiftçi ailelerini topraklandırmak, toprak 
mülkiyet dağılımındaki dengesizlikleri gidermek, top
rak - insan ilişkilerini düzenlemek ve milli kalkınma
mıza yardımcı olmak, verim ve üretim artışları sağ
lamak üzere 1972 yılında 1617 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Ön Tedbirler Kanunu ve 1973 yılında 
da 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. Bunlardan temel kanun durumun
da olan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu, Anayasa Mahkemesi kararı ile 10 Mayıs 1978 
.tarihinde, yani 5 yılı aşkın bir uygulamadan sonra 
yürürlükten kalkmıştır. 

Tarım kesimi ve bu kesimde yaşayanları çok ya
kından ilgilendiren toprak reformu, uzun yıllardan 
beri tartışmalara konu olmuştur. Cumhuriyetin ila
nını takiben, 1924 Anayasasına dayanarak, 1926 yılın
da yürürlüğe İkonan Medeni Kanun, Tevzii Arazi Ni
zamnamesi, 1935 yılı Toprak iskân Kanunu ve aynı 
yıl çıkarılan Zirai Islahat Kanunu, 1945 yılında yü
rürlüğe giren Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, ta
rım kesiminde görülen bazı problemleri çözme çaba
ları olarak gösterilebilir. Bununla beraber, reform 
özelliğine sahip geniş kapsamlı çalışmalar 1961 Ana
yasasından sonra ele alınabilmiştir. Anayasamızın 
37 net maddesi aynen, «Devlet, toprağın verimli ola
rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağla
mak gayesiyle gereken tedbirleri alır. Kanun, bu ga
yeyle değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre top
rağın genişliğini gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme 
araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır», hükmünü ge
tirmiştir. 

Anayasanın bu emri gereğince, bazen toprak re
formu, bazen toprak ve tarım reformu ve bazen de 
sadece tarım reformu adları altında, geçmiş yıllarda 
sekize yakın kanun tasarısı hazırlanmış, ama, bun
lardan hiçbiri Parlamentolarımızdan geçmemiştir. Ni
hayet. 26 Temmuz 1972 tarih ve 14257 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 1617 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu, 
19 Temmuz 1973 tarih 14599 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu bu boşluğu belli bir ölçüde 
doldurmuş, ancak yukarıda belirttiğimiz gibi toprak 
kamulaştırması, toprak dağıtımı, çiftçi teşkilatlanma
sı gibi reformun temel uygulamalarında nihai netice
yi alamadan 10 Mayıs 1978 tarihinde yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Toprak reformu, bugüne kadar her türlü rejim ve 
görüşe sahip 7Q'den fazla ülkede uygulamaya konul
muş, sonucu bazılarında başarılı, bazılarında başarı
sız olmuştur. Reformun temel gerekçesi kıt bir kay
nak olan toprağın verimli ellerde birikimini önlemek, 
çiftçilik yapan, fakat toprağı olmayan veya yetersiz 
olanlara ekonomik, sosyal ve siyasal egemenlik sağ
lamaktır. 

Gerçekten toprak, çoğaltılması, üretilmesi çok güç 
olan temel üretim faktörlerinden birisidir. Her türlü 
gıda ve sanayi hammaddelerini üreten, dış ticarette 
gelir sağlayan toprağın, sosyal açıdan da toplum ha
yatında önemli bir yeri vardır. Çiftçilikle uğraşanla
rın, aynı zamanda bir barınma ve geçinme kaynağı
dır. Toprak, kişiye toplumda saygınlık, fikrini açıkça 
belirtme ve siyasi baskılardan kurtulma gibi imkân
ları da verebilmektedir. 

Bu yararlarının yanında toprağın dengesiz dağılı
mı, birtakım problemleri de birlikte getirmektedir; 
mülkiyet dağılımının dengesiz olduğu birçok ülkede 
sosyal patlamalara sebep olmuştur. Özellikle memle
ketimizde de mülkiyet dağılımı dengesizdir. Çiftçilik
le geçinen hane halkının |% 22'sinden fazlasının hiç 
toprağı yoktur. 10 dönümden az toprak isteyenlerin 
oranı, topraklı ailelerin % 20'sidir. Böylece, kırsal 
kesimdeki hane halkının \% 42'sinin ya hiç toprağı 
yok, ya da sahip olduğu toprak 10 dönümden azdır. 
Dengesiz toprak dağılımı tam olmasa bile, toprağa 
bağlı gelir dağılımından da dengesizlikler yaratmak
tadır. 

Tarım işletmelerinin sahip olduğu topraklar, eko-
-nomik işletmeciliğe ters düşecek derecede çok parça
lı ve küçük parseller halindedir. Miras yoluyla, ve-. 
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sair yollarla işletmeler daha da parçalanmaktadır. 
Ortakçılık - kiracılık ve ırgatlık yaygın durumdadır. 
Modern üretim teknikleri yeterince yaygınlaştırılma-
mıştır. Böylece verim ve üretim artışları sınırlı olmuş 
ve çok kere tabii şartlara bağımlılık devam etmiştir. 
Tekniğe uygun işlenmeyen topraklarda kayıplar ol
muş, mera, yaylak ve kışlaklar disiplin altına alına
mamıştır. Pazarlama zincirleri çiftçi teşkilatlanmaları 
yeterince değerlendirilememiştir. O halde, mülkiyet, 
işletme biçimleri ve verimlilik gibi konularda görü
len ve tüm tarım problemlerimizden bir kısmını, fa
kat temel sorunlarını teşkil eden bu meselelerin akıl
cı ve ülke gerçeklerine uygun bir plan içinde düşü
nülmesi gerekir. Bu plan içinde, toprak ve tarım re
formunun kendine özgü bir ağırlığının olması mec
buriyeti vardır. 

Saygıdeğer milletvekilleri; toprak ve tarım refor
munun en önemli konularından biri, belki de birin
cisi, tarımsal gelişme, kooperatifler ve yerleşimle il
gili hizmet ve yatırımlardır. Reformdan beklenen, 
sosyal ekonomik gelişme, verimlilik, kısacası refor
mun hedefe ulaşması, bu hizmet ve yatırımların plan
lı, düzenli ve hızlı bir şekilde zamanında gerçekleş
mesine bağlıdır. 

Reforma başlarken, harita, tapu ve kadastro hiz
metlerindeki eksikliklerin tamamlanması, zaman kay
bına sebep olmayacak niteliğe ulaştırılması lazımdır. 
Uygulamada, diğer kamu kuruluşları ile kurulması 
gerekli olan işbirliğinde çoğu zaman karşılaşılan güç
lükler giderilmelidir. 

Kanundan doğan hukuki sorunların çözümü ve 
mahkemelerde karara bağlanmasında kaybedilen sü
re, uygulamanın hızını kesen faktörlerden biridir. Bu 
duruma bir açıklık getirilerek uygulamaya çabukluk 
kazandırmanın yolları aranmalıdır. Şüphesiz, ayrın
tılarına girmediğim bu ve buna benzer güçlüklere 
rağmen, kanunun iptali, reformdan beklenen sonu
cun alınmasını maalesef önlemiştir, geride bir çok 
problem bırakmıştır. Yeni bir kanunla kamulaştırı
lan araziler mevzuuna bir aydınlık getirilmelidir. 

Eskiden dağıtılmış olan 22 milyon dönüm arazi, 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre 
dağıtıldığından, bu arazilerin devir ve temliki 1617 
sayılı Kanuna göre mümkün olamamakta, bu du
rumda vatandaşa büyük sıkıntı vermektedir. 

Tahdit süresi 25 seneyi doldurmuş araziyi elinde 
bulunduran vatandaş çiftçilik yapamadığı için, sat
mak istediğinde satamıyor veya vatandaş ölmüşse 
çocuklarına intikali mümkün olmuyor. Bu da, va

tandaşlar arasında büyük huzursuzluklara sebebiyet 
vermektedir. 

Türkiye'de tarıma elverişli 13 milyon dönüm Ha
zine arazisi bulunmaktadır. Bunlar her ne kadar, Mil
li Emlak müdürlükleri ve Toprak Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından kira yoluyla vatandaşa verili
yorsa da, vatandaş geçici bir süre elinde kalacağına 
inandığı için, canla başla toprağı işlemiyor. Bu yanlış
lığı halledebilecek yeni bir kanun çıkartılarak, bu du
rumdaki araziler, ya döviz karşılığı yurt dışındaki işçi
lerimize, ya da çiftçilik yapmak istediği halde elinde 
toprağı bulunmayan köylülerimize satılabilmelidir. 

Meraların statüsünün yeniden ele alınması, özellik
le mera vasfını kaybetmiş olan arazilerin tarım dışına 
çıkartılarak, devlet yatırımlarında kullanılmasının sağ
lanması cihetine gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Toprak ve Tarım Reformu
nun sağlayacağı yararlara konuşmamın başında kısa
ca değindim. Bununla beraber yurt gerçeklerine ters 
düşecek ve aceleye getirilecek bir reform uygulama
sının getireceği yarar ve zararlar ile yükleyeceği sos
yal ve ekonomik maliyetlerin de gözönünde tutulma
sı gerekir. Bugün için elimizde mevcut bilgi kay
naklarına göre, ülkemizde dağıtıma konu olabilecek 
topraklar, 14 milyon dönümü Hazinenin özel mülki
yetinde, 8 milyon dönümü şahıslardan kamulaştırıla-
cak olan, 10 milyon dönümü ıslaha muhtaç devlet 
topraklarından ibaret bulunmaktadır; toplam olarak 
32 milyon dönüm tahmin edilmektedir. Buna karşılık, 
toprak dağıtımından yararlanabilecek 3-3 ,5 milyonu 
aşkın topraksız ve az topraklı çiftçi ailesi mevcut
tur. Asgari ölçüler içinde, bir tarım işletmesi kurmak 
maksadiyle yapılabilecek bir toprak dağıtımından an
cak 600 - 650 bin aile istifade edebilecektir. O halde 
toprak ihtiyacı olan 5 aileden ancak l'i toprak ala
bilecek, 4'ü alamayacaktır. Buna göre topraklandır
ma çalışmalarının yanında, diğer aileler için başka 
sektörlerde istihdam imkânları yaratmak gerekecek
tir. Tarım kesimindeki nüfus baskısını diğer sektör
lere kaydırmadıkça, başarılı bir toprak ve tarım re
formunun gerçekleşebileceğini iddia etmek mümkün 
değildir. 

Bunun için toprak ve tarım reformu, her şeyden 
önce çiftçi refahını artırarak, ailesine maddi ve ma
nevi huzur ortamı yaratacak, mülkiyet kavramına 
saygı ve itimat verecek bir tarzda uygulanmak zo
rundadır. Çiftçiye bu ortamı vermeyecek bir reform 
uygulaması, çiftçinin teşebbüs gücünü kırar, çiftçili
ğin özendirici vasfını yitirir, 
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Toprak ve tarım reformu, tarım kesiminin kal- j 
kınmasını sağlamak, diğer sektörlerdeki gelişmelerle 
tutarlı olmak ve milli kalkınmamızı hızlandırıcı gö- . 
rev yapmak zorundadır. 

Ayrıca toprak ve tarım reformunun ülkenin eko
nomik durumunun kaldırılabileceğinden daha fazla 
ağırlık alarak kaynak aktarmak suretiyle kalkınma 
için gerekli olan temel yatırımların önceliklerini de 
bozmamalıdır. 

Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın kamulaştır
ma işlemlerine dair 38 nci madde hükmünü iptal ede
rek, vergi beyan değeri, yerine, rayiç toprak bedeli
ni kamulaştırmaya esas kabul etmesi, bundan böyle 
toprak ve tarım reformuna bütçeden daha fazla kay
nak ayırımına sebep olacak, toprak dağıtımında ise 
toprak bedellerini yükseltecektir. 

Toprak ve tarım reformuna artık her türlü tutku
dan arınmış yeni bir görüş ile yaklaşmanın zamanı 
geldiğine inanırken, onu ülke tarımının bütün prob
lemlerini halledecek sihirli bir tedavi şekli olarak 
görmenin de zamanının geçtiğini burada belirtmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Ön Tedbirler Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çı
karılan 7/15817 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yüküm
lüdür. 

Müsteşarlık, toprak ve tarım reformu bölgesi ola
rak ilan edilen yerlerde, yürürlükten kalkan 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile emrine 
geçmiş tarım arazilerini topraksız ve az topraklı 
çiftçilerimize kira yoluyla intikal ettirmeye, eskiden 
olduğu gibi yine devam etmelidir. 

Ayrıca, 1617 sayılı Kanunun kendisine yükledi
ği görevler yanında ülke düzeyindeki tarım toprak
larının tarım dışı maksatlarda kullanılmasına izin 
vermemekle yükümlüdür. Bu görevini yerine getirir
ken tarım topraklarının heba edilmesini, tarım dışı 
sektörler tarafından işgalini önleyici her türlü tedbiri 
almada özen gösterilmelidir. Reform bölgelerinde 
planlanmış olan altyapı yatırımlarına devam edilme
lidir. 

Topraklandırılmış muhtaç çiftçilerimizin işletme
lerinin devamı için kredi ve tarımsal ekipman yardı
mıyla onları her zaman destekleme imkânları sağ
lanmalıdır. 

Yurt ölçüsünde reform ile ilgili araştırmalara ve 
öncelikli reform bölgelerini tespit etme ve bu konu

daki verileri de toplama çalışmalarına devam edil
melidir. 

Bu hizmet ve yatırımların karşılığı bütçeye, 
165 122 000 Türk Lirası cari, 170 milyon Türk Li
rası yatırım, 278 452 000 Türk Lirası transfer gi
deri olmak üzere yekûn olarak 613 574 000 Türk Li
rası ödenek konulmuştur. 

Müsteşarlık, bu bütçe döneminde de geçmiş yıl
larda olduğu gibi, hizmet ve yatırımlarına devam et
meli, muhtaç, topraksız ve az topraklı çiftçilerimizin 
daima hizmetinde olmalıdır. 

Bu duygular ve temennilerde konuşmamı nokta
larken, Yüce Meclis üyelerine ve Sayın Başkana say
gılarımı sunuyorum. (MHP ve AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Bahri Dağdaş, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 
başlarken hepinizi saygıyla selamlarım. 

Üzerinde durduğumuz bütçe, Türkiye'yi 1945'ten 
beri çalkantılar içinde tutan bir mevzuyu teşkü edi
yor. İki görüş çarpışıyor. Görüşlerden biri; demin 
de Cumhuriyet Halk Partisinin ifade ettiği gibi, «top
rak işleyenin,» diğer deyimle «su da kullananın» şek
lindeki görüş, öbürüsü de mülkiyet hakkının özüne 
dokunamazsınız. Fakat buna rağmen Türkiye'de, her 
doğan çocuğa et, süt, ekmek olacaktır, fakat her do
ğan Türk'e toprak olmayacaktır. Biri bir hayaldir, 
biri de bir hakikattir, hakikate yakındır. İki görüş 
çarpışıyor. 

Şimdi değerli Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü
ne soruyorum: Siz hep Halep'te 10 arşın atlıyorsu
nuz, Halep'le arşın yanyana gelince niye atlamıyor
sunuz? Niye atlamıyorsunuz? 

«Anayasa diyor ki, toprak işleyenindir.» Hakikat 
değildir bu, yalandır. Anayasa öyle bir şey demiyor. 
Madem böyle bir şey var idi, Türkiye İşçi Partisi 
15 gün içinde bir kanun hazırladı ve verdi. 1967'ler-
de bir kanun verdi. Siz de iki sene durdunuz. Bir 
kanun var idi, ben sebep oldum iptaline. Allahıma 
çok şükür, hizmet ettiğime inanıyorum. O kanunu 
ben ve benim arkadaşlarım iptal ettirdi; çok şükür 
diyorum. İptal edilen kanunun yerine - iki sene hü
kümet ettin arkadaşım - niye birini getirmedin? Hep 
Halep'le arşın yanyana gelince kaçıyorsun. Halep 
uzaklaşınca hep 10 adım atlıyorsun. Yörük sırtından 
kurban kesiyorsun. O mümkün değil, mümkün de
ğil. Ne yapmıştır? Bilmiyorum grubu adına mı ko-
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nuştu o arkadaşım, yoksa kendi adına mı konuştu? 
Gece hayal etmiş, bir şeyler altalta yazmış, geldi bu
rada konuştu gitti. Toprak reformu; yok tarım re
formuyla sulandırılmış. 

Şimdi toprak reformunu dile getirmek istiyorum, 
Kim getirmiş toprak reformunu? Benim elimde bir 
Brockhaus var. Bunun dışında da 30 tane, 40 tane 
büyük iktisatçının görüşleri var, ama şöyle kelime 
manasıyla bunu kim icat etmiştir, bu toprak reformu
nu? Almanca okuyacağım. Boden reform Agrar kom-
munismus, Agrar sozialismus» demektir diyor. Brock
haus, sayfa 208, bant 2. Demek ki toprak reformu, 
komünistlerin, Marksistlerin icat ettiği... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Komünistlerde 
toprak reformu var mı? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Burada, bura
da, ben demiyorum; buyur, hiç elini uzatma, burada 
bak. Söyledim, söyledim burada. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Bakanlık yaptın, 
sen bu kadar cahil olamazsın. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sen komünist
sin demedim. (CHP sıralarından «Diyemezsin ki» 
sesleri) Demedim ki, ama Boden reformun bir ko
münist, bir sosyalist toprak görüşü olduğunu ilmi 
literatürden ortaya koydum. Bitti bu iş. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Bakanlık yaptın, 
bu kadar cahil olamazsın. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben Bakanlık 
yapmışım, yalan söylemiyorum, bak burada yazıyor. 
Tekrar okuyorum tescil ettirmek için. Tekrar ediyo
rum, polemik yapıp zabıtlara geçiriyor da onun için 
bakın okuyorum : «Boden reform, agrar kommunis-
mus, agrar sozialismus.» 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Lü
gatin tarihi kaç? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — 1954 yılı. Al
dırımı, ha? Otur. Şimdi daha başka doneler getiririm 
sana. Daha başka doneler var ama, 20 dakikaya sığ
mıyor. 

Şimdi hemen onu bırakalım. Madem ki, bu, top
rak reformu kolaydı, 2 sene hükümette kaldınız, ne 
güzel, ekseriyet elinizdeydi, niye getirmedin? Çünkü 
olmaz, olmaz, olmaz da onun için; hiç bana bahane 
bulma. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — İşte 
onu söyle, işte onu söyle. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ayinesi iştir 
kişinin, lafa bakılmaz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Enver 
Akova'ya sorun, şimdi sizde bulunuyor, ona sorun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Sen buseydin 
ki bu olacak, Türkiye'yi yıkardın, Türkiye'yi. Müm
kün değil de onun için. 

Şirn'di Gelelim bizim görüşümüze: Biz diyoruz ki 
Türkiye'de 78 milyon .hektar arazi varlığı vardır. Bu 
arazi varlığının yuvarlak 25 milyonu çayır ve mera
dır; 21 milyonu da orman diyorlar. 26 - 27 milyon 
hektar civarında da kültür arazisi var diyorlar. Bu 
arazi Varlığının böyle değeri en dirilmesi, tamamen 
mesnetsiz, tamamen ekonomik ve teknolojik gorüşler
den uzak 'bir arazi 'değerlendirilmesidir. 

iMera nedir, orman nedir, neresi orman olacak, 
neresi mera olması gerekir? İlmi ve teknolojik bakım
dan, ekonomik (bakımdan bunların hudutlarının nere
ler olduğunu henüz ortaya koyan bir kanun yok, bir 
araştırma da yok. Buna karşılık İlim ne diyor: ilim 
merayı tarif ederken diyor ki. Üzerine ektiğin herhan
gi bir nebat tohuma kalkmıyorsa, yani (generatif bü
yümeyi tamamlamıyorsa, orası o ekolojinin şartları
na göre ya orman, ya mera veya çayır olur. Nerede 
tohuma kalkıyorsa, hepsi kültür arazisine kiahil edile
cektir. 

Uzun zamanlardan beri; orman, devletin hüküm 
ve tasarrufunda, mera devletin hüküm ve tasarrufun
da, milletten uza'ktır. Millet bunlarda ya ırgattır, ya 
kapWkaçtıcıdır. Yani Türkiye'de 45 milyon hektar 
arazi varlığı ;bir ölçüde milletten uzak, boş durmak
tadır, ekonomimize hiçbir şey getirmemektedir. 

Şimdi benim değerli Cumhuriyet Halk Partili kar
deşlerim, toprak işleyenin'dir, şudur budur diyor ama, 
gel arkadaşım evvela bu devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan ve bugüne kadar kendi ekolojisinde 
milletimize hiçbir katkısı bulunmayan şu araziyi gü
zel bir değerlendirelim ve milletle beraber edelim. 
Var mısın buna?.. Beraber edelim.. Ben de inanıyo
rum, Türkiye'de az topra'klı ve 'topraksız çiftçii var 
ama, az topraklı, topraksız köylü yok. Köylü ayrıdır, 
çiftçi ayrıdır. 

ıSözcünüz; Anayasanın 37 nci maddesine göre, 
«Toprak işleyenindir» dedi. Talhlr Bey de okudu, ben
de okuyorum bu 37 nci maddeyi, bu neymiş? (CHP 
sıralarından gürültüler). 

Arkadaşım Turgut Artaç, isen biliyorsun kii be
nîm Karsta, Türkiye'nin hudutları içinde Ihİçbir ara
zim yoktur. !Ben bir vakıayı zikrediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Arazin olsa daha iyi, olanların sözcülüğünü yapmak 
daha kötü. Emin Sazak gibi çık erkekçe söyle. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi arka
daşım, 'ben evvela Allahın kuluyum, sonra babamın 
oğluyum, Ben Allah'a inanıyorum, Kurana inanıyo
rum, 'babama inanıyorum, anama inanıyorum " 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Biz kimin oğluyuz, biz de babamızın oğluyuz. Allaha 
'biz ide inanıyoruz, elhamdülillah, 

(BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Milletimi sevi
yorum; gerisi bana vız gelmiş, ben sınıf kavgası yap
mıyorum, ben mülkiyet kavgası yapmıyorum. Ben şu 
Anayasanın, şu sizin hazırladığımız, Alman Anayasa
sından tercüme ettiğiniz şu Anayasanın, ilmin ışığı 
artımda milletin hukukunu korumaya memur bir in
sanım. Sınıf kavgası yapanların karşısına and içerek 
çıkmış, ahdü peyman ederek çıkmışımdır. Bomba da 
atsanız, beni öldürmeye de teşebbüs etseniz, onların 
hepsi vız gelmiştir. Ben buna 'devam edeceğim. Hiç 
ibir arazi sahibinin de, hiçbir sermaye sahibinin de ne 
'kuluyum, ne uşağıyım. Allah'ım kuluyum, inancımın 
kuluyum. Diyeceğin var mı, aldım mı gene? ©enim ki
min sözcülüğünü -'ettiğimi gördün mü? Çıkıp, Oağ-
daş'ın '10 kuruşluk arazisi vardır 'diye, bilir misin, Bu
nu yaparsan insanlığımdan feragat etemeye, Türkiye' 
yi terk etmeye hazırım. Abdest'im ve namusla oyna
yamazsınız. 

Eğer hüneriniz vardıysa, eğer hakikaten 'bu kadar 
millet sevginiz vardıysa, 2 sene kaldın bir, 35 sene ik
tidardım, niye getirmedin? Namertçe söylemeye lü
zum yok, kimseye suç atmaya lüzum yok, getirip çıka-
raydın. Mesele budur. 

Şimdi 37 nci maddeye geliyorum; «Devlet, top
rağı değerlendirecek» diyor. Topraksız çiftçiyi de top
raklandırma gayreti içine girecektir. Değerlendirme
den ne anlıyoruz. Değerlendirmeden, mülkiyet hakkını 
ortadan kaldırmayı anlamıyoruz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Kimse düşünmüyor 
onu. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Demin konuştu, 
«Emin Sazak gibi mülkünüzün müdafaasını yapaydın» 
dedi. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Kimse düşünmü
yor onu, o arayı. 

BAHRÎ OAĞDAŞ (Devamla) — Düşünmüyor
san, o zaman beraberiz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sınır çiziyoruz. 
NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

3 - 5 adam Türkiye'yi eksin mi? 
iBAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Biz diyoruz ki, 

Türkiye'de her doğan çocuğa et, süt, yumurta olacak

tır. Nasıl olacaktır.? İlmin ışığı altında, teknolojinin 
ışığı altında arazilerimizi değerlendireceğiz, devlet
tin görevi bu, 

Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim; Sayın Ba
kan, bir taraftan ecnebi sermayeyi teşvik edeceğiz di
yorsunuz, bir taraftan özel sermayeyi, özel teşebbüsü 
teşvik edeceğiz diyorsunuz; öbür taraftan da hilkat 
garibesi olan, tapu düşmanı olan bir müesseseyi yanı
nızda tutuyorsunuz. İnandırıcı olmuyoruz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bakana düşmanlığı 
nız nedir ki? 

.BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Eğer şu cenah
tan, şu cenahtan sesler çıkacaksa, onun için tutuyoruz 
diyorsanız, itimat telkin etmiş olamazsınız. O yönüy
le, bir an önce bu hilkat garibesi müsteşarlığa milyon 
vefin. Neyin istikametinde? Şu Anayasanın istikame
tinde, ilmin istikametinde, -teknolojinin istikametinde. 

Hemen ışunu söylüyeyim. Anayasanın 38 nci mad
desini iptal eden Anayasa Mahkemesi de bizim gö
rüşümüze iştirak etmiştir; demiştir ki: «38 nci mad
denin iptalinde her yerde birçok cumhuriyetler var; 
ama bizim cumhuriyette temel hakların zedelenmesine 
karşıyız. 38 nci maddede de, mülkiyet hakkının teme
lini ortadan kaldıran görüşe yer verildiği için iptal 
ediyoruz bu maddeyi. Bizim cumhuriyetimizin öbür 
cumhuriyetlerden mümtaz farkı budur. Anayasa ile 
teminat altına alınan hakların özüne klrhse dounamaz» 
diyor. Buradadır, Anayasa Mahkemesinin Resmi Ga
zetede ilan edilen karan mealen böyle diyor. Yani di
yor ki, sen bunu iptal ettin; ama bu Anayasanın 9 
ncu maddesine, Anayasanın 11 nci maddesine, Anaya
sanın 2 nci ve 1 nci maddelerine aykırıdır. Bizim Cum-
huriyetL ortadan kaldırıyor, başka bir Cumhuriyet 
getirmek istiyor, onun için İptal ediyoruz diyor. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, biz bu görüşleri 
Söylüyoruz, ama neye istinaden? Bizim yaptığımız tes
pitlere ve araştırmalara göre, Türkiye'nin potansiyeli, 
2 000 yılına kadar vecibeleri yerine getirilirse, bunu 
mükerreren Yüce Meclislerde arz ediyorum. Çün
kü mükerreren de, bu toprak reformu temcit püavı 
gibi önümüze getiriliyor ve sınıf kavtgasıma teşvik edi
liyor. O yönü ile tekrarımda fevkalade fayda mütalaa 
ederek diyorum ki, sayın mületvekilleri hiç endişe 
duymayın. 2 000 yılında, bu tabii geçmüşlerdeki sek
teye uğrama sarfınazar edilirse, bu 2 010 yılı da olur, 
2015 yılı da olur, 2020 yılı da; ama Türkiye'de üretim 
potansiyeli - yaptığımız araştırmalarda 30 milyon ton 
buğdaya ulaşacaktır. Yuvarlak hububat çeşitlerimi de 
içine alacak olursak, 5,0 milyon ton hububata ulaşma 
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gücü vardır. Türkiye'de aşağı yukarı 1 milyon yahut 
800 bin civarında olan, yani fukaranın eti dediğimiz 
baklagiller üretiminin 2,5 milyon tona ulaşma ihtimali 
vardır; projeksiyonlar böyle gösteriyor. Projeksiyon
lar projeler değildir; ama projeden sonra en iyi fikir 
verendir. Sonra diyoruz ki, pamuğumuz 2000 yılında 
2,5 - 3 milyon tona ulaşacaktır; sonra diyoruz ki, şe
kerimiz 2000 yılında 4 milyon tona ulaşacaktır, bu 
potansiyel var. Sonra diyoruz ki, yağlı tohum üreti
mimiz 1 ,5-2 m'ilyon tona ulaşacaktır. Yine diyoruz 
ki, bugün 500 bin 'ton olan et üretimimiz 2 milyon 
tona ulaşacaktır. Yine diyoruz ki mevcut potansiyeli
miz 20 milyon metreküp süt istihsalini üretmeye muk
tedirdir. Anşart ki, 2000 yılında 1 milyon traktörü 
çiftçinin emrine veresiniz. Anşart ki, bir ölçüde 12 
milyon, bir ölçüde 13 milyon hektar sulanabilen denen 
araziyi suya kavuşturasınız. Yine söylüyorum, şarttan 
birisi, mevcut kredi sistemini her üretim dalında teş
vik edici bir ölçüde 200 milyara, 250 milyara doğru 
itmek zorunda olacaksınız. O zaman, Türkiye'nin her 
doğan çocuğuna ebediyete kadar hem ekmek, hem 
süt, hem şeker olacaktır, hem de et olacaktır. Bu 
esastır. 

Şimdi araziyi değerlendirmelerde ilmi kıstaslar da 
vardır, bunlardan da bahsetmek istiyorum. Braunsch-
vveig'ta ve Berlin'de Şeker Enstitüsünün yaptığı 60 se
nelik bir araştırma sonunda 'bir vakıa meydana çıkı
yor. Diyor ki, «Bir hektar pamuk kendi ekolojisinde 
25 kişiyi 'besler, 1 hektar şeker pancarı kendi ekoloji-. 
sinde 20 kişiyi besler, 1 hektar patates 8 kişiyi besler, 
1 hektar hububat 6 kişiyi besler, 1 hektar en iyi çayır 
ve mera, orman 1 kişiyi besler.» O halde arazi değer
lendirmesinde alacağımız kıstaslar, Türkiye'nin Ana
yasanın 37 nci maddesinde de ifade • ettiği gibi, iklim 
bölgelerine bölecek, oraya oturtturacak mahsul pa-
ternlerinde hektar başına en çok besleyici gücü olan 
bir mahsul patern politikasının tatbikiyle mümkün. 
Demin 'söyledim, 45 milyon arazimizin 21 milyonu or
man, 25 milyonu mera. Mesele bu. Ama bu mera kim
dir? Demin söyledim. Eğer o meranın içinde hububat 
yetişitiriyorsa ve bugünkü mevzuatımıza göre, 2 şahit 
dinlenmek suretiyle (efendim şu Meclisin bahçesi var 
ya, onu 'örnek veriyorum), «Efendim, benim babamın 
zamanında burada koyun otlardı» dense, hâkim mev
cut içtihatlara göre, Meclisin bahçesine mera hükmünü 
vermeye mecburdur. Elindeki hüküm bu. 

Şimdi pamuk biten, buğday biten, şeker pancarı 
biten, patates biten bir yere illâki dedemin 'dedesi gör
müştür; burada koyun otlatılıyordu, burayı mera tuta

mazsınız. Yeni >getireceğiniz değerlendirmede Devlet 
toprağı eni İyi şekilde değerlendirir, anlamını taşıyan 
hükümlerdir bunlar. Buğdayın bittiği yeri, mera olarak 
tutamazsın. İşte, mülkiyet hakkının toplum yararına 
değerlendirmesi konusudur. Benim mülküm olur, ben 
burayı mera olarak çalıştırıyorum dedim mi; orada 
mülkiyet hakkını toplum yararına değerlendirmemiş 
oluyorum, oraya el koyacaksın. Anayasa onu istiyor. 
Sen nasıl olur da 6 kişiyi besleyecek yeri, keyfin için 
1 kişiyi besletmek için mera tutuyorsun? işte onu sağ
layacaksın. Sen nasıl olur da «Bura ormandır» (İnsan 
eliyle veya tabii olarak dikilmiş her yeri orman sayı
yorsun), iyi ama zeytin var, zeytinin bittiği yere çam 
ağacını dikelde insanını yağsız bırakırsam, mülkiyet 
hakkını kötüye kullanmış olur. O zaman el koyacak
sın. Sen buraya çam ağacı dikemezsin, zeytin dikecek
sin 'diyeceksin. O zaman gelip önüme dikilecek ve di
yeceksin ki, burada elma yetişiyor, narenciye yetişi
yor, şeftali yetişiyor; sen nasıl çam ağacı dikersin bura
ya? Eğer illaki bir ağaç dikmek icap ediyorsa bunları 
dikeceksin. Mülkiyet hakkını bu suretle toplum ya
rarına en iyi şekilde kullanma (Anayasamız bunu em
rediyor) ki bunu sağlayacaksınız, çünkü mecbursu
nuz sağlamaya. Bunu sağlamadığın gün, 45 milyon 
arazi bugün seyrettirdiğiniz gibi öyle duracak, ondan 
sonra da biribir emekle meydana getirdiği ve Türki
ye'yi Türkiye yapan 26 milyon özel müHkiyette bulu
nan, yani arazisinin 2/3'ü devletin 1/3'ü bizim; Sov
yet Rusya'da da öyle, Sovyet Rusya'da da öyle. Bal-
karilaır'da, Çin'de de öyle. İllaki mevcut 26'yı da öbür 
45 milyona benzetmek değil, 45 milyonu mevcut 26 
milyona benzeteceksin. Niçin benzeteceksin? Çünkü 
bu 26 milyon hektar arazi 45 milyon insanı besliyor, 
ispat etaiştir rüştünü. Öbürü, devletin hüküm ve ta
sarrufunda olan arazi de, baktırıyorsun, ırgat tutuyor
dun içinde veyahutta göçerin koyununa iki aylık im
kân sağlıyorsun, hepsi bu. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkan. 
Tabii ki, konular 20 dakika içerisinde yapılacak 

tartışmalar değildir. Hemen söylüyorum. Sayın Ba
kan, politikan şu öbnakdıır: Derhal birim sahadan 
azami verime götüren, en çok nüfus, en çok irfsan 
besleyen çiftçilikle geçinenlere, az topralkh veya çok 
toprağı olmayan çiftçiyi - köylüyü demiyorum - yeter 
toprağa, yeterli işletmelere kavuşturmak, mevcut-ekono
mik işletmeleri daha verimli hale getirmek için teş
vik unsurlarını getirmek, mülkiyet emniyetini sağla-
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mak, başlta mülkiyet emniyetini sağlayarak üretimi | 
teşvik edici tedbirleri getirmek. Türkiye'de 13 milyon I 
hektarı sulayacak su kapasitesini, elinden geliyorsa -
artık Allaha çok şükür 38 nci madde muvacehesince } 
bir daiha uydurma bir toprak reformu falan getirmen I 
mümkün değil - elinde paran varsa bü projeleri ge
liştirmek için yurtta su havzalarım geliştirecek, bu 13 
milyon hektarın üzerine su dökecek imkânları gelişti- I 
reoeksin. Çiftçinin hür teşebbüsünü, hür iradesini ve I 
tapusunu teminat altında tutacaik bir müesseseye ka- I 
vuşturmak zorundasınız; artık bu siyasi bir kılıç ol
madan, bu Tarıim Reformu Müsteşarlığını çıkarın. 
Demoklesin kılıcı gibi milletin üsitünlde tutmayın, konu 
ilmi bir konu haline gelmiştir, teknik bir konu haline 
gelmiştir, teknolojik bir konu haline gelmiştir. Bu ! 
Müsteşarlığı bir an önce ilimle, teknikle, ekolojiyle 
Türkiye'nin tarım potansiyelini elimde tutan Tarım I 
Bakanlığına, Topraksu ile, Toprak îskân ile birlikte 
bağlayın. Aski halde iddianız kavli mücerrette kalır, I 
siz ne özel teşebbüsçü olursunuz, ne ecnebi sermaye 
teşvikçici olursunuz; çünkü, tapuya itibar etmeyen, 
çiftçimin tapusuna göz dilken, yarın fabrikamın tapu
suna gözü dikilecek diye hiçbir teşvik unsurunda da 
inandırıcı olamazısınız. 

Bir an önce Tarım ve Toprak Reformu Müsteşar
lığını Tarım Bakanlığına bağlayın, bunu bir siyasi 
Ikomiseriyalttan kurtarınız. Du görünümü ile milletin 
toprağını almış, millete kiraya veren bir müessese. 
Niye aldın, niye kiraya veriyorsun, sebep nedir, niye 
girdin bu külfetin içine? Toprak reformu - demin de 
dediğim gibi - bir sosyalist, bir komünist politikasıdır. 
Türkiye Anayasası, Cumhuriyet Anayayasası bu 38 I 
mci maddenin iptali dolayısıyla hem sosyalizme, hem I 
de komünizme kapalı olduğunu; Anayasanın 38 nci I 
(maddesinin iptali dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin 
bir kararı olduğunu ifade eder, Yüce Meclisi hürmet- I 
le selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Selâmet Partisi Grubu adına 
Sayın Abdüîkadir Timurağaoğlu, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA ABDÜLKADİR Tİ
MURAĞAOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Toprak ve Tarım Müsteşarlığı I 
1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde MSP Grubu adına 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; he
pinizi hürmetle selamlarım. I 

Bugün memleketlimizde devlet arazisi olarak bulu- I 
nan toprağın büyük kısmının topraksız çiftçiye dağı
tımı yapılamamıştır. Özellikle Güneydoğu Anadolu' | 

— 272 

19 . 2 i 1980 O : 1 

da, Cizre'den Urfa'ya kadar uzanan bölgede, devletin 
elinde bulunan toprağın bir kısmı devlet üretme çift
liği olarak kullanılmakta, geri kalan büyük bir kısmı 
mera olarak değerlendirilmekte, bir kısmı Hazineye 
ait ve bir kısmı da mayınlıdır. Bugüne kadar Devle
tin eli kısıtlı olarak Güneydoğu bölgemize uzanmış, 
oradaki vatandaşlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
görmüşlerdir. Oraya yapılmış olan ve oradaki vatan
daşlara hizmet götürme olarak nitelenen Devlet Üret
me Çiftliğinden güneydoğu halkımız gereği gibi fay
dalanamamaktadır. Orada elde edilen yağ, peynir 
vs. gibi mamuller, oradaki fakir halkımızca alınmamak
ta, diğer bölgelere gönderilmektedir. Bu sebeplerle 
Devlet Üretme Çiftliğinin elindeki araziler ile Hazine 
arazisi ve mayınlanmış arazilerin topraksız köylüye, 
fakir fukaraya bir an önce dağıtılması lazımdır. Çün
kü, bu mera arazisini daha verimli bir biçimde de
ğerlendirmek mümkündür. 

Yılda 600 milyon TL. bir dağıtım yapılmaktadır. 
Dağıtılan bu kredinin çok azı köylüye verilmektedir. 
Toprağa alın teri dökerek kazanç temin ettiği gibi, 
ekonomiye faydası olan bu kesime daha fazla kredi 
verilmelidir. Bu hareket hem üretimi artıracak, hem 
de adaletsizliği, dengesizliği ortadan kaldıracaktır. 

Bu kredi dağıtımında faiz alınmamalıdır.. Zulüm
den başka bir şey olmayan faiz, bu kesimin yıkılması
nı, perişanlığının devam etmesini temin edecektir, 
kaldırılması lazımdır, 

Toprak reformu, sadece bir toprak dağıtımı de
ğildir, Aynı zamanda arazinin sulanması da icap et
mektedir. Bunun için mevcut sulama projelerinin bir 
an önce bitirilmesi gereklidir. Bunun yanı sıra tarım 
girdileri ucuzlatılmalı. bulunur hale getirilmelidir, 
En önemli ihtiyaçlardan olan mazot, gübre ve traktör 
gibi araç ve gereçler aracısız bulunmalı ve ucuz ola
rak hizmete sunulmalıdır. Gerekli ihtiyaç malzeme
sini vermezseniz, sadece toprak verirseniz verim bek
leme hakkını elde edemezsiniz; bunlar beraberce 
temin olunursa verim artar, ekonomiye katkı artar. 
Bunları yaparsanız sıhhatli bir reform yapmış olur
sunuz. 

Kısacası Hazine'ye ve Devlet Üretme Çiftlikle
rine ait ve mayınla döşeli sınırdaki kullanılmayan 
arazilerin mayınlardan temizlenerek bir an önce da
ğıtımının yapılması, sulamanın temini, bitmeyen yatı
rımların tamamlanarak hizmete sunulması, faizsiz 
kredinin verilmesinin sağlanması gereklidir. Bunları 
sağlamadığımız takdirde oradaki vatandaşları daha 
çok fakirliğin çemberine itmiş oluruz. 
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Bu temenni ile Bütçenin Milletiımize ve Toprak 
ve Tarım Reformu mensuplarına hayırlı olmasını 
Allah'tan temenni ederim. (MSP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler tamam
lanmıştır. 

. Şahsı adına söz isteyen arkadaşlarımız; Lehte Sa
yın Mehmet Çataîbaş, Buyurunuz efendim, 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı hakkında kişisel görüş
lerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuşma
ma başlamadan önce Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde toprak denilin
ce, toprağın meseleleri, davaları denilince bu büyük 
bir manzumedir. Dünyanın en büyük arazilerinden 
'birisine sahip olan ülkemizde ekilir, biçilir toprak
ların oranı küçümsenmeyecek kadar çoktur. Ama 
sonuca bakıldığı zaman toprak verimlerinin bu derece 
sevindirici olmadığını görmekteyiz. Halen % 26'sı eki
lir, biçilir topraklara sahip olan ülkemizde topra
ğın en büyük derdi; çatlayan Anadolu toprakları
nın sulanamamasıdır. Tarımın önemli girdileri olan 
tabii gübre halen toprağa verilememektedir. Doğu' 
nun ve Doğu Anadolu'nun kaderinde esas toprağın 
en büyük verimline yardımcı olan «Tezek» dediğimiz 
ve bir adı da «Mayıs» olan (mahalli bir tabirle) ha
len yakıt olarak kısır bir iktisadi veri halinde kulla
nılmakta ve israf edilmektedir,. 

Şu anda topraklarımızın ekilebilir bölümünün an
cak 1/3 ̂  sulanabilmektedir. Medeni Kanunda bir yu
va tesisi vardır, fakat toprak Türkiye'de bölünmekte
dir. Toprağın bölünmesi; balbadan oğula düşen 10-15 
dönümlük toprak 5-6 oğul varsa, babanın vefatından 
sonra miras hukuku yoluyla 4 - 5 dönüme inmektedir. 
Toprağın bölünmemesi için, büyük oğula intikali 
şeklinde Almanya'da bir mevzuat var. ingiltere'de var; 
•bu, büyük oğul tarafından işletiliyor, yıllık güderleri 
düşüldükten sonra gelirden kalanı kardeşler arasında 
bölünüyor. 

Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
köylerimizde öyle aileler var ki, 7 - 8 dönüm toprak 
sonradan 1,5 dönüme inmiş, nadas yoluyla da o 1,5 
dönümün % 75 olarak ekilir, biçilir durumdadır; 
verim de zaten 1/9'u, 1/10'u geçmediği takdirde de 
o ailenin, küçük çiftçi işletmesinin duruhıunun üzerin
de önemle durulması gerekir. 

işletme bünyesinin ıslahı da önemli konularımız
dan birisidir. Yani verimi artırmak, ekonomik değe
rini kaybetmiş arazilerin birleştirilerek yeter gelirli 
topraklar haline getirilmesi konusu üzerinde de önem
le durmak gerektir. 

Dranaj dediğimiz toprak ıslahı ve verimi olumsuz 
olarak etkileyen birçok diğer tabii meseleler üzerinde 
ciddiyetle durulması gerekmektedir. Bugün bir Er
zincan Ovası'nı düşünün, Erzincan Ovası'nda Fırat'ın 

, son derece çöllediği topraklar var. Sularımıza altın 
kelepçe vurulmadıkça, suların çatlayan Anadolu top
raklarını sulayacaik duruma getirilmedikçe ve sulardan 
enerji meselesi çözüme kavuşturulmadıkça, Türkiye' 
nin anladığımız değerde kalkınabileceğini düşünmek 
zordur. Bu bakımdan topraklarımızın sulama işine en 
büyük yatırımların kanalize edilmesi, zannediyorum 
ki, Türk tarımı ve ekonomisi için önde gelen önlem
lerden birisidir^ 

Türk çiftçisine tarımın önemli girdilerinden olan 
traktör, suni gübre, mücadele ilacı, araç ve gere
cin - tırmığından diskaıosuna kadar - hepsinin zama
nında ve ayni krediler olarak verilmesi zarureti var
dır. Yıllardan beri sürüp gelen bu sorunlara Top
rak Reformunun halen Türk çiftçisine ve Türk köy
lüsüne yararlı olacak bir biçimde çözüm bulmayışi 
fevkalade önemlidir, 

Bu konuda bugünkü Hükümetimizin gerekli çalış
maları hem yasa yönünden, hem de uygulama yönün
den biran önce yaparak, yılların birikimi olan ve 
bir yerde sanki de yozlaşmış görülen bu konuyu çö
züme kavuşturmasını Türk çiftçisi adına, Türk köy
lüsü adına ve topraksız olan çiftçiler adına en önem
li bir temenni olarak kaydetmek istiyorum. 

Bu görüşlerin ışığı altında, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığının 1980 mali yılı Bütçesinin bu 
mümtaz kuruluşumuza ve milletimize hayırlı, uğur
lu olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çataîbaş. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Koksal Top
tan. \ 

Bu arada Sayın Bakana soru yöneltmek isteyen 
sayın üyeler isimlerini Divan Üyesi arkadaşlarımıza 
yazdırabilirler. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Fazla vaktinizi almadan birkaç dakika içerisin
de değerli konuşmacıların temas ettiği 'bazı noktalara 
cevap arz etmeye çalışacağım. 

Konuşmacı arkadaşlarımızın hemen hemen tama
mı Toprak ve Tarım Reformunun sadece toprağın, 
topraksız veya az topraklı çiftçiye, köylüye dağıtıl
ması anlamına gelmediğirii ifade ettiler; biz de arka
daşlarımızın bu fikrine |% 100 katılıyoruz. Toprak
sız köylüye, az topraklı çiftçiye devlet eliyle topra
ğın dağıtılması, elbette ki, ülkenin ve o toprağın ve
rildiği insanın yararına olmayacaktır. 

Toprak verilen kimseyi birtakım teknik araçlar
la donatamazsanız, sulamayı onun emrine veremez-
senüz ne üretimi artırabilirsiniz, ne de toprağı eline 
teslim etmiş olduğunuz insanı kendi kendine yaşa
yabilir bir hale getirebilirsiniz. 

Sayın Keskin'in şiddetle eleştirdiği Yeşil Plan, 
Sayın Demirel'in ortaya attığı ve Hükümet Progra
mında da yer alan Yeşil Plan; işte bu söylediklerimi
zin hepsini ihtiva eden bir fikir sistemidir. Yeşil Plan
da hedef şudur: Toprakla uğraşan vatandaşların bir 
kısmının ya h'iç toprağı yoktur veya yeteri derecede 
toprağa sahip değildir, Topraksız veya yeteri kadar 
toprağı olmayan çiftçileri ekonomik bütünlük teşkil 
edebilecek büyüklüklerde araziye sahip kılmak ana-
ıhe'deftir. Tarımın davası, ekonomik ve sosyal bir 
davadır. Çözüm yolları kişiyi daha müreffeh, ülke
yi daha zengin, kaynaklarını daha iyi kullanma im
kânı veren yollar olmalıdır. Tarımla ilgili meselele
rin halli için getirilecek formüller, daha uzunca bir 
süre Türk Milletinin yarısından fazlasının hayatiyeti, 
ve yaşama tarzıyla ilgili olacaktır. 

Yeşjil Plan bir taraftan topraksız köylüye, top
raksız çiftçiye devlet eliyle, devlet imkânlarıyla top
rak verilmesini, toprak dağıtımını öngörürken, öbür 
taraltan da bu toprakların elverişli bir şekilde kulla
nılabilmesi, ekonominin emrine sokulabilmesi için 
teknik birtakım imkânların da onun eline verilmesi
ni öngörmektedir. 

Arkadaşlarım sulamadan bahsettiler. Bizim sev
damız haline gelen, Demirel Hükümetlerinin her za
man sevdası haline gelen Dicle ve Fırat üzerinde ku
rulacak büyük Atatürk Barajı Projesi, arkadaşları
mızın temas ettiği ve Türk Milletinin biran evvel 
gerçekleşmesini arzu ettiği bir anahedeftir. O hedef 
gerçekleştiği zaman, Türkiye'nin Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu Bölgesindeki sulama sorunu tamamen 
ortadan kalkacaktır, 

Sayın Keskin'in dediği gibi, Yeşil Plan «Toprak
taki mülkiyet düzenine ilişilmeyecektir,» hükmünü ge
tirmemektedir; ama bizim anlayışımıza göre, toprak 
mülkiyetinin kutsallığı da söz konusudur. Anayasayı, 
değerli arkadaşımızın- anladığı gibi anlamak mümkün 
değildir. Anayasanın pek çok hükmünde mülkiyetin 
kutsallığı çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu için Türkiye'de çok 
şey yapılmıştır demek mümkün değildir. Az bir şey
ler yapılmıştır belki; ama, bu az bir şeylerin altında 
da Cumhuriyet Halk Partisinin imzası vardır demek 
mümkün değildir. 

1973*te çıkarılan Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Kanununa Cumhuriyet Halk Partisi o za
man ret oyu vermiştir. 

10 Mayıs 1978'de iptal edilen bu kanundan son
ra 22 ay hükümette kalan Cumhuriyet Halk Partisi
nin bu konuyla ilgili bir tek çalışmasının olduğunu 
arkadaşlarımızın iddia edebilecekleri kanaatinde 
değilim. 

Sayın Keskin konuşmasının bir yerinde «Ülkemiz
de toprak - insan ilişkilerindeki çarpıklık, adaletsiz
lik öylesine büyük boyutlara ulaştırılmıştır ki, mül
kiyet düzenine dokunmadan, hoşnutsuzlukları, sos
yal rahatsızlıkları giderme amacıyla getirilen önlem
ler, yeni hoşnutsuzlukların ve adaletsizliklerin kay
nağı olmaktadır. Bunun kaba ve somut örneği des
tekleme alımları ve sübvansiyonlardır» diyor. 

Destekleme alımlarının en büyük savunucusu 
Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Biz de destekle
me alımlarını savunuyoruz. Sübvansiyonlar için Cum
huriyet Halk Partili değerli sözcü arkadaşımla Sa
yın Ecevit arasında da bir çelişki olduğunu sanıyo
rum. Daha iki gün evvel bu kürsüde Sayın Ecevit, 
gübre için Maliye Bakanı arkadaşımızın konuşmasına 
verdiği cevapta, «Devlet 80 milyarlık bir sübvansi
yonla köylüden bu parayı almamalıydı» demiştir. 
Sayın Keskin'le Sayın Ecevit bu konuda anlaşırlar
sa, biz de kendilerine ne diyebileceğimizi daha açık 
seçik ifade etme imkânı buluruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toprak ve 
tarım reformu konusunda Senatoda da ifade ettiğim 
gibi, bana göre part'ilerüstü, ıriilli b'ir politika tespit 
etmek zorunluluğu vardır. Türkiye'de, toprağı olma
dığı için sefil, perişan olan binlerce aile vardır,. Tür
kiye'de, az toprağı olduğu için geçinemeyen ve ev
lenmeler sebebiyle arazisi bölündüğü için daha da 
kötü durumlara düşen binlerce aile vardır. Bu me
seleyi, toprak ve tarım reformu meselesini, biraz ev-
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vel de arz ettiğim gibi, bana göre partilerüstü milli 
bir politika ile Türkiye halletmek zorundadır. 

Bu düşüncelerle, değerli arkadaşlarıma konuşma
ları ve s&mim'i eleştirileri için tekrar teşekkür edi
yorum. I 

Yüce Heyetinize, Sayın Başkana saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) v 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular Var. i 
Sayın Keskin, Sayın Kırca, Sayın Dağlı... Soru 

sormak için işlem tamamlanmıştır. 
Sayın Eroğlu'nun yazılı sorusunu okuyorum: 
«Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Sayın Ba

kan tarafından cevaplandırılmasını rica eder, saygı
lar sunarım. 

Türkiye'de ekili toprakların yüzde kaçı tapulu
dur? 

Çiftçi nüfusun yüzde kaçı tapulu topraklara sa
hiptir? ' ; 

Türkiye'de en çok toprak kimin elindedir ve ne 
kadar vergi vermektedir?» 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Yazılı cevap arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Keskin... ' 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Ben soru sorma

yacağım efendim. 
BAŞKAN T - Sayın Kırca.,, , 
ALÎ KIRCA (Malatya) — Sayın Başkan, Tür

kiye'de toprak klasifikasyonu, yani toprağın işletme 
amaçlarına göre tasnifi yapılmış mıdır? 

2, Bu tasnife göre, toprakla ilgili işletmelerin is
tihdam kapasitesi tespit edilmiş midir? 

3. Bu çalışmalar ışığında kırsal gölgelerdeki in
san gücünün istihdamı için plan hedefleri nasıl sap
tanacaktır? Bu hedefler Yeşil Plan içinde nasıl yer 
almıştır? 

Sayın Bakan tarafından bu sorularımın cevap
landırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De

vamla) -T- Yazılı cevap arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı... 
HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başka

nım, aracılığınızla Sayın Bakandan şunu rica ediyo
rum: ' 

Bugün Türkiye'de tarıma elverişli bitek topraklar
da yerleşim merkezleri ve binalar yapılmakta ve bu 
yüzden her geçen gün tarıma elverişli topraklar azal
maktadır. 
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İkincisi, bizini Ege Bölgemizde, İlimiz Manisa'da 
kiremit ve tuğla fabrikaları dünyanın en verimli alüv
yonlu topraklarını kiremit ve tuğla imalâtında kul
lanmaktadırlar ve bu şekilde bu verimli topraklar 
bir bataklığa dönüşmektedir. Hükümetin bu konuda 
bir girişimi var mıdır ve bir girişim yapmak kara
rında mıdırlar? 

Sayın Bakandan bunu rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Efendim, Sayın Dağlı'nın buyurduklarına 
yüzde yüz katılırım. «Bu konuda bir milli politika 
tespit etmek gerekir» demekteki maksadımın bir ta
rafı da budur., Yalmz, meseleyi sadece bir hükümet 
meselesi olarak halletmek, bildiğim kadarıyla, anla
dığım kadarıyla çok zor olacaktır. Mesele belediye
lerle ilgilidir, hükümetlerle de ilgili olan tarafları da 
vardır gayet tabii. Ama Türkiye'de Devlet; bütün 
partiler birlikte bu konuda bir milli politika tespit 
edip, bunun yasal tedbirlerini aldığı takdirde ancak, 
meseleyi halletmek mümkün olur kanaatindeyim. 

Sayın Dağlı'nın dediklerine ben yüzde yüz katı
lıyorum, teşekkür ediyorum efendim, . 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sorular 'bitmiştir Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
Sayın Dağlı, son söz... 
HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Sayın Yazıcı-

oğlu'na verdim söz sıramı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, buyurunuz. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın Adalet Partisi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına yaptığım konuşmayı, tamamen ken
di kafasındaki düşünceler doğrultusunda çarpıtarak 
beyanda bulunmuştur; sözlerime yanlış mana veril
miştir, açıklık kazandırmak içiin söz İstiyorum. Lüt
fen zabıtlar tetkik edilsin, özellikle Anayasanın 37 
nci maddesi üzerindeki konuşmalarımı - kendi anla
yışına göre - «Komünist bir düzendeki toprak siste
minin savunucusu durumunda» olarak çarpıtmıştır, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, buyurun. 

NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın daha 
önce hazırlamış olduğum kısmını çok hızlı yapmak 
zorunda olduğum için özür dilerim. Geri kalan za
manımı bir sözcünün bazı sataşmalarına ayırmak is
tiyorum. j 

Toprak reformu yıllardır politikada polemik ko
nusu yapılmış, sonunda o da yozlaştırılmıştır. Büyük 
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Atatürk'ün çözümünü gerçekleştirmeye ömrünün yet
mediği toplumsal sorunlardan biri de, toprak refor
mudur. Atatürk, 1936 yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yenii yasama yılını açış konuşmasında, 
«Çiftçiyi topraklandırma kanununun çıkarılmasını 
Yüce Kamutaydan bekliyorum» diyerek, konuya 
verdiği önemli belirtmiştir^ 

13 Şubat 1937 günü yürürlüğe giren 3533 sayılı 
Yasa ile Teşkilatı Esasiye Kanunu değiştirilmiş, bu 
değişikliklerle topraksız köylünün toprağa kavuştu
rulması Anayasada yer almıştır. 

Saraçoğlu Hükümetinin, Çiftçiye Toprak Dağıtıl
ması ve Çiftçi Ocakları Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısı, 14 Mayıs 1945'de Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülmeye başlanmıştır. O güne göre, reform 
niteliği taşıyan bu tasarı, toprak ağası milletvekillerinin 
çok sert tepkileriyle karşılaşıyor. Hükümetin getirdi
ğinden değişik biçimde yasalaşıyor. Bunun merakı 
içinde olan değerli arkadaşlarımın Kitaplıktan ince
lemelerini salık veririm haddim olmayarak, çok de
ğerli görüşler alacaklardır. 

Toprak reformuna karşı kişilerin birleşmesiyle bu 
tasarıyla siyasi bir partinin doğuşuna da temel oluş
turuluyor. Bu parti 1950 yılında iktidara geliyor, 
tam 10 yıl toprak reformunu uyutuyor. 1960 Devri
minden sonra ulusumuzun oyu ile yasalaşmış olan 
1961 Anayasası, 37 nci maddesiyle aynen şöyle diyor: 
«Topraksız olan veya yeteri toprağı bulunmayan çift
çiye toprak sağlamak amacıyla gereken tedbirleri al
mak Devletin görevidir.» 

12 yıl sonra 1972'de Toprak Reformu Ön Ted
birler Kanunu, 1973 yılında da Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu çikardabilmiştir. Bu yasalar, top
rağın veriminin artırılması, topraksız çiftçinin toprak
landırılması, toprak ve tarım reformu kooperatifleri 
kurulması, çiftçilerin her türlü gereksinimlerini destek
lemek ve örgütlenmelerine öncülük etmek,, örnek 
köyler ve tarımsal üretimin artırılması gibi konuları 
kapsıyor. Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı da kurulmuş oluyor. 

Bu yasalarda 1974*de Cumhuriyet Halk Partisi 
ile Milli Selamet Partisinin oluşturduğu Koalisyon 
Hükümetine kadar uyutuluyor. Bu Hükümet yönet
melikleri hazırlayarak reform bölgelerini ilan etti ve 
Urfa'da uygulamalara büyük bir cesaretle başladı. 
1975'den başlayarak Cephe Hükümetleri toprak refor
munu da amacından saptırttı. 2 Milyon dönüm devlet 
arazisi, toprak ağalarına peşkeş çekildi. Topra ve Ta
rım Reform Müsteşarlığı tosuncuk yemleme yeri hali-
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ne getirildi. Ondan sonraki hükümetin yapısı, özellikle 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bu
lunduğu Devlet Bakanının siyasal görüşü ve nitelikleri 
bu işlerin (üzerine gitmeye müsait değildi. Böylece. 
çok yakın geçmişin toprak politikasında en etkili ko
nulardan birisi olan toprak reformu, anarşi,, devalü
asyonlar, IMF, tedbirler paketi, fiyat artışları, geçim 
sıkıntısı, akaryakıt darlığı içinde sıkıldı, paket oldu, 
aktı, yandı ve dillerden düştü. Toprak reformunun 
44 yıllık tarihi böyledir sayın milletvekilleri. 

Bugüne kadar toprak reformu alanında yapılmış 
yasaları, uygulamaları, Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı yeterli görmemiş, geniş kapsamlı yeni bir 
yasa gereksinimini şu anlatımla öngörmüştür: «Tarım
daki toprak ve gelir adaletsizliğini giderek toplum
sal adaleti sağlamayı ve köylüyü topraksızlıktan kur
tararak toprağı daha yüksek gelire kavuşturarak ve 
daha bağımsızlaştırarak ekonomik olduğu kadar siya
sal bakımdan da güçlendirmeyi gözetecek demokratik 
hukuk devleti Ve Anayasa kuralları çerçevesinde etki
li bir toprak reformu yasası hazırlanarak yasallaştırı
lacak ve toprak - insan ilişkileri yeniden düzenlenecek
tir» diyor. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yeni ya
sa gereksinimi nedenlerinden biride, 1757 sayılı Ya
sanın Anayasa Mahkemesinde biçim yönünden iptal 
edilmiş olmasıdır. Burada bir arkadaşımızın söylediği 
gibi, bu yasa içeriği, kapsamı yani - o arkadaşımın 
anlayacağı biçimde ifade edeyim - «muhtevası» yönün
den değil, biçim yönünden iptal edilmiştir. Elimiz
deki bütçe raporunda da aynen şöyle diyor: «Yasama 
yetkisinin böylece sınırlanması ve yasama organının 
kanun yapma iradesini tam olarak kullanmaması, o 
kanunu Anayasaya aykırı düşürür ilkesiyle 1757 sayı
lı Yasa iptal edilmiştir» diyor. Burada görüşülürken 
«daha önceden verilmiş önergeler dışında önerge ve
rilemez» kuralı getirildiği için, o zamanki dahili ni
zamnameye aykırı görüldüğünden iptal edilmiştir yasa. 

Demirel azınlık Hükümeti 1757 sayılı Yasanın işi
ne gelen bazı maddelerini, elimizdeki Bütçe Kanunu 
tasarısıyla yeni yasa yapar gibi yürürlüğe koymak is
temektedir. Bu tutum, yasa yapma hükümleri dolayı
sıyla Anayasaya da aykırıdır. Yeni bir yasa getirilişin, 
toprak reformu yasa tasarısı öncelikle Meclislerden 
geçirilsin, Sayın Bakanın dediği gibi, partilerüstü bir 
görüşle, milli bir düşünceyle bunu buradan geçirelim. 
Bu konularda herşeyden önce samimi olmak zorun
dayız sayın arkadaşlar. En iyi yasalar bile soruna içten
likle inanmayanların elinde şekil değiştirir, yozlaşır, 
amacına ulaşmaya yetmez, 
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Topraksız köylüye toprak vermek de, tek başına 
sorunu çözmez. Toprağın verimli ve hangi bitkilerin 
yetişeceği, ne tür bir tarım yapılması gerektiğini de bi
limsel yollardan incelemek gerekir. Devlet köylüye 
toprağını ne için, nasıl kullanacağı yolunda öncülük 
etmelidir. 

Anadolunun birçok yörelerinde, özellikle ormandan 
açma arazilerde, örneğin benim köyümde ve bunun 
çevrelerinde toprağa ekilen l'e 5 bile vermemektedir. 
Bazı yıllar köylü ektiği tohumu bile alamamaktadır. 
Tarım ve Toprak uzmanlarına göre, toprağın tarıma 
yarayan kesimi kalınlık olarak 7 ilâ 10 santimetreyi 
geçmemektedir. Altı çakıldır, Buna karşın otlaklarımız 
alabildiğine geniştir. Devlet bu yörelerde buğday ek-
tirmemeli, hayvancılığı teşvik etmeli, hayvancı
lığı geliştirmek için köylüye bol kredi sağlama
lıdır. Kışlık buğday gereksinimini de ofisten al
dığı fiyatla köylüye vermelidir Böylelikle et üre
timi de artmış olur. Buna karşın, tahıla elverişli 
topraklar ıslah edilmeli, teknik sulama çalışmaları 
hızlandırılmalıdır. Bizim Kalecik'ten başlayarak Ço
rumda kadar ve hatta daha ileri süren Kızılırmak 
havzası, buğday ambarıdır; îyi işlense, sulansa birkaç 
ili besler. Bir Tımarlı sulama projesi 25 yıldır bitirile
memiştir. Bu gibi projelerin bitirilmesi çabuklaştırıl-
malıdır. Buralardaki hazine arazileri, topraksız ve top
rağı yetmeyen köylülere 'dağıtılmalıdır ve bu dağı
tımda da «thtiyaç» ölçü olmalıdır. Bu gün kiraya 
veriliyor, kimin gücü devlet dairelerinde varsa onlar 
kiralıyor, fakir köylü yine kiralayamıyor. Bu yolla köy
lünün kentlere akımı da bir ölçüde önlenmiş olur. 

Toprak reformunu, sadece tarımsal ekonomik bir 
olay olarak görmek yanlış olur. Toprak sorunu top
lumsal, daha geniş anlamıyla siyasal bir sorundur; Alla
nın kulunun, kula kul olmasını önleme sorunudur; kö
lelikle mücadele sorunudur. Toprak, canlının en değer
li varlığıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, top
rak reformunu getirmekle tapuların tümünün halkın 
elinden alınmasını istemiyoruz. Biz topraksız çiftçinin 
yeterince topraklı olmasını istiyoruz. Çok toprağı 
olup da tarlasında, arazisinde öteki çiftçiyi köle gibi 
çalıştıranlardan fazla topraklarını alalım diyoruz. Dev
let de parasını verecektir, koymuş Anayasasına. Kar
şılığını vermek suretiyle. Tabandaki bir Adalet Parti
li bana, «Onlara niye para veriyorsunuz, bu kadar 
yıldır devletin fazla arazîsini bedava niçin ektin, diye 
bir de soru sorun» dedi. Sizden ileri, benden ileri ta
ban, bunlar ileri. Biz feodal sistemi kaldıralım diyoruz. 
Sayın Bahri Dağdaş'ın lügattan okuduğu anlamda sos

yalist, komünist sistemlerdekini getirelim demiyoruz, 
bir tarafta alabildiğine bir toprak... 

Arkadaşlar size somut bir misal vereyim, boyu ta
vana eren bir milletvekili, bir de sırığa ermeyen bir 
milletvekili olsa burada herkes güler, dinleyiciler de 
güler. Toprak da böyle; bir kısmı alabildiğine almış, 
buradan Eskişehir'e kadar; öteki adam da onun tarla
sında ırgat. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Karşılığı ne olacak? 
NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Devamla) — Ya

pacağız efendim, kadro oluştu. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Mustafa Kıhç'm ara

zisini niye iade ettiniz o halde? 
NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Devamla) — Efen

dim size arz edeyim. Beyler, dostlar, sayın milletve
killeri..; 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Mustafa Kılıç'ın ara
zisini bir oy için iade ettiniz. 

NURÎ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Devamla) — Cum
huriyet Halk Partisi de Adalet Partisi gibi bir kitle 
partisidir. Topraksız köylü çocuklarından oluşmuş bir 
sınıf partisi değildir. Binaenaleyh, biz burada sınıf 
mücadelesi de vermiyoruz; ancak Anayasamızın belirt
miş olduğu birbirine üstün olan sınıfların azından ağır
lığını azaltmak istiyoruz. Bunun mücadelesinde birle
şelim; ama birgün öteki mücadelenin verileceği gün
ler de gelecek. Bunu artık balçıkla sıvayamazsınız 
arkadaşlar. 

ölçüsüz ve dengesiz bir toprak dağılımından yana 
değiliz. Efendim hangi anlama gelirse gelsin, bu ülke
de birçok insanların sefalet içinde olmasını siz hızlan-
dırırsanız, birçok insanların da refahını sağlamak için 
bütün gücümüzle, hepimiz - hepimiz yapıyoruz bunu,-
gidersek bir gün o dediğinizin olmasına hepimiz yar
dımcı oluruz. Ben de kurtulamam, ben de sizinle be
raber giderim, beni ayırmazlar. Korkmayın yani, bu
rada söyledim diye beni ayırmayacaklar. 

'Bunun olmasını istemiyorsak birleşelim, hadi ön
lemini alalım. Lafını etmekle, öcü geliyor demekle, 
tabancayla, bıçakla bunu önlemek mümkün değil; 
ekonomik önlemleri almakla mümkündür. îşte top
rak reformu, getirelim, getirelim öbürlerini, ekonomik 
önlemleri getirelim. Alabildiğine bir fiyat, kapitalistle
rin, çok uluslu şirketlerin zenginleşmesi için önlemler... 
Bunun sonu gelmez, 

Değerli arkadaşlarım.... 
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Siz niye 

yapmadınız? 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — Söz

lerimi bağlıyorum. 
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M. Meclisi B : 47 19 , 2 ı 1980 O : 1 

Sayın Başkan; toprak reformunu yapmazsanız, 
sübvansiyonla devlet bütçesinden sağladığınız gübreyi 
ağalara vermiş olursunuz. Eğer toprak reformunu yap
mazsanız, sulama için yapılmış olan devlet yatırımları 
ağaların işine yarayacaktır. Kendi toprağında çalışma
yan kişi toprağa samimiyetle sarılmaz. 

Değerli arkadaşlarım, askerde Mehmetçik'e «Vatan 
toprağı Namustur» diye öğretiyoruz. Terhis olunca 
yaşam boyu bu Mehmet'ler ağanın toprağında ırgat 
olurlarsa; dedesinin Çanakkale'de, İnönü'de, Sakar
ya'da uğruna can verdiği namustan ona tür avuç ver
mezseniz, mezara girinceye dek bir avuç toprak sa
hibi etmezseniz, o Mehmet'ler hakkında içiniz rahat 
olmamalıdır. Bu ülkede birliğin, barışın, dostluğun, 
kardeşliğin kurulması, yaşam koşullarındaki eşitliğin 
sağlanmasına bağlıdır. 

Ayrı ayrı alanlarda reformlar, bu toplumu içinde 
bulunduğu bunalımdan kurtaramayacaktır. Tek başı
na bir toprak reformu da bu açıdan yeterli olmaya
caktır. Türkiye'de bir genel ve köklü ekonomik sis
tem değişikliği zorunludur değerli arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —' Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığı 1980 mali yılı Bütçesi üzerindeki müzakereler 
bu şekilde tamamlanmıştır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ben sataşmayla il
gili söz istemiştim. Sayın Başkan, ne oldu? 

BAŞKAN — Bu müzakereye dahil değil sizin söz 
isteminiz. Siz sataşmadan söz istediniz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın hatip, ko
nuşmamı bir başka anlam verecek biçimde, burada yo
rumlamıştır, onun için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam, tabii bir şey söyleyeceğim 
ben de şimdi. Bu müzakere tamamlanmıştır. Sizin söz 
isteğiniz müzakereye dahil değil. 

Bütçenin maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza arz edeceğim : Bütçenin maddelerine geçilmesi
ni kabul eden sayın üyeler lütfen 'işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

d nci maddeyi okutuyorum : 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1980 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığına 1980 nıal'i yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(613 574 000) lira ödenek verilmiştir. 

'BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) cetvelini okutu
yorum : 

A - CETVELİ 
Bölüm Lira, 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 71 534 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111! Toprak ve Tarım Reformu 
Uygulamaları 263 588 000 
BAŞKAN — (Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

90,0 Hizmet Programlarına dağıtı
lamayan transferler 278 452 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

1 nci ma'ddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

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

şarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterMdiği 
üzere (613 574 000;) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölüm
lerini okutup, ayrı ayrı oyunuza sunacağım : 

Gelir 
türü 

2 

B - CETVELİ 

Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

r ooo ooo 

3 Özel gelirler 612 574 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 278 
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3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığınca 1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

'Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarih, tahakkuk ve tahsiline 198ü mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ıncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — TC Ziraat 'Bankası nezdinde açılmış 

«Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel Bütçe
den ödenmesi gereken meblağ 1980 mali yılı Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine bu amaç
la konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 5 ınd maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Anayasa^ Mahkemesinin 1757 sayılı 

Toprak ve Tarım Reformu Kanununu biçim yönünden 
iptal etmesi ve bu hükmün 10 Mayıs 1978 tarihin
den itibaren yürürlüğe girmiş olması sebebiyle, 1757 
sayılı Kanunun ödemelere, borçlara, Toprak ve Tarım 
Reformu Fonuna ve mali konulara ilişkin 40,41,182, 
187,189,190,194,196, 197, 198, 201, 202,203,204, 
205, 206, 207, 208, 219, 220, 223 ve 224 ncü madde
leri yeni bir kanun çıkıncaya kadar yürürlükte olup 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bu hüküm
leri uygulamakla görevlidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanuna Başbakan ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kanunun Tasarısı açık oylamaya tabidir, bilahara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Sayın Keskin, sıra şimdi sizde. 
Siz, Adalet Partisi Grubu sözcüsünün, yaptığı 

konuşmanın Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu adına 
yaptığınız konuşmayı saptırmayı amaçlayan ve yanlış 
anlamalara mahiyet veren bölümler ihtiva ettiğini 
söylüyorsunuz. Tabii bu müzakerede değişik siyasi 
kanafaltlîare sahlip o'llaın gruptojnın birbirljeriinin göflüşterinü 
anladıkları biçimde eleştirme hakları vardır, zaten mü
zakere bunun için yapılıyor. 

Konuşmalar sırasında siz, Adalet Partisi Grubu
nun yahut da Adalet Partisinin bu konudaki görüş
lerini «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» şek
linde tavsif ettiniz. Adalet Partisi görüşünü feodal 
düzenin muhafazakârlığı şeklinde tavsif ettiniz ve 
başka görüşler ileri sürdünüz. Bunlar tenkit idi. Ada
let Partisi Gruibu sözcüsü de, bu kürsüden toprak re
formu ile ilgili iki zıt görüş olduğunu, bunlardan biri
nin mülkiyet hakkına istinat eden, mülkiyet hakkına 
saygılı görüş olduğunu; ötekinin de «toprak işleyenin, 
su kullananın» şeklinde özetlenen, slöganlaştırılan ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin 'benimsediği görüş oldu
ğunu ifade etti ve konuşmalarını bu görüşler üzerine 
bina etti. 

Burada sizin sataşma kabul ettiğiniz kısım hangi
sidir? Yalnız bir hususu, «Toprak Reformunu» ter
minoloji olarak, müessese olarak bir sosyalist veya 
komünist terim olduğunu yahut onlar tarafından ileri 
sürüldüğünü ifade etti. Bunun kimseye herhangi bir 
isnat ihtiva etmediği açıktır; çünkü size mi, Toprak 
Reformu Müsteşarlığına mı veya toprak reformunu 
benimseyen başka şahıslara mı. Bu, sataşma değil 
ki; bu, bir görüş, bu bir noktai nazar; yanlış da ola
bilir, doğru da olabilir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Benim de değil Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Kimin olursa olsun, bu bir görüş
tür. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisine yönelmiş böyle 
bir itham yoktur, olmamıştır, kesin olarak da burada 
ifade ettiler. y 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 
müsaade buyururmusunuz; 'ben, Adalet Partisi Gru
bu adına konuşma yapan arkadaşımın görüşlerine 
saygı duyarım. Kendi dünya görüşüdür, istediği bi
çimde dile getirebilir. Kaldı ki ben, konuşmamda 
«Adalet Partisini feodal düzenin savunucusu» diye 
bir cümle kullanmadım, sanırım yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Ben öyle not almışım. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Arkadaşım şunu 
Söylüyor: «<... mümkün değil. Ne yapmıştır bilmiyo
rum; grubu adına mı konuştu o arkadaşım, yoksa 
kendi adına mı konuştu?» 

BAŞKAN — Grulbunuz adına konuştuğunuz [belli. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — «... Gece hayal 

dtmiş, bir şeyler altalta yazmış, geldi 'burada konuş
tu, gitti» Arkasından diyor ki; «Toprak reformu ko
münistlerin, marksistlerin icat ettiği bir kurumdur.» 

BAŞKAN — Tamam, kurum.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Ve 37 nci mad

deye kendi anlayışına göre yorum getiriyor; bizim, 
Cumtıuriyet Halk Partisi Grubu olarak komünist bir 
rejimin gerekti kıldığı toprak reformunu savunduğu
muzu vurguluyor. 

BAŞKAN — Onu okuyun işte, onu okuyun. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, komünist görü
şü benimseyen bir toprak reformu savunucusu oldu
ğuna dair (beyanını oradan okuyun, öyle ise söz vere
yim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — O sekilide elbette 
açıklanmıyor. 

BAŞKAN — Kesin olarak yoktur. Cumhuriyet 
Halk Partisi... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan; 
açıkça yani sataşma için mutlaka Cumhuriyet Halk 
Partisi demesi mi gerekir? Konuşmanın içeriği... 

BAŞKAN — Efendim, aslında Cumhuriyet Halk 
Partisini de böyle bir görüşten tenzih ediyorum, ar
kadaşım da açık açık söylemiştir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Elbette yok böyle 
bir şey. 

BAŞKAN— Yoktur tabii, olmadığı için de sataş
ma yoktur. 

ADNAN KESKİN (Denizi) — Sizin dediğiniz 
anlamda «Cumhuriyet Halk Partisini tenzih ediyo
rum» diye bir cümlesi yok. 

BAŞKAN — Kösün olarak tabii yok. Cumhuriyet 
Halk Partisinin komünist 'toprak reformu görüşü di
ye, böyle bir beyanınız oldu mu Sayın Dağdaş? Böyle 
bir iddianız var mı Sayın Dağdaş? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Elbette böyle bir 
şey... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Hayır. Olsaydı, te
reddüt göstermezdim, «Bu Cumhuriyet Halk Partisi
nin görüşüdür, onun görüşü değildir derdim. 

Ben dedim ki; gece uyurken bir şeyler yapmış... 
BAŞKAN — Tamam, onlar belli. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin de böyle bir görüşü olduğuna inanmıyo
rum, dedim. 

BAwŞKAN — Şimdi Sayın Keskin, Cumhuriyet 
Halk Partisine böyle bir itham yönelmemiştir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Elbette kelime 
olarak böyle bir itham yok, ama konuşmacının sözle
rinde Cumhuriyet Halk Partisinin komünist rejimler
de işlerlik kazanan bir toprak reformunu savunduğu 
anlamına gelmektedir. 

BAŞKAN — Toprak reformu müessese olarak, 
bir komünist müessese olarak tavsif ettiler, bunun 
Cumhuriyet Halk Partisiyle alakası yok ki. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Hayır efendim, 
konuşmacı konuyu ele aldıktan sonra Anayasanın 
37 nci maddesine... 

BAŞKAN — Sataşma olduğunda direniyor musu
nuz? 

ADNAN KESKİN {Denizli) — Direniyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Keskin'İn direnmesi karşısın
da oyunuzu alacağım. Sayın Keskin'e sataşma oldu
ğunu kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul 
etmeyenler... Sataşma kabul edilmemiştir efendim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim efendim. 

2. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 949) (1) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Programımıza göre Diyanet İşleri 

Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini almış
lardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları ve şahısları adına söz isteyen sayın üyelerin ad
larını sırasıyla okuyorum : MHP Grubu adına Sayın 
Ali Gürbüz, AP Grubu adına Sayın Abdülmuttalip 
Gül, MSP Grubu adına Sayın Tabir Büyükkörükçü, 
CHP Grubu adına Sayın Vehbi Meşhur. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Halil Karaatiı, Sa
yın Mehmet Çatalbaş, Sayın Osman Demirci, Sayın 
Rıfkı Danışman, Sayın İrfan Binay; aleyhinde Sayın 

(1) 400 S. Sayılı Basmayazı 16.2. 1980 tarihli 
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Zeki Eroğlu; üzerinde Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın I 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu ve Sayın Ali Ak. 

MHP Grubu adına Sayın Ali Gürbüz, buyurunuz 
efendimi 

MHP GRUBU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler Diyanet İşleri Başkan
lığı 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz 
ederken Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım I 
adına Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, dinin tarihi çok kadim ve 
eskidir. İlk insan olarak yaratılan Adem Aleyhüsse-
lam ile başlamış ve yine insan oğlunun dünyada var 
olduğu müddetçe de inşallah devam edip gidecektir. 
Çünkü; din, inanç insan oğlu için bir güç kaynağı ve i 
manevi kuvvettir. Tarih, dinsiz hiçbir sayfa kapa-
mamıştır. Dini insandan, insanı dinden ayırmak za
ten mümkün değildir. İslam dini, bir kavim veya bir 
milletin dini değil, tüm beşeriyet için gönderilmiş 
ilahi bir kanun, son dindir. Din, terakkiye yükselme
ye mani değil, bilakis ilerlemeyi, yükselmeyi emreder. 
Tembelliğe, atalete, cehalete bizzat kendi karşıdır. 
Hedefi ise yükselmeyi, güzel ahlakı, insanlar arasın- I 
da birlik ve beraberliği, kardeşliği, karşılıklı sevgi ve 
saygıyı tesis ve temindir. Hiç ölmeyecek gibi dünya I 
için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmayı 
emreder. 

İki günü müsavi olan kişinin zarar ve ziyanda ol
duğunu söyler; başkalarına el açmaktan ise sırtında 
odun taşıyarak onu satıp rızkını temin etmeyi, her 
türlü yardımın üstünde sayar. İslam dini, «bir hırka I 
bir lokma», felsefesi ve inancı değildir, eğer böyle I 
olaydı Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi ticaretle I 
meşgul olmazdı. Bu, düşmanlar tarafından İslam Di-. I 
raini kötülemek için uydurulan bir yalan, düzmece ve I 
iftiradan öteye bir şey değildir. 

Sayın milletvekilleri, dinin yüceliğini korumaya I 
mecburuz. Hıristiyan âleminin dini reisi Papa Türki- I 
ye'ye geldi. Yer yerinden oynadı. Yanında yüzlerce A 
gazeteci ve televizyon, birçok da yardımcısı vardı. I 
Gösterilen hürmet ve saygı sonsuzdu. Bir de bize ba- I 
kalım. I 

Sayın Diyanet İşleri Başkanlığına, Cumhuriyet I 
Halk Partisinden bir kişi gider, 45 milyon Müslüma- I 
nın dini liderine makamında, ağıza alınmayacak laf- I 
lar eder, her türlü mukaddes mefhumlara küfürler I 
yağdırır. İşte Türkiye'deki anarşinin kaynağında bu I 
zihniyet yatmaktadır. Eklemin yaptığına bakın, bi- I 
zim tutum ve davranışlarımızı gözönüne alın. | 
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Değerli kardeşlerim, biz, dini nikahlan alay mev
zuu yaparken, Hıristiyan âleminde kilisede kıyılma
yan nikâh makbul değildir. Her yeni doğan çocuk 
mutlaka vaftizden geçer. Hıristiyanlıkça kiliseye ver
gi vermeyen kişi yoktur. Avrupa kalkınmış ise, biz
deki gibi manevi değerlerini hiçbir zaman kayıp et
memiştir, «Din afyondur», dememiştir. Dini, bizdeki 
gibi öcü, din adamım ve tüm dine inananlara gerici 
ve yobaz diye tavzif ederek kendisine düşman hale 
getirmemiştir. 

«Herkes dini inancında serbesttir, ibadetinde hür
dür»; diyerek, Anayasaya maddeler koyup, ondan 
sonra da onun dini inançlarını ve ibadetlerini alay 
mevzuu yaparak, mizah konusu yapmamıştır. Ayrıca
lık işte buradan başlıyor. İlerici - gerici, aydın - ca-. 
hil, inanan - inanmayan derken, rrıiletirnizin birlik 
ve beraberliğini bozuyor, ülke ve millet zarar görü
yor, 

İslam dininin ilim ve tekniğe verdiği önemi hiçbir 
dinde görmeye imkân yoktur. İlk emri «oku>x diye 
başlayan Kitabımız Kuranı Kerimdir. «Beşikten me
zara kadar ilim tahsil edin; ilim Çin'de de olsa alın»' 
diyen, «Hikmet müminin kayıbıdır, onu nerede bu
lursanız alın»; öğüdünde bulunan bizzat Hazreti Mu
hammet'in kendisidir, 

İslam dinini yalnız biz değil Avrupalı bilginler, 
mütefekkirler de saıvunurlar. 19 ncu asrın meşhur mü
tefekkirleri nıden devlet adamı, Alman devlet adiamı 
müteveffa Biismark şöyle demiştir : 

«Tarafı ilahiden vüırud ettiği iddia olunan bütün 
semavi kitapları tetkik ettim ise de, hiçbirinde bir 
hikmet bulamadım. Bu kitaplar dleğil beşeriyeti, 'bir 
hane halkını dahi iıdare etmeden çak uzaktır. Lakin 
Mühammedilerin Kuran-ı bu kayıttan azadedir. Ben, 
Kuran-ı her cihetten, her noktadan tetkik ettim, her 
kelimesinde büyük bir hikmet buldum. Bu kitaıbı, Haz
reti Muhammet'in yazdığını iddlia ederlerse de, en 
mükemmel ıbdr dimağdan böyle bir harikanın zuhu
runu iddia etmek, kin ve garaza alet olmak manası
nı ifade eder. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kuv
vet ve kudreti bir defa görmüş, 'badema daha göre
meyecektir. Binaenaleyh, senin manevi huzurunda 
kemali hürmetle ben eğilirim, ey ahir zaman Peygam
beri Muhammet Aleyhisselamı» diye hayranlığını be
yan etmiştir. 

Bizdeki münevver denilen okuma - yazma bilen 
zümrenin, Islamı tetkik etmeden dine hücum etme
leri, peşin hüküm vermeleri, hem kendilerinin cehli-
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rai maydana koyuyor, hem de tutum ve davranışları 
kötü bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'de anarşi önce 
İslam dinline, manevi değerlere, tüm mukaddes mef
humlara karşı başlatılmış, manevi değerler tahrip 
edildikten, yıkılıp zaafa uğratıldıktan sonra sistemli 
olanak ikinci, millet unsuruna aktarılmıştır. 

İşte Türkiye'de «Müslümanım», «Türküm:» di
yenlere düşmanlık bundan dolayıdır. Milliyetçilik şu
urunun millette yeniden uyanmasına tahammül ede
meyen, yabancılara özenti ve uşaklık bundan ötürü
dür. 

iSayın milletvekilleri, dinin yüceliğine yaraşır, onu 
temsil edebilecek, hem dimini, hem dünyasını çoık iyi 
bilen din adamları yetiştirmeye mecburuz. Türk iye' 
nin kalkınabilmesi, birlik ve beraberliğimizin yeniden 
ihyası, hatta yüce dinimizin üstünlüğü temsilcilerinin 
durumuna bağlıdır. «Yarım doktor candan, yarım 
hoca dinden» eder dem işler. İyi din adamı yetiştir
mek için devletimiz hiçbir fedakârlıktan kaçınmama
lıdır. Din adamlarının toplum üzerindeki tesirine ina
nıyoruz. Din adamlarının müspet adımlan ülkemiz 
için hayır, yanlış telkinleri ise, hem dine, hem (ülke
ye zarar getirir. Din adamlarını ve camii siyasetin 
dışında tutmak lazımdır. Dini siyasete alet etmek ise, 
en büyük günahtır ve suçtur. Dine hizmet edilir. Din 
hiçihir zaman hizmet aracı olarak kullanılamaz, mer
diven basamağı yapıp üstüne çıkılamaz. Samimi Müs
lüman daima dini baş üstünde tutar. İslam dinini hiç
bir zümre inhisarına alıp ona ambargo koyamaz ve 
buna seyirci kalınamaz. Yüce dinin üzerinde kendi 
çirkin emelleri için kimsenin kumar oynamasına se
yirci de kalınamaz. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak dinin her 
türlü siyasetin üstünde tutulmasına taraftarız. İslam 
dini yücedir, bu yüceliği gölgeleyecek her şeye mut
lak surette karşıyız. 

Sayın üyeler, köylerimizin bazılarında cami yok
tur. Şayet camii varsa imamı yoktur. Kendi kaderiy
le başlbaşa bırakılmış Türk köylüsünün durumu yü
rekler acısıdır. Ezan dahi okunmayan birçok köyü
müz vardır. Böyle bir köyde ne bereket olur, ne de 
huzur. Bir 'köyde AUıaıhın rahmetine kavuşan bir ce
naze için köy köy imam arayanlara silk sik rastlamak 
mümkündür. Bu duruma düşen bir vatandaşımızın 
acısını düşünün; ölüsüne mi ağlasın, ortada kaldığı
na mı yansın. 

©iz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her köye bir 
cami yapılmasını ve bir din adamı verilmesini, din 
adamlarının yalnız namaz kıldırmak, için değil, köy

lüye ağaç dikmeyi, hayvan yetiştirmeyi, tavukçuluk 
ve arıcılık gibi güzel şeyleri öğretmeyi, köy çocuk
larına Kur'an-ı Kerimi ve ilmihallerini öğretmeye 
yetlkili kılınmasını zaruri görüyoruz. Köylere imam -
ihatip mezunu gençlerimizin öğretmen olarak da veril
mesine taraftarız. Her köye 3 - 5 öğretmen verilir 
iken, 1 din adamının bulunmayışını akıl, mantık ve 
insafla bağdaştıramıyoruz. Yıllarca ihmal edilen bu 
sakıncalı durumdan köylerimizin kurtarılmasını isti
yoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı Kanun ile bi
raz kendisine gelmiş ise de, sonradan yine kendi ka
deriyle başbaşa bırakılmıştır. Başkanlığın bugün 20 
nci asırda oturacağı bir binası yoktur. Şu andaki ki
rada oturduğu yer kifayetsizdir. Personel bodrum 
katlarında, izbe yerlerde çalışmaktadır. Eğer anar
şistleri oraya hapishane diye koysanız bu ne biçim 
yer diye isyan ederler. 

Onun için gerek sayın Başkanın ve gerdksfe yar
dımcılarının ve yönetici kadronun birer lojmanları 
olmayışını da üzüntü ile seyrediyoruz. 

Sayın Bakan, zatıâlinizden bunu mutlak surette 
bekliyoruz. Kabinenin en talihli bakanısınız. Çünkü 
bakanı olduğunuz müessesenin başında bulunan ele
manlar, mutlak surette vazifelerine ehil; diyanete si
yaseti koymamışlar, bu zilletin içerisine düşmemiş
ler, vazifelerine tam layıkıyla ehil bulunan bu kadro
nun başında bulunmaktan dolayı, hakikaten talihlisi
niz. Kadirlerini bilmek lazımdır. Kendilerine lojman 
verilmediği gibi, lojman mümkün olmadığına göre 
ibugün, ona göre bir ücretin kira karşılığı verilmesini 
biz istiyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığına radyodan ve televiz
yondan günde en az 1 saat, aziz milletimiz için yayın 
yapma imkânı sağlanmalıdır. Bu da yalnız kafi de
ğildir. 

TRT bu milletin başında olduktan sonra Diyane
te günde 1 saat yayın yaptırmayı bir tarafa bırakın; 
ihergün yayın yaptırsanız, yaptığı tahribatı önlemeye 
yine de gücünüz yetmeyecektir. 

İslam dininde Allah Birdir, mekândan münezzeh
tir, hiçbir şeye benzemez. Ama TRT'de yayınlanan 
filmlerde Allah'a «Baiba» diyen, 45 milyon Müslü-
manın karşısına çıkıp hergün aynı telkini yapan bu 
yayın karşısında, Diyanetin telkinleri elbettteki tesir
siz kalacaktır. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Ba!ba mürebbi an
lamındadır, fark etmez. 
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, ALI GÜRBÜZ (Devamla) — Onu Hıristiyanlar 
tefsir etsinler veya yorumunu yapsınlar, bize düşmez. 

Onun için Diyanet İşleri Başkanlığının mutlak 
surette TRT'de yayınlanan en az filmleri dahi denet
leyecek elemanları (bulunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, müstehcen yayınlar yine 
Diyanet İşleri Başkanlığının mutlak surette kontro-
lundan geçirilmelidir. Radyo ve televizyonda yayın
lanan mevlitler, Ramazan programları, TRT'ye yer
leşmiş kişiler tarafından değil; TRT kafalı kişilerden 
değil, bizzat Diyanet İşleri 'Başkanlığı tarafından 
görevlendirilmiş kişiler tarafından hazırlanmalıdır. 

Başkanlık daima birlik, beraberlik, kardeşlik 
mevzularında milletimizi aydınlatarak; mezhep ayrı
lıklarının zararlarını iyice işlemeli, milli tenasüt bo-
zulmaimalıdır. Kur'an kursları bugün başıboşluğa 
itilmiş, hakları elinden alınmış, üvey evlat durumuna 
düşürülmüştür. Hafızlı/k İslam dininde yüce bir mü
essesedir. Bir vilayet veya kazada hafız bulunmazsa, 
orada oturtan insanların tamamı günahkâr olurlar iba
resi, fıkıh kitaplarında mevcuttur. Kuran kursları ye
niden canlandırılmalı, hafız yetiştirecek duruma geti
rilmelidir, Gerçi Kuran kurslarımız var ama, hafız 
yetiştiren yoktur. 

Müezzinlik vazifesi hafızlığını ikmal etmiş kişile
re açık tutulmalıdır. Üzülerek arz ediyorum ki, bu 
müessese kalbimden vurulmuş, bu sünnet-i seni ye ağır 
yara almıştır. Kuran kursları başka, imam hatipler 
de daha başkadır. İkisini birbirinden ayırmak lazım
dır, 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin dinen tatmin 
edilmesi, çocuklarının dini duygularının artırılması, 
dinlerinin öğretilmesi elzemdir. İşçilerimizi Hıristiyan 
propagandasından kurtarmak, dini duygularım sön
dürmemek devletin başta gelen görevleri arasındadır. 

Camilerimizde ezanların aynı anda okunması, bir
lik ve beraberliğin camiden başlatılması yerinde bir 
hareket olacaktır. Milletimizin bu hususta şikâyeti 
çoktur, birlik mutlaka sağlanmalıdır. 

Hutbeler milletimize günün gerçekleri, dini ve 
milli hisleri uyandıracak şekilde hazırlanmalı, cema
ate huzur verecek, birlik ve beraberliğimizi, insan 
sevgisini uyandiracaik biçimde hazırlanmalıdır. 

Camiler huzur bulamayan insanların gönlüne şifa 
verecek duruma sokulmalıdır. Dünyada bir dahi em
sali olmayan tarihi İstanbul camilerinin avlusuna 
pislikten, kâğıt parçasından girilemiyor. Türkiye'nin 
her yerinde camilerimizin aıvluları, çevreleri çiçekler
le, çimenlerle süslenmeli, çeşme ve havuzlar ile gü-

zeUeştiriimelidir. Bu tarihi camilerin kıymeti kendi
sine yapmış olduğumuz bu ödevimizden, bu saygıdan 
dolayı mutlaka tezyin edilerek milletimize gösterilme
lidir. Caminin kutsiyeti dıştan bakınca belli olmalıdır. 

Ayasofya Camii ibadete açılmalı, Hazreti Fatih'in 
fethi hayırla anılmalıdır. 

İlk ve orta dereceli okullara Kur'anı Kerim'in 
mecburi ders olarak konulması, çocuklarına dinini 
öğretemeyen ve vicdan azaıbı çeken ana ve babanın 
ıstırabını giderecektir^ 

Tüm huzursuzlukların başı, dini duygulardan mah
rum olan ve din eğitimi görmeksizin yetişen çocuk
ların yüzünden geldiği de bellidir. Hatta bu eğitimsiz 
çocukların anarşinin başında rol aldıkları ve başını 
çektikleri de bir gerçektir. Din eğitimi ile yeni nesli 
teçhizatlandırmak lazımdır. Dinini, vatanını, milleti
ni seven insanlar yetiştirmeye mecburuz. 

ıSayın milletvekilleri, dini nikâh kıyma yetkisinin 
müftülüklere verilmesi, müftülüklerce kıyılan nikâh
ların resmi yazılar ile ilgili dairelere gönderilerek tes
cillerinin yapılması arzularımız arasındadır. 

Dini nikâh kıyma yetkisi bir zamanlar belediye
lerin elinde perişan olurken, şimdi de nüfus daireleri
ne verilmektedir. Din işleriyle nüfus dairelerinin, be
lediyelerin işi nedir, işi niye yerine vermiyoruz, niçin 
ehlime emanet etmiyoruz? 

Hangi dairede nikâh kıydırırsanız kıydırın, ister
seniz başbakan şahit olsun, isterseniz reisicumhur 
şahit olsun, bu Müslüman millet yine bir din adamı 
bularak nikâhını yeniden kıydırmaktadır. Niye mil
letten bunu kıskanıyoruz? 

ZEKÎ EROĞLU (istanbul) — Belediye nikâhı 
resmi bir akittir. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sen ne an
larsın, konuşma. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sizinle konuşmu
yorum Ömer bey, tenezzül etmiyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ağzınıza kilit 
mi vurduk, kapına bekçi mi koyduk? Çık sen de ko
nuş-

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Âkit başka, din baş
ka sünnet başka. 

Biz, İslam dininden bahsederken farzın yanında 
sünneti de koymayı arzu ediyoruz. Sünnetler İslam 
dininde pusuladır. Pusulayı şaşıran rotasını şaşırır, 
yoluna devam edemez, işte bugün içine düştüğümüz 
gibi belanın içine düşer. 

Evlenen kişi dini nikâh kıymayınca hatta çocuğu
nun piç olduğundan şüphesi vardır. 

3 1 -28: 
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Cümlenize saygılar sunarım; (MHP ve AP sıra-
îarınıdan alkışlar) 

ZEKt EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, çok 
rioa ederim, dini nikâh kıydırmadan belediye nikâhı 
kıydırılır, böyle bir ithamda bulunamazsınız. Bele
diyelerde yapılan akitler dinli âkit yerine geçer, böy
le bir iddiada bulunmak hatadır, böyle bir iddiada bu
lunmak doğru değildir, yanlıştır. 

BAŞKAN — Kimin adına ne konuşuyorsunuz 
orada? 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Ona cevap veriyo
rum, 

IBAŞKAN — Öyle bir hakkınız yok şu anda. 
CELÂL PAYDAŞ (Urfa) — Sayın Başkan, hatip 

konuşurken hakkımda sataşmada bulunmuştur, 

BAŞKAN — Adıalet Partisi Grulbu adına Sayın 
Abduknuttallip Gül, buyurun efendim, (Alkışlar) 

Sayın Paydaş, Sayın Gül'den sonra rica ediyorum, 
bek çok dikkatli dinledim. Sayın Gül konuşmasını 
Ibitirsin alacağım. Çok teşekkür ederim. 

AP GRUBU ADINA ABDULMUTTALİP GÜL 
(Zonguldak) — Sayın Başkaın, muhterem milletvekil
leri; 

1980 mali yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
hakkımda Adalet Partisi Millet Meclisli Grubunun gö
rüş ve düşüncelerini arz etmek üızlere huzurunuzdayım. 
Bu vesileyle şahsım ve grubum adına ulvi bir hliizmdtıi 
fedakârcasiinıa ifa eden Diyanet İşleri Başkanlığının 
mensuplarını takdirle anar, hepinizi saygıyla selamla
rım,. 

Dinin hakiki vazıı Alllah, mubelliği peygamberler
dir. Din erginlik çağına ulaşan akıllıları istekleriyle 
halk ve hayra kavuşturan ve bu suretle onlara dünya 
ve ahiröt saadetimi sağlayan, ilahi bir kanundur, ki 
peygamberler vasıtasıyla yayılmış, yayın'lajnmışitır. Din 
akıl, istek hak, hayır, saadet ve tebliğ esaslarını ihtiva 
etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, günümüzde din eskiye 
nazaran lüzum ve ehemmiyetim" dalha çok hissettir
meye başlamıştır. Biribirilerini sevmeyen, menfaat için 
hayatı çekilmez hale getiren, insan hayatına bir ka
rınca hayatı kadar değeı vermeyenlere karşılık, insanlar 
arasında sevgi, saygı ve fazilet duygularını yerleştiren 
dine, bugün hergünden daha çok ihtiyaç hissetmekte
yiz, Feza asrının her türlü teknik ve medeni imkân
larına rağmen, beşeriyet arzu edilen saadet ve huzura 
kavuşmamışltır. Medeniyetin imkânları çoğaldıkça in
sanoğlu huzura kavuşacağına, kendi kendime hayatı 

azaba çevirmektedir. O zaman bu medeniyetin bir ek
siği vardır, o da dindir. Din hayatı zir ü zeber eden, 
huzursuzlukları had ve hudut altına alabilecek en 
kuvvetli ve tesirli müessesedir. Dinin telkin ettiği Al
lah ve ahiret inancının yerini ordular dolduramaz. 
Orduların firenleyemödiği kötülükleri dinin telkin et-
Itüği inanç rahatlıkla firenleyebiltmekltedir. Dört milyar 
'insana rağmen, kötülük yapanlar inanç sayesinde mil
yarlarca insanlara rağmen, yaptikları kötülükleri 
terkâbedilmdktedirler. Buna şahit, dine sadık hayat 
yaşayan inısaihların huzur, sevgi dolu hayatlarıdır ve 
yine dini telkinle Mânı nefs eden milyonlarca insa
nın yaşayışı cemiyette muzur bir unsur iken faydalı 
bir unsur olmaları bu iddiamızın açık seçik şahididir. 
Allah ve ahi ret inancının men ettirebildiğini hangi 
kuvvet istekle, sevgiyle meneddbifaektedir. Görülüyor 
İki, dini inanç kalbine yerleştiği insana hayat bahse-
'mek'te, hayalta hayat vermektedir. İslam dini ise, diğer 
dinlerin tahrif edilmesinden sonra hiçbir tahrife uğ
ramadan devanı eden ilahi bir nizamıdır. Nasıl ki, be
lirli bir konuda çıkarılan en son kanun yürürlüğe gi
rip, kendinden önceki kanunları yürürlükten kaldırı-
yorsa, en son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim de ken
dinden önceki ilahi kitap ve bu kitaplara bağlı din
lerin hükmünü yürürlükten kaldırmıştır. Kald'i ki, İs
lam dini dışındaki ilahi kaynaklı dinler, bizzat men
suplarının da itiraflarıyla inSaınilar tarafından tahrifata 
uğratılmıştır. Maide suresinin 3 ncü âyetinde Cenabı 
Hak mealen, «Bugün sizin için dininizi kemale erdir-
dim; üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için 
din olarak Islamı ihtiyar dtfcim» buyurmuştur. İslam 
dininin kaynağı olan Kuranı Kerim ve Cenabı Pey
gamberin sünneti ise, ilk indiği devirdeki (tazeliğiyle 
«ünitededir. Öyleyse bu yüce hakikate ne kadar sarılır-
sak, ne kadar şükredersek azdır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; din
den uzaklaşan nesillerin büyük küçük tanımadığını, 
anarşistleştiğini gözlerimizle görüyoruz. Canımız kadar 
sevdiğimiz yavrularımız acı ve zehirli bir meyve ha
line gelmektedirler. Müslüman çocuklarının bu acı 
akıbetleri bizleri süratle hakka, doğruya yönelmeye 
sevketmelidir. Dinini terkeden bir Hıristiyan veya Ya-
hudiden daha çok kötü duruma düşen gencilerimizin 
durumunu süratle değerlendirip gereken tedbiri bir an 
evvel almalıyız. 

Hirisriyan veya Yahudi'nih dinini terketmesi ha
linde kendinde ba'zı faziletlerin bulunması mümkün
dür. Çünkü dinini terketmesin© akli, mantıki deliler 
vardır. Buna karşılık bir Müs'lüman sadece nefsi ve 
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hissi sebeplerle dinini terk etmekte, akli ve mantıki 
bir delile dayanmamaktadır. Bu yüzden de akla, halk'ka, 
mantığa dayalı islâm Dininden uzaklaşanlardan müs
pet hareket beklemeımez. Dininden uzaklaşan Müslü
man olsa olsa anarşist olmakta, hayatı kendine de 
cemiyete de zehir hailine getirmektedir. 

Gençlerimizi anarşi girdabından kurtarmak ve 
uzun vadede anarşiye karşı bir tedbir almak istiyorsak, 
ki işitiyoruz, müspet ilimlerle beraber müspet ilme yer 
ve değer veren islam Dininin yerleştirilmesine ve kök-
leştirilmesine çalışmalıyız. Yavrularımıza ilkokul bi
rinci sınıftan üniversite son sınıfına kadar ehliyet sa
hibi kişilerce din ve Kuranı Kerim dersleri okutmalı
yız. Tekrar ödiyorum: İlkokul birinci sınıftan üniver
site son sınıfına kadar ehliyet sahibi kişilerce din ve 
Kuranı Kerim derslerini okutmalıyız. Öyleyse bize 
ıbir vazife düşüyor. Sayın miillefcvekilleri, gelin anarşiye 
karşı en köklü ve tesirli tedbiri almak için din eğitim 
ve öğretimini tahsil çağının her yaşına yerleşltirmek için 
Anayasada gerekli değişikliği yapalım. Zaruret var 
bunda aziz arkadaşlarım. Aksi halde bugünkü polisiye 
kanuni tedbirler gün gelecek yeitmeyecek; zaten yet
miyor; bu meselenin üsitesinden gelemeyecektir. 

Kuranı Kerim'in ilk âydti «oku» emridir. Böylece 
islam dini insanlığa maddi ve manevi terakki yolumun 
(hedefimi ilk ayetiyie göstermiş oluyor. Nitekim Haz-
reti Muhammet (S.A.V.) «İlim müminin yitik malı
dır, nerede bulursa alır» buyurmakla ilim ve teknik 
ithalinin serbest olduğunu göstermektedir, ilim ve tek
nik adına her çalışma ve gelişmeye «evet», ancak 
başka milletlerin örf ve âdetlerinin körü körüne taklit 
edilerek bünyemizi bozmalarına izin vermemeliyiz, is
lâm dini düşünmeye, çalışmaya ve okumaya insanları 
teşvik ederken, başka milletlerin zararlı âdet ve örf
lerinin takliıdinli men enemektedir. 

Muhterem 'milletvekilleri, islam Dimi geçmiş asır
ların sürükledikleri efsaneleri, kötülükleri, evham ve 
hurafeleri yıkmış, o karanlık telakkiler yerine, hak ve 
hakikati, hayır ve fazileti getirmiştir. Fikir ve Vicdan
ların aradığı gerçek kanaatları susamış beşeriyetin bağ
rıma billur ırmaklar, nur çağlayanlar dökerek irfan 
ve kemâle erdirmiştir. 

islâm dini, hayatı geniş ve etraflı manasıyla göl
gesine alır. Her hayat konağına ait bilgileri müjdeler, 
tehlikeleri bertaraf eder. Meçhullerin karanlığında ir
fan meşalelerini yakar, insanları dünya ve ahiret saa
detine erdiren mübarek bir dindir. 

islam dini, ferdin kıymet ve mahiyetini, ne için ya
şadığını, nereden gelip nereye gideceğini, âkibetinin 

ne olacağım en kesin ifadelerle belirtir. Topluluklara, 
'nebatlara, hayvanlara kaırşı vazifelerimizi öğreten is
lam dini, akli, ilimi tabii bir nur kaynağıdır. 

•islâm dini, fikirlere ilahi nurlar dökerek inkişaflar 
verir. Yaradılışın inçliklerime erdirir. Cehaleti düşman 
(bilir, faydalı bilgilere sahip çıkar, insana, kendini 
kendinde bulma kudretini verir, vicdan aynasını par
latır, canı canana kavuşturur, cemaat işlerine önlem 
verir. Menfaat çarpışmalarını önler, ihtiras ve arzu
lara sınır çizer. Hayâtı yardımlaşma kabul eder. 

islam dini, kolaylığı, itidali, huzur ve sükûnu em
reder. Yardımlaşmayı, hakka riayeti, hürriyet ve mü
savatı esas tutar. Çalışmayı meslek, 'tembelliği felaket 
sayar. 2 günlü birbirine müsavi olanı hüsranda kabul 
eder. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, için, yarın öle
cekmiş gibi ahiret için çalışmayı ister. Mefsedeltlleri 
önler, maslahatı alkışlar, kalplere ümit, musibet ve 
felaketlere karşı sabır ve me'tanet sağlar. 

islâm dini, sözde, işte, halde, içte, dışta güzellik 
arar; ahlâki neşeleri canlandırır, hakkı ve hayrı rehber 
tanır. Cürüm ve kabahatleri, türlü türlü cinayetleri vu
kuat safhasına çıkmadan, iç alemimizde önleyen ma
nevi bir zabıta vazifesi görür. 

Hülasa islâm dimi, ferdi olgunlaştıran, topluluğa 
ulvi bir nizam içinde kemâle ulaştıran, yücelikler ale
midir. Cenabı Hak Kuranı Kerimimde mealen «Doğ
rusu Allah katında makbul olan din Islâmdır» buyur
muştur. islam dininin zuhur ve yayılma tarihleri göz-
öniüne getirilirse, o çağlardaki milletlerin hâlleri na
zara alınırsa, bu ulvi dinin ne mesut neticelere sebep 
olduğu, insanlık alemimde ne kadar hayırlı, ne kadar 
takdire layık bir inkılap vücuda getirmiş olduğu an
laşılır. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği üzıere Islamiye-
tin zuhurundan evvel bütün yeryüzü din bakımımdan 
büyük bir cehalet içimde kalmıştı. Hakikî dinler sön
müş, ilahi ilim ve irfan güneşi batmış, bütün ufukları 
bir karanlık kaplamıştı. Haltta kendi öz kız çocukla
rını diri diri toprağa gömüyorlardı da hiçbiri acı duy
muyordu. Vâkdaki islâm güneşi doğmaya başladı, in
sanlık âlemi haktan, adaletten, müsavattan ve kardeş
likten haberdar oldu, ruhlar yüceldi, diller kötü lafları 
bırakıp Cenabı Hakkın zikriyle bezendi; velhâsıl, İs
lâm dimi sayesinde hakiki bir medeniyet, nezih bir 
'insaniyet, faydalı bir terakki ve en mesut bir inkılap 
Vücuda geldi. Artık insanlık âlemi ve aziz mlilleltimiz 
bu mukaddes dine sarıldıkça şüphe yok ki yükselecek, 
ilelebet payidar olacaktır. 

— 285 — 
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Sayın Balkan, sayın milletvekilleri, şimdiye kadar 
saydığımız. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin ne de
rece ehemmiyetli olduğunu ifad etmeye yeter sanı
rım. Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunun sebebi, 
İslâm dinini usulüne uygun sekide yaymak, dini hiz
metleri planlamak, yürütmek gibi ehemmiyetli şeyler
dir. 

İslâm dinini yayıp anlatırken, Diyanet İşleri Baş
kanlığının çeşitli vasıtalardan istifade etmesi gerekir. 
Bilhassa günümüzün en tesirli kitle haberleşme araç
ları olan televizyon, radyo, tiyatro, sinema, gazefte, 
mecmua, kitap vesair imkânlardan istifade etmeden 
Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşuna uygun çalıştı-
tığını söylemek mümkün değildir. Diyanet İşleri Baş
kanlığının İslam dininin ehliyetli ellerle yayılmasını is
tiyorsak, bütün bu vasıtalardan istifade ötmesini sağla
malıyız. Aksi halde, bu vasıtaları Diyanet İşleri Baş
kanlığının emrine vermezsek feza asrında tırnaklarımız
la tarlayı sürmek gibi garabetin içine düşmüş oluruz. 
Nasıl günümüzde tarlayı elle sürmek mümkün değilse, 
Diyanet İşleri Başkanlığının da televizyon, radyo, ga
zete, kitap, mecmua, tiyatro gibi vasıtalardan istifade 
ötmeden, İslam dinine gereği kadar hizmet etmesi 
mümlkün değildir. 

TRT'de yapılan dini yayınlar konusunda, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile işbirliği şu ana kadar .gerçekleştiri
lememiştir. Oysa TRT'nin yaptığı ve yapacağı dini ya
yınlarda Diyanet İşleri Başkanlığının murakabe göre-
'Vİni yerine getirmesini sağlamak gerekir. Nasıl TRT, 
eğitim ve öğretimle ilgili yayınlarda Milli Eğiltim Ba
kanlığı, savunma ile ilgili yayınlarda Milli Savunma 
veya Genelkurmay Başkanlığı ile işbirliği yapıyorsa, 
dini yayınlarda da Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği 
yapılması ziyadesiyle lazımdır. 

Ayrıca TRT'nin kuvvetli araç oluşundan dini yayın
ların da payını alması gerekir. TRT, dini yayınlara 
(mutlaka daha çok yer vermelidir. Hatta Diyanet İşleri 
Başkanlığına mahsus bir radyo istasyonunun kurulması 
'normal ve gerekli bir isteğimizdir. Gerçi dün TRT Ge
nel Müdürü basın toplantısı yaptı ve pazar günlerinde 
yarım saat din derslerine yer verileceğini ifade etti. 
Bundan dolayı teşekkür etmek gerekiyorsa da bu azdır 
ve yeterli değildir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının gazete, mecmua ve ki-
tip yayınını daha hızlı ve yaygın yapması gerekir. Lü
zumlu dini bilgilerin cep kitapları şeklinde basılıp, ya
yılması ve ucuz fiyatla vatandaşlara verilmesine çalışıl
malıdır. Din adamlarımıza kaynak eserlerin ya ucuz 
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fiyatla veya parasız verilmesi ve zirnmetlenmesii görev
lerini daha iyi yapmalarına yardımcı olacaktır. 

Din hürriyetini lâfız olmaktan çıkarıp, inanç, iba
det ve dini öğrenme ve öğretmede gerçek bir hürriyetin 
sağlanması hepimizin vazifesidir. 

Yurlt dışında çalışan işçilerimizin sayıları 1 milyonu 
çoktan aşmış durumdadır. Yüzibinleri aşan çocukları 
yabancı külltürlerin ve Hıristiyanlık dinlinin telkin ve 
tesirleriyle karşı karşıyadır. Yurt dışındaki işçilerimiz 
arasında ifa edilen dini hizmetler sadece Ramazan ay
ılarında değil, bütün seneye teşmil edilmelidir. İslam 
diriinln ıslah edici telkinlerinden istifade için Adalet 
Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, il ve ilçe cezaevlerinde 
imam kadroları ihdas edilmelidir. Cezaevlerinde dini 
vaaz ve na'sihaitların haftada iki veya üçe çıkarılması, 
yakın zamanda müspet tesirini gösterebilecektir. 

Son günlerde gerek özel sektöre ait ve gerekse dev
lete ait fabrika ve işyerlerinde huzursuzluk ve anarşinin 
(tırmanış gösterdiği bir gerçektir. Bu sebeple adı geçen 
işyerlerinde mescit açılmasını ve bu mescitlere ehil 
imamların tayini ile maddi 'ihtiyaçların giderilmesi dü
şünüldüğü gibi, manevi ihtiyaçlarının da giderilmesi 
icap etmektedir. 

Okullarda okutulan din dersleri kitaplarının ve 
müfredat programlarının hazırlanmasında, Diyanet İş
leri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşleri 
alınmalıdır. Bu kitapların Din İşleri Yüksek Kurulu
nun tasdikinden geçmesi en doğru yoldur. Okulları
mızda okutulan ahlak derslerinin milletimizin kabul 
ettiği İslam ahlakına uygun hazırlanmalı, Din İşleri 
Yüksek Kurulunun murakabesinden geçmelidir. Zira 
«Ben Müslümanım» diyen bir şahıs, «Ben İslam ah
lakını kabul ediyorum» demiş sayılır. Elbette Müslü
man çocuklarına ahlak dersinde İslam ahlakı öğre
tilmelidir. Nitekim Peygamher Efendimiz, «Ben güzel 
ahlakı tamamlamak için gönderildim» buyurmuştur. 

Muhterem iBaşkan, muhterem milletvekilleri; 
Hafızlık İslam tarihinde yüce bir yer işgal eder. 

Bu yüce müessese sayesindedir ki, Kuranı Kerim ta
zeliğini muhafaza etmekte, her okunuşunda ruhlara 
şifalar bahşetmektedir. Kuranı Kerimin nazil olma-! 

sıyla 'birlikte hafızlık müessesesine çok önem veril
miştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu müessesenin ih
yasına ehemmiyet vererek gereken çalışmaları yapma
lıdır. Türkiye'nin her yerinde bu müessesenin can
landırılması ve -cazip hale getirilmesi temin edilme
lidir. Bu konudaki engelleri kaldırmak hepimizin gö
revidir. Hafızlık kolay bir iş değildir; zorluğu nazara 
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alınarak hafız olanlara imtihandan sonra imamlık 
yapabilme imkânı sağlanmalıdır. Hafızlık unvanıyla de
rece alan din görevlilerinin Emekli Sandığına borçlan
mak suretiyle emekliliklerine sayılması temin edilme
lidir, 

Sayın milletvekilleri, din görevlisi yetiştiren bir 
'kurum olan imam • hatip okullarında daha ehliyetli 
din görevlisi yetiştirebilmek için mesleki derslere da
ha, çok yer ve önem verilmelidir. İslam diniyle ilgili 
kaynak eserlerin Arapça olması nazara alınarak imam 
- hatip okullarının 1 nci sınıfları Arapça Kuranı Ke
rim öğreten hazırlık sınıfı haline getirilmelidir. Pey
gamber Efendimiz, «En hayırlınız Kur'an-ı Kerimi 
öğrenen ve öğretenlerinizdir» buyurmuştur. Bu itibar
la Kuran kursu kadro adedinin çoğaltılarak yüce kâi
natın ki'tabı bulunan Hazreti Kuranı öğrenenlerin 
adedinin çoğaltılması sağlanmalıdır. Kuranı Kerim ge
rek fertlerin gerekse cemiyetlerin saadetleri için in
sanlara saadet, istikamet, tevazu, muhabbet, şefkat, 
ihsan, af ve edebe, müsavata riayet gibi yüksek has
letleri tavsiye eder. İnsanları zulümden, hıyanetten, 
kibirden, cinayetten, cimrilikten, intikam duyguların
dan, yürek katılığından kati surette men eder. 

Sayın milletvekilleri, CHP Hükümeti döneminde 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan bir 
değişiklikle, Devletin üst yönetiminde görevli me
murların artı göstergeleri 600 liraya çıkarıldığı halde, 
ne acı bir gerçektir ki, Diyanet İşleri Başkanına bu 

uygulama çok görülmüştür; düzeltilmesi gereken bir 
husus olduğunu huzurunuzda arz etmek isterim. Ha
len Türkiye'de 14 882 köy camiinin, 6 bin de şehir 
camiinin kadrosu bulunmamaktadır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 633 sa
yılı Kanunla her yıl verilmekte olan 2 bin kadro ile 
bu kadro açığı uzun yıllar kapatılamaz. Bu sebeple 
2 bin kadronun 4 bin kadroya çıkarılması ve şehir 
camilerindeki kadro açığının da bir an evvel gideril
mesi sağlanmalıdır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, il ve 
ilçe merkezleri yle* köylerde inşa edilecek cami, Kuran 
kursu ve müftülük 'binalarının inşasında gelişigüzelli-
ğin önlenmesi için, diğer kuruluşlarda olduğu gibi, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde de bir inşaat 
dairesinin kurulması lüzumuna inanıyoruz. 

Hac farizesinin ifası hususunda konulan engelle
rin kaldırılması gerekmektedir. 

Bu vesile ile ve bu duygularla Diyanet İşleri Baş
kanlığını hürmetle yadedefken, 1980 Mali Yılı Büt
çesinin Devletimize, aziz milletimize, hususiyle Diya
net İşleri Başkanlığı mensuplarına hayırlı olmasını 
Hazreti Allah'tan diler, Yüce Meclisin değerli üyele
rine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14.00'te toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.02 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

İL — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) DİYANET ÎŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerlerini al-
mıştır^ 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin müzakerele
rine devam ediyoruz. Söz sırası, Milli Selamet Partisi 
Grubu adına Sayın Tahir Büyükkörükçü'nündür, bu
yurun efendim. 
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MSP GRUBU ADINA TAHÎR BÜYÜKK.Ö-
RÜKÇÜ (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Diyanet İşleri Başkanlığının 1980 Mali Yılı Büt-
çesli hakkında, Milli Selamet Partisi Millet Meclisi 
Grulbunun görüş ve temennilerini ifade etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu münasebetle, 
yüzyıllarca insanüstü gayröt ve feragatla yüce dini
mize hizmet eden erbab-ı ilmi ve ehl-i irafını hayır
la ye rahmetle anar, halen din ve memleketimizin be
kası, milletimizin huzur ve saadeti için halisane hiz
met ve gayret sarf eden din görevlisi arkadaşlarımıza 
şükranlarımı sunar, hepinizi grubum adına saygıyla 
selamlarıım. 

Muhterem milletvekilleri, ilk insan, Yüce Pey-
gardber Hazret-i Âdem ile başlayan beşer tarihi tet
kik edilirse görülür M, çileli ve buhranlı dünyamız, 
geçmişte de değişik hal ve hadiselere sahne olagel
miş, bazan Cennet manzarasına bürünen yeryüzü, ba-
zan da Cehennem misali korkunç karanlıklara bürün
müştür. Gerçek şu ki, milletler ve cemiyetlerde mane
vi değerlere saygının kuvvetlendiği, ilahi inanç ve din 
duygusunun kuvvetlendiği, dlim ve irfanın yaygın hale 
geldiği, yüksek terhiye ve güzel ahlakın fertlere yer
leştiği, vicdani mesuliyet hissi ve hakka itaat zevki
nin 'kalpleri aydınlattığı, Allalha bağlılık ve insan sev
gisinin gönüllerde taht kurduğu devirlerde âlem, hu
zur ve saadetle dolmuş, insanoğlu yaşamının tadını 
çıkarmıştır. Zira, adalöt ve fazileti şiar edinen, hak
ka muti, hakkına razı, iyi niyetli,ve namuslu insan
ların çoğunlukta olduğu yerde, her şey kıvamında ve 
nizamında olur. Orada idareciler, hâkimler, mahkeme
ler rahat, hapishaneler boş, emniyet kuvvetleri telaş
sız ve huzur içerisindedir. 

Yine tarihi tecrübeler göstermiştir ki, ruhi ve ah
laki çöküntüye maruz kalan topluluklarda din duy
gusu ve ulvi hislerin yerini inkâr ve ilhad, ilim ve 
faziletin mevkiini hırs ve başiboşluk, iffet ve asaletin 
yerini azgınlık ve riya alır. Böyle bir cemiyette ina
nacak, güvenecek kimse kalmaz, herkes kendi çıkan 
peşindedir, insan haysiyetine ve hatta hayatına değer 
verilmez, vicdanlarda ilahi ışık namına bir şey kal
mamıştır; artık yeryüzü zından-ı beladır, anarşi kol 
gezmektedir, bir hiç için canlara kıyılmakta, yuvalar 
yıkılmaktadır. Bu tip topluluklarda Devlet Reisinden 
mahalle bekçisine kadar herkes huzursuz ve tedirgin
dir. Çünkü, taldbede hocaya, karıda kocaya, evlatta 
ana babaya itaat ve ne de saygı kalmamıştır. Böyle 
bir ortamda, insanoğlu çoğu zaman yırtıcı mahlûklara 
ralhmet okutacak kadar bayağılaşıyor; aklına geleni 

yapar, gücünün yettiğini çiğner, haram - helal de
mez, eline geçeni yer, içer. Bu ürpertici tabloyu tarif 
ederken Akif; 

«Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, 
Dişsiz mü bir insan, onu kardeşleri yerdi» der. 
Niçin tarihe «tekerrür» demişler? Hiç ibret alın

saydı tekerrür mü ederdi? 
Değerli arkadaşlarım, atom devrinde, feza çağın

da yaşıyoruz. Yüce Allah'ının bahşettiği akıl ve idrak 
sayesinde insan, sadece Arz'ın kutuplarını keşfetmek
le kalmamış, semaların sırlarını açmakla da başarılı 
adımlar atmıştır. Füzeleri, nükleer denizaltıları, ses 
hızını aşan uçalkları, öldürücü, kahredici silahlarıyla 
da bir hayli gururlu görünmektedir. Ama bütün bun
lar, dünyamızın nizam ve'sükûnuna, beşeriyetin saadet 
ve huzuruna ne getirmiştir? İnsani fazilete ne ilave 
etmiştir? Okul ve aileye hangi nezahat ve iffet kaide
lerini yerleştirmiştir? Sadece bir, hiç. 

İbretle etrafımıza bakalım, göreceğimiz tablo cid
den hazindir. Buhranlar içerisinde bocalayan halk yı
ğınları, insafsızca çiğnenen şeref ve haysiyetler, zu
lüm ve cinayetle haksızca zaptedilen ülkeler, ölüm ve 
sefalete terk edilen zavallı kitleler. Bir tarafta çalıp 
çırpıp sayısız nimet ve servetlerin üzerinde gününü 
gün edip içki ve kadın alemlerinde çılgınca eğlenen 
insanlar, diğer tarafta bir lokma ekmek ve bir kat el
biseye muhtaç, aç biilaç milyonlar, lambasına gaz bu
lamayan betbalhtlar. 

Bu mu medeniyet? Bu mu insancıl hamle ve hare
ket? 

İstiklal Marşı'mızın kudretli şairi bu akıma; 
«Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar» de

mekle, ne kadar haklıymış meğer. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızda ve Türkiye'
mizde bugünkü üzücü hal ve hadiselerin korkunç 
anarşi ve huzursuzlukların birçok sebepleri vardır. 
Bunların başında süper güçlerin, hürriyet havarisi ke
silen Amerika ve Rusya'nın menfaatleri, doymak bil
meyen ihtirasları gelir. İnsanlık alemini akla hayale 
gelmedik entrikalarla karıştıranlar bunlardır. Milletle
rin ruh ve maneviyatım tahrip edenler bunlardır. Ye
ni neslin hissiz, inançsız ve maddeci yetiştirilmesini ve 
çalkantı kaynaklarını hazırlayanlar bunlardır. Milli ah
lakımızı, ecdada bağlılığımızı, anane ve geleneklerimi
zi yerle bir edenler bunlardır, idaremize, siyasetimize, 
ticaretimize, hemen her şeyimize sinsice sızarak bizi bu
günkü perişan hale getirenler bunlardır. Bütün bu say
dıklarımız, inkârı kalbil olmayan gerçekler olduğu 
halde, öz yurdumuzda necip milletimizin nimetleriyle 
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perverde birtalkiim derbederler bunlardan birine yatak
lık, diğerine uşaklık etmekte, vatan evlatlarından bü
yük bir kitleyi de arkalarından sürüklemeye maale
sef muvaffak olmaktadırlar. 

Devlete ve hükümete kafa tutan, güvenlik kuv
vetlerine kurşun sıkan, kardeşlerini merhametsizce kat
leden, sokağı, çarşıyı karıştıran, koskoca bir ülkeyi 
•huzursuz bırakan bu mesuliyetsiz güruhtur. 

Daha da feci olanı; son yılların en hainane ve en 
ürpertici vakıası olan Rusya'nın Afganistan'ı işgali
ni; onbinlerce günahsız masum Müslüman kardeşleri
mizi insafsızca katleden ve yüzbinlerce Afgan evla-

" dini, vatan yavrularını zulümle sürüp çıkaran bu feci 
saldırıyı, cennet vatanın büyük şehirlerinde ve hatta 
Başkentin anacaddelerinde, «Yaşasın Rus Devrimi, 
Yaşasın Afganistan İşgali» diye sloganlar atarak al
kışlayanlar olmuştur. Bu ne gaflettir, bu ne dalalet
tir? Damarlarında asil kan, kalbinde iman taşıyan bir 
kimse bu duruma düşer ve bu şenaati irtikâp eder mi? 
Halbuki bu korkunç cinayet, Mbskofun ilk saldırısı 
değildir; Müslüman Türk'ün ezelf düşmanıdır. 

Biraz geriye doğru gidiniz; Macar gençliğinin, Rus 
tanklarının amansız paletlerinin altından fışkıran kan
larının lekeleri henüz Macaristan caddelerinde kuru-
mamış olsa gerektir. Çekoslovakya'da aynı zulümle 
hıyanete tabi tutulmadı mı? 

Değerli milletvekilleri, söz buraya gelmişken bir 
hakikati açıklamayı faydalı buluyorum : Biz, Komü
nist Rusya için bunları söylerken, Amerika'yı günah
sız dost görenlerden de değiliz. Milli menfaatlerimi
zin gerektirdiği münasebetlerimiz bir tarafa, Müslü
man Türk'ün bu süper devlete karşı da çok uyanık 
olması gereklidir ve hatta zaruridir. Zira Hiroşima ha
disesinin kahramanı odur. 350 bin insanı atom bom
basıyla kül haline getiren kahraman Amerika; yıl
larca Vietnam'ı savaş sahnesi yapan odur. israil'i 
Ortadoğunun başına bela eden odur. Müslüman pet
rol ülkelerini sömüren odur. tik Kıbrıs harekâtında 
İnönü'ye gönderdiği mektupla «Benim verdiğim uçak
la Kıbrıs'a uçamazsınız, benim yardımım olan mer
miyi Rumlara atamazsınız» diyen ve Ordumuzu Mer
sin'den geri çevirmek isteyen yine odur. 

Dahası var; Kıbrıs çıkarmasından sonra kahraman 
Mehmetçiğin zaferini çekemeyip koyduğu ambargoyla 
bu necip milleti inleten ve dize getirmek isteyen Ame
rika değil mi? Ama mezkûr çıkarma harekâtında kar
deş Müslüman ülke bakınız şöyle diyordu : «Bu çı
karmada bütün gücümüzle Türkiye'nin yanındayız. İs
tenildiği kadar harp malzemesi ve cephane yardımına 

hazırız. Süresiz kredi verebiliriz. İhtiyaç anında Türk 
askeriyle birlikte savaşmaktan şeref duyarız.» 

ŞENER BATTAL {Konya) — Allahü ekber, (MSP 
sıralarından alkışlar) 

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ (Devamla) — Bu 
ibret verici hadise bize Müslüman Türkün hasmı kim
dir, dostu kimdir, açıkça ortaya koymaktadır. Haki
kat böylece dünyanın ve Türkiye'nin gözü önünde 
sergilenirken hâlâ bizim İslam Birliği, İslam Ortak 
ıPazarı, İslam Yardımlaşma Paktı gibi samimi teklif 
ve fikirlerimize tebessüm edip, illa da Amerikalı Or
tak Pazarı diye ısrar edenlerin haline sadece acınır. 
Hususiyle alemin cadı kazanı gibi kaynadığı şu teh
likeli hengamede. 

'Muhterem arkadaşlar, bugün mazota, benzine, ka
loriferimizde, yakıta şiddetle muhtacız. İslam ülkele
rinde bol; yabancı paraya dövize ihtiyacımız var. İs
lam ülkelerinin birçoğunda bu da bol. Mahsul ve sı
nai mamullerimize pazar mı arıyoruz? İşte İslam 
ülkeleri. Hazırda en mükemmel pazar. Abdest aldığı
mız tbkyodan, namaz kıldığımız takkeden tutunuz da 
buzdolabı, çamaşır makinesine kadar her şey için, bir 
gerçeği kaydediyorum; Suudi Arabistan'da 1,5 litrelik 
Fransa'dan gelen bir şişe pınar suyu 3 Riyal, buna 
mukabil 3 litre benzin 1 Riyaldir. Hatıra şu gelebilir : 
iBiz İslam âlemine yöneleceğiz, ama onlar buna itibar 
ederler mi? 

Evet, uzun yıllar ihmal edilen münasebetlerimizin 
zayıfladığı doğrudur. Zira yıllarca İslam Birliği Ba
kanlar seviyesindeki toplantılara bir genel müdürle, ya 
katılmışızdır veya hiç tınmamışızdır. Daha bir ay ol
madı, Esenboğa'ya uğrayan İran Petrol Bakanını, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yar
dımcısıyla karşılamış uğurlamışızdır. Ama bunlar, töv
besi makbul olan günahlardandır, uyanmalı ve ger
çekleri görmeliyiz. 

iSayın milletvekilleri, vakıa şu ki, memleketimizin 
içinde bulunduğu şartlar iç açıcı değildir. Bir taraftan 
dış tehlikeler kapımızı çalar haldeyken, diğer taraf
tan bünyevi çalkantılar, ekonomik sarsıntılar, siyasi 
çekişmeler, birbirini suçlamalar alabildiğine ilerliyor. 
Cinayetlerle şekavetlerin sonu gelmiyor. Anaların göz
yaşı dineceği yerde gün geçtikçe artıyor. Enbiya yur
du, şüheda burcu diye vasıflandırılan bir yıkık tür-: 
besinin üstüne «Mevla titrer» diye değer biçilen şu 
mübarek vatanda bunlar olmalı mıydı? Her karış top
rağında buram buram şehit kanı kokan Türkiye'miz
de 1000 yıldan fazla bir zamandır, birbirine sevgi ve 
saygı, azami bağlılıkla yaşayan Allahı bir, Peygam-
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beri bir, Dini bir, Kita'bı bir, Kıblesi bir, kanı bir, 
tarihi, mazisi bir, gayesi, maksadı bir olan aziz mem
leket çocuklarına ne olmuş ki, birbirlerini yiyecek ha
le gelmişler? Allahın günü kanlı olayların, sonu gel
meyen anarşilerin içine itilmişlerdir. Buna sebep ne
dir? Gençliği bu hale sürükleyen, teşvik eden kimler
dir?'Bunları 'gerçek yönüyle tespit etmeye mecburuz. 

«Bu olaylar sosyal nedenlere dayanır, mesele eko
nomiktir. İktisadi önlemlerle bunların üstesinden ge
leceğiz» diyenlerin tesellileri tutarlı olmaktan uzak
tır. Nitekim «Anarşinin kökenine iniyoruz, önlemleri 
saptanmıştır. Sorun hal yolundadır» diyenlerin silinip 
gittikleri gibi. 

Değerli arkadaşlar, biz diyoruz ki, bu endişe ve
rici hadiselerin, bu çalkantıların temelinde bilhassa 
manevi boşluk, ahlaki sükût, inanç yoksulluğu var
dır. Anarşinin kökeni dışarıdan çok, nefislerde, kafa
larda ve kalplerde aranmalıdır. Yıllarca inanç ve 
iman telkininden, nasihat ve irşaddan uzak materya
list bir milli eğitimin çarkından çıkan neslin bu tip 
hastalıklara müptela olması tabii sayılabilir. Böyle 
olması istenmiştir ve nihayet de beklenen olmuştur. 
Üstelik samyeli gibi kurutucu ve kahredici dış tah
rikler, kayıtsız ve sonunu düşünmekten uzak saptı
rıcı TRT ve televizyon yayınlarıyla aşılanan yabancı 
fikirler, 'kontrolsuz muzır neşriyat ve çok müstehcen 
tahrik edici yayınlar, haya ve iffeti yok eden perde ve 
sahneler. 

Günlük yaşantımızdaki başıboşluk, aile terbiyesi
nin kifayetsizliği cemiyete ve yeni nesle örnek ola
cak telkin ve irşadlarıyla kitleleri selamete, saadete, 
hakka götürecek büyük insanların, kurtarıcı mürşid-
lerin yetişmemesi de bu Çok kötü ortamı hazırlayan 
amiller arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, halihazırda işbaşında bulunan 
bu Hükümet başarılı olmak istiyorsa yukarıda say
dığımız hususlara önemle eğilmeli ve bu yolda ted
birlerini derinleştirmelidir. Sathi görüş ve günlük ted
birlerle müzminleşmiş bu büyük dert tedavi edile
mez. Hele para ve gübre edebiyatıyla hiç önüne ge
çilemez. 

TaVsiye ediyoruz, bu Hükümet samimi olarak İs
lama hizmet etmelidir. Yavrularımıza ilim ve irfa
nın kapılarını açmalı, imkânlarını hazırlamalıdır, ma
arifimizde gerekli değişikliği yaparak ahlaklı, imanlı, 
manevi değerlere saygılı bir nesil yatırımına giriş-
melidir. Yüce dinimiz ve mukaddes Kitabımızın ul
vi ve diriltici prensiplerinden mutlaka fayda sağ
lanmalıdır, Ecdadımızı asırlarca kıtalara hâkim kılan 

seciye ve şahsiyeti, ahlak ve fazileti cemiyete be
nimsetmenin, fertlere öğretmenin yollarını tespit et
meli ve tatbike koyulmalıdır. 

Dürüst siyasetçiler, kaliteli idareciler, müspet fi
kirli, güzel amelli öğretmenler yetiştirmelidir. Zira in
sanlığı, yine yüksek vasıfta insanlar kurtaracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin bekası, hu
zur ve saadetin devamının sağlanmasında, Fatihler ve 
Yavuzlar tipinde ve çapında devlet ricaline ne ka
dar ihtiyaç varsa, Molla Hüsrevler, İbni Kemaller, 
Ebu ıSuutlar gibi gerçek ilim adamlarına, Mevlana-
lar, Hacı Bayramı Veliler ve Akşemsettinler misali 
Allah katında dua ve niyazı makbul himmet erba
bına da şiddetle muhtacız; kurtuluş budur, kurtulu
şun yolu budur, usul budur. Aksi halde bütün çırpınış
lar boş ve bilcümle hamleler heder olacaktır. 

Onun için biz Malazgirt'de şahlanan ruhu, İstan
bul'u fetheden iman ve aşkı,' Çanakkale'yi düşmana 
mezar yapan azim ve sebatı, kahpe Yunanlıyı denize 
döken feragat ve fedakârlığı, yani tarihi şahsiyetimize 
dönmeyi, maddi kalkınma yanında manevi seferber
liği istiyoruz ve bunda ısrar ediyoruz. Bunu yapma
yan milletlerin yeryüzünden silindiklerini, yıkılıp yok 
olduklarını ve olacaklarını hatırlatıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının şerefinin yüce, vazifesinin kudsiyeti nispetinde 
yükü ağır, mesuliyeti büyüktür. Günümüzün şartları 
Başkanlığa insanüstü gayret ve çok çalışmayı zaruri 
kılmaktadır. Daha eVvel geçenlerin yaptığını yapmak
la iktifa etmek günümüzün dertlerine çare getirmez. 
Çok seri inkişaf eden dünya şartları karşısında, gü
nün icapları gözönüne alınarak tam yetkiyle gece 
gündüz çalışıp necip milletimize halisane hizmet gö
türülmelidir. 

Ezcümle, yüksek vasıfta din adamları yetiştirerek 
kaynaklarının hazırlanmasını sağlamalı, tekâmül kurs
larının adedini artırmalıdır. İslam ve müslümanlar 
için faydalı olacak telif ve tercümeleri bastırarak 
ucuz fiyatla halkımıza dağıtmalıdır. Piyasadaki mu
zır neşriyatı ve İslama ters düşen kitapları kontrol et
tirerek yayından kaldırtmalıdır. Dini inançlarımızı ren
cide eden, mukaddesatımızla alay eden veya etmek 
isteyen bataklıkları kurutmaya çalışmalıdır. Kuran 
kurslarımızın kadrolarını artırmalı ve çok ciddi tef
tişlerle verimli hale getirilmelidir. TRT ve televiz
yonda yayınlanacak İslami konuşmaları ehil kişilere 
hazırlatıp, saatlerinin artırılması için alakalı kişiler 
nezdinde teşebbüsleri devam ettirilmelidir. 
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Halihazır Hükümetten bir müjdeyi almış bulunu
yoruz. TRT Genel Başkanlığı vasıtasıyla pazar gün
leri saat 10.30'dan 11.00'e kadar dini ve ahlaki yaym 
yapılacağı müjdesi, 24 saatin 23'ünde tahribe maruz 
olan bu necip memleket ve millet evlatlarının, hafta
da yarım saatle ne kadar irşat edileceği düşünülmeli 
ve bu saatlerin adedi mümkün olduğu kadar artırıl
malıdır. 

Alemi tslamla olan münasebetlerimizin gelişmesin
de Diyanet İşleri Başkanlığımız Hükümete yardımcı 
olmalıdır. Kuvvetli irşat ekipleri teşkil ederek yurdu 
tarayıp, ilim, ahlak, ibadet, kardeşlik, sevgi ve yar
dımlaşma konularında halkımızı aydınlatmalıdır. 

Hulasa olarak Başkanlığımız Müslümanları ve 
hatta insanlığı kurtarma işinde üzerine düşeni yapma
lıdır. Temel görevi budur, bu mübarek görevi gereği 
gibi yapacağına da inanıyoruz. 

1980 Mali Yılı Bütçesinin Başkanlık ve aziz mil
letimiz için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
eder, hepinizi saygılarımla selamlarım. (AP ve MSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Vehbi Meşhur. (CHP sıralarından alkış
lar) 

CHP GRUBU ADINA VEHBİ MEŞHUR (Amas
ya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Diyanet İşleri Başkanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi 
üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru-
hünun görüş ve temennilerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimiz içerisin
deki yerini ve önemini Anayasamızın esprisini orta
ya koymaya ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı daha 
yararlı, daha verimli bir yapıya, yönetime kavuştur
maya ilişkin düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağım, 

Anayasamızın 2 nci maddesi Türkiye Cumhuriye
tini insan haklarına dayalı, milli, demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti olarak tanımlar. Devletin te
mel taşlarından birisi olan bu madde, aynı zamanda 
çağdışı bütün akımları da reddeder. Anayasamızın 
19 ncu maddesinde dinle ilgili bir izah tarzı vardır. 
Burada Türk vatandaşlarının düşüncelerinde, dini 
inançlarında serbest olduğu, genel ahlaka, kamu dü
zenine aykırı olmayan ayin ve törenlerin serbest ol
duğu ifade edilmektedir. 

19 ncu madde, dini hayatımızın teminatı olarak 
kabul edilmektedir. Genel ahlaka ve kamu düzenine 
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aykırı dini inanış, tören ve ayinler de zaten İslam 
dinine aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, inanç özgürlüğü kişinin kut
sal ve dokunulmaz hakkıdır. Demokrasinin düşünce 
özgürlüğü kadar ayrılmaz bir parçasıdır. Özgürlükçü 
demokrasiyi en ileri anlamıyla benimseyen Cumhuri
yet Halk Partisi, herkesin inançlarına ve ibadetlerine 
saygılı olmayı temel ilke kabul eder. Yurttaşların 
dini inançlarının gereğini toplumsal gelişmeyle uyum
lu olarak engelsiz, özgürlük içinde yerine getirmele
rini sağlamayı insanlık ödevi sayar. 

Değerli milletvekilleri, Cum'huriyet Halk Partisi 
olarak ulusumuzun din anlayışının gelişmeye ve her 
alanda ilerlemeye, toplumun bütünlüğünü ve manevi 
gücünü de buna ekleyerek destek olmaya kararlıdır. 
Bu nedenle, inanç özgürlüğüyle düşünce özgürlüğü bir
likte korunmalıdır. Toplumda inanç özgürlüğünün, dü
şünce özgürlüğünü sınırlamayacak, düşünce özgürlü
ğünün de inançlara saygısızlık doğurmayacak biçim
de kullanılması amacını taşımaktadır. Yurttaşlar ara
sında ayırımsız, ulusal birliğin ve Atatürk milliyetçi
liğinin gereği olan kardeşlik duygularını ve dayanış
mayı pekiştirmek için, Diyanet teşkilatımızın özen 
göstermesinin gereğine inanıyoruz. İşte bu sebepledir 
ki CHP olarak, maddi kuvvet kaynağı olan müspet 
ilme ve teknolojiye inandığımız gibi, onun yanında 
manevi sonsuz kuvvet olan dinin faziletine ve aynı 
zaman'da can ve mal emniyetinin temininde çok mü
essir bir amil bulunduğuna da samimiyetle inanı
yoruz ve bu inançta devam edeceğiz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, insanların ferdi vic
danı ile, yaratıcı arasındaki müesseseleri tayin ve 
değişmez ulvi kaideleri tanzim eden din, mukaddes, 
ilahı ve sosyal ıbir kaynak, bir kurumdur. Mahiyet ve 
tezahürleri ne olursa olsun, din telakkisi insanlıkla 
beşeriyetin tekamülünde ilk ve en tesirli amil, dini 
ve dine müstenit ahlaki zihniyet olmuştur. Toplumda 
mal ve can güvenliği daha ziyade bu anlayış ve din 
adamlarının, din otoritelerinin şuurlu, faziletli ve adil 
rehberliği ile başlamış ve tarihin akışı içinde, zaman 
ve mekan ölçüleri ve fikri inkişaflar nispetinde ge
lişmek suretiyle, ferdin, toplumun hayati endişelerin
den uzak olarak yaşamasında, manen ve maddeten 
yükselmesinde asli bir unsur haline gelmiştir. Bir ha
diste «Ben mekarimi ahlak ile ahlakı itmam için gön
derildim» diyen Hazreti Muhammed, dinin dayandığı 
en mukaddes temelin hüsnü ahlak ve din ile hüsnü 
ahlakın yekdiğerinden ayrılmaz iki mühim unsur ol-

, duğunu beliğ ve kesin bir ifade ile beyan etmemişler 
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midir? îslamiyetin iyi ahlak sahibi olmayı istilzam 
ettiğini teyit buyurmamışlar mıdır? Müminlerin, Müs
lümanların birbirleriyle kardeşliği manasını tazammun 
eden, kardeşlik, eşitlik, adalet, doğruluk, saygı, sada
kat, cesaret, cömertlik, temizlik, yardım, ahda vefa, 
'kendisi için istenilmeyen birşeyin başkası için de is-
tenilmemesi gi'b'i, her biri birer kıymet olan ilkeleri, 
îslamiyetin paha biçilmez düsturları değil midir? 

İlmi beşikten mezara kadar tahsil ediniz, ilim 
Çin'de de olsa tahsil ediniz, ilim erkek ve kadın bü
tün Müslümanlara farzdır, kazanan Tanrının dostu
dur mealindeki hadislerin ive aynı anlamdaki diğer 
dini buyrukların bugün dahi medeni âlemin saygı 
duygularını eelhedeeek ulvi hedefler olduğundan şüp
he edilebilir mi? 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, görülüyor ki, İs
lamiyet yüksek ahlak ve fazilet prensiplerine dayan
makta ve ulvi gayeler istihdaf etmektedir, islam ve 
Türk tarihinde bu esaslardan ilham almış faziletli 
din ve devlet adamları çok görülmüştür. Tarihin yer 
yer kaydettiği yüksek islam ive Türk medeniyetleri 
hep bu din ve alhlakın mümtaz ve şerefli mümessil
leriyle, onlara ve temsil ettikleri heyecan ve ideal
lerin kudsiyetine inanmış, mutlu, çalışkan toplumların 
ortak ürünleridir. 

Hiç şüphe yok ki eski Türk devlet adamlarının 
ahlak, adalet ve hürriyet anlayışları ve halka karşı 
davranışları bugün dahi birçok ulusların hayranlığını 
çekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Orhun, Uygur ve Selçuk 
uygarlıkları din, ahlak ve siyaset hürriyetine dayalı 
hir yönetim içinde gelmişlerdir. Yeri gelmişken şu 
tarihi vakıayı da ifade edelim ki, milletlerin terakki 
ive yükselmelerinin başlıca sebdbi güzel ahlak, çök
melerinin ve perişanlıklarının âmili de sui ahlak ol
muştur. Dini mübini Islamın yüksek esaslarından za
man zaman sapanlar icat ettikleri hurafat ile îslami
yetin bünyesinden çıkar yaratmak isteyenler, din is
tismarcılığı gayretleriyle şahsiyetlerinde kandırdıkları 
camiayı da yer yer dalalet bataklıklarına düşürmüş
lerdir. işte bunun neticesi olarak da, tarihen malum 
ve muayyen medeniyet çevrelerinde, maalesef bazı 
çöküntülere sebebiyet vermişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ; 

Devletimizin, Cumhuriyetimizin, Cumhuriyet Halk 
Partisinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
dinin ve ordunun Türk toplumundaki yüce mevkiine, 
politikaya hiçbir surette alet edilmemesine büyük 
önem Veriyordu. Atatürk, insanlık ve Türk tarihine 
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büyük vukufunun, tarihi ve sosyal olayları değerlen
dirmedeki eşsiz dehasının sonucu olarak, bu iki mü
essesenin üstün itibarını belirten düşüncelerini 1 Mart 
1924 tarihinde yaptığı yasama yılını açış nutkunda 
şöyle açıklamışlardır ? 

«Aza'i Kiram; memleketin hayatı umumiyesine or
duyu siyasetten tecrit etmek umdesi, Cumhuriyetin 
daima nasbınazar ettiği bir noktai esasiyedir. Şimdi
ye kadar takip olunan bu yolda, Cumhuriyet ordu
ları, vatanın emin ve metin hamisi olarak mevkii 
hürmet ve kuvvette kalmışlardır. Bunun gibi intisa
bı ile mutmain ve mes'ut bulunduğumuz Diyaneti Is-
lamiyeyi, asırlardan beri mütaamel olduğu veçhile bir 
va'sıta'i siyaset mevkiinden tenzih ve ila etmek elzem 
olduğu hakkını müşahade ediyoruz. Mukaddes ve lâ-
huti olan itikadat ve vicdanımızı muğlak ve müte-
evvin ve her türlü menfaat ve ihtirasata sahnei te-
celliya,t olan siyasetten ve siyasetin bütün uzviyatın-
dan bir an evvel ve katiyyeten tahlis etmek, milletin 
bünyesi ve ührevi saadetinin emrettiği bir zarurettir. 
Ancak hu suretle diyaneti Islamiyenin maliyatı tecel
li eder. Din ve ordunun siyaset cereyanları ile ala
kadar olması, bir çok meharizi dâidir. Bu hakikat 
'bütün medeni milletler ve hükümetler tarafından bir 
düsturu esasi olarak kabul edilmiştir.» 

Değerli milletvekilleri, iktidarlar siyasi partiler ve 
bu yüce kuruluşun değerli temsilcileri, aziz dinimizi 
politikanın tasallutundan kurtarmalı ve politika pa
zarlarına dökmemeli, mukaddes dinimizin ulviliğini 
muhafaza etmelidirler. 

Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, «Mukaddes 
ve lâhuti olan inançlarımızı, çapraşık ve değişken 
olan her türlü ihtirasların tecellisine sahne olan siya
setten ve siyasetle ilgili bütün hususlardan bir an 
önce ve kati olarak kurtarmak milletin dünya ve ahi-
ret saadetinin emrettiği bir zarurettir.» Büyük Ata 
ilave ediyor, «hakiki ulema, dini bütün alimler, hiç-
hir zaman müstebit iktidarlara irikiyat etmemişlerdir. 
Bizi harap ve mahveden fenalıklar, hep din kisvesi 

• 

altındaki küfür ve melanetten gelmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım, dinin politikaya karışması 
veya politikanın dini sömürmesinin yüz kızartıcı so
nuçlarından derin üzüntüler duymaktayız. Toplum 
hayatında bunların örneklerini hatta günümüzde de 
görmekteyiz. Halbuki islam dini en büyük birleştirici 
•bir müessese olmasına rağmen, bu yönde onu bir ik
bal basamağı olarak kullanmak isteyenler, aslında yü
ce dinimize ihanet etmektedirler. (CHP sıralarından 
alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, insanlar arasındaki ayırımı 
kaldıran Hindistan'daki kastları delen, Afrika'daki 
ırkların arasına giren islam dininin gücü, işte bu arz 
ettiğim bölücülüğü ayrıcılığı reddeden hüviyetindedir. 
Hele Türk milleti gibi bu müesseseye dünya millet
leri içerisinde en büyük hizmeti etmiş bir milletin 
içinde bu bölücü ve ayrıcalığı, tefrikayı din yoluyla 
yapanlar ne kadar dindar, ne kadar maneviyata say
gılı ve îslamın koruyucusu olduklarını iddia ederlerse 
etsinler, ruh yapısı mükemmel olmayınca idare eden 
ve edilenlerde sorumluluk hissinin azaldığına şahit 
olmaktayız. ıBü gerçek, bugün için de aşikâr olarak 
meydanda durmaktadır. Herkes kendisini haklı gör
mekte, vicdanının gölgesi altında kalbi titrememek-
tedir. Buna mukabil bir Hz. Ömer düşünelim ki, 
zevcesinin arkasına giymiş olduğu entarisini nereden 
tedarik etmiş olduğu sorusu karşılığında, beytülmal-
dan gelen fazla gündelik istihkakımı satıp aldım, ce
vabını işitince, bu entari beytülmala aittir, iade etme
lisiniz, bundan böyle ihtikkak da yeteri kadar gelsin 
emrini vermiştir. Yine yahudinin biri Şam'a yapılmak
ta olan caminin kendi mülküne 4 parmak geçmiş ol
duğunu şikâyet etmesi üzerine, nasıl olur diyen Hz. 
Ömer tetkikatını yaptırmış, müştekinin haklı olduğu
nu görünce caminin derhal yıkılmasını emir vermiş
ti, bunu gören yahudi hakkından vazgeçmiş ve derhal 
îslamîyeti kabul etmiştir. Arapların önce milyoner
lerinden olan birinci halife Hz. Ebubekir de ölüm 
döşeğinde iken Hz. AyşeVi çağırarak, bir hırkam, bir 
devem, bir de kölem var, bunları beytülmaldan al
mıştım, yerime gelecek kişiye bunları teslim et em
rini vermişti. Emeviler devrinin halifesi Aziz oğlu 
Ömer ise bir tek gömlekle ölmüştü. Ve halife olduğu 
zaman sevinen karısına dönerek, üzerindeki ziynetle
rini ve 'bileziklerini beytülmala vereceksin, zira on
lar bizden evvelkilerin haksız iktisaplarıdır demiş ve 
iade ettirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, işte îslamın tarifi ve adaleti 
budur. Günümüzde dini îslamın ve milliyetçiliğin tek 
varisi olduklarını iddia eden politikacı ve idarecileri
mizin de bu esaslar dahilinde hareket etmeleri ge
rekir. Sözleriyle fiiliyatlarının birbirlerine ters düşme
melerinin şart olduğunu belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Grubumuzun dilek ve te
menniler bölümüne geçiyorum. Diyanet işleri teşkila
tımız 50 bin civarında personelle Türk milletinin din 
duygusunu ve bilgisini takviye etmeye, halkımızı is
lam! yönden bilinçlendirmeye, îslamın gereği olan bir
lik ve beraberlik içinde, toplumumuzun huzurunu sağ

lamaya çalışmaktadır. Ağır sorumluluk altında olan bu 
yüce kuruluşumuzu daha verimli duruma getirmemiz 
için layık olduğu imkânlara kavuşturmamız gereki
yor. Toplumumuza îslamın emir ve vecibelerini bi
linçli bir biçimde telkin edecek, birlikte yorumlayıp 
Kur'anı Kerimin emirleri ve yüce Peygamberimizin 
hadisi şerifleriyle toplumumuzu aydınlatıp bilinçlen
direcek ve Islama göre amel etme yollarını öğretecek, 
din adamlarımızın tayinlerinde liyakat aranmalı, dira
yet aranmalı,, bilgileri gözönünde tutulmalı. Herhangi 
bir partinin siyasi propagandacılığını yapan liyakat
siz madrabazlara yer verilmemelidir. 

Din görevlilerimizin demokratik düşünce ve inanç 
özgürlüğü çerçevesinde, sürekli mesleki eğitimlerini 
sağlayarak, halkımızın dini inançlarını eksiksiz biçim
de öğretecek duruma getirilmelidir. Kur'an kursları 
devletimizin denetiminde geliştirilerek, daha yararlı 
bir duruma getirilmelidir, imam - hatip kadro
larının tevzii ve tahsisi hak ve adalet duygulan 'içe
risinde tüzük esaslarına göre hareket edilmelidir. Boş 
kadrolara imam - hatip tayin edilmelidir. 

Vaaz ve hutbelerle yapılan toplumu din konusun
da aydınlatma hizmeti politik amaç taşımadan, top
lumun tümüne hitap eder nitelikte islam cemaatini 
doyurucu ve aydınlatıcı şekilde hazırlanmalıdır. 

Hac hizmetinde hacı namzetlerimize güven ve 
huzur sağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Cumhuri
yet Halk Partisi iktidarında bu düzenleme yapılmıştı,. 
devam edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, 16 bine yakın köylümüz 
kadrosuzluk nedeniyle büyük ıstıraplar çekmekte, sos
yal adalete de aykırı büyük bir kısmı imam kadro
lu, bir kısmı imam kadrosuzdur. Bizleri sorumlu du
rumda bırakan, vebalde bırakan bu adaletsizliğe tüm 
gruplar olarak kadrosuz köylerimizin tümünün kad
roya kavuşmaları için bir imkân aramalıyız. Değil 
cumalarda, cenazelerinde dahi komşu köylerden imam 
getiren ve yakınan vatandaşlarımızla karşılaşmakta
yız. Bu yürekler acısı duruma bir son vermeliyiz. 

Yurt dışındaki işçilerimizin ailelerinin ve çocuk
larının milli ve dini duygularla donatılmasına ve bu 
ihtiyaçlarını karşılayacak yetenekli, aydın din adam
ları ve yayınları gönderilmesinin zaruretine inanıyo
ruz., 

Köy ve kırsal yörelerde yaşayan halkımızı hura
feden kurtarmak, îslamın feyiz ve ışığından yarar
landırmak için, gezici vaizlikler ihdas edilmelidir. 
Ehil olmayan, Ayet ve Hadisleri tam anlamıyla ter
cüme edemeyen kişilere vaizlik yaptırılmamalıdır. 

— 293 — 



Mi Mtectei B : 47 19 . 2 s 1980 O : 2 

Toplumumuz aydınlatılarak, Müslüman halkımız ir-
şad edilmelidir. 

Radyo ve televizyon yoluyla dini, ahlaki yayınla
rın artırılması konuları gerçekleştirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, camilerimiz, müftülük bi
nalarımız ve mefruşatları ve din görevlilerimizin ço
ğu iane ve sadakalarla ihtiyaçlarını sağlamaktadırlar. 
Şerefli din görevlilerimizi ve yöneticilerimizi bu yüz 
kızartıcı durumdan elbirliğiyle - kurtarmamız, onları 
şerefiyle mütenasip bir yaşam ve makama kavuştur
mamız gerekiyor. Onlar hürmetin ve saygının en bü
yüğüne layıktırlar. 

^ Yüce Meclisin değerli üyeleri, Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Grubumuzun görüş ve temen
nilerini arz ettikten sonra Partimizin kurucusu Ke
mal Atatürk'ü anlamayanlara, yanlış anlatmaktan 
medet umanlara ibret olmak üzere, yukarıda arz et
tiğim gibi, İslam dinine verdiği önemi ve gösterdiği 
saygınlığı bir defa daha belirterek Atatürk'ün 
7 . İl1.1923 tarihinde Balıkesir Hacıpaşa Camiinde 
minberden halka hitabesinin başındaki ibareyle ilgili 
konuşmamı bitirmek istiyorum : 

«Ey millet Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın 
selameti üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Haz
retleri, Cenabı Hak tarafından insanlara hakayıkı 
diniyeyi tebliğe memur ve resul olmuştur. Kanunu 
Esasi cümlemize malumdur ki, nusûstur. İnsanların 
feyzi, ruhu olan dinimiz son dindir, ekmel dindir. 
Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen te
vafuk ve tetabuk ediyor. Eğer akla, mantığa ve ha
kikate tevafuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kava-
ninin tabiiye ile ilahiye beyninde tezat olması icap 
ederdi. Çünkü bilcümle kavanini keyniyeyi yapan 
Cenabı Haktır». 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk ve onun kurmuş 
olduğu Cumhuriyet Halk Partisini siyasi mülahaza
larla karalamak isteyenler yıllarca var olmuş ve yine 
de var olduğu içindir ki Atatürk'ün Türk Milletine 
vermek istediği dini terbiye hakkındaki fikirlerini ve 
partimizin görüşü olarak kabul ettiğimiz düşüncele-, 
rîni tekrarlıyorum: «Türk Milleti daha dindar olma
lıdır. Yani" bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek 
istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, 
buna da öyle inanıyorum. Şuura muhalif, terakkiye 
manî hiçbir şey ihtiva etmiyor»; diyen Atatürk din 
ve İslamiyet hususunda çok mühim meselelere temas 
etmiştir. Atatürk'ün âdeta milletten kıskanılan bir din 
anlayışı, bir din tarafı vardır ki henüz işlenmemiştir. 
Ne yazık ki din adamları bu büyük inkılapçının bu 

fikirlerinden memleket hesabına faydalanılmasını bi
lememişlerdir. İslam dinini Türk ulusunun ve insanlı
ğın ortak değerj olarak gören, milli birliğin sağlan
masında, kalkınma çabalarımızın başarıya ulaşmasın
da, iç barışın ve 'kardeşlik duygularının oluşmasında 
kutsal bir kaynak olarak kabul eder. 

Diyanet İşleri Başkanlığının ve mensuplarının 
Anayasamızın ve yasalarımızın verdiği görev ve so
rumlulukları, taşıdığı önemin titizlikle korunmasını 
dileyerek, sosyal ve ekonomik kalkınmamıza yardım
cı olmasında, halkımızın din, ahlâk ve moral duygu
larıyla kişiliklerinin geliştirilip yüceltilmesinde ken
disine düşen görevi en verimli bir biçimde yerine ge
tirilmesi için her türlü yardımın destekçisi olacağı
mızı belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, müsamaha
larınıza teşekkür ederek sözlerime son verirken, Di
yanet İşleri Başkanlığı bütçesinin teşkilatının değerli 
mensuplarına ve Yüce Türk Ulusuna hayırlı ve uğur
lu olmasını dileyerek grubum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Siyasi parti grupları adına yapılan 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyelerden lehte 
Sayın Halil Karaatlı, buyurun efendim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe 
görüşmeleri dolayısıyla şahsım adına görüşlerimi ifade 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesiley
le Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletveküleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Anayasamızın 154 ncü maddesinde yer almış önem
li bir devlet kuruluşumuzdur. Türk Milleti tarih bo
yunca dini kuruluşlarımıza daima devlet kuruluşları 
arasında yer vermiş, hatta devlet kuruluşları arasın
da en mutena yeri vermiştir. Çünkü din gibi milleti 
millet yapan hatta devlet yapan bir müesseseyi dev
letin sahipsiz bırakması, onu istismar etmek isteyen
lerin tehlikesiyle başbaşa bırakması mümkün değil
dir. Tarih 'boyunca dine ve insanlığa büyük hizmet
ler eden nice faziletli insanlar olduğu gibi cehalet
leri, menfaatleri ve siyasi emelleri için müslüman-
lan birbirine kırdıran, dini şahsi emellerine alet eden, 
Islâmın müsamahası yerine, kendi cehaletini ve taas
subunu ikame eden, Müslümanları birbirine düşman 
eden kimseler de çikmıştır. Cehalet, taassup ve istis
mar erbabı dün olduğu gibi bugün de mevcuttur. İş
te bunun içindir ki, bunu önlemek içindir ki Diyanet 
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İşleri Başkanlığının devlet kuruluşları arasında yer al
ması lazımdır. Din hizmetleri de savunma hizmetleri 
gibi devletin başkalarına ihale edemeyeceği hizmet
lerdendir. Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasamızın 
19 ncu maddesindeki hak ve hürriyetler ve bunu ger
çekleştirecek hizmetlerle uğraşır ve bu çalışmalarını 
Anayasamızın 2 nci maddesinde yer alan devletimi
zin niteliklerine bağlı kalarak yapar. Doğru olan da 
budur, Din ile devletin birbirine ihtiyacı vardır. İn
sanlar millet ve devlet olmadıkça hür. olamazlar. Hür 
olamadıkça da dinlerine, inançlarına sahip olamazlar. 
Moral ve manevi değerlerini muhafaza edemezler. 

Türk Milleti olarak bugün bizi ve devletimizi 
ayakta tutan en önemli unsur, dini ve manevi değer
lerimizdir. Bu değerler 'bizim aynı zamanda milli de
ğerlerimiz olmuştur. İçtimai hayatımızda birçok dert
lerin sebebi bu müşterek manevi değerlerin ihmal 
edilmiş ve zedelenmiş olmasındandır. Aynı Allah'a, 
aynı Peygambere, aynı Kurana inanan, aynı Kâ-
beye yönelen, aynı müşterek manevi değerlere sahip 
olan insanların, eğer inanıyorlarsa, gerçekten inanı
yorlarsa birbirlerine düşman olmaları ve birbirlerine 
kıymaları, birbirlerini öldürmeleri mümkün değildir. 
Demek ki bugün insanlarımızın, gençlerimizin, ev
latlarımızın bir kısmı, bizi birbirimize bağlayan bu di
ni duygulan ve bu manevi değerleri kaybetmişler, 
bunlardan mahrum kalmışlar ki birlik, beraberlik 
şöyle dursun, birbirlerine düşman olmuşlardır. 

Asırlar boyunca İstanbul surlarında, Viyana ka
pılarında, Sakarya'da, Çanakkale'de bize bu toprakları 
vatan yapmak için, bu toprakları bize vatan olarak 
bırakmak için, bu vatan için, bu bayrak için, bu dev
let için, bu millet için, bizim için kendilerini feda 
eden, ölen, can veren, kan veren, şehit olan, gazi 
olan insanlar, fedakâr insanlar, vefakâr insanlar ve 
şimdide bir hiç uğruna başkalarını başkaları namına 
ve düşmanlarımız hesabına birbirini vuran, birbirle
rine kıyan, birbirlerinin gözünü oyan, birbirlerini öl
düren insanlar. İşte manevi değerleri zaafa uğramış 
ve maneVi değerlerini kaybetmiş insanların hali bu
dur. 

Ben şuna inanıyorum ki, milletimizin büyük bir 
kısmı hâlâ dini ve manevi değerlerine bağlıdır, say
gılıdır hatta şuna inanıyorum ki, Türk Milleti büyük 
bir çoğunluğu ile dünya milletleri arasında, Müslü
man milletler arasında manevi değerlere en fazla 
bağlı olan bir millettir. Bir kısım insanlarımızın, bir 
kısım gençlerimizin canavarlıklarına bakarak, bütün 
bir milleti töhmet altında bırakmak ve bulundurmak 
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doğru değildir. İnsanlarımızın, gençlerimizin bir kıs
mı gerçekten dini ve manevi değerlerden mahrum kal
dıkları için, milletle beraber olmaz ve milli, ananevi „ 
değerlerimizi milletle paylaşmaz hale gelmişler; mil
lete, devlete,1 vatana, bayrağa, kendilerine, birbirle
rine düşman hale gelmişlerdir. Bugün milletimizin en 
büyük derdi budur, Devletimizin en büyük derdi bu
dur. 

Sayın milletvekilleri, bugün içtimai buhranlar 
içerisinde bunalan ve yaralanan insanların devası 
dindedir. Manevi ve moral değerlerdedir. Çünkü din 
ablak demektir, din fazilet demektir, din sevgi de
mektir, din sevmek demektir, din yaratanı sevmek
tir, din yaratılanı sevmektir, din Hz. Muhammed 
gibi sevmektir, din Mevlana gibi sevmektir, din Yu
nus gibi sevmektir, Böyle sevenler Hak ile dost 
olurlar, böyle sevenler halk ile dost olurlar. Böyle sev
meyenler, çareler içerisinde bunalırlar ve bedbaht 
olurlar; ama böyle sevenler çaresizlik içinde çare bu
lurlar ve her şeye rağmen, her şeyle mesut ve bah
tiyar olurlar. Böyle sevmeyenler varlık içinde darlık
ta olurlar. Böyle sevenler darlık içinde varlık bulur
lar. 20 nci Asırda insanlarımızın paradan çok, her 
şeyden çok böyle bir sevgiye ihtiyacı vardır, 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
çalışmalarını siyasi iktidarların ve siyasi partilerin 
münakaşa edemeyeceği bir anlayışla Diyanet İşleri 
Başkanlığı faaliyetlerini ifa etmektedir. Bu sebepledir 
ki, Diyanet İşleri Başkanlığı da Genelkurmay Baş
kanlığı gibi milletimizin tamamının itimadına maz-
har olmuş olan nadir kuruluşlarımızdandır. Bunu 
takdirle karşılıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
faydalı çalışmalarına rağmen, hizmetlerini kâfi gör
memekteyim, Bulgura bu hizmetleri daha değişik 
bir tarzda ele almak ve bunun şartlarına ve ihtiyaç
larına uygun olarak ve zamanımızın imkanlarından 
da faydalanarak yapmak, lazımıdır.! 

/Diyanet İşleri Başkanlığı, dine ve cemiyete 
Ifalhd olarak bJIziniet eden kişilere ve kuruluşlara! 
sahip çıkmalıdır, onların hizmetlerinden faydalan
malıdır, Yanlış yokta ve İslama zarar verecek nok
tada olanlara karşı da kleSinı ta/vır almalıdır. Bugün 
bu hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın de-
ğerlendirieaeğlinje ve bu hizjmetlerdfe başarılı olaca
ğına inanıyorum* 

iSayıto; milletiveMeri, din adamının görevi yak 
mz baızı ibadet ve merasimlerin ifasına nezaret et-; 
inek değildir, din adamı yaşayışı ile, davranışı ile 
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talka örnek ofaak, halkı bMeştirmelk ve halkı bü-
tüınleştluimıek; ve kendisimi halkla kabul ettirmek 
ınoecSbuaıiyeJtfinıdledliı?. Dio adamı halikı iyi tanımak ve 
balkın psikolojisini iyi değerlendirimıdk ve çevrede
ki diğer ylöneUifcü'llerle iyi ilişkiler kurmak ve hiz-
metlerinü onlarla bütünleştirmek ' mecburiyetindedir. 
Din aldamı, bir parltiinin, bir tarikatım değil, bültüm 
Ibir mlillöCinı din adamı olmalıdır. Bumun içimdir ki, 
dlım adamları bugün dalha iyi bir eğitime talbi tutu
larak yetiştirilmelidir. Din eğitiminde, Diyanet îş-
fler Başkanlığı slöiz sahlibi kılınmalıdır, Diyanelt iş
leri Başkanlığı dini eğitim1 ve telkinlerini gerçeikleş-
4ire!bilm«isi içlin zamanımızın mfoderm araç, ve gereç-
iterıinden dalha fazla yararlanabilecek imkânlara ka-
ı^şjtaruilmalıdıır. Mahalle ve köy camilerimizin 
Iboş bulunan kadroları bir an evvel tamamlanmalı 
»ve Diyanet işleri Başkanlığınım diğer ihtiyaçları da 
öncelikle karşılanmalıdır. Başkanlığın, dalha hayırlı 
daha büfylü'k hizmetleri gerçekleştirdblilmdk için dev
lete yülk olmadan, billbaissa yurt dışındaki vatandaş-
larıımızm bağlarıyla mlodern bir maitlbaa kurmıa'sımı, 
radyo televizyon yayınları ile ilgili programları ha-
zırlayalbiteelk içlim modern bir stüdyo kurmasını, 
dlinlı yayımlarda yeni bir hamleye girmiş olmasını 
üakd'irle karşılıyorum. Birçok il ve ilçemizde müte
şebbis din görevlilerimizin ve din görevlileri dernek
lerimizi tarafımdan mülfltMülk binaları, konferans sa
lonları, klültûplhaneler ve soisıyol tesisler devlete yük 
olmadan halkım yardımıyla gerçekleştirilmiş ve mülf-
Öülkleıle lazım olam vasıtalar yimıe bu yolla temim 
edilmiştir; bunu da takdirle karşılıyorum. Ve şuna 
anıamyömım fci, Diyanet îşılerıi Başkanlığı daha iyi 
imkânlarla teçhizi edildiği takdirde bu millete çok 
daha büyük hizmetleri verebilecektir. Diyanelt İşleri 
(Başkanlığınım çolk daJha bülyük hizmetleri başıarabıiı-
leceğime kanıyor ve bu bütçemin mıillötlimiz 'içlim, 
Devletimiz için, ve Diyanet İşleri Camiası için hayırlı 
olmasını niyaiz öder ve Yüce Meclisti saygı ile selamj:1 

İlanım. (jAP siralarımdam alkışlar) 

IBA)ŞKA!N — Hükümet adına Devlet Balkanı Sa
yım Muhammet Keleci, bulyurunuiz efendim. 

DBVUErr BAKANİ MıUHlAMIMBT KELUEDÎ 
(Aimıasya) — Sayım Biaşkan, sayın mıillötvekilleri; 
Diyanet İşleri Biaşkamlığının 1980 Mali Yılı Bütçe
sinin Mlilleit M'edisi Genel Kurulunda görüşliilmestiı 
vesilesiyle çok değerli konuşmalara, ıtavsiyelere ve 
ftiememmıilere şahit öldük. İlgili Batan sıfatıyla bu kjo-i 
ırauşmıaları dikkatle, alalkayla ve zevkle dinledik. 

Sayın üyeler, çalışmalarımıza ışık tutucu, yön ve
rici çolk güftel sözler söylediler. Önümüzdeki bütçe 

yılı dlonlemiinde 'bu fikirlerden çok geniş anlamda ya
rarlanacağımızı öncelikle belircmıdkte fayda görüiyoL 

rum< 

Muhterem milleltivdkıilleri,, gerek gurupları adına 
Ve gerekse şahsı adına söz alıp konuşan arkadaşla
rım da, Çolk isialbetle ve vukufla belirttiler ki, din, top
lumların vazgeçemeyeceği sosyal bir müesdsedir, sos
yal bir realitedir. Hiçlbir toplum bu sosyal realiteyi 
inkâr ödememiştir, edemez de. Dıinim, toplumu bir-
leşltiren, kaynaştıran, bübünleşjtiren, alhlak ve fazilet 
möflhumlarıyla domaltan güldüme her toplumun ihtiyatı 
vardır. Toplum, fertlerimi karşılıklı sevgi, saygı ve 
kardeşlik duyguları ile birbirlerine bağla'yan dinin 
gücünden Dövlötıimüz de vazgeçemez;. 

iAniaJyalsaimılzın- 2 nıoi maddösinde yer alan laiklik 
'ilkesi, ülkemizde bir zamanlar dine en azından ka
yıtsız kalmak aıüaimında yorumlanmış ise de, bu 
nokta ve düşünceler milletimizin arzusu, dine olan 
temayül ve bağlılığı ile çoktan aşılmıştır. 

IDimi inançlar a ve ihtiyaçlara kayıtsız şekilde kal
ma anlayışı, memlökeKiimiizde belki de bir zamanlar 
derim yaralar açmıştır. Geleceğimizi kendilerine ema
net edeceğimiz gençlerimiz. ydter derecöde dini ve 
ananevi değerlerle mücdhlhez olarak yetişltıirilmödik-
leri için, bugün birbirlerini sevemez, birbirleriyle 
Ikucalklaşamaz, haltta birbirlerine düşman gözüyle ba
kar hale gelmişlerdir. Bugün toplumumuzun içinde 
(bulunduğu manövi bulhran oritamına gelinmesinde bu 
(ihmalin, öyle zannediyoruz ki tesiri inkâr edilemez. 
IBu sebdble Hüklülmeltimiz, laikliği hiçlbir zaman dine 
ilgisizlik manasında anlamamakta, vatandaşların ih-
ıtüyaçlarına, dini^ inançlarına baskı vasıtası olaralk 
küllanılmaisına karşı çıkmaktadır.. 

ıHlülkümötiinıiiz, vatandaşlarımızın din ve vicdan 
(hürriyetlerine saygılı olduğu gibi, koruyup gelişme-
ısine de yardımcı olacakta. Din eğitimi ve öğreltimıin-
den her yurttaşın gerekli seviyede faydalanması ge
rektiği inancındayız!.! 

Milli ve manevi değerlerimizin gençlerimizin ru
huna en iyi şekilde nakşedilmesü gerektiği kanaatin
deyiz, Her sahada kalkınma yolunda bulunan mem
leketimizde maddi kalkınmanın yanı sıra, manevi 
kalkınma ihtiyacını karşılayacak imkânları da mil
letimize sağlayacağız. 

Değerli arkadaşlarımın da çok iyi belirttikleri gi
bi, îslam dini, toplumu birleştiren ve bütünleştiren, 
toplumun fertlerini sevgi ve saygıyla birbirlerine kay-
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naştıran, kişilerin hayatları için mutlu bir ortam ha
zırlayan, her türlü maddi ve manevi potansiyele, 
enerjiye sahiptir. Bu itibarla, geçen yıllarda devam 
ettirilen toplumumuza dini, milli ve manevi konula
rında hizmet etme çalışmalarına Diyanet işleri Baş
kanlığınca bundan 'böyle de hızla devam edilecektir. 

Hükümet olarak biz, bu çalışmalara bütün gü
cümüzle destek ve yardımcı olacağız. Bütçe uygula
masının hemen ilk ayı içinde milli ve manevi konu
lardaki halkımızı aydınlatma çalışmalarına hızla gi
receğiz. 

Yaşadığımız asırda radyo ve televizyonun en güç
lü toplum haberleşme, yaygın eğitim ve öğretim va
sıtası olduğu malumlarınızdır. Milletimizin ihtiyacı 
olan din eğitimini öğrenmede, radyo ve televizyon
dan faydalanması en tabii hakkıdır. Hükümetimiz, 
radyolarımızın dini yayınlarının genişletilmesine ve 
televizyonumuzda sürekli bir şekilde dini yayınların 
başlatılmasına çalışacaktır. Zaten, bugün radyonun 
da, TRT'nin de bu konuda çalışmaları devam et
mektedir. 

Böylece, 633 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince, 
toplumumuzu din konusunda aydınlatma görevi ile 

, yükümlü bulunan Diyanet işleri Başkanlığı, millet 
karşısındaki bu sorumluluğunu daha etkili bir şe
kilde yerine getirebilme imkânına kavuşturulacaktır. 
Bu noktada değerli sözcü arkadaşlarımın hemen hep
si, devlete, hükümete ve devletin bir kuruluşu olan 
TRT'ye düşen görevi de en güzel şekilde, veciz şe
kilde belirttiler. Bunları, gerek TRT kuruluş olarak, 
öyle zannediyorum ki, kendisine çalışma istikametinde 
kaynak ittihaz edecek; gerekse biz, bundan sonraki 
hizmetlerimizde Diyanet işleri Başkanhğı ve TRT' 
nin müşterek dini hizmet verme, dini eğitim hizmeti 
verme konusunda kendimize düstur kabul edeceğiz, 
ki şu anda bu çalışmalara da başlamış durumda
yız. 

Değerli milletvekilleri, cemiyetimiz bugün tam bir 
manevi çalkantı ve huzursuzluk ortamında bulunuyor. 
Halkımızı bu ortam içinde mutluluğunu yitirmiş du
rumda görmekten üzüntü duyuyoruz. Zaman zaman 
milletinin geleceğinden ümitsizliğe düşenlerin sayısı 
da günden güne kabarıyor. Böyle zamanlarda millet
ler için huzur kaynağı olan, mutluluk ortamı hazır
layan, ümit bahşeden şahıs ve müesseselere her za
mandan daha çok ihtiyaç hissedilir. Anayasal bir 
kuruluş olan Diyanet işleri Başkanlığının, fert ve 
topluma 'bu huzuru verecek, bu ortamı hazırlayacak, 
bu ümidi bahşedecek milli kurumların hasında geldi

ği inancındayız. Bu kuruluşta görev yapan değerli 
din görevlilerimizin Allah indinde, millet karşısında 
ve tarih önünde bu tarihi görevlerini ifa edecekleri 
kanaatindeyiz. Din görevlilerinin bu tarihi görevleri
ni yapabilmeleri için, her türlü politik faaliyetlerin 
dışında kalmaları gerektiği görüşündeyiz. Onların 
milletimizi tefrik edici davramş içinde olmamaları 
gerektiğini savunuyoruz, her zaman da savunaca
ğız. Bu inancımızı takipte çok titiz ve fevkalade dik
katli olacağız. Dün işlerinin yönetimi her türlü siyasi 
hesapların üstünde tutulacaktır ve tutulmalıdır. Top
lumumuzu bugün içinde bulunduğu bölünmüşlük ve 
düşmanlık ortamından çıkarmada, halkımızı birbiri
ne sevdirici ve kucaklaştırıcı faaliyetlerde öncülük 
eden din hizmetlerinin yanında olacağız. Camileri
miz milletimizi birleştirip bütünleştiren, kaynaştırıp 
kucaklaştıran mukaddes yuvalardır. Bu sıcak manevi 
yuvalardaki kardeşlik ortamının zedelenmemesi ge
rektiği inancındayız. Milletimiz huzuru minaredeki 
ezan sesinde ve mihrapta okunan Allah kelamında 
arar ve bulur. Minare ve mihrabın bu çok önemli 
manevi etkisinin bozulmasına hiçbir şekilde izin ve
remeyiz. Minare ve mihrabın belirttiğimiz fonksi
yonuna halkımızın bugün her zamandan daha çok 
muhtaç olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple, Hüküme
timiz" döneminde, Diyanet işleri Başkanlığı her tür
lü siyasi mülahazaların üstünde tutulacak ve bu ku
rumun yüksek manevi değeri gözönünde bulunduru
larak layık olduğu yere oturtulacaktır. 

Değerleri arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, Di
yanet tşleri Başkanlığının itibarına gölge düşürme
mek, bu makamı her çeşit çekişmenin ve zedeleme
nin dışında tutmak hepimizin görevidir. Din için ih-
las ile ortaya atılan her türlü fikre ve her davranı
şa saygımız vardır. Ancak, ikbal ve nefis hesaplarıy
la Diyanet işleri Başkanhğı makamına karşı ortaya 
konacak küçük kıpırdanışlara bile tahammülümüz 
yoktur. Din konusunda toplumu aydınlatmak sorum
luluğunu taşıyan bu kuruluşun, toplumumuzun vic-
danındaki itimadını korumak başta gelen görevleri
miz arasında olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Peygamber'imizin ifa
desiyle, «Din nasihattir»; bundan anlaşılacağı üze
re, Müslümanlık, sadece felsefesi yapılmak ve naza
riyatı üzerinde durulmak için gönderilmiş bir din de
ğildir, İnsanın ve toplumun mutluluğu gaye edinil
miştir. O halde, toplumumuz onu yaşamaya muhtaç
tır, Bu konuda da Diyanet işleri Başkarüığından 
önünü aydınlatmasını beklemektedir. Kanunun bu 
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!bu gereği Başkanlıkça büyük bir titizlikle yerine ge
tirilecek; yani toplumumuz din konusunda aydınlatı
lacak, Diyanet İşleri Başkanlığı jbu görevini yerine 
getirmeye çalışırken, Hükümetimizce hiçbir imkân 
esirgenmeden desteklenecektir. Milletimiz, 633 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle t>u 'kuruluşa yüklenen gö
revin eksiksiz olarak yerine 'getirilmesini beklemek
tedir. Irşad ekipleriyle yurdun her köşesi sik sık ta
ranacak; dinîmizin 'birleştirici ve kaynaştırıcı gücü sa
yesinde, toplumumuzun huzur bulmasına çalışılacak
tır. 

Yaygın eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan Ku
ran kurslarımız desteklenecek, 50 bin küsur kadro
suyla; 50 binden fazla kadrosuyla bütün din görev
lileri Kuran öğretiminde 7'den 70'e Müslüman Türk 
insanının hizmetinde olacaklardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye'de mevcut 
50 bin camimizi, aynı zamanda 50 bin okul olarak 
değerlendirmeye kararlı ve azimlidir. Buna ek ola
rak müftülerimizin gayretli çalışmalarıyla Kuran 
kursları ve bu Kuran kurslarının şimdiye kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da milletimizin dini hizme
tinde, Kuran hizmetinde olmaları devam ettirilecek
tir. 1980 yılı içerisinde, hamiyetli vatandaşlarımızın 
da desteğiyle sürdürülen bu çalışmalar, daha da hız
landırılacak; Kuran öğretimi müessesesine canlılık 
kazandırılacak ve bu kurslarda başarı göstererek bel
ge almaya hak kazanan elemanlar, 633 sayılı Kanu« 
nun getirdiği imkânlar ölçüsünde diyanet hizmetle
rinde değerleridirileceklerdir. 

İmamet ve mihrap hizmetinin kaynağı olan 
imam -. hatip lisesi programının geliştirilmesi ve bu 
hizmetin gereklerine uygun vasıfta elemanların yetiş
tirilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli işbir
liği sağlanacak ve bu yolda çalışmalar başlamış de
vam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki bütçe yılı dö
neminde Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak dini 
yayınlara hız kazandırılacaktır. Bu maksatla dini ya
yınlar döner sermayesine 10 milyon lirlık bir ilave 
'yapılmıştır, 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz döneminde 
önemle üzerinde duracağımız konulardan biri de, 
din adamlarımızın kendi meslekleriyle ilgili konular
da sürekli blir gelişme içerisinde olmalarını sağlamak
tır.; Hizmet içi eğitim imkânlarını çoğaltarak, din 
adamlarımızın mesleki görgü, bilgi ve maharetlerini 
artırmalarım sağlamak amacıyla yapılacak çalışma
lara hız kazandırılacaktır,. Bu maksatla Diyanet İşleri 

Başkanlığı, hizmet içi eğitim merkezlerinin sayısını 
çoğaltacağız. Özellikle köylerimizin beklediği has
sas rehber ve önder köy imamlarının yetiştirilmesi
ne büyük önem vereceğiz. İlgili tüzük hükümlerine 
uygun olarak köylerimizin imam kadrosuna kavuş
turulmasına devam edeceğiz, 

Milletimiz ve devletimiz, halkımızın muhtaç oldu
ğu din hizmetlerinin yetiştirilmesinde büyük fedakâr
lıklar yapmaktadır. Gördükleri hizmetin önemini, hiz
met ve hayat şartlarını ıslah edici her türlü terfi ve 
terfihlerini sağlayıcı tedbirleri alacağız. Terfi edeme
yen din görevlilerinin, mükteseplerine uygun kadro
lar tahsisi suretiyle terfilerini sağlayacağız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın milli ve manevi değerlere 
bağlılıklarının korunması gerektiği kanaatindedir. 

Biraz evvelki konuşmacı arkadaşlarımızdan bir 
tanesi haklı olarak, yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
çocuklarının Hıristiyan propagandası karşısında İs
lâm'ın inançlarına, dini inançlarına; kendi bağlı bu
lunduğu dinin esaslarına göre teçhiz edilerek, kendi 
dinini öğrenerek, Hıristiyan propagandası karşısında 
müdafaa edilmesini, korunmasını istemiştir. 

Bu maksatla dinin gerek yurt dışında, gerek yurt 
içinde; her yerde her sahada Müslüman olan her 
vatandaşımıza, İslâm dinini kabul etmiş olan her va
tandaşımıza en iyi şekilde öğretilmesine, bu zamana 
kadar olduğu gibi bundan sonra da daha iyi imkân
larla hız verilecek, devam edilecektir. 

Dinin kişinin manevi yapısını olgunlaştıran kültür 
değerlerinin başında geldiği malumunuzdur. Bu se
beple yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın milli ve 
manevi değerlere bağlılıklarının korunmasında dini
mizin çok önemli fonksiyonu bulunacağına inanıyo
ruz. Bu sebeple yurt dışında çalışan yurttaşlarımıza 
ve özellikle onların çocuklarına götürülecek din hiz
metlerini genişleteceğiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıl içinde baş
lattığı yurt dışında teşkilatlanma çalışmalarını 1980 
yılı içinde hızla sürdürecektir. Yurt dışı kuruluşu din 
hizmetleri ateşeleri ve din görevlileriyle güçlendiri
lecektir. 

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca işçilerimizin 
çok olduğu ülkelere üç yıl süre ile ve ücretsiz izin
li sayılarak maaşları görev yapacakları devletlerce 
karşılanmak suretiyle gönderilen din bilgisi ve ahlâk 
dersleri öğretmenleri sayısının artırılmasına çalışaca
ğız. 

Konuşmamın bu noktasına gelmiş iken, burada 
bir görevimi de ifae etmek istiyorum, Halen gerek 
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yurt içinde ve gerekse yurt dışında, bilhassa yurt 
dışında Diyanet îşleri Başkanlığının teşkilatlanmasın
dan evvel, Allah rızası için, sadece Allah rızası için 
dinin tanıtılması, îslâm Dininin tanıtılması ve orada
ki Müslüman vatandaşlarımızın gerek ebeveynleri, 
yetişkinleri ve gerekse çocuklarının her türlü gayri Is-
lami propagandanın tesirinden kurtulması için çalış
ma göstermiş olan Müslüman kardeşlerimize de bu
rada teşekkür etmeyi kendim için bir vecibe sayıyo
rum. 

©iz, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında din 
hizmeti veren din görevlilerimizin, toplumumuz için 
maddi bir yük olduğunu kabul etmiyoruz; 'bilâkis din 
hizmetlilerimizi toplumumuzun maddi gücünü artırı
cı, milli kalkınmayı hızlandırıcı unsurlar olarak mü
talaa ediyoruz. Özellikle yurt dışında görev yapan 
din hizmetlilerinin ekonomik sıkıntılardan geçmekte 
olan ülkemizin muhtaç olduğu ekonomik yardımların 
sağlanmasında önemli katkıları olacağı inancında
yız. 

Yavru vatan Kıbrıs'ın din görevlisi ihtiyacı da 
yıldan yıla artmaktadır. Halen Kıbrıs'ta 30'dan fazla 
din görevlisi hizmet yapmaktadır. Önümüzdeki yıl 
Kıbrıs'taki din hizmetlileri sayısında gerekli şekilde 
artırıcı tedbirleri alacağız; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; din herke
sindir, inanan herkesindir. Dini hizmet herkese gö
türülecektir. Dini hizmet erbabı, bir grubun, bir si
yasi partinin, bir kuruluşun değil bütün bir milletin 
hizmetinde olacaktır. Bütün kuruluş ve hiziplerin dı
şında ve üstünde kalarak mücerret, dine ve devlete 
hizmet verecektir. Böylesine üstün bir hizmeti veren 
önemli bir kurumun yeri ve itibarı da ona göre yü
ce olacaktır. 

işte Diyanet îşleri Başkanlığı milletimizin gön
lünde böyle bir mevkidedir. Yüce milletimizin değer
li parlamenterleri de bu dini kurumun yerini, mana 
ve değerini çok iyi bildikleri içindir ki, bu konuyu 
çok yakın ilgi ve yardımlarıyla desteklemişlerdir ve 
her zamanda destek almaya devam etmektedir
ler. 

Parlamentomuzun değerli tavsiye ve temennileri
nin de ışığı altında Hükümet ve ilgili Bakanlık ola
rak böylesine değerli bir kuruma hizmet etmekten bü
yük zevk ve gurur duyuyoruz. 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesinin, ilgili Bütçe 
Karma Komisyonunda ve Meclislerdeki görüşmeleri 
sırasında bütün parlamenterlerin yakın ilgi ve yar
dımlarını görmenin memnuniyetini ifade ederken şük
ranlarımızı sunmayı bir vazife kabul ediyorun^ 
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Bu vesile ile hepinizi en derin saygılarımla sâ-
lamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sorular vardır Sayın Bakan. 
Divan üyesi arkadaşlarımız bir yandan sözlü so

ruları zaptetsinler, ben de eldeki yazılı soruları so
rayım. 

Soru sormak isteyen sayın milletvekillerinin ismi 
tespit edilmiştir. Şimdi takdim edeceğim. 

Bana yazılı olarak gönderilen sorulardan başla
yacağız, Sayın Bakan. 

Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu' 
nun sorularını takdim ediyorum: 

«1. Çocuklarımız din öğretiminden mahrumdur^ 
Bu itibarla her köyde Kuran kursu açılması lazım
dır. Bu hususta ne düşünülmektedir? Nasıl bir prog
ram uygulanacaktır? 

2H Birçok ülkelerde din görevlileri özel elbise 
giymektedirler. Bu serbestinin ülkemizde de verilme
si düşünülmekte midir? 

3. Diyanet işleri Başkanının din görevlileri ara
sından seçimle gelmesi, parti liderlerinin tesirinden 
kurtulması hususundaki kanaatiniz nedir? 

4. istanbul Ayasofya Camiinin ibadete açılma
sı hususunda ne düşünüyorsunuz?» 

istediğinize, hazır olduğunuz hususlara, şimdi, 
şifahi cevap verirsiniz, istediklerinize yazılı cevap ve
rebilirsiniz. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Sayın Timurağaoğlu'nun sorularından 
birisine sözlü cevap vermek istiyorum. Çünkü, biraz 
evvel konuşmamda ifade ettim; din görevlileri ve 
bütün camilerimizin Kuran kursu vazifesiyle vazafe-
lendirildiğini, bundan böyle bütün din görevlilerini, 
camilerde, çocuklarına Kuran dersi aldırmak iste
yenlere, çocuklarının Kuran öğretimini talep edenlere 
bu görevi tnecburi tutuyoruz. Din görevlilerinin 
Kuran öğretimiyle mecburi görevli, yükümlü tutul
duğunu biraz evvel arz ettim. Zannediyorum bu so
runun cevabı oluyor herhalde, 

Diğerlerine yazılı cevap vereceğim Sayın Başka
nım, 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Zeki Er-
oğlu'nun sorusu :ı 

«Dini nikâh yapılmadan belediyelerce, belediye 
nikâh memurlarının yaptıkları nikâh aktinin muteber 
olup olmadığı hususunda...» muhtemelen Diyanet iş
leri Başkanlığı görüşünü soruyorlar, 

«islam hukukunda icap ve kabul yöntemiyle ya
pılan akit, akit değil midir?» 

Bu, bu kitap.iT 
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ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, so
ru önergemin okunmasını ve zapta geçmesini rica 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Sayın Başkanım, bu bir hukuk mev
zuudur. 

BAŞKAN — Şimdi önergelerin kısa, gerekçesiz 
ve şahsi mütalaa ihtiva etmeyecek şekilde tanzimi 
gerekir. Buna irca ederek takdim ediyorum. Biraz 
sonra zatiâlinizin zaten söz hakkı var. Bir şey diye
cekseniz kalkar konuşursunuz. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Peki, peki takdiri
nize kalmıştır. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfedin, takdirimle bu işi sorayım. 
ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Peki Sayın Başka

nım, takdirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Diğeri ise, «İslâm hukukunda böyle 
bir müessese var "imdir, yok mudur?» sorusudur, ki 
tetkik eder öğrenirler, bu soruya sizin cevap verme
niz gerekli değil. 

«Belediyelerce aktedilen nikâh geçerli midir, de
ğil midir?» sorusunu size yöneltiyorum. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Bu konuyu tetkik edip, yazılı cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. 
Sayın Hasan Ali Dağlı, buyurunuz sorunuzu so

runuz. 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başka

nım, aracılığınızla Sayın Bakandan istirhamım şu
dur : 

Az önce Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü arka
daşımız din görevlilerinin politikanın dışında tutulma
sından memnuniyet duyduklarım beyan buyurdular. 
Sayın Bakanımız beyanlarında din görevlilerinin ke
sinlikle politikanın dışında tutulacaklarım söyledi-
lers 

Türk toplumunun % 99'u Müslüman'dır. Din aida-
mına karşı her yerde çeşitli siyasi-görüşleri olanlarını 
birleştikleri tek nokta din adaimına olan saygınlıktır. 
Oysa bu 14 Ekim seçimlerinde seçim bölgemin Kırka
ğaç ilçesinde sandık başlarına parti görevlisi olarak, 
Milliyetçi Hareket Partisi görevlisi olarak birtakım 
din görevlisinin görevlendirildiğini gördüm, büyük 
bir acıyı içimde duydum. Bir din adamını hizmet ala
nımın dışında görüyorduk, Kaymakama gittik, kayma
kam Yüksek Seçim Kurulunun genelgesi ile bunun 
mümkün olduğunu söyledi. Bunu üzüntüyle karşüa-
dıim. Sayın Bakanın bundan sonra da din gönevlile- | 
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rinin seçimlerde sandık başlarında görev alıp almaya
cakları hususunda fikri nedir? Bu hakikaten politi
kanın içerisinde din adamını sokuyor mu, sökmüyor 
m u ? • ' 

2. Türkiye'de süratle dengeyi sağlamak, adaleti 
sağlamak bakımından köylerin her birine imam ve-
rilmeldir. Bir köyde imam kadrosu vardır, aynı de
recede yoksul olan diğer itöyde imam kadrosu yok
tur. O köylü imam kadrosunun maaşım, dişinden, tır
nağından artırarak vermektedir. Bugünkü aşaimada 
köylü daha da yoksullaşmıştır, imam tutamamaktadlıır. 
O bakımdan süratli bir planla bütün köylere imam 
kadrosu verilmesi için Sayın Bakanın fikirleri neler
dir? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Balkan buyurunuz. 
DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 

(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 

din adamlarının sandık başlarında parti görevlisi ola
rak'gtörev alıp alamayacaklarını sormuş oluyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Ali Ak, sorularınızı sorabilirsiniz. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, aşağıdaki sualle

rimin delaletinizle Sayın Devlet Bakanına, tevcihini 
Ihürmetlerirnle arz ederim. 

1. Diyanet İşleri Başkanlığına vücut veren gerek 
633 sayılı Teşkilat Kanunu Ve gerekse bu kanunu ta
dil eden 1982 sayılı Kanunda; sarahaten veya zımnen 
Diyanet Vakfı diye bir özel vakfın kurulması ve Di
yanet İşleri Başkanlığının yapmaya kanunen hem mec
bur ve hem de mükellef bulunduğu bir kısıttı vazife
leri yapmasını amir herhangi bir hüküm var midir? 
Varsa bu hükümler neleridir? 

Şayet yoksa \ 
a) 633 sayılı- Teşkilat Kanununun 1982 sayılı Ka

nunla tadil edilen 7 nci maddesinin (B) bendi, Hac 
ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarımızla alakalı 
yurt içinde veya yurt dışında her çeşit işleri yürütme
yi kimin yapacağını derpiş ettiği halde, 1979 senesin
de Hac ile alakalı işleri tamamen özel bir vakıf olan 
Diyanet Vakfı nasıl yapmıştır? 

ib) Hac işlerinden hâsıl olacak kârın Hac İşleri 
Döner Sermayesine eklenmesi aynı maddenin amir hü
kümlerinden olduğu halde bu kâr hangi selatıiyetle 
bu özel vakfa bırakılmıştır? 

c) Bu kâr kaç yüz milyon liradır? Bu meblağım 
Devlet Hazinesi yerme, bu özel vakfa bırakılmasının 
[sebepleri nelerdir? 
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d) Hac işleriyle alakalı yurt içinde ve yurt dışın
da kaç kişi vazifelendirilmiştir? Bunlara ceman kaç 
milyon lira harcırah verilmiştir? Bu harcırahlar Dev
letin Hazinesinden mi verilmiştir, yoksa vakıf tarafın
dan mı verilmiştir? Bu vakıf tarafından ise, bir Dev
let memurunun böyle bir vakıfta istihdamı kanunen 
mümkün müdür? 

e) il 979 senesinde çıkartılan Hac Kararnamesi ve 
Hac Yönetmeliğine göre, Hacca gidecek vatandaşlara 
ancak bir ay müracaat etme hakkı tanınmıştır. Bu 
müddet içinde müracaat etmeyenler Hacca gîdleme-
mektedir. Avrupa'ya gidecekler için böyle bir tatbi
kat var mıdır? Şayet yoksa, kahir ekseriyeti Müslü
man vatandaşlara yapılmış bu muamele bir haksızlık 
değil midir? Bu, Müslümanların haysiyetiyle oyna
mak değil midir? Bunun ıslahını düşünüyor musu
nuz? 

f) Keza yurt dışına giden vatandaşlardan dile
yenler özel ara'bası ile gidebilirken, Müslümanlar 
Hacca niçin özel aralbası ile gidemeknekfcedir? 

g) Halen Hac Dairesi Başkanı olaın şahsın hem 
yurt dışında ve hem de yurt içinde kendisini aynı za
manda gösterecek harcırah aldığına dair basında 
çıkan halberler doğru mudur? 

2. 1976 -- 1979 seneleri arasında Ramazanı Şerif 
ayında ve Kurlban Bayramında vazifeli olarak yurt 
dışına kaç din görevlisi gönderilmiştir? Bu .görevlile
rin, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Altıkutaç tarafından 
mezkûr vakfa, şalhıs başına 50 bin Marktan aşağı ol
mamak şartıyla pazarlık yapılarak gönderildiği söy
lenmektedir. Bu doğru mudur? 

Mezkûr senelere göre din görevlileri tarafından 
bu vakfa kaç yüz milyon mark para temin edilmiş
tir? 

3. Edirne, Ordu ve Giresun il müftüleri 1978 ve 
1979 senelerinde bahse mevzu vakfa para toplamak 
üzere kaç defa yurt dışına, Avrupa'ya çıkmışlardır, 
kaç milyon maırk para toplamışlardır? Bunların har
cırahları nereden ve nasıl veriimişitiir? 

4. Diyanet işleri neşriyatından olan 12 ciltlik 
Hadis Kitalbı Tecridi Sarih Tercemesinin Almanya ve 
Avrupa'daki işçilere beher takımı 125 marktan albone 
kaydedildiği, albone paralariinın peşin tahsil edildiği, 
daha sonra Donatım Müdürlüğünün bu kitapları Neş-
riyet Müdürlüğünden satın alıp Avrupa*daki işçilere 
hediye olmak üzere parasız gönderdiği, böylece hem 
gümrük resmi verilmediği ve hem de kitap bedelleri
nin dolaylı olarak Diyanet Vakfına maledttlmesinin te-

19 . 2 . 1980 0 : 2 

mini için böyle bir muamelenin formüle edilerek Ha
zînenin zarara sokulduğu doğru mudur? 

Şayet doğru ise kaç bin adet kitap abone yapıl
mıştır? Abone bedelleri olan paralar niçin Diyanete 
değil de bu vakfa verilmiştir? 

5, Diyanet îşleri Başkanlığı tarafından, yurt 
dışındaki işçiler için «Diyanet Takvimi» Mimli duvar 
takvimleri bastırıldığı, bu takvimleri Diyanet Vakfı
na beş kuruş gibi semlbolik bir kârla devrettiği, da
ha sonra bu takvimlerin Avrupa'daki din görevlisi 
Diyanet memurları tarafından 10 - 15 marktan satıl
dığı doğru müdür? 

Doğru ise, 1975 -- 1980 seneleri arasındaki 5 yıl 
içinde bu takvimlerden kaç yüz bin adet bastırılmış 
ve «attırılmıştır? 

Diyanet îşleri Başkanlığı vasıta edilerek mezkûr 
vakfa ne kadar maddi imkân temin edilmiştir? 

Bunu Sayın Bakanımız tasvip ediyorlar mı? 
6, Diyanet îşleri Başkanlığı Bütçesine 900-422 

program kodla 1977 yılında konulan 25 milyon lira, 
1978 yılında konulan 34 180 000 lira ve 1979 yrhnda 
konulan 27 milyon liranın bu vakfa olduğu gibi ak
tarıldığı doğru mudur? 

Doğru ise. kanunlara uygun mudur ve hangi se
beple yapılmaktadır ve nerelere sarf edilmiştir? 

Ayrıca 14 Ekim seçimleri arefesinde bazı kimse
lere siyasi yatırım için bu paralardan yardım edildi
ği iddiaları doğru mudur? 

7, Diyanet îşleri Başkam Sayın Tayyar Aftıku-
laç'ın Kuranı Kerim'i başından sonuna kadar ses 
bandına kaydettirdiği, bu bantları Diyanet Vakfına 
bağışladığı, vakfın İse ıbeher takımım 10 bin liradan 
sattığı, bu bantlardan yüz talkımını Sayın Altıkul«aç*a 
cemile kaibilinıden verdiği, bu bantların 10 biner lira
dan satılıp Sayın Altıkulaç'a 1 milyon lira menfaat 
temin edildiği doğru mudur? 

8, Diyanet Başkanlığı tarafından neşredilen 30 
milyon lfralılk kitapların bir dağıtım şirketine % 45 
Iskonto ile ve usulsüz olarak verilmesi, 5 kişilik Diya
net müfettişlerince işe el konulması ve neticede de 
'birtakım yolsuzlukların tespit edilmesi üzerine dos
yaların kasten halen Başkan Yardımcısı Hamdi Mert 
tarafından savsaklandığı, müfettişlerin meseleye karşı 
gösterdikleri hassasiyet karşısında da, bu müfettişle
rin 5'inin biriden müfettişlikten alındığı doğru müdür? 

Bu husustaki dosyalar şu anda nerededir ve ne 
safhadadır? 

9, Keza bu dağıtım şirketinin murahhas azası 
olarak yine Diyanette memur vaiz Mustafa Pektut 
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tarafından şirket adına Diyanete karşı imza attığı 
doğru mudur? 

Doğru ise bu memur ticaretle na'sıl iştigal edebili
yor ve bir şirketin murahhas azası olarak Diyanetle 
nasıl muhatap olabiliyor? 

10. Tarih boyunca millet olarak bağlı bulundu
ğumuz «Ehli Sünnet ve Cemaat Mezhebi»'riden bi
risi olan Hanefi Mezhebi dahil bütün mezheplere 
saldıran ve onlara bağlanmayı nerede ise küfür saya
cak. kadar ileri giden sapık Vehhalbilterin görüşleri is
tikametinde yazılmış bir kitabın Diyanet işleri Başkan
lığınca bakılıp gayet ucuz fiyatlarla dağıtıldığı bir va-
kiaidır. Mısır'lı Vehbalbi M. Reşit Rıza'nın şu elim
deki kitabı ki, elimddkii «Mamda Birlik ve Fılkıih Mez
hepleri» adlı kitabının muhtevasını doğru buluyor mu
sunuz? 

11. Diyanet İşleri Başkanlığınca diirtdle reform 
düşünülmekte midir? Avrupa'daki işçilere «akşam ile 
yatsıyı beraberce kılabilirsiniz» şeklinde verilen fet
vayı namaz vakitleri nde yapılmış bir reform olarak' 
kabul edebilir miyiz? Bugüne kaklar Ehli Sünnet Ule
ması tarafından böyle verilmiş dini bir fetva var mı
dır ve görülmüş müdür, bu tutumu doğru buluyor 
musunuz? 

12. (1973 senesinde çıkarılan 2 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname mucibince Diyanet perSonelin-
Iden hafız olanlara bir derece Verilmösi için bütün 
müftülüklerden celbddilen 5 bin civarındaki hafızlık 
diplomalarının kalorifer deposunda yakılmak üzere 
çuvallar içinde üzerine fuel - oil dökülmüş vaziyette 
müfettişler tarafından tespit edildiği doğru mudur? 
Bu diplomaların sahiplerine hakları verilmiş midir? 

Bu diplomalar niçin imha edilmek istenmiştir? 
ilgililer hakkında bugüne kadar herhangi bir tahkikat) 
yapılmış mildir? 

13. Mülkiyetinin bir kısmı Kur*an Kursu der
neklerine ait iken Kur'an Kursları Yönetmeliğine gö
re intifa hakları Diyanete devredilen binaların Diya
net Vakfına devredildiği doğru muldur? 

Şayet doğru ise sdbep nedir? 
14. Diyanet teşkilatında zina ve benzeri yüz kı

zartıcı suçlardan hüküm giymiş kimseler var mıdır? 
Varsa kaç kişidir, hangi sebeple himaye edilmek

tedir?, 
İBu cümleden olmak üzere halen Kozan*da imamlık 

yapan ve zina suçundan mahkûm olup, bu mahkûmi
yet kararı Yargıtay tarafından da tasdik edilen Mu(s- N 

tafa AkyıHdız niçin ve maisıl himaye edilmektedir; hi
mayeye devam edilecek midir? 
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Sayın Başkanım, son sualim: Geçen Cuma günü 
istanbul'da bir kisım gençlerin «Selâtin Cataileri»ni, 
Cuma günü kapılarını kapatmak suretiyle, içerlddki 
cemaati cebren tutup, imaim ve müezzinlerin elinde
ki mikrofonları almak suretiyle bildiri okudukları ve 
bildiriyi dinlemeyen cemaati dövdükleri doğru mu
dur1? " 

Şayet doğru ise buna karşı ne tedbir düşünülüyor? 
Son sualim: Şu anda bütçesi görüşülen bakanlık-

ların müsteşar ve genel müdürleri Medisimizide bu
lunduğu halde, Sayın Diyanet işleri Başkam Tayyar 
Aitıkulaç geçen sene olduğu gibi bu sene de niçin 
Meclîse gelmemiştir? Bunu uygun buluyor musunuz? 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 

(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Ak'ın soruları ki, 
16 tanddir; son 2 tanesine burakla sözlü cevap vermek 
İstiyorum, not alabildiğim kadarıyla, öbürlerine yazılı 
cevap Vereceğim. 

Bu sayın arkadaşımın bahsettiği geçen Cuma gü
nü istanbul'da «Selatin Camii;»'lerde vukulbulian mües
sif hadise, maalesef bize de intikal etmiştir. Ancak, 
tabii bunlar din görevlisi değil, tamamen dışarıdan 
birtakım dernek mensuplarıdır. Tahkik efttik.: Bize 
önce «idin görevlisi olanlar böyle yapıyor» dendi. Biz 
tabii o haliyle, bizi yakinen ilgilendirdiği için derhal 
araştrımaya giriştik; fakat bunların içerisinde din gö
revlisi yok, dışarıdan birtakım derneklere mensup 
kişilerdir. Dolayısıyla işin - bu tamamen tebellür et
miş değil - mahiyeti sıkıyönetim makamlarına intikal 
ettirilmiştir. Tahkikat o satfhaldaldır. 

Diğer husus ise, Diyanet işleri Başkanının bütçe 
müzakereleri sırasında celbi konusudur ki, bu cari 
bir sual; ancak şimdiye katlar hiçbir devirde, hiçbir 
zaman Diyanet işleri Başkanları, Genel Kurmay Baş
kanı ki teamül budur, bulunmamışlardır. Aslında Di-
yaneUÎşleri Başkanının ismi, şahsı söz konusu değil. 
IBurada Tayyar Aitıkulaç veyahut Hüseyin bilmem 
kim, Hasan bilmem kim oluşundan dolayı değil, 
makamın ehemmiyeti bakımından, bu görüşmeler sı
rasında belki, her şeye rağmen tenzih etmek İstiyo
ruz ama, her şekliyle çeşitli bütçelerde olduğu gibi 
bir infial veyahut da bir sürçü lisan sdbebiyle belki 
makama burada bir söz uzatılır, burada hoş bir hal 
olmaz dîye, bizden evvelki teamül bu şekilde, böyle 
devam etmişti, biz de, Diyanet işleri Başkanının biza
tihi mutlak şahsına değil, temsil ettiği makama olan 
saygımızdan dolayı o teamüle uyduk. 

Arz dderim-
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BAŞKAN — Soruların 2,si cevaplandırılmıştır, 
diğerleri de yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Nuri Çelik Yazıcıöğlu. 

NURİ ÇELİK YAZICIÖĞLU (Çankırı) — Sayın 
Balkan, imam - hatip okullarımızdan bugüne kadar 
kaç kişi mezun olmuştur? Bu mezunlardan kaç kişi 
Diyanet İşleri Teşkilatında görev almıştır, kaç kişi' 
'köylerde imamdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 

(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Yılmaz. 
HÜSNÜ YILMAZ (Balıkesir) — Vazgeçtim. 
ıBAŞjCAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Altan Tuna. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

yardımınızla Sayın Bakandan bazı sorularım olacak. 
Sorularımı, zamanınızı almayacak şekilde, yazılı ola
rak cevaplandırmalarını rica ediyorum. 

1.- Halen şehir ve kasalbalarda kaç cami vardır. 
Bu camilerde ne kaidar kadrolu imam, müezzin, kay-
yu!m vardır?. Kadro ihtiyacı kaçtır? Bu yıl ne kadarı 
verilecek ve bu ihtiyaç bu gidişle ne zaman karşıla
nabilecektir? 

1, Köylerimizdeki oami ve kadrolu imam sayısı 
nedir? 1976 bütçesinden köylere kaç imam kadrosu 
verilip kaçına atama yapılabilmiştir? 1977 bütçesin
den köylere kaç imam kadrosu verilip kaçına atama 
yapılabilmiştir? Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Par-
ti'si Hükümeti dönemini kapsayan 1978 ve 1979 bütçe 
yıllarında toplam kaç köye imam kadro'su dağıtıl
mıştır? Bu yıl kaç köye imam kadrosu verilecek? 
Bu hizmetlerin tamamı ne zaman tamamlanabilecek? 

3, Siyasal partiler ara'sında çekişme ve siyasal 
Sömürü aracı yapılarak oy avcılığına dökülen kadrosuz 
köylerimizi yılda bir imamın toplam gideri olarak, 
yaklaşık 100 bin Türk lirası masraftan kurtalraoak 
olan kadrolu imam konusunu topftan çözmeyi Hükü
met düşünüyor mu? 

'BAŞ/KAN — Sayın Bakan, yazılı cevap mı?.. 
DEVLET BAKAN MUHAMMET KELLECİ 

'(Dâvamla) — Burada bir fikir vermek üzere, sadece 
köylerdeki kadrosuz cami miktarını ve şehirlerdeki 
cami miktarlarını arz edip ondan sonrasını yazılı ola
rak cevaplandıracağım. Ayrıca teşekkür ediyorum, 
ibu bizim de en büyük derdimiz; bir an evvel köyle
rin kadroya kavuşturulması ta!bii; ama Devletin im
kânları ne nispette ise o olacaktır. 

14 882 kadrosuz köyümüz var, 6 bin tane de şe-
ihirlerde kadrosuz camimiz var, ceman 20 bin civarın
da kadroya ihtiyacımız var. 

Arz ederim^ 
BAŞKAN — Sayın Etern Kıhçoğlu, buyurun. 
it. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Vazgeçtim. 

ıBAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Salih Özcan, buyurun efendim. 
SALİH ÖZCAN (Urfa) — Sayın Başkan, aracılığı

nız ile aşağıdaki suallerimin cevaplandırılrna'sını rica 
ederim. 

1. Geçen yıl Diyanet İşleri Reisliği «Rüyet-i Hi
lal» adı altında bir konferans topladı, bu konferans 
ilk toplantı oluyor. Bütün İslam âlemi Türkiye'nin 
öncülüğünde toplanan bu toplantıdan dolayı müte
şekkir ve Türk Milletine minnettar kaldılar. Acaba 
bu yapılan konferans, alınan kararlar muvacehesin
de, yapılan takvim gereği, aynı şekilde bu toplan
tılara devam edilecek midir? 

2. Avrupa'da bizim çoğunlukta bulunan işçileri
miz vardır. Bilhassa Batı Avrupa'da, İngiltere'de 5 
milyona yakın Müslüman bulunmaktadır. Bunun 
1,5 milyonunu Türk işçileri teşkir etmektedir. Bun
ların bulundukları ülkelerdeki camilerde ve özellikle 
Türklerin bulunduğu camilerde muhtelif takvimlerin 
kullanıldığını görüyoruz. Mesela Yatsı namazında 
birer saat farklar vardır. Acaba bunların arasındaki 
farklılıkların kaldırılması için Türkiye, Diyanet İş
leri Başkanlığının öncülüğünde Pakistan Dünya İs
lam Birliğinin de iştiraki ile ve bunların da, yani bu 
ülkelerin diyanet işlerini de toplamak suretiyle müş
terek bir takvime gidilmesi için bizim Diyanet İşleri 
Reisliğinin böyle bir yardımı olabilir mi ve Sayın 
Hükümetin bir çalışması olacak mı? 

3. Her yıl Mekke-i Mükerreme'de 8 ila 12 Mart 
arasında Müslüman ülkeler diyanet işleri reisleri ve 
bakanları bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantıda bü
tün İslam aleminin 1 milyara yakın Müslüman ale
minin meselelerini görüşüyorlar. Geçen yıl Türkiye' 

" den, davetli olduğu halde hiç bir kimse iştirak etme
miştir. Bu seneki davete Diyanet İşleri Reisliğinin 
iştirak edip etmeyeceğini öğrenmek istiyoruz? 

Saygılarımla? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Özcan'ın 2 nci 
ve 3 ncü sorularına yazılı cevap vereceğim. 
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Birinci sorusunda Rüyet-i Hilal Konferansı ko
nusu var. Bu sene bu konferansa iştirak eden islam 
memleketlerine Diyanet îşleri Başkanlığı tarafından, 
«Acaba bu sene kim bu konferansa ev sahipliği et
mek ister?» diye yazılmış, henüz bir cevap gelme
miş; bu konuda konferansın toplanması için çalış
malar devam ediyor, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayıniütfi Doğan. 
LÜTFİ DOĞAN (Malatya) — Efendim, biraz 

evvel arkadaşlarımın sorduğu suallerden de anlaşılı
yor ki, îslam âleminin en önemli sorunları bilimsel 
sorunlardır. Türkiye'de 630 sayılı Kanun çıktığı za
man bu konuda en önemli esaslardan birisi de Din 
Şûrası idi. Din Şûrasının tüzüğü ve bir çok hususları 
çıktı, hazırlıkları tamamlandı. Acaba Sayın Bakan 
bu yıl içinde Türkiye'de dini konuları havi, özellikle 
îslam âlemine önderlik etmesi bakımından çok önem
li olan, Din Şûrasını bu yıl toplama imkânını bulabi
lecekler midir? 

İkinci Sorum : Daha önce vekâletten asalete ge
çen, tahminen 10 bin kadar vekil imam hatiplerin 
bu kanun çıktıktan sonra, eğitim eksiklikleri eğitim 
yoluyla sağlanacaktır. Acaba bu yapılan eğitim çalış
maları tamamlanmış mıdır? 

İkincisi; yine aynı konuda asalete geçen vekil 
imam hatipler konusunun, maalesef, o zaman par
tiler arası yarışmalardan ötürü, bazı noktalan eksik 
kalmıştır. Özellikle 10 sene yahut daha fazla yıllar 
imam hatip vekilliğinde bulunduğu halde, askere git
mesinden veya her hangi bir şekilde ayrılmasından 
ötürü asalete geçmeyen imam hatipler hakkında ya
sal bir çalışma yapılmakta mıdır? 

Üçüncü sorum yine köy imam hatipleri hakkın
da : Kadrosuz imam hatiplerden başka belediye büt
çesinden, köy muhtarlığı bütçesinden ve dernekler
den para alan kadrosuz, isimleri bilinmeyen belki 
10 - 15 bin kadar köy imam hatibi vardır. Türkiye' 
de çalışanlar sosyal güvenliğe girdiği halde, sosyal 
güvensizlik içinde çalışan bu imam - hatipleri sosyal 
güvenliğe kavuşturma konusunda yasal bir çalışma 
düşünüyorlar mı? Bu konuda çalışma var mıdır? 

Dördüncü sorum : Bir arkadaşım filvaki sordu
lar, daha önce; Diyanet İşleri Başkanı olarak, Dev
let Bakanı olarak beni en fazla üzen bir konuyu Sa
yın Bakanıma sormak istiyorum: Türkiye'de 500'e 
yakın imam - hatip okulu bulunmaktadır. Bu okul
lardan her yıl binlerce genç mezun olmaktadır. Fakat 
Cumhuriyet Hükümetleri, ihtiyaç olan yerlere ayır
dığı imam kadrolarına, maalesef, bu kadar imam -

hatip mezunu olduğu halde, imam bulamamaktadır. 
Bu konuda sorumlu Bakan olarak, binlerce Türk kö
yü imamsız, ezan sessiz dururken, imam hatip oku
lu mezunları madem imam olmayacaklar, acaba Ba
kan olarak bu ihtiyacı karşılayacak bir personel dü
şünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 

(Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Doğan'ın birin
ci sorusuna ve son sorusuna cevap vermek istiyorum 
sözlü olarak, diğerlerine yazılı cevap vereceğim. 

Birinci sorusu : Biz de aynı ihtiyacı hissediyoruz. 
Din Şûrasının toplanması konusunda çalışmalarımız 
var. İnşallah, imkânlarımız fırsat verirse, onu temin 
edebilirsek, iyi bir hizmet olacağı kanaatindeyiz; o 
yönde, o istikamette çalışmalarımız var. 

Son sorusuna gelince Sayın Doğan'ın; biraz ev
vel kendisinin ifade ettikleri gibi, önce bu müessese
de Diyanet işleri Başkanlığı, sonra da selefimiz bu
lunuyor, Devlet Bakanlığı yaptılar, bu konuda ken
dileri bize ne bırakmışlar ise, hangi çalışmayı bırak
mışlar ise onu devam ettireceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 2 soru cevaplandırılmıştır, diğerleri 

yazılı cevaplandırılacaktır efendim. 

Sayın Yaşar Göçmen, buyurunuz. 
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın' 

Başkan, aracılığınızla Sayın Bakan'dan özellikle söz
lü olarak cevaplandırılması dileğiyle bir tek sorum 
vardır: 

Bugün meriyette olan bir karara göre, her Türk 
vatandaşı ancak hayatı boyunca bir defa Hacca gi
debilmektedir. Oysa, normal turistik çıkışlara 3 se
nede bir, ticari çıkış adı altında Monako'ya kumar 
oynamaya, isviçre'ye kayak yapmaya, Fransa'ya ço
cuklarına çeyiz almaya gitmek isteyenlere her an 
yurt dışına çıkış imkânı tanınmaktadır. Açıkça Ana
yasanın seyahat ve eşitlik ilkelerine aykırı olan bu 
durumun izalesi Hükümetinizce düşünülmekte mi
dir? 

Döviz sıkıntısı çektiğimiz bu dönemde, turistik 
çıkış yapanlara değil de neden sadece hacılara döviz 
sıkıntısını yüklemektedirler? 

Geçtiğimiz 3 yılda turistik çıkış yapanlara ne ka
dar döviz ödenmiştir, Hacca gidenlere ne kadar dö
viz ödenmiştir? Şayet bu kararın değiştirilmesi düşü
nülmekte ise, turistik çıkış yapanlara ömür boyun
ca bir defa çıkış yapmalarını mı düşünmektesiniz, 
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yoksa Hacca gidenlere mi 3 senede bir çıkış hakkı 
tanımayı düşünmektesiniz? 

Lütfen bunların cevaplandırılmasını istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Bu konuda hassasiyet gösterildiği için 
söylemek istiyorum; bu, tamamen kararname hük
müdür, o ıslah edilecek, ona çalışılıyor. Fakat, hu
susiyetlerin nasıl tecelli edeceğini yazılı olarak cevap
landırmak istiyorum. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Yattı ta
kım... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, buyurun, 
sorular cevaplandırılmıştır. (AP sıralarından alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bir 
hususun açıklanması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv, lütfedin, 
lütfedin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan 
açıklansın onu da zapta geçsin, zabıt düzenlensin 
efendim. 

Parlamento, buraya gelenleri rencide mi ediyor, 
başkalarının haysiyeti yok mu? Parlamento kimseyi 
rencide etmez, gerekçeyi değiştirmesi lazımdır. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, notunuz yanım
da, lütfedin efendim, lütfedin. 

• Şimdi, Sayın Ataöv bir konuda Sayın Bakanın 
bir açıklama yapmasına ihtiyaç duyuyor; doğrudur 
bir bakıma; 

«Sayın Başkan, -Bakan bir beyanında Diyanet İş
leri Başkanının rencide olmamak için buraya gelme
diğini ifade ettiler» diyor; bu beyanı, biraz Parla
mentoya yönelmiş bir isnat olarak mütalaa ediyor
lar. 

Ben zannediyorum Sayın Bakanın gayet iyi niyet
le beyanları oldu. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Tabii tabii haklı, Sayın Ataöv haklı, 
gayet haklı. Aslında o maksatla söylemediğimizi de, 
öyle zannediyorum ki, kendileri takdir buyuracaklar. 
Ancak, şunu arz etmek istemiştim; ama Sayın Ata
öv gibi yerimden bu konuşmayı ben de dinleseydim, 
ben de Sayın Ataöv gibi bunun tashihini isterdim, 
sorardım yani. O bakımdan kendilerine hak veriyo
rum. Benim söylemek istediğim şu idi: 

Diyanet İşleri Başkanı, Sayın Genelkurmay Baş
kanı gibi; Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken hiç bir zaman Genelkurmay Başkanının bu
raya geldiği varit değil; Diyanet İşleri Başkanının da 
şimdiye kadar bütçesinde hiç bir tarihte Mecliste gö-

• rüldüğü varit değildir. 
İHSAN^ KABADAYI (Konya) — 20 yıldan beri 

Sayın Bakanım buradayım, Diyanet İşleri Başkanla
rı gelmemiştir, görmedim. 

DEVLET BAKANI MUHAMMET KELLECİ 
(Devamla) — Bu bakımdan, o teamüle uyduğumuzu 
ifade etmek isterken böyle bir sürçü lisanım oldu. O 
ifademi tashih ediyorum; teşekkür ediyorum. 

ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın 
bu ifadesi dolayısıyla Meclis töhmet altında bırakıl
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun soru tamam
dır efendim. 

ALİ AK (İçel) — Meclis şimdiye kadar buraya 
gelen kimi rencide etmiştir ve kimi töhmet altında 
bırakmıştır?. 

BAŞKAN — Sayın Ak, mesele kapanmıştır, me
sele halledilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurunuz, teşekkür ederiz. (Alkış
lar) 

Sayın Zeki Eroğlu, son söz zatıâlinizin; aleyhte 
buyurun efendim. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşlerimi açıklamadan önce İslam dini 
üzerindeki düşüncelerimi kısaca açıklamak isterim. 

İslam dini yalnız ibadet dini değildir. Erdemlik 
dinidir, laik ve özgür düşüncenin yarattığı ve pozitif 
bilimlerin aydınlattığı yollarda yürümek ve ilerlemek 
İslam Dinine aykın değildir. 

Yüce Peygamberimiz bir hadisinde; «Kişinin dini 
aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur» demiştir. 

Bir başka hadisinde; «Dünyayı isteyen bilime sa
rılsın, ahireti isteyen dinine sarılsın. Allah'tan, en çok, 

** kullarının bilgin olanları korkar.» 
Dinleri yozlaştıran, saçma inançlarla ilgili hadis

lerinde de şöyle der: «Aslı olmayan şeyler benden 
uzaktır, ben de onlardan uzağım. Batıl benden ol
madığı gibi, ben de batıldan değilim.» 

Yüce Peygamberimizin hadislerinden anlaşıldığı 
gibi, İslam dini akıl dinidir. Bilimi engelleyen değil, 
bilim öğrenmek için direktif veren bir dindir. Saçma 
inançlara kesin olarak karşı çıkan din yalnız İslam 
dinidir. Ne yazık ki, Yüce Peygamberimizin ölümün-
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den sonra İslam dininin gerçek anlamını bilemeyen, 
din ve devlet adamları 100 yıllar boyunca bilimsel 
çalışmaları, buluşları Allah'ın emirlerine aykırı birer 
küfür saymışlar ve islam Dininin gerçek anlamını 
kavrayamamışlardır. Aksiyonlarını Allah'ın emirleri
ne göre değil, kişisel çıkarlarıyla, bilgisiz anlayışla
rının emirlerine göre yönetmişler, Allah adına, din 
adına ve Peygamber adına her çeşit zulüm ve sal
dırganlıktan çekinmemişler ve hatta kendileri gibi dü
şünmeyenlerin kâfir olduklarına, dine dayanarak yan
lış fetvalar vermişlerdir. 

Her gerçek dindar tarih sayfalarına baktığı za
man bir çok haksızlıklar, ahlaksızlıklar ve cinayet
lerle karşı karşıya gelmekte ve derin bir üzüntü duy
maktadır. Bir ahlak ve akıl dini olan tslam dini ve 
bu dinin kurucusu Yüce Peygamberimiz, bu tür ah
laksızlıklara, haksızlıklara ve cinayetlere karşıdır. 

Değerli arkadaşlarım, günün koşulları ile ilgili 
olduğu için bir konuyu anımsatmakta yarar görüyo
rum. Kuranı Kerim'de Habil ile Kabil öyküsüne- ad
ları söylenmeden değinilir. Bildiğiniz gibi, Habil ile 
Kabil Hazreti Adem'in oğludur. (AP sıralarından 
«Hâbil» sesleri) «Hâbil» diyorum, duymuyorsunuz 
ki. İkisi de Hazreti Adem'in oğludur. İkisi de birer 
kurban sunarlar; Habil'in kurbanı kabul edilir, Ka-
bil'inki kabul edilmez. Kıskançlığa kapılan Kabil 
kardeşi Habil'i öldürür; böylece insanın yaradılışın
dan sonra ilk kardeş kanı dökülür. Bu konu böylece 
anlatıldıktan sonra Kuranı Kerim'de şöyle denir: 
«Kim bir kimseyi bir kimseye veya yer yüzünde boz
gunculuğa karşılık öldürürse bütün insanları öldür
müş gibi olur.» 

Değerli arkadaşlarım, Habil ve Kabil öyküsüne 
kısaca değinmemin başlıca nedeni, ülkemizde her 
geçen gün çoğalan üzücü ve yürek parçalayıcı olay
lar karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı örgütünün 
henüz özlemini duyduğumuz düzeye kavuşmamış ol
masıdır. İmam sözcüğü «Emam» sözcüğünden üretil
miştir. Arapçada emam, ön taraf anlamındadır. Ön 
tarafta olacak olan her yönde önder olmalıdır. Bir 
imam bir parti sempatizanının imamı değil, camiye 
gelen ve arkasında el bağlayan tüm Müslümanların 
imamı olmalıdır. 

Bir vaiz ya da müftü kürsüde konuşurken ahlak 
aşılamalıdır, kardeşlik aşılamalıdır. Din görevlilerin
den politikacı olmaya heveslenenler varsa, Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından, derhal görevlerinden 
alınmalıdır. İbadet yerlerimizden politikayı dışarı çı
karabildiğimiz ölçüde, biz politikacılar olarak, er
demli olabiliriz, 

Değerli Bakan arkadaşımdan bilhassa bu konuda 
çok titiz olmasını rica ediyorum. , 

Değerli arkadaşlarım, İslam dini erdemlik dini
dir, kardeşlik dinidir ve sevgi dinidir. Gerçek din ada
mı din duygusunun gücünü sevgiden alan ve sevgi aşı
layan, kardeşlik aşılayan ve ahlak aşılayan din ada
mıdır. Gerçek din adamı bağnaz olmayan, hoşgörülü 
olan din adamıdır ve gerçek dindar, camiye gidip 
namaz kılana gerici, yobaz demeyen; namaz kılama-
yana da kâfir, zındık demeyen insandır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 50 bi
nin üstünde din görevlisi olan Diyanet İşleri Başkan
lığının çok önemli görevi ve sorumluluğu olduğunu 
vurgulamak isterim. 

Israrla tekrar ediyorum, ibadethanelerimiz politi
kanın tamamen dışında tutulmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının bastıracağı hutbeler 
yurdun her tarafında ve tüm camilerimizde okunma
lıdır. Ehliyeti olmayan kimselere asla dini konuşma 
yaptırılmamahdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı sadece iktidarda olan 
partinin ya da partilerin değil, tüm nüfusumuzun hiz
metinde olmalıdır. Yurt dışında Ramazan aylarında 
görevlendirilen din görevlileri her yıl hemen hemen 
aynı kişilerden değil, hiç gönderilmeyen din adamla
rından olmalı ve böylece sosyal adalet sağlanmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden bir 
konuya kısaca değineceğim. Az önce çok değerli Sa
yın Başkanım, sunduğum soru önergesinin metnini 
tam olarak okumamış ve karşıda gazeteciler, değerli 
basın, Sayın Başkanımın okuduğu şekilde sanırım 
kaydetmişlerdir. 

Benim soru önergem; «Belediyelerde kıyılan ni
kâh geçerli midir?» anlamında değildir. Onun öncesi 
vardır, ki eski bir deyimle siyak ü sibakı vardır. 

Öncesi nedir? Ben şöyle soru sormuştum: Milli
yetçi Hareket Partisinin sözcüsü arkadaşım burada 
konuşma yaparken dini nikâh yapmayan kimselerden 
doğacak olan çocukların, çok affedersiniz, hepiniz
den özür diliyorum... (AP sıralarından «Söyleme» 
sesleri) 

Peki size saygım olduğu için söylemiyorum, zaten 
onu basın duymuştur. Ben bu kanaatte değilim. Ni
kâh müessesesinin kurulmasının nedeni, mezhebi ta
yin içindir. Doğacak olan çocuğun babaya ait oldu
ğunu saptamak içindir. İslam hukukunda icab ü ka
bul denen bir müessese vardır. Aldığın, kabul etti
ğin zaman 2 şahit varsa nikâhtır; onun için, biz he-
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pimiz Müslümanız, tüm partilerin mensupları Müs-
lümandırlar, elbette ki, bugün resmi nikâhımızı bele
diyelerde aktediyoruz, ondan sonra da dini nikâhı
mızı aktediyoruz. Ya da, önce dini nikâhımızı akte
diyoruz, sonra resmi nikâhımızı aktediyoruz. «Sade
ce belediyede nikâh kıydırıp da, dini nikâh aktettir-
meyenin nikâhı gayri zaittir» diye söylemek zavallı
lıktır, bilgisizliktir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmek istiyo
rum. Bu düşünce ve temennilerimle 1980 mali yılı 
Diyanet îşleri Başkanlığı Bütçesinin ülkemize hayır
lı olmasını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, şahsımla 
ilgili olarak, söylemediğim bir söz söylenmiş göste
rildi, düzeltmem bakımından söz vermenizi rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun oturun, şu muameleleri 
bitireyim, gereğini yaparım efendim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunacağım: Bütçenin bölümlerine geçilmesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
'Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir efendim, 

Şimdi her bölümü ayrı ayrı okutup, oylarınıza su
nacağım efendim: 

A) Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hiz
metleri 195 266 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İli! Toplumun Dini 'konularda 
aydınlatılması ve İbadet yerle
rinin yönetimi 6 194 658 000 

BAŞKAN — Bu kısımla ilgili olarak bir önerge 
var, önergeyi okutuyorum: 

«Bu önerge Diyanet İşleri Başkanlığı ile Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Bütçeleri arasında aktarma ya
pılması için iki adet Başkanlığa takdim edilmiştir. 
(Aktarma niteliğindedir.) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1980 Mali Yılı Bütçe Kanununda (A) işaretli cet
velde bulunan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe
sinin (yatırımlar hariç) tüm ödeneklerinden |% 2 ke
silerek aynı miktarın 1980 yılı Diyanet İşleri Başkan
lığı Bütçesinin (111-01-1-001-370) numaralı harcama 
kalemine: «Kur'an Kurslarına Öğretmen Yetiştirme 
ve Eğitim Giderleri» olarak aktarma yapılmak sure
tiyle eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Necmettin Erbakan Şener Battal 

Malatya 
Recai Kutan 

Urfa 
Salih Özcan 

Tahir 

Diyarbakır 
Yaşar Göçmen 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

Konya 
Büyükkörükçü 

BAŞKAN — Bu önergeyi muameleye koymak 
bütçe tekniği bakımından mümkün değil. Çünkü, her 
bütçe kendi gündeminde ve kendi bütünlüğü içerisin
de karara bağlanır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesi görüşüldüğü sırada Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesinden bir miktar tevkıfat, tenkısat ya
pılması önerge ile teklif edilebilir, o zaman teemmül 
edilir. Ama şu anda görüşülmeyen ve gündemimizde 
olmayan bir bütçeden bir miktar para tenkis edile
rek burada esasen müsait olmayan bir bütçe dilimine 
bunu ithal etmek mümkün değildir. Bütçe tekniğine 
de aykırıdır, Anayasaya da aykırıdır. Bu bakımdan 
bunu muameleye koymak mümkün değildir efendim. 

III. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Görüşülen bütçeye, daha sonra görüşülecek 
bir başka bütçe ödeneğinden belli bir miktar kesile
rek aktarma yapılması hakkında. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında söz istiyorsu
nuz?.. < 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, uy
gulamada örnekleri var, bunları vereceğim ve bunun 

mümkün okluğunu söyleyeceğim. Bir anlayış mesele
si haline geliyor bu. O bakımdan, açıklayayım, te
nevvür edelim. Anayasanın 95 nci maddesiyle bir 
alakası yok. 

BAŞKAN — Sayın Battal, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Bütçesinden, bu bütçe gündemde değilken 
bir miktar paranın tenkis edilerek Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesinin bir faslına, bir kalemine ithal edil-
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mesi mümkün değildir. Gündemimizde yok, millet
vekillerinin malumu değildir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, izah 
edeyim; gider artırıcı ve kaynak azaltıcı nitelikte de-
P. 

BAŞKAN — Ben öyle bir şey söylemedim. Gider 
artırıcı, kaynak azaltıcı diye bir şey söylemedim. 
Bütçe tekniği bakımından bunu Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Bütçesinde verirseniz bir işlem yapılır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Uygulama var Sa
yın Başkan, izah edeyim. 

BAŞKAN — Yoktur öyle bir uygulama efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Neden bu tartış

mayı çözmemize yardımcı olmuyorsunuz? Son derece 
müsamahakâr bir Başkansınız. 

BAŞKAN — Usul hakkında değil de, benim tu
tumum hakkında istiyorsunuz değil mi?... 

Buyurunj 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, tutumunuzla ne alakası var? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Nedense arkadaş
lar tartışmaktan çekiniyorlar, tartışalım, en doğruyu 
buluruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu anda Di
yanet işleri Başkanlığı görüşülüyor. Bu bütçeye genel 
bütçe kalemleri içinden bir aktarma talebi önergemi
zi vermiş bulunuyoruz. Bu Meclis daha evvel bu tar
tışmaları yaptı. 1977 yılında Rasim Hancıoğlu'nun 
riyaset ettiği bir bütçe müzakeresinde, «bu kabil öner
geyi daha sonraki Turizm Bakanlığı Bütçesinde mua
meleye koyacağım veya şu bakanlık bütçesinde mua
meleye koyacağım» dendi. Bunun üzerine tartışma 
açıldı ve transfer hususundaki durum... 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Ne trans
feri? 

ŞENER BATAL (Devamla) — «Diğer bakanlık 
bütçesindeki kalemden bu bütçeye transfer hususun
daki husus baki kalmak kaydıyla oyluyorum» denil
di ve bu aktarma yapıldı. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Yanlış yapıldı. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben 1977'de Mecn 

lisin tartışarak vardığı kararın özetini sunuyorum. 
Diğer bütçe kaleminde de aynı oylama kabul edil

di. 
Şimdi, bu Meclis gelen bütçeyi sözlerle konuşma 

durumunda değil. Bu kürsüden Çorum havuzunu, 
Çankırı havuzunu söylediğiniz halde, «Yozgat havu
zu yok» diye konuşmak durumunda tartışmalar ol

duğunda, «O havuzların parasını aktarıyorum, Sana
yi Bakanlığına vereceğim» diyebilmelidir bu Meclis. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sayın 
Başkan, Başkanın tutumuyla ne alakası var bunun? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Alakası, misal 
veriyorum. Havuzun parasını sanayie verelim diyo
rum. 

Şimdi Turizm Bakanlığına ait yatırımlar baki 
kalmak kaydıyla, % 2... (AP sıralarından gürültüler) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Şimdi bu 
sizin tutumunuzla ilgili oluyor yani değil mi Sayın 
Başkan? Ne ilgisi var bunun? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben Kur'an kurs
larına yüksek öğretici yetiştirilmesi için kaynak gös
teriyorum. Kuran öğretenlerin en hayırlı insanlar 
olduğunu, öğrenenlerin en hayırlı insanlar oldu
ğunu biliriz, inanırız ve bu işi en iyi bilenlere 
verelim, onu yetiştirelim diyoruz. 

Onun için, geliniz şu transfer mevzuunda bu ko
nunun karşısına çıkmayınız. Kaldı ki, Senatoda yakın 
mazide oldu. Katsayı ile ilgili... (AP sıralarından 

. gürültüler) 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, tutumu

muz hakkındaki tenkitlerinizi tamamlayın. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Senatoda katsa

yının 25'e çıkarılması aynı şekilde, hatta bir bakanlık 
değil, «Bütün bütçeye dahil bakanlıkların kalemlerin
den yapılacak % 2 tasarrufla karşılanır» diye öner
ge oylandı kabul edildi, Bütçe Plan Komisyonu da 
kabul etti. Bütün bütçe içindeki bakanlık kalemle
rinden % 2 tasarruf orada oylanıyor, kabul ediliyor. 
Burada bir tek bütçeden, bütçe kaleminden, bir tek 
bakanlığın kaleminden bu tasarruf yapılır önergesi, 
Anayasa 95'e, bütçe tatbikatına aykırı deniliyor. 

Sonra Sayın Başkan bir önergemiz daha gelecek; 
o önerge de en az geçim indirimiyle ilgili. Onda da 
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komu
tanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü dışındaki kalem
lerden % 2 tasarrufla en az geçim indirimine 1980 
yılında kaynak olacak diyoruz. O da oylanacak, ora
da oylandı, Senatoda oylandı. 

Onun için şimdi biz bütün bütçe kalemleri deme
dik. Turizm Tanıtma Bakanlığı Bütçesindeki birta
kım özel sektör zenginlerine verilecek paralardan 
tasarruf edelim de Kur'an öğreticisi, yüksek öğretici
si, öğretmeni yetiştirecek kursa aktarma yapalım di
yoruz. 

Buna ret oyu verebilirsiniz; ama bunun oylanması 
lazımdır, oylanmazsa veya ret oyu verirseniz vebal 
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sizin üzerinizdedir. Ben bu kadar sözlerle iktifa edi
yorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz efendim. 

2. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Devam) 

A) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) 

BAŞKAN — Okunan bölümü okunduğu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 58 208 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi de ka
bul edilmiştir. Memleketimize hayırlı olmasını dili
yoruz. 

B) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

iBAŞKAN — Gündemimizde Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 1980 Mali Yılı Bütçesi görüşme
lerine sıra gelmiştir. 

ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, sataşma 
nedeniyle bizim bir dileğimiz vardı. 

BAŞKAN — Oturum devam ediyor, zabıtları 
getirttim. Arkadaşımız bir beyanda bulundu, siz de 
bir beyanda bulunmuşsunuz; anlaşmamız kolay. Kim
senin hakkını yemeyiz, merak buyurmayın. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi için 
Sayın Bakan ve Komisyon buradalar. Grupları adı
na söz isteyen sayın üyeler : 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Özut-
ku, Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi 
Göktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Turan Fırat, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
Sayın Mehmet Irmak. 

Şahısları adına lehte; Sayın Mehmet Çatalbaş ve 
Sayın İrfan Binay. 

Arkadaşımızın izahatını dinledik, kanaatimizde bir 
değişiklik olmadı, bu önergeyi muameleye koyma im
kânını bulamıyoruz. 

Aleyhte; Sayın Hasan Ali Dağlı ve Sayın Nuri Çe
lik Yazıcıoğlu. 

Üzerinde Sayın Azimet Köylüoğlu söz almışlar
dır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Özut-
ku, buyurun. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ÖZUTKU (Af-
yonkarahisar) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1980 Yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu ve
sileyle Yüce Meclisi şahsım ve Grubum adına hür
metle selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, toprak - insan ilişkileri 
insanlık tarihiyle başlamış, daima sosyal sıkıntıların 
temelini teşkil etmiş bir olgudur. Mülk sahibi olmak 
her insanın fıtratında vardır. Malik olmaya dayanan 
haklar konusunda da insanların hassasiyeti, konuya 
çok daha büyük önem kazandırır. Bu ilişkiler içeri
sinde olmayanımız hemen hemen yok gibidir. Gerek 
bina, gerek arazi, gerekse madenler üzerinde olsun, 
toprak - insan münasebetlerinde dikkati en çok çe
kenler; alımlar, satımlar, ifraz, taksim, trampa, ölün
ceye kadar bakmak akdi, kat mülkiyeti, rehinlerdir. 

Hakların çeşitliliği, girift birtakım ilişkiler düze
ni içerisinde olması, konuyu daha da calibi dikkat ha
le getirmektedir. Anadoluda toprağın önemini, «köy
deki bütün çekişmeler ya tapusuz tarladan ya da ni
kâhsız karıdan çıkar» sözü fevkalade ortaya koyar. Bu 
sebeple de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü toplum 
hayatımızda çok önemli yer işgal eden bir kuruluş
tur. Zira Türkiye son 2 yılı bir yana bırakırsak, çok 
hızlı bir sanayileşme ve şehirleşme süreci içerisine gir
miştir. Bu hızlı gelişmeye Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü ayak uyduramamış, bu sebeple de çarpık 
bir şehirleşme olgusu ortaya çıkmıştır. 

O halde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
yeniden teşkilatlanması, reorganizesi şarttır. Türk 
toplumunun hızlı bir değişim geçirdiği günümüzde 
onun müesseselerinin de buna ayak uydurabilmesi 
gereklidir. Aksi takdirde şehirleşme sahasında bugün 
gördüğümüz çarpık şehirleşmeyle karşı karşıya kala
cağımız ve kalmaya devam edeceğimiz muhakkaktır. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Hızlı şehirleşme sürecine giren Türkiye'de Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü sosyal gelişmeye ayak 
uyduramamış, doğan problemlerin çözümüne yardım
cı olacağı yerde, »toplumun karşısına bürokratik en
gellerle çıkmış, problemleri daha da 'içindem çıkılmaz 
hale getirmiş; bunun neticesinde dünyanın hiç'bir 
ülkesinde görülmeyen gecekondu dramı çıkmıştır or
taya. 

Türkiye bugün ciddi bir şehirleşme ve mesken 
politikası tespit etmek durumuyla karşı karşıyadır. 
Bugünkü mesken politikamız ileri bir toplumun ih
tiyaçları nazarı itibara alınmadan hazırlanmış ve ne
ticede gecekondu olgusu acı bir realite olarak orta
ya çıkmıştır. 

Gecekondu sosyal bir oluşumdur. Yirminci Yüz
yılda gelişen sanayinin, köyden şehire meydana ge
tirdiği insan gücünün tabii 'bir neticesidir. 1950 yılı 
Öncesinde Türkiye henüz sanayileşme sürecine girme
diğinden böyle bir problemi yoktu. 

1950'den sonra haşlayan sanayileşme hareketi ve 
ulaşım 'gelişmesi, bilhassa 'büyük şehirlerimizin etra
fında oluşan yeni bir yerleşme şekliyle bizi karşı kar
şıya bırakmıştır ki, işte buna gecekondu diyoruz. 

'Binaenaleyh, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün çalışmalarıyla, takip edilecek mesken politi
kası arasında büyük bir uyumun bulunması mecbu
riyeti vardır. Bu uyumu sağlayamadığımız «ürece ara
zi ihtilaflarını, köyler, kasabalar arasındaki kamgaları 
ve mesken politikamızı rayına oturtmak mümkün de
ğildir. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün reorganizesine ihltiyaç vardır 
diyoruz, Arazi uyuşmazlıklarının halli, ki bu mesele 
bulgun kangrenleşmiş bir sosyal problemimizdir, an
cak bu yolla mümkün olur. 

Değerli arkadaşlarım, Medeni Kanunumuzun esa
sı İsviçre Medeni Kanunudur, 1926'da da bizim ka
bulümüzle Türk Medeni Kanunu olmuştur, İsviçre 
Medeni Kanununu tanzim eden 'Profesör Eugen, Hu-S 

her 1880 yılında kabul edilen 'bu kanunla İsviçre'nin 
kadastrosunun ancak 1980 yılında b'iteb'ileceğini ifade 
etmiştir. Bunu kadastro hizmetlerinin zorluğunu or
taya koyabilmek için zikrediyorum; ama unutulma
malı ki 1880'lerle, 198Üi'lerin teknolojisi arasında çok 
büyük farklar vardır. 

Kadastro ve harita hizmetlerine de yeni teknolo
jiler ilave edilmiştir. Bunlardan genel müdürlüğümü
zün, ihtiyacı olanlarının derakap karşılanması, en 
modern teçhizatla teçhiz edilmesi zarureti vardır. 

Kalkınma planlarımızda Öngörülen hedeflere hu 
sebeple ulaşılamamış; ancak !% 60 - % 70 seviyesin
de realize edilebilmiştir. Bu da tapu ve kadastro hiz
metlerini yürüten personelimizin feragat ve azm'iyle 
gerçekleştirilmiştir. 

!Bu sebeple kendilerine teşekkürü bir borç bilirim; 
fakat son 2 yıldır Devletimizin en mahrem yerlerine 
bile sızan komünist, millet ve devlet düşmanlarının 
Tapu ve Kadastro Teşkilatında da kümelendiği bir 
gerçektir. Bu fertlerin Tapu ve Kadastro camiasından 
uzaklaştırümasıdır ki, gerçek Tapu ve Kadastro hiz
metlilerine rahat bir çalışma İmkânı sağlayacak, teş
kilatın çalışmaları başarıyla yeniden yürüyecekltir. . 

Değerli milletvekilleri, gayrimenkul hadisesi top
lumumuzun sıkıntılarının önemli mihraklarından bi
risidir. Arsa üzerindeki taksimin daraltılmış olması, 
'bilhassa büyük şehilerde s'özde ifraz edilmiş arsa üze
rinde yapılan satışların aslında müştereken yapılan 
10, 15 katlı binaların daireleri olduğu hepimizin ma
lumlarıdır. Bu derece karmaşık, insanları birbiriyle 
bu derece iç içe sokan ve neticede büyük ihtilafların 
ve sömürülerin kaynağı olan gayri menkulü bu derece 
başıboş bırakmak, tapu ve kadastro faaliyetlerini sü
ratlendirmemek, Türk toplumunun en büyük sosyal 
ve ekonomik sıkıntılarından birisini teşkil eder. O 
halde toplumu sömürüden ve arazi ihtilaflarından 
kurtarmak istiyorsak tapu kadastro hizmetlerine 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin tapu ve ka
dastro yetersizliği 1950'lerden bu yana daima ortaya 
konulagelmiş ve önemini korumuş; ama, meseleyi te
melinden halledecek çözüm yolları getirilmemiştir. Şu 
anda bile Türkiye'de en (basit u'sul olan sınır kadastro
su uygulanmaktadır. Kadastro çalışmalarının yetersiz 
kalması sonucunda diğer ihtiyaçlar için harita üreti
mi devam ettirilmiştir. Bunun sonucunda ise konula
rın özelliğine göre mükerrer ve standart dış harita 
üretimleri yapılmış; fakat kadastrol duruma getirile
memiştir. 

Kadastronun tamamlanmamış olması, ana amacı 
yanında katkılarını da sınırlandırmaktadır. 

Planlı kalkınma dönemine girişimizden sonra Bi
rinci Beş Yıllık Planda 20 yıl İçinde tapu işlerinin ve 
tapuya 'bağlanan arazilerin de kadastro işlerinin biti
rileceği hedefi işaretlenmesine rağmen, hedefler ger
çekleştirilememiş, bu sebeple de Üçüncü Planda bu 
süre 15 yıl daha uzatılmıştır. Bugün Türkiye'de an
cak 14 bin köyde kadastro işlemleri yapılabilmiş, 20 
hinin üzerinde koy ise hâlâ hu imkânlardan mahrum
dur. 
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Tapu kadastro işlemleri bir yönü İle insanları il
gilendirdiği gibi, bir yönüyle de Hazinemiz için bü
yük gelir kaynağıdır. Bugün Hazineye katkısı 10 mil
yar olan bu kaynak tapu ve kadastro faaliyetlerinin 
tamamlanması ile birkaç misline çıkacaktır. Yani bir 
yandan kadastrosunun tamamlanması, öte yandan ta
şınmaz mal değerlendirilmesinin yapılamamış olması 
vergi potansiyelinin 1/3 .oranında değerlendirilmesine 
yol açmaktadır. Büyük vergi kaybıyla karşı karşıya 
kalmaktadır bu söbeple Hazinemiz. Arazı ihtilafları 
yüzünden köyler ve insanlar arasında meydana ge
len hadiseler ise bunun cabası olmaktadır. 

îmarın, gecekondu perişanlığının ortadan kalka-
bilmesinin temel şartı Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün üzerine düşen görevi tam anlamıyla ifa 
edöbilmösiyle mümkündür. Bugün oluşan yeni sosyal 
yapının tarım alanlarından şehirlere ve sanayi bölge
lerine doğru meydana gelen insan akımının ihtiyaçla
rının karşılanmaması Türkiye'nin imar ve oturum 
problemlerinin, Devlet ve hükümetler istese dahi hal-
ledilemeyişinin temel sebebi budur. O halde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü istenilen, şekilde teçhizat-
landırılmalı, teşkilatlandırılmalı ve fonksiyonlarını, 
üzerine yüklenen görevleri tam anlamıyla ifa edebi
lecek hale getirilmelidir. 

1980 yılı tapu kadastro hedefleri tapulamada 
1- 500 000 hektar, kadastroda 100 bin hektar, harita
da 1 750 000 hektar, durum haritasında 100 bin hek
tar olarak işaretlenmiştir. Endişemiz geçmiş yıllarda 
olduğu gibi yine bu hedeflerin % 50 - 60 oranında 
ancak realize edilebileceğidir. 

Bu söbeple, reorganize konusuna acilen eğilinmeli, 
geçmiş dönemde doldurulan liyakatsiz, ehliyetsiz, mi
litan olmaktan başka Hiçbir vasfı olmayan insanlar 
bütün devlet devairinde olduğu gibi bu genel müdür
lük 'bünyesinden de derhal temizlenmeli, genel mü
dürlük fonksiyonunu icra edebilecek hale getirilmeli
dir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Niye 
doldurdunuz ıo zaman? 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Dolduranla
rın sesi geliyor. Uzun bir politik hayata ve engin bir 
devlet tecrübesine sahip olan Sayın Bakanımızın ve 
Tapu Kadastro personelinin bunu Allah'ın izniyle ba
şaracağından eminiz. 

Bu duygularla Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Bütçesinin milletimize ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı olmasını Yüce Mevlâ'dan niyaz eder, Yüce 
Meclisi Adalet Parftisi Grubu ve şahsım adına saygı 
ile selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

19 . 2 ; 1980 O : 2 

I BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Sayın Liiftfi: Gökta§; buyurunuu efendim» 

MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 
Mali Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesiyle ilgili Milli Selâmet Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

I Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendi ya
sası ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca, taşınmaz 

I mallara ilişkin aki't ve tescil işlemleri ile tapu ve ka
dastro çalışmalarını yürüten bir kuruluştur. Taşın-

I maz mallarla ilgili mülkiyet ihtilaflarının hallinde, 
I bu hakların teminat altına alınmasında, imar işleri-
I nin düzenlenmesinde bu kuruluşun önemli rolü var-
I dır. 
I Anayasanın teminat altına aldığı önemli haklardan 
I biri de mülkiyet hakkıdır. Bu hak hukuka saygılı ol-
I ma şuurunu ortaya koyan en mukaddes haklardan-
I dır. Bu hakkın bir an evvel korunması, emniyetinin 
I sağlanması, tapu ve kadastro işlerinin tanzim ve ön-
I çelikle yerine getirilmesiyle mümkündür. 

I 'Bir memlekette tarla, bağ, bahçe, ev, dükkân ki-
I mindir halen belirlenmemişse, o memlekette milli bir-
I l'ik ve beraberlikten bahsedilemez. Tapusuzlük mille-
I tin fertlerine birbirine husumet beslettiği gibi, fert-
I leri devletin müesseseleriyle karşı karşıya getirmekte 
I ve büyük sosyal huzursuzluklara söbep olmaktadır. 
I Hukuka saygılı demokratik ülkelerde, tapu, mülkiye

tin temeli ve teminatıdır. Tapu kişilerin mülkiyet hak
larının tescilini gösteren resmi bir belgedir. Tapu se-

I netleri bir mülkiyet belgesi oldukları için değer ta-
I şıyan belgelerdir. Bu belgeler mülkiyet hakkını ispa-
I ta yarayan en geçerli kanuni delillerdir. Mülkiyet hür-
I mete layık önemli bir haktır. 

I Biz millet olarak toprağa ve toprak mülkiyet hak-
I kına saygılı bir milletiz. Millet olarak kimsenin bir 
I karış toprağında gözümüz olmadığı gibi, kendi va-
I tan topraklarımızı mukaddes bilir, bu topraklar için 
I gerekirse seve seve canımızı da veren bir neslin ev-
I latlarıyız. Milletimiz asırlar boyu mukaddes vatan 
I toprakları için milyonlarca evladını şehit vermiştir, 
I her karış toprakta şehit kanı vardır. Bu bakımdan 
I toprak mülkiyetine son derece saygılıyız ve saygılı 
I olmaya devam edeceğiz. Halen ülkemizde mahkeme-
I lerin iş hacminin birçoğunu mülkiyet ihtilafları teş-
I kil etmektedir. Tatbikatta 15-20 sene süren arazi 
I davalarına sık sık rastlanmaktadır. Bazı mülkiyet da-
I vaları torunlara kadar intikal etmektedir. Uzayan bu 
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mülkiyet davaları çoğu zaman kanlı hadiselere dönü
şerek vatandaşlarımızın 'huzurunu kaçırmaktadır. 

Burada, orman içi köylülerimizin acı'klı durum
ları üzerinde durmak istiyorum. Bugüne kadar ger
çekleşmemiş olan tapusuz orman köylüsünün hali pe
rişandır. Tapusuzluk yüzünden babasından, atasın
dan 'kalan, yıllardır sabanının altında bulunan topra
ğının sahibi olamamaktadır. Lüzumsuz ve haksız ye
re mahkemelere sevk edilerek ceza görmektedirler. 
Orman vasfını kaybetmiş 'binlerce dekar arazinin 
kadastrosu henüz yapılmamıştır. Bu ise ormanların 
asıl 'bekçisi olan köylülerin bu milli servete karşı men
fi fikirler beslemesine sebep olunmaktadır. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında 
başlatılan tapulama çalışmaları bugüne kadar gerçek
leşmemiştir. Mülkiyet ihtilaflarını kısa zamanda ve 
adil 'bir şekilde çözümlemek için Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğüne önemli görevler düşmektedir. 
Başlayan kadaistro çalışmaları çok ağır yürümekte
dir. 

Mahkemelerin istatistiklerini tetkik ektiğimizde ül
kemizde mevcut kavgaların, yaralama ve cinayetlerin 
büyük bir 'kısmının arazi ve hudut ihtilaflarından 
meydana geldiğini görmekteyiz. Ceza ve hukuk mah
kemelerini büyük ölçüde bu çeşit ihtilaflar meşgul 
etmektedir. 

Bugün ülkemizde tapu dairelerinde rahat ve sü
ratli iş 'görmek mümkün değildir. Büyük şehirlerde 
tapu muameleleri günlerce sürmektedir. Bu daireler 
imkân, personel ve araç bakımından takviye edilerek 
işlere sürat kazandırılmalıdır. Bu kuruluştan bekle
diğimiz hizmetleri zamanında ve gereği gibi ifa ede
bilmesi için tahsis edilen bütçe im'kânları kâfi 'değil
dir; ayrıca personel ve araç yönünden bu ihtiyaçlar 
sağlanmalıdır. 

Arazi çalışmaları için. gerekli taşıtlar zamanında 
verilmelidir; arazi çalışmaları ödenekleri zamanında 
verilmelidir. Bu 'suretle tapulama ekip çalışmalarına 
'hız verilmiş olacak, kadastro işlerimiz ikmal edildi
ğinde ülkemizde arazi ve hudut ihtilafları asgariye 
indirilecek, kaVga, yaralama ve cinayetler son bula
cak ve bunun neticesinde huzur ve saadet temin edil
miş olacaktır. îşin bu önemine binaen Hükümet .bu 
kuruluşa gerekli önemi vermelidir. 

Bu kuruluşun önemli sıkıntılarından birisi, de, 
tapu kayıtlarının büyük bir kısmının eski Türkçe 
ile yazılmış olması ve bunları Türkçeye çevirecek ele
man bulunmamasıdır. Bunun için zaman zaman esk'i 
Türkçe bilenleri sözleşmeli personel olarak çalıştıra
rak eski kayıtlar yeni Türkçeye çevrilmektedir. An

cak, bu işler de yavaş işlemektedir. Eski Türkçe bi
lenlerin sayısı gün geçtikçe azalmaktadır, bu g'idişle 
tükenecektir. Bunun neticesinde eski kayıtlarımızı an
lamak imkânı kalmayacak, gelecek nesiller geçmişle 
irtibatı kuramayacaklar, bu durum gelişmemizi engel
leyecektir. 

Tarihi kaynak ve devlet arşivlerimizdeki her çeşit 
belgeleri yeni nesillere tercüme ederek aktarabilecek 
ehliyetli elemanlar yetiştirmenin gerekli tedbirlerinin 
alınmasını temenni ediyoruz. 

Görüş ve temennilerimizi tamamlamış bulunuyo
rum. Bütçenin milletimize ve teşkilat mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, MSP Grubu ve şahsım adına 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Turan Fırat, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADİNA TURAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkında görüşle
rimizi arz etmek üzere CHP Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına Yüce Heye
tinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, insanın yeryüzüne gelme
siyle başlayan toprak ve insan münasebetleri önemi
ni her geçen gün biraz daha artırarak günümüze ka
dar gelmiştir. Bu ilişkinin düzenli bir şekilde deva
mı, Anayasamızın 36 ncı maddesi gereğince, mülkiyet 
hakkının kullanılması, tasarrufu, devri ve miras su
retiyle İntiijkali için mülkiyete tabi arazinin ve bugün 
hudutlar imiz dahilinde Devletin tasarrufunda bulu
nan arazi miktarının, ziraat arazisinin ve orman mik
tarının, meraların ve istifade edilmez arazi miktarı
nın kesin olarak bilinmesine, devletçe, büyük ihtiyaç 
vardır. Bu nedenle, tüm vatan sathında mıikyaslı ve 
ölçekli kadastro haritalarının yapılması gerekmekte
dir. Ülkemizde bu görevi Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü üstlenmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevi; 
gayri menkullere ait her türlü ölçüm,- kayıt ve tescil 
işlemlerini yapmak, ölçekli kadastral haritaları ha-
zırlatmaik, taıpu sicillerini tesis etmek, tapu •sicil ve 
kayıtlarını tasnif ederek muhafaza etmek:, her türlü 
tapu işlemler imi ifa etmek; ayrıca, tüm memleketin 
ıkadasıtral haritalarını yaparak, orman ve tarım arazi
sini de tespit etmektir. 

Ayrıca, sulama, baraj, yol ve turizm için de, ke
za kadastro tespit çalışmaları gerekmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, şehir ve ka
sabaların imar planlarını yapmakla da yükümlüdür. 
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1961 yılı sonuna kadar imar planları yapılmış ve ya
pılmakta olan şehir ve kasalba sayısı 824'tür. imar 
planı olmayan veya yeniden yapılması gereken şe
hir ve kasaba sayısı da 361 'd/ir. Yine, 1961 yılı sonu
na kadar 800 bin parselin kadastrosu bitirilmiştir. 
Aynı dönemde, yani 1961 yılından önce Türkiye'de 
% 90'a yakın bir bölümün 1/25 000 ölçekli haritası 
yapılmıştır. 

Bininci Beş Yıllık Planda yurdun en büyük harita 
isteği olan 1/5 000 ölçekli haritanın toplam talebi 483 
bin kilometrekaredir. Bunun 1982 yılında karşılana
cağı öngörülmüştür. Arazi kadastrosu için ele alın
ması gerekli olan 560 bin kilometre karedir. Şehir 
kadastrosu yapılması gerekli parsel sayısı 2 700 000' 
olarak tahmin edilmektedir. 

Yine Birinci Beş Yıllık Planda şehir ve kasabala
rımızdan 20ı8'inin o günkü durumunu gösteren harita
sının yapılması planlanmıştır. Planlı dönemde, tapu
lamada 179 500 metre kare, şehür kadastrosundan 
1 350 000 parsel, standart topoğrafik haritadan 
189 500 kilometre karenin yapılması öngörülmüş, 
buna karşılık 63 300 kilometre kare tapulama tespiti 
yapılmıştır kıi, planlanan miktarın % 35,8'i kadardır. 
684 bin parsel şehir kadastrosu tespiti yapılmış olup, 
planlanan mliktarın % 50'si kadardır. 440 086 kilo
metre kare harita yapımı gerçekleştirilmiştir iki, bu 
da planlanan miktarın % 74'ü mıiktarındadır. 

Bu arada, belediye ve kasaba adeti artmıştır, 1971 
sonunda 1 571 belediye yardı. Planlı dönemde 761 
belediyenin yeniden durum haritasının yapılması ön
görülmüş, ancak, 561 belediyeninki yapılabilmiştir. 
Gerçekleştirme oranı % 74'dür. Bugün belediye ade
di 1 800'e yaklaştığına göre ve eski belediyelerin et
rafında da yenli gecekondu yerleşim merkezleri oluş
tuğundan, yapılan imar planlarının, yeniden, mevcut 
duruma göre gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, arazinin tüm gerekli özelliklerini gösteren 
çok yönlü kadastro çalışmalarının Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde haşlanacağı kabul edilerek planlan
mış ise de, bugüne kadar halen başlanamamıştır. 

Arazi kullanım planlaması ve taşınmaz malların 
değerlendirilmesine yurt çapında başlanamamış ol
ması, şehirlerde ve sahillerde arsa spekülasyonuna ve 
düzensiz yerleşimin giderek artmasına neden olmuş
tur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi için 
1979 yılında 1 238 780 000 lira ödenek ayrılmış, bu 
miktar bu yıl 2 306 339 000 liraya çıkartılmıştır. Ar
tan ücret ve fiyatlar karşısında bu Genel Müdürlü

ğe ayrılan ödenekle yeterli ve istenilen düzeyde çaiış< 
mak olanaksızdır. 

Ülkemizin ekime müsait arazi miktarının ve bun
ların ayrı ayrı özelliklerinin belirtilerek, hangi tür 
tarıma uygun olarak, ne miktar arazi bulunduğunun 
tespiti, orman sahalarının belirtilmesi, kırsal alan 
miktarı, mera sahalarının genişliğinin tespitiyle gö
revli bu Genel Müdürlüğün Bütçesi üzerinde Bütçe 
Plan Komisyonunda gereği gibi durulmadığı kanısın
dayız, 

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Bütçe Plan Ko
misyonunda bu Genel Müdürlüğün Bütçesine maale
sef değinilmemiştir. Bu yılkı Bütçe Plan Komisyo
nundaki görüşmeleri izledim, Diyanet îşlerii Başkan
lığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
leri birlikte görüşüleceğinden, söz alan üyeler ancak 
ve yalnız Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
konuşmalarını sürdürdüler, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğü Bütçesine hemen hemen dokunulmadı. 
Halbuki, ülkenin tarım, hayvancılık, orman ürün
lerinin başlıca kaynak biriminin tespiti, kasaba ve şe
hirlerin medeni yaşamı, vatandaşların mülk hakkının 
tespit ve tevsiki ve bunların intikaline gerekli işlem
leri yapmakla görevli bu Genel Müdürlüğün Bütçesi 
üzerinde daha ciddiyetle durmak gerekirdi. 

Bu görevi esnasında bu Genel Müdürlük tapula
ma işlemini ifa ve ikmal etmedikçe Hazinenin de 
büyük çapta gelir kaybına uğradığı malumunuzdur. 

Bu kayıplar : 
1. Emlak ve Arazi Vergisi; tapuya tescil olun

madıkça kayba uğramaktadır. 

2. Tapusuz gayri menkuller alım ve satımında 
Emlak ve Arazi Alım Vergisi de devletçe tahsil olu
namamaktadır. 

3. Yine bu cümleden olarak tapu harcı ve Ma
li Denge Vergisi kaybı olmakta ve Hazine zarara uğ
ramaktadır. 

Veraset ve İntikal Vergisi tapusuz taşınmazlardan 
tahsil edilememektedir. Hazinenin bu yolda uğradığı 
milyarları bulan kaybı ve sıhhatli olmayan arsa ve 
arazi satışlarının önlenmesi için biran evvel yurt ça
pında kadastro çalışmalarının ikmali gerekmektedir. 

Ayrıca, milyarlara mal olan kasabaların ve şehir
lerin imar planları, hisseli arsa ve arazi satışlarıyla 
altüst olmakta, tüm emekler boşa gitmekte, birçok 

" yurttaş da bazı arsa spekülatörleri tarafından aldatıl
maktadır. 

Tapulama özel bilgi isteyen bir ihtisas işidir. Bu 
Genel Müdürlüğün teknik personelinin çoğu tapu 
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kadastro okullarından yetişmektedir. Bir teknik ele
manın yetişmesi zaman ve tecrübe gerektirmektedir. 
Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı 
kadastro müdürlükleriyle, tapu sicil muhafızlıkların
da kadrosuzluk nedeniyle personel tutmak mümkün 
olamamaktadır. Ayrıca, mahalli örgütler binbir müş
külat ve yokluk içinde görev ifa etmektedirler. Her 
türlü imkânı sağlayarak, çoğu baremin alt derecesin
de olan bu personeli kadrosuzluktan terfi etmemek 
durumundan kurtarmalarını Sayın Devlet Bakanı ve 
Sayın Maliye Bakanıçdian ehemmiyetle talep etmek
teyiz. 

Kırtasiye yönünden diğer dairelerden yardım bek
lemek durumunda olan hu. kuruluşu mutlaka kurtar
mak gerekmektedir. 

Yine, arazide çalışan teknik personele her türlü 
araç ve gereç imkânı sağlanarak, fazla mesai ve mah
rumiyet bölgelerinde görev yapanlara da maddi ola
nak sağlanarak, bir an önce Türkiye'de tapulama iş
lerinin ikmali gerekmektedir kanısındayız. 

Geçen 5 yıllık planlarda gösterilen hedeflere ula
şılamayacağı anlaşılmaktadır. Bugünkü teknik imkân
lardan da yararlanılarak kadastro tapulmasına ağır
lık vermek gerekmektedir. Kadastro tapulaması ik
mal edildiği takdirde, hukuk davalarının büyük bir 
bölümlü önlenmiş ve vatandaşlar arasındaki arazi ih
tilafı da sona ermiş olacaktır. Köylerimizde arazi ih
tilafından doğan davalar ortadan kalktığı gibi, birçok 
cinayet davalarının nedeni de önlenmiş olacaktır. 

Bu arada konuşmama son vermeden evvel, ka
dastro tespiti kadar önemli olan bir hususu da Yüce 
Heyetinize arz etmek isterim. Yapılan tapulama tes
pitlerinden sonra, ihtilafsız olan parseller tapuya tes
cil olunarak hak sahiplerine tapuları verilmektedir. 
Ancak, ihtilaflı ve itirazlı parseller tapulama mahke
melerine intikal etmekte ve taraflar arasındaki ihti
lafı bu mahkemeler hallettikten sonra hak sahibine 
tapusu verilmektedir. Ancak, üzülerek ifade etmek 
isterim ki, birçok ilçemizde tapulama tespiti bitiril
miş ve fakat, ihtilaflı dosyalar, parseller tapulama 
mahkemelerine intikal ettiği halde birçok yerde tapu
lama hâkimi bulunmadığından dosyalar ve davalar 
sürüncemede kalmaktadır. Bu nedenle istenen netice 
elde edilememektedir. 

Buna kendi seçim ıbölgem olan Malatya'dan bir 
misal vermek isterim : 

Malatya merkez ilçesinde 7 seneden beri tapula
ma hâkimi bulunmamaktadır. Bu hususu, her ne ka
dar özerk bir kuruluş olmakla beraber Yüksek Hâ-
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kimler Kurulu nezdinde takip etmesini Sayın Bakan
dan bilhassa istirham etmekteyim. 

Konuşmalarıma burada son verirken Yüce Heye
timize şahsım ve Grubum adına saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Mehmet Irmak; buyurunuz. 

MHP GRUBU ADİNA MEHMET IRMAK (Ço
rum) — Sayın Başkan, sayın miüetvelcıilleri; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bütçesi üzerinde 
Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini beyan et
mek için huzurlarınızda bulunuyorum,. Şahsım ve 
Grubum adına Yüce Meclisi saygiikrımla selamlıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, şu anda bütçesini müzakere 
etmekte bulunduğumuz Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğümüz, devlet hizmet ve görevlerinden en ağı
rını, en müşkülünü üstlenmliş ve ifa etmekte bulunmak
tadır. Bu ağırlık, bu müşkülat tapu ve kadastro işlem
lerinden yararlananların milyonlarla sayılmasından 
doğuyor. Türk ihsanının; köylüsü, kentlisi, işçisi, me
muru, esnafı, serbest meslek mensupları, tüccarları 
ve işverenleri ile gerçek ve tüzel kişileriyle her kesim
den büyük kitleleri ilgilendirmesinden hizmet müş
kül oluyor. Hizmet alanları bütün ülke sathına yay
gın olduğu için zorluk çıkıyor. Yine hizmetin arazi
de kısa bir mevsimde verilip en uzun zamanlarında 
büro mesaisine geçilmesinden güçlük hâsıl oluyor. 
İş sahiplerinin büyük kesiminin köyden, kasabadan 
belirli zamanlarda ilçelere, illere, tapu hizmetinin ve
rildiği mıntakalara gelmesinden de iş terakümü ol
makta ve kısa zamanda işler yürümediğinden şikâ
yetler ve hoşnuzsuzluklar süregelmektedir. 

Bu kuruluşa görev ve yetkileri 29 . 5 . 1:936 tarih
li 2997 sayılı Teşkilat Kanunu, 2613 sayılı Tapulama 
Kanunu, 766 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun ve 
tüzüklerle verilmiş bulunmaktadır. Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü, aynı zamanda Medeni Kanu
numuzun gayri menkul mallara ait koyduğu esas
lara göre hizmet vermektedir. Bu yönüyle Medeni 
Kanunumuzun tatbikçisi mevkiindedir. Bu tatbika
tın düzgün ve yerinde olmasından toplumda mem
nunluk husule gelmektedir. Aksine, hizmetlerin ak
sak ve hatalı olmasından da uyuşmazlıklar, davalar, 
mizalar hâsıl olmakta, hoşnutsuzluk yayılmakta; fert
ler, aileler, gruplar, kitleler için dert ve ıstırap kay
nağı teşkil etmektedir. 

Bu sebepledir ki, Tapu Kadastro Teşkilatının 
ihmali dert ve ıstırap, ihyası ise Devlet ve toplum 
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için huzur ve saadet kaynağı olmaktadır. Tapu ve 
Kadastro hizmetlerinin amacı, mülkiyet konusu ola
bilecek nitelikteki her türlü gayri menkul mallarla, 
Medeni Kanunun emrettiği tapu sicil nizamını kur
mak, muhafaza etmek, araziye taalluk eden kalkın
ma ve yatırım projeleri için gerekli haritaları yaptır
maktır. 

Toprak ve Tarım Reformu tatbikatı, sulama, ba
raj, yol, turizm ve yatırımları, imar planlan düzen
lemeleri ve gayri menkul mallar, vergi adaletinin te
mini, yıllar süreri ihtilafların hallıi, tapu ve kadastro 
işlerinin süratle bitirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Tapulama ve kadastro çalışmalarının amaçları 
aynıysa da, uygulama alanlarının; şehir, kasaba ve 
belediye hudutları veya köyler olması, ayrıca dayiaın-
Idıkları kanunlar itibariyle farklı hizmet nevileridir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görev
leri; mutat günlük tapu işlemleri, tapulama ve kadast
ro işlemleri, tapu arşiiv hizmetleri olmak üzere 3 ana^ 
grupta mütalaa olunabilir. 

Mutat tapu işlemleri; taşınmaz malların alım sa
tımı, bağışlanmaları, taksimi, trampa, bakma vaadiy
le devri, kat irtifakı, kat mülkiyeti, rehün edilmeleri 
gibi çeşitli biçimlerde fertler, Devlet ve kamu idare
leri ve tüzelkişiler aralarında yapılagelen muamele
lerdir. 

Günümüzde kat mülkiyeti geniş ölçüde gelişme 
kaydetmiş, hisseli satışlar çok yaygınlaşmış, gayri 
menkul rehini karşılığında krediler çok artmış bulun
duğundan; Emlak Vengüsi Kanununun beyanname 
esası getirmesinden, günlük tapu işlemleri sayısı çok 
artmıştır. Bu haller hizmeti güçleştirdiği gibi, teşkila
tı genişletmeye, iş hadimlerine göre tapu sicil mııha-
fızhkîarının sayılarım artırmaya ilgilileri zorlamış
tır. Halen tapu sicil muhafızlıklarının sayıları 690'ı 
bulmuştur; daha artmlası da beklenebilir. 

Muıtat tapu işlemleri adaletle, mahkemelerle de 
yakından ilgilidir. Devletin beli başlı görevi adaletin 
tevzii yönünden de tapu sicil muhafızlıklarının, fen 
amirliklerinin, Genel Müdürlüğün Vazifeleri çok 
ağır ve önemlidir. 

Tapu, fen işlerinin ve muhafızlarının bir kı
sım hataları, fertler arasında ihtilaflar doğurmakta, 
mahkemeler yıllarca işgal edilmektedir. Pek çok emek 
ve servet heba olmakta, binalar yıktırılmakta, onarıl
makta; vatandaşlara ağır külfetler yükletilerek hak
ları teslim edilememektedir. Tapu sicil muhafızlık
ları ve fen elemanları aynı zamanda mahkemelerde 
bilirkişilik görevleri de üstlendiklerinden, mutat işle

rinde mahkeme ve adalet daireleriyle el ele durum
dadırlar. Adli muameleler tapu sicil muhafızlıklarının 
görevlerini artırdığı gibi, günlük mesai süresinin mü
him bir kısmını da almaktadır. 

Tapu sicilinin bu hizmetlerindeki aksamalar, ge
cikmeler, davaları sürüncemede bıraktığı, fuzulen 
uzattığı gibi, vatandaşlara da dert ve ıstırap kaynağı 
teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, adalet meka
nizmasının zamanında, ciddi ve adalete uygun biçim
de işleyebilmesi vatandaşlar aralarında ma! ve can 
kayıplarının giderilerek huzur ve sükûnun sağlana-
•bilmesi için tapu ve kadastro hizmetlerinin hatasız, 
kusursuz, noksansız yerine getirilmesinde Devlet için, 
milletin fertleri için sayısız faydalar vardır. 

Tapu sicil muhafızlıklarının günlük işlerinde ay
nı zamanda Maliye teşkilatına yardım karakteri de 
vardır. Tapu harçlarından başka birçok vergiler de 
tapu sicil muhafızlıklarının çalışma ve katkılarıyla 
tahsil edilebilmektedir ki, bu suretle temin edilen 
Hazine gelirlerinin miktarı 10 milyar lirayı aşkındır; 
yeni vergi ve harçlarla bu miktar daha da artacak
tır, 

Sayın milletvekilleri, şimdi de amaçlarına biraz 
önce kısaca temas eylediğim tapulama ve kadastro 
hizmetlerinden söz etmek istiyorum. 

Tapulama, 766 sayılı Kanun gereğince bucak ve 
köylerde sürdürülen kadastro tespit işlemleridir. Bu 
çalışmaları verimli ve yeterli göstermek için, vuku 
bulacak tenkitleri hafifletmek için, miktarlar zikret
mek, rakamlar sıralamak usul haline gelmiştir. 

Halen kanun gereğince 116 bölgede 508 ekip ha
linde tapulama çalışmaları sürdürülmektedir. Aynı 
bölgelere bağlı biçimde yetki ile 342 yerde yatırım 
ve benzeri işlemlerin zorunlu kıldığı tapulama çalış
maları yapılıyor. 

Afet bölgelerinde, öncelikle yerleşim alanlarımda, 
sanayi ve turistik yatırım bölgelerinde müstakil böl
ge açılmayan hallerde bu gibi yetki ile görevlendir
meler ve hizmetler yaptırılmaktadır. 

15 567 köyün tapulaması ele alınmış, bunlardan 
14 134 köyün tapulaması tamamlanmıştır. 1 381 köy
de tapulama işlemleri ise bitmek üzeredir. Tapulama
sı biten köylerdeki parsel adedi 15 milyondur ve yüz
ölçümleri de 175 milyon dönümü bulmaktadır tarzın
da resmi ve vaatkâr beyanlara bütçe ile ilgili broşür 
ve raporlarda rastlamaktayız. 

Yine 2613 sayılı Kanuna göre il ve ilçelerin bele
diye sınırları içinde kadastro çalışmaları da rakam-
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larla ifade edilirse 53 ilin ve 152 ilçenin kadastroları 
bitkilımiştir. Halen 11 ilde ve 128 ilçede 89 adedi ba
ğımsız, 50 adedi yetki ile olmak üzere toplam 139 fa
al kadastro bölgesi bulunduğu kayden ifade edilmek
tedir. 

1979 yılı yaz çalışma mevsimi sonu itibariyle 
2 284 000 küsur parselin kadastrosu bitirilmiştik. 

Yurdun çeşitli gölgelerinde yaklaşık 79 bin par
selin acil kadastroları 7269 ve onu tadil eden 1051 
sayılı özel Kanunları gereğince zamanında sonuçlan
dırılmıştır. 

Bütün bu istatistiki rakam ve beyanlar, artık her 
bütçede sıralanan klasik beyanlar haini almıştır. Bir 
ölçüde başarı gibi kabul edilse bile bu rakam ve ifa
deler, işin üzerinde durulmayan, gözlerden uzak tu
tulan yanlarını, tenkitleri, zihinlerde beliren istifham
ları bertaraf edemez. 

Sayın milletvekilleri, Tapulama Kanunu 1936 ta
rihini taşımasına ve 45 yıl içinde 14 134 köyün ka
dastrosunun biltiirilebiilimösline göre 80 küsur bin yeıülie-
şlim merkezinin tapufllaıma işlerinin biıtıitriillıetbüflimıetsii içlin 
ıdaiha 14 ıü ve yiMiercıe İçenin kadasıtmolliarıınıın hitiırliilıebil-
ımıesü liçiin daha kaç 45-50, ydan geçmıesıinıi bekHemıek ge
reklidir. Bugünkü çalışma temposuyla demek oluyor 
ki, daha 100 yılda tapu kadastro hizmetleri tamamla
yacaktır.; 

Köylerden kasaba ve şehirlere göç devam ettiği 
sürece gecekonduların çığ gibi büyüdüğü, olmayacak 
yerlere, dağ yamaç ve tepelerime inşaat hızla tırman
dığına göre şehirlerin kadastrolarının ikmali gerçek
ten mümkün olacak mıdır? Ülkenin neresine giderse
niz gidiniz aynı manzarayı esefle görürsünüz. Arsa
llar, inşaat ve yerleşim alanları, yüksek çevre, verim-
'siz arazilerden taban araziye, çok verimli tarım top
raklarına süratle kaymaktadır. Kolaycalık, artsa spe-
külasyonculuğu, vurdumduymazlık, ilgi'sizlik gibi top
lumsal illetler toprak kaybına sebep oluyor ve halen 
topraksız köylüden, çiftçiden toprak dağıtım ve re
formundan bahisle kendimizi avutma pollilkasında 
günü gün ediyoruz. 

Tarım arazileri ıisrafı diyebileceğimiz bu husus 
özel sektörde böyle olduğu gibi, doğrudan veya resmi 
(sektörün katkısı ve desteğiyle yapılan girişimlerde de 
böyledir. Küçük esnaf siteleri, sanayi siteleri, organize 
sanayi bölgeleri, özel sanayi teşebbüsleri herbiri, bağ, 
bahçe, zeytinlik, tarla gibi her çeşit tarıma elverişli 
'arazileri, arsa ve inşaat alanı haline geltirmıelköeldirler. 
Bunlara devamlı tapu kesmekle mi, bunların cins tas
hihlerini yapmakla mı tapulama ve kadastro hizimdt-
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leri ikmal edilecektir? Doğrusu meralk konusudur. 
Muhtelif kuruluşlar arasında iritibat, koordinasyon, 
tapu ve kadaistro işlerini yönüiendirme, düzenleme, sü
ratlendirme ne zaman ele alınacaktır? 

Arazi kullanımındaki savurganlığa bir misal ola
rak da, miras yoluyla tarım arazilerinin mütemadi 
paylaşılması ve küçülmesi, bu sebeple de, sahipleri ta
rafından terk edilmesi gösterilebilir. Bu, tatbikatta, 
köylü ve çiftçi ailelerinin göçünü teşvik etmekte, nü
fus hareketlerine yön vermektedir. Elbette tek başına 
Tapulama Genel Müdürlüğünün değil, devlet ve hü
kümet politikasıyla ve Meclislerimizce bu konu üze-
ırinde ciddiyetle durulmalıdır kanısındayız. 

çiftçiyi topraklandırma kanunu tatbikalff cümle-
'sinden köylüye verilmiş bulunan araziler de bugün 
layıkı veçhile kullandırılma imkânından mahrumdur. 
Bu gibi arazilerin kanuni sürelerinin dolduğu, 20-25 
yıllık süre geçtiği, tasarruf ve temlik haklarının mut
lak olarak kullanılabilir olması gerektiği halde, en- • 
gellemelerle tapu işlemleri yapılmamakta, hatta kredi 
sağlamak için bankalara ipotek etme imıkân'ları dahi 
men edilmektedir. Tapu işlemlerinde köylü ve çiftçi 
aleyhine bu g'ibi sızlartmailara son Verilmelidiir. 

'Yapılabildiği kadarıyla tapulama ve kadastro iş
leri üzerinde durduğumuzda yine görürüz ki, kısmen 
çalışmaların yetersizliğinden, baızen de ihtilafların 
sürdürülmesinde, kişilerin özel yararlarından dolayı 
'ihtilâflar çıkarılmaktadır; bunların uzaması da tapu
lama hizmetleri için zaman, emek, işgücü kaybını mu
cip olmaiktadır. 

Tapulamadan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri 
tapulama mahkemeleridir. Tapu kadastro hizmetlerinin 
bihakkın yapılmamasından zuhur edecek uyuşmazlık
ların mahkemeleri etkilediği, keza tapulama mahke
melerini ve Yargıtay safhasının tapu tescil işlemlerini 
geciktirdiği gerçektir. Tapu Ve kadastro çalışmaları
nın daha büyük bir titizlikle yürütülmesi işleri 'kolay
laştıracak, davaları azaltacaktır. Halen tapulama mah
kemelerinin bağımsız olanları 75 ve yetkili olanları 
377 olmak üzere 452 dür. Tapulama mahkemelerinin 
daha süratle çalışır hale gdürilmesi için teşebbüsler, 
çalışmalar yapılmalıdır. Tapulama mahkemelerinin 
her birinde ortalama 20 adet dava bulunduğunu farz 
edersek 9-10 bin dava var dermektir ki, tapu kadastro 
işlem'lerinin ağır aksak gittiğini bu . rakamlar ifalde 
eder. 

Tapu arşiv hizmetlerine gelince; iımiparatoriulk ve 
Cumhuriyet döneimlerirnize ait olmak üzere 50 - 60 
milyonu aşkın tarihi değere de haiz tapu kaydı bu 
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Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir. Bu 
'değerli kayınların eski yazılı olanlarının yeni yazıya 
çevrilmesi büyük gayret ve himmet beklemektedir. Bu 
'kayıtların mikrofilmlerle aırşivlenmesi ve yüklsek ka
pasiteli bilgisayarların bu hizlmete tahsisi, çalışmaların 
modernleştirilmesi, süratlendirilmesi için gereklidir, 

Tapu kadastro hizmetleri için 1980 yılı bütçesine 
630 milyon lira yatırım ödeneği konulmuştur. Alım 
gücü düşünüldüğünde bunun yetersizliği kendiliğinden 
oritaya çıkar. Teşkilatın, beklenilen teknik ve geliştiril-
ımiş çalışmalıları yapmayacağı açılktır. Keza, cari har-
oamıalar için 1 673 072 000 İra ve transfer giderleri 
için de 3 167 000 lira olmak üzere toplam 2 306 239 000 
'lira ödenekle istenilen hizmetlerin verilemeyeceği 
aşikârdır. 

Vergi ve harçların artması da tapulama hizmetle
rini engelleyecektir. Esasen vatandaşlar tapu ve ka
dastro işleri için yüksek harçlar, dava masrafları ve 
görülmeyen masraflar biçiminde pek ağır külfetler 
altındadır. 

Milyarlarca lira gelirin sağlanmasına amil olan bu 
Genel Müdürlüğe 2 milyarın biraz yukarısında öde
nek ayrılmasını yetersiz buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, samimi inancımız odur ki, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri için 
daha çdk ve yeterli ödenek ayrılması ve 20 - 30 yılda 
bitirilemeyeceği iddia olunan bu hizmetler 21 nci 
asra kalmadan bitirilebilsin; Türk insanı bu yönden 
huzura ve layık olduğu hizmelfclere kavuşabilsin. 

Bütçenin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
teşkilatına, aziz miie'üimize, vatanımıza hayırlı olması 
dileğiyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
(MHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şahısları adına lehte Sayın Çatalbaş, buyurunuz. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşülmekte 
olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek üzere huzurla-
rnnızdayım. Kanuşmama başlamadan önce Yüce Mec
lisin değerli üyelerini saygılarımla selamlıyorum. 

Türklerde toprak kadimden beri üzerine zaferler 
ve destanlar yazılan çok mübarek, büyük bir değer 
taşır Bizim Anayasamızın 36 ncı maddesi mülkiyet 
hakkından bahseder. Bu madde aynen, «Herkes, mül
kiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak 
'kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mül'kİ-
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i yet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı ola-
I maz» demektedir. 

37 nci madde «Toprak Mülkiyeti», 38 nci madde 
de «Kamulaştırma» ile ilgili hükümleri taşımaktadır. 

* Şimdi Medeni Kanunumuzun 638 ve 639 ncu.mad-
I deleri de, geçmişte adi zaman aşımı ve fevkalade za-

zaman aşımımdan mütevellit yurdun dört köşesinde ta-
I pudan gelen ve binlerce, milyonlarca, çözüme bağla

namayan, mahkemelerde konularla doludur. 

Son yıllarda, Tapu ve Kada'stro Genel Müdürlüğü 
kurulduktan sonra, kada'stro geçmeyen köylerimize 

I ve yerlerde bu mahkemelerde bekleyen davalar daha 
j da beklemeye kalmışlardır. Kendi bölgemde, Gümüş

hane'de, «Bu davalara neden bakılmıyor, neden so
nuçlanmıyor?» diye arkadaşlarla görüşürken, «Henüz 

I kadastro geçmedi, geçmeden de bunların sonuçlanma
sı bir değer taşımayaca'k ve bu yolda da işte mülkiyet 

I halkkı tam manasıyla ait olan kimseye intikal ede-
I meyecek» gibi sözler duydum. 

I Şimdi, 2015 ve 299 sayılı kanunlarımızla taşınmaz 
I mallara ait hükümleri, başta Medeni Kanun olmak 
I üzere, götürmdkte olan bu değeri kuruluşumuzdaki 
I çalışmaları satır başlarına değinerek özetlemek istier-
I sek, taşınmaz malların alım satım, bağışlama, intikal, 
I taksim, trampa, ölünceye kadar balkma akdi, kat irti

fakı, kat mülkiyetti, rehin işleri gibi hizmetleri il, ilçe 
I ve bazı bucaklarda tapu sicil muhafızları tarafımdan 
I yürütülmesi, kat mülkiyetimin ve hisseli satışların sü-
I Tekili artışı, Emlak Vergisinin getirdiği beyanname usu

lü, tapu dairelerindeki iş hacminin yoğunlaştırılması 
I medeniyle olumlu sonuçlara götiürülememekitedir. 

Ayrıca, mülkiyete konu olabilecek tüm taşınmaz 
I mallarla ilgili Medeni Kanunumuzun öngördüğü tapu. 

'sicil düzenini kurmak ve toprağa ilişkin yatırım pro-
I jeleri için gerekli olan haritaların yapılması ve bir an 
I önce neticelendirilmesi de, çalışmalarım öncelikle ta-
I nınacak maddeleri, gündemi içine alınmalıdır. 
I Tapulama ve kaldaisltro işleri 1936 doğumlu ve 766 
I sayılı Tapulama Kanunu gereğince 1'16 bölgede ve 
I 508 ekip halinde yürütülmesine karşın, olumlu so-
{ nuçlar aldığı da iddia edilemez. Bu çalışmaların daha 
I da hıizilandırılmaısımn gerektiği kanışımı taşımak'tayım. 
I Tapulamadan doğan uyuşmazlıkların bölge tapu-
I lama mahkemelerinde bakıldığı da heplm'iz tarafından 
I bilinmektedir. Şu kadarına işaret etmek işitiyorum ki, 

766 sayılı Yasa bugünkü ihtiyaçlara cevap vermekten 
I çdk uzaktır. Saiyım Devlet Bakanının ve bakanlığın, 
I ilgililerin Yüce Meclislere bu yasa tasarısını bir an ön-
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oe sevk etmelerinde büyük isabet olacağı görüşünde
yim. 

Tapulama ve arşiv hizmetleri. konusunda da Os-
ıman'U imparatorluğundan kalma ve bir değerli arka
daşımın da belirdiği gibi, hâlâ 55 - 60 milyon cüvarın-
ıda tapu kaydı arşivlerde muhafaza edilmektedir; £a-
'kat gene bir konu gereğince benim de şahit olduğum 
bir husus var ki, kayıtları değerlendirecek ve çözebi
lecek büyükleri sayısı da gün geçtikçe azalmakta Ve 
h'a'üta sayıları parmakla gösterilebilecek kadar az ol
duğu da bilinmektedir. Bu bakımdan, bir an önce 
- tapu mülkün temeli olduğuna göre - bu hususun çö
züme kavuşturulması ve tekriik imkânlar muvacehe
sinde çözüme kavuşturularak bu tapuların arşivlerde 
bu şekliyle saklaniması gereğimle işaret etmek istiyo
rum. 

Bu görüşlerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçemizin mömleketirriize ve milletimize hayırlı 
uğurlu olmaSıinı, ilgili kuruluşa başarılı çalışmalar 
götirmes'ini temenni öder, Yüce Meclise saygılar suna
rım ve teşekkür ederim. (Alkiişlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakam Sayın 
Orhan Bren, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ORHAN BREN (Ankara) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Gruplar adına yapılan görüşmeleri büyük bir dik
katle dinlemeye çalıştık. Arkadaşlarımın tapu ka-

' dastro mevzuunda söyledikleri hususların tamamı 
'Hükümetçe dikkatle takip edilecek ve ele aldıkları 
hususların en iyi şekilde uygulamasına gayret göste
rilecektir, 

Rejimin temel ilkelerinden mülkiyeti bir sicil dçin-
de bulunduran Tapu Kadastro teşkilatı asırlık hiz
metlerine yenilerini büyük bir gayretle yapmakta ve 
ayrıca köyde, şehirde yürüttüğü (kadastroları en iyi 
şekilde yürütebilmenin gayreti içinde olmaktadır. 

Yalnız, diğer devlet dairelerinden ayrı olarak, Ta
pu Kadastroya senelerdir üvey evlat muamelesi ya
pılmış, devlet bütçesinden kâfi para evvelden beri 
verilememiştir. Bu defa da gönlün arzu ettiği nis
pette tapu kadastro hizmetleri için bütçe içinde öde
nek ayrılamamış bulunuyor. İnşallah önümüzdeki se
nelerde daha fazla ödenek ayrılmak suretiyle tapu 
kadastro hizmetlerinin süratle yurt sathına yayılması 
temin edilecek ve esasen mevcut olan hizmet görme 
potansiyeli maddi imkânlarla da takviye edilmek su
retiyle gecikmiş bulunan yurt kadastrosunun bitiril
mesi işine daha büyük bir gayretle girişilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, köy tapulama kadastrosun
dan bazı rakamları vermek istiyorum; çünkü sözcü 
arkadaşlarım bu mevzu üzerine tevakkuf ettiler. Yıl
da ortalama 800 bucak ve köyün tapulaması halen 
yapılabilmektedir. Tapu Kadastronun, bunun daha 
fazlasını yapabilecek kapasitede olduğu tarafımızdan 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Eğer, 'kaynaklar daha 
fazla miktarda verilebilmiş olsa idi, bu miktarın daha 
da artırılabilmesi mümkün olacaktı. Bakanlığım bunun 
artırılması için sene içinde de gayretler sarf edecek
tir ve bu rakamın yükselmesine gayret sarf edecektir. 

Köylerde çalışan personel yekûnu 3 bindir. Bu per
sonelin de daha verimli çalışması için neler icap edi
yorsa, onlar için gerekli gayretler gösterilecektir. 

(Muhakemeleri köylerde görmekte olan tapu ka
dastro hâkimlerinin keşif ücretlerinin bir miktar yük
seltilmesi için Bütçe Komisyonunda yapılan faaliyet
ler netice vermiş, bu bütçe içinde keşif ücretleri bir 
miktar artırılmış olarak önünüze geliyor. 

Halen Türkiye'nin .<% 44'ünün kadastrosu yapıla
bilmiştir. Bir değerli arkadaşımın ifadesine göre, ha
kikati ifade etmiş bulunuyor, yapılan tespit doğru
dur. Bu tempo ile gittiği takdirde Türkiye'nin ka
dastrosunun daha 15 sene bitirilmesi bahis konusu 
olamıyor. {Halbuki çok modern aletlerle ve imkânlar
la mücehhez bulunan Tapu Kadastronun eğer bu im
kânları geçmiş senelerde de iyi değerlendirebilmiş ol
sa idİ, mesela uçaklarının, komp üt ürünün transfer ih
tiyaçları görülmüş, dışarıdan yedek parçaları getirile
bilmiş olsa idi, kadastro hizmetlerinin daha da bir 
hızlanmış olarak yürütüleceğinden şüphe yoktu. 

Şehir belediyelerinin şehir içindeki kadarstro hiz
metleri de süratle görülmeye çalışılmakta ve bunun 
için de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde büyük 
bir gayret gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, (Hükümetimiz, aldığı cesur 
kararların içinde, biraz evvel burada konuşan Halk 
ıPartili arkadaşımın lifade ettiği gibi, vergilerde de 'bazı 
yeni tedbirler almış; bu arada emlak alım vergisi ve 
topu kadastro harcı da günün ihtiyaçlarına cevap ve
recek duruma getirilmiş, mali denge vergisinin kaldı
rılması ve yerine yeni bir harç getirilmesi suretiyle 
ve bütün bunları Maliye ile beraber tapu dairelerinin 
tahsil etmesi imkânları ortaya çıkmıştır. Artık tapu 
alan bir vatandaşın Maliyeden, tapu dairesine, tapu 
dairesinden Maliyeye gitmek gibi sıkıntılarda kal
ması durumları da ortadan kaldırılmaya çalışılacak
tır, 
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Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın, Malatya'da ta- ı 
pulama davalarını görmek üzere müstakil hâkim ve
rilmesi talebi, biraz evvel burada sebketti. Bu mevzu 
ile ilgilenerek müstakil bir hâkimin 'gönderilmesi için 
gayret sarf edilecektir. I 

'Bir diğer arkadaşım, «Tapu kadasro yeniden kad- I 
rolaşmalt» dedi. i 

Tabii, bu öyledir de, esas itibariyle kaynak ve 
bütçe imkânları meselesidir. İnşallah önümüzdeki se- I 
nelerde, bu seneden başlamak: suretiyle yeni bir kad
rolaşma hareketine başlanılacaktır. 

'Mesken politikası ve gecekondu politikasına da te- I 
mas eden arkadaşlarımız oldular. I 

Değerli arkadaşlarım, gecekondu, biliyorsunuz, sa
nayileşmenin arttığı, ziraatte modernizasyonun gel- I 
mesi ve ailelerin büyümesi, yeni ailelerin teşekkülü, 
köyde ihtiyaçların görülememesİ gibi durumların or
taya çıktığı ahvalde, yeni aileler büyük şehirlerin et
rafında kendilerine iş imkânları bulmak üzere geliyor
lar ve oralarda buldukları Hazine arazilerine, belediye 
arazilerine ve bazen şahısların arazilerine tecavüz et
mek suretiyle gecekondular kuruyorlar. Bu gecekon
duların modernleştirilmesi gibi işlerle benim Bakan
lığıma bağlı Tapu Kadastro uğraşmaz; -bu, 'belediye
lerin görevi içindedir; bu, imar ve İskân Bakanlığı
nın görevleri içindedir. Ancak, tapu ve kadastro bu
gün güçlü 'bir kuruluştur. Tapu kadastro, isteyen be
lediyelerin gecekondu bölgelerinde kadastro işlerini 
süratle yapmaya hazırdır, imkânları içinde yapmaya 
hazırdır, Bu kadastrolar yapılır ve haritalara bağla
nırsa, bilhassa bu haritalar da imar haritalarına dön-
dürülürse; bugün yangın çıktığı ahvalde arazözlerin I 
giremediği, anarşik bir olay zuhur ettiğinde polis ve 
güvenlik vasıtalarının aralarına sokulamadığı gece
konduların yeni bir şehir hüviyetine büründürülmesi- I 
ne ve modern şehircilik imkânlarından da nasibini al
masına gayret etmek, o bakanlıkların da görevi ol- I 
malıdır; tapu ve kadastro bunlara yardım etmek I 
üzere 'hazırdır, görev 'beklemektedir. I 

Değerli arkadaşlarım, öyle ümit ediyorum ki, kısa I 
zaman içinde sözcü arkadaşlarımın bizden öğrenmek 
istedikleri hususların ibüyük bir kısmına arzı cevap et
tim. Sözlerime burada son verirken, Yüce Millet Mec- I 
lisini saygı ile selamlıyorum. I 

ÇAĞLAYAN EGE '(İstanbul) — Sayın Başkan, 
sorum var. I 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla Sayın Bakandan bir sorum olacak; eğer I 
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olanak varsa sözlü versinler, sözlü cevap veremezler
se yazılı cevap vermelerini rica ediyorum. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız konuş
ması sırasında, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 
bazı komünist görevlilerin olduğu ve bu görevliler 
yüzünden işlerin aksadığı, hizmetlerin yapılamadığını 
söylediler. 

Bu komünistler kimlerdir; kaç kişidir; haklarında 
bugüne kadar nasıl bir disiplin kovuşturması yapıl
mıştır? 

İşler neden aksamaktadır? 
Sayın arkadaşım lütfen bilgi verirlerse çok teşek

kür edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇAĞLAYAN EGE istanbul) — Başka sorum da 

var efendim. 
BAŞKAN — Olur efendim, bunu cevaplasınlar. 
DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 

— Sayın Çağlayan Ege'ye bu hususu yazılı olarak 
arz edeceğim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Benim soyadım 
«Eğe» değil, «Ege» dir, «Eğe» törpünün büyüğüdür 
efendim. 

BAŞKAN — İkinci sorunuzu rica ediyorum efen
dim; bu sorunuza yazılı cevap verilecek. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Türkiye'de, özellikle 775 sayılı Yasa uygulamasında 
büyük sıkıntılar olmaktadır. Arazinin bir bölümü 
Hazine arazisi, bir bölümü vakıflar adına olan ara
zilerdir. Oysa, 775 sayılı Yasa, belli bir süre içerisin
de bütün 'bu arazilerin hava haritalarının alınarak be
lediyelere devrini gerektirir. 

Bununla ilgili Sayın 'Bakan bundan sonraki hü
kümet çalışmalarında ve özellikle gecekondu bölge
lerinde çok büyük sıkıntılara uğrayan halkımızla il
gili ne gibi önlemler düşünmektedirler? Buna burada 
tabii cevap veremezler, yazılı olarak cevaplasınlar 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap rica edi
yorlar. 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Öyle yapacağız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracaklar 
efendim. 

Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Kahraman. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Türkiye 

Cumhuriyetinde tapulanaeak bir sürü araziler var
ken, bazı özel kişiler ormanla ihtilaflı veya^ Hazine 



ML Meclîsi B : 47 1 9 . 2 ; 1980 O : 1 

ile ihtilaflı yerlerin özel tapularını çıkarttırmaktadır-
lar; bu, Şarköy bölgesinde olmuştur.! 

Sayın Bakanımın ıbu konuyu incelemesini ve ne
ticeyi yazılı olarak bildirmesini... 

BAŞKAN — Sorunuz nedir Sayın Kahraman, so
ru?.. 

ÖMER [KAHRAMAN (Tekirdağ) — Soru : Tür
kiye Cumhuriyetinin resmi tapulanaeak yerleri var
ken, özel kişiler kadastrocu kiralayarak, ormanla, Hâ
zine ile ihtilaflı yerlerine özel tapu kadastro çıkart
maktadırlar; biliyorum, çıkarttırmaktadırlar, bundan 
Hazine ve orman zarar görmektedir. Bu konunun in
celenmesini... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ©akan. 
DEVLET BAKANI ORHAN EREN ((Devamla) 

— Kendisinden bir hususu ben sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Kendisinden soramazsınız da, arka
daşımız... _ 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Tenevvür etmek için, sualin aydınlığa çıkması ba
kımından. 

BAŞKAN — Hayır, ben de suali tespit edemedim 
de, siz cevap vermeye hazırlanınca... 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Nasıl cevap vereyim böyle bir suale? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yazılı ver
sinler efendim. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim. 
Teşekkür ederiz Sayın Kahraman. 
Buyurun Sayın Kocal. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakanımdan birkaç sorum var; cevaplandırılma
sını rica edeceğim. 

1. Son 2 yü içerisinde Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğüne kaç tane yeni kadro ihdas edilmiştir 
ve kaç eleman alınmıştır? 

2. Gene son 2 yıl içerisinde, Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün bütün şubeleri de dahil, kaç ele
man sürgün edilmiştir? 

3. Yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağ
lı bütün personelden kaç eleman, kaç memur arka
daşımız istifa etmiştir? 

4. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan
lardan, yıkıcı faliyette bulunmalarından mütevellit 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gözal
tına alınan kaç kişi vardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 

— Sayın Başkan, takdir edersiniz ki, bunu buradan 

cevaplandırmam mümkün değildir; yazılı olarak ce
vaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Takdir sizindir. 
Yazılı cevaplandırılacaktır. 
Sorular tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan; teşekkür ederiz. (AP sıra

larından alkışlar) 
Sayın Hasan Ali Dağlı?,. Yok. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Buyurun efendim. 

(CHP sıralarından alkışlar) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın 'Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Sabahleyin toprak reformu konusundaki görüşle
rimi sunmuştum; toprak reformunun bir yönü tapu 
kadastroyu ilgilendirdiği için, şimdi de tapu kadastro 
konuş undaki görüşlerimi... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — «Reform» deme, 
«toprak reformu» deme. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
«Toprak reformu» dur efendim; ama istersen «top
rak devrimi» olsun Sayın Dağdaş, daha iyi olur, da
ha köklü olur; ama şimdi kişisel görüşlerimi sunuyo
rum : Toprak mülikiyeti devletin temelidir, kişinin de 
en önemli hakkıdır. Hoşuna gitti mi Sayın Dağdaş? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Tamam, oldu. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Ancak, bu da kimisinde hiç yok, kimisinde pek 

çok olmamalı; bunu sabahleyin belirttim. 

Toprak dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlikleri 
önlemek de Devletin ıbaşta gelen ödevlerinden biridir. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, üstlendiği görev ve 
sorumluluk açısından önemli bir kamu kuruluşudur. 
2015 ve 299 sayılı Yasalarla tüm taşınmaz mallara 
ilişkin tapulama, kadastro, tescil ve sözleşme çalışma
larının yürütülmesini üstlenmiştir. Bu Genel Müdür
lük Başbakanlığa bağlıdır; Başbakanlıkta da, bu Ge
nel Müdürlüğü bir Devlet Bakanının sorumluluk ala
nına verirler; böylece, işler her dönemde başladığı yer
de ne ise, öyle yürür. 

Elimizdeki, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1980 
yılı Bütçe Raporuna göres Aralık 1979 ayı sonuna ka
dar Türkiye'de 14 134 köyün tapulaması tamamlan
mıştır. Cumhuriyetin 56 ncı yılında 14 134 köyün ta-
pulanması yapılabildiğine göre, bunu oranlarsak, ge
ride kalan 26 yılın tapulama işlemleri bu hızla 104 
yıl alacaktır. 1973 yılı bütçesinde de burada konuş
muştum, 23 yıl sonra Türkiye'deki tapulama işlemle
rinin bitirileceği, 1973 Mali Yılı Tapu Kadastro Ge-
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nel Müdürlüğü Raporunda yazılı idi. 1973'den bugü- I 
ne kadar kaç sene geçti arkadaşlar? 7 sene... Demek I 
ki, 16 sene sonra bu işin bitmesi gerekiyor. Halbuki, I 
benim yaptığım hesaba göre, 104 yıl tutuyor, oranlar- I 
sanız; 14 000 köy 56 senede yapıldıysa, 26 000 köy için I 
daha çok zaman gider, doğru orantıdır, tam 104 yıl I 
tutar. I 

'Bunun için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün I 
her şeyden önce tapulama hizmetlerinin hızlandırıl- I 
masında içten olmasını isteriz. 

iBen köylüyüm, verimsiz de olsa beş on parça tar
lam var; ne bende tapusu var, ne babamda tapusu 
vardı, ne dedemde vardı, ne de dedemin dedesinde I 
vardı. J 

Şimdi sayın arkadaşlar, bu tarlaları kim ekecek? } 
Halalarımız eğer hak isterse, biz diyoruz ki, «Hakkı
nız üvendirenin ucunda.» Yani, kendine güvenen gel
sin alsın. 'Bileği kuvvetli olan tarlayı ekiyor. Bir de 
zilyetlik davası olduğu için, 20 seneyi aştıktan sonra, 
tanık da buluyorsunuz, herkes malın üzerine oturu
yor ve böylece toprak işgal edilmiş oluyor. 

Sayın arkadaşlarım, bunları espri için söylemiyo
rum. Bugün köylerde kardeş kardeşi, kayın eniştesi
ni, yeğen halasını bir karış toprak için öldürmektedir. 
Köydeki ihtilafların 'büyük çoğunluğu toprak anlaş
mazlıklarından doğmaktadır. 

Ayrıca, köyler arasındaki ihtilafların büyük ço
ğunluğu da bundan doğmaktadıir. Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün köyler arasındaki sınırları çizme 
yetkisi yoktur. Ancak, meraların, otlakiyenin ve bir
çok eski işlenmiş tapulu tarlaların tescili yapılmadığı ı 
için köyler arasında ihtilaf sürüyor. Benim köyümle 
'beş köy arasında 137 yıldır devam eden arazi ihtilafı 
var; Kastamonu İstinaf Mahkemesinden naklen geli
yor bu, devam ediyor. Harcadıkları paraları boz
durup 50'er lira, 100'er lira yapsalar da o araziye 
serseler, emin olun, arazîyi örtecektir. Birçok avukat 
bundan zengin oldu; töhmet altında bırakmak istemi
yorum, birkaç yargıç bundan zengin oldu. Her yıl 
tapucuya odun, efendim nüfusçuya peynir gider; 
köylüden para toplanır. Köylüler de birbirleriyle 
sanki iki ayrı sınır devleti gibi geçinemiyorlar. Bizim 
(köyde Salim Ağa'nın kızı öldü, kızı öldü adamın; 
Sivricek Köyünde kızının cenazesine gidemedi. Be
nim babamın iki çocuğunu; bir oğlunu, bir damadını 
öldürdüler; bacaklarını balta ile kestiler. Şimdi, se
çimde de benim başımın kakıntıSı; «Nuri mebus olur
sa, bu araziyi köyüne tapulayaeak» diyor başka parti
nin adayları. Gidip anlatıyorum; «Arkadaşlar, köyle- | 
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rin arasındaki sınırlar devlet sınırı değildir; hepimiz 
Müslümanız, hepimiz kardeşiz, omuz omuza harp 
edeceğiz, etmeyin, gitmeyin;..:» fayda etmiyor. Sayın 
sorumlulardan rica ediyorum, bu kanayan yarayı 
durdursunlar ve en kısa sürede şu topluma işlerini 
lhızlandırsınlaı,. 

ÖMİÖR ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Şehirli bunu 
anlamaz ki, şehirli bunu bilmez. 

NURÎ ÇEUÎK YAZICIOĞLU (Devamla) — Evet, 
anlamaz; şehirli bunu bilmez; bunu köylü biliyor, 
yaşayan bilir bunu. 

Tapulama hizmetlerini hızlandıracak, çağdaş tek
nik ve yöntemlerin geliştirilmesi bu işe yarayacaktır. 
Kadastro işleri de aynı; o da hızlandırılmalı. Şehir 
ve kasabalarımız bunun sıkıntısını çekmektedir; imar 
planlarını bu yüzden yaptıramamaktadırlar. 

Ayrıca, Orman Bakanlığının da tahldlt komisyonla
rı vardı, şimd'i bunu kadastro dîye değiştirdiler. Ra
pordan, Bütçe Komisyonu raporundan Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğünün 
işbirliği yaptığını, özellikle harita konusunda işbirli
ği yaptıklarını kıvançla öğreniyoruz. Acaba, Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü, orman kadastfosuyla 
da ilişki kurarak aynı yerlere gitseler, aynı yerlerin 
tapulamaları, kadastrolan birlikte yapılsa daha ya
rarlı olmaz mı diye düşünüyorum. Tabii, uzmanları 
bunu daha iyi bilirler ve beni bağışlarlar. 

Toprak reformunun gerçekleşmesi de büyük öl
çüde tapu kadastro hizmetlerinin hızlanmasına bağlı
dır. Tapulama işlemleri yapılamadığından birçok Ha
zine arazisi toprak ağalarının işgaline girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir önemli noktaya değine
ceğim: Bu ülke iyisiyle, kötüsüyle, hırsızıyla, temiiziy-
le bizimdir. Kimse alınmasın; Türkiye'de, üzerinde en 
çok dedikodu yapılan ve büyük bir kısmı da gerçek 
olan, rüşvetin en çok alındığı söylenen yer tapu daire
leridir. Üstelik, tapu dairelerindeki rüşvet artık meş
rulaşmış; gayet açık. Sîze bir şey söyleyeyim; bura
daki bir memurla görüştüm, diyor ki: «Arkadaş, hiç 
değilse bir paket sigara parası alamazsam gece uyu
yamıyorum, bunun hastası oldum; tedavisi nedir?» 
diyor. Buna bir çözüm getirelim. 

'Büyük Milletin Büyük Meclisi, eğer tapu dairele
rindeki kamu görevlileri geçinemiyorîarsa, kıralım 
saralım, bir yerlerden verelim; buradaki kamu gö
revlilerinin gözünü, gönlünü doyuralım; ondan son
ra xtekrar yapıyorlarsa ve bu bir hastalık haline gel
diyse, psikiyatr iste mi gidecek, akü hastanesine mi gi
decek, o arkadaşlar da anlayış göstersinler, tedalvi et-
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tirelim; Ötekileri de yollayalım cezaevlerine, cezalarını 
çeksinler. Korkunç derecede rüşvet vardır, bediiye 
vardır. Üstelik, bir de şu var: Efendim, çantaları yok
muş, çanta alınmalıymış; kâğıtları yokmuş kâğıt alın
malı ymış... Burada açıklamayacağım, zorlanırsa açık
larım; eğer kâğıt yoksa, Devlet kâğıdını birkaç spe
külatöre verip de, kâğıt fabrikalarından vurgun yap-
tıracaksa, Devlet dairelerine versinler. 

BAŞKAN — Sözünüzü bitiriyor musunuz? Süre
niz doldu da... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — Bi-
itiriyorum Sayın Başkan, bağlıyorum; ,çok teşekkür 
ederim. 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara) — 
Sayın Başkan, yeniden söz hakkı doğmaması için 
arz etmem gerekiyor. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara) — 

Efendim, şahıslar itham ediliyor. Lütfen isim versin
ler, derhal, hakkında muamele yapalım; tahkikat yap
mak üzere isim rica edeceğim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — Be
yefendi, Sayın Bakan, yarın telbdili kıyafetle Anka
ra'nın herhangi bir tapu dairesine gidelim, zatı âliniz
le beraber gidelim, köylü giysisinde; eğer sizden 
rüşvet almazlarsa, şu Meclisin ortasında beni vurun. 
(Gürültüler) Vurun! Mümkün değil, mümkün değil, 
yani... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İki sene nere
deydiniz, niye yapmadınız, düzeltmediniz? 

NURİ ÇELfK YAZICIOĞLU (Devamla) — Be
yefendi... 

BAŞKAN — Sayın hatip süreniz tamamdır, sözü
nüzü bağlayın, son cümlenizi rica ediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, Sayın Başkan, bitiriyorum. (Gürültüler) 

Sayın Başkan, bu dışarıda söylenenler, arkadaşları
mın oradan söylemeleri, sözlerimin ilgi çektiğinin 
'.belirtisidir; teşekkür öderim. 

İki senedir Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarın
da nöden yapılmadığını soran bazı arkadaşlarım var; 
lütfen dinlesinler...: 

ıBAŞKAN — Süreniz tamamlandı, bitti efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — Bi

tiriyorum.. 
Bu, filan partinin, falan fartinin işi değildir; hu, 

kötü hir alışkanlıktır. Kazanılmış alışkanlıkların kö
künden silinmesi çok güçtür. Onun için başlarına! 
nöbetçi de koysanız, adam alır. Benim gözümün önün-
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de, iki sene önce, 3 kere tuvalete çıktı, Çankaya Ta
pu Dairesinde aldı. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara) — 
Sayın. Başkan, bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmak- istiyorsu
nuz.-

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara) — 
Evet Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Başkan, söz veremezsiniz, usule aykırıdır. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, nasıl 
yeniden usul çıkarıyorsunuz? (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BA$KAN — Son söz yine milletvekilinin olur 
efendim. 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Ankara) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, vatan sat

hında büyük imkânsızlıklarla vazife görmekte bulu
nan tapu memurlarının bütün veballeri benim üze-
rimdedir. Kimi itham ediyorsanız, lütfen isim ve
receksiniz. Ben burada partiyi değil, tapu memurları
nı savunuyorum. Hangi parti devrinde olursa olsun, 
hangi devirde olursa olsun böyle bir harekete teves
sül etmiş olan memur hangisiyse lütfen bildiriniz ya
hut da, bu içinde bir iki tane kötü size rastlarnış'sa, 
Ibunları ayıklayalım; tapu memurları namuslu ve şe
refli insanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
ları arasımda dolaşma imkânını bulsunlar. 

Bu sözlerden sonra hangi tapu memurunda hal 
kalır değerli arkadaşlarım? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Her 
devirde olan şeyi söyledim efendim. 

DEVLET BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
—Yapmayın bunları böyle. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, ÖHP sıralarından gürültüler) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

son söz milleltvekilİninldir; bir arkadaşımıza söz ver
meniz gerekir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Efen
dim, Sayın Başkan, bana söz hakkı doğdu; söz isti
yorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, aslında, aslında siz bir 
töhmet altında değilsiniz. Sayın Bakan, yani... 
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Be
nim bahsettiğim konuyla ilgili kimse bir şey demi
yor., 

(BAŞKAN — Gayet tabii. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Son söz mil-
letvekilinindir, yeni'den söz vermeniz gerekiyor. 

BAŞKAN — Son söz milldCvekihnindir, zaten 
arkaidaşımız konuştu. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, sözlerim yanlış anlaşılmıştır; bir töhmet altın
da bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan İçtüzüğün 70 nci mad
desine göre bir açıklama yapmak zaruretini hissetti 
ve kendisine bu konuda 'bir açıklama hakkı verdik; bu 
halktır. (CHP sıralarıridan «,Son söz milletiveklinin-
dir.» sesleri) Hayır! Son söz rmlletvekilinindir; kul
lanılmıştır; bitmiştir, 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, buradan bir açıklama yapmak istiyorum, söz 
istiyorum, 

BAŞKAN — İçtüzüğün 70 nci maddesine göre, 
(bakan, komisyon veya milletvekilleri açıklama yapa
bilirler ve bu açıklama zaruriydi; biz de takdir... 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Efendim, Sayın 
Baş'kan, müsaade buyurun da konu açıklansın; çün
kü son söz milletvekiline aittir. (CHP sıralarından 
ıgürüMler) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, İç
tüzüğümüze göre son söz hakkı müleitvekiMnindir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş-
ıkan, geçen bütçelerde örnekler var, örnekler. 

BAŞKAN— Hiç yok hiç; örnek olsa, esirgemem, 
örnek olsa esirgemem. (CHP sıralarından «Var, var» 
sesleri ve gürüHtüler) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
son söz hakkını vermeniz gerekiyor; konuşacağız; di
reniyoruz. 

(BAŞKAN — Şimdi, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. (CHP sıralarından gürültüler) 

Bu bütçenin bölümlerine geçilmesi için oylarınıza 
müracaat edeceğim. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
Sunuyorum': Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi her bölümü teker teker okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

B) Tapu ve Kadastro Geme! Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

1Q1; Genel yönetim ve destek hiz
metleri 179 747 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tapu, tapulama, kadastro ve 
ıflötoğrametri hizmetleri' 2 123 325 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 3 167 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

iBöylece, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1980 Mali Yılı Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı olma
sını dilerim. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, söz ve
riyor musunuz, vermiyor musunuz? 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, şimdi size vere
ceğim. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Ne zaman? 
BAŞKAN — Şimdi. 
ALİ ÖÜRBÜZ (Sivas)' — İyi ama, bu kadar bek

letilmez ki. 

BAŞKAN — Ben takdir ederim; İçtüzüğü oku
yun; aynı oturum içerisinde zamanını ben takdir ede
rim; İçtüzüğü okursanız şu münakaşaya yer kalmaz. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Bakana, hemen 
veriyorsunuz ama. 

'BAŞKAN — Takdir benim. Benim takdirimi tar
tışamazsınız ki, takdir benim efendim; bu takdiri 
bana İçtüzük vermiş. 

Sayın Ali Gürbüz, buyurun; size şu çerçeve içeri
sinde söz veriyorum : Dini nikâhla ilgili sarf ettiğiniz 
bir söz yanlış anlaşılmaya yahut da kasltınızın dışında 
anlaşılmaya müsait şekilde yorumlanmıştır. Asıl kas
tınızı burada açıklamak üzere size söz veriyorum. 
Kimseye sataşma - için yeniden yer vermeyeceğinizi 
ümit ediyorum. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Tamam efendim, tabii; 
olur. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde parti

min görüşünü açıklarken, nikâhlar belediyelerce, nü
fus dairelerince olmasın; bu bir dinli meseledir; Diya
net işleri Başkanlığı memurları eliyle Diyanet İşlerine 
'bağlı kuruluşlarca kıyılsın dedim. 

Nikâhların - nikâh kıyılınca, şahitlerin Reisicum
hur da olsa, Başbakan da olsa sağlam olmayacağını -
milletin 'inancı istikametinde, dine dayalı, dini nikâh 
kıyılması şartıyla sağlam olacağını belirtmiştim. Hat
ta demiştim, inanan Müslümanlar tarafından, halkı
mız tarafından, dini nikâh kıyılmadığı takdirde, ev
lenen k'işilerin, dini nikâh kıyılmadığı takdirde... 
Özellikle üzerinde duruyorum, yanlış anlama var ve
ya biz, «Allah birdir» desek, bizim karşımızda olan 
bir parti neredeyse, «bir» diyecek yerde, «İki»' diye
cek kadar ileri gidiyor; bu olmaz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Biz, «bir» 
dediğimizde, siz «iki» m!i diyorsunuz yani? 

BAŞKAN — Partiyle iligtei, alakası yok. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

cümleyi anlayamadım; imla, bakımından yanlış, bir 
daha 'tekrarlasın efendim. 

BAŞKAN — Düzeltecek. 
ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Dini nikâhların 

inanan Müslümanlar tarafından dini nikâh olarak 
din adamları tarafından kıyılmasını, ilgili dairelere 
de evrakın gönderilerek tescilinin yapılmasını istemiş
tir. İnanan kişiler, dini nikâh kıyılmadıkça... Bu, he
pimizin başında beyler... 

ÇAĞLAYAN EGE (fetaribul) — Sayın Başkan, 
ne biçim konuşuyor? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Siz Türkiye değil
siniz hanımefendi. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü açıklayın, kim
seye cevap veremezsiniz; yanlış anlaşılan beyanınızı 
düzeltin. 

ALÎ GÜRBÜZ (Devamla) — Dini nikâh kıyılma
dığı takdirde inanan insanların doğan çocuklardan 
dahi şüphe ettiğini söylemiştim; dini nikâhların müf-
tülüklerce kıyılmasını teklif olarak söylemiştim. 

Bunun, gücenecek, darılacak, başka şeylere yorum
layacak neyi var? 

Teşekkür ederim. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

ben dini nikâhla evlenmedim. Benlim çocuklarım şey 
mi yani? Ne demek bu, ne demek? 

BAŞKAN — Düzeltti efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Neresini düzelt
ti Sayın Başkanım? Kendi anası .nasıl evlenmiş? 

BAŞKAN — «iBazıları öyle inanıyor»* dedi. As
lında, nikâh muteberdir. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Biz inanmıyor 
muyuz yani? 

BAŞKAN — Siz değil, bazıları öyle inanıyormuş. 
Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin gö

rüşmelerine geçiyoruz. 

3. —" 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/317; C. 
Senatosu: 1/651) >(M. Meclisi S. Sayısı: 402; C. Se
natosu S. Sayısı : 951) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde Grupları adına; Milli Selâmet Partisinden 
Sayın Salih Özcan, Cumhuriyet Halk Partisinden Sa
yın Yaşar Ceyhan, Milliyetçi Hareket Partisinden Sa
yın Mehmet Doğan ve Adalet Partisinden Sayın 
(Mehknöt Zeki Okur stte almışlardır. 

Sayın Özcan, buyurun efendim. 
MSP GRUBU ADINA SALİH ÖZCAN (Urfa) — 
Sayın Başkan, Sayın millet vekilleri, konuşmama 

başlarken şahsım ve MSP Grubu adına hepinizi hür
metlerimle selamlarım. 

Beşerin yaradılışında hayır işlerine karşı sevimli 
bir temayül vardır. Fertlerin hayat safhalarında dai
ma bu temayül hissolunur. Dini akide ile imtizaç 
edince bu haslet daha açık olarak görülür. Asırlardan 
beri vücuda gelen yollar, köprüler, çeşmeler, imaret
haneler, şifahaneler, medreseler, mektepler ve ma
betler gibi hayır müesseseleri bu hasletin en canlı abi

deleridirler.; 
Bu yüksek yaratılış Müslümanlar da daha mütekâ

mil bir haldedir. Çünkü gayesi mekârimi ahlak olan 
İslam dini her vesile ve imkân ile insanları hayır ve 
iyiliğe, biribirine yardıma teşvik ve yalnız kendini dü
şünmeyi ve bu endişe ile yaşamayı ve servet edinme
yi takbih eder. 

Filhakika, insanlar zekâ, sağlık, çalışma kudreti 
gibi hayat sebebi ve geçimde aynı derecede değildir
ler. Kimi fakir, kimi zengin, bazısı zayıf, hayat 
şekli geçimde o nispette farklıdır. Bu farklılık ne
ticeleri her devirde vicdanları rencide etmekten hali 
kalmamış; fakat müfit tedbir ve çareler maksadı te
min eyleyememiş'tir, 

Şu muhakkaktır ki, ıstıraplarla dolu olan beşer 
hayatı pek acıklıdır. Biri kâşenelerde nimetler, içinde 
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diğeri hazin bir kulübede ihtiyaç ve sefalet içinde ı 
büyür. Biri her türlü zevk vasıtalarını yaşamak için I 
kâfi görmediği halde, diğeri büyük bir 'kısmı, yarın I 
hayatını nasıl idame ve gıdasızlıktan gözlerinin feri 
«Sonen yortularının elemlerini nasıl teskin edeceğini I 
düşünür. I 

Çalışma kudreti, çoluk çocuğunun geçimini temine I 
ıkâfi gelmeyen fakirler tedavi ümidinden meyus ola- I 
ra'k çeşitli hastalıkların, ıstıraplarıyla inleyen zaval- I 
lılar, ana, bahasını kaybedip meydanda kalan bed
bahtlar, fa'kir ve zaruretin sersemliği içinde sefahat- I 
hanelerde behimi arzularla payimal olan ismetler el- I 
(bette alcımaya layıktır. Bunl'ar blöiyfe musibetlerdir ki, I 
tasavvurları bile insanı dehşet içinde bırakır. I 

Eğer mukadder ise mütekâmil insanlar, insanlık I 
tarihinde bu faciayı okudukça yüzleri kızaracaktır. I 

En zengin millet ve kavimlerde de hal böyle de- I 
ğil midir? I 

Bugün Almanya, İngiltere ve Amerika gibi zen- I 
(gan mtoılekettferdle hayatın ağır ıstırapları altında in
leyen binlerce betbahtlara tesadüf edilmiyor mu? I 

Bu musibetten, insanlık, ancak ve ancak teşki- I 
latlaödırıllmış bir yardımlaşma sayesinde kurtulabilir. I 
Müteaddit tecrübelerle anlaşılmıştır ki, tabiatın ka- I 
nunlarına aykırı müfrit hareketlerle hiçbir şey yap- I 
manın imkânı yoktur. I 

Ka'biM inkâr değildir ki, vakıfların fakirlere, za- I 
yırlara, gariplere, ilim ve irfana, belediye ve sıhhat I 
işlerine mezkur hizmetleri sevketimiştir. 

Vaktiyle memleketin irfan müesseseleri kamilen I 
vakıf suretiyle vücude gelmiş ve idare olunmuştur. I 
Büyük şehirlerdeki irfan müesseseleri birer üniver- I 
site halinde idıi. Köylere varıncaya kadar feyiz neş- I 
reden binlerce mektep ve medreseler hep vakıf müsse- I 
seterine borçlu idi. Bugün kendileriyle gurur duydu
ğumuz mimarlar, şairler, alimler ve müellifler hep bu I 
müesseselerde yetişmişlerdir. 

Eğer vakıflara gayenin ehemmiyet ve azametiyle I 
mütenasip şimdiye kadar bir idare şekli verilmiş ol- I 
saydı, simidi memleketimizin her tarafında büyük has-
tahaneler, yetimhaneler, yardım yuvalarını gönmek I 
mümkün olacak ve Vakıflar idaresi hakiki bir sosyal I 
yardım kaynağı haline gelmiş bulunacaktır. 

Halihazırda Vakıflar Genel Müdürlüğünün istan
bul'daki vakıflarının envanterini yapmış olup olma- I 
dığını sormak durumundayız. Şayet yapılmamış ise, I 
idare, valkilt geçirmeden hu enManteri yapmalıdır. ve 
vakıflara sahip olmalıdır. Bunların gelirlerini günün I 
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rayicine uygun bir seviyeye çıkararak, gerekli masraf
ları rahatlıkla yapalbilmelidiir. 

Vakıfların gayesine uygun çalışması asıldır. Maa
lesef bugün bu gayeye uygun olmayan ve siyasi ik
tidarların havasına göre çalışmalar yapıldığını gör
mekteyiz. Meselâ, bugün Vakıf Guraba Hastanesinin 
bundan evvelki iktidar zamanında bahçesi vakfın 
gayesinin dışında olan Gençlik ve Spor Bakanlığının 
emrine verilm'iş ve orada spor kulüplerine terk edil
miş durumundadır. Bunun 'bir an evvel gayesine uy
gun hale getMlmesim ve bu bahçenin temizlenmesini 
talep ediyorum. Yine bir misal vereceğim: Milyarlar 
değerinde, Sağlık Bakanlığının izniyle transferi yapıl
mış satın alınlmiş: sağjılk aletleriwe kanser tarama 
kobalt makineleri bundan evvelki iktidar zamanında 
bir türlü açtırılmıyarak, halihazırda hastanenin çatı 
katında yağmur altında çürümeye terk edilmiştir. Bu 
millet malına sahip çıkmak, Vakıflar İdaresinin birin
ci görevi olmalıdır sanıyorum. 

Vakıflar Bankası ayrı bir mesele olarak kar
şımızda duruyor. Bütün bankalar milyarlarına milyar
lar katmak suretiyle büyüürken, geçen idarenin sui 
tasarrufundan dolayı 250 milyon lira zarar etmiştir. 
Bunun araştırılması bugünkü idarenin vazifesidir.; 
Eğer sormazlarsa, memleket kendilerine bunu bir gün 
soracaktır. 

Sayın milletrekilleri, her bütçe müzakeresinde 
söylenir hale gelen Ayasofya'nın gayesine uygun ola
rak kullanılmaması, başta milletimiz olmak üzere bü
tün İslâm alemi için kanayan bir yaradır. Ayasof
ya'nın cami olarak açılması umumi bir arzudur, 
hem de kanuni ıbir vecibedir. Bu kanuni vecibeyi ve 
milletin arzusunu yerine getirmek de, bugünkü ida
renin ve Hükümetin görevidir. Komünist Yugoslav
ya'da dahi vakıf gayesine ilişilmemiş, vakfiyede gös
terilen gaye yerine getirilmiştir. Gözümle gördüm; 
halihazırda Saraybosna'daki Hüsrevbey Camiinde 
vakfa uygun olarak her Allah'ın günü öğle nama
zından sonra cemaat toplanarak Kuran-ı Kerimi hat
metmektedir. Bunun sebebini sorunca, «Hüsrev Be
yin Vakfiyesinde böyle yazılıdır, Bunu yerine getiri
yoruz» diye cevap verdiler. Komünist bir ülkede vak
fiye gayesine uygun olarak tatbik edildiği halde, bize 
İstanbul'u hediye eden Büyük Fatih Mehmet Han 
Hazretlerinin vagfiyesini ve tavsiyesini niçin yerine 
getirmiyoruz? Ecdat acaba yarın huzuru ilahi de na
sıl bizi sigaya çekecektir? Sizlere terk ediyorum. 

Ankara Palas olarak bilinen ve Vakıf İdaresinin 
mülkü olan otelin durumunda yeni hir değişiklik ya
pılacağını, Vakıf Kültür Sarayı haline getirileceğini 
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memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Senelerce za
rarına çalıştırılan bu otel son zamanlarda devlet dai
resi olarak kullanılmaktadır. Bu binanın Vakıf Kül
tür Sarayı olarak kullanılması her bakımdan yerinde 
bir harekettir. Hem ecdadın göznuru döküp, dünya
da emsali bulunmayan muhteşem eserlerini sergile
mek suretiyle değerlendirmek ve hem de onları çü
rümeye terk edilmekten kurtarmak iyi bir teşebbüs 
ve vefakârlık jesti, yapılmış olur; hem de o bina ha
yırlı bir yerde, hayırlı bir gayede kullanılmış olur. 
Bu düşüncelerden dolayı Vakıf İdaresini hem teb
rik ve hem de teşekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde duracağımız 
çok mühim başka bir mesele de, bir temenniden iba
ret olacaktır; bu da, İslâm Aleminin Vakıflar İdareleri
nin (birlik haline getirilmesi ve bu'birliğinin merkezinin 
İstanbul olması teşebbüsüdür. Üç kıtada üçyüz sene 
hâ'kim olan ecdadımız sayısız vakıflar kurmuşlardır. 
Bu Vakıfların çoğu bugün misakı milli hudutları dı
şında kalmıştır. Ben bunların aşağı - yukarı hepisini 
dolaştım ve gördüm, Bizde olduğu gibi hudutlarımız 
haricindeki bu vakıflar da bakımsız haldedir. Bun
lar birer kültür hazinesidir; mutlaka bakılmalı ve 
mamur halde bulundurulmalıdırlar, Böyle bir birlik 
kurulursa rahatça bunlar onârılır ve bizimle olan 
manevi bağı da kopmamış olur. Ekonomik geliri de 
(fazıla olan bu vakıfların, bakımsızlıkları sebebiyle 
kapanın ellinde kalmış faydalı bir şekilde kul
lanılmaz duruma düşürülmüştür. Türkiye Vakıflar 
İdaresinin önderliğinde yapılacak İslâm Dünyası Va
kıflar Birliği kurma teşebbüsünü 'bütün İslâm devlet
lerince benimsenecektir. Bunu da bizim Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü insiyatifi ele almak suretiyle başlat
malıdır; aynen Diyanet İşlerinin Rüyeti - Hilâl Kon
feransında yaptığı gibi, Bu suretle, parça parça olan 
bu değerler manzumesi de öncülüğümüzde ortaya çı
karılmış ve gayelerine uygun bir halde çalışmaları 
temin edilmiş olacaktır. 

Konuşmama burada son verirken, 1980 yılı Va
kıflar Bütçesinin milletimize ve Vakıflar İdaresine 
hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, beni din
leme lütfunda bulunan sayın milletvekillerine saygı
larımı sunarım. : 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ya

şar Ceyhan; buyurun efendim, 
CHP GRUBU ADINA YAŞAR CEYHAN (An

kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Vakıf
lar Geneî Müdürlüğü 1980 mali yılı Bütçesi üzerinde 
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Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuzdayım. 

Kuruluş ve hizmetlerini sıralamadan önce, vakıf 
ve hizmetlerinin ne olduğunu özetlemek istiyorum. 
Vakıf, ferdin menkul veya gayri menkul bir malını 
dış tesir, zorlama ve mükellefiyet olmaksızın, sırf 
kendi irade ve arzusu ile özel mülkiyetinden çıka
rıp, hayır ve yardım maksadıyla yine kendisi tara
fından tayin olunan koşul ve hizmetlerin yerine ge
tirilmesi için daimi olarak tahsis etmesidir. 

Vakıfların her 'biri bağımsız birer tüzelkişiliğe sa
hiptir. Vakıf, belgesinde yazılı koşullar çerçevesinde 
yönetilir., 

Va'kıflar Genel Müdürlüğü, 2762 sayılı Yasa uya
rınca, 'Başbakanlığa bağlı, tüzelkişiliği olan ve katma 
bütçe ile yönetilen bir kamu kuruluşudur. 2762 sayılı 
Yasa ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne mazbut vakıf
ları yönetmek, mülhak vakıflar ile cemaat ve esna
fa has vakıfları kontrol etmek; ayrıca 903 sayılı Ya
sa ile de yeni kurulan vakıfları denetleme görevi ve
rilmiştir, 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün iki temel görevi vardır. Birincisi; çeşitli hayır iş
leri ve sosyal hizmetlerdir. Vâkıf anıt ve eski eser
lerin onarımı, korunması; Vakıf Guraba Hastanesi
nin yaşama ve hizmetinin sürdürülmesi; yüksek ve 
ortaöğretim yurtlarındaki öğrencilerin barındırılma
sı, bunlara burs verilmesi; yoksul ve zayıf bünyeli 
ilkokul öğrencilerine kamplar kurulması; yoksullara 
sıcak yemek verebilen aş ocakları açılması; kimse
siz körlere, bakıma muhtaç kimsesizlere aylık bağ
lanması; dernekler vasıtasıyla veya köylerde yapılan 
camilere yapım, bakım ve onarım karşılığı yardımda 
bulunmaktır.. , 

Görüldüğü gibi, bu hizmetler son derece dağınık 
ve sosyal amaçlı ödevlerdir. Çağına göre çok ileri 
atılmış bir adım olan bu görevler ile, bu görevleri 
yapmaya çalışan Vâkıflar artık çoktan aşılmıştır; bu
gün bu görevlerin tümü Anayasa ve diğer yasalarla 
Devlete yüklenmiştir. Belediyeler, Milli Eğitim, Genç
lik ve Spor, Kültür, Sağlık ve Sosyal Güvenlik ba
kanlıkları bu hizmetleri tümü ile yerine getiren kuru
luşlar arasındadır. 

'İkinci temel görevi ise, ekonomik faaliyetlerdir. 
Yukarıda sayılan sosyal hizmetlerin yerine getirile
bilmesi için mali olanaklar sağlamak ve yeni binalar 
yapmak, ticari, tarımsal, sanayi işletmeleriyle, eğitim 
alanında ortaklıklar kurmak ve kurulan ortaklıklara 
katılmaktır, 
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Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün iki temel kaynağı vardır : 'Birinci grupta topla
nanlar iç kaynaklar, ikinci grupta toplananlar ise Ha
zineden yapılan katılma paylarıdır. 

1. tç kaynaklar; bunlar, kira gelirleri, Vakıflar 
Bankasındaki sermaye paylarından alınan temettü ge
lirleri, çeşitli işletmelere ait işletme kârları, faizler, 
emaneten ve niyabeten yönetilen mülhak vakıflardan 
alınan yönetme payları, denetime bağlı mülhak esnaf 
ve cemaat ve yeni kurulmuş vakıfların denetleme 
payları ile diğer gelirlerdir. 

Kira gelirleri, vakıf emlakinin araştırılması ve tes
piti çalışmalarının başlatılması ve hızlandırılması su
retiyle 1962 yılında 11 milyon lira iken, 1974'te 82 
milyona, 1978'de 238 milyona, 1979'da 300 milyon 
liraya yaklaşmıştır. Yine, 1968'de 19 997 parça olan 
gayrim enkullerin sayısı ise bugün 38 567'ye yaklaş
mıştır. 

Bu çalışmaları kutlamak yerinde bir görevdir; an
cak yeterli olmadığını da vurgulamak gerekir. Zira, 
Genel Müdürlüğün elinde bulunan gayrimenkullerin 
toplam değerinin bugünkü rayiç bedele göre 200 mil
yar liraya yaklaştığını veya daha fazla olduğunu ra
hatlıkla söyleyebiliriz. 'Bu değer gözönüne alınırsa, 
elde edilen kira gelirlerinin pek parlak olmadığı, va
kıf bina ve gayrimenkullerinin diğer emsallerine na
zaran çok düşük kiralarla verildiği anlaşılır. 

Bu nedenle, Vakıflar Genel Müdürlüğüne düşen 
görevlerin başında, vakıf emlakinin tespiti çalışmala
rına daha hız vermek, tespit edilen gayrimenkulleri 
üçüncü kişilerin fuzuli işgalinden arındırmak ve de
ğerlendirmek, mevcut kira mukavelelerini bütünüyle 
gözden geçirmek ve kiraları günün koşullarına uygun 
hale getirebilmektir. 

Vakıflar Bankasındaki sermaye paylarından elde 
edilen gelirler 1978 yılında 16 500 000 lira iken, 1980 
yılı için 17 milyon tahmin edilmiştir. Banka serma
yesinin % 75'ine karşılık elde edilen hu payın çok 
düşük olması, Vakıflar Bankasının yönetimindeki ak
saklıklardan ileri gelmektedir. 

Bankanın yönetiminde düşünce farklılığı ve siya
sal baskılar vardır. Banka, kendisini dış etkilerden, 
siyasal baskılardan, düşünce farklılıklarından arındır
dığı, dedikodulara neden olan usulsüz kredilerden 
vazgeçtiği, 'batak kredilerin tasfiyesi için gerekli çaba
lar harcandığı takdirde daha verimli duruma gele
cektir. 

Bütçeye gereği gibi intikal etmeyen ve fakat Ge
nel 'Müdürlükçe harcama yapılan diğer bir kaynak da, 
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Vakıflar Bankasındaki mazbut vakıflara ait taşın
maz malların satışından elde edilen akar toprak satış 
bedelleridir. Bu hesapta toplanan para miktarı ve sa
tılan gayrimenkullerle, satılması düşünülen gayrimen-
kuller ve bunlardan elde edilecek gelirler konusu hep 
kapalı kalmaktadır. Genel Müdürlüğün ve özellikle 
ilgili Bakanın konu üzerinde durması isabetli olacaktır. 

Dış kaynaklar : Bu gelirler 7044 sayılı Yasayla " 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen ve aslı va
kıf olan eski eser ve anıtların restorasyonlanyla, der
nek ve (köyler tarafından yapılacak veya onarılacak 
camilere masraf karşılığı genel bütçeden aktarılan yar
dımlardır. 

1980 Mali Yılı Bütçesinde 1 174 542 000 liralık ge
lirin 550 151 000 lirası Hazineden sağlanmıştır. Gö
rülüyor ki,. Vakıflar Genel Müdürlüğü milyarla ifade 
edilen gayrimenkullerden elde ettiği gelirlerle kendisi
ni besleyememekte ve Hazinenin sırtına yük olmak
tadır. 

7044 sayılı Kanunla devredilen hizmetlerin karşı
lığı olarak bu yardımın alındığı söylenebilirse de, da
ha dikkatli çalışma ve dalha iyi bir işletmecilik anla
yışı bu kurumu Hazineye muhtaç olmaktan kurta
racaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfları, gayelerini 
gerçekleştirecek şekilde işletmek zorunluluğunldadır. 
Bu görevi yerine getirirken, tesis edilen vakfın gaye
sine erişmesi koşullarının da sürdürülmesi şarttır. 
Gayesini geliriyle gerçekleştiremeyen vakıf, artık hü
viyetini kaybetmiş sayılır. 

Bugün .bu durumda olan vakıflar mevcuttur. Konu 
üzerinde daha titizlikle durulmalı, bunlara iyi bir yön 
verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, kanımızca Vakıflar Genel 
Müdürlüğü çalışmalarının ağırlığını vakıf emlakinin 
tespit ve değerlendirmesine, restorasyon ve onarım 
hizmetlerinin daha hızlandırılmasına, işletmeler ve 
iştiraklerin düzenlenmesine verirse, iyi neticeler ala
caktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde iyi bir işletmecili
ğin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Genel 
Müdürlüğe bağlı işletmeler ve iştirakler dairesi yeter
li elemanlarla desteklenir ve yatırımcı bir şube duru
muna getirilirse, daha verimli olacaktır. 

Aydın ve Ayvalık zeytinyağı fabrikaları çağın 
teknolojisine uygun ve rakipleriyle boy ölçüşecek dü
zeye getirilmelidir. 

Taşdelen memba sularının ihracı konusunda Sa
yın Bakanın Bütçe Plan Komisyonunda ve Senato' 
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da söylediği sözler sevindiricidir; ancak ihraç işlemi 
bugünkü işletmecilikle mümkün değildir. Bu kurulu
şun da ele alınması, işletmecilikte istenen bir seviye
ye ulaştırılması dileklerimiz arasındadır. 

Otelcilik işletmesinde de daha gerçekçi ve açık 
olmalıyız. Turistik lüks oteller inşası Kuruma ne ge
tirir, Kurumdan ne götürür? Geçmişteki çalışmalar 
da nazara alınarak bunun enine boyuna etütleri ve 
hesaplan yapılmalıdır. 

Karadeniz Bakır tşletmelerine yatırılan karşılığın 
temettü alamayacak durumda olması iç açıcı değildir. 
Yapılan yatırımlar, netice alınacak şekilde olmalıdır. 
Eski eser ve abidelerin bakım ve onarılması için ko
nulan 130 milyon lira, para değerindeki düşme, artan 
fiyatlar, işçi ücretleri artışı ve benzerleri nedeniyle 
çok azdır. 1980 yılında bu işler için gerekli faaliyet 
gösterilemeyecek demektir. 

Cami yardımları daha gerçekçi bir tutumla dağı
tılmalı, yapılan yardımların yerlerine harcanıp har
canmadığı kontrol edilmelidir. Yıllardır bu denetle
me yapılamadığından, harcamalar gerçek yerlerine 
değil, siyasi maksatlarla kullanılmaktadır. 

Vakıf Guraba Hastanesinin tamamlanması tam 
anlamıyla bir yılan hikâyesine dönüşmüştür. Bir an 
evvel tamamlanmalı ve halkın hizmetine açılmalıdır. 

öğrenci yurtlan hizmetleri, gereğince ve düzenli 
işletilmeli; buraya alınan öğrencilerde aranan nitelik
lerin, alındıktan sonra da devam edip etmediği kont
rol edilmeli; nicelik ve nitelik itibariyle gerçek ihti
yacı olan öğrenciler yurtlara yerleştirilmelidir; keza, 
belli okul ve fakültelere devam eden öğrencileri al
ma ayrıcalığı ortadan kaldırılmalıdır. 

903 sayılı Kanunla kurulan vakıfların sayısı 1967' 
den bugüne kadar 600'e yükselmiştir. Bu rakamın al
tında yatan gizli gerçekler vardır. İyi niyetle kuru
lanları bir kenara bırakırsak, çoğu, gayesini gerçekleş
tiremeyecek kadar az bir sermaye ile kurulmaktadır. 
Aynca, bu kuruluşlarda vergi muafiyeti de kötüye 
kullanılmaktadır. Özellikle, bir vasiyetname ile kuru
lan ve henüz terekeden para tahsil edilemediği için 
faaliyete geçemeyen vakıflar da bü muafiyetten fay
dalanmakta; böylece, Veraset ve İntikal Vergisinden 
kurtulmaktadır. Yine vergi muafiyeti almış böyle 
vakıflardan bazılarının paralarından bir kısmı veya 
tamamı, diğer şirketlerin hisse senetlerine yatırdıkla
rını ve şirketlerin de Ticaret Kanununa dayanarak 
sermaye artırımı gibi sebeplerle kâr dağıtımına gitme
diklerini; böylece, kurucuya ait sermaye büyümesine 
karşılık, vakfın da temettü alamadığını, gayesini ta
hakkuk ettiremediğini görmekteyiz. 

I Azınlık vakıfların 903 sayılı Yasadaki % 5 de-
I netleme payı günün koşullarına göre yeniden göz-
I den geçirilmelidir. Bu aksaklıklar yasal değişiklik ve 

idari düzenlemelerle en kısa zamanda ortadan kaldı
rılmalıdır. 

\ Değerli milletvekilleri, yukarıda bahsettiğimiz ve 
özetlemeye çalıştığımız hususların gerçekleşmesinin 
'başınıda elbette ki, kaliteli ve iyi bir personel politikası 
uygulamasının gerektiğini açıkça ve kesin olarak vur-

J gulâmak gerekir. Birinci ve İkinci MC dönemlerinde 
olduğu gibi, AP azınlık Hükümetinin personel poli
tikası ile de bu işlerin altından kalkılacağını söyle
mek çok iyimserlik olur. 67 ilin valileri, emniyet mü
dürleri, milli eğitim müdürleri, tüm kaymakamlar ve 
genel müdürler ile, işçiler üzerinde oynanan oyunlar 
ortada olup, milletin gözleri önünde sergilenmektedir. 

J Bugün açıkça «Ben Adalet Partiliyim, ben MHP'li-
yim» demeyen personelin, yerinde oturması müm
kün değildir. Ehliyet aranmadan, liyakatine bakılma
dan, kilit noktalara partizan militan kimseler getiril
mektedir. 'İşe adam yerine, adama iş politikası takip 
edilmektedir. Kuruluşlardaki personel kış ortasında 

I yerinden alınmakta; karı koca çalışanların kocası ay-
I rı, karısı da ayrı bölgelere gönderilmekte, aile yuva; 

lan bölünüp dağıtılmaktadır. Birçok işçinin iş akitle
ri feshedilmekte, boşalan kadrolara kendi siyasal dü
şüncelerindeki militanlar yerleştirilmektedir. Kadro-

I 1ar ihtiyacın dışında şişirilmekte, kuruluşlar siyasal 
işgale uğramaktadır. İş akitleri feshedilenler eşiyle, 
çocuklarıyla sokağa dökülmektedir. İş bulmanın çok 

I zor olduğu 1980 Türkiye'sinde tesadüfen iş bulmuş, 
I 3-5 kuruş ücret alır, duruma gelmiş bir kişinin iş ak-
I tinin feshedilmesi veya memuriyetten atılması ile üc-
I retsiz bırakılması, eşine ve çocuklarına sıcak bir yu-
I ya temin edecek, karınlarını doyuracak bir lokma ek

meği alacak ücretten yoksun hale getirilmesi karşı-
I sında bu kişilerin ne yapacaklarını tahmin etmek, el-
J bette ki, zor değildir. Türkiye'de memur ve işçi üze

rinde oynanan oyunlar ve sokağa dökülen anarşinin 
I içinde, bugünkü Hükümetin payı çok büyüktür. 
I Siz hem tahrik edeceksiniz, anarşiyi sokağa döke-
I çeksiniz, onun kaynağı olacaksınız; ondan sonra da, 
I «Ülke elden gidiyor» diye barbar bağıracaksınız. 
I Polise, askere, tüm devlet kuruluşlarıyla halka silah 
I sıkanların yanında olmak, onları doğru görmek el-
I bette ki, mümkün değildir; fakat onları bu hale geti-
I ren, onları. tahrik eden Hükümetin faaliyetlerini al-
I kışlamak ve onaylamak da olanaksızdır. Kurumların 
I ve kuruluşların düzenli işlemesi, onların siyasal dü-
I şüncelerden arındırlmasına bağlıdır. 
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imtihan yönetmeliğini rafa kaldıran bir Hükü
metin, bu siyasal düşüncelerden arınmış memur ata
yacağını, liyakatli ve ehliyetli kişileri ve işçileri gö
reve getireceğini düşünmek çok saflık olur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1980 Mali Yılı 
Bütçesinin başarılı uygulaması, tarafsızlığına, parti
zan düşüncelerle atamalar yapmamasına; kişiye iş ye
rine, işe liyakatli ve ehliyetli kişilerin getirilmesine, 
acı da olsa gerçekleri olduğu gibi görmesine ve gös
termesine bağlıdır. 

Bu düşüncelerle, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin ülkemi
ze hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP Sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Mehmet Doğan, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET DOĞAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, 1978 ve 1979 bütçe müza
kerelerinde vakıfların Türk islam tarihindeki yeri 
ve fonksiyonu hakkında gerekli izahatı yapmıştık; 
hafızalarda yeniden canlanması için kısa da olsa 
özetleyerek tenkit ve temennilere geçmek istiyorum. 

Bugün ilimde, teknikte ve sosyal kurumları ile 
bizden ileride olan Hıristiyan âlemi, Batı milletleri, 
Türk cemiyeti altın devrini yaşarken, karanlığın, ta
assubun, ezen ve ezilenlerin, yoksulla zenginin, uşak
la derebeyinin iç içe olduğu cehennemi bir ıstırabın 
içinde kıvranıyordu. 

Güçlünün güçsüzü ezdiği, başkentlerinin pislikten, 
kokudan geçilmediği kralların dahi papazın yıkadığı 
ile hayatını idame ettirdiği Avrupa'yı biliyoruz. Fran
sa Kralı Lui bitleniyor, bir küvet yapıp kralı yıkı
yorlar. Banyodan sonra hafifleyen Lui «Beni her se
ne bir kere yıkayın» diyor. Aziz arkadaşlarım, bili
yorsunuz ki, Fransız lavantası meşhurdur; bunun da 
bir mazisi vardır. O da, insan pisliklerinin lazımlık
larla sokaklara dökülmesi başkent Paris'in kokudan 
yaşanmaz hale gelmesi ki, meşhur Fransız lavantası 
ortaya çıkmıştır. Avrupa'da hal böyle iken, Büyük 
Selçuklular, Anadolu Selçuklu Devleti Moğol istila
sını müteakip beyliklere ayrılan 20'ye yakın büyük
lü küçüklü beylikleri, gerekse Türk Osmanlı Cihan 
imparatorluğu döneminde ülkenin her yerinde bazı 
köylere kadar uzanan, çoğunluğu vakfedilmiş ha

mamlara rastlıyoruz. Ayrıca, ezen ve ezilenin diğer 
milletlere nispetle yok denecek düzeyde olan adil 
devletin, içtimai dengenin kurulduğu numune bir ce* 
miyetin, Türk - islam medeniyetinin altın devriflİ 
yaşadığını batılı alimler dahi takdirle yad etmekte* 
dir. 

Aziz arkadaşlarım, bu numune, cemiyetin temel 
taşı hiç şüphesiz ki, Allah- rızasını kazanmak, mille
te hizmet gayesi ile kurulan, vakıf dediğimiz ölüm
süz müesseselerdir. Bu kuruluşlar, Türk cemiyetini 
yüzyıllar boyu ayakta tutmuş, sosyal yapıda denge 
unsuru olmuştur. Son asırlarda ihmallik, bakımsız
lık ve umursamazlık nedeniyle bir kısmı yok olmuş, 
kısmen satılmış, kalanları ise harabe* şekline dön
müştür. Bütün bunlara rağmen ayakla kalabilenleri
ni, mübarek Anadolu'nun, Türk yurdunun başlı ba
şına tapusu, her bini ayrı ayrı Türk - İslam medeni
yetinin silinmez mühürüdür. Türk Milletinin İslarni-
yetle müşerref olması ile başlayan vakfa ait ilgi ve 
alakayı başka milletlerin hayatında görmek mümkün 
değildir. Öyle çeşitli vakfiyeler yapılmıştır ki, cemi
yetin her kesimini kapsamış, yolcusundan öğrencisi
ne, fakirinden yetimine, kimsesizinden dul kadınına, 
yaşlısından yetimlerin çeyiz ve düğün masraflarına 
her şey düşünülmüş, açıkta kalan hiç bir kesim bı
rakılmamıştır; hatta kuşlar ve leylekler için vakfiye
ler yapılmış olduğunu biliyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, yağmalana yağmalana ayakta 
kalabilen birkaç vakfiyenin, bugünkü nüfusu 50 mil
yona yaklaşan cemiyetimizin ihtiyacım karşılayaca
ğını iddia etmek mümkün değildir. Ancak, tarihi 
Türk - islam ananesini yeniden teşvik etmek vatan
daşlarımızı, servet ve imkân sahiplerini hayır ve yar
dımlaşma müesseseleri kurmaya özendirmeli ve teş
vik etmeliyiz. Böyle bir girişimin, cemiyetimizin için
de bulunduğu sıkıntılı sosyal çalkantıya büyük kat
kıda bulunacağına ve denge unsuru olacağına inanı
yoruz. Atalarımızdan intikal eden, hâlâ ayakta dur
mayı başarabilen tarihi eser niteliği taşıyan vakfiye
lerin bakım ve restorelerine gerekli önemi vermeli, 
maddi hiç bir fedakârlıktan kaçınmamalıdır, özellik
le, Cumhuriyet döneminden sonra kurulmuş ve kuru
lacak kamu yararına yönelik kuruluşlara her bakım
dan kolaylık göstermeli, teşvik etmeli, kurucularını 
takdir yoluna gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, her zamankinden daha çok 
muhtaç olduğumuz yardımlaşma ve dayanışmayı he
def alan sosyal kurumların, Devlet tarafından (Hü
kümetler) layıkı veçhile değerlendirildiğini ve teşvik 
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edildiğini görmedik ve göremiyoruz. San yıllarda va
kıflar arasında ayrım yapılması, azınlık cemaat va
kıflarını, özellikle Türk Devletinin içine yuvalanmış 
casus yuvası patrikhaneye bağlı Rum vakıflarını ko
rumaya matuf hareketleri tasvip etmek, kabullenmek 
mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, 903 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince, «Vakıflar Genel Müdürlüğü, ge
rek azınlık cemaat vakıflarından, gerekse kurulmuş 
olan Türik vakıflarından % 5 denetleme payı alır» 
hükmü Türik vakıflarınla tatbik edilmiş; ama gel gör 
ki, Rum cemaat vakıflarına tatbik ve bu % 5'ler bu
güne kadar tahsil edilememiştir. Genel Müdürlük 
mıüfetitliş göndermiş, Balıklı Rum Hastanesi hakkında 
rapor tarizim ettirmiştir. 903 K./Mült. Sayı ve 
"28,12.1970 tarihli tamimin ışığı altında yalpıları tef
tişte, gelirin elde edilmesinle direkt ya da endire'kt 
yoldan tesir eden hastane ve merkez büroya ait her 
türlü ücret ile ücrete ait ödemeleri SSK. işveren his
sesi, çocuk zarrtmı, emlak vergileri, emlak: sigortaları 
akar mahkeme masrafları, röntfagen film alımları, his
sedarlara verilen kiralar, haistainıe tedavi" ücretleri 
iadesi, merkez büro kırtasiye masrafları Balıklı Han 
değerleme resmi gilbi kalemlerin tümü masraf kabul 
edilerek gelirden, yani matrahlCan tenzil edilmiş; arta 
kalan safi gelirden kanun ve tüzük gereği olan Genel 
Müdürlüğün, Balıklı Rum Hastanesinden teftiş ve de
netleme payı olarak 1969 yılında 105 007,50 TL. 1970 
takvim yılı için 101 780,50 TL. 1971 takvim yılı içinde 
114 863,30 TL olmak üzere ceman 321 651,30 TL. 
alacaklı olduğu tespit edümiştir. Bunun üzerine, Ba
lıklı Rum Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu, avukat
ları vasıtasıyla Danıştay'a dava açmış; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğümün 903 K. tamim 1 sayılı tamiminin 
ve bu tamime göre Vakıflar Başmüdürlüğünce tesis 
olunan % 5 teftiş ve denetletme masraflarına katılma 
payının ödenmesi yolundaki Şubat 1971 tarihli ve 
6-A/20 sayılı işlemin iptalini istemiştir. 

Davaya bakan Danıştay 12 nci Dairesi 1971/1626 
esâs 1973/131 No. lu kararı ile, davacının, vakfın 
teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı ödemek
le yükümlü tutulmasında ve safi gelirin hesaplanış 
şeklinde 903 sayılı Kanun ve tüzük hükümlerine aykı
rılık bulurimadığına; bu nedenle davanın reddine, da
vacı vakfın teftiş ve denetleme masraflarına katılma 
payı ödemekle yükümlü olduğu yörtünden ise oy bir
liği ile karar vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir hayli yekûn tutan azınlık 
cemaat vakıflarından bir tanesini, Balıklı Rum Hasta

nesini örnek olsun diye huzurunuza getirdim. Türk 
Milleti fakrü zaruret içinde kıvranırken, büyük meb
lağlara varan devlet gelirlerinin hiçbir kimsenin köprü 
altından su bağışlareasına hiçibir kimseye, hele Türk 
düşmanlığı yapan Patrikhaneye, Rumlara bağuşlama 
hakkı yoktur. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk -
tslam vakıflarından % 25 gelir vergisi alırken mesela, 
îstariköyMeki Türk Vakfından 1978 yılı itibariyle 
900 bin drahmi gelirinin 240 bin drahmisi gelir ver
gisi olarak alınmış, ayrıca hiçbir Türk - İslam vak
fının bakum ve onarımlarına da müsaade edilmemek
tedir. 

Ayrıca, bu vakıflarda Türkçe okumak, yazmak ve 
konuşmak da yasaktır. Halbuki Patrikhaneye bağlı 
Rüm vakıfları ilkokul, ortaokul, liseler açılmış; bu 
okullarda Rumca'dan tutun da, Rum Edebiyatı ve 
'sanatına kadar benliiklerinlin muhafazası için dersler 
veriltndk'te ve •kulislerin çanları rahatlıkla çalmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi sizlere soruyorum: Bu 
hakkaniyet midir? Bu, Lozan Antlaşması ile bağda
şır mı? Bu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine 
uyar mı? Bu, Birleşmiş Milletler Anayasasını ihlal 
değil mi? Türk Milleti olarak buna sessiz kaldığımız 
yetmiyormuş gibi, bir de zulme prim veriyoruz. Yu
nanistan'ın Kıbrıs ve Ege Denizi konusundaki düş
manlıkları dünya kamuoyunda aleyhimize çevirdikleri 
entrikalar, Yunan Başvekili Karamanılis'in çılgın be
yanatı bizleri uyarmayacak mı? Ne diyordu Kara-
manlis: «Türkiye, Kıbrıs ve Ege'de bizimle uyuş
mazsa, yani dediğimizi yapmazsa, ekonomik sıkıntı
dan, anarşiden kurtulamayacaktır. Daha çok badire
lerle karşılaşacaktır.» Sözü, ibret Vericidir. Batının 
ekonomik ambargosunun, Yunanistan'ın kışkırtması 
ile oluştuğunu biliyorduk. Bu beyanat, Türkiye'deki 
anarşide de Yunanistan'ın aynı ölçüde payı olduğunu 
•ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, bütün bunlara rağ
men iltifatlar ve ödüller yağdırıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bakınız ne yaptık? 20 Mayıs 
1978 Fener Rum Patriği, zamanın Başbakanı Sayın 
Ecevit'i ziyaret etirji, gazeteler yazdı; radyo ve televizyon 
canlı olarak verdi. Ziyaretin sebebi, Rum cemaat va
kıfları hakkında idi. Bu buluşma neticesi, ziyaretçi
nin isteği doğrultusunda neticelendi. Malumunuz, Sa
yın Başbakan o sıralarda devamlı dış geziler yapıyor, 
barış güvercinleri uçuruyordu. Patriğe verdiği sözü 
yerine getirmek için formüller aradı. Partisine men
sup bir Başbakan Yardımcını görevlendirdi ve onun 
başkanlığında toplanan komisyon, adı geçen kanun ve 
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tüzükte bahsi geçen .% 5'lerin cemaat vakıflarından, « 
özellikle Rum Cemaat Vakıflarından tahsil edilme
mesi, icraya konmuş olanların icra muamelesinin dur- I 
durulması, buna karşılık 25 milyar lira civarında I 
tahmin edilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün kaybı- j 
nın Hazinece veya örtülü Ödenekten karşılanması ka
rarlaştırıldığını isltilbJbar etmiştik. Nitekim o tarihlerde 
Genel Müdür Vekili olan zatın imzası ile gönderilen I 
tamim, bu komisyonun aldığı karar doğrultusundadıır. 
Belgede özetle, gayri müsıliim vatandaşlara ait vakıf
lardan % 5 denetleme paylarının tahsili için haciz I 
işlemlerin© başvurulmaması, na'kte çevirime safhasına 
gelmiş bulunanların duridurulması isttenımektedir ve 
nihayet 1979 yılı Bütçe Kanunu ile göz boyaim'a işle
mine kanuni vdhçe veriliyordu. I 

Dördüncü kısım, çeşitli işler başlığı altında: I 
«Madde 88. — Türk Medeni Kanununun 78 nci I 

maddesini değiştiren 13 . 7. 1967 tarihli ve 903 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi hükmü gereğince, vakıflar, 
safi gelirlerinin % 5'ini geçmemek üzere teftiş ve de
netleme masraflarına katılma payı olarak Vakıflar I 
Genel Müdürlüğüne ödeyecekleri miktarı ilgili tüzük- I 
te belli edilen haddi aşmamak koşuluyla belirlemeye I 
Maliye Bakanı yetkilidir. I 

Yürürlük ve Yürütme : I 
Madde 89. — Bu kanun 1 . 3 . 1979 tarihinde yü

rürlüğe girer. I 
Diğer hükümleri Maliye Bakanı yürütür. 

28.2.1979» 
Sayın milletvekilleri, o günü hatırlayınız, bütçenin I 

son günü; tahminen gece saat 03.00 idi. Hükümet I 
kanadı milletvekilleri ve Hükümeti destekleyen ba-
ğırnisizlarım oyu ile kalbul edildi; 1 Mart 1979 Perşem- I 
be günıü Resmi Gazetenin 16565 sayılı nüshasında I 
neşredildi ve ertesi günü gazetelerde bu oldu - 'bitltiyi 
h&ztmed'emıayen zamanın Devlet Bakanı Enver Akova' 
nın istifaları dolaştı. I 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz doldu. I 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Bilahara, Sa
yın Akova istifa edip ayrıldıktan sonra, yerine başlka I 
'bir balkan atandı. Bu olaydan sonra Bakanlar Kurulu I 
kararıyla karşılaşıyoruz. Resmi Gazellenin 28 Tem- I 
muz 1979 günkü nüshasının 8 nci sayfasında yayın- I 
lanan karamaime aynen şöyledir. 

«Karar I 
Sayı : 7/17706 
Türkiye'deki vakıfların Vakıflar Genel Müdür

lüğüne ödeyecekleri teftiş ve denetleme katılma pay- I 
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larının belirlenmesine ilişkin ilişik kararın yürürlüğe 
konulması, Maliye Bakanlığının 18 Mayıs 1979 gürt-
lü ve Bürnko : 15784 sayılı yazısı üzerine 27,2,1979 
günlü 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununun 16/D 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca 19.6.1979 gü
nünde kararlaştırılmıştır. 

Bakanların imzası. 

Karar : 19.6.1979 günlü 7/17710 sayılı karama-
menin eki : 

I. - Türk Medeni Kanununun 78 nci maddesini 
değiştiren 13.7.1967 gün ve 903 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi hükmü gereğince, vakıfların, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ödeyecekleri, teftiş, denetleme, katılma 
paylarının Türk Medeni Kanununun yürürlüğe giri
şinden önce kurulan vakıflar için Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün teftiş ve denetleme yetkisi saklı kalmak 
kaydıyla % 0'dır.» 

Arkadaşlar, Türk vakıflarından, Medeni Kanun
dan sonra kurulan 500 - 600 adet Türk vakıflarından 
biz bu % 5'leri bastıra bastıra alıyoruz; ama, azın
lık cemaat vakıflarından bu % 5'leri onlara hibe edi
yoruz. Biraz evvel anlattığım gibi, onlar Istanköy'de-
ki İslam vakıflarından gayri safi gelirinin % 25'ini 
net vergi olarak alırken, bunların tamir ve restorele
rine müsaade etmezken, bizim bunlara karşı bu ka
dar hoşgörülü davranmamızı kabul etmek, kabullen
mek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sözlerimi bağlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Tarih 6 Ka
sım 1979; yer: Amerika Birleşik Devletleri. Carter 
tarafından taltif edilen, nişan alan Yunanlı Papaz Ya-
kavoz, merasimde aynen şu sözleri söylüyor: «İstan
bul, Küçük Asya, yani Anadolu, Ege Denizi, Kıbrıs, 
Türklerin değil bizimdir. Yeniden bizim olması için 
gece gündüz dua ediyorum» diyor. 

Türk Milletinin evlatları, şu papaz kadar milli 
şuura sahip olamazsak, biz bu Devleti yaşatabilir 
miyiz? 

Aziz arkadaşlarım, şimdi bu işle yükümlü olan 
ilgili Bakana, tüm sizlere sesleniyorum: Bu Yunanlı
ların Türk Milletine karşı yaptıkları düşmanlıkları, 
Yunanistan'daki, Batı Trakya'daki Türk - İslam va
kıflarına uyguladıkları zulmü ve onların aldıkları 
vergiyi, biz de, Türk düşmanlarına, bu Yunan Rum 
vakıflarına aynen, misliyle uygulamalıyız. 

Bütçenin Türk Milletine, Vakıflar camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Mehmet Zeki Okur; buyurun. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ZEKÎ OKUR 
(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1980 Mali Yılı Bütçe
si üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz etmeden 
önce, Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu adına muh
terem heyetinizi selamlayarak sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Önce, «vakıf ne demektir, vakıf yapmanın sebebi 
ve maksadı nedir?» ben de diğer arkadaşlarım gibi 
bu sorulara kısaca cevaplar arz ettikten sonra esas 
meseleye girmeyi daha uygun buluyorum. 

Vakıf, hapsetmek alıkoymak manalarına gelir. Se
bebi; dünyada iyi ve hoş bir şada bırakmak, hayırla 
anılmak ve ahirette de Yüce Mevlaya yakın olmak 
arzusudur. Malı hapsetmek ise, alıkoymak ise, şu ma
naya geliyor: İslam dininde mal ve servet insanın, 
kazananın elinden kaçıp kurtulan ve sonra da onu 
başına belalar, sıkıntılar getirebilen bir metadır; tıp
kı cezaevlerinden firar eden zararlı insanlar gibi. Bu
nun için, her zaman zararlı olma vasfını taşıyan faz
la malı hapsetmek, kaçmasını önlemek yani vakfet
mek, onu zararlı halden yararlı hale çıkarmak, yarar
lı bir duruma getirmek lazımdır. Vakfın esas manası 
işte budur. 

Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifle
rinde, «Eğer bir malı Allah için verir, vakfedersen, 
o mal senin esas mülkündür. Yok eğer vermez de ona 
sarılırsan, sen onun mülkü olursan, p mal seni hap
setmiş, kıskıvrak bağlamış, hürriyetini de elinden al
mış olur» buyurur. Kuran-ı Kerim'de «Sevdiğiniz 
mallardan Allah yolunda vermedikçe iyi insanlar
dan olamazsınız. İyiliğe eremezsiniz» buyurulmakta-
dır. 

Yine bir başka hadisi şerifte, «İnsanların hayır
lısı, insanlara faydalı olanıdır; insanların kötüleri de, 
insanlara zararı dokunanlarıdır» buyuruluyor. İnsan
ların değeri, elleri ve dilleriyle yaptıkları hayırlarla 
ölçülür. 

İşte, muhterem arkadaşlarım, Müslüman ecdadı
mız yu'karda yüzfercesinden yalnız birkaçının mana
sını arz ettiğim âyeti kerime ve hadisi şeriflerin te
sirinde kalarak, yapmış oldukları bütün vakıflar ile 
yalnız Allahütaalâ'nın rızasını hedef almış, insanların 
yükselmesine, ihtiyaçlarını azaltmaya çalışmayı kut
sal bir vazife bilmişlerdir. 

Tarihte ilk vakıflar Hazreti İbrahim Aleyhisse-
lam'a kadar gider; ama esas inkişafı, Sevgili Peygam

berimiz ve İslam ile başlar. Sevgili Peygamberimizin 
arkadaşlarından Cabir Radüyallahü An şöyle diyor: 
«Ben muhacir ve ensardan mal sahibi olup da, vakıf 
ve sadakası olmayan bir kimse hatırlamıyorum,» 

Filhakika, İslam'da zengin olmak için, meşru ka
zanç elde etmek için çalışmak esastır. Niçin? Bir 
ikaç aileyi mutlu edebilecek bir serveti, şeihvet ve 
zevklerimiz uğruna bir gecede harcayalım, israf ede
lim, lüks otomobillere binelim diye değil. 

İslam, herkesin çalışıp meşru yollardan zengin 
olmasını, servet biriktirmesini istiyor. Tekrar ediyo
rum; niçin? Zekât, vakıf ve hayırlarda bulunalım 
diye. Çocuğuna en basit kahvaltılık almayı bile hesap
layan, hattâ alamayan; kışın soğuğunda sobasını bile 
yakamayacak derecede fakir aileler dururken, mil
yonlar harcayarak gösteriş ve debdebeden kendileri
ni kurtaramayanlar vardır bu memlekette. 

Bir memlekette zenginler böylesine merhametsiz, 
duygusuz; idareciler de adaletli olmazsa, o milletin 
toptan huzuru bozulur elbette. 

Atalarımız, fethettikleri ülkelerde de hayır ve va
kıf yapmak hususunda birbirleriyle bir nevi yarışmış
lar ve benzer vakıfları Kıbrıs dahil her yere yaymış
lardır. 

600 yıl devam eden dünyanın en uzun ve güçlü 
imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğu hiçbir 
zaman Avrupai manada sömürgeci ve müstevli olma
mıştır muhterem arkadaşlarım. 

Bundan birkaç yıl önce Kıbrıs'a vaki harekâtımız 
sırasında, Avrupa Konseyi Üyesi bulunduğum zaman
da bir kısım Avrupalılar, bizim, Kıbrıs'ı sömürmek 
için oraya gittiğimizi, orayı istila etmek niyetinde 
olduğumuzu ifade etmişlerdir. 

Sohbetlerimde ben onlara şunu söylemiştim: Ar
kadaşlar, sizlerin, yani Avrupalıların en büyük impa
ratorluğunuz 200 yıl sürdü; bir kısmınız Hindistan'ı, 
Endonezya'yı, ilahir diğer ülkeleri şu kadar yıl sömür 
dünüz; bu tabir sizin için çok uygundur. Çünkü, bi-
lahara bırakıp anavatanınıza döndüğünüz zaman, on
lar bağımsızlıklarını kazandıkları zaman, sizin zen-> 
ginliklerinizle onların fakrü zaruretlerini mukayese 
ettiğimiz anda, kimin sömürgeci, müstevli; kimlerin 
adil olduklarını kolaylıkla anlayabiliriz. Bir de Os
manlı İmparatorluğuna bakın; bizim de idaremizde 
600 yıl bulunan şu kadar ülke bağımsızlıklarını elde 
etmişlerdir; bizim Anadolumuzun onlardan ne farkı 
olmuştur? Her yere aynı hayır müesseselerini, vakıf
ları götürmedik mi? Aramızda hiçbir fark olmamış
tır demiştim. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu çok önemlidir, bunu 
bütün arkadaşlarımdan, hangi partiden olurlarsa ol
sunlar, sırası geldiğinde, hele yabancılara karşı mü
dafaa edelim diye bu konuyu tekrar tekrar hatırlat
mak istiyorum. Dünyada bunun bir benzerini bulmak 
mümkün değildir. Teferruata ve tafsilata girişmek za
man alacaktır; o bakımdan burada kesiyorum bu hu
sus^ 

Muhterem milletvekilleri, vakfiyelerde 50'den faz
la şartı vakıf göze çarpmaktadır. Cami, medrese, ker
vansaray hizmetleri gibi meşhur olanların dışında 
birkaç misal vermek istiyorum. Bu misalleri mer
hum eski İstanbul Diyanet İşleri Reislerinden Ömer 
Nasuhi Bilmen Hocamızın «Hukuk-u Islamiye ve Is-
tılahat-ı Fikriye» adlı kamusundan aynen naklediyo
rum:. 

«Ramazan ve mübarek gecelerde camilerde cemate 
hurma, zeytin ve su tevzii için yapılan vakılar; fakirlere 
erzak dağıtmak; fakir kızlara cihaz temin etmek; fakir 
cenazeleri kaldırmak; yetim, yoksul çocuklara, fa
kir ve dul kadınlara bayram elbisesi satın almak; 
testi ve bardak gibi şeyleri kıran hizmetçileri serze
nişten kurtarmak için, kırdıklarını hemen alabilmek 
için yapılan vakıflar - neler düşünülmüş dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum - yolculara, esirlere, kölelere yar
dım etmek için yapılan vakıflar; Kuranı Kerim ve 
ilmi eserlerin basılması için yapılan vakıflar.» 

Vakfiyelerde mevcut şartnameler var; kişi, şahıs, 
«Ben şu malı, şu şu şartlar tahtında vakfediyorum» 
demiştir. Acaba bu şartnamelere uyulmadığı takdirde 
ne olur? Yine aynı eserden bu husustaki hükmü arz 
ediyorum: 

«Vakfiyelerdeki şer-i şerife uygun olan şartlara 
riayet edilmesi lazımdır. Vakfedenlerin şartları 
nas-ı seri, yani dini hükümler gibidir; uyulması lazım 
ve vaciptir. Bilahara vakıfın, vakfedenin kendisi bile 
o şartları değiştiremez. Çünkü, vakfettiği şey onun 
mülkünden çıkmıştır. Hatta İslam vakıfları - Allah 
muhafaza etsin - düşman istilasıyle de vakıf olmaktan 
çıkarak, müstevlinin mülküne girmez. Bir mani bu
lunmadıkça, bu vakıflar mütevellilerince vakıf olarak 
idare edilir,» diyor. Aslında, hemen bütün dünyada 
mabetler ve benzeri müesseseler harplerde bile koru
nur. Nitekim şükranla burada kaydetmek isterim, 
1979 bütçesi görüşülürken, o zamanın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü Sayın Doğan Onur arkadaşı
mızın yaptığı konuşmadan aynen alıyorum, o da de
mişti ki; «Vakıfları, gerçek vakıf anlamı içerisinde 
denetleyip, gerçek anlamında yaşatmak için çalışma
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I larımızı sürdüreceğiz» ancak, hükümetleri zamanın-
I da Hırkaı Şerifde devamlı olarak, 24 saat; vakfiyesi, 

şartnamesi gereği okutulmakta olan, tilavet edilmekte 
I olan Kuram Kerim'in, her nedense Enver Akova'dan, 
I Sayın Enver Beyden sonraki Bakan zamanında buna 

son verildiğini duymuş bulunuyorum. Temenni ede-
I rim bu yanlıştır. Eğer böyle bir şey varsa, muhterem 
I Bakanımızdan, bu vakfın şartnamesine uygun olarak 
I Tilaveti Kuran'ın asırlarca devam ettiği gibi bundan 
I böyle de yeniden ihyasını rica ediyorum. 

I Muhterem arkadaşlarım, birkaç hususa ben de 
I temas etmek istiyorum. Değerli bir arkadaşımız, %5 

lerle, azınlıklarla ilgili - ben de kararnamesinin bir su-
| retini burada gösteriyorum, temenni ediyorum ki 

Grubum adına ilk fırsatta- bu kararnameyi Sayın Ba
kan ele alır ve gerekli tadilatı yapar ve Anayasanın 
da eşitlik manası, eşitlik icap eden ilgili maddesi böy
lece yara almamış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan, vakıfla
rın şu anda 80 milyar mal varlığı vardır- tahmini 
olarak tabii, belki 100 milyar-da olabilir, 70 milyar 
da olabilir - Ancak bu 80 milyar mal varlığı karşısın
da vakıfların geliri - yani yıllık, mesela 1979 yılına 
ait kirası - sadece 300 milyon lira civarındadır; bun
ların ne kadar az olduğu malumunuzdur. Ancak, bu
rada bir zorluk vardır. Bakanlık bu konuyu nasıl hal
ledecek, ben doğrusu bunu bilemiyorum. Yargıtay'ın 
bir kararıyla kiralar % 27 veya % 30 civarında her 
yıl ancak artırılabilir. Ben bizzat bulunanlardan, 
oradaki bir kısım hemşehrilerimizden öğrendim; me
selâ; Mısır Çarşısında öyle dükkânlar varmış ki, bu 
dükkân vakıflara, ilk kiracısı, mukaveleyi yapan kişi, 
vakıflara ayda 100 lira ödemektedir. Halbuki, aynı 
kişi aradan çıkmış, yani oradan sağlayacağı kârla 
büyük servetler elde etmiştir. Aradan çıkmış, milyon-

I 1ar vurmak suretiyle, onu başkalarına hava parası ve 
I büyük kiralarla devretmiştir. Bu konuya da Bakanlık 

daha büyük bir ciddiyetle ve önemle eğilecektir zan-
| nediyorum. 

Vakıf inşaat şirketi kurulmuştur; bunun inkişafı
nı memnuniyetle ve zevkle takip edeceğiz. Bilhassa 
yurt dışına da bizim milli mimarimizi intikal ettire
ceği ümidindeyim. 

Su satımı meselesi: Taşdelen ve Karakulak gibi, 
dünyada belki eşine ender rastlanan tatlı sularımız 

I vardır. Gidiyorsunuz arap memleketlerinde, mesela 
Suudi Arabistan'da ta Fransa'dan - duyduğumuza gö
re İsrail hatta, suyu tatlılaştırmış; fakat kendisi tabii 

{ doğrudan doğruya ihracat yapamıyor arap ülkeleri-
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ne; Fransız patentiyle - Suudi Arabistan'ın su ihtiya- | 
cini karşılamaktadır. Bu çok önemlidir; onların pet
rollerinden de daha önemlidir. Zaten orada daha da 
pahalıdır, biliyorsunuz. Bu meseleyi de en kısa bir 
zaman da kemali ciddiyetle takip edelim. 

Bütün vakfiyelerin, mümkünse bir eser olarak ve 
ciltler halinde bir araya getirilmesinde faydalar var
dır. 

Vakıflar Bankasına bir kısım arkadaşlarımız te
mas ettiler; bizim de tespitlerimize göre, Vakıflar 
Bankası oldukça önemli bir zararla karşı karşıya J 
gelmiş bulunmaktadır. Vakıflar Bankasının parala
rını, kanaatimizce, çok daha büyük bir hassasiyetle 
harcamak lazım gelir. Yani, vakıfları daha çok geliş
tirmek uğrunda, daha faydalı hizmetler istikâmetinde, I 
kredilerden ziyade bu istikâmete vakıfların parala
rının değerlendirilmesi lazımdır kanaatindeyiz. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, ayrıca 
vakıflarda çalışacak personelin, bir nevi, benzer kar
deş müessese olan Diyanet işleri Başkanlığında oldu
ğu gibi, biraz daha manevi yapılarına dikkat edil
mek suretiyle, öyle bir süzgeçten geçirilmek suretiy
le istihdam, edilmelerine, hiç değilse bundan böyle 
dikkat edilmesi hususunu da arz etmek istiyorum. 

Çeşitli vilayet ve kazalarda bulunan 56 adet öğren
ci yurtlarına da alınacak öğrenciler için, ki bu yurt
lar vakıfların mahsulüdür, vakıfların gelir ve akarı 
ile ayakta durmaktadır; Vakfedenlerin niyeti ise doğ
rudan doğruya Allah rızasıdır; bu yurtlarda da ye
tişecek öğrencilerin biraz daha itinalı yetişmelerine 
dikkat edilmesinde fayda vardır. 

istanbul Başmüdürlüğü makamı; bir cenaze def
ni bahanesiyle, usulsüz bir şekilde, o makamı işgal 
eden zat o makamdan alınmış idi. En kısa zamanda, 
o mağdur edilen zatın görevine iade edilmesini te
menni ediyorum. 

Ayrıca, 30 - 40 bin civarındaki gayri menkulün
den sadece 10 bin adedi sıfır gelirlidir. Bunları ran-
tabl bir hale getirmesini ilgili bakandan tekrar rica 
ediyorum, 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada tamam
lamadan önce, bir temennimi de arz etmek istiyorum: 
Vakıf, vakıfları doğurmalıdır. Vakıf mallarını gasp 
edenin iki yakası bir araya gelmez. Öyle zannediyo- I 
rum ki, memleketimizde vakıflardan sebeplenen, gay
ri meşru kanallarla onlardan sebeplenenler herhalde 
bir hayli kalabalıktır ki, iki yakamız büyük ölçüde 
bir araya gelmemektedir. Temenni ediyoruz, bu ada
letsizlikler en kısa zamanda giderilecek ve Hüküme- j 
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timiz bu istikamette ciddi tedbirleri almaya devam 
edecektir. 

Grubum ve şahsım adına, dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için, hepinize hürmet ve saygılarımı su
nuyorum. 

Teşekkür ©derim efenidim. (AP ve MHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe
siyle ilgili grup görüşleri açıklanmıştır. 

Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma söz ve
receğim. Sayın Yakup Üstün, lehinde buyurunuz. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesi münasebetiyle şahsım adına huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bilindiği gibi vakıf, belü bir malın belli bir ama
ca tahsis edilmesidir; bir malın Allah rızası için in
sanların hizmetine verilmesidir. 

Çeşitli araştırmalar yapılmış ve çeşitli görüşler 
ortaya atılmıştır, vakfın kaynağı konusunda. Bu gö
rüşler arasında vakfın kaynağının din olduğu görüşü 
ağırlık kazanmaktadır. İlk vakıf mallarının mabetler, 
tapınaklar olduğu ortaya çıkmıştır. Hazreti ibrahim' 
in, bir Allaıh inaincırun semJbo'lü olaralk yaptığı ve ina
nanların hizmetine sunduğu Kabe, Allah'ın evi ola
rak kabul ve tesmiye edilmiştir. 

Vakfın müesseseleşmesi, birtakım görevliler vasıta
sıyla idaresi, Islattım ilk devirlerinde başlamış, za
manla gelişmiş, büyümüş; insanlığın hiçbir zaman 
ulaşamayacağı bir seviyeye yükselmiştir. Bugün mil
li mefahirimizin temelini teşkil eden camilerimiz, 
medreselerimiz, kervansaraylarımız bütün dünyaya 
göz kamaştıracak ölçüdedir. Bütün bu eserlerimizi 
koruma, güzelleştirme ve hayır kurumlarımızı yaşat
ma gibi önemli görevler yüklenen Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz, elbette memleketimiz, milletimiz için 
önemli bir müessesemizdir. 

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte Seriye ve 
Evlkaf Vekâleti adıyla bir Vekâlet doğmuştu. Daha 
Sonra, 3 Mart 1340'da 429 sayılı Kanunla bu vekâ
let lağv - edilmiş; bunun yerine 2 genel müdürlük 
mesabesinde müessese kurulmuştur: Bunlardan birisi 
Evkaf Umum Müdürlüğü, birisi de Diyanet İşleri Baş
kanlığıdır. 

Söze başlarken de söylediğim gibi, vakıflarımız 
dinin mahsulüdür, dini inançların mahsulüdür. Do
layısıyla, «Vakıflar, Diyanetin çocuğudur» demek 
elbette mübalağalı değildir. Gönül, isterdi ki, bu ve-
kâîdt lağv edilmesin ve bu iki kurum birbirinden ay-
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rılmasın. Maalesef, bu ayrılık birtakım sıkıntılar mey
dana getirmektedir. Daha önceki uygulamalarda bu 
mahsuru ortadan kaldırmak için bu iki kurum aynı 
bakanlığa bağlanırdı; maalesef birkaç yıldan beri bu 
iki müessesenin ayrı bakanlara bağlanması, Vakıf
lar ve Diyanet yönünden birtakım mahzurlar ortaya 
çıkarmaktadır. Halbuki, bu iki kardeş kurumun son 
derece ahenkli çalışması gerekir. Bu ahengin korun
masına dikkat edilmeli, bunları bozanlara asla fırsat 
verilmemelidir. Mesela, camilerin mülkiyeti Vakıflara 
aittir; intifa hakkı, kullanma hakkı diyanete aittir. 
İşte, bu ikili durum sebebiyle birtakım problemler 
meydana gelmektedir. 

Burada bir misal daha vermek istiyorum. 633 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesi aynen şöyle diyor: 
«Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan cami ve mes-
citlerdeki teberrükat eşyasının tespiti, numaralandırıl-
ması, değerlendirilmesi, korunması, yerlerinin değişti
rilmesi, satışı ve satıştan elde edilecek paraların ben
zeri hizmetlere tahsisi cetvellerinin yapılması, muhase
besi, denetlenmesi vesair hususları Diyanet tşleri 
Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırla
nacak bir yönetmeliğe göre düzenlemek.» 

Şimdi, bu Kanun çıkalı 15 yıl olmuştur, 1965 yı
lında çıkmıştır. Uzun çalışmalardan sonra, 1974 yı
lında bir yönetmelik çıkarmaya muvaffak olun
muştur; Teberrükat eşyası Yönetmeliği adıyla. Fa
kat bu yönetmelik maalesef o günden bugüne hâlâ 
yürürlüğe konamamıştır. Camilerdeki halılardan, kıy
metli şamdanlardan, rahlelerden ve diğer teberrükat 
eşyasından kimin sorumlu olduğu hâlâ meçhuldür. 
Sayın Bakandan bu konunun biran önce hallini istir
ham ekliyorum. 

Bu yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bir
takım yükler ve görevler vermektedir. Bu görevler 
sebebiyle sanki başka bir devletin veya milletin ma
lına harcaınacaikmış gibi, 1974'ten beri bu yönetme
liğin amir hükümleri askıya alınmış, bu yönetmelik 
uygulanamamıştır. Bugün camilerimizdeki halılar ve 
kıymetli malzeme sahipsizdir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de cami yapımında 
düzenleyici, yol gösterici bir kuruma ihtiyaç bulun
maktadır. Köylerimizde ve yeni gelişen yerleşme böl
gelerinde yapılan calmiler, gerek, mimari yönden, ge
rek estetik yönden, gerek yerleşme yönünden hata
larla doludur. Tip projelerle Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bu konuda hayır sahiplerine yardımcı olmak gö
revindedir; falkat bu görev maalesef bugüne kadar 
ihmal edürniştir. Toprak İskân Genel Müdürlüğü bu 
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konuda öncülük yapmış, bu hizmeti takdirle huzu
runuzda anıyorum. Tip projelerle yaptığı, devlet eliy-

, le yaptığı calmiler hem mimari yönden, hem yerleşme 
T yönünden, hem de estetik yönden son derece takdire 

değer bir manzara arz etmektedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1926'dan önce ya

pılan camileri faaliyet sahasına alıyor; yeni yapılan 
camilerden geliri olmayanları bünyesine kabul bile 
etmiyor. Bu sebeple, birçok camiler mülkiyet yönün
den ortada kalmıştır. Biraz evvel sanki bir suçmuş 
gibi beyan edilen Türkiye Diyanet Vakfı, işte bu 
maksatla kurulmuştur. Bu kabil hayri tesislerin Di
yanet Vâkfı bünyesinde toplanması gaye edinilmiştir 
ve bu Vâkıf bünyesinde, muallakta kalan birtakım 
camiler, Kuran kursları toplanmaktadır. 

Vakıflar bir hayır kurumudur. Biraz evvel Ze
ki Okur arkadaşımızın da beyan ettiği gibi, çalışma
larında Vakıflar Genel Müdürlüğü her zaman bu esp
riyi göz önünde tutmaya mecburdur, Bir hayır kuru
mu olduğu, vakfın ş'artına göre hizmet etmek duru
munda olduğu esprisini hiçbir zaman hatırından çı
karmamalıdır. 

Bugün Vakıflar çeşitli sebeplerle halk nazarında-
ki itibarını maalesef kaybetmiştir. Bu, çeşitli zaman
lardaki yanlış uygulamaların bir somutudur vakıf
larımız, zaman içinde büyük hizmet etmiştir. 
IBenim çocukluğum İstanbul'da, Üsküdar'da Va-
IMei Oedid, Vallidei Altik Camileri civarında 
ıgeçmiiştir. !İ95ûfden evvel, hatta Süleymaniye* 
nin, Fatihin, diğer milli mefahirimizin, fahir abi
delerimiz olan camilerin civarını hatırlıyorum da, 
'birer mezbelelikti. 1950'den sonra Rahmetli Mende
res, makamı cennet olsun, bu camilerin etrafını mez
belelikten kurtarmış ve son derece • büyük hizmetler 
yapmıştır. Bugün de bu hizmetlerin bir disiplin içe
risinde devamında büyük fayda vardır. 

Vakıfların halk nazarında eski itibarım kazana
bilmesi için, bu teşkilâtın kendisine ciddi manada bir 
çekidüzen vermesi gerekmektedir. Vakıflar İdaresi, 
servetinin hesabını bilmeyen bir köy ağası gibidir< 
Bugün hâlâ, sahibi olduğu gayri menkullerinin bile 

ı sihjhiati bir envanterini maalesef yaptıramaimıştır. 
Birçok vakıf arazi yağma edilmiş; hâlâ da, gecekondu 

I yapımı vesair sebeplerle bu yağma devam etmekte
dir. 

Vakıf, bugün bir ihtisas işi olmuştur beyler. Biraz 
evvel konuşan bir arkadaşımızın temas ettiği gibi, 
vakıfta çalışmak için işletmeciye ihtiyaç vardır, yetiş
kin personele ihtiyaç vardır; tarih şuuru olan, vakıf 
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ve hayır kavramını bilen, mülkiyet hukuku konusun
da uzman elemanlara ihtiyaç vardır. Mevcut eleman
larıyla bu hizmetleri layikı ile yürütmesi mümkün gö
rülmemektedir. Üstelik, bugün Vakıflarda çalışan per
sonelin yüzde doksanı, belki de vakıflara gireli 5 yıl 
bile olmamıştır. Yani, Valkıflar Genel Müdürlüğünün 
personeli büyük ölçüde genç personeldir; fakat bu 
(müessesenin bünyesine uygun yetişkin personel de
ğildir. • 

Büyük camilerin düzenli bir idareye kavuşturul
ması gerekmektedir. Hacı Bayram, Eyüp Sultan, Sul
tan Ahmet, Yeni cami gibi birtakım büyük camiler 
dilencilerin, hastaların işgaline uğramaktadır. Cena
zeler ve diğer dini günlerde, buralarda herhangi bir 
düzen sağlanamaımaktadır. Bu camilerde düzeni sağ
lamak için bir idareci personel atanması ile ilgili 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan çeşitli 
girişimler, maalesef, bu iki müessesese arasında ahenk
li bir çalışma olmaması sebebiyle, hâlâ bir neticeye 
'bağlanamamıştır. Cenaze namazları selbebiyle ve diğer 
günlerde buralardaki manzaralar hiç de iç açıcı gö
rünmemektedir, Ayrıca, turistlerin ve satıcıların du
rumları da bir düzene sokulmalıdır. Diyanetle Va
kıflar bu konuda da işbirliği yapmak zorundadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, her zaman bir işbir
liği ruhu içerisinde bulunlmak ve bu işbirliğini çalış
malarıyla tescil ettirmek zorundadırlar. Bir taraf 
'bir egoistlikle, kraldan ziyade kralcı bir ruhla bir ta
rafa çeker, diğerleri de bir tarafa çekerse, maalesef 
birtakım hizmetler, birtakım yapılması gereken işlem
ler askıda kalıyor. Bu vesile ile bunları hatırlatma 
(imkânı olmuş oldu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin Vakıflar 
camiamıza, memleketimizin, milletimizin büyük ifti
harı olan eserlerimize, memleketimize, milletimize ha
yırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ile selâmlıyorum, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Balkanı Sayın 
Metin Musaoğlu, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde görüş ve te
mennilerini belirten sayın sözcülere huzurlarınızda 
teşekkürlerimizi arz eder, Yüce Meclisi saygı ile se
lamlarını. 

Ferdin menkul veya gayri menkulünü kendi ira
desiyle şahsi mülkiyetinden çıkartıp, hayır ve hasenat 
gayesine matuf olmak üzere, arzu ettiği şart ve hiz

metlerin yerine götürebilmesi için, ebedi olarak tah
sisi ile meydana gelen vakıflar, Türk - İslâm kül
türünü ayakta tutan örf ve âdetlerimizin abideleridir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile vakıflar, «mazbut 
ve mülhak vakıflar» olarak 2 kategoriye ayrılmışlar
dır. Mülhak valkrflar, Valkıflar Genel Müdürlüğünün 
denetimi altında mütevellileri tarafından; mazbut va
kıflar ise doğrudan Genel Müdürlük tarafından idare 
edilmektedir. 

Ayrıca, 1967 yılında 903 sayılı Kanunla kurulan 
ve sayılan 600'e varan yeni vakıfların da denetimi 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

1 174 542 000 lira ile huzurunuza getirilen Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bütçesinin tetkikinde, ecdat ya
digârı vakıfların, muhafazasıyla beraber, ekonomik ve 
sosyal alanda üstün hizmetler ürettiği malumlarınız
dır. Halen tespit edilebilen 38 567 parça gayri men
kul adediyle Valkıflar Genel Müdürlüğü 300 milyon 
liraya yakın kira geliri elde etmektedir. Vakıf mülkü
nün halen tam tespit edilemediği bir gerçektir. Yıl
lardır sıhhatli bir envantere kavuşulamamıştır. Çoğu 
kere vakıf mülkü, gecekonduların istila alanı haline 
gelmiştir. Sadece İstanbul'da 6 591 adet gayri men
kul tespit edildiği halde, bunun 2 404'ü kiradadır. 
Geri kalanların çoğu, evvelce vaki tecavüz nedeniyle 
davalı durumdadır. Artık modern uygulamalarla bu
nun üzerine gitmek gerekmektedir. Evvelemirde tek
nik personel istihdamı şart olmuştur. Ayrıca, maddi 
yönden teşvik edici uygulatmalarla sözleşmeli hukuk
çuların istihdamı gerekmektedir. 

Tüm Türkiye'de vakıf^mülk taranmasının yapıl
ması ve mevcutlarını modern çağımızın gerçeklerine 
uygun olarak gerekli gelirleri elde edebilecek duruma 
getirmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline 
de teşvik edici unsurlar sağlanmalıdır. 

Medeni Kanunun 78 nci maddesini tadil eden 900 
sayılı Kanunun aynı maddesinin 3 ncü fıkrası, bil
cümle yeni ve cemaat vakıflarının, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün teftiş ve denetleme masraflarına ka
tılma payı olarak, safi gelirlerinin % 5'i ve 200ı bini 
lirayı geçmemek üzere ödemede bulunulması mecbu
riyeti getirilmiştir. Böylece, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün, her gün sayıları aftan yeni vakıfları denetle
mesi zorunlu hale gelmiştir^ 

Sadece İstanbul'da mevcut 94 adet cemaat vakıf
larının !% 70'inin 1978 yılı teftişlerinin yapılmamış 
olîması, üzücü bir gerçektir. Milyonlarca liralık bir 
zararı kapsayan bu hususun üzerine gidilmiş, yapılan 
tespitte ise, teftişi yapılanların dahi Genel Müdür-
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lüğiimüze milyonları aşkın borçlarının olduğu görül
müştür. Ayrıca, kanunun verdiği yetkilere dayana
rak zapta alınan azınlık vakıflarının durumu ise hiç 
de iç açıcı değildir. Yıllar evivel zapta alınan bu azın
lık vakıflariyle ilgili işlemlerin yapılmayışları ibret 
verici olmuştur. 

Vakıflar İdare Meclisince alınan kararlarla zapta-
alınan ve sayıları 20'yi bulan azınlık vakıfları hak
kında kanuni yollara gidileceğimi ifade etmek isterim. 

Vakıf mülkünün daha üstün kira gelirine kavuş
turulabilmesi içtin, abide ve eski eserler onarım res
torasyonuna hız vermek artık elzem olmuştur. Yapıla
cak her türlü düzenlemelerin, kültür hazinesi vakıf 
emlak bünyesine uygunluk ve çabukluğu için, bu ko
nuda ihtisaslaşmış kadroların istihdamını yapabilecek 
vakıf inşaat şirketi kurmak zorunlu hale gelmişti; 
!bu hususla ilgili çalışmalarımız sonuçlanmış ve şir
ket kuruluşu tamamlanmıştır. 

1980 yılında 318 adet eski eser ye abidelerin res
torasyon ve onarımı için 130 156 000 lira ödenek ay
rılmıştır, İnşaat birim fiyatlarındaki artışların men
fi olarak gelişen tesirlerini, kurduğumuz Vakıf İnşaat 
Şirketinin verimli çalışması ile telafi edebileceğimizi 
ümit etmekteyiz. 

Yüce İslami esasların bize emrettiği, insanlara iyi
lik etme ve yardımlaşma duygularından doğan vakıf 
kavramından hareketle, yapılan vakıf akitlerinin ruhu
na uygun olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
sosyal yardım ve kültürel hizmetlerini küçümsenme
yecek seviyeye getirme aziım ve kararındayız. 

Yurdumuzun muhtelif yerlerinde 48 imaret ve 50 
adedi orta, 6 adedi de yükseköğrenim olmak üzere 
toplam 56 adet öğrenci yurdu faaliyette bulunmakta
dır. İmaretlerimizde 14 026 muhtaç vatandaşımıza 
yemek verilmekte, yurtlarımızda ise 6268 öğrenci ba
rındırılarak öğretime devamları sağlanmaktadır. 

1980 yılında bu giderler için 129 607 000 lira 
ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, yine 1980 yılı bütçesinde, 
2 000 kör ve muhtaç vatandaşa, halen 300 - 350 li
ra olarak tespit edilen, artırmayı düşündüğümüz 
miktar yardım yapılacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresi, bu sosyal hiz
metleri geliştirmek amacına yönelik çalışmalarını hız
landırmış, bu esastan hareketle, İstanbul • Eyüp'de, 
mevcut imaretin restorasyonu hazırlıklarına geçilmiş
tir. Ayrıca, Ankara'da yeni ve modern bir talebe 
yurdunun yapılması hususunda gerekli çalışmalar ya
pılmaktadır; Muhtaç kimselerin sağlık yardımına koş
mak amacıyla 1843 yılında kurulan, Bezmiâlem Va-< 

lide Sultan Vakıf Guraba Hastanesinin sağlık hiz
metlerini artırmak amacındayız. Bu sebeple, 1980 
Bütçesine konulan 163 026 000 lira ödenekle hasta
nemizin ikinci kısım inşaatı yapılacak, ayrıca gerekli 
tıbbi aletlerin de alımı ile sağlık hizmetlerinin tümü 
vatandaşlarımızın istifadesine sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, memleketin içinde bulun
duğu siyasi istikrarsızlık hepimizin malumudur. Top
lumlarda birlik ve dayanışmayı sağlayan manevi de
ğerler etrafında birleşmek zorunlu hale gelmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, memleketimizin bu 
manevi hislerine tercüman olarak, cami yapabilme 
imkânlarından yoksun köy ve derneklere yardım yap
mayı yüklenmiştir. 1980 yılı Bütçesine, bu ulvi gaye 
için 275 milyon lira ödenek konulmuştur. Bu ödenek
ten 25 milyon lira ayrılarak, yapımı yıllardır devam 
edegelen Kocatepe Camimin bitirilebilme imkânı sağ
lanmış olacaktır. Hükümetimiz, cami yapımlarının 
hızlandırılmasını âdeta teşvik etmiş ve bu hususta 
memleketin her yanına yeni cami yapımlarıyla İlgili 
yardımlarını sevketmiştir ve devam edecektir. 

Sosyal ve kültürel faaliyetleri yanında yurt ekono
misine de katkıda bulunan Vakıflar Genel Müdürlü
ğü, bu amaçla vakıf işletmelerinin kapasitelerini ar
tırmak ve raritabl hale getirmeye yönelik çalışmaları 
hızlandırmaktadır. Yeni Hükümetin kuruluşundan 
itibaren, Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışma se
ferberliğine girmiştir; % 75 hissesi Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait ve 6219 sayılı Kanunla kurulan 
Vakıflar Bankası sermayesinin artırılması yoluna gi
dilmiştir. 200 milyon lira sermayesi, 241 şube ve 4574 
istihdam kapasitesiyle yurt ekonomisine sağlayacağı 
katkı sınırlı olabileceğinden, gelişen Türkiye'nin doğ
rultusunda, 'Bankanın da daha büyük hizmetler ver
mesi gereklidir. Bu sebeple sermayesi 2C0 milyon lira
dan 1 milyar liraya (Bakanlar Kurulu kararıyla 2 
miyar liraya) çıkartılabilecek yasal değişiklik tasarısı 
'Bakanlar Kurulunca benimsenmiş, Yüce Meclislere 
intikal ettirilmiştir. Tasarı kanunlaştığı takdirde, Va
kıflar Bankası şube sayısını artırabileceği gibi, kredi 
limitlerini de yükselterek yurt ekonomisine katkısını 
artırabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar İdaresinin içine ka
panık hal ve bürokra'tik engel ile asrın gerisinde ka
labileceği gerçeği inkâr edilemez durumdadır. İşte bu 
görüşten hareketle, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 
Ayvalık ve Aydın zeytinyağı 'işletmeleriyle Üçüncü 
Murat Han'ın validesi Nurbanu Valide Sultan tara
fından vakfedilen Taşdelen Memba Suyu tşletmeleri-
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nin gerçek kârlılık düzeyine ulaştırılmaları elzem ol
muştur. 

500 bin adet zeytin ağacına sahip Ayvalık ve Ay
dın Zeytinyağı İşletmelerini geliştirmek 'için Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bu hususta da çalışmalarını hızlan
dırmıştır. Halen Ankara ve İstanbul'daki satış mağa
zaları vasıtasıyla, üretitiği zeytinyağı ve mamullerimin 
yapılan satışlarını yurt düzeyine yaygın hale getirmek 
amacındayız, 

Ayrıca, 2 Q0ıQ şişe doldurma kapasitesine sahip te
sisiyle yine bir vakıf işletmesi olan Taşdelen Memba 
Suyunun ihraç imkânı araştırılmaktadır. Avrupa'dan 
içecek su İthal eden komşumuz Arap ülkelerine Taş
delen memba suyunun ihraç edilememesinin büyük 
bir şanssızlık olduğu kanaatindeyiz. 

15 oteli ve iştiraki olan Taksim Motelcilik Ano
nim Şirketi vasıtasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
'turistik yatırım potansiyeli mevcuttur. Tüm kıyıları
mızda mevcut geniş vâkıf alanlarının ülke turizmi 
hizmdtine açılması için, ilgili yerli ve yabancı turizm 
müesseseleriyle gerekli girişimler yapılacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük miktara ula
şan mal varlığının yurt ekonomisine katkısının artırıl
ması teşebbüslerini modernize etmekle ancak mem
leket gerçeğine hizmet edilebilecektir. Bu hususla 
ilgili daha dinamik ve aktif çalışmalar yapılacaktır. 

Bu sebeple, zeytinyağı ve memba suyu işletmeleri
nin dağıtım ve pazarlanması amacıyla, «Vakıf İşlet
me Şirketleri Birliği»1 ni kurma mecburiyeti hâsıl ol
muştur. Kurulacak yeni şirketler vasıtasıyla daha ca
zip iş imkânı sağlanacağından, etkin kadro istihdamı 
gerçekleşecek, böylece verimlilik artacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
İdaresini deVir aldığımız günden itibaren, idarenin 
yurt gerçeklerine uygun daha aktif hizmet üretebil
mesi İçin hassasiyetle çalıştığımızı özellikle belirtmek 
isterim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışma kapsamını 
artırmak ve böylece vakıf yağmalarını önlemek düs
turumuz olmuştur. Son günlerde, bu sebepten hare
ketle, Vakıflar Yönetim Kurulu kararıyla 5 ilde Vakıf 
il müdürlüklerinin açılmak üzere olduğunu belirtmek 
isterim. 

Komşu Müslüman ülkelerle işbirliğinin artırılma
sı düşüncesinde olan hükümetimiz, her yönden oldu
ğu gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İslâmi 
'dayanışmayı korumak amacındadır. Aynı İslâmi kül
türe sahip tüm Müslüman vakıfların dayanışma bir
liğimi sağlayacak ye din kardeşlerimizle sürekli diya

logu tesis edecek «İslâm Vakıf Birliği» nin kurulma
sıyla ilgili çalışmalarımız hızlandırılmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin, bu te
mennilerle ve sizlerden aldığımız görüş ve güç doğ
rultusunda memleketimize hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sorular vardır Sayın Bakan. 
Sayın Eroğlu, buyurun. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
aşağıdaki sorularımın değerli aracılığınız ile Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica öderim. 

1. Bakan olduğunuz günden bugüne kadar si
zin emriniz ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün emriy
le hangi camiye, hangi derneğe ve hangi Kur'an kur
suna ne kadar maddi yardım yapılmıştır? 

2. Bakan olduğunuz günden bugüne kadar si
zin emirlerinizle ve Vakıflar Bankası Genel Müdür
lüğünün emriyle, Vakıflar Bankası Genel Müdürlük 
merkez örgütüne ve taşra şubelerinden hangi şube
lere ne kadar personel alınmıştır? 

Sanılarım bu kadar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU (De

vamla) — Soruların bir bölümünün cevabını yazılı 
verilmesi gerekiyor; ancak sözlü olarak şunu söyle
mek istiyorum: Yapılan cami yardımları Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bünyesi içinde kanunlar muvace
hesinde ve sıralamaya göre yapılmaktadır. Sayın ar
kadaşım aırzu ederlerse, şu ana kad'ar zamanımızda 
yapılan camii yardımlarının tümünü, köy ismiyle ve 
dernek ismi de dahil olarak verebiliriz. Eğer bu ise?.. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sizin emrinizle 
Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU (De
vamla) — Hayır, ben söyledim onu da, söylüyorum 
size; belli bir prosedüre uygun olarak yapılmaktadır, 
diyorum. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sizin emrinizle hiç 
bir yardım yaipılmamış mıdır? 

BAŞKAN — Siz soırunuzu sordunuz ve Sayın 
Bakan da cevap veriyor efendim. 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU (De
vamla) — Geri kalan hususta yazılı cevap vereceğiz 
ef endam. 

BAŞKAN — Cevaplandırılmayan kısımlar yazı« 
lı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Çağlayan Ege, 
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ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla Sayın Bakandan sırasıyla söyleyeceğim 
sorularımla yanıt rica ediyorum: 

1. istanbul gilbi, nüfusu 5 milyonun üzerine 
çıkan büyük bir kentte Vakıf Gureba Hastanesinde 
doktor kadrosuzluğu ve personel kadrosuzluğuyla 
heyeti sıhhiye raporlarının dahi verilmediği ve de 
sağlık hizmetlerinin aksadığı tarafımdan müşahede 
edilmiştir. Önümüzdeki yıl içinde, Sayın Bakan, bu 
hastanenin eski yıllardaki işlerliğine kavuşması için 
ne gilbi önlemler düşünmektedir? Buna yazıh cevap 
istiyorum. 

İkinci sorum : Yine İstanbul'da Gaziosmanpaşa, 
Zeytimburnu gibi ilçelerde vakıf arazileri var. Bu va
kıf arazilerinin üzerinde yıllardan beri kurulmuş ge
cekondular var. Bu gecekonduların. bir bölümü Bey
koz'da da vardır ve Vakıflar tarafından birçok va
tandaşımızın aleyhine, gerek tahliye davaları, gerek
se ecri misil davaları devam edip gitmektedir. Oysa 
bu araziler İmar ve iskân Bakanlığınca onanmış, ge
cekondu önleme ve ıslah bölgeleridir. Bu bölgelerde
ki yaşayan vatandaşlarımızın eziyetten kurtarılmala
rı ve sıkıntıdan kurtarılmaları için Vakıflara ait ara
zilerin yasal olarak belediyelere devri ile ilgili hangi 
işlemler sürdürülmektedir? Davalardan vazgeçilmesi 
'düşünülmekte midir? Buna da yazılı alarak cevap 
verilmesini rica ediyorum. 

Üçüncü olarak; geçmiş hükümetler döneminde 
Vakıflar Bankası tarafından bir sürü yolsuzluk iddi
alarına konu olan HEM A şirketine ait verilmiş olan 
kredilerin miktarları, bu kredilerle ilgili hazırlanmış 
bulunan dosyalarla ilgili yapılan işlemler hakkında 
bilgi rica ediyorum. 

Ayrıca bazı şaibeler dolaşmaktadır; Sayın Baka
nın bazı yakınlarına Fort Şirketinden özel emirle 
traktör tahsisleri yapıldığı beyan edilmektedir. Böy
le tahsisler yapılmış mıdır? Bunun hakkında da te
ferruatıyla yazılı bilgi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Sayın Başkan, 

ben sorularıma yazılı yanıt verilmesini rica etmiştim, 
yazıh yanıt verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Siz sorularınızı sordunuz, Sayın 
Baklan derhal cevaplandırmak ihtiyacını duyduğu kıs
mı cevaplandirabriMr. 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU (De
vamla) — Üç soruyu yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Ancak, bir iftira ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 
iftirayı ispat edemediğiniz takdirde, sizi müfteri ola
rak ilan ediyorum. Bunu ispat etmekle yükümlüsü
nüz. Ben de size bunu söyleyeceğim; ben, şerefiyle 
geçinen bir insanım. Hiç kimseye de ihtiyacım da yok
tur. Bunu siz bizzat da biliyordunuz. Bu hususa ne
den gereksinme duydunuz, ben de merak ettim. Ama 
sizi, bunu ispata davet ediyorum, etmediğiniz tak
dirde, grubunuza diyeceğim bir şey yok - şahsınızı 
müfteri oliarak Mîan ladliyarulm (AP sırallıarından aftos
lar) 

BAŞKAN — Soruların cevaplandırılmayan kısmı 
yazılı cevaplandırılacaktır. 

Sayın Mustafa Şentürk, buyurun efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Sayın Başkan 

sataşma vardır. 
(BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sorduğum so

rularla ilgili... 

-BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Bakan, 

arkadaşım sorduğum soruları lütfen zabıtlardan tet
kik etsinler... 

ıBAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Bu tetkikten 

sonra lütfen bu sözlerime yanıt versinler. O sözlere 
kendileri yanıt veremedikleri için ben kendilerine te
essürlerimi bildiririm. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. Lütfen otu
run, lütfen... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ben burada 
oturacağım, ama lütfen zabıtları getirip tetkik etsin
ler, 

CENGİZ ÖZYALÇ1N (İstanbul) — «Deniliyor» 
dedi, «diyorum» demedi ki. 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU (De
vamla) — Efendim? 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, buyurun efendim, 
sorularınızı dinliyoruz, 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sayın Ba
kan tarafından yanıtlanmasını rica ediyorum. 

1. Vakıf öğrenci yurtları, kimsesiz, yoksul ço
cukların her türlü gereksinimini karşılamak, onların 
okumalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dev
let de buralara maddi ve manevi her türlü yardımı 
bu amaçla yaptığım bizler kadar en azından sizler de 
biliyorsunuzdur. 
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Vakıf yurtlannın amaçları bu iken, Kayseri Va
kıflar Bölge Müdürü Mustafa Çelik'in, Kayseri'deki 
vakıf yurtlarını MilMyetçi Hareket Partisi ve onun 
yarı kuruluşlarının bir yuvası halime getirdiği, bu ko
nuyu Bölge Müdürünün, «Vakıflar Kayseri Bölge 
Müdürlüğü» başlıklı resmi yazısıyla Milliyetçi Hare
ket Partisi Genel Başkanlığına yazdığı, yazının bir 
gazetede yayınlandığını akudum. Böylece, Kayseri 
Vakıf yurtlarının amacı dışında kullanıldığını kaibul 
ediyor musunuz? 

2. Ediyorsanız, bu vakıf yurtlarının amacı doğ
rultusunda kullanılması için ne gibi önlemler almayı 
düşünüyorsunuz? 

3. Bölge Müdürünün kardeşinin katil zanlısı 
olarak arandığını biliyor musunuz? 

4. Kayseri Bölge Müdürü hakkında bugüne 
'kadar idari ve adli ne gibi 'işlem yapılmıştır? 

5. Söz konusu Bölge Müdürünü hâlâ görevde 
tutacak mısınız? 

Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Lütfen Sayın 

Başkan, Sayın Bakan zabıtları tetkik etsin ve benden 
özür dilesin. 

(BAŞKAN — Sayın Ege, lütfedin... 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Lütfen Sayın 

Başkan; ben, ağızımıdan ne çıktığını ve ne söylediği-
mıi bil'iyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege... 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Lütfedin, zabıt

ları getirtiniz ve bakınız. 
BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen oturun. Lütfen 

oturun. 
DEVLET BAKANI METİN MÜSAOĞLU (De 

vamla) — Ne hususta sizi yanıtlayacağım. Siz iftira
da bulunuyorsunuz, sonra özür dilememi söylüyor
sunuz,, (CHP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Sizin suiis
timal yaptığınızı söylemedi, şaibeler olduğunu söy
ledi. 

DEVLET BAKANI METİN MÜSAOĞLU (De
vamla) — Efendim?.. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) —. Lütfen zabıtla
rı tetkik ediniz. Lütfen zalbıtları getirin, görürsünüz. 
(CHP sıralarından «Denildiğini söyledi» sesleri ve 
gürültüler) 

DEVLET BAKANI METİN MÖSAOĞLU (De-
la) — «Deniliyor» ile bu.,. (CHP sıralarından gürül
tüler) 
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BAŞKAN — Lütfen, her şeyi hallederiz, oturun 
efendim. Çok rica ederim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Lütfen, ben de
diğimi biliyorum. 

BAŞKAN — Biz de ne dinlediğimizi biliyoruz. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bir Bakan ola

rak bana nasıl öyle hitap edöbiliyor? 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim, Sayın Ba

kanı dinledik, sizi dinledik, zabıtları da biliyoruz. 
Lütfedin oturunuz efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Nasıl o şekilde 
hitap edebiliyor? 

DEVLET BAKANI METİN MÜSAOĞLU (De-
la) — Kim, nereden almış, belirtin, çıkartın orta ye
re, konuşalım. «Deniliyor:» demekle olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Mustafa Şentürk'ün 
sorularını cevaplandıracaksınız efendim. 

DEVLET BAKANI METİN MÜSAOĞLU (De-
la) — Efendim soruların bir bölümünü yazılı olarak 
cevaplandıracağım. 

Sayın Şentürk arkadaşımıza, acilen şu kısmının 
cevabını vermek istiyorum; Kayseri Bölge Müdürü 
Mustafa Çelik, geçen Hükümet zamanında bölge mü' 
duruydu ve gazetelere yansıyan bu konudan ötürü 
hakkında bir soruşturma yapıldı. Ancak, biz iktidara 
geldiğimizde, Hükümetimiz kurulduğunda bu konu
yu tetkik ettik. Soruşturma belli gün içinde, geçen 
hükümet zamanında bitirilemediği için, Devlet Me
murları Kanununun 145/1 maddesi uyarınca görevine 
iadesi yapılmış. Ancak, bu husus üzerindle ben bizzat 
durdum ve vekâleten yürüttüğü bu görevinden aldık. 
asli görevi olan muavinliğe getirilmiştir ve oraya şu 
anda vekâlet eden bir müfettiş arkadaşımız vardır. 

Geri kalan kısımları da yazılı olarak cevaplandı
racağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Ali Ak, buyurunuz. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkanım, aşağıdaki su

ali erimlin delaletinizle Sayın Bakana iletilmesini hür
metlerimle arz ederim. 

1. 903 sayılı Kanuna göre, % 5 murakabe ve 
teftiş payları, islamıi vakıflardan alındığı gibi, gayri 
müslim cemaat vakıflarından da bugün alınmakta 
mıdır? 

2. Bu hususta CHP Hükümetince çıkarılan ka
rarname halen meriyette midir? Şayet meriyetteyse 
kaMınlması düşünülmekte midir? 

3. Bu % 5 payların gayri müsllim vakıflardan 
alınmaması için, Amerika seyahatinde Sayın Ecevit 
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tarafından Başkan Carter'e verilmiş şifahi bir temi- I 
nat bahis mevzuu mudur? I 

4. Bazı vakıfların, vakfiyd'erind'dki htilcümller I 
'hilafına istimal edildiği; mesela, yer yer meyhane, I 
gece kulübü ve pavyon olarak kullanıldığı bir vaki- I 
atiır. Bu hususta Sayın Bakanın düşünceleri neler- I 
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. I 
DEVLET BAKANI METİN MUiSAOĞLU (De-

la) — Yazdı olarak cevaplandıracağını efendim. > I 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendini. I 
MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

partimize sataşma yardır; bir Kayseri milletvekili ola- J 
rak cevaplandnmaik istiyorum. I 

BAŞKAN — Partinize kıim sataştı Sayın Doğan? I 
MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Şentürk 

efendim; I 
Milliyetçi Hareket Partili militanları vakıf yurt- I 

larına dolldurduğumuzu söylediler. Partimize sataş
ma vardır. I 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisine bir is
natta bulunmadı ki. «Milliyetçi Hareket Partisine ka- I 
yıth olduğunu zannettiğim militanlar var» dedi. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Hayır efendim; 
Milliyetçi Hareket Partili olduğunu, iMilliyetçi Hare- I 
ket Partisi Başkanlığına mektup yazdığını, mektup- I 
lastiğini söylüyor, partili militanların vakıf yurtları
na doldurulduğunu ifade ediyor. Bu konuyu açıklığa I 
kayuşturmaJk işitiyorum. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, gazeteleri takip etsinler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular bitmiştir, siz I 
buyurun efendim. ' I 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLÜ (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. <AP sırala- I 
ramdan aÖkışîlaır) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
lütfen zabıtan rica ediyorum. Direnmeye devam edi- I 
yorum Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ege... 
ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Efendim, zabıt

ları lütfen getirtiniz. 
BAŞKAN — Zabıtlar... 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Balkan 

arkadaşım bu zabıtları okusun, aynı şekilde cevap ve- I 
riyorsa, o zaman bana sataşmaısıyla ilgili söz isteyece- I 
ğim. I 

fBAiŞKAN — Saym Ege, Sayın Bakana siz... j 

— 341 

19 . 2 . 1980 O : 2 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Lütfen efen
dim; ben ne söylediğimi biliyorum Sayın Başkan. 

»BAŞKAN — Tabii efendim. Sayın Bakana siz, 
yakınlarına traktör veya benzeri menfaatler sağladı
ğını, idldia edildiğini beyan ettiniz, 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — «Edilmektedir» 
dedim, 

BAŞKAN — işte, «Ediliyor, edildi» dediniz. Sa
yın Bakan da,... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Efendim, lüt
fen zabıt gelsin rica ediyorum. Bu benim hakkım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan da, «ıBunu ispat edle-
mczseniz müfterisiniz» dedi, «Müfteri olursunuz» de
di. Saym Bakan da öyle söyledi. 

Zabıtları arzu ediyorsanız getirteyim, bakayım. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Lütfen efendim, 

bunu istiyorum; bu benlim usuli hakkım ef endim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, Milliyetçi Hareket 
Partisine ne denildi? Onu lütfedip bir açıklarsanız iyi 
•oluı. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Efendim «MHP' 
li bir genel müdür, Kayseri Vakıf Yurtlarını Milli
yetçi Hareket Partili militanlarla doldurdu» diye söy-
lendii. Bu konuda söz istiyorum efendim. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kanım, gazeteleri okusunlar. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Gazeteleri oku
dum, kimlerin tezgâhladığını da biliyorum. 

BAŞKAN — Bir kere genel müdürün Milliyetçi 
Hareket Partili veya Adalet Partili olmaya hakkı yok. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, Milliyetçi Hareket Partili militanların bir kamu 
yurduna doldurulduğu isnadı vardır. Bu, partimizi 
gerçek dışı bir isnatla suçlamaktaidır. Bunu açıklığa 
kavuşturmak lazım. 

ıBAŞKAN — Şimdi bu söylendi de, burada par
tiniz mi suçlanıyor, Hükümet mi suçlanıyor?.. Yani, 
Milliyetçi Hareket Partilileri muayyetf yurtlara yer
leştiren sizin partiniz mi, yoksa sayın Hükümet mi? 
Yani, sataşılan kim? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Efendim, 
orada görevli; eğer, böyle bir gerçek varsa... 

BAŞKAN — Görevliyi savunma hakiki görevli
nin amirlerine veya Bakana düşer. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurun; burada, - eğer gerçekse -
oradaki görevli, hem Hükümet, hem de Milliyetçi 
Hareket Partililer zan altınJda; kalmıştır; sadece bir 
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ınuhatalbı yoktur, Partimizin ismi açıkça söylenmek
le sataşılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun. Milliyetçi Hareket Parti
sinin bu yurtlara militan yerleştirmediğini ifade et
mek için buyurun efendim. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, biz Hükümete yönelttik. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisinin adı 
kullanılarak burada bir beyanda bulunuldu; arkadaş
larım da ısrar ediyorlar, açıklasınlar. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Herkese 
böyle söz verirseniz işin içinden çıkamazsınız. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bumdan sonra usul 
olur Sayın Başkanıım. Cumhuriyet Haic Partisi sözü 
geçerse, biz de söz isteriz efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partili militanla
rın muayyen yerlere yerleştirildiği söylenirse, sıize de 
söz veririm efendim. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın millet-
vekillerti, bu genel müdür, Cumhuriyet Halk Partisi 
zamanında oraya tayin edilmiştir. Kendisini bir kere 
gördüm. (CHP sıralarından gürültüler) Müsaade edin 
arkadaşlar. Ben sizi dinledim, siz de beni dinleyin 
lütfen. 

İBAŞKAN — Lütfen. 

MEHMET DOĞAN (Devamla) — Kayseri'de 
Vakıflar. Genel Müdürlüğünde çalışan başka bir ar
dasını, okul arkadaşını, hâlâ şu anda milletvekili olan 
ve komisyon ortaklığı yaptığı ıbir kişiyi oraya getir
mek için bazı çıkar çevrelerine tezgâhlayıp, başlıklı 
kâğıda uydurma imza atarak Cumhuriyet Gazetesin
de yayınladıkları bir iftiradan başka hiçbir şey de
ğildir. Mustafa Çelik ne Partimize mektup yazmıştır, 
no talimat... O kadar yalan ki, o zaman ki, Kayseri 
Valisi Kayacan'ı ülkücü, vali yapıyorlar o mektupta. 
Kayseri Valisi Kayaican'ı tanıyanlar, Kayaean'ın Mil
liyetçi Hareket Partisiyle, ülkücülükle hiçbir ilgisi ol
madığını ve Milliyetçi Hareket Partisine karşı bir zat 
olduğunu bilenlerden tahkik ve tespit edebilirler. Bu 
da gösteriyor ki, bir uydurmadır, bir yalandır, bir do
laptır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş

kan, sayın sözcü bir konuyu ya 'bilmeyerek ya da bi

lerek yanlış ifade ettiler. Kayseri 'Bölge Müdürü Mus
tafa Çelik İkinci Cephe Hükümeti dönemlinde atan
mıştır oraya; Cumhuriyet Halk Partisi dönemlinde 
oraya atanmamıştır; tavzih ederim. 

BAŞKAN — Tamam, siz de tavzih ettiniz. Te
şekkür ederiz. 

Sayın Ege, size sataşıldığı hususunda ısrarınız var 
mı? Çok az zamanımız var da, bu işi bitirelim diyo
rum, Size ne denilerek sataşıldı? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Efendim, bana 
«Müfteri;» dedi, «Sizi ispata davet ediyorum» dedi. 

BAŞKAN — Hayır, «İspat edemezseniz müfteri 
olursunuz» dedi. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Efendim, zap
tı okuyunuz, sataşmanın olduğunu açık seçik görecek
siniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, siz Sayın Ege'ye «Müf
teri» mi dediniz, «İspat edemezseniz müfteri olursu
nuz» mu dediniz? 

DEVLET BAKANI METİN MUSAOĞLU 
(Mardin) — Sayın Ege bir söylediğini sonra değiş
tirdi mi, yoksa yanlış mı söylediler? Diyorlar ki, si
zin yakınlarınıza böyle şeyler alındığı söylenmekte
dir, Fort traktör alındığı söylenmektedir deniliyor. < 
Biz de diyoruz ki - rivayet veya değil, ama şu anda 
söylendi bu burada - davet ediyoruz, ispat edin; is
pat edemezseniz, benim şahsıma bir hakaret mevzu
bahistir burada. Tabii ki size, «ispat edemezsiniz 
müfteri olarak kalacaksanız» derim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
Ben sataşma görmüyorum. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Efendim, zaptı 
okuyun lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, işte beyan bu. Direniyor-
sanız oylayacağım. 

Oturuma ara vereceğim, ondan sonra size söz 
verme imkânım olmaz Sayın Ege; oturuma ara ver
meye mecburum şimdi. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
şu Meclisin çalışmasını şu bütçenin süresi içinde çık
masını isteyen bir arkadaşınızım. Ama ciddi olarak 
sorduğum bir soruya eskiden tanıdığım Bakan arka
daşımın, gayet şedit (hiddetli) bir şekilde, bana haka
ret tarzında cevap vermesini yadırgadım. 

BAŞKAN — Hayır hayır, hakaret etmediler. 
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ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ben ayrıca, sor
duğum sorulara yazılı yanıt istedim. Arkadaşımın, 
bu traktörleri yakınlarıma «verdim veya vermedim» 
«bir tahsis yapılmadı» demesi gerekirdi Sayın Baş
kan. 

• • < • > 

3. — 1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarıüı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/317; 
C. Senatosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. 
Senatosu S. Sayısı : 951) (Devam) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi
nin müzakerelerine devam ediyoruz. 

Son söz Sayın Ömer Kahraman'ın. Buyurun efen
dim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesi üzerinde kişisel konuşmama başlarken 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, grupları adına konuşan de
ğerli sözcüler, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuru
luşundan tutunuz da, yaptığı veya yapamadığı, yap
ması lazım gelen çalışmaları, her yıl olduğu gibi de
taylarına inerek anlattılar. Benim konuşmam her yıl 
yapılan müzakereler gibi olmayacak; yıllardır bu kür
süden yapılan konuşmaların zabıtlarda kaldığı bir ger
çektir. Burada alınan notlar da çöp sepetlerine atıl
mış olacak ki, zabıtları karıştırdığımız zaman, aynı 
sözler ertesi yıl yine söylenmektedir. 

Ben şimdi Sayın Bakandan ve Sayın Genel Mü
dürden şunu rica ediyorum. Burada söylenenleri lüt
fen değerlendiriniz. Eğer bunları değerlendirirseniz, 
yanlışlıklarınız azalır. Siyasilerin isteği doğrultusun-

B AŞK AN — Konu aydınlandı, teşekkür ederiz. 
Saat 21.00'de toplanılmak üzere birleşime ara ve

riyorum. 

Kapanma Saati : 19.57 

•fi • • 

da değil de, yasaların emrini yerine getirirseniz, gö
revinizi tam yapmış olursunuz. Eğer burada söyle
nenler burada kalırsa, bu müesseseyi ilerletmeniz 
mümkün değildir; bırakınız ilerletmeyi, her gün bi
raz daha batırırsınız. Sık sık hükümetlerin değişme
si, her genel müdürlükte olduğu gibi, bu genel mü
dürlükte de tahribatını göstermektedir; problemler 
azalacağı yerde çoğalmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü diğer genel müdürlüklere benzemez. 
Bu genel müdürlük, tamamen tarafsız olmalıdır. 
Çünkü, Vakıflar Genel Müdürlüğüne yasalarla tes
lim edilen menkul, gayri menkul işletme ve bunlara 
benzer mallar, hayırsever ecdadımızın emanetidir. 
Türk ve Müslüman törelerinde, emanete ihanet et-
met büyük suçtur. Bu genel müdürlükte görev alan
lar bu inancı taşımalıdır; siyasilerin emriyle hareket 
ederlerse, makamlarını belki muhafaza ederler, fakat 
görevlerini kötüye kullanmış, büyük ihanet içine gir
miş olurlar. 

Özet olarak şunu söylemek istiyorum : Siyasile
rin yanlış ve taraflı tekliflerini lütfen kabul etmeyi
niz. Vakıf mallarını kendi malımızdan daha iyi ko
rumalı, vakıf gelirlerinin bir kuruşunu bile harcar
ken çok dikkatli olmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bazı soru ve 
önerilerimi kısa kısa sıralamaya çalışacağım. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), HaKI Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — M'iHeit Meclisimin 47 nci Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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1. Vakıf, emlaklerinin bugüne kadar kesin bir 
envanteri yapılmış mıdır? Nerede ve ne kadar emlak 
olduğu kesin bilinmiyor; Sayın Bakan da bunu bu
rada söylediler. 

2. istanbul'un Zeytinburnu, Okmeydanı, Bey
koz'unda, Antalya'da, Eskişehir'de, İzmir'de, Diyar
bakır'da, Samsun'da, Çorum'da, Kayseri'de ve 
Amasya'da, gecekondu işgalinde bulunan ne kadar 
vakıf arazisi vardır? Bu arazilerin kurtarılması için 
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

3. Deniz kenarlarında turizme çok elverişli, va
kıflara ait geniş araziler bulunmaktadır. Bunların ne 
şekilde değerlendirilmesi düşünülmektedir? 

4. Vakıflarla ilgili bir çok mahkemeler var. Bu 
mahkemeler iyi takip edilmediği için, vakıfların aley
hine sonuçlandığı bir gerçektir. 

5. Türkiye'deki zeytinliklerin, yanılmıyorsam 
bazı yerlerde ı% 40'ı vakıflara aittir. Bu zeytinlikle
rin, narenciye bahçelerinin, geniş arazilerin, işletme
lerin ve gayri menkullerin işletme ve kiraya verilişin
de büyük yanlışlıklar olduğu bir gerçektir. Bu yan
lışlıklara daha da devam edilmemelidir. 

Örneğin, yüz binlerce topraksız insan varken, 
binlerce dekar verimli araziler birkaç kişinin kulla
nımı altındadır. 10 yıl, 15 yıl gibi kiraya verilen men
kul ve gayri menkullerden alınan paralara bakınız, 
yürekler acısıdır. Türkiye'de her yıl paranın değeri 
düştüğü düşünülerek, kontratı biten kiralamalar, yeni 
kontrat yapılıyorken en çok 2 yıl veya eşel - mobil 
sistemiyle kiraya verilmelidir. Aynı zamanda, vakıf 
malını kiralayanların bu matı başkalarına kiralama
sını önleyecek tedbirler alınmalıdır, kullanma amacı 
dışına çıkması önlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; zabıtlarda 
mevcuttur, bir sayın bakan bu kürsüden, «vakıflar 
yağmaya tabi tutulmuştur» diyor. Bu yağmayı önle
mek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Kanımca, 
sağlam bir müfettiş kadrosuyla sıkı kontrol ve takip 
ve tarafsız bir idareyle bu yağmayı önlemeye çalış
malıyız. Hayırsever ecdadımızın öz mallarını kimse
ye yedirmeye, peşkeş çekmeye hakkımız yoktur. 
Bazı açıkgöz kimseler, idarecilerle işbirliği ederek 
veya kendi insanlarıyla vakıf mallarım gaspettikleri 
bir gerçektir. Bu gibi kimseler şunu bilmelidirler ki, 
vakıf malına tenezzül eden bir insan en büyük hır
sızdır, sağladığı çıkar da en büyük haramdır; haram 
yiyen kan kusar. 

Değerli arkadaşlarım, vakıf mallarına kendi ma
lımızdan daha çok sahip çıkarsak, vakıf gelirleri ar

tacaktır; artan gelirlerle de, yoksula, fakire yardım 
çoğalacaktır, sosyal ve kültürel hizmetler artacaktır. 
Bu malların değerlendirilmesi, gelirlerin amacına uy
gun kullanılması görülürse, vakfeden hayırsever in
sanlar çoğalacaktır. Vakfa mallarını veren aziz ölü
ler de şad olacaktır. 

Ayrıca, Hazineden ayrılıp köy camilerine yapılan 
para yardımında, ilgililerin sosyal adalet içinde bu 
dağıtımı yapmalarını diliyorum. Şöyle ki; kendi ola
naklarıyla camiini yaptıramayan fakir köylere yar
dımda öncelik verilmelidir. 

Bu düşüncelerle sözlerimi bağlıyorken, vakfa öz 
mallarını verip de ebediyete intikal edenlere yüce 
milletimizin bu kürsüsünden rahmet diliyorum. Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin tek kuruşunun 
dahi vakıflar adına hayırlı işlerde kullanılmasını is
tiyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1980 
yılı Bütçe Kanunu Tasarı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. v 

Şimdi maddelerine geçilmesini oylarınıza sunaca
ğım. Bütçenin maddelerine geçilmesi hususunu kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Vakıf lar Genel Müdürilüğü 1980 (yılı 
Bültçe Kanun Talsartsı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1980 
mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 174 542 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 
ayrı ayrı okutup bölümlerini oylayacağım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm s Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 128 607 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 275 140 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-

' bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

112 Sosyal yardım ve kültürel iş
lemler 751 351 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 19 444 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı/(A) işaretli cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge

lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 174 542 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelin bölüm
lerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirleri 624 391 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 550 151 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunduğu cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1980 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo-
rurn. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

a) 111. nci vakıf işlemlerinin yürütülmesi progra
mının 01 nci alt programının 001 nci (Mülhak ve 
Yeni Vakıflar ile Mazbut vakıf emlakinin yönetimi, 
işletilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 300, 400 
ve 800 ncü, 

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

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
hakları, 2762 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin uy
gulanmasını gösterir tüzükte değişiklik yapılıncaya 
kadar Vakıflar Nizamnamesine ek 23.12.1937 ve 
13.10.1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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 ödenekler 
yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarla
rını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan 
devrolunan nakit tertibinde husule gelecek gelir faz
lasını, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gere
ğince açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli 
cetvelin mezkûr kanunla ilgili program, alt program, 
faaliyet veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; bilahara 
açık oylamaya sunulacaktır. 

C) DEFLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü 1980 mali yılı Bütçesinin görüşmelerine ge
çiyoruz. 

Sayın Bakan burada, Sayın Komisyon hazır. 
Gruplar adına söz isteyen sayın üyeler; sırasıyla 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Veli 
Yildız, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Ömer Çakıroğiu, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Selâhattin Acar, Milli Selâmet Partisi Grubu adına 
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ve
li Yıldız, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA VELİ YILDIZ (İçel) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
1980 mali yılı Bütçesi üzerinde CHP Grubu adına 
grubumuzun 'görüşünü sunmak isterken hepinize say
gılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyetin kuruluşuyla 
muhtelif bakanlıklara bağlanarak teşkilat kurmaya 
çalışmışsa da, en son 1937 yılında 3127 sayılı Kanun
la kurulmuştur. Bu kuruluş, devlet hizmetinde yük
lendiği görevleri çok ağır olmakla beraber, bütün im
kânsızlıklar içerisinde bugünkü duruma gelmiştir, 

^Meteorolojik çalışmalar beynelmilel karakter taşı
makta olup, milletler meteorolojik faaliyetler yönün
den birbirine destek olmaktadır. Türk meteorolojisi
nin, bütün imkânsızlıklara rağmen isabetli görüşleriy
le kaydettiği gelişmeler olumludur. Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğünün görevlerini şu şekilde sıralayabili
riz: 

1. Dünya Meteoroloji Teşkilatı, 4749 sayılı Ka
nunla nizamnamesi kabul edilmiş Milletlerarası Sivil 
Havacılık Teşkilatının standartlarına göre, belirli 
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alanlarla hareket eden askeri, sivil, kara, deniz, hava 
taşıtlarının meteorolojik korunmalarını sağlamak, 

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz, Ha
va Kuvvetlerinin NATO anlaşmalarıyla yüklenmiş 
olduğu meteorolojik hizmet ve vecibelerini yerine 
getirmek, 

3. Tarım alanında çiftçiye gereken hava tahmin
lerini bildirmek suretiyle don tehlikesinden kurtar
mak, 

4. Tarım, orman, bayındırlık, ulaştırma, sağlık 
ve ekonomik gelişmeler için gerekli çalışmalar yap
mak, 

5. Yurdumuzdaki iklim, rasat ve etütleriyle ilmi 
araştırmalar yaparak yapılacak projelere ışık tutmak. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 5 da
ire başkanlığı 19 şube müdürlüğü ve Anadolu'da 16 
bölge müdürlüğünü bünyesinde toplamış olup, 4 ulus
lararası hava limanı ve deniz istasyonları, 5 radar, 
6 radiozende, 2 APT, 59 sinoptik ve hava meydan
ları, 198 büyük klimatoloji, 205 küçük klimatoloji, 
760 yağış, 691! tarımsal meteoroloji ve 7 maragraf is
tasyonları ile yürütülmektedir. Bu istasyonlar ise top
lam olarak 3 676 personelle idare edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda belirttiğimiz gi
bi, 1933 büyük ve küçük istasyonda, tüm genel mü
dürlük de dahil olmak üzere, 3 676 personel çalış
maktadır ki, her istasyona iki kişi bile düşmemekte
dir. Bu duruma göre, bu istasyonlarda görev yapan 
kişiler insan üstü bir çalışma yaparak bazı yerlerde 
devamlı 24 saat, bazı yerlerde de 12 saat görev yap
maktadırlar ki, bu çalışma iş saatine bile aykırıdır. 
Onun için, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev 
yapan uzmanlara PTT ve Devlet Demiryolları me
murları gibi her sene iki ay yıpranma tazminatı ve
rilmesi -gereklidir. Yıllardır kullanılan bu istasyonla
rın, ekserisi kullanılmaz hale geldiklerinden, yeni 
parçalar getirtilerek değiştirilmesi gerekmektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1980 mali yılı 
Bütçesi, elimizdeki tablodan da anlaşılacağı gibf, 
828 milyon 715 bin lira olup 1979 mali yılı bütçesine 
nazaran 376 milyon 503 bin lira artış göstermektedir. 
Hemen hemen geçen seneki bütçenin iki katına çık
mak üzeredir. Ecevit Hükümeti zamanında 452 mil
yon 212 bin liralık bütçe ile çok olumlu ve gereken 
imkânlar kullanılarak, eski istasyonlara ilaveten 23 
adet yağış rasatı, 8 adet küçük klima cihazı iptal edi
lerek büyük klima istasyonu yaptırılmış olup, Ela
zığ'a bir bölge müdürlüğü ve yine Bolu iline, hava 
kirliliğini ölçmek ve ulaşımda vasıtalara yardımcı 
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olabilmek için Çamkoru'da bir rasat kurulmuştur. 
Şamandıra ve Dalamanda'da birer meydan müdür
lükleri açılması için faaliyete geçilmiş olup, şimdiye 
kadar döviz yokluğundan 4 - 5 senedir getirilemeyen 
yedek parçalar ise, yine Ecevit Hükümeti zamanında, 
1 milyon dolar temin edilerek gereken yedek parça
lar da temin edilmiş olup, yapılan gayretli çalışma
lardan dolayı Meteoroloji Genel Müdürlük yönetici
lerini tebrik ederiz. 

Ru seneki bütçede ise 534 milyon 452 bin cari 
harcamalara, 275 milyon yatırım harcamalarına, 19 
milyon 263 bin lira ise transfer harcamalarınadır. 
534 milyon 452 bin liranın 472 milyon 379 bin lirası 
personel giderleri olacaktır ki, biz bu personel gider
lerini olumlu buluyoruz. Çünkü, Demire! Hüküme
tinin getirdiği ekonomik bunalımda memur ve uz
manlara verilecek maaşların katsayı artışında kulla
nılması gerekmektedir. 275 milyon lira ise yatırım 
harcamaları için ayrılmıştır. 191 milyon 270 bin li
rası ile makine ve yeni teçhizat almacak olduğuna 
göre, olumlu bulmaktayız. Geriye kalan 73 milyon 
230 bin lira da, yapı, tesis1 ve büyük onarım giderle
rine ayrılmış olup, bu paranın öncelikle lüzumlu ye
re harcamasını öneririz. 5 milyon lira yeni meteoro
loji istasyon yerlerinin kamulaştırılmasına ayrılmış
tır ki, bu bina yerlerinin de öncelikle kamulaştırıl
ması gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü daha önce AP ve MC hükümetleri 
zamanında Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
bağlı olarak çalışmakta olup genel müdürlük ele
manları sık sık değişikliğe uğratılırlardı. 1978 Ecevit 
Hükümetinde ise Başbakanlığa bağlı bir devlet ba
kanlığına bağlanarak, daha mesuliyetli ve verimli 
çalışmasına başlamıştır. Geçen seneki bütçede ise 
bazı parti sözcüleri, bilhassa AP ve MHP sözcüleri 
konuşmalarını yaparken, bu genel müdürlüğe parti
zanca atamaların yapılacağı, onun için bir Devlet 
Bakanına bağlandığını sık sık konuşmalarında belirt
mişlerdi ve bu arada bu genel müdürlüğün tekrar 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlan
ması gerektiğini savunmuşlardı. AP Hükümeti kuru
lalı üç ay oldu, 100 günlük programları tamamlan
makta olmasına rağmen, hâlâ bizim bıraktığımız gi
bi, bu kuruluşun bir Devlet Bakanlığına bağlı ola
rak kalmasını olumlu buldukları için her hangi bir 
girişimde bulunmadığı saptanmıştır. 

Zaten her modern gelişmeyi bizden öğrenirler* ve 
daha sonra da kendileri yapmışcasına inkâr ederler. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Ecevit Hükümeti 
zamanında hiç bir uzman ve yetkilinin görevden 
alınmadığı veya görev değişikliği yapılmadığı göz 
önündedir. Onun için, göreve hangi iktidar gelirse 
gelsin, bu kuruluştan görev isteyip, partizanlığı Me
teoroloji Genel Müdürlüğüne sokmamanız gerekir. 
Yetişmiş elemanları ve uzmanları görevden alıp tec
rübesiz elemanları getirirsek, ülkemize hakaret etmiş 
sayılırız. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizin büyük geçim 
kaynağı olan tarım kesiminde ise, tüm üreticilerimiz 
umutlarını meteorolojinin radyo ve televizyon yayı
nına bağlayıp, haberlerin sonunda verilen hava ra
porunu dinlemeden yataklarına girememektedirler.; 
Bu kuruluştan alınan haberlere göre, bilhassa sera 
üreticileri sabahlara kadar seralarının içinde bekle
yip, gereken uğraşı vermek mecburiyetindedirler. 

Günümüzün modern uğraşı olan hava ulaşımı için 
sağlıklı ve süratli hava tahmini yapmak mecburiye
ti vardır. Kara ve deniz ulaşımında da, bu tahmin
lerin en doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Aksi takdirde, hem ulaşım vasıtalarını, hem de vası
ta ile yolculuk yapan vatandaşlarımızı kaybetmiş 
oluruz. 

Bunun yanında, tarım ilaçlaması, ekim, gübrele
me, ve orman yangınlarının önlenmesinde fenolojik 
gözlemlerle hem çiftçilerimize, hem de devletimize 
yardımcı olunmalıdır. Meteoroloji teşkilatı mevcut 
meteoroloji istasyonları bakımından yeterli değildir. 
İstasyon sayılarının artırılarak, kapasitelerinin yük
seltilmesi cihetine gidilmelidir. Askeri ve sivil mey
danlar da daha modern cihazlarla • donatılmalıdır. 
Ayrıca, taşra teşkilatından daha sağlıklı ve acilen ha
ber alınıp verilmesi için, büyük istasyonlara telsizler 
verilmelidir. 

Güneyde Gülnar ilçesine bağlı Ovacık nahiyesinin 
Büyükceli Köyü Akkuyıı mevkiine kurulacak nük
leer santral için meteorolojik yönden incelemeler ya
pılması gerekmektedir. Velhasıl, meteorolojik hiz
metlerin günün şartlarina uygun olarak yürütülmesi, 
öncelikle, gelişen teknik duruma göre bütün cihaz
ların modernleştirilmesi ve bu istasyonların bilinçli 
bir şekilde kullanılabilmesi için personel eğitim çalış
malarıyla eleman yetiştirilmelidir. Meteoroloji çalış
malarımız beynelmilel karakter taşıdığına göre, bu 
konuda daha ilerlemiş Avrupa ülkelerine yabancı 
dil bilen elemanların gönderilerek yetiştirilmesi ve 
bu yetişen elemanlarımızın da bölgelere giderek kurs
lar tertiplemesi zorunludur. 
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Yurt içi meteorolojik hizmetler yanında NATO I 
Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Ha- j 
vacılık Teşkilatı gibi askeri ve sivil uluslararası ku- I 
ruluşlarda yapılan antlaşmalarda gereken hizmetle- I 
rin yapılması övünülecek bir konudur. Yine şehirci- I 
lik, hava kirliliği, kuraklık, suni yağış, enerji ve su I 
kaynaklarının belirlenmesindeki bilimsel çalışmak- I 
rın yapılması sevindirici bir olaydır. Ayrıca, genel 
müdürlükte telekomünikasyon ve rasat aletlerinin ya: I 
pılması, büyük döviz gereksinmemizden bir kısmını 
önlemiş olacaktır. Askeri ve sivil hava alanlarımızda I 
uçaklarımızın daha emniyetli inip kalkmaları için I 
kullanılan rasat istasyonlarının fazlalaştırılması ise 
memnunluk yaratmaktadır. I 

Sayın milletvekilleri, ülkemize döviz getirecek 
turfanda sebze ve meyvelerin kurtarılabilmesi için bu I 
bölgelere daha fazla ve modern cihazlarla donatıl- I 
mış istasyonların kurulması gerekir. I 

Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizinde askeri ve I 
ticari deniz filolarımıza, kışın en şiddetli ve fırtınalı I 
günlerinde yardımcı olunması için bu bölgelere de I 
büyük istasyonların kurulmasına öncelik verilmeli- I 
dir. 

Turfanda sebze ve narenciye bölgelerinde her altı I 
saatte bir hava durumunun bildirilmesi gerekmekte- I 
dir. Aksi takdirde, ülkemizin büyük döviz kaynağı I 
olan narenciye ve turfanda sebzelerin donması neti- I 
cesinde, hem üreticileri pejişan etmiş, hem de ülke- I 
mizi döviz kaynağından mahrum etmiş olacağız. Za- I 
ten bu yıl motorin yokluğundan, tüketicilere ulaştı- I 
rılamadığından, portakalların ağaçların başında, seb- I 
zelerin de seralarda çürümekte olduğu görülmekte- I 
dir. Döviz kaynağımız olan portakal ve limonlar, I 
motorin bulunmadığından bahçelerden gemilere geti- I 
rilememektedir. I 

Hükümetin başı, «100 günde ülkeyi anarşik olay- I 
lardan arındırıp ekonomik bunalımdan kurtaracağım» I 
derken, bu memlekette yangın var diye diye ülkeyi I 
yangının ortasına atıvermiştir. Çiftçi perişan, memur I 
perişan, işçi perişan esnaf perişan ve biz de perişan; I 
hani nerde güllük gülistanlık o büyük Türkiye? Me- I 
teoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği doğru bilgi- I 
lere göre zamanında tedbir almadığı için, Hükümet I 
de perişan. Bu perişan durumdan Türk Ulusumuzun I 
kurtulması ümidiyle grubum adına Meteoroloji Ge- I 
nel Müdürlüğünün çalışmasını kutlar^ bu bütçenin I 
tüm ulusumuza hayırlı olmasını diler, saygılar suna- I 
rım. (CHP sıralarından alkışlar) | 
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BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Ömer Çakıroğlu, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA ÖMER ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1980 mali yılı bütçesi 
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüş
lerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Bu vesile 
ile grubum ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Meteoroloji Genel Müdür
lüğü; memleketimizin iklim hareketlerini, yağış ve 
su rejimlerini tespit etmek, hazarda ve seferde, gerek 
sivil, gerekse askeri makamlara sıhhatli bilgi vermek, 
kara, deniz ve hava seyrüseferi için gerek resen, ge
rekse dolayısıyla sıhhatli malumat arz etmek yanın
da, ziraat alanında, zirai mücadelede hava durumunu 
bildirmek, yardımcı olmak için kurulmuş teknik ma
hiyette bir kuruluştur. 

Bu gaye için verimli olabilmesi, şüphesiz ihtisas 
sahibi teknik elemanlara ve gerekli teknik malzeme
ye sahip olmasıyla mümkündür. . 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, her gün, her saat 
iç içe bulunduğumuz iklim, yağış ve her türlü hava 
şartlarını daha önceden haber verebilecek yapıda 
teknik bir kuruluş olmasına rağmen, geçmiş iktidar 
dönemi bu kuruluşu da, diğer kuruluşlar gibi kendi 
siyasi görüşü istikametinde kullanılacak bir istihdam 
yeri, ehliyet ve ihtisas isteyen yerlere layık personel 
yerine, fikri yapısına göre tayinler yapmak, işe adam 
değil, adama iş zihniyetiyle hareket etmek, böylece 
de bu müessese belli bir ideolojinin militanlarının 
barınağı bir malikhane haline getirilememişse bunu 
büyük bir talih eseri olarak müesseselerin başındaki 
sayın bakana borçluyuz. 

Sayın milletvekilleri, yalnız bütçesini görüştüğü
müz kuruluşta değil, her kuruluşta memleketin âli 
menfaatlerini düşünmedikçe, «îşe adam değil, ada
ma iş» hâkim düşüncesinden vazgeçmedikçe, bilhas
sa ehliyet ve ihtisasa önem vermedikçe, yapacağımız 
her hareket hiç bir işe yaramayacak, doğacak olan 
zarar devletimize, milletimize, memleketimize ola
caktır. 

Bu düşüncelerle grubumuz adına bu bütçeye müs
pet oy vereceğimizi beyan ederek tekraren saygıla
rımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Selahattin Acar, buyurun. 

AP GRUBU ADINA SELAHATTİN ACAR 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın parlamenterler; ko-
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nuşmama başlamadan önce, Adalet Partisi Grubu 
adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Meteoroloji hizmet ve faaliyetleri, kuruluş, mak
sat ve gayesinden de anlaşılacağı üzere, ülkemizi ve 
milletimizi yakından ilgilendiren çok büyük ve haya
ti önemi haiz görevler üslenmiştir. Daha başka bir 
ifade ile değerlendirmek gerekirse, söylemek lazım
dır ki, gerek toplum ve gerekse kişisel hayatımızla il
gili bütün bir yaşantımızda varlığını hissettirmekte
dir. 

Meteoroloji, bilgi ve kıymetleriyle, askeri ve sivil 
bütün hayatımızda, özellikle tarım alanımızda, tarifi 
imkânsız çok büyük hizmetler ifa etmektedir. 

Tarım faaliyetlerinin her çeşidinde, en başta ik
lim ve hava durumları çok büyük önem taşımakta
dır. Zira, çiftçinin ve köylünün gözü her gün hava
da, kulağı ise meteoroloji haber bültenlerindedir. 
Özellikle meteoroloji istasyonlarının bulunmadığı yö
relerimizdeki çiftçilerimiz, gece ve gündüz başını ve 
gözlerini göğe kaldırıp, hava şartlarının vereceği 
müjdeye göre ziraati yürütmek zorunluğundadır. 

vJCabul etmek lazımdır ki, tarım çalışmalarına yön 
vermede meteoroloji haber bültenleri, köylümüze ve 
çiftçimize en önemli rehber olmaktadır. Bu önemi 
sebebiyledir ki, meteoroloji istasyonlarının ülkemizin 
en ücra köşelerine varıncaya kadar kurulmasını özel
likle arzu ediyoruz. 

Özellikle tütün, pamuk, narenciye, incir, üzüm 
gibi son derece hayati önemi haiz ve özellikleri olan 
bu tarımsal ürünlerin yetiştiği bölgelerimizde sağlıklı 
bir üretimin sağlanmasında, her türlü zararlardan 
korunmasında ve gerekli tedbirlerin anında alınma
sında meteorolojinin çok büyük rolü vardır. 

Şunu da itiraf etmek isterim ki, bu kadar büyük 
önemi olan meteoroloji hakkında, vatandaşlarımız, 
özellikle çiftçilerimiz yeterince bilgi sahibi değildir
ler. Bu sebepledir ki, bu konuda radyo ve televiz
yonlarda halkı aydınlatıcı bilgi ve programların su
nulması son derece faydalı olur. Hatta o kadar ki, bu 
konularda okul öğrencilerinin aydınlatılmalarında 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Şüphesiz ki, tarımın dışında kalan diğer çalışma 
alanlarında da hava durumlarını bilmek ve öğren
mekte sayısız faydalar vardır. Mesela, inşaatçıdan 
tutunuz, tuğla imalatçısına, denizciye, balıkçıya, de
ğirmenciye, itfaiyeciye, nakliyeciye kadar, tüm tu
ristik tesis ve kuruluşlarla iştigal edenler için büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Meteorolojiye olan ihtiyaç, bölgelerin özellikleri 
ve tabiat şartlarına göre de ayrı bir önem taşımakta

dır. Özellikle Aydın'da ve Ege bölgesinde üretilen 
tanm türleri için hava şartları, yağış ve ısı konusun
da verilen bilgilerin Türk ekonomisinin gelişmesinde 
ve ihracatın başarı ile yapılmasında etken rolü var
dır. Mesela, pamuk, tütün, tütün fidesi, incir, üzüm, 
her çeşit narenciye, ihtimam isteyen, bilgi isteyen 
teknik tarım ürünleridir. Bu sebepledir ki, meteorolo
ji istasyonlarının ve tüm kunuluşların, başta Aydın 
ili ve çevresi olmak üzere, Ege bölgesinde en son 
teknik imkânlarıyla kurulmasını ve hizmetlerin en 
üst düzeyde yapılmasını arzu etmekteyiz. Zira, zama
nımızda meteorolojik hizmetler yaygınlaşmış, ulaşım, 
adli, ticari, sanayi, enerji, çevre sorunları, ekonomik 
ve hassaten tarım konuları meteorolojik hizmet ala
nına girmiştir. Meteorolojinin sunduğu bütün hava 
raporları son derece hayati ehemmiyeti haizdir. Ha
va raporları her gün ve her gece milyonlarca insan 
tarafından izlenmektedir. Bir çok özel ve resmi ku
ruluşlar hava tahmin raporlarını muntazaman alırlar 
ve hizmetlerin yapılmasında bunlardan istifade eder
ler. Özellikle denizciler, balıkçılar, araç kullananlar 
için hava raporları kış ayları için özel ehemmiyet ta
şır. Modern ulaşım şekli olan havacılıkta meteorolo
jinin çok sıhhatli ve süratli hava tahminleri yapma
sı zorunludur. Hava limanlarındaki meteoroloji gö
revlilerinin saniye geçirmeden tespit ettikleri hava 
şartlarının anında pilotlara duyurulması zaruridir. 

Hele askeri ulaşımda meteorolojinin ayrı ve 
önemli bir rolü vardır. 

Çiftçilere yapılan don ihbarları, bunun yanında 
ekim, gübreleme, ilaçlama, ürün kurutma gibi tarım 
sektörünün mühim yönlerini meteoroloji tayin ve 
tespit eder. 

Keza, sel ve taşkınlarda yine meteoroloji ihbar 
ederek, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına hiz
met eder. Meteoroloji tarafından verilen raporların 
yüksek bir ihtimalle isabetli ve doğru çıkması, bu 
müesseseye olan itibarı ve itimadı artırmaktadır. Bu 
sebepledir ki, Türk meteoroloji teşkilatı, kaydettiği 
gelinmelerle dünyanın kuvvetli meteoroloji teşkilat
larından birisi olduğunu yabancı uzmanlara kabul et
tirmiştir. Askeri anlaşmalar yönünden de yine mete
orolojiye büyük görevler verilmektedir. 

Sayın parlamenterler, söz buraya gelmişken, bir
kaç kelime ile de bu müessesenin kuruluşundan bah
setmek istiyorum. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 1937 yılında 3127 sayılı Kanunla kurul
muştur. Görevine, merkezde genel müdürlük bünye
sinde 5 daire başkanlığı, 19 şube müdürlüğü, taşrada 
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16 bölge müdürlüğü ve çeşitli yerlerdeki istasyonlar- ! 
la yurt hizmetindeki faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sözü gelmişken, 'bir yanlışın ve politik sebeplerle 
son Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti tarafından 
yapılan haksız ve yanlış bir kararın da düzeltilmesini 
istiyoruz. 

Sayın parlamenterler, bilindiği üzere Devlet Me
teoroloji işleri Genel Müdürlüğü, ilk kuruluşu sıra
sında, bağlı bulunduğu Başbakanlıktan alınıp, hiz- i 
metlerin niteliği ve kapsamı göz önüne alınarak, Ta
rım Bakanlığına bağlanmıştı. Sayın Ecevit, sırf ba
kanlık ve koltuk ikramı ve ihdası için, bu kuruluşu ! 
Tarım Bakanlığından - alarak Başbakanlığa bağlamış- j 
tır. Bunun, arz ve ifadeye çalıştığım gibi, ikram poli
tikasından öteye hiçbir sebep ve gayesi yoktur. 

Sayın parlamenterler, benden sonra konuşacak 
hatiplere ve konuşmacılara fırsat vermek için, sözle- i 
rirni toparlayarak şunları ifade etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, Meteoroloji Genel Mü
dürlüğünce v görülen hizmetler, kabiliyet ve daha çok 
ttekrrlk ve ilmi çalışma isteyen bir kuruluştur. Sağlıklı 
ve çabuk bir biçimde hizmetlerin yürütülmesi için, I 
yetenekli ve bilgili personele ihtiyaç vardır. Bunun i 
için de yeniden kurslar. açılarak yeni personel yetiş- ! 
tirilmesine ihtiyaç vardır; özellikle uzman personele 
ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmama son verir
ken, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 
tüm personeline, bundan sonraki çalışmalarında da 
engin başarılar dilerim. Keza yine bu bütçenin kuru
luş mensuplarına ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu adına 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarm-
dan alkışlar) 

BA$KAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA ABDÜLKADİR TİMU
RAĞAOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, Devlet Meteoroloji işleri Genel Mü
dürlüğünün 1980 Mali Yılı Bütçesi üzerinde Milli 
Selamet Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek 
üzene huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Bilindiği üzere meteoroloji, ülkemizin iklim, yağış I 
rejimini ortaya koymak, iklim hareketini, yağış reji- I 
mini ve su rejimini takip ve tespit etmek, sulh sıra- I 
'sında veya savaş esnasında, havada, karada ve de- I 
nizîefde yapılacak her türlü hareketin meteorolojik I 
desteğini temin etmek, nükleer silahların etrafa yay- [ 
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dığı radyoaktif serpintilerle ilgili durumların değerlen-
dirilmesini terhin ve zararlarından' korunmasını sağ
lamak ve tedbirleri hakkında geniş bilgiler vermek, 
zirai mücadele hususunda gerekli hava durumunu bil
dirmek, çiftçilere mevsim durumları, yağışlar hakkın
da ve k'rit'k hava durumları hakkında bilgiler ver
mek, orman yangınları yönünden hassas olan mev
simlerle ilgili gerekli hava tahminlerini yapmak, kara-
yöllarınıda ilgililere hava durumlarını intikal ettirmek,; 
meydanlara inip kalkacak uçaklara hava şartlarını be
lirtmek maksadıyla kurulmuş olan bu teşkilat, böyle
sine geniş faaliyetlerin içinde bulunmaktadır. Bu 
husus bütün yurdu ilgilendiren nitelikleri haizidir. 
Çünkü, artık dünyada olduğu gibi ülkem'izde de, tıp, 
adliye, turizm, ticaret, sanayi, enerji, tarım, çevre so
runları gibi ekonomik ve sosyal konuları hizmet ala
nı içine almaktadır. Kurulmuş bulunan ve bu kadar 
faydalı hizmetleri sahası içine alan bu teşkilâtın da
ha modern hale getirilmesi ve yeni hizmet kuruluşla
rıyla ve teçhizatlarla donatılması mecburiyeti vardır. 

Uluslararası anlaşmalarla bağlı olduğumuz dev
letlerle devamlı irtibatlar temin edilmeli ve yeni bil
gilerin ülkemizde tatbiki için yeni uzman kadroları 
ihdası ile bunların daha etkili ve tesirli halde görev 
yapması sağlanmalıdır. Hizmetlerin zamanında iste-
niîen yerlere ulaşması temin edilmeli, aksama ve hiz
met zaman kaybı önlenmelidir. 

Meteorolojik hizmetleri zamanında değerlendirmek 
üzere kurulmuş olan IBM merkezi hizmetlerini ve 
bunların ifasının temini için yurt dışında yapılan te
maslar ve yurt dışında kursa tabi tutulmak üzere gön
derilen kifayetli miktardaki personelin yetişmesinin 
temini, memnunlukla üzerinde durulması lazım gelen 
hususlardır. 

Ancak, böylesine hizmet etme gayretinde olan bu 
teşkilatın bazı darboğazlarda oluşunun sebebi, öde
nek kısılması, kadro, teknik eleman, modem ekip-
mansızlıklarla tam olarak donatılmayışmdandır. Bun
ların yok olması için meteorolojiye gereken önem ve 
ilginin gösterilmesi lazım gelir. 

ileri ülkelere kıyasla, yukarıda belirttiğim eksik
liklerle hizmet yürüten teşkilatın bu fedakâr çalışma
sı, hizmetlerini aksatmam aya gayret göistermeleri de 
memnunluk vericidir. Diğer kuruluşlara nazaran 
1,5 misli daha fazla çalışma yapan personel bu denk 
olmayan durumlardan kurtarılmalıdır; kadroları za
manında verilmelidir, ıstıraplarının son bulması ge
reklidir. Bunlar yapılırsa, bu teşkilatın daha verimli 
olacağına inanmaktayız, 
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Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu inerimizde istasyon
ların fazlalaştırılması ve yeni yeni kaliteli elemanlar
la dönaltılmasının, Doğuda hizmet verimini, ekim ve 
sulama verimini daha da artıracağı inancındayım. 
Çünkü, halikın çoğunun tarım ve hayvancılıkla uğraş
tığı bu bölgelere, yukarıda önemini arz ettiğim meteo
roloji hizmetleri aksamadan ulaştınlıirsa, ekonomik 
ve sosyal yaşantıda verim fazlalığı sebebiyle ferahla
malar olacağı inancını taşımaktayım. Hatta Devlet 
Meteoroloji Teşkilatı ile YSE, DSİ gliibi kuruluşfer 
arasında siki işbirliği kurulmasında fayda görmekte
yim, 

Bu hususların göz önünde tutulacağı inancı ile 
1'980 Mali Yılı Bütçesinin milletimize Ve teşkilat men-
'supliarına hayırlı olmasını Allah'tan temenni ederim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Gruplar adına görüşler açıklanmış

tık 
Şahsı adına Sayın Çatallbaş, buyurunuz. 
MEHMET ÇATAUBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

©aşkan, değerli milletvekilleri; Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü Bütçesi Yüce Meclisimizde görüşülürken, 
grupları adına söz alan ve bu kuruluşun çalışmalarım 
Yüce Meclise arz eden değerli konuşmacıların fikir
lerine aynen katılıyorum. Ben özet olarak kısaca bir 
konuya değinmek istiyorum. 

Kamu g'örevi gereği gece - gündüz, hafta tatili ve 
kayram demeden aralıksız olarak günün 24 saatinde 
ekipler halinde nöbetleşe çalışmak zorunluğunda olan; 
şef, istidlale! meteoroloji teknisyeni, haritacı, telsiz
ci, telemci ve rasatçılara; Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Orman Genel Müdürlüğü telsizcilerine tanınan 
fazla mesai ücretlerinin verilmesinin sağlanması hak
kaniyetli olur. 

Kuruluşun günün ihtiyaçlarına göre reorganize 
edilmesi gereğine inanıyorum. Bu değerli görevleri ya
pacak olan kuruluşumuzun bütçesinde yapılan bu se-
nöki yatırımlarla ilgili görevlere ait giderlerin kar
şılanması yönündeki ödenek fazlalığını da takdirle 
'karşTİıyoratrij 

1980 Mali Yılı Bütçesinin kuruluşumuza, Devle
timize ve ülkemize hayırlı, uğurlu almaşım diler, 
saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
©AŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakam Sa

yın Koksal Toptan, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon

guldak)— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 
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Sayın konuşmacılara çok teşekkür ederim. Dilek 
ve temennileri, ben ve yönetici arkadaşlarım tara
fından bütün yıl boyunca dikkatle yerine getirilmeye 
çalışılacaktır. 

Saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şahsı adına son konuşma Sayını 

iSüleyman Salbri Öznallda. Sayın Özrral?.. Yok. 
Sayın Adîian Kerkin?.. Yok. 
Sayın Hasan Ali Dağlı?.. Yok. 
Konuşmak isteyen var mı efendim?.. Sayın ismail 

Özen, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; tümünüzü, Mete
oroloji Genel Müdürlüğü Bütçesi vesilesiyle, konuş
mama başlamadan evvel saygıyla selamhyorulm. 

Değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde, 
'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bütçesi görüşülürken, 
Parlamentodaki şu içler acısı durumu basınımızın de
ğerli temsilcileriyle birlikte Parlamentonun değerli 
üyelerinin dikkate almasını; böyle bir önemli bütçe
nin görüşüldüğü bir anda, özellikle Hükümetimizin, 
Adalet Partisi Hükümetinin, Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü Bütçesi görüşülürken, Parlamentoda 22'6'nın* 
üzerinde bir rakama sahip olmasına rağmen, burada 
11 kişi ile, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi, 
dünyanın ve ülkemizin önemli meselelerine ışık tu
tan bir konunun görüşülmesinde, Hükümetin hassasi
yetini ifade, etmek, belirtmek bakımından, Sayın Ba
kan ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün de
ğerli personelinin huzurunda Parlamentodaki arka
daşlarımın bu meseleye ne kadar gayri ciddi açıdan 
baktığım belirtmek isterim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım sabırla dinlerlerse, ba
zı meselelerde, çok değerli meteoroloji uzmanlarının, 
ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu, ülkemize 
Cenabı Allah tarafından gelecek her konuyu Türk 
Ulusuna ileten Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, ül
kenin meselelerine çözüm getirecek Adalet Partisi 
Hükümetinin ne kadar gayri ciddi biçimde meseleye 
eğilmiş olduğunu Türk Ulusuna ve kamuya meteoro
loji haberi olarak iletmesinde büyük ya'rar olduğuna 
'inanıyorum arkadaşlar. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarımın alınmadan, sabırla dinle
mesinde yarar var. 

Değerli arkadaşlarım, ülkenin durumu şu noktada: 
Bugün meteorolojinin, büyük bir çoğunluğu ile tarı
ma dayalı Türk Ulusuna büyük hizmetler getiren bu 
kuruluşumuzun meselelerimizi ele alışında Hükümeti-
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mizin takınmış olduğu tavrın ne kadar çelişkili bir du
rum olduğunu ifade ötmek isterim. 

Bugün Türkiye'de meteorolojiye gönül ve kulak
larını veren % 70'in üzerindeki Türk köylüsü ve çift
çisinin, tarım kesimine dayalı bulunan insanlarının, 
özellikle pancar üreticisinin bugüne kadar pancar be-
'deüerini alamamış olmasının ızîtıraJbını Hükümet ola
rak, Adalet Partisi olarak, elbette Adalet Partili ar
kadaşlarımın da bu ıstırabı vicdanlarında duyduğu
na inanmaktayım; ama ne yazık ki, bu Hükümetin 
Ibaşı ve Hükümetin üyelerinin, özellikle DemireTin, 
iböyle bir meselenin görüşüldüğü arudia Mecliste bulun
mayışı da yürekler acısıdır arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türk köylüsü ve 
çiftçisi ısitıraıp içerisindedir. Bir dekar pancarın Türk 
köylüsünle ve çiftçisine maliyeti 9 900 lirayı bulduğu 
(bir zamanda, tarım kesiminde çalışan üreticinin, arpa 
ve buğday üreten Türk köylüsünün ve çiftçisinin de
kar başına maliyetli 1 515 lira olduğu bu zamanda, 
üretimin artırılması, ülkenin mıelteoroloji könularınıda 
Türk köylüsü ve çiftçisinin, üretimdeki maliyetin dü-
ışürülımesindeki hassasiyetine Hükümet olarak vurdum
duymazlıktan gelmesinin bir Aldalet Parltisi olarak, bu 
Hükümeti oluşturan kişilerin Türk köylüsü ve çiftçi
sine ne kadar ihanet ettiğinin bir örneği ile karşı kar
şıyadır. 

14 Ekim seçimlerimde, ülkenin içerisinde bulundu
ğu bu durumu huzura, sükûna kavuşturacağına inan
dığını söyleyen Demıirei'in, bu ülkenin huzura ve sü
kûna kavuşturulmasının yanında, geçen sene Cumhu
riyet Halk Parti Hükümeti dönenlerinde olan fiyat 
artışları sırasında, DemıireTin «Türk parasını hançer
lediler» ifadesini kullanmasına karşılık, Türk Ulusu 
bugün diyor ki, «Anarşistlerin elinden aldığı otomatik 
silahlarla Demire! Türk parasını taramaktadır» aziz 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özen, süreniz doldu. 

İSMAİL ÖZEN (Devamla) — Teşekkür ederim 
(Sayın Başkan. ' 

Işite, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün büt
çesinin görüşüldüğü şu anda, çak büyük hizmetleri 
dokunan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü sayın 
personeline tekrar teşekkür edeceğim ve bu teşekkür 
ile biriikitede, Türk Ulusunun başına kara bulutları 
getiren Demirel Hükümetinin meteoroloji durumunu, 
getireceği sakıncaları zamanında Türk Ulusuna ilet- I 

imiş olsa idi, 14 Ekim seçimlerinin sonucu bu olmazdı 
diyecektim. 

Bu bakımdan, 1937 yılından bu tarafa ülkemize 
(büyük hizmetleri dokunan Meteoroloji Işleni Genel 
Müdürlüğü ve personelime bu bütçenin hayırlı ve 
uğurlu olmasını, Türk Ulusuna ve yüce mlietimfee 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, tüm Meclise saygılar 
sunuyor, bundan sonraki bütçe görüşmelerinde, Hü
kümet temsilcileri olarak Adalet Partili arkadaşları
mın, hiç değilse 100-150 kişi ile Meclisine bulunıma-
larmı Türk Ulusu adına kendilerinden rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji Genel Müdürlü
ğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamıamilanmışttır. 

Bütçeriin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunacağımı: Kalbull edenler lütfen işaret buyursun-i 
Üar... Kalbul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kalbul 
edilmii'ştir. 

Bölümleri ayrı ayrı ökütup oyunuza sunacağım. 

C) Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesli 

Bölüm Lira 

101 Genel yöneltim ve destek hiz
metleri 135 860 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum!: Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

111 Meteorolojik rasat ve ana'liz hiz
metlerinin düzenlenmesi ve ge-

. liştirlmesi hizmetleri 673 592 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum!: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

' 900 Hizmet proramlarına dağıtila-
ımayan transferler 19 263 000 
'BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum': Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Böylece, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğü bütçesi de kabul edilmifştir. Hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. 
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Bugünkü programımız tamamlanmışiti'r. Program 
gereğince bütçe görülmelerine devam etmek için 20 

Şuibat 1980 Çarşamıba günü saat 10.00*'da toplanılmak 
Üzere birleşim'i kapaıtıyiorum. 

Kapanma Saati : 22.12 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın'ın, 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esasları İle 
İlgili Kanuna ilişkin sorusu ve Sağlık ve ıSosyal Yar
dım Bakam Münif Mâmoğlu'nun yazılı »cevabı (7/715) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardam Sa
ikanı tarafımdan yazılı olarak yamtlanması için aracı
lığınızı diliyorum. 

Saygılarımla. 10.11.1980 

Afyon Milletvekili 
İsmail Akın 

14 Ekim seçimlerin'den evvel seçim meydanlann-
ıdan sağlık hizmetlerini hançerleyen Tam Süre Kanu
nunu kaldıracağız diyen Sayın Demirel'in bu sözle
rine rağmen bu kanunu kaldırmayı değil de değiş
tirmeyi amaçlayışınız, Tam Süre Kanununun ilke
lerini kabul ettiğinizi gföstermekfcedir, buna göre: 

L Tam Süre Kanununun bazı değişikliklerle de
vam etmesi sağlık hizmetlerine yararlı olur mu? 

2. Hekim seçme özgürlüğü Tam Süre Kanunu 
çıkmadan evvel var mıydı? (Mesela parasız bir hasta 
veya sigortalı bir işçi hastaneye müracaat ettiğinde 
İstediği doktora muayene olabiliyor muydu?) 

3. Son yaptığınız değişiklikle hekim seçme öz
gürlüğünü getirdiğinizi söylüyorsunuz, buna göre has
taneye müracaat eden bir yoksul hasta veya sigortalı 
ibir işçi istediği bir hekime muayene olabilecek mi
dir! 

Sağlık ve Sosyal Yardım 18.2.1980 
Bakanı 

Özel Sayı: 316 
Millet Meclisi Başkanlığına 

îîgi: 18 . 1 . 1980 tarih ve 7/715 - 4336/26305 sa
yılı yazıya. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ismal Akın'ın-
'Bakanlığıma yönelttiği sorulara yazalı olarak cevap
larımı arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Dr, Münif Mâmoğtu 

Sağlık ve Sosyal Yardam Bakam 
Bakanlığımıza Yönelttiğimiz soruların cevaplarım 

arz etmeden önce izin verirseniz 14 Ekim 1979 se
çimlerinden önce AP Genel Başkanı Sayın Süleyman 
Dem irerin yapmış oldukları seçim konuşmalarında 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına dair Yasa 
uygulamasına değinen hakla ve gerçekçi eleştirisine 
işaret etmek istiyorum. 

Ülkenin sağlık sorunlarına çözüm arayan CHP 
iktidarı sistem olarak devletleştirmeci, hekimlerin mes
leki faaliyetlerini bir ölçüde kısıtlayıcı, halkımızın 
hekimini seçme özgürlüğünü tümü ile kaldıran ve 
benzeri bulunmayan bir modeli yasalaştırmak sure
tiyle tedavi edici sağlık hizmetlerini ülke çapında 
yavaşlatmış ve halkımızı sıkıntı içinde bırakmıştır. 
Sayın Demirel seçim konuşmalarında bu gerçeği dile 
getirmek suretiyle kanımca görevini yapmışlardır. 

2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalış
maları esaslarına dair Yasa 9 Temmuz 1979 tarihin
de tümü ile yürürlüğe girdiğinde Bakanlığımıza, Sos
yal Sigortalar Kurumuna bağlı yataklı tedavi ku-

— 353 — 



M. Meclisi B : 47 19 . 2 . 1980 O : 3 

rumları ile tıp fakülteleri kliniklerinden toplu ayrıl
malar olmuş ve bu dönem içinde yalnız bakanlığımı
za bağlı hastanelerden mesleki tecrübe sahibi 806 de
ğerli meiskktaşım emeklilik talebi ya da istifa sure
tiyle muayenehane çalışmalarını tercih etmişlerdir. 
!Bu ayrılmalardan sonra, Doğu, Güneydoğu, Orta ve 
Kuzey Anadolu yörelerinin illerinin tümü ile bir kı
sım BaJtı illerimizde hastanelerimiz hekimsiz kalmış 
ve 57 ilimizde sağlık kurulu oluşturulamamıştır. 

Hekimi bulunmayan hastanelerde tedavi edici 
sağlık hizmetleri bütünü ile aksamış ve vatandaşımız 
bunalım içinde kalmıştır. Yasanın Yüce Meclislerden 
geçirildiği Temmuz 1978 tarihini takip eden günler
de zamanın Sayın Başbakanı Sağlık Bakanlığı tara
fından düzenlenen BrifingMe TRT ekranlarına yaptık
ları konuşmalarında Yasayı ülke sağlık hizmetlerine 
getireceği yarar ve yenilikler bakımından devrim 
olarak nitelemişler ve bu Yasanın yürürlüğe girmesi 
ile hekimlerin özel muayenehaneleri ile hastane yatak
ları arasındaki ilişkilerin tümü ile yok edileceği ve 
haksız çıkar sağlanma'sının önüne geçileceğini ifade 
ederek çok sayıda değerli mesleklbaşırmn mesleki ve 
kişisel haysiyetlerini de rencide etmişlerdir. Yasa uy
gulamasının eleştirilen diğer bir yönü de bu haksız 
ithamlar olmuştur. 

2162 sayılı Yasanın hekimlere muayenehanelerini 
kapatmaları karşılığında ödenmesini öngören tazmi
natların dağıtımı da tembelliğe, beceriksizliğe ve ye
teneksizliğe prim veren 'bir genelleme biçiminde 
oluşturulmuştur, çalışkan, bilgili, yetenekli ve her yö
nü ile yararlı hekim personel bir ölçüde cezalandıril-
mış'tır. 

Bir buçuk yıllık süre ile yasa uygulamasının ve
rimsiz, başarısız sonuçları kamuoyunun değer yargı
sı ile de belirlenmiştir. Bu uygulama ile Devlet Hazi
nesinden milyarları bulan harcamalar yapılmış olma
sına rağmen hizmet üretiminde vatandaş lehine en 
ufak bir ilerleme ve yararlı bir yenilik olmamış aksi
ne vatandaş hastane kapılarında günlerce bekletil
miştir. 

Göreve başladığım gün bu uygulamanın yurt öl
çüsünde yarattığı sıkıntıları gidermek, zedelenen he
kim haysiyetini onarmak ve yataklı tedavi kurumla
rına işlerlik kazadırarak vatandaşa sağlık hizmeti 
sunabilmek çalışmalarına başladım. 

'Sorunuzda bu yasayı tümüyle niçin yürürlükten 
kaldırmayıp değiştirmek yöntemini seçmiş bulundu
ğuma değinmektesiniz. 

Devlet Sağlık kuruluşlarında görev alan hekimle
rin tam süre olarak çalışmalarını temel ilke olarak 
benimsediğimi Parlamento karşısında, yaptığım ko
nuşmada ve değişik zamanlarda Basına verdiğim de
meçlerde defalarca açıkladım. Ancak yeterli kadro 
oluşturulmadan ve kurumsal gelişmeler sağlanmadan 
hekimlerin mesleki çalışmalarını ve hastalarıyla iliş
kilerini böylesine katı devletleştirmeci ve kısıtlayıcı 
yasaklamalar getiren yasaların ülke sağlığı açısından 
yararlı olabileceğine inanmamaktayım. Olaylar dizisi 
bu inancımı teyid etmiştir. Yasayı değiştirme kararı
mız bu düşünce Ve görüşlerden kaynaklanmıştır. 

2 ne i ve 3 ncü sorunuzda <<Hastanın hekimimi 
seçme özgürlüğü» deyimini dar anlamıyla değerlen
dirmekte olduğunuz anlaşılıyor. Sizin işaret ettiğiniz 
anlam ile hastanelere başvuran hiç bir hastanın dile
diği hekime muayene, ameliya't ve tedavi olabilmesi 
ve 2162 sayılı Yasadan önceki dönemlerde ne yasa
nın uygulanmakta olduğu şimdiki dönemde ve ne de 
yasanın değiştirilerek uygulanacağı dönemde kesinlik
le geçerlik kazanabilmiş değildir. 'Bu isteğe hastane
lerimizin çalışma düzeni, işletme yönetmelikleri, nö
bet sistemleri aykırı düşer. Ancak bu isteğin yerine 
gelebilmesi de imkânsız değildir. Hastalar muayene 
olmayı dilediği hekiminin çalıştığı servisin ya da biz
zat kendisinin nöbet hizmetini gördüğü günlerde has
taneye müracaatları halinde dilediği hekime muaye
ne olabilme imkânını bulabilirler. Hastanelerimizin 
günlük çalışmalarında bu tür tercihli muayeneler her-
gün olagelmektedir. Bizim ifade ettiğimiz hastaların 
hekimini seçme özgürlüğü sizin anlayış ve yorumu
nuzla bağdaşmayan başka bir anlam taşımaktadır. 

İzin verirseniz, bu anlayışımı size şöylece ifade 
edebilirim; 

2162 sayılı'Yasa bek'imlerin günlük mesâileri dı
şında, hasta muayene ve tedavi edebilmelerini kesin
likle yasaklanmıştır. Oysaki, gecenin geç saatlerinde 
acil bir durumla karşılaşan hastalar veya yakınları ön
ceden mesleki bilgi ve faziletine inanıp güvendikleri 
hekimleri ile bir yakınlık kuramamışlar ve nereye 
başvurabileceklerini bilememenin telaşı ve çaresizliği 
içinde kalmışlardır. Bu tür olayların örnekleri ve sa
ylarım çoğaltmak istemiyorum. Ancak halkın güven
diği ve günün, her saatinde rahatlıkla diyalog kura
bileceği hekimine başvurma özgürlüğünden yoksun 
bırakılması, hekimini seçme özgürlüğüne sahip ola
maması ile eşdeğerdir. 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 401; C. Senatosu S. Sayısı : 950) (Dağıt
ma tarihi : 14.2.1980) 

X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu 'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/317; 
C. Senatosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. 
Senatosu S. Sayısı : 951) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/318; 
O Senatosu 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Se
natosu S. Sayısı : 952) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 5. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
'ile 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanun Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu S. Sayısı : 953) 
.(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 6. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Se
natosu : 1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Se
natosu S. Sayısı : 954) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 7. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321; 
C. Senatosu : 1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; 
C. Senatosu S. Sayısı : 955) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 8. — 1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair O Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları teskereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se
natosu : 1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Se
natosu S. Sayısı : 956) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 9. — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. ('M. Meclisi : 1/323; C. Se
natosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Se
natosu S. Sayısı : 957) pağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 10. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/324; 
C. Senatosu : 1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; 
C, Senatosu S. Sayısı : 958) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 11. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu! 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325; 
C. Senatosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; 
C. Senatosu S. Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 12, — 1980 Yılı Elge Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo-



runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/326; C. Se
natosu : 1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Sena
tosu S. Sayısı : 960) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 13. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu' Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyonu 
'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/327; C. Se
natosu : 1/661) (M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Se
natosu S. Sayısı : 961) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 14. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; 
C. Senatosu : 1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; 
C. Senatosu S. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 15. — 1980 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. enatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S. Sayısı : 414; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 16. — 1980 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330; 
C. Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. 
Senatosu S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 17. — 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dak C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/331; 
C. Senatosu : 1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; 
C. Senatosu S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 18. — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Alkademileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi • 1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 417; C. Senatosu S. Sayısı : 966) (Dağıtma 
tarihi : 14.2.1980) 

X 19. — 1980 Yıh Karadeniz Teknik Üniversitesi 
iBütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/333; 
C. Senatosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; 

C. Senatosu S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi ı 
14.2.1980) 

X 20. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu^ 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se
natosu : 1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Se
natosu S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 21. — 1980 Yıh 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/335; C. 
Senatosu : 1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C Se« 
natosu S. Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980> 

X 22. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C. Se
natosu : 1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Se
natosu S. Sayısı : 970) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 23. — 1980 Yılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 24. — 1980 Yıh Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu (başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/338; C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 423; C. Senatosu S. Sayısı : 972) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.198C) 

X 25. — 1980 Yıh Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 26. — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 



X 27. — 1980 Yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C, Senatosu : 1/675) (M. Meclisi-'S. Sayısı : 
426; C. Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 28. — 1980 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 : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 29. — 1980 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 30. — 1980 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/344; C. 
Senatosu : 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Se
natosu S. Sayısı : 978) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 — 

X 31, — 1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S., Sayısı : 430; C. 
Senatosu S. Sayısı : 979) Pağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesıi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 5 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 401 

1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Mec

lisi : 1/316; C. Senatosu : 1/650) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı 950) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7206-1/650 

7.2. 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4.1.1980 gün ve 1/316-72 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.2.1980 tarihli 31 nci Birfeşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan, Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı 1980 Mal Yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇİK OY NETİCESİ : 134 

Kabul 
Ret 
Çekinser 
İptal 

: 95 
: 36 
: 2 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/316, C. S. 1/650 
No. : 129 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 ,,2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1980 tarihli, 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunuı; Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 

»>•<« 





Dönem : 5 
Toplantı :3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 402 

1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/317; 

C. Senatosu : 1/651) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 951) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7207-1/651 

7.2. 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4.1.1980 gün ve 1/317-71 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Gene) Kurulunun 5.2.1980 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Vakıf Sar Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 
Kabul 
Çekinser : 

98 
91 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/317, C. S. 1/651 
No. : 130 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1980 tarihli, 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan «Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçesi» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çanikırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 




