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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak iki 
oturum yaptı. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma bütçeli idareler 
ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
{1/798, 1/799, 3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayı
lan : 499, 500, 510, 509) görüşmelerine devam edile
rek : 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 

ve 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; 
1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Kesin-

hesapları kabul edildi. 

13 Aralık 1986 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 19.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

•«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sar ti : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40ıacı Birleşimini açıyorum. 

H. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

I. — isveç'e gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin 
uysun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1203) 

BAŞKAN — Oımhurb'aşkanlığının M tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türküye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Dördüncü Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajan

sı Bakanlar Konferansına katılmak üzere 15 Aralık 
1986 tarihinde İsveç'e gidecek Devlet Baklanı Tınaz 
Titiz'in dönüşüne kadar; Dûvfet Bakanlığına, Devlet 
Baklanı Ahmet KJaraevü'nün vekillik ötmesinin, Başba
kanın teklifli üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinizle sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Belçika ve İngiltere'ye gidecek olan Devlet 
Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1202) 

Türküye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye AHT İlişkileri konusunda görüşmelerde bu-

lunımak üzere 14 Aralık 1986 telininde Belçfika ve İn
giltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali Bozer'in 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Vehbi Dftnçerler'in vekilik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu blgileriniize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN ierinize sunulmuştur. 
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 
510, 509) (1) 

A) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 
1. — Danıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Danıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhe-

sabı. 
BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katanla Büt

çe Kanun Tasarıları ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Programa. göre Danııtşiay Başkanlığının bütçesi ve 
kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Söz sırasını okuyorum : Anavatan Partisi Grubu 

adına Sayın Zeki Uzun, SosyaÜdemokraıt Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın İsa Vardal, Doğru Yol Partisi 
Grubu adıma Sayın Süleyman Çelebi, şahsı adına aleyh
te Sayın Coşkun Bayram. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Zeki Uzun, 
buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Uzun süreniz yarım saattir. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ 

UZUN (Tokat) — 'Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Danıştay Başkanlığının 1985 yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısıyla, 1987 Malî Yılı Bütçe Tasa
rısı hakkında şahsım ve Anavatan Partisi Grubunun 
görüş ve düşüncelerini arz ve ifade etmek üzere hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu münasebetle yıl
larca oturduğu binaya, altındaki sandalyeye, aldığı 
ücrete bakmadan, insanüstü gayret ve feragatle, hu
kukun üstünlüğü ilkesinden hareket ederek yüce mil
letimize adalet dağıtıp hizmet götüren, «Adalet Mül
kün Temelidir» prenslilbM daima ayakta tutan feda
kâr, çalışkan hâkim, savcı ve tüm adliye mensubu ar
kadaşlarıma huzurunuzda şükranlarımı sunar, yüce 
heyetinizi şahsım ve grubum adına saygı ve muhab
betle selamlanın. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Danıştay, 10 Mayıs 1868 gü
nü, Sultan Abdülaziz zamanında Mithat Paşa'ntn baş-

(1) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı Basmayanlar, 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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kanlığında «Teşkilat-ı Cedide» adıyla kurulmuş, 1876, 
1908, 1924 Anayasalarında yer almış, 1961 Anayasa
sıyla devletin yargı bölümüne geçmiş ve 1982 Anaya
sasında da yüksek bir idarî yargı organı olarak asıl 
hüviyetini kazanmıştır. Bu şekilde Mutlakiyet, Bi
rinci ve İkinci Meşrutiyet ve nihayet Cumhuriyet de
virlerinde anayasal bir kuruluş, yüksek idare mah
kemesi ve ayrıca devletin istişare organı olarak, gö-. 
revini 118 yıl boyunca bugüne kadar başarıyla sür
dürmüştür. 

Değerli milletvekilleri, hukuk devleti anlayışında 
fertlerin kaderi, idare edenlerin keyfine ve insafına 
terkedilemez. Bu nedenle idarî yargı, hukuk devleti
nin olduğu kadar, uygar bir toplum olmanın da te
mel şartıdır. Toplumda tüm halkın egemen olması, 
idarî yargı denetimi olmadan sağlanamaz. İdarî yar
gı, yalnız halkı değil, aynı zamanda devleti ve ida
recileri de koruyan bir müessesedir. 

Saym milletvekilleri, Anayasamızın 55 inci mad
desi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 1, 24 ve 25 
inci maddeleriyle teşekkül tarzı, görev ve yetkileri 
ve teminatları belirlenen Danıştay, yüksek idare mah
kemesi sıfatıyla, kuruluşundan bu yana fert ile idare 
arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek, ayrıca yürüt
me organı ve idarenin karşılaştığı hukukî sorunlan 
devletin istişare ve inceleme merci sıfatıyla çalışa
rak yerine getirmek suretiyle devlete yardımcı ol
maktadır. 

Anayasamızın 125 inci maddesi; «Yargı yetkisi, 
idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun de
netimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda 
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine ge
tirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteli
ğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 
karan verilemez» hükmünü getirmekle devletin varlığı 
ve otoritesini her şeyin üzerinde tutmuş, önceki yıl
larda Danıştay ve değerli hâkimlerinin üzerindeki bir-
'takım tenkit ve tartışmalara son vermiştir. 

(Saygıdeğer üyeler, Danıştay, ikisi idarî, sekizi da
va dairesi otaıak üzere, toplam 10 daireden müteşek
kil olup, Danıştay Kanununun 3 üncü maddesinde 
de zükredildiği gibi, meslek mensupları ise; Danıştay 
Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay Başkanvekil-
leri, daire başkanları ile üyelerdir. 

Danıştay, yargı görevini iki şekilde yerine getir
mektedir. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü 
maddesinde belirtilen ve ilk derece mahkemesi olarak 
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Bakanlar Kurulu kararlarına, müşterek kararnamele
re, Başbakanca alınan kararlara, bakanlıkların düzen
leyici veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak dü
zenleyici işlemlere, yükseköğretim kurumlarının ka
rarlarına karşı Danıştayda açılacak iptal ve tam yar
gı davaları ile imtiyaz sözleşmelerinden doğan idarî 
davaları çözümleyerek karara bağlar. 

Aynı kanunun 25 inci maddesinde gösterildiği, üze
re, idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince veri
len nihaî kararları temyiz yoluyla incelemekte ve ne
ticelendirmektedir. Diğer taraftan, Başbakanlık veya 
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tek
lifleri hakkında görüş bildirmek, tüzük tasarıları, iım-~ 
tüyaz sözleşme ve şartlaşmalarını incelemek, Cumhur
başkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen di
ğer işler hakkında mütalaa serdetmek de Danıştayın 
görevleri cümlesindendir. 

iSayın milletvekilleri, idarî yargı manzumesi 20 
Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2575, 2576 ve 
2577 sayılı kanunlarla kurulmuş 'bulunan bölge idare 
mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkeme
leriyle tam olarak teşekkül etmiş bulunmaktadır. Böy
lece, bir yandan idarî yargı hizmeti mahalline götü
rülmüş, öte yandan Danıştayın içtihat mahkemesi 
olma fonksiyonunu tam manasıyla yerine getirebilme
sine imkân sağlanmıştır. 

Yürütme ve idare ile kişiler arasındaki uyuşmaz
lıkların çözümlenmesinde karar verecek olan idarî 
yargı hâkimlerinin birtakım özelliklere, idarenin kar-. 
şılaşabileeeği durumları takdir edebilecek bir formas
yona, idarî yargının gereği olan teknik bilgiye, idarî 
alanda tecrübeye sahip bulunması, kamu hukuku ve 
idarî yargı içinde yetişmiş olması lâzımdır. 

Bugün ülkemizde idarî yargının kaynağını Danış
tay teşkil etmektedir, tdarî yargıda görev yapacak 
hâkimlerin yukarıda 'belirtilen niteliklere sahip ola
bilmeleri için Danıştayda yetiştirilmeleri zorunludur. 
Bu nedenle Danıştay, Adalet Bakanlığı ile anlaşarak 
•bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve ver
gi mahkemeleri hâkimlerini muayyen süreler içeri
sinde Danıştayda hizmet içi eğitime tabi tutmuş olup, 
bu program halen devam etmektedir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Sav
cı Adayları Eğitim Merkezli Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun gereğince, idarî hâkim adayları, 
stajlarının bir yıllık dönemini Danıştayda yapacak
lar, Danıştay Başkanlığı bunlara nazarî ve uygula

malı özel bir program tatbik ederek en iyi bir şekilde 
yetişmelerini sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayın dava daireleri 
ile idarî dairelerindeki .son dört yıllık iş durumuna 
iki başlık altında göz atıldığında; 

1982 yılında bu dairelere devreden dosya sayısı 
52 107, yeni gelen İş sayısı 48 088, çıkan iş 41 143, 
geriye kalan iş 59 052 dür. 

1983 yılında bu raikam 27 979'a, 1984 yılında 
18 517*ye, 1985 yılında ise bu dairelerde 18 469 
adet iş 'bulunduğu, 1982 yılında mevcut yaklaşık 60 
bin dava dosyasının 1982, 1983, 1984 ve 1985 yılların
da başarılı ve takdire şayan bir çalışma ile 18 bine 
indirilmiş olduğunu görmekteyiz. 

İdarî dairelere, yani Birinci ve İkinci (Dairelere 
gelen ve çıkan işlere göz attığımızda; 

1982 yılında bu iki daireye devreden dosya sa
yısı 5 154, yeni gelen dava adedi 4 980, çıkan iş 4 250, 
geriye kalan dosya 5 884tür, 

1983 yılında 'bu rakam 6 937'ye, 1984 yılında 
7 808'e, 1985 yılında 7 374'e, bu yılın ekim ayı sonu 
itibariyle bu dairelerde 7 172 adet iş olduğunu, bu
nun 7 109 adedinin ikinci Daireye ait bulunduğu gö
rülmektedir. 

Değerli üyeler, yukarıda bahsettiğimiz gibi, idarî 
işlere ilişkin idarî uyuşmazlık ve görevlere Danışta
yın Birindi ve İkinci Dairelerinde bakılmaktadır. 
İkinci Daireye ait istasitistiklerden son yıllarda bu dai
rede işlerin belli bir sayının altına düşmediği mü
şahede edilmektedir. Danıştay İkinci Dairesi, bildiği
niz gibi, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun Mu
vakkati hükümlerine göre Danıştayca görülecek işleri 
karara bağlamakta, başka bir ifadeyle, memurların 
görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikle
ri iddia edilen suçlardan dolayı, yargılanıp yargılan-. 
mamalan hususundaki dosyalar hakkında karar ver
mektedir. Memurlar için çok büyük bir teminat teş
kil eden, Memurin Muhakematı Kanunundan doğan 
bu işlerin mahiyetleri icabı, seri bir şekilde karara 
bağlanması gerekir. Zira, bir memur, görevinden do
ğan veya görevi sırasında bir suç işlemiş ve bu suçu 
sabit olmuşsa, hemen muhakeme edilmeli ve cezasını 
çekmelidir. Yok, eğer suçsuzsa, bu itham, başında, 
demoklesin kılıcı gibi yıllarca sallanıp durmamalıdır. 

»Danıştay Başkanlığıyla bu hususta yaptığımız te
maslarda, sözü geçen daire heyetinin üye ve tetkik 
hâkimi adedinin artırılmasına rağmen, bu terakümün 
yenilenmemesinin en 'büyük sebebinin, halen yürür
lükte bulunan Danıştay Kanununun bazı maddelerin-

— 94 — 
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den kaynaklandığını, öğrendik. Zira Danıştay Kanunu I 
hükümlerine göre, idarî dairelerden, yani bir ve ikin- I 
oi dairelerden dava dairelerine, üç ve dördüncü da'i- I 
relere, üç ve onuncu dairelere dosya verilmesi mum- I 
kün bulunmamaktadır. İleride temas edeceğimiz üze- I 
re, Danıştay Başkanlığınca hazırlanıp, Başbakanlığa I 
sunulmuş olan Danıştay Kanunu Tadil Tasarısında I 
yer alan 'bir hükümle, işi yoğun olan ikinci daireden, I 
işi az olan dava dairelerine iş verilmesi suretiyle, bu I 
nispetsizliğin giderilmesi mümkün hale getirilmiş bu- I 
lunmaktadır. I 

Saygıdeğer üyeler, Danıştay Başkanlığıyla bizzat I 
yaptığımız temaslar sonucunda, doğrudan Danıştaya I 
açıdan davaların ve alt derece mahkemelerden tem- I 
yizen gelen dava dosyalarının da bir an önce sonuç-, I 
landırılması ve ileride herhangi bir teraküme sebe- I 
'biyet verilmemesi için, aşağıdaki çalışmaların yapıl- I 
dığını memnuniyetle müşahede etmiş 'bulunmakta- I 
yun : I 

Kanun çalışmaları olarak, 20 Ocak 1982 tarihin- I 
de yürürlüğe girmliş olan 2575 sayılı Danıştay, 2576 i 
sayılh Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin I 
Kuruluşu ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Ka- I 
nunlarının, uygulamada birtakım aksaklıklara neden I 
olduğu ve bazı konularda yeterli bıdunırnadığı tespit I 
edilmiş, hizmetin daha süratli ve verimli bir şekil- I 
de işleyeibdilmesi ve kuruluşun bir bütün olarak ça- I 
lışabillmeslini temin için, bu kanunlarda yapılması zo- I 
runiu görülen değişiklikleri kapsayan tasarılar, Da- I 
nıştay Başkanlığıyla, Adalet Bakanlığının müşterek I 
çalışmaları sonucunda hazırlanmış ve Türkiye Büyük I 
Millet Meclisine sunulmak üzere, Başbakanlığa tev- I 
di edilmiştir. Bu tasarıların bir an önce kanunlaş- I 
rnıalarıyla hizmette verimlilik ve sürat sağlanmış ola- I 
çaktır. I 

Diğer çalışmalara ıgelince; bugün bilgisayar ça- I 
ğını yaşadığımız bir gerçektir. Yargı hizmetinde de I 
artık defter kayıtlarına veya hafızaya dayanan ilkel I 
bir çalışma sisteminin sürdürülmesine imıkân kalma- I 
mıştır. Haklimin karar vermeden önce, her türlü I 
bilgiyle 'teçhizi ve 'bu bilgilerin kendisine en kolay I 
şekilde ulaştırılması şarttır,, İçtihatların hem gelecek I 
nesillere intikali, hem de iilıgil'ilerin yararlanmalarına I 
imkân verilebilmesi ve sağlıklı karaırlar alınabilmesi I 
amacıyla, 1984 yılında, Danıştayda bir Bilgi İşlem I 
Merkezi kurulması çalışmalarına başlandığını, ge- I 
rekli cihazların satın alındığımı (memnuniyetle gör- I 
dük. Halen dört dairenin programlama safhasını bi- J 
tirmiş olan bu merkezin tevsii ve geliştirilmesi için, 
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1987 Malî Yüı Bütçesine gerekli ödenek konulmuş
tur. 

Danıştay kararları ve içtihatlarının mümkün ol
duğu kadar çabuk ve bol biır şekilde ilgililere ve 
alt derece mahkemelere ulaştırabilmesinin önemi 
açıktır. Bu amaçla, Danıştay bünyesinde bir matbaa 
kurulduğunu ve bu matbaanın 1985 yılında hizme
te sokulduğunu öğrendik. 1987 yılında da bu tesi
sin tevsii ve geliştirilmesi şarttır. 

Bugün Danıştay, mensuplarının ıgerek hizmet içi 
eğitim ve araştırmaları, gerekse dinlenme ihtiyaçla
rını karşılayacak bir eğitim ve dinlenme tesisine sa
hip değildir. Danıştay Başkanlığınca, bu hizmeti kar
şılayacak bir tesisin inşaası için Manavgat'ta gerekli 
arsa temin edilmiştir. Bu tesis için Danıştaym 1987 
yılı Bütçesine ödenek konulmuş olup, temellerinin 
1987 yılında atılmasını görmek en büyük arzumuz
dur. 

Değerli üyeler, Danıştay mensuplarının lojman 
ihtiyacının en çok beş yıl (içinde temininin planlan
dığını müşahede ettik. 1984 yılında 24 daire alındı
ğını, 1985 yılı ödeneği ile ise, 15 daireli bir bina 
inşa ettirildiğini, yine 1986 yılında da 17 daire satın 
alındığını memnuniyetle gördük ve öğrendik. 1987 
yılı bütçesline bu husus için yeterli ödenek konul-
ımuştur. Danıştayın bu konudaki çalışmalarına ie-
riki yıllarda maddî, manevî desteği sağlamak hepi
mizin görevi olmalıdır. 

Hizmetin verimli bir şekilde ifası, o kuruluşta 
çalışanların sağlıklarının korunmasına ve böylece iş
gücünün aksamamasına bağlıdır. Bu hususu göz 
önünde bulunduran Danıştay Başkanlığının, bünye
sinde ıgerekli sağlık birimlerlini kurduğunu, böylece 
işgücü kaybına 'azamî şekilde mani olduğunu, men
supları ve emeklileriyle bunların ailelerine sağlık 
hizmetlerini götürdüğünü memnuniyetle müşahede 
ettik. 

Gecikmiş adaletin adalet 'olmayacağı, prensibini 
benimseyen yüksek Danıştaym, bu yolda büyük adım
larla ilerlediğini ve canla başla çalıştığını görmek, 
beni son derece duygul'andırmıştır. Bu nedenle, bu 
güzide yüksek mahkemeye gerekli her türlü desteğin 
sağlanması gereğine ve lüzumuna inanıyoruz. 

Saygıdeğer miHetveklilIerii, Danıştaym 1986 yılı 
ödenekleriyle 1987 yılı ödenek önerileri mukayeseli 
olarak şöyledir. 1986 Yılı Bütçe Kanunu ile Danış
taya, 1 milyar 150 milyon lirası personel, 162 mil
yon lirası diğer giderler olmak üzere, 1 milyar 312 
milyon lira cari harcamalara, 760 milyon lira yatı-
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fim harcamaları, 53 milyon İra da transfer harca
maları otoalk üzere, toplam 2 milyar 125 milyon lira 
ödenek verilmişti. 1987 malî yılı için ise, cari har
camalara 1 miyar 610 milyon lira; ibu paranın 1 
miyar 393 milyon lirası personel, 217 milyon lirası 
diğer giderler; yatırım harcamalarına, 800 mliılyon 
lira; bu paranın 450 milyon lirası Danıştay mensup
larına lojman alımı, 210 milyon lirası ise, Danıştay 
mensupları için Manavgat'ta inşa edilecek olan eği
ttim, araştırma ve dinlenme tesisleri için, 140 milyon 
lirası iise, 1985 yılında kurulmuş bulunan bilgi işlem 
merkezimin tevsii ve telefon santralının değiştirilkne-
si için; ıtransfer harcamalarına ise, 45 milyon lira 
olmak üzere, toplam 2 milyar 455 milyon lira para 
tahsis olunmuş ve 'teklif ledilmişlJir. 

1987 yılı ödenek önerileri ile 1986 yılı ödenekleri 
mukayese edildiğinde; cari harcamalarda 298 milyon 
lirahk bir artış, yatırım harcamalarında 1987 yılı için
de alınması düşünülen ve Devlet Planlama Teşkilatın
ca da kabul edilen lojman, araştırma ve eğitim tesis
leri inşaatı ve bilgi işlem merkezinin tevsii ile telefon 
santralının değiştirilmesi için toplam 800 milyon lira 
ödenek teklif edildiği, transfer harcamalarında ise, 8 
milyon liralık bir azalma olduğu görülmektedir. 

Bütün bunlar, Danıştay Başkanlığı Bütçesinin, ta
sarrufa azamî riayet edilmek suretiyle hazırlandığını 
göstermektedir. 

Ayrıca, 1985 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısını in
celediğimizde, tasarrufa azamî riayet edildiği, fuzulî 
harcamalardan kaçınılarak, aftan kısımların iptali ci
hetine gidildiği ve planlanan hizmet ünitelerinin yerin
de harcamalarla tahakkuk ettirildiğinden, Danıştay 
Başkanlığı mensuplarına grubum adına huzurlarınız
da teşekkürü bir borç biliyorum. 

Danıştay bütçesinin milletimize ve Danıştay camia
sına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; grubum ve şah
sım adına hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzun. 
Sosyaldemokraıt Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

İsa Vardal. 
Buyurun Sayın Vardal. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunun Danıştay Bütçesi 
hakkındaki görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda
yım. Sözlerime başlamadan evvel, grubum ve şahsım 
adına sizleri saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Danıştay, 10 Mayıs 1868 ta
rihinde Sultan Aziz döneminde Mithat Paşa'nın baş
kanlığında «Teşkilat-ı Cedide» adıyla kurulmuştur. 
Cumhuriyet devrinde 669 sayılı Kanunla «Şûray-i Dev
let» adını almış, 3456 ve 521 sayılı kanunlarla «Da
nıştay» ismini alarak: köklü değişikliklere uğramıştır. 

1924 Anayasasının 51 inci maddesinde, icra gücü 
arasında yer alan Danıştay, 1961 Anayasasıyla yargı 
bölümüne geçmiş ve 1982 Anayasasında bir idarî yük
sek yargı organı hüviyetini almıştır. 20.1.1982 gün ve 
2575 sayılı Kanunla Danıştay, yeni kurulan bölge ida
re ve vergi mahkemelerinin üstünde, idarî içtihat mah
kemesi haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grup Söz
cüsünün de ifade ettiği gibi, Danıştay, ilk derece mah
kemesi olarak Bakanlar Kurulu kararlarına, müşterek 
kararnamelere, Başbakanca alınan kararlara, bakan
lıkların düzenleyici ve kamu kurumu niteliğindeki mes
lek: kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygula
nacak düzenleyici işlemlere, yükseköğretim kurumla
rının kararlarına karşı açüacak iptal ve tam yargı da
valarıyla imtiyaz sözleşmelerinden doğan idarî dava
ları çözümlemek görevlerini yürütmektedir. 

Kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri dü
zenleyen, kanunların uygulanmasından doğan uyuş
mazlıkları çözümlemekle görevli olan idarî yargı, adlî 
yargıdan tamamen farklı fonksiyonları ifa etmekte 
ve ayrı hukuk kuralları uygulamaktadır, idarî yargı
da, kişiler davacı, idare ise davalıdır. Danıştay, ka
rarlarında, kamu yararı ile kişi yararı arasında bir den
ge kurmak zorunluluğundadır. Bunun içindir ki, Da
nıştay kanun ve yargılama usulünün, idarî yargının 
özelliklerini taşıması gereklidir. Bu nedenle de, 2575 
sayılı Danıştay Kanunu ile idarî yargı usulünde de
ğişiklikler yapılmalıdır.. 

2575 sayılı Kanunun çıkmasından önce Danıştay-
da büyük çapta dosya birikmesi neticesi, davalar uzun 
zaman içerisinde ele alınabilirken, bugün nispeten da
ha çabuk ele alınabilmektedir; ama bu kâfi değildir. 
Buna rağmen, 2575 sayılı Kanunun uygulanmaya baş
ladığı tarihten bu yana, tatbikatta bazı aksamaların 
olduğu ve bunları ortadan kaldıracak, kanunlarda ba
zı değişikliklerin yapılması gerektiği tespit edilmiş ve 
bu yörtdle Danıştay Başkanlığı üç kanunda bazı deği
şiklik tekliflerini Bakanlar Kuruluna vermiş olması
na rağmen, aradan uzun bir süre geçtiği halde, hükü
met bu değişiklikleri Yüce Meclise getirmemiştir. Da
nıştay Başkanlığı, değişiklik tekliflerini, üç kanunda 
değişiklik teklifi olarak, ayrı ayrı göstermiştir; 
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Bunlardan birincisi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesini isteyen -kanun 
teklifinde, özellikle 5 inci maddedeki karar organla
rının yeniden düzenlenmesi; 7 nci maddedeki idarî 
görev yapan müdürlüklerin fonksiyonlarına açıklık 
getirilmesi; 9 uncu maddedeki üye seçimlerindeki sü
renin kısaltılarak, iki aydan bir aya indirilerek, Da
nıştay üyeliğinin uzun süre boş kalmasının önlenmesi 
ve ayrıca seçim sisteminde aksayan bazı durumların 
düzeltilmesi; daireler arasındaki tevzi durumunu dü
zenleyen bazı değişikliklerle bunun gibi gerek idarî 
hizmetlerde, gerekse üye seçimli, atamalar ve tevziler-
le ilgili tatbikatta görülen aksaklıkların giderilmesini 
içeren değişiklikler. 

İkincisi, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanu
nunda da bazı değişiklikler görülmektedir. 2577 sayıü 
Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa
ya uygunluğunun sağlanması; 31 inci maddesinde de
ğişiklik yapılarak, idarî yargılamanın, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa atıf yapılarak değil, bizzat 
düzenlenmesinin temini; ayrıca 6 nci maddenin beşin
ci fıkrasının yeniden düzenlenerek, dava açmadaki 
eşitsizliklerin giderilmesini kapsayan değişikliklerin 
yapılması; sistemi daha seri hale getirebilmek için, sü
reler bakımından, yürütülmenin durdurulması işlem
lerinin aksayan hususlarının düzenlenmesi. 

Üçüncüsü, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuru
luşu Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu ile çelişti
ğinden, çelişen hususlarının düzeltilmesi konularıdır. 

2576 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, bölge idare 
mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemele
rinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının görüşünün 
alınacağı belirtildiği halde, Danıştay Başkanlığının 
görüşünün alınması hüküm dışı bırakılmıştır. Bunun 
doğuracağı sakınca ortadadır; çünkü bu mahkeme
lerin kararlarını temıyizen inceleyecek olan yüksek 
mahkeme olduğu için, hanıgi bölgelerde, ne tip- ve ne 
adette idarî davaların açıldığını toplu şekilde istatis
tiğe bağlayabilecek kuruluş Damşttaydır. Danıştay, ay
nı zamanda bu mahkemelerin temyiz mercii olması do
layısıyla, kararlarını hem yeterlilik, hem de sayısal 
olarak değerlendirebilecek kuruluştur. O nedenle, bil
hassa bu mahkemelerin kaldırılmasına ve yargı çev
relerinin değiştirilmesine karar verilmeden, Danıştay 
Başkanlığının da görüşünün alınması, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu için de düzenleme yaparken 
kolaylık sağlayacaktır. 

O nedenle, adı geçen maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkralarının Danıştay Başkanlığının görüşünün alına
bilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmesi gerek
mektedir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasındaki «Ay
nı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mah
kemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arasın
daki işbölümü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca belirlenen «'hükmüne açıklık getirilmesi lazım
dır; çünkü, bugün uygulamada her mahkemenin, her 
işe bakacağı şeklinde bir usul meydana getirilmiş ve 
mahkemeler arasında idarî yangının özelliği göz önün
de tutularak bir ihtisaslaşma yapılması yoluna gidil
memiştir. Bu uygulamanın doğuracağı sakıncalar or
tadadır. Örneğin; birden fazla vergi ve idare mahke
mesi bulunan yerlerde dahi her mahkeme bütün idarî 
uyuşmazlıkların çözümlenmesiyle görevlidir. 

Dört ana gruba ayrılan yirmiyi aşkın verginin hep
sine, her vergi mahkemesinde bakılması karar altına 
alınmış, bu vergilerin dayandıkları esasların birbirin
den farklı olduğu ve bu farklılığa rağmen, henüz ku
rulmuş bulunan mahkemelerin bürtün vergi uyuşmazlık
larını çözebileceği düşünülmüştür. Halbuki, gümrük 
ve ifchaie terettülb eden vergilerle, gelir, kurumlar ve di
ğer vergiler birbirinden tamamen ayrıdır. Başka bir 
husus da, diğer vergilerden tamamen farklı olan, ver
gi usulü kanunu hükümlerine tabi bulunmayan tarh 
ve tahakkukla birlikte itiraz usulleri de kendi kanun
larında gösterilmiş olan gümrük vergMyle, ithale te-
rettüıb eden vergilerden doğan uyuşmazlıkların daha 
ziyade giriş gümrük müdürlüklerinin bulunduğu bü
yük limanlı şehirlerde meydana geldiği, bu şehirlerde 
yalnızca gümrük ve ona bağlı vergilerden doğan uyuş
mazlıkları çözümleyecek birer vergi mahkemesinin ku
rulması ve bu mahkeme üyeliklerine bu hususta yetiş
miş elemanların atanmasının göz önünde tutulması 
gerekmektedir. 

Aynı ihtisaslaşmaya diğer idarî davalarda da uyul
ması ve Danıştay'daki uygulamanın göz önünde tu
tulması, davaların daha kısa sürede ve daha sağlıklı 
olarak karara bağlanması sonucunu doğurur. Hükü
met, kendi icraatıyla ilgili kanunları en seri şekilde çı
karttığı halde, bugüne kadar Danıştay ile ilgili değişik
lik taşanlarını Meclise getirmemekle hukuka olan say
gısını açıkça ortaya koymaktadır. 

Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri, idare mahke
meleri ve vergi mahkemeleri kurulduktan sonra, bir 
içtihat mahkemesi hüviyetini almasına rağmen, halen 
küçümsenmeyecek oranda davalara bakmakta ve bu 
davaların bir kısmı da bir sonraki yıla devredilmek-
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tedir. Rakamları Anavatan Partisi Grup Sözcüsü açık
ladığı için burada ayrıca okumayacağım; ancak, bu 
rakamların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 
Danıştay'ın çalışma temposu halen istenilen hıza ka -
vuşamamıştır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bun
lardan en önemlisi, bölge idare mahkemeleri, idare 
mahkeemleri ve vergi mahkemelerine nitelikli hâkim 
ve memur tayin edilememesi; tayin edilen hâkim ve 
memurların çalışma imkânlarının yetersiz olması, hâ
kim açığının kapatılamamasıdir. Bölge idare mahke
meleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin 
başarılı olması kaynak sorununun çözülmesi, işler bir 
kumlusun kurulması ve yetişmiş hâkimlerin atanmasıy
la mümkündür. Bu nedenlerle, idarî yargı hâkimle
rinin, staj süreleri dahil, beş yıl Danıştayda görev ya
parak yetiştikten sonra, bu mahkemelere hâkim ola
rak atanmalarıyla mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, hukuk devle
tinin ilkesi olan, yasamanın ve idarenin yargısal de
netimi, İkinci Cihan Harbi sonrası anayasalarında ve 
bizim Anayasamızda açıkça belirtildiği şekilde, iki yol
la yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, yasamanın faali
yetinin hukuk içinde sürdürülebilmesini temin için, 
anayasa mahkemesi vasıtasıyla, yasamanın faaliyetleri
nin yargısal denetime tabi tutulmasıdır. İdarenin yar
gısal denetimi ise, bütün dünyada iki ana sistemle ya
pılmaktadır. Her iki sistemde de amaç, idarenin işlem 
ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamaktır. 

Bu sistemlerden birisi, uygulamasını Amerika Bir
leşik Devletleri ve İngiltere'de gördüğümüz Anglosak
son sistemdir. Bütün yargısal denetim adlî yargı tara
fından yapılmakta olduğu için, bu sisteme tek yargı 
Sistemi denilmektedir. 

İkinci sistem ise, Fransa'nın örnek olduğu, akllî 
yağıdan ayrı ve bağımsız idarî yargının mevcudiyeti
dir. Buna idarî yargı sistemi veya idare rejim denil
mektedir. 

İdarî yargı sisteminin özellikleri, devlet hizmetle
rinin «idare» olarak adlandırılan bir örgüte verilmesi, 
idare faaliyetlerinin özel hukuk kurallarından ayrı, 
kamu hukuku kurallarına tabi tutulması, tek taraflı 
ve icraî kararlar alalbilmesi ve bunları kendi eliyle 
yürütebilmesi, idarî makamların adlî makamlar karşı
sında tam bir bağımsızlığa sahip olmasıdır. Bu sistem, 
kuvvetler ayrılığı nazariyesine, kamu hukuku - özel hu
kuk ayrımına, aynı zamanda devletin fonksiyonu ve 
yapısına uygun düşmektedir. 

Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunların 
uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözümlemek
le görevli olan adlî yargı ile, kişilerle yürütme ve ida
re arasındaki ilişkileri düzenleyen, kanunların uygulan
masından doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görev
li olan idarî yargı birbirinden tamamiyle farklı fonk
siyonları ifa etmekte ve ayrı hukuk kuralları uygulan
maktadır. Hiçbir şekilde, ne idarî yargı esas alınarak 
adlî yargı kurulması, ne de adlî yargı esas alınarak bir 
idarî yargı sisteminin kurulması ve yürütülmesi müm
kün değildir. Danıştay Kanununun bazı hükümleri
nin adlî yargı kuruluşlarında geçerli olan hükümlere 
benzetilmek istenmesinden dolayı, uygulamada aksak
lıklar meydana gelmiş, sistemin bir bütün halde işle
yişini menfi yolda etkilemiştir. 

Sosyal devlet anlayışının sonucu olarak, günümüz
de genişleyen kamu hizmetlerinin yürütülmesi için 
teessüs olunan tasarruflarda, hukukî ve teknik unsur
lar birbiri içine girmiş bulunduğundan, bunlardan do
ğan uyuşmazlıkları çözümleyecek yargısal kararların, 
hizmetin teknik bünyesi ve dolayısıyla kamu yararı 
üzerinde de etkili olduğu açıktır. O nedenle, bu işle
rin tekniğine, kamu hizmetine ve kamu hukukuna hâ
kim olan ilkelere vukufu olmayan veya iyi eğitilme
miş ve yetiştirilmemiş kimselere bırakılmasının do
ğuracağı sakıncalar ortadadır. Bu kimselerin vereceği 
kararlar, idarî faaliyetleri felce uğratacağı gibi, yeni 
teşebbüslere de engel olacak durumlar yaratabilir ve 
yürütme ile idareyi bağımsız olarak k-arar alma yete
neğinden yoksun bırakabilir. 

Değerli milletvekilleri, hak aramada bütün kanun 
yollarının açık olması ilkesi esastır. Adalet ihtiyacı, 
vatandaşın günlük hayatının bir parçasıdır. O neden
ledir ki,, yargı kuruluşlarının bu ihtiyaca sürat ve isa- . 
betle ve doğru olarak cevap vermesi, herkesçe istenen 
ve beklenen bir husustur. Hukuk devleti olmanın en 
belirgin niteliği, idarî işlemlerin yargı denetimine ta
bi olmasıdır. Yargı dağıtımının gecikmesinde yargıya 
olan güven sarsılır. Geciken yargı adaletsizlik getirir. 

Bugün, hâkim eksikliği, nitelikli hâkim tayin edi
lememesi, gerekli fonksiyonları ihtiva etmeyen kişi
lerin hâkim olarak tayin edilmesi, mahkemelerin ağır 
çalışmasına ve verilen kararların isabetli olmaması ne
deniyle, Danıştayın yükünün çoğalmasına neden ol
maktadır. Bu durumların en kısa zamanda düzeltil
mesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayımızın Anayasada 
İfadesini bulan ve kendisine yüklenen görevleri tam 
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ve «fcsiksiz yerine getirebilmesi için alınması gerekli 
birçok önlemler vardır. Danıştayın, Anayasanın 155 
inci maddesinde belirtilen görevlerinden başka, Baş
bakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasa
rıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarıla
rını ve imtiyaz sözleşmelerini incelemek, idarî uyuş
mazlıkları çözümlemek görevleri vardır; ancak ne ya
zık ki, bugünkü iktidar bir türlü hukuk devleti oldu
ğunu kabullenemediğinden, hazırlanan kanun tasarı
larını bırakın Danıştayın incelemesine göndermeyi, 
Adalet Bakanına dahi göndermemekte, tasanlar Baş
bakanlıkta gelişigüzel hazırlanarak birçok eksiklikler 
ve yanlışlıklarla Yüce Meclise sevk edilmektedir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Son yıllarda iktidarlar, tüzük çıkarma yerine, işin 
kolayına kaçarak, kararnameler çıkarmak suretiyle 
yargı denetiminden kaçmaya çalışmaktadır. Bu ha
tasını anlayan hükümetin, son zamanlarda kanun ta
sarılarının daha iyi hazırlanabilmesi için hukukçu bir 
devlet bakanını görevlendirmiş olması, isabetli bir ka
rar olmakla beraber, yeterli değildir. Kanun tasarıla
rının Adalet Bakanlığı ile Danıştayın süzgecinden ge
çirilmeden hazırlanması, birçok noksan ve yanlışlık
ları da beraberinde getirecek ve Yüce Mecliste dar 
zaman çerçevesi içerisinde noksanlıklar ve yanlışlık
ların hepsinin giderilmesi mümkün olamayacağından 
kalbul edilen kanunlar eksik ve yanlış çıkacaktır. Bu
nun neticesi olarak da ya en kısa zamanda değişiklik 
tasarıları getirilme ihtiyacı doğacak veya Anayasa 
Mahkemesine, bugüne kadar olduğu gibi, iptal için 
gidilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, artan nüfus, sosyal gelişme 
ve değişmeler, ekonomik problemlerin yanı sıra, yar
gı ihtilaflarını da artırmıştır. İdare ile vatandaş ara
sındaki ihtilaflar Danıştayın iş hacmini artıracaktır. 
Bunun sebepleri üzerinde durmak gerekir. Her alanda 
olduğu gibi, hükümet, Yüce Meclisten, bir dizi ve se
ri halinde acele olarak, doğru dürüst inceleme imkânı 
verilmeden kanunlar, kanun kuvvetinde kararname
ler çıkarmaktadır. Bürokrasi, bu kanunları doğru uy
gulama imkânı bulamadan birtakım yeni kanunlar ve 
değişiklik kanunları çıkartmakta, kanunlardaki ek 
maddeler diğer maddelerle çelişmekte ve o nedenle tat
bikatçı hangi kanunu tatbik edeceğini bilememekte 
ve dolayısıyla kanunlar değişik şekilde tatbik edilmek
tedir. Vatandaş, kendisi hakkında alınan yanlış idarî 
kararlar için tek güvence olarak yargı merciini gör
mekte ve oraya müracaat etmektedir. İhtilafların art
ması, dava dosyalarının kabarmasına neden olmakta 

ve dolayısıyla adalet gecikmekte, vatandaş mağdur ol • 
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, idarî yargının önüne gelen 
davalarda idarenin davalı, kişilerin ise, davacı duru
munda oldukları dikkate alınırsa, Danıştayın, alacağı 
kararlarda, kamu yararıyla kişi yararı arasında bir 
denge kurmak zorunluluğunda kalacağı açıktır. Diğer 
bir deyimle, Danıştay, ne kamu yararı için ferdin hak
kını çiğnetecek, ne de ferdin menfaatini korumak için 
kamu yararını, kamu düzenini ve millî birlik ve bü
tünlüğü bozduracak ve tehlikeye düşürecektir. 

Devletin varlığı ve otoritesinin korunmasında Da-
nıştaya ağır görev düştüğü açıktır. Bütün mesele, bu 
iki dengenin Mr arada tutulabilmesidir. Bu amaca eri
şebilmek için, Danıştayın kuruluşunun ve uygulana
cak yargılama usulünü idarî yargının özelliklerini ta
şıması gereklidir. 

Bu nedenle, 2575 sayılı Danıştay Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten bugüne kadarki uygulamalar
da, ortaya çıkan aksaklıkların vakit kaybedilmeksi
zin giderilmesi, kuruluşun bir bütün halinde çalışabil
mesini temin için, gerekli görülen değişikliklerin yapıl
ması kaçınılmazdır. 

Sayın milletvekilleri, burada sözlerime son verir
ken, Danışitayımızın 1987 malî yılı bütçesinin ülkemi
ze ve Danıştayımıza hayırlı olmasını diler, saygıları-

'mı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Süleyman 

Çelebi, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 
(Mardin) — Sayın Başkan, yüce Meclislin değerli 
üyeleri; Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerimi sunmak üzere, 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum, bu vesileyle yüce 
heyete saygılar sunarım. 

Danıştay, ilk olarak, Osmanlı İmparatorluğu dev
rinde Padişah Abdülasziz'in emjiryle 10 Mayıs 1868' 
de MMıat Paşa başkanlığında kurulmuş olup, 1876 
ve 1908 Anayasalarında da yer almıştır. 1924 Ana
yasasında icranın içlimde yer alan Danıştay, 1961 Ana
yasasında «Yargı» bölümüne gtiaımiş, 1982 Anayasa
sında da «İdarî yüksek yargı organı» hüviyetini ka-
zanmıiştıuv 

(Bulgünlklü Danış/tayın, koru/kış, görev ve yeıtfciteri-
•ni, 20 Ocak 198(2 tarihinde yürürlüğe giren 2575 sa
ydı Kanun düzenlemektedir. Bu kanunun 2 noi mıad-
dlesinde aynen Söyle denilmektedir: 
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«Danıştay bağımsızdır. Yönetfömli ve ternsîli Da
nıştay Başkanıma alMSr, 

Danıştayım hülkümletle ilgili işleri Başbakanlık 
aracılığıyla yürütülür». Bu izaJhaâa göre, Danıştay, 
Anayasanın temina/tı altarida "yfülkbdk idare mahkeme
si, danışıma «ve inceleme merciidir. ; 

(Danıişltay, 21si idarî, 81i dava dairesi olmak üzere, 
toplam 10 daire ile meslek mensupları, Danıştay 
Başlkanı, Daniişltîay Başsavcısı, Danıştay Başkanve-
kiilleri, daire başkanları ve üyelerden müteşekkil bir 
kuruluştur. 350 meslek ımiensulbu vie 450 kÜşiyıi bulan 
yardılmcı elemanla görevlerini yerine getiren Danış
tay, ne idarenin altımda, ne de idarenin üzerindedir. 
Anayasadan aimtş bülunlduğu bu yetfldiıyİe dlenge un
suru durumunu mulhafaza ettiği içindir ki, daiıma 
saygınlığımı kloruıyalbilraiştir. 

Sayın mliılielllvekilleri, 2575 sayılı Kanuna göre 
Danıişltay; idare mıalhkernefleru ve vergli mlahkemde-
rimde ver/ilen hararlara karşı temyiz istemlerini, ka
nunda yazılı idarî daviaları ilk ve söm derece mah
kemesi olarak karara foağlaimak, Başbakanlık ve Ba
kanlar Kurulunca gönderilen kanun Hasarı ve teklif
leri haikkınlda görüşünü bildirmek, tüzük tasarıları
nı ve imltjiyaz slözıleışimıe ve şartlaşmalarını incelemek, 
Cuımlhuribaışkanlığı ve Başbakanlık tarafımdan gönde
rilen işler hakkında görüşünü bildiirmek ve 2575 sa
yılı Kanunla ve diğer kanunlarla verilen işleri yap
makla görevli yüksek idare mahkemesi, danışıma ve 
inceletme mencidir, 

'Anayasalmıızın 1115 indi miadldetaine göre «iBafcan-
!kr Kurulu kıanunun uygulanmasını 'göstermek veya 
ernıre!İiğ'i işleri befeıfcmıek üzere, kanunlara aykırı oh 
muamıak ve Danıştayım incelemesinden geçiriHmek şar
tıyla iüzükler çıkarabilir, 

Tüzükler, Culmlhurlbiaşkanımca imzalanır ve ka
nunlar gibi yayimÜanır» hükmünü taşumak'tadır. Tü-
zıükler, kanundan sonra gelen ve kanunların nasıl uy
gulanacağını gösteren objekjtif düzenleyicli idari iş
lemlerdir. Tüzüklerim, Danıştay tetkikinden geçmesi 
gerekir. Son yılarda çıkarılan kanunlara bu husus
ların yönefimelik çıkarmak suretiyle düzenlenmesini 
amlir hükümler ısevtk edildiği görülmektedir. Başka 
Ibir ifade ile hükümet, tüzük çıkarmaktan kaçınmak
ta, bu işlin bürakna/tliarım hazırlayacağı yönetmelKkler-
le haılletlmeyıe çaîıışimıakltadıır. Bunun sebebi soruldu
ğunda tüzüklerin Danıştayım (bir iki seneden önce çjtk.-
ımadığı iddiası ileni sürüfflmeklted'ir. Bu nedenle konu
yu derinlemesine incelemekte yarar gördüm-

2575 sayılı Danışitay .Klanunumun 42 ve 46 ncı 
ımadklelerİ ıgereğÜnce Baışbafoanıiıkltan gönderilen tü
zük tasarıları önce Danıştayım Birimci Dairesinde 
ineelenimekltıe ve dalha Sonra 30 kişiden teşekkül eden 
İdarî İşler. Kurulunda yeniden görüşülerek klarara 
bağlanmaktadır. Bu duruımlda tüzüklerin Danıştayda 
incelenmesi ilki safihada yapıılmalkitadır. Danıştayım 
1985 ve 1986 yılıının dokuzuncu ayına kadar olan sü
re içerisinde incelendiği Ve karara bağladıığı 'tüzükle
re ait ılstatiistliklerin tetkiki neticesinde 1985 yılında 
Danışitaya 1'3 tJüzük taisarılsımım geldiği, bunlardan 11 
inin aynı yıl içinde kararla bağlandığı, aynı yılım Ara
lık ayında gelen ikli ttüzük tasarısınımda 198ı6 yılınım 
ilk aylarında karara bağlanarak Başbakanlığa gönde
rildiği, yine 1986 yılının Bylüt ayı ısonu i'tıiibariıyle 2/1 
adıet tüzük tasarısının gdlldliği bunlardan 141ünün ka
rara bağlandığı 7 tanesinin ise, halen inceleme safiha
sında olduğu anlaşılmaktadır. încelenimiş ve karara 
başlanmış olan bu tüzüklerin Danışitaya geliş tarihle
ri ile Birincji Daire ve İdari tşfler Kurulundaki ince
leme süreleri dalblil oflmiak üzere, /Başbakanlığa irttiikal 
eMrilme sürelerinin dört, beş ayı geçmediği müşahe
de edilmektedir. 

Konularına göre kanunlardan çok daha kapisam-
h ve teferruatlı olan ve çoğu teknik hususlara taalluk 
eden tüzüklerin, bu sürede incelenip kanara bağlan-
ımıalan gayet makuU olup takdire sayandır. Bu durun> 
da, tüzüklerin Danışjtayda uzun süre beklediği yo
lundaki iddialar hilafı hakikaititır. Gerçeği aklsettftir-
mekiten uzalkltiır. Biz, bu nedenle hükümeti tüzük yap
maktan kaçmaimaya davet ediyoruz. Zira, yönefflme-
liğe nazaran bir yüksek yargı kuruluşunun incelen-
mesinlden geçİrittktoen sonra ytürürlöğe konulacak bîr 
•tüzüğün, dolayısıyla bunun ilgili olduğu kanun uygu^ 
lartmasınldan daha az ihtilaf doğuracağı şüphesizdir. 
• 'Yine Anayasamızın Danışmayla ilgili 155 inci 

maddesinde Başbakan ve Bakanlar Kurulunca 'gönde
rilen kanun tasarıları hakkımda düşüncesini bildir
mek, Danıştayın görevlerinden biri olarak göslteril-
mlişltir. Ancak, bugüne kadar Başbakan ve Bakanlar 
Kurulunca ,Danıştaya sadece 1 kanun tasarısının gön-
derildiiğli, onun da neticesi beklenilmeden Türkiye 
Büyük Millet Meclisline sevk edildiğini öğrenmıiş bu-
ılunmalkltayız. Bir kamun tasarjısımın yasalaşimadan 
önce bu ytüklsek idare malhkemieım'iziin hukuk süzgecin
den geçirilmıesitoin büyük faydalar sağlayacağı ve 
Anayasa Malhkemesi'nce daha az iptal rizikosuna ta-
Ibi olacağı şüıpheden varesltedtir. ıBöylelilkle uygula-
mıada doğan ıbirtakıin karıışıMıküarda önceden önlen-
ımiş olacaktır. 



T. B. M. M. B : 40 13 . 12 . 1986 O : 1 

2575 sayılı Kanunla Danıştay, ilk derece mahke
mesi olarak : 

Bakanlar Kurulu kararlarına, müşterek kararna
melere, Başbakanlıkça alınan kararlara, bakanlıkla
rın düzenleyici işlemleri ile kamıı kuruluşlarınca çıka
rılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlem
lere, Danıştay idarî dairelerince verilen kararlar üze
rine uygulanan eylem ve işlemlere, birden çok idare 
ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, ya
bancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara, 
Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına, Yük
seköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Ku
rulu, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Üni
versitelerarası Kurul kararlarına, Vergi Usul Kanunu 
gereğince şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin 
reddine ilişkin işlemlere; karşı açılacak iptal ve tam 
yargı davaları ile imtiyaz ve sözleşmelerinden doğan 
idarî davaları çözümler ve il merkezi belediyeleri ile 
il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sı
fatları kaybetmeleri hakkındaki talepleri inceleyip, 
yüksek idarî yargı olarak karara bağlar. 

1982 yılında bölge idare, idare ve vergi mahkeme
lerinin kurulması ile ülkemizdeki idarî yargı sistemi 
mükemmel bir anlamda teşekkül etmiş ve böylece 
Danıştayın daha ziyade içtihat mahkemesi olabilmesi 
sağlanmıştır. 

Danıştay, bugüne kadar uhdesinde bulunan bu 
önemli görevleri layıkıyla ve titizlikle yerine getirmiş
tir. Bu görev anlayışları sebebiyle Danıştay meslek 
mensupları ve yardımcı personeline teşekkürü bir 
borç biliriz. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayın son dört yıllık 
durumuna baktığımızda; 1983 ila 1986 eylül ayı iti
bariyle dava dairelerine ve idarî dairelerine gelen da
vaların, hemen hemen eşit şekilde çıktığı görülmek
tedir. Dava dairelerine gelen dava dosyalarında bir 
artma görülmekteyse de, bunun teraküme sebebiyet 
vermeyeceği kanaatini taşımaktayız. 

Terakümü önlercesine yoğun çalışma yapan ve 
büyük miktarda dosyanın karara bağlanmasını sağ
layan Sayın Danıştay Başkan ye çalışanlarım candan 
kutladığımızı beyan etmek yerinde olur sanırım. 

Sayın milletvekilleri, 2575 sayılı Kanun tetkik edil
diğinde, idarî yargıya eleman olarak yetiştirilen sav
cı ve tetkik hâkimlerinin, meslek mensuplarından sa-
yılmadığı görülecektir. Danıştayda daimî olarak bir 
Danıştay mensubu gibi görev yapmalarına rağmen, 
bu zevatın, meslek mensubu olarak kabul edilmemiş 
olmaları nedeniyle, pek çok haklardan istifade ede-

J medikleri müşahede olunmuştur. 2575 sayılı Kanunun 
I aksayan yönleri sebebiyle verilecek değişiklik teklifi

ne bu hususun eklenmesi de büyük yarar sağlayacak 
I ve büyük bir eşitsizlik önlenmiş olacaktır. 
I 2575 sayılı Kanunun üç yıllık uygulaması netice

sinde birtakım aksaklıklar müşahede olunmuş ve ka
nunda bazı değişikliklerin yapılması gerektiği gerçeği 
ortaya çıkmıştır. 

Danıştay Başkanlığı ve Adalet Bakanlığının müş
terek çalışmaları ile kanun tadili tasarıları hazırlan
dığını ve Başbakanlığa sunulduğunu öğrendik. Bu ta
sarıların mümkün olduğu kadar çabuk kanunlaşma
ları sağlanarak, hem idarî yargı sisteminin sorunları 
ortadan kaldırılmalı, hem de davaların seri bir şekil
de karara bağlanmaları temin edilmelidir. 

Bu değişiklikler, 2575 sayılı Kanunun 5 inci mad-
I desindeki karar organlarının yeniden düzenlenmesi; 

7 nci maddedeki idarî görev yapan müdürlüklerin 
fonksiyonlarına açıklık getirilmesi ve 9 uncu madde
deki üye seçimlerindeki sürenin kısaltılarak iki ay
dan bir aya indirilmesi hususlarım kapsamaktadır. 

Kişilerin, yürütme ve idare arasındaki ilişkileri 
düzenleyen kanunların uygulanmasından doğan uyuş
mazlıkları çözmekle görevli olan idarî yargı, adlî yar
gıdan tamamen ayrı fonksiyonları ifa etmekte ve ay-

I rı hukuk kuralları uygulamaktadır. İdarî yargıda ki-
I siler davacı, idare ise davalıdır. 

Danıştay kararlarında kamu yararı ile kişi yaran 
I arasındaki ahenkli dengeyi korumak zorunluluğu 
I vardır. Bunun içindir ki, Danıştay kanun ve yargıla-
I ma usulünün, idarî yargının özelliklerini taşıması ge

reklidir. Bu nedenle 2575 sayılı Kanun ile idarî yargı 
I usulünde değişiklik yapılmalıdır. 

I İdarî kurulun da, Danıştay Genel Kurulu gibi, 
I geniş olması sonsuz faydalar sağlayacaktır. Kurulun 
I mahdut üye ile toplanmasının mahzurları vardır. Bu 
I mahzurlar göz önüne alınarak, kanununda değişiklik 
I teklifinin verilmesi ve bu hususun kanunlaştırılması 
I gereklidir. 

Danıştayımız, bundan önceki yıllarda ülkemizde 
cereyan eden toplumsal olayların etkisi altında kala
rak, zaman zaman şimşekleri üstüne çeken bir yargı 

I organı haline gelmiş idi. Hamdolsun bugün eski olay-
I 1ar sadece üzüntü ile hatırlanmakta, mazide hoş ol-
I mayan bir hatıra olarak hafızalarımızda kalmakta

dır. 
I Danıştayın bir sorunu olup olmadığını ilgilerden 
I sorduğumda, istenilen ödeneğin bütçede yer aldığını, 
I bununla ihtiyaçların giderilebileceğini öğrenince çok 
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sevindim. Danıştay Başkanlığı ve idarecilerinin planlı ' 
ve programlı çalışmaları ve azam! derecede tasarru
fa riayet ederek, lojman dışındaki sosyal sorunlarını 
halletmeleri takdirle karşılanacak bir husustur. Loj
man sorununun da kısa bir zamanda çözümlenmesini 
temenni etmekteyiz. 

1987 Danıştay bütçesini 1986 yılı bütçesi ile mu
kayese ettiğimizde; bütçede, bir önceki yıla göre, 
büyük, bir artış göstermemektedir. 1986 Yılı Bütçe
si 2 milyar 125 milyon l'ira iken, 1987 Yılı Bütçesi 
2 milyar 455 milyon liraya çıkarılmıştır. Bütçe ka
lemlerinde geçen yıla oranla büyük bir artış olma
ması, Danıştay Başkanlığının, bütçesini düzenlerken 
çök titiz davrandığı ve azamî tasarrufa riayet ettiği
ni göstermektedir. 

Danıştay Bütçesinin. Danıştay camiasına, memle-
ketim'ize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Ba

kanı Sayın Kâzım Oksay; buyurun efendim. (AOSTAP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Da
nıştay bütçesi üzerine grupları adına görüşlerini bil
diren Tokat Milletvekilimiz Sayın Mehmet Zeki 
Uzun'a, Zonguldak Milletvekili Sayın İsa Vardal'a 
ve Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerini bil
diren Sayın Süleyman Çelebi arkadaşımıza, teşekkür
lerimi arz ederek sözlerime 'başlamak istiyorum. 

Danıştayın çalışmaları ile ilgili olarak arkadaşla
rımızın ifade etmiş oldukları hususları mümkün ol
duğu kadar tekrar etmeden, yapılan tenkit ve te-
imtennileri ve bizim de bu konuda görüşlerimizi ifa
de etmek işitiyorum. 1982 Anayasasında yüksek idarî 
mahkemesi olarak yerini olan Danıştay, bir taraftan 
fert ile yürütme arasındaki davaları çözümlemekte. 
Öte yandan yürütme ile idarenin karşı karşıya kal
dığı hukukî sorunlarda, istişare ve incelemeleri ile 
ona yardımcı olmak suretiyle, klasik fonksiyonlarına 
yerine getirmektedir. Esas ıgörevini Devlete ve onun 
işleyişine yardımcı ve yararlı olmak görüşü ile ha
reket eden Danıştay, kendisine gönderilen tüzük ta
sarıları ve kanunları, istişarî mütalaa istemlerini ön
celikle incelemekte ve bu inceleme, biraz evvel Sayın 
Çelebi'nûn de ifade ettiği gibi, asgarî süreler içerisin
de neticelendirillmektedir. Bu konuda, genelde tü-
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züıklerin incelenmesi amacıyla geçen sürenin normal 
olduğu görüşünü biz de paylaşmaktayız. Ayrıca, hü
kümet olarak, tüzüklerden kaçınma, bu yola gitme
me diye bir davranış içinde bulunmadığımızı da ifa
de etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danıştay, 
Anayasanın 155 inci maddesinde belirtilen yargı gö-
reviıni iki şekilde icra etmektedir: 2575 sayılı Kanu
nunun 24 üncü maddesinde sayılan ve ilk derece mah
kemesi olarak bakacağı davaları çözümleyerek so
nuçlandırır; öte taraftan, yine aynı kanunun 25 inci 
maddesinde belirtildiği üzere, idare ve vergi mahke
meleri tarafından verilen nihaî kararları temyiz yo
luyla inceler ve karara bağlar. 

;20 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2575 sa
yılı Kanunla, Danış tayda 15 olan daire sayısı 10'a 
indirilmiştir. Halen 2 idarî daire ve 8 dava dairesiyle 
çalışmalkta olan Danıştay, hem idarî hem de yargı 
görevini verimli ve süratli bir biçimde yerine getir
memin gayreti içerisindedir. Ancak, memurin muha-
kematı işlerine bakan İkinci Daire, Danıştay Başkan
lığınca alınan tedbirlere rağmen, bugünkü yasal dü
zenleme nedeniyle, elinde mevcut 6 945 işi karara 
bağlamakta güçlük çekmektedir. Bu konuda, biraz 
evvel arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, Danıştay 
Kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili tasarı son 
şekline gelmiştir. Bu yasama dönemi içerisinde Yüce 
Meclise getirilecek ve sizlerin değerli katkılarıyla ka
nunlaşmasına gayret sarf edilecektir. Son şekline gel
miş olan bu tasarıda, bugün burada ifade edilen hu
suslar da dikkate alınacak ve sizleri de memnun ede
cek bir tasarının getirilmesine gayret sarf edilecek
tir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilUeri; Danıştay, 8 
dava dairesiyle çalışmasına ve tetkik hâkimi adedin
deki noksanlıklara rağmen, iş durumuna göz atıldı
ğında, bir evvelki yıldan devreden dosyalarla, yıl 
içerisinde açılan dosyaları 'bir an önce ve sağlıklı 
bir şekilde karara bağlamak için, üstün bir gayret 
sarf ettiği görülmektedir. Nitekim, 1985 yılımdan dev
reden 18 469 dosyaya ilaveten, 30.11.1986 tarihine 
kadar açılan 21 432 yeni dosyadan 17 371'i bu yıl 
içerisinde karara bağlanmış olup, Kasım ayı sonu iti
bariyle karara bağlanması gereken 22 530 adet dos
ya bulunmaktadır. 

Hukukta bilgisayar kullanılmasıyla ilgili olarak 
meydana gelen gelişmeleri, değerli arkadaşlarımız 
ifade ettikleri için, ben tekrar etmiyorum; bu konu-
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daki çalışmalar gerçekten başarılı bir şekilde yürü
tülmektedir. 

Ayrıca, Danıştayda hizmetin daha sağlıklı yürü
tülebilmesi için, Ihizmet liçi eğitimine de büyük bir 
önem verilmektedir. Bölge idare mahkemeleri, idare 
mahkemeleri ve vergi mahkemeleri hâkimlerini, Ada
let Bakanlığıyla anlaşarak, muayyen süreler içerisin
de Danıştayda htir hizmet içi eğitime tabi tutulmuş 
ölüp, bu program halen devam etmektedir. 1986 yı
lında 20 idarî yargı hâkimi, Danış/tayın değişik daire
lerinde görevlendirilmiş ve seminer çalışmalarına ta
bi tutulmuştur. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunuyla, Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki Kanun gereğince, idarî yargı hâkim adayları 
stajlarının bir yıllık dönemki Danıştayda yaptıkları 
malumunuzdur. Danıştay Başkanlığı bunlara, naza
rî ve uygulamalı Özel bir program uygulayarak, en 
iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktadır. Ancak, idarî 
yargının bugün karşılaştığı en büyük zorluğu, eğitil
miş idarî yargı hâkiminin çok az .olması nedeniyle, 
yenilerinin yetiştirilmesi teşkil etmektedir. Bu hu
susun bütün adalet camiası için söz konusu olduğu 
yüksek malumlarıdır. Bu nedenle, idarî yargı hâ
kimliğine meslek dışından atananların, Fransa'da 
olduğu gîbi, en az altı ay Danıştayda staj yapmaları 
zorunlu olup, halen uygulanan programdaki bir ve
ya iki aylık staj, yetişme bakımından yetersizdir. 
Diğer taraftan, ilk mesleğe başlacak olanların staj
larının tamamını Danıştayda yapmaları ve stajın 
'bitiminden sonraki iki veya üç yıl Danıştayda tetkik 
hâkimi olarak çalışmaları ve ondan sonra mahke
melere atanmalarının, en doğru yol ve sistem olacağı 
düşüncesindeyiz. Kanunlarda, buna göre, değişiklik 
yapılması imkânlarının sağlanılmaya çalışılacağı ga
yet tabiîdir, 

Diğer taraftan Danıştay, evvelce yürütülen hizmet 
içi eğitimi, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 119 
uncu maddesi gereğince Adalet Bakanlığına devret
miş olup, bu yetkinin Danıştay Başkanlığından alın
ması, yeterli bir hizmet içi eğitimi yapılabilmesini 
önlemiş bulunmaktadır. Çünkü, hizmet içi eğitim un
surlarından birini teşkil eden müeyyide yetkisi olma
dığı takdirde, hizmet içi eğitimin zorunlu olmaktan 
çıkacağı ve ihtiyarî bir hale geleceği şüphesizdir. Bu 
da, hizmet içi eğitimin kalitesini ve çalışma bütünlü
ğünü zedeleyici bir mahiyet arz eder. Bu nedenledir 
ki, Adalet Bakanlığı yanında Danıştay Başkanlığına 
da bazı yetkilerin tanınması ve bu suretle hizmet 

t içi eğitimin işler hale getirilmesi zaruretine inanı-
I yoruz. 
I Hizmet içi eğitimin diğer bir unsurunu da, idarî 
I yargıyı ilgilendiren yayınların bol ve süratli olarak 
I çıkartoası hususunun teşkil ettiği açıktır, Bu mak-
I satla Danıştayda kurulmuş «bulunan matbaanın gayet 
I güzel bir şekilde işlediği ve hizmet verdiği vakıasını 
r tekraren arz etmek istiyorum. 
I Ayrıca, Danıştayda çalişanlarm sağM: hizrnetleriy-
I le ilgili olarak meydana,gelen gelişmeleri arkadaşla-
I rımız ifade ettiği için ben tekrar etmiyorum. 

I Danıştay mensuplarının lojmana kavuşturubnıası 
I konusuyla iUgili çalışmalar devam etmektedir. Ancak, 
I yılların ihmaline uğramış olan bu konunun süratle 
I sonuçlandırılmasının imkânı olmadığını da takdir-
I lerinize arz ediyorum. 
I Danıştayın 1987 Yılı Bütçesinin memleketimize 
I ve milletimiize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yü-
I ce heyete saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Şahsı adına, aleyhte, Sayın Coşkun Bayram; bu-
I yurun. 

COŞKUN BAYRAM .(Adana) — Sayın Başkan, 
I değerli miUetvekilleri; Anayasanın 155 inci madde-
I sinde yüksek yargı organları arasında yer alan Da-
I nıştayın, 1987 malî yılı Bütçe tasarısı hakkındaki 
I görüşlerimi arz etmeye çalışırken, Yüce Meclisi say-
I gıyla selamlıyorum. 
I 2575 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde de belir-
I tildiği üzere Danıştay, yüksek idare mahkemesi sııfa-
I tıyla, fert ile idare arasındaki uyuşmazlıkları çö-
j zümlemesjnin yanında, yütütmenin ve idarenin kar-
I şılaştığı hukukî sorunları da hallederek ona yardım-
I cı olur. 
I Hukuk devleti anlayışında fertlerin kaderi, idare 
I edenlerin keyfine ve insafına terk edilemez. Bu ne-
I denle idarî yargı, hukuk devletinin olduğu kadar, uy-
I gar bir toplum olmanın da temel koşuludur. Toplum-
I da tüm halkın egemen olması, idarî yargı denetimi 

olmadan sağlanamaz. İdarî yargı, yalnızca halkı de-
I ğil, aynı zamanda devleti ve yönetenleri de koruyan 
I bir müessesedir. İşte bu çok önemli müessese hakkın -
I daki bazı gözlemlerimi ve düşüncelerimi, zamanın 
I elverdiği ölçüde dile getirmeye çalışacağım; Danış-
I tay Kanunu tasarısında nazara alınacağı ümidiyle 
I arz ediyorum: 
j 1. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42 noi mad-
j desinde, Birinci Daire, Başbakanlık veya Bakanlar 
I Kurulunca gön'derilen kanun .tasarı ve tekliflerini 
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inceleyip düşüncesini bildirmekle görevli kılınmıştır; 
ancak ne var iki, bu yola hemen hemen hiç başvurul-
mamatatadır. 

Tasarı ve tekliflerin Danıştaydan geçiriiimesinıin, 
yürütmeye ve yasamaya büyük kolaylık sağlayacağı, 
hukukî ve teknik hataların asgarîye ineceği, böyle
ce uygulamada karşılaşılan zorlukların, hiç olmazsa, 
bir kısmının ortadan kalkacağı şüphesizdir. Kaldı-
ık'i, dairenin bu konudaki görevi, sadece istişarî mü
talaa belirtmektir. Bu mütalaa ile bağlı kalmaksızın, 
tasarıya son şeklimi vermek, ©akanlar Kurulunun, 
yasalaştırmak da Türkiye Büyük Mile* Meclisinin 
IgÖrev 've yetkisi içindedir. 

2. Mahallindeki vergi ve idare mahkemelerinin 
kararlan genel olarak Danıştay da temyiz edilmekte; 
ancak, 'bir kısım kararlar, itiraz yoluyla bağlı ol
dukları bölge idare mahkemesine gitmekte ve orada 
kesin olarak hükme bağlanmaktadır. 

2576 sayılı Yasanın 7 ve 8 inci maddelerine gö
re, itiraz üzerine bölge idare mahkemelerinin ince
lediği işler, 75 bin lirayı aşmayan tam yargı dava
larıyla; aslı, zammı ve cezasıyla yine bu miktarı aş
mayan vergi davalarıdır. Günün koşulları içerisinde 
75 bin lira çok düşük düzeyde kaldığından, bu mik
tarın altında kalan tam yargı davaları ile vergi uyuş
mazlıkları giderek azalmakta ve bölge idare mahke
melerinin yargısal fonksiyonu kalmamaktadır. 

'Bölge idare mahkemelerine yeniden işlerlik ka
zandırabilmek için bu yolda yapılacak bir yasal dü
zenlemeyle 75 bin rakamı 500 bine çıkarılmalı; ay
rıca, bazı tür idarî uyuşmazlıklar, yasada sayılmak-
suretiyle, tek hâkimle çözümlenecek davalar arasına 
alınmalıdır. 

3. Danıştaydaki iki dava dairesinin 'birlikte ça
lışmasına tokan sağlayacak yasal değişiklikler ya
pılmalıdır. Zira, uyuşmazlıkları kesin hatlarıyla bir
takım kategorilere ayırmak, her zaman mümkün ola
mamaktadır. 

Danıştaya gelen bazı uyuşmazlıkların, birden çok 
kategoriyi ilgilendirdiği, onun için de 'birden çok 
dairenin görevine aynı anda girebildiği sık rastla
nan olaylardandır, önceki 'Danıştay Kanununda, bu 
gibi hailleri öngören bir hüküm vardı. Mülga 521 
sayılı Yaslanın 51 inci maddesıinde, 'iki daireyi ilgi
lendiren işlerin1, iki daıiraıiin yapacakları birleşik 
toplantıda görüşülüp karara bağlanacağı ve toplan
tıya dtaliıre başkan'larından kıdemlisinin başkanlık 
edeceği belirtiliyordu. Yasal 'bir düzenlemeyle 'bu uy-
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/gulamaya yeniden dönülmesi, davaların uzamasını 
Önlemek bakımından fayda sağlar düşüncesindeyim. 

4. Danıştay daireleri 'arasında, iş yükü bakımın
dan denge sağlamak liçin, gereklli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 37 nci 
maddesindeki «©ir 'kısım işlenin diğer dairelere veril-
m'esinde, dairelerin vergi ve idare uyuşımazlılklarına 
ilişkin görev ayrımı göz Önünde bulundurularak...» 
hükmü fazla kısıtlayıcı bir hitelük arz etmektedir. 
Bu hüküm ayakta oldukça, işi az olan vergi ve idare 
daÜreleninden birinden diğerine iş verme ve dosyala
rın dengeli bir 'biçimde dağıtılması imkânı buluna
mamaktadır. 

5. tdarî yargının görev alanının daraltılmasına 
ilişkin yasa hükümleri kaldınlmailıdır. 

Son zamanlarda çıkartılan 'bazı 'kanunlarla, idarî 
yargının görev alanının daraltıldığı (örnek : 6831 sa
yılı Orman Yasasının, 2896 sayılı Yasa ile değişlik 
ikinci maddesi) yine ıbazı kanunlıarla da idarî yangı
nın görev alanına giren' uyuşmazlıklarda yargısal de-
netlimiinin sınırlandırıldığı! görülmektedir, örneğin; 
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Te
cavüzlerin Önlenmesi Hakkımdaki Yasanın 13 üncü 
maddesinde yer allan, «Yürütmenin durdurulması ka
rarı verilemez» hükmü. Bu tür düzenlemelerin Ana
yasanın, Danıştayın yetkilerini tayin eden 125 inci 
maddesiyle, görevlerini gösteren 155'incli maddesiine 
ve her şeyden önce de, adlî - idarî yargı ayrımına 
ilişkin kriterlere de ters düşeceği kuşkusuzdur. 

6. Yürütmenin durdurulmasına 90 gün için ka
rar verileceğine ilişkin yasa hükmü 'kaldırılmalıdır. 

2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesiyle düzenle
nen bu durum, Kanunun diğer maddeleriyle çeliştiği 
gibi, uygulamada, yürütmenin durdurulması mües
sesesinin 'amacıyla da uyuşmayacak sonuçlar doğur
maktadır. 

Yürütmenin durdurulması kararının dava sonuna 
kadar geçerlıi olması, bu kararların 90 gün ile sınırlı 
olmaması, kamu yararına olduğu kadar, davacının 
önceden haklı görülen çıkarının korunması yönün
den de çok yararlı olacaktır. 

7. Son düzenlemeyle, Danıştay, 2'si idarî ve 8'i 
de dava dairesi olmak üzere, 10 daireye indirilmiş
tir. 8 dava daiireslinden 4'ü vergi uyuşmazlıklari'yla; 
diğer 4'ü de diğer idarî uyuşmazlıklarla görevleridi-
ırilmiştiır. Daire adedi bakımından bugün Danışta
yın bir problemi yoktur. Danıstaym problemi, tetkik 
hâkimi eksikliğidir. Bir daürede, bir tetkik hâkimi-
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nin bulunması veya bulunmaması, eksikliği, yılda as
garî 400 dosyanın kanara bağlanması ya da bağlan
maması demektir. 

8. Değinmek istediğim son bir 'konu da, bil
gisayarın hukuk alanında kullanılmasıdır. Yangı or
ganları Ikararlarmın ve içtihatlarının, arandığında ko
laylıkla 'bulunmasını sağlayacak bir yöntemle bilgi
sayara programlanması ve 'bu 'bilgilerin adlî ve ida
rî yargı elemanları ile savunma görevlilerinin bilgi
sine sunulması, inanıyorum 'ki, fevkalade büyük bir 
hizmet olacaktır. Düşünülen ilik fayda, her şeyden 
önce, birbiriyle çelişen kararların önılenmeslid'ir; bu
nun da ötesinde, uyuşmazlık konusuyla ilgili geçmiş 
'bütün içtihatların hepsini birden görerek, mukayese
ler yaptıktan sonra, salim ve doyurucu karara varıl
masını sağlayacaktır. 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : İdarî 
yargı düzenini, günün koşullarına ve ihtiyaçlarına uy
gun hale getirilebilmesi, çıkarılan kanunıların kalıcı 
olması, yeni ilkelerin benimsenip muhafaza edilme
si, idarî yargı alanında reform teşkil eden alt de
rece idare mahkemelerinin 'başarılı !bir çalışma gös
terebilmesi, bugüne kadar uygulamada görülen ak
saklık ve eksikliklerin giderilmesiyle mümkündür. 
Temennimiz, burada söylenen sözlerin burada kal
mamasıdır. Her fırsatta iş bilir ve iş 'bitirir olduğu
nu söyleyen bu 'hükümetin, bunları şimdiye kadar 
gerçekleştirememiş olması çelişki ve eksikliktir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1987 Danıştay bütçe 
tasarısının ülkemize hayırlı olmasını diler; yüce Mec
lise saygılar sunanım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Danıştay bütçesi üzerinde görüşmeler tamam'lan-

mıştur. 
Soru kayıt işlemine geçiyorum : 
Sayın Bayezit, Sayın Vural Arıkan, Sayın tsa 

Vardal soru sormak istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Sayın 'Bakan (izahatları sırasında -yanlış 
kaydetmedimse, ki fikir olarak yanlış kaydetmedim 
de, belki kelime eksikliği olabilir- «Danıştayın esas 
görevlinin, devlete ve onun işleyişine yardımcı olmak» 
şeklinde 'bir cümle kullandılar, böyle 'bir tanımlama 
yaptılar. Bence, hukuka aykırı ve demokratik hak
ların korunması, demokrasinin işlemesi bakımından 
çok tehlikeli bir yaklaşım. Buradaki «devlet» kelime
sini aynı anlamda kullanarak diyeceğim ki, Danışta
yın aslî görevi, vatandaşı devlete karşı korumaktır. 

Şimdi, şunu söylüyorum : Hükümet, Danıştaya 
bu açıdan mı bakmaktadır? Vatandaş halklarının 
hükümete karşı veya Sayın Bakanın kullandığı deyimle, 
devlete karşı -ki beni mazur görsünler, 'burada «dev
let» tabirinin kullanılması yanlıştır- vatandaş hak
larının korunması açısından olaya bakmamakta mı
dır? Birinci sualim budur. 

İkinci sualim : Danıştay 'bir yüksek idare mah
kemesidir; bütün yüksek mahkemeler, hükümet işlev
leri içerisinde Adalet Bakanlığına bağlıdır; yani bir 
hizmet bağlılığı! değil de, bir protokol, bir fonksiyo
nel 'bağlılık dışında, hükümet işlevi içinde bağlılık; 
ama şimdi görüyoruz 'ki, Danıştay, bir Devlet Baka
nına »bağlı. Devlet Bakanlığına bağlı olan dairelerde 
«Niçin buna lüzum 'hissediliyor?» dediğimiz zaman, 
«Sayın 'Başbakanın yakın murakabesi ve elimin altın
da bulundurulması zorunluluğu» ileri sürülmüştü bir 
kere. 

.Şimdi soruyorum : Hükümet, Danıştayı hangi 
zorunlukla, hangi kamu yararını düşünerek Başba
kana bağlamıştır da, Adalet Bakanlığı içinde müta
laa etmemektedir? Bu görüntü, acaba, hükümeti mu
rakabe etmekle görevli olan Danıştayın üzerinde bir 
manevî gölge yaratma endişesini, 'hükümet benim 
gibi duyuyor mu? 

Üçüncü sualim : Danıştay, bir temyiz mercii ol
duğundan bu yana, verdiği 'bozma kararları ve tas
dik kararlan istatistiklerine bakıldığında, yüzde kaç 
bozıma kararı vermiştir? Genelde istiyorum; idarî da
valar ayrı, vergi davaları ayrı. 

Hükümetin kuruluşundan bu yana, kaç kanun 
tasarısı Danıştayın incelemesine sunulmuştur. Bugün 
gördük, 'bir kanun daha Anayasa Mahkemesince ip
tal edildi. Acaba 'hükümet bu zincirleme iptallerden 
bir anlam çıkararak Anayasaya uygun davranmak 

"zorunluğunu hissedip, tasarıları bundan sonra Da
nıştaya göndermek uygulamasını başlatacak mıdır? 

Dördüncü sualim : Anavatan Grubu Sözcüsü, 
Memurin Muhakematt Kanununu, memurun teminatı 
olarak değerlendirdi. Bize göre, memurun değil, ka
mu 'hizmetinin teminatıdır. Bu açıdan yaklaştığımız
da, bir an önce 'bu davaların neticelenmesi balkımın-
dan -ki, Üçüncü, Dördüncü Dairelere dosya gönderil
mesini şahsen tasvip etmem- 'bazı bölge idare mah
kemeleri nezdinde (bölge 'idare mahkemeleri nezdin-
de, idare mahkemeleri değil) bu görevle teşekkül et
tirilecek müstakil mahkemeler düşünülebilir mi, bun
ların kurulması düşünüleblir mi veya Danıştayda 
İkinci Daireden ayrı bir başka daire kurulması dü
şünülebilir md? 
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Son sualini : Danıştaydan çıkan dosya adedinde 
azalma var. 1984 yılında 27 bin, 1985 yılında 20 
'bin, 1986 yılının muayyen bir süresinde 13 bin, yani 
geriye birikmiş bir dosya kalıyor; kalmasa mesele 
yok; ama 'bir azalma .var bu dosya 'sayılarında. Bu
nu 'bir performans düşüklüğü şeklinde yorumlamak 
istemiyorum; ama bu azalmanın sebebi nedir? 

Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bayezıit. 
Sayın Bakan, hemen mi cevap 'vereceksiniz? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Toptan, 
BAŞKAN — Tabiî, soruların tümünü alalım. 
Sayın Vural Arıkan, buyurun efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Baş/kan, ön

ce bir hususu meralk ediyorum. Burada yüksek Da
nış/bayı ikim temsil ediyor? Bu birinci sualim. 

İkinci sualim : Evranosoğlu ile ilgili olarak, ba
sında yer alan haberlerden öiğreniiyoruz ki, Danış
taydan da bazı kişiler toplanmış. Bu toplanan kişi
ler ne kadardır, nitelikleri nedir; idarî memur mu
dur, yoksa yargı ıgörevi yapan kişiler arasından mı
dır? 

Üçüncü sualim : Sayın Bayezıit de sordular. 1967 
yılı, kanun tasarılarınım Danıştaya gönderildiği son 
•tarihtir; hatırladığıma göre, bir de hükümetimiz, da
na doğrusu ANAP'ın ilk yılında bir kanun 'tasarısı 
gönderilmiştir; ondan sonra acaba kaç kanun tasa
rısı Danıştaydan görüş alınmak üzere sevk edilımiş-
tir? 

Biliyorsunuz, mukavele tadilleri Danıştayın ince
lemesine bağlıdır. Danıştay evet demeden mukavele
lerin değiştirilebilmesi mümkün değildir; Urfa Tüneli 
olayında, Danıştay incelemesi tamamlanmadan karar
name 'ile sevkedilımlştir. Acaba ondan sonra, muka
velelerin tadilleri Danıştaya sevkedilmemekte midir, 
eğer edilmiyorsa adetleri kaça ulaşmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Vardal. 
ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkam. 
Sayın Başkan, konuşma metninde de ifade etti-

'ğim gibi, adlî yargı ile idarî yargının tamamen ba
ğımsız, ayrı olduğunu söylemiştim. 

Şimdi soruyorum : Bölge idare mahkemeleri, ida
re ve vergi mahkemeleri halen Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna bağlıdır. Tayinler, görev yeri de-' 
ğişiklikleri ve kuruluşlar bu kurul tarafımdan- yapı

lır. Şimdi, adlî yargı ile idarî yargının ayrulması 
esas olduğuna göre, bölge idare mahkemeleri, idare 
ve vergi mahkemeleriinin Hakimler ve Savcılar Yük
sek Kurulundan ayrılarak, başka buna benzer bir 
kurul tarafından idare edijknesini düşünüyorlar 
mı? 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Vardal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2575 sayılı Da
nıştay Kanununun 2 noi maddesinde aynen şöyle 
denilmektedir : «\. Danıştay bağımsızdır. Yöneti
mi ve temsilli Danıştay Başkanına aittir. 

2. Danıştayın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık 
aracılığı tile yürütülür.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Normal o; tabiî bir bakana doğrudan yazmaz, Baş
bakanlığa yazar. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Dolayısıyla biraz evvel sorunuzda «Niye Adalet Ba
kanlığınla bağlı değil de Başbakanlığa bağlı?» dediniz; 
bu bağlılık, buradan kaynaklanmakfcadıır. Esasen, 
bundan evvelki yıllarda da, Danıştayın devletle iliş
kileri bu anlamda Başbakanlık tarafından yürütüle-
gelmektedir. 

Danıştaya bizim bakış açımız, Anayasanın 155 in
ci maddesinde öngörüldüğü sakildedir. Danıştayın 
üzerine şu veya bu şekilde manevî bir gölge düşür
mek yahut yaratmak endişesinin hiçbir şekilde söz 
konusu olmadığını bir kere daha ifade etmek isti
yorum. 

Kaç kanun tasarısının Danıştaya gönderildiği ile 
(ilgili hususları da yazılı olarak cevaplamak istiyo
rum. 

Danıştaydan çıkan, gelen ve giden dosya sayıla
rıyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalıştık, imkân
lar ölçüsünde; çıkan dosya sayısındaki azalmanın, 
geniş ölçüde, eldeki elemanlarım sayısının kâfi ol
mamasından kaynaklandığı bir vakıadır. 

Danıştayı, idarî konularda genel- sekreter temsil 
etmektedir; ancak, şu anda genel sekreter hasta ol
duğu için, onun yerine genel sekreter yardımcısı bu
rada bizlere yardımcı olmak üzere bulunmaktadır. 

Danıştaydan tevkif edilen kişiyle ilgili olarak Sa
yın Arıkan'ın sorduğu sualle cevabım şu Olacaktır : 
Arkadaşlarımızın verdiği bilgliye göre, bir savcımın 
Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından gözaltına 
alındığı ifade edilmiştir. 
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Mukavele tadillerinin Danıştaya sev&li, kanun ge
reği olduğuna ıgöre, bundan vazgeçmeye imikân ol
madığını takdirlerinize arz ediyorum. 

Mahkemelere atanacak kişilerin Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulundan geçmesiyle ilgili tatfoilkat-
ıta ıbuıgün için bir değişiklik düşünüldüğünü zannet
mediğimi arz ediyorum. 

Teşekkür edenim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, 'benim iıkü sualim cevapsız kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, hangi sualleriniz ce
vapsız kaldı?,. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Zabıtları inceleyip yazılı olarak cevap veririz efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Biri Memurin Muhakematı hakkında; 'biri de, hü

kümetim, Sayın Bakanın ifade eMiği 'bir cümleden, 
Danıştaya yaklaşımını sormuştum. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Söyledim efendim; Danıştay'a yaklaşımımız, Ana
yasanın 155'inci maddesinde yazılı olduğu şekilde
dir. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırıılmıştır. 
Danıştay Başkanlığı 'bütçesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 

Danıştay Başkanlığı 'bütçesimin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere ıgeçilmesli-
ni kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere ge-
çiiılmesl kabul edilmiştir. 

Bölümleri Okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca-
îim. 

Buyurun okuyun efendim. 

/. — Danıştay Başkanlığı, 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Yargı, danışma ve inceleme hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900. Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

551 200 000 

1 858 800, 000 

45 000 000 

TOPLAM 2 455 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Danıştay Başkanlığı, 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığının 1985 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargı, danışma ve inceleme hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — 
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

1 526 573 000 1 369 481 146 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

300 350 000 278 403 815 21 946 185 

1 156 650 000 1 022 937 011 133 712 989 

69 573 000 68 140 320 1 432 680 

157 091 854 

Danıştay Başkanlığının, 1985 Malî Yılı Kesjinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylece Danıştay Başkanlığının 1987 malî yılı büt
çesi ile 1985 malî yıllı kesinhesabı kaibul edilmiştir; 
hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1987 Malî Yılı Büt

çesi 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre 
1987 Malî Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ve 
1985 yılı keoinhesazmın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Söz alan sayın milletvekillerini sırasıyla okuyo

rum : 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Münir Sevinç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmud 

Altunakar. 
AnavaDan Partisi Grubu iadına Sayın Ziya Ercan. 
Şahısları adına, lehinde Sayın Zeki Uzun; aleyhin

de Sayın Musa Ateş; üzerinde Sayın İsmail Dayı. 
Şimdi sırasıyla, Sosyoldemokrat Halkçı Parti Gru

bu adına Sayın Münir Sevinç, buyurun efendim (SHP 
Sina'larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Di
yanet İşleri Başkanlığının bütçesi hakkında SHP Gru
bu adına görüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesile ile yüce kurulunuza saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, dinler, insanın yaratıldığı 
günden beıİ Vardır ve hukuk, ahlak gibii, toplum ku
rallarından biridir. Dinler, toplumu ve insanlığı dai
ma daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaştır
maya çalışan ilahî ve kutsal kaymaklardır. 

İnsanlığın son dini, İslam Dinli; son peygamberi, 
Hazretii Muhammet; son kliUaıbı da, yüce Kur'an'dır. 
İslam Dini, kendinden önce gelen ilahî mesajları ta-
m'orrillıyan, insana haklarını öğütleyen, insanları iyi
ye yönelten, bilgimden ve haktan yanıa olan, akılcı yolu 
gösteren, uygar ve çağdaş olmaya açık bir dindir. 

İslam Dininin kitabı olan Kur'an'm ayetlerini ken
di özü içimde yorumlarsak, insana ve insanlığıa yararlı, 
çağın gereksinmelerine, sosyal olaylara ve sosyal ge
lişmelere uyum sağlayıcı, yol ve yön gösterici olduğu
nu görürüz. Kuşkusuz İslam Dini, polMka ve iktidar 
heveslilerinin çıkarlarına, kişi ve kişilerin ticarî yarar
larına alet edilmediği takdirde, gerçekten fazilet dini 
olarak tuta insanlarca kabul edilecek, toplumlara ve 
fertlere huzur getirecektir. 
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Ataltürk'ün dediği gibi, hangi şey ki akla, mantı
ğa, halkın menfaatlerine uygundur, o bizim diinimize 
de uygundur. Atatürk'ün yaşadığı laik Türkiye Cum
huriyeti döneminde, dıinün ve dinî duyguların her türlü 
istismarı önlenmiş, mezhep kavgaları ortadan kalk
mış, sapık dinî akımlar gelişme zemini bulamamışlar
dır. Ne zaman ki, din politika aracı olarak kullanılma
ya başlanmış, laiklik ilkesi yozlaştırılmış; bazı siyasî
ler, dini iktidarlarınla araç olarak kuillanmışllardır. 
Bundan önceki dönemlerde, bir kısım iktidarlar ve bu
günkü iktidar zamanında, devletimizin ana ilkelerin
den bliri olan laiklik, âdeta bütünü ile_bir kenara itil
miş, meydan, hurafecilere, din sömürücülerine, siya
sal eylem peşinde koşan tarikatçılara ve hasta ruhlu 
insanlara bırakılmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Partililer, imanda ve 
inançta bu toplumun içindeyiz; iman, islam nedir bi'li-

. riz. Biz tarihte, dinimizi, mukadderatımızı, özgürlük ve 
bağımsızlığımızı, vahşette birleşen düşmanlara çiğnet
meyen Mustafa Kemal'in koyduğu laiklik ilkesini, 
ruh ve maddesiyle uygulanmasını istiyoruz. İslam Di
nine, gönülden, samimî bir biçimde inanmış, halkımı
zın yanında ve onunla birlikteyiz. Biz, sosyaldemok-
ratlar olarak, halkımızın vicdan ve inanç özgürlüğü
nün güvencesiyİz, 'bekçisiyiz. Biz, halkımızın bu temiz 
inançlarını, safsatacıdan, üfürükçüden, batıl inançlı 
yobazlardan, 'bağnazların tasallutundan, tarikatların 
sömürüsünden kurtarmak 'istiyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ve 
şeriatçılardan. 

MÜNİR 'SEVİNÇ (Devamla) — Dinî inançları, 
gerek siyasî bakımdan, gerekse çıkar için kullanan
lara her zaman karşı çıktık. Laik Türkiye Cumhu
riyetinde, devleti Humeyni zihniyeti ve yasalarıyla 
idare etmeye niyetlenenlere ve heveslenenlere dev
let düşmanı, Türk düşmanı diyoruz. 

Laiklik, Türk devrimlerinin en önemlilerinden 
birisidir. Laiklik, 'insanlara hoşgörüyle 'bakmak, in
sancıl olmaktır. Laiklik, hiçbir zaman dinsizlik 
ve dine karşı oluş değildir. Aksine din, laiklik yoluy
la gerçek din olur. Laiklik, bireylerin ve toplumla
rın özgürce, inançlı, vicdanlı ve sağlıklı düşünme
lerini sağlayıp, uygar ve çağdaş olmayı kolaylaştırır. 
Laiklik, bir anlamda dine saygı ve İslam Dininin 
(beynelmilel bir din olmasına imkân sağlar ve niha
yet laiklik, dinin devlet işlerine karıştırılmaması; 
devletin de kendi politikası için dini kullanmaması 
gerekir. 

— 109 

13 . 12 . 1986 O : 1 

Sayın milletvekilleri, özellikle bir noktayı yüksek 
bilgilerinize sunmak istiyorum: (Bildiğiniz giibi, Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun aleyhinde SHP Grubu tarafından 
Anayasa Mahkemesine açılan dava, iptal ile sonuç
lanmıştır. İptal gerekçesi henüz açıklanmadığı için 
bu aşamada ayrıntılı yorumlara girmeyi doğru bul
muyoruz; ancak, iptal kararının TRT tarafından ba
sına yansıtılmış biçimi, ibret verici olmuştur. Bir 
kısım gazetelere de yansıyan haberlerde. SHP'nin san
ki dine küfrün serbest olmasını istediği, Anayasa 
Mahkemesinin de bunu kalbul ettiği izlenimi verilmek 
istenmiştir. Oysa durum tersinedir. SHP, vatanda
şın din ve vicdan hürriyetini zedeleyen bir girişimi 
önlemiştir. İptal davası açma nedenimiz, Türk Ceza 
Kanununda Anayasa ve laik düzenle bağdaşmayan 
bazı değişikliklerin yapılmış olmasıdır. Yapılan deği
şiklikle dinî ayırımlara gidilmiş; Anayasa, kamu dü
zeni ve laik düzene ters düşebilecek uygulamalara 
kapı aralanmak istenmiştir. 

Biz, tüm insanların dinî inançlarına mutlaka saygı 
gösterilmesinden yanayız. 

Sayın milletvekilleri, dine küfür, dini tezyif ve 
tahkir, Türk Ceza Kanununda her zaman suç sa
yılmıştır; İptalden önce de suçtu, iptalden sonra da 
suçtur. SHP küfür serbest olsun değil, hiçbir dine 
küfredilmesin diyor. SHP'nin istediği, tüm dinî 
inançların korunmasıdır. TRT, önce kasten konuyu 
çarpıtmış; 'bir gün sonra da ikinci bir açıklama yap
maya mecbur kalmıştır. TRT'nin, Ibu konuda yanlış 
ve kasıtlı bilgi vererek, SHP ve Anayasa Mahkeme
sini töhmet altında bırakma girişimlerini şiddetle 
kınıyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Anayasa Mahkemesi, dine küfretmeyi serbest bı
rakmamış, aksine hiçbir dine küfür ve hakaret edil
memesi gerektiğine karar vermiştir. Anayasamızda 
da belirtildiği şekilde, kimsenin dinî inanç ve kanaat
lerinden dolayı kmanamayacağı ve suçlanamayacağı 
inancındayız. 

Laiklik ilkesini korumak için, İslam bininin özel
liğinden ötürü, Anayasamız, Diyanet İşleri Başkan
lığı kurulmasını öngörmüşitür. 

iBildiğiniz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı genel 
idare içinde yer almaktadır. Görevi, İslam Dininin 
inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında toplumu
muzu aydınlatmak, bilinçlendirmek ve ibadet yerle
rini yönetmektir. Bu görevini yerine getirirken ve 
ibadet yerlerini yönetirken, her türlü siyasî görüş ve 
düşüncelerin dışında kalması öngörülmüştür. Diya-
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net İşleri Başkanlığı, 'her türlü politika ve ticarî faaliyet- I 
terden uzak kaldığı dönemlerde vazifesini gereği gibi I 
yapmış, toplumda birlik ve beraberliği sağlamış, bal- I 
kımızı dinî bilgiler bakımından aydınlatarak, her tür- I 
lü sapık dinî akımların yayılmasını önlemiş ve inanç I 
ayrılıklarının sömürülmesine laiklik ilkeleri doğrultu- I 
sunda engel olmuştur. O dönemlerde, tarikatçılık et- I 
kisiz kılındığı gibi, Diyaneit İşleri Başkanlığı da bü- I 
yük bir saygınlığa kavuşmuştur. I 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının I 
görev ve yetkileri en son 1965 yılında çıkarılan 633 
sayılı Kanunla ayrıntılı ıbir biçimde belirlenmiş, tayin 
ve terfiler objektif esaslara bağlanmıştır. Bu kanu
nun uygulanmasından sonra, Diyanet İşleri Başkan- I 
lığı (büyük gelişme 'göstermiş, haltta bir bilim kurumu I 
haline gelen Din İşleri Yüksek Kurulu sayesinde, I 
halkımız İslam Dini bakımından iyi aydınlatılmış, I 
özellikle dinî yayınların kalitesinde yükselme sağlan- I 
mış; hem Diyanet İşleri Başkanlığının saygınlığı art
mış, hem de din görevlilerimizin şevkle çalışmalarına 
halkımıza üstün din hizmeti vermelerine-olanak sağ
lamıştır. Ancak, hem ülkemiz, hem de İslam Dinimiz I 
açısından fevkalade faydalı ve yararlı olan bu 633 I 
sayılı Kanun, 1976 yılında 1982 sayılı Kanunla ge
niş ve talihsiz bir değişikliğe uğramıştır. Bu deği
şiklik, daha sonra Anayasa Mahkemesince iptal edil- I 
iniş; fakat 633 sayılı Yasada pek çok boşluklar mey- I 
dana gelmiştir. 1976 yılından bu yana, teşkilat kanu- I 
nu olmayan Diyanet İşleri Başkanlığının, o tarihten I 
sonraki bütün tasarrufları yasal dayanaktan mahrum I 
olup, en mühimi Din İşleri Yüksek Kurulunun, gö- I 
revini yapamaz hale düşmesine sebep olunmuştur. 
Bu nedenle de, Diyanet İşleri Başkanlığının dinî ya
yınları fevkalade zayıflamıştır. Ne acıdır ki bu ek-
sikliğin var olması, Diyanet İşleri Başkanlığını hiç I 
rahatsız etmemiştir. Ne Ulusu Hükümeti, ne de pek 
çok kanunu jet hızı ile gece gündüz demeden çıkaran 
özal Hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilat 
Kanununu çıkarmamıştır veya çıkarmak istememiş
lerdir. Bu boşluğu, Anayasanın 124 üncü maddesine 
aykırı olarak çıkarılan yönetmeliklerle kapatma yo
luna gitmişlerdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün, hemen he
men kanunsuz olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca 
çıkartılıp yayınlanan yönergelerle yürütülmektedir. 
Hükümetten, Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat ka
nununu bir an evvel çıkartmasını istiyoruz. Bizim | 
tarafımızdan hazırlanan tüm kanun tekliflerinin red- I 
dedildiğini bildiğimiz için, ıbu kanunla İlgili hazırlık- \ 

laflarımız olduğu halde, kanun teklifimizi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiyoruz. Şa
yet teklifi biz verir de verdiğimiz teklif reddedilirse 
İçtüzüğe göre bir yıl bu konuda Kanun teklifi veya 
tasarısı görüşülemez. O nedenle, kanun tasarısını 
hükümetten bekliyoruz. Bu kanun tasarısında, Din 
İşleri Yüksek Kurulunun tekrar kurulmasına olanak 
sağanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
toplumdaki itibarını sarsan konulardan birisi de, 
hac ve umre -seyahatlerinin bir tekel halinde bu baş
kanlıkça yürütülüyor olmasıdır. Bilindiği gibi, 
26.4.1974 gün ve 7/17439 sayılı Bakanlar Kurıılu 
kararıyla, hac ve umre işlerinin devletçe yürütüleceği 
hükme bağlanmıştır. Hac ve umre seyahatlerinin 
12.6.1980 tarihine kadar düzenli Ibir biçimde sağlan
ması ve gerekli tedbirlerin alınması, bir devlet bakanı 
ve başbakan yardımcısının başkanlığında kurulacak 
Hac İşleri Komisyonu tarafından yapılmakta idi. 
Hac ve umre seyahatlerinin para ile ilgili işlerinin 
Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülmesi, hacı aday-
larıından alınacak avans miktarının ise, Hac İşleri 
Komisyonu tarafından tespit edilmesi şart idi. An
cak, 12 Haziran 1980 tarihine kadar başarı ile yürü
tülen Hac ve Umre Seyahat İşleri Komisyonu Baş
kanlığına, anlaşılması ve izahı bizce bulunamayan bir 
sebepten, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının 
yerine Diyanet İşleri Başkanı getirilmiştir. O gün
den beri hac ve umre seyahatleri, pek çok dediko
dulara ve Diyanet İşleri Başkanlığının yıpratümasına 
neden olmuştur. Aslî görevi, İslam Dininin inanç
larını, ibadet ve ahlak esaslarını halkımıza anlatıp, 
toplumumuzu aydınlatmak, bilinçleştirmek olan Di
yanet İşleri Başkanlığı, adeta bu görevlerden uzak
laştırılmış, bir ticarethane gibi çalışmaya başlamıştır. 
Türkiye Diyanet Vakfı ile içice olup, adeta kazanç 
peşinde koşan bir kuruluşa dönmüştür. 

Bu hale getirilen Diyanet İşleri Başkanlığı hak
kında, usulsüzlük, yolsuzluk, adam kayırma, keyfi 
para harcama, hacı adaylarından fazla avans alıp, 
onları sömürme ve haksız kazanç sağlama gibi, pek 
çok şikâyetlerin yapıldığı müessese haline gelmiştir. 
Bazı hacılarımızın Diyanet İşleri Başkanlığını mah
kemeye verip kendilerinden alınan fazla avansla
rını geri ödemeye mahkûm ettirmeleri, bu ulvî kuru
luşumuzu fevkalade yıpratmıştır. Hatta, Diyanet İş
leri Başkanlığı hakkında ihbar ve iddialar o kadar 
çoğalmışıtırki, 1982 yılında Millî Güvenlik Konseyi 
Ibu iddiaları, zamanın Başbakanına ineelemesıi için 
talimat vermesine sebep olmuştur. 
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Sayın Ulusu, 19 Kasım 1982 gün ve 08 MG ve 
Mil. D: 03286 sayılı yazısı ile konunun, Başbakanlık 
Yükseılc Denetleme Kurulunca incelenmesini emret
miştir. Bu kurul, iddia ve 'belgeleri inceledikten son
ra şu hususları tespit etmiştir: 

«1. Diyanet yayınlarında Atatürk ilkelerine, özel
likle laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı çeşitli görüş

ler vardır. 
2. Sayın Tayyar Altıkulaç'ın Başkanlığa tayini 

633 sayılı Yasaya aykırıdır. Bu durum, Devlet Per
sonel Heyetinin 27 Ocak 1978 gün ve 1978/25 sayılı 
kararı ile de tespit edilmiştir. 

3. Sayın Tayyar Altıkulaç'ın tayinlerde taraf 
tuttuğu, 'belli bir zümreyi önemli mevkilere getirme 
gayreti içinde olduğu, yüz kızartıcı suçlardan hü
küm giymiş bazı kimselerin sırf kendi zümresine men
sup olmaları sebebiyle, görevde kalmalarını sağladığı 
tesr>it edilmiştir. 

4. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreterliğine gönderilen 21 Ni
san 1982 gün ve Gen. Sek. 9482 sayılı raporunda 
belirtilen ve müfettiş raporlarına dayanan iddiaları 
tetkik edilmelidir. 

5. (Babasını kardeşini, dünürünü görevli kisvesi 
altında hacca götüren Tayyar Altıkulaç'ın bütün 
tasarrufları gözden geçirilmeli, tahkikata tabi tutul
malıdır» diyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu, bu raporunu 30 Kasım 1982 gün ve 02-34/2409 
sayılı Yazısı ile Başbakanlığa sunmuştur. 

IBu rapora dayanarak, İçişleri Bakanlığınin koor
dinatörlüğünde, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakan
lığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinden 
oluşan bir tahkikat heyeti kurmuştur. Bu tahkikat 
heyeti, yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırma, Ata
türk ilkelerine, özellikle laik cumhuriyet ilkesine 
aykırı davranma suçlarını da ihtiva eden 14 iddianın 
sübuta erdiğini, ilgililer hakkında gerekli adlî işlemin 
yapılması gerektiğini belirten 26 Nisan 1983 tarihli 
raporu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından An
kara 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğine gönderilmiş
tir. İlk mahkemesi yapıldıktan sonra bu dava, hükü
metçe geri alınmıştır. 

iNUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Ne za
man ölmüş bunlar, ne zaman?.. 

ıMÜNİR SEVİNÇ '(Devamla) — Aynı konu bu 
sefer özal Hükümeti zamanında, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunca tekrar ele alınmıştır. He
yet, çalışmalarını dikkatli ve eksiksiz yapmış tah
kikat konusu incelenmesinin sonuna gelmişken, ha

zırlanan raporlar işleme konulmadan, tahkikat komis
yonu başkanı Sayın İbrahim Düzyol görevinden alı
narak YÖK üyeliğine atanmıştır. Bize öyle geliyor 
ki, bu meseleyi tahkik edip sonuçlandırmaya Baş
bakanların gücü yetmiyor. 

Bütün bu karanlık meseleler ortada dururken 
Diyanet İşleri Başkanı Sayın Tayyar Altıkulaç, 
hiçbir şey olmamış gibi, kendi isteği ile genç yaşta 
?mekliliğini istemiş ve Başbakanlık tarafından da ka-. 
bul edilmiştir. 

Llaiklik ilkelerinin yozlaştırıldığı, dinî bütünlüğü
müzün birtakım çıkarcı tarikatçılara parsellendiği, 
kamuoyunun dedikodularla çalkalandığı bir zamanda, 

. aylarca Diyanet İşleri Başkanlığının başkansız ve oto
ritesiz dalgalanmaya bırakılmasını anlamak niümkün 
değildir. Bugün ülkemizde İslam Dini yobazların, has
ta ruhlu tarikatçıların ve sapık dinî akımların etki
sine terk edilmiştir. Bu aşamada hükümete soruyo
rum : Hani sizin dine, maneviyata saygınız? Her 
alanda iş bilen, iş bitiren olduğunuzu söylüyorsunuz; 
siz iş bitirirliğiniz sayesinde, Türk parasının işini 
bitirdiniz, Türk çfitçisin'in işini bitirdiniz, Türk esnaf 
ve sanatkârı ile millî sanayimizin işini bitirdiniz; iş-
?;i, memur, emekli, dul ve yetimin işini çok evvelce 
bitirmiştiniz. Şimdi sıra Diyanet İşleri Başkanlığının 
;şini bitirmekte midir? Ama, şunu çok iyi biliniz ki, 
Türkiye'de dinî değerlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı
nın işlini bitirmenize asla izin vermeyiz. Sizi ciddiye
te davet ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de sizlere Türkiye Di-
vanet Vakfından bahsetmek istiyorum. Bu vakıf 903 
sayılı Kanuna göre kurulmuştur. Mal varlığı gün 
geçtikçe artmaktadır. Vatandaşlar veya kuruluşlar ta
rafından yaptırılan camiler ve müştemilatları ile 
dükkânları bu vakfa bağışlanmaz ise, Diyanet İşle
ri Başkanlığı bu camilerimize kadrolu imam verme
mektedir. Bu, bir nevi zorlamadır. Oysa, hayırda zor
lama yoktur. 

TüTkiye Diyanet Vakfı kâr gayesiyle şirketler kur
muştur. Bu şirketlerden GINTAŞ'ın (Gıda, İnşaat, 
Neşriyat Türk Anonim Şirketi) yüzde 90'ı vakfa ait; 
yüzde 10'una ise, Diyanet İşleri üst düzey yöneticile
rinin yakınları ortak edilmiştir. 

Bu şirket Habur TIR parkında mağaza açmıştır; 
hacılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayan tek yerdir. 
Burada her yıl milyarlarca lira kâr edilmekte, yüzde 
10 kâr akrabalara peşkeş çekilmektedir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI ^Kayseri) — Sayın 
Başkan, hatip sözünü geri alsın. Kim kime peşkeş 
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çekmiş? Uluorta (böyle konuşulur mu? Allah sizin 
işinizi bitirecek. 

ıBAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen efendim; 
(hatibin sözünü kesmeyiniz. Bilahara cevap verilir 
ef endim. 

IBuyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Lütfen dinleyin, 

anlayın. 
Tekrar ediyorum : Bu şirket Ha'bur TIR parkın

da da mağaza açmış; hacıların tüm ihtiyaçlarını kar
şılayan tek yerdir. Burada her yıl milyarlarca lira kâr 
edilmekte, % 10 kâr akrabalara peşkeş çekilmekte
dir. 

Ayrıca, Türkiye'nin her tarafında vakıf tarafın
dan yaptırılan tüm inşaatlar pazarlık usulüyle GİN-
TAŞ'a verilmekte, dolayısıyla bazı insanlara haksız 
kazançlar sağlanılmaktadır. Ayrıca GİNTAŞ'ın bü
tün işleri Diyanet İşleri Başkanlığında kadrolu ola
rak çalışan memur ve işçiler tarafından yapılmakta, 
işçilik masrafı devletçe karşılandığından, kâr art
makta, hu artan kârın yüzde 10'u üst düzey yöneti
cilerince paylaşılmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı, halkın deyimiyle, yemin
liler grubunun elindedir. Bu nedenle, yaptıkları tüm 
harcamalar birkaç kişinin elindedir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce denetlenmesi gereken Türkiye Diya
net Vakfının, yeterli denetim yapması mümkün de
ğildir. Bu az sayıda olan müfettişler, mazbut vakıf
ları, mülhak vakıfları, azınlık vakıfları ve 903 sayılı 
Kanuna göre kurulmuş olan diğer vakıfları denetim 
altına alması imkânsızdır. Bu nedenledir ki, Türkiye 
Diyanet Vakfı denetim dışında gibidir. Denetimin 
olmadığı yerlerde keyfîlik vardır, adam kayırma ve 
haksız kazanç mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda 
izah ettiğim nedenlerden dolayı, Diyanet İşleri Baş
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının aslî görevinden 
uzaklaşması ve ticarî düşünce ile hareket etmesi 12 
Haziran 1980 tarihinden başlamak üzere günümüze 
kadar gelmektedir. Bu tarihten itibaren, Diyanet iş
leri Başkanlığı âdeta dinî çalışmaları b'ir kenara it
miş, yalnız kazanç sağlayan, kâr sağlayan bir kuruma 
dönüşmüştür. 

Halka çelişkili bilgiler verip, adam kayırma ve 
yandaş beslemekten, aslî görevini yapamaz hale geti
rilen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu nedenle halkımız
da çok hüyük boyutta manevî boşluk yaratılmasına 
sebep olmuştur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz SHP ola
rak, konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi, 
inanan, iman ©den, dinî ibadetini yerine getirenlere 
saygı duyuyoruz. İslam dininin mantıkî, çağdaş, in
sancıl ve toplumsal kuralları olan, ilme ters düşme
yen ıbir din olduğuna inanıyoruz. (SHP sıralarından 
alkışlar) Sosyaldemokratlığın da, insancıl, toplumsal, 
mantıkî, çağdaş bir düşünce olduğunu biliyoruz. 
Hatta, islamlıkla 'sosyaldemokratlığın pek çok nokta
da çakıştığı kanısındayız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz irticaa, gericiliğe, yobazlığa, siyasal eylem pe
şinde koşan tarikatçılığa, siyasal ve ekonomik çıkarı 
için din kisvesi altında halkımızı kandıranlara karşı
yız. Bu çıkarcıların dine saygısı yoktur. Bu çıkarcılar 
insanı köleleştirip, onları baskı altında tutup sefalete 
sürüklemek isterler. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda anlattığım çıkar
cıların devletimizin temeline dinamit koyma girişim
lerine her zaman rastlanılmaktadır. Ne yazık ki, 12 
Eylül yönetimi de Süleymancı faaliyetlerin karşısında 
gereken duyarlılığı göstermemiştir, örneğin; Süley
mancıların etkisinde olduğu ortaya çıkan irticaî bazı 
olaylara sahne olan pansiyonların faaliyetlerine im
kân verilmiş ve bu dernekler de mal varlıklarını ar
tırarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. 

Günümüzde ise, Devlet Planlama Teşkilatında ol
duğu gibi, pek çok resmî dairelerde tarikatçılık alabil
diğine hızlanmıştır. Resmî kurs ve okullar varken, 
başka maksatlar güttüğü ortaya çıkan, denetim dışı, 
«Kurs ve okul talebelerine yardım dernekleri» sayı
ları yüzbini aşan fakir; fakat zeki köy çocuklarını 
devletimize karşı kışkırtmak fikirleriyle şartlandır
makta, (Başbakan dahil, hiç kimse bunların üzerine 
gidememektedir. (SHP sıralarından alkışlar) Bu kurs
ları talebeleri ailelerinden ve çevrelerinden koparıp, 
akıl ve mantığa uymayan kurallara itaate zorlamak
ta, itaat etmeyenleri falakaya yatırmakta, işkence 
yapmakta ve eziyet etmektedirler. Bu yüzden deliren-
ler olduğu ileri sürülmektedir. (ANAP sıralarından 
«Ne zaman» sesleri) 

Buna dair bazı örnekler vereyim, dinleyin : Eski
şehir - Çamlıca Kurs ve Talebeleri Yardım Derne-
ği'nde kalan ve Atatürk Lisesinde okuyan Hüseyin 
Karakaş, 4 Nisan 1986 ıgünü bu pansiyonda ölü bu
lunmuştur. Ailesi de aynı tarikattan olduğu için, 
dava edilmemiş, doktor. raporunda ölüm sebebi ola
rak kulak zarı patlaması gösterilmiş ve Eskişehir Sa-
rıcakaya ilçesi Sakanılıcaları Köyüne defnedilmiştir. 
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Gene Afyon'un Reşadiye Köyünde Recep Erim 
bu tip bir pansiyonda falakaya yatırılıp dövülmüş ve 
aklını yitirmiştir. 

Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcabölük kasabasın 
da'ki 13 yaşındaki Bekir İkiz, gördüğü maddî ve ma
nevî işkence sonucu intihar etmiştir. Böyle yüzlerce 
olayı bulmak ve duymak mümkündür. 

Bakınız, Eskişehir İli Sarıcakaya İlçesi Sakarulı-
calar Köyü Muhtarı Hacı Bilal Sabuncu ne diyor : 
«Çevremizde 13 köy var. Bu köylerden kimse çocuğu
nu bu pansiyona vermedi. Çünkü, çevrede ne yap
tıkları belli değil. Yaz gelir, okullar tatile girer, bu 
çocuklar yine memleketlerine gönderiîmez, dört du
var arasında kalırlardı.» 

Gene aynı köyün kadrolu imamı Yakup Akkan 
ne diyor : «Bu kursların bir tek amacı var; Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini yıkıp, yerine şeriat düzeni ge
tirmek. Bunlara karşı, devletin' din görevlisi olarak 
mücadelemi sürdüreceğim.» Bu sözlerinden sonra 
Eskişehir Müftülüğü kendisini başka yere tayin etmek 
istiyor. Ancak, emekliliğine az kaldığı için yerinde 
kalıyor. Öte yandan, köyün bağlı olduğu Sarıcakaya 
Kaymakamının, köy muhtarını makamına çağırıp, 
dernek başkanının yanında muhtara, «Bu dernek 
çok kuvvetlidir, başa çıkamazsınız, istifa edin» de
diği iddia edilmiştir. Bir mülkî amir, Süleymancılar
dan korkup, millî iradenin temsilcisi ve seçimle iş
başına 'gelen muhtarı istifaya nasıl çağırabilir? Hükü
metten bunu tahkik etmesini istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, aynı köyün 'bağlı olduğu Es
kişehir İli Valisinin ise §öyle dediği 'belirtilmiştir : 
«IBu köyde, bana ıgöre, asıl mesele Kur'an kursu bina
sının el değiştirmesidir.» Yani sayın Vali, o kadar 
önemli bir olay olmadığını vurgulamak istiyor. Cum
huriyetin bekçisi bir idare amirinden bu konularda 
daha duyarlı davranışlar içerisinde olmasını bekliyo
ruz. 

Aynı köydeki talebeler, Kurban Bayramında köy
lülerden kurban derisi topluyorlar. Toplanan deriler, 
Türk Hava Kurumu yetkilisi Ahmet Coşar tarafın
dan yakalanıp jandarmaya teslim ediliyor. Bu olay üze
rine, aynı köyün Kurs ve Talebelere Yardım Derneği 
Başkanı, halkın içinde, Türk Hava Kurumu yetkilisi 
ve Sarıcakaya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürüne 
şöyle diyor : «Bizden bu derileri aldırtma, sonra piş
man olursun. Kaymakam bizden, emniyette etkili 
yerlerdeki adamlar bizden, Vali bizden, bazı bakan
lar bizden, hatta Başbakan bizden; seni ekmeğinden 
eder, anandan doğduğuna pişman ederiz» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, hemen toparlayınız 
• öf endim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Topluyorum 
efendim. 

Bu konuşmadan bir hafta sonra bu değerli mü
dür başka yere tayin ediliyor. Bu dernek başkanının 
söylediğine inanmamak imkânsız. Kimdir bu Süley
mancılar; devletten güçlü bir teşkilat mıdır? Bunlar
la baş etmek devletin gücünü aşıyor mu? Her dö
nemde diledikleri gibi at oynatıp, genç insanlarımızı 
uyuşturup, taşlaştırıp, devletimize karşı hareketlere 
mi hazırlanıyorlar? Söyledikleri gibi kaymakamlar, 
bazı emniyet müdürleri, bazı valiler, bazı bakanlar 
ve bazı başbakanlar bunları koruyor mu? 

Bütçe görüşmelerinde Başbakanın söylediklerini 
dinledikten sonra, bu dernek başkanının ne demek 
istediğini çok iyi anlıyoruz. İlim Yayma Cemiyetinin 
korunmasının nedenlerini çok iyi anlıyoruz. Devlet 
Planlama Teşkilatında İskender hoca gibilerine .gös
terilen müsamahaların nedenini çok iyi anlıyoruz. 
tslam Kalkınma Bankası ve Faysal Finans Kurumu 
A.Ş. ile sıcak ilişkilerin nedenini çok iyi anlıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, sözünüzü hemen to
parlayınız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Nihayet dinî duyguları kâr amacıyla istismar et
mek isteyenleri de artık çok iyi tanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dini çıkarı için kullanan 
kimselerin ve bu çıkarcıların, insanın insan gibi ya
şamasına karşı olduklarına inanıyoruz. Bu çıkarcılar, 
demokrasiye karşıdırlar. Bu çıkarcılar, Türkiye'deki 
insanları, İran'ın Humeyni's'i gibi yönetmek isterler 
ve nihayet bu çıkarcılar, Türklüğe ve Türkiye Cum
huriyeti Devletine karşıdırlar. Bu konularda hepimi
zin ortak tavırlar almamızın gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 
laiklik ilkesü doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve 
düşüncelerin dışında kalarak ve ulusça dayanışma ve 
bütünleşmeyi amaç edinerek halkımıza hizmet sun
masını istiyoruz. Bu amacın dışına çıkan her hareke
tin karşısındayız. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunu
yor; Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin memleke
timize hayırlı olmasını diliyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmud 

Altunakar; buyurun. 
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DYP GRUBU AJDrNA MAHMUD ALTUNA-
KiAR (Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Büyük 
Millet Meclisinin kıymetli azaları; 1987 Malî Yılı 
Konsolide Devlet Bütçe Kanunu Layihası içinde 
'Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının büt
çesi üzerinde Doğru Yol Partisi Meclis Grubu na
mına mülahaza ve temennilerimizi huzurunuzda tas
rih etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le bütçenin hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle arz-ı 
hürmetler ederim efendim. 

Bir Hâdis-i Şerifte «Ben mekarım-ı ahlâkı itmam 
için .gönderildim» demek suretiyle Hazret-'i Muham
met Sallallâhü aleyhi ve sellem, dinin dayandığı en 
mukaddes temelin hüsn-ü ahlâk ve din ile hüsn-ü ah
lâkın yekdiğerinden ayrılmaz i'ki mühim unsur oldu
ğunu beliğ ve kafi bir ifade ile işaret buyurmuşlar
dır. 

IMulhterem Başkan, değerli milletvekilleri; mede
niyet teknik terakki değildir. Teknikte müterakki ve 
mütekaddim cemiyetler, manevî haslet ve kıymetler 
itibariyle yükselmedikleri suretle birbirlerinin felake
tine karşı istimal eden birer vasıta olmuşlardır. 

Bir ilim adamımız din müessesesinin lüzumunu 
şöyle ifade etmektedir : «Din, gaybe imandır. İçin

de yaşadığımız maddî ve mahsus âlemin dışında bir
takım hakikatlerin var olduğunu kabul etmek ve iç
ten bir bağlanışla bu hakikatlere inanmaktır. En basit 
manasıyla din, dıştan görünüşüyle imandır. İlim hem 
hayra, hem şerre yarar. Tabancanın istimali, hede
fini ilim değil, onu kullanan kimsenin ahlak ve ma
neviyatı tayin eder. Mahdud ve mü'tenahi yeryüzün
de namütenahi terakki bir hayalden ibarettir. İlmin 
temin ettiği ma!ddî imkânlar, pratik kolaylıklar için
de bile insan maneviyatının kuvveti, ruhunun disip
lini sayesinde bahtiyar ve mes'ud yaşayabilir.» 

iBir Rus mütefekkiri, «Dinsiz cemiyetlerde herşeyi 
işlemeye cevaz vardır» demektedir. 

Alman hukukçusu Kelsen ise, «Kanunların mü
eyyideleri, binnetioe Allah korkusundan mülhemdir. 
Aksi halde, zevahiri fenalıktan men eder» demekte
dir. 

Keza bir hanım muharririmizin dediği gibi, «İn
sanların saadeti ve selameti, aklı ahlakın emrine ver
mek ve onun dostu yapmak şarttır.» Ahlakın kayna
ğı ise, din ve inançtır. Çünkü ruhun kanunu ilâhî ka
nundur. İçtimai kanunlar aklın, ahlak ise, imanın 
eseridir. Nefis hler vesileyle aklı pusuya düşürebilir, 
kanunlara riayetsizlik ettirir; fakat imanı ve vicda
nı asla ıdlâl edip hataya düşüremez. 

İBu duruma göre, beşeriyet ne kadar tekâmül eder
se etsin, istihsal edeceği iktisadî kıymetler insanların 
hudutsuz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalacak
tır. Maddî ihtiyaçları maddî imkânlar tam manasıy
la karşılasa bile, manevî inançtan mahrum olmak, 
insanları huzursuz ve bedbaht eder. 

(Muhterem Başkan, tarihen şahit ve hakikat ola
rak edyan-ı münzilenin; yani vahi ve ilhama istinat 
eden dinlerin son halkasını teşkil eden ve müntesibi 
olmakla iftihar ve huşu duyduğumuz fslamiyetin ce
miyetin cemiyetimizdeki rolüne kısaca temas etmek 
isterim : 

Kâinatın eşref mahluku kabul etmek suretiyle in
sanları diğer canlılardan farklı kılan akıl melekesi
ne mühim bir yer vermiştir. 

Dinimiz ilme en mutena yeri tahsis etmiştir. 
(Hazneti Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem 

Efendim'iz ilk telâkki ettiği Âyat-i Kerime'den birisi 
«Alâk» sûre-i Şerifle'sinin ilk Âyat-ı celilesi olan 
«Halk eden Rabbin ismiyle oku» âyet-i kerime'sidir. 

Kur'an-ı Kerim Azimmüşan, başta Hazreti Pey • 
gamber olmak üzere, bütün mütninlere «oku» emri
ni vermekte, dünya ve ahüretin ancak okuyup öğren
mekle elde edilebileceğine işarette bulunmaktadır. Ay-

İMuhterem Başkan, değerli milletvekilleri; evvele
mir milletlerin içtimaî ve ahlakî tekâmülünde din 
mefhumunun mukaddes inanç ve tahassüslerin müs
pet ve hayırhah tesirlerini hulûs-i kal'b ile kaydetmek 
isterim. 

Dinler beşeriyetin, halk oluşundan bu yana cemi- ^ 
yetlerin hayatında fertlerin akıl, irade ve his cihe
tinden ilim ışığının kavuşup tenvir edemediği hayat 
problemlerini kendi zaviyelerinden izah ederek, in
sanları birbirlerinin şerlerinden masun, hayat müca
delesinde yekdiğerine yardımcı olmak suretiyle yan-
yana yaşamalarını, dünya ve ahirette huzur ve saa
dete kavuşmaları hususunda emir ve nehiyleri ihtiva 
etmişler; etmektedirler. Zecri müeyyidelerinin Vic
danlar üzerinde meydana getirdiği tesirleriyle ahlak 
ve hukuka kaynak olmuşlardır. Her ne kadar layık 
ahlakçılar tefekküre dayanan ahlaki prensipler vazet-
mişlerse de, bu prensipler dinlerin vazettiği umumî ve 
küllî sistemli prensiplerin yanında dar ve kifayetsiz 
kalmıştır. 

Tefekkürle tespit edilen şahsî mükemmeliyet, gay
rin saadeti formülü, dinlerin esaslarında meknuzdur. 
!Bu itibarla ahlâkın temeli dine, dayanmakta olup, 
ahlaki hareketlerin kıstası da her türlü ivaz ve garez
den müstağni ve hasbi olmasındadır. 
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rica okumayı ilham etmekte, zengin - fakir, hür ve 
k/öle herkesin bu nimetten faydalanmasına imkân te
min etmesi bilvesile emredilmektedir. 

Aynı sure-i şerife'nin dördüncü âyet-i cer'ilesi «Ka
lelimden bahsetmektedir. Çünkü, Oenab-ı Hâk Taâ-
la'nın Vaıhdet'i vücu'du akidesini neşredecek en kuv
vetli vasıtalardan biri kalemdir; fakat bu kalemin 
kıymeti bundan ibaret değildir. Bu Âyet-i Kerime 
mektep ve tâlime, eğitime teveccüh etmemiz lüzumu
nu belirttiği gibi, kalemin insanlığı yükseltmek ve 
kurtarmak hususunda da en kuvvetli amil olacağını 
ıglösteriyor. Bu suretle, oku ve yaz emri Îslamiyetin in
sanlığa ilk hitabı olmuştur. Dolayısıyla, Müslüman
ların yükselme devrinde ilim ve irfan en kuvvetli hi
mayeye mazhar olmuştur. Bu sıyanet ve himaye di
ğer dinler tarihinde tesadüf edilmeyecek derecede em
salsizdir. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağı, ça
lışmanın bir ibadet olduğu, «çalışm'ayan insan değil
dir» telkin ve hükmedilmektedir. tslamiyette ilmin 
kadri, şahadet mertebesinden merfudur. -

Hazreti .Peygamber Hâdis-i Şeriflerinde, «İlim 
Çin'de olsa talep et», «Beşikten mezara kadar tahsil 
ediniz», «Âlimin uygusu ibadettendir» demek sure
tiyle; ilme, âlime, öğrenmeye ne kadar ehemmiyet 
verdiğim' ifade eder. -

Ayrıca, doğru söylemenin, ahde vefanın, emane
te sadakatin, sabrın, cömertliğin, kendine istemediği
ni hemcinslerine istememenin, tevazu ve vekann, Îs
lamiyetin esas umdeleri olduğunu bildirmek suretiy
le insanlığın en son hedefini tespit etmişlerdir. Na
muslu yaşamak, kimseye zarar vermemek, herkesin 
layık olduğuna sahip olma hususunda mütemadi bir 
azim ve irade sarfetmek gayretiyle dünyanın her ta
rafında adaletin, ahlakın ve faziletin timsali ve nu
munesi olmuşlardır. 

îslamiyetin sanat görüşünü tarihi bir misalle be
lirtmek isterim : Meşhur İbni Esîr tarihinde; Kadi-
sİye meydan muharebesinin zaferinden sonra Meda-
yın şehrine giren Sa'd îbrii Vakkas, Şahın terk ettiği 
sarayında Cuma namazını kılar ve sarayda mevcut 
resim ve kabartma ile heykellere dokunmaz. 

ıHasılıkelâm, îslamiyetin akıl, mantık, muhakeme 
ve tesemmühe ehemmiyet veren bir din olduğunu her 
sahada teşvik ve misal vermek mümkündür. Bunu 
sadece biz değil, müsteşrik ve Müslüman olmayan 
mütefekkirler de Îslamiyetin ulviyet ve necabetinı 
teslim etmektedirler. Misal olarak, Alman şair ve 
«dibasından meşhur Göthe : «Bir insan, hayvan veya 
ilâh değil ise, muhakkak ki Müslümandır.» Fransız 

I şair ve siyaset adamı maruf Lamartin : «Hazreti Mu-
hammed insanlardan 'büyük, Allah'tan küçüktür» de
miştir. Kari Loyu : «İslam dini arzdan kâinata fış
kıran bir nurdur» diye ifade etmiştir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 
içinde bulunduğumuz buhranların sebeplerini yalnız 
iktisadî durumun sıkıntılarına atfedenler olabilir. 
Tetkik edildiği takdirde tarihimizde bugünkü günden 
daha fazla bozuk olduğu dolayısıyla maddî ihtiyaç
ların çap ve ©badı daha geniş sınırlara dayandığı hal
de, cemiyetimizde bugünkü kadar huzursuzluk ve 
buhran olmadığı neticesini tespit edebiliriz. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sen böyle söylersen elbette böyle olur, lafa bak... 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Öyle 
ise, mevcut buhranın âmil ve sebepleri başkadır. Şu 
veya bu saikle kıymet hükümlerinin süratle değişme
si, örf ve âdetlerin tezebzübü, ahlakî inhilal vasatı
nı hazırlamaktadır, örf ve âdetlerin ahlakın kaynağı
nı teşkil eden dinden mülhem olduğu cemiyetimizde, 
ahlakın inhilali din duygusunun zafiyetinden ileri gel
mekte olduğunu ileri sürmek bir tekehhün olmasa ge
rek. Zira ihtiras ve şehvetin sarstığı, içtimaî hayatta 
h'a'fifmieşreplik ve menfaat, hâkim olduğu zihinleri 
Allah yerine maddeye tapar hale getirir. Bugünkü 
manzara bundan başka türlü müdür? Napolyon, «Ah
lakın olmadığı yerde kanun hiçbir şey yapamaz. Ah
lak kanunun en büyük muhafızı ve hamişidir» der. 

'Muhterem Başkan ve kıymetli milletvekili arka
daşlarım; maksadımız kimseyi rencide etmek değil; 
o, cemiyetimizde teşevvüşe sebep bazı hatalı tutum
lara işaret etmektir. Bazı yarı münevverlerin yalnız 
kendilerinin ileri yolda olduğunu zannederek halkın 
maneviyatı ile istihza edercesine onun vicdanına ta
sallut etmeleri demokrasimize inkişafına, içtimai ni
zam ve millî huzurun tesisine engel sayılacak başlı
ca amil teşkil etmektedirler. Çünkü, manevî kıymet
lerin sarsıldığı devir ve cemiyetlerde ahlakî ve içti
maî nizam da sarsılır. İçtimaî hayatta, nizam, tabi
atta olduğu kadar mühimdir; müşterek kıymet hü
kümlerine sahip olmayı icap ettirir. Kanaatımıza gö
re, bugün fert ve millet olarak böyle bir ihtiyaç ve 
zaruretin içinde bulunmaktayız. Bugün dünyamızda 
mevcut maneviyat ve ahlak buhranı karşısında laik 
olan ve laik olmayan bütün Avrupa devletlerinde din 
ön safta ve en mühim mevküdedir. 

Din müesseseleri birçok kolejleri, enstitüleri ve 
üniversiteleriyle mükemmel bir talim ve tedris ciha
zına ve en modern ilim ve kültür ile teçhiz edilmiş 
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din adamlarından mürekkep bir neşir ve telkin kad
rosuna sahip iken, bizim 'hâlâ, din terbiyesine muarız 
'belli ve muayyen bir zihniyetin temsilcisi olmaların
dan şüphe etmek, safdillik olarak yaydıkları şama
talardan endişeye kapılmak, geçmişte olduğu gibi, 
(kendimizi lüzumsuz bir münakaşa vasıtasına terket-
miş oluruz. 

Bir Amerikalı profesörün 1955 yılında söylemiş 
olduğu ve bir mecmuada okuduğunu ifade eden bir 
zattan öğrendiğimi hatırladım, üzülerek sizlere arz 
edeoeği'm : 

«Türkiye'de münevverler dine karşı lakayttırlar 
yahutta din, inkılaplara mugayir görülmektedir. Bi
naenaleyh, din tamamen hurafelerle malûl durumda
dır ve bu din ancak halk kitlesi arasında kuvvetlidir» 
diyor ve Hıristiyanlığı yaymak için misyonerlere ba
zı takviyelerde bulunuyor. 

ftsViçre Medeni Kanununda, din terbiyesini ebe
veynleri yapamadıkları surette velayet ve vesayetle
rinin nez'i için hâkime salahiyet verilmiştir. Bizde bu 
medenî kanunu tercüme etmişiz, aynı hüküm bizde 
de vardır. İşimize geldiği zaman, Avrupa medenî 
kanunu deriz; gelmezse, tagafül eder veya igmaz-i 
ayn ederiz. 

'Bu suretle sözü, dinî tedrisata ve din adamlarına 
getiriyorum. Doktorun sıhhat üzerinde, hâkimin ada-' 
ilet üzerinde lüzum ve tesiri ne ise, din adamlarının 
da ahla'k ve fazilet üzerindeki mevcudiyetleri aynı 
nispette, hatta diyebilirim 'ki, daha da fazladır. Bu 
mühim hizmeti tam 'bir emniyet. altına alma'k millî 
bir vecibe haline gelmiştir. 

Bu husustaki maruzatıma geçmeden evvel, mü
saade ederseniz, bizdeki eski ve i'leri memleketlere 
kısaca göz aitalım. 

Amerika da her üniversitede bir «kilise vardır ve 
hatta kilise mensupları tarafından idare edilen üni
versiteler mevcuttur. 286 572 din mektebi ve yüzden 
fazla ilahiyat fakültesi vardır. Talebe adedi ise üç 
milyondur. 

Askerler subaylarla beraber muntazam bir şekil
de, önlerinde bayrakları bulunduğu halde, pazar gün
leri kiliseye giderler. Bunun sebebini sordukları za
man aldıkları cevap; «Amerikan ordusunun moral eği
timi dine dayanır»dir. 

Milletçe her sikııîtılı anımızdan kurtulmak ve fe
tihlerimiz manevî temeller üzerine 'bina edilmemiş mi
dir? 26 Ağustos 1071 zaferi, cuma namazını edadan 
sonra Alpaslan'ın kumandasındaki Müslüman Türk
lerin nişanesiydi. Aynı ruh 23 Nisan 1920 tarihinde, 

yine bir cuma günü Hacı Bayram-ı Veli Camiinde di
le gelmişti. Bunlarla birinci Büyük Millet Meclisi açıl
mış, neticede Mustafa Kemal Atatürk kumandasında 
Müslüman Türk'ün maddî ve manevî kudreti 30 Ağus
tos 1922 tarihinde, düşmanın üstün maddî gücünü yen
miş ve vatan kurtulmuştu. Üstün düşman kuvvetle
rini kalbindeki iman kudretiyle mağlup eden bu mil
lî ordunun tabur imamları ve alay müftüleri hem as
kerlerin maneviyatını yükseltmişler, hem de bizzat 
silah elde müsademeye katılmışlardır., 

Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri; malumu-
âlileridir, Tevhidi Tedrisat Kanunu He o tarihte mev
cut olan dinî öğretim müesseseleri tamamıyla kapa
tılmıştı. Bunların ıslahı ve bugünün ihtiyacına cevap 
verecek şekilde tanzimi veya bugün mevcut görünüp 
tesis edilen öğretim müesseselerinin memleket men-
faatlarına uygun olup olmadığı noktasını , geçelim. 
Yalnız şuna dikkatinizi celbefcmefc isterim ki, Tevhidi 
Tedrisat Kanununun vazıı, bilerek veya bilmeyerek, 
yüksek diyanet mütehassısı ile İlahiyat Fakültesinden 
yetişecek olan yüksek ilahiyatçıyı birikirine karıştır
mıştır. İlahiyatçı din felsefesi, dinler tarihi ve din 
sosyolojisi öğrenmiş bir mütehassıs veya filozoftur; 
fakat din adamı değildir. Yüksek diyanet mütehassısı 
ise, her şeyden evvel zühd-ü takva sahibi bir dindar
dır; saniyen de muayyen bir dinde yüksek ilim ve 
kemâl sahibi olmuş bir din adamıdır. Bunlardan biri 
hakkıyla inanmış, öbürü ise sadece iman üzerinde ze
kâ oyunları oynamayı öğrenmiştir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
ve onun murakabesi altında yahut bugün üniversite ca-. 
miası içinde çalışan ilahiyat fakültelerinde, itiraf 
edelim ki, yüksek ilahiyat felsefecisi, filologu, mever-
ri'hi ve sosyologu yetişebilir; fakat yüksek diyanet 
mütehassısı, din adamı ve alimi asla yetişemez. Çün
kü, tekrar ederim, yüksek diyanet mütehassısı her-
şeyden evvel yüksek bir dindardır, za'hid ve müttefi
kidir; sonra da inandığı ve içinin samimiyetiyle kani 
olduğu dinde yüksek ilim ve kemâl sahibidir. 

Bu vasıflardaki bir insanın yetişmesi için nasıl 
bir hava ve muhitin mevcut olması lazım geldiğini 
inananların takdirine bırakıyorum. Şurası muhakkak
tır 'ki, dünyanın hiçbir yerinde laik üniversite çatı
sı altındaki ilahiyat fakültelerinde din adamı ve ali
mi yetişmemiştir. 

Diğer bir husus, Türkiye'de bugün Diyanet İşleri 
ve teşkilatı resen Başbakanlığa bağlıdır. Diyanet İş
leri Reisinin doğrudan, diğer diyanet teşkilatı perso
nelini ise, dolayısıyla tayin eden ve icabında işten el 
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çektiren hükümettir. Vakıflar devlete bağlıdır ve 
hükümetin emrindedir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; işte bu 
olmaz. Çünkü bu statü gayri mantıkidir. Vaktiyle bu 
olabiliyordu; çünkü zamanında din ve devlet Halife-
Sultanın şahsında birleşmekte, diyanet ve devlet iş
leri hilafet ve saltanat fonksiyonları şeklinde bir el-

. de ve merkezde toplanmakta idi; Fakat bugün ma
demki devlet laiktir, o halde din ve devlet işleri biri-
birinden ayrılmak; biri diyanet, diğeri de siyaset sa
hasında kalmak lazımdır. Laiklik esası üzerindeki bir 
devlette artık dini teşkilatı hükümet emri altında tut
makta 'bir mana ve mantık yoktur. 

'Diyanet teşkilatı bahsinde Türkiye'nin bugünkü 
durumu yalnız laikliğe aykırı değil, diyanetin de aley
hinedir. Bugünkü vaziyet, diyanetin siyasete esareti
dir. Birikirine bağdaşması şazı ve mütenakız bakanlık-. 
lan tevhid ederek 'büyük feraset ve metih payı çıka
ran Sayın Başbakanın, bu tenakuzu hasıl keşf ve id
rak edemedikleri şayanı hayrettir. 

M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — Par
tinizin programında bu var mı? 

MA'HMUİD ALTUNAKAR (Devamla) — Türki
ye'deki ekseriyetin dinini tevdi hususunda ehil din 
adamlarının yok olma akıbetinden muhafaza için 
Diyanet İşlerimizi yeniden teşkilatlandırmak ve di
yanet teşlkilatına ilmî ve malî sahalarda muhtariyet 
"tanımak, bu sayede ona hayatiyet ve tekamül imkânı
nı temin etmek zaruretiyle karşı karşıyayız. 

İlim ve ilırıî zihniyetin siyaset ile imtizaç etme
mesinden, nasıl üniveristeler muhtariyet ihraz etmiş
se, din ve dinî hissiyatın da politikadan ari olması 
bir realite olarak göriilmektedir. 

Diyanet teşkilatının malî bakımdan muhtar ol
masına işaret ettik. Bunun kendi yağıyla kavrulması; 
yani yaşamasına mütedair devlet inayetinden bir im
kân beklememesi keyfiyetidir. 'Bu kaynağın temini 
ise.dinî vakıfların teşkilata bağlanması amelyesiyle 
mümkündür. Sayın Başbakan, Büyük Millet Meclisin
den aldığı salahiyetle bu operasyonu yapacak kudret
tedir. Ancak, bu muhtariyet işini muameleye koy
maktan içtinab edildiği takdirde işin realitesini enteg
re bakımından olduğu kadar, muhtevaya şümul ve ha
diselere istikamet verme cihetinden bu iki mesleğin 
münhasıran bir devlet bakanlığına bağlanarak müs
takil bir balkanlık halinde teşkil edilmesinde fayda 
mülahaza ediyoruz. Çünkü, Petrol İşleri, Botaş (Bo
ru Hatları), Ditaş, (Deniz İşletmeciliği) meşgalesini 
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sahasına alan bir devlet bakanlığı, vakıf ve diyanet 
işlerine azamî dikkat ve zamanım hasredemez 

'Muhterem Başkan, Büyük Millet Meclisinin kıy
metli azaları; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Baş
kanlığı üzerinde bu umumî mütalaa ve -temennileri
mizi serdettikten sonra, müsaade ederseniz, bu baş
kanlığın bütçesi üzerinde bir iki cümleyle temas et
tikten sonra bazı reel hadiselerin mahiyetini takdir ve 
ıttılanıza arz edeceğim. 

Memleket dahilinde ve haricinde tatbik edilen 
vaaz ve irşad işlerinin müsmir, müessir ve şümullü bir 
hale getirilmesi için bütçeye tahsis edilen carî mik
tarı gayri kâfi görüyoruz. Bahusus, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor 'Bakanlığının çalışmaları, Avrupa memle
ketlerinde de mevcut Kur'an-ı Kerim kurslarının ba
kanlığının kontrolünde icra edilmesi hususunda varı
lan ittifakname muvacehesinde Diyanet İşleri Baş
kanlığının bu maksatla mezkûr bakanlıkla yapacağı 
işbirliği için tahsisat kifayetsizdir. 

Ayrıca bu dairede çalışanların da devlet me
muru, hem de ehemmiyetini yukarıdan 'beri izaha 
çalıştığımız bu dairede çalışan bu zevatın, beşerî 
olarak emsalleri gibi ihtiyaçları olduğunu bilmemiz 
lazımdır. Yani, iaşe ve ibateleri yanında, binaları, 
lojmanları, nakil vasıtalarını düşünmek mecburiyetin
deyiz. Büyük şehirlerde oturanlar 'için otobüs ve top
lu nakil imkânları temini zaman israfını önlemek ba
kımından zarurîdir. 

Transfer harcamaları için tahsis edilen 1 milyar 
41 milyon liranın yüzde 8 artışı görülüyorsa da, yap
tığımız tetkiklerde ve raporda belirtildiği şekilde, 
İSO'dan 1987'ye münakale edilen ancak düyunu kar
şılayabilecektir. Şu halde, resmî olarak açılan kurs
lar cami ve müftülük sitelerine benzer dinî maksadı 
istihdaf eden inşaatların aksayacağı gibi, vakıf ve ce
miyetlerin yardım taleplerini de isaf edemeyecektir. 

Hesap adamı değilim; fakat kendime göre yaptı
ğım bir hesaba göre, 67 milyar 132 milyon tahsisatı 
50 milyon nüfusa taksim ettiğimiz takdirde fert ba
şına 1 342 lira gibi çok cüzi bir hizmet görülüyor de-
mektlir. 

Bunun çaresi, evvelce belirttiğimiz gibi, Diyanet 
İşleri Başkanlığının kendisinden intizar ve talep edi
len vazifeleri yapabilmesi için devlet inayetinden beri 
ederek, malî muhtariyetle başta dinî vakıflar olmak 
üzere, yeni kaynaklarla takviye etmek lüzumuna ina
nıyoruz. 
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Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri,- şimdi 
Anayasamızın 136 ncı maddesinde belirtilen «Genel 
idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik 
ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünce
lerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütün
leşmeyi amaç edinerek, özel kanunda gösterilen gö
revleri yerine getirir» hüküm ve espirisi ile görüyoruz 
ki, evvelen Diyanet işleri, umumî idare sistemimiz için
de bir Anayasa müessesesi olmuştur. Saniyen Anaya
sa, Diyanet işlerinin vazife ve selahiyetlerini hususî 
bir kanunla tanzimini emretmiştir. 

Hal ve hakikat böyle iken, 3 Mart 1924 tarihinde, 
429 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Reisliği teşkil edil
miş, bilâhara günün icaplarına göre 22.6.1965 tarih ve 
633 sayılı yazı ile dairenin teşkilat kanunu tedvin edil
miştir. Zamanın inkişafı içinde, ihtiyaca kâfi gelme
yen 633 sayılı Kanun esas alınarak, ilaveler yapmak 
suretiyle yeni bir layiha hazırlanmış ve bu yeni şek
liyle 26.4.1976 tarih ve 1982 sayılı Kanun çıkarılmış
tır. Ancak, 633 sayılı Kanuna yapılan ilaveli madde
lerin bazıları Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş ve bu suretle ihtiyaç duyulan yeni Teşkilat 
kanunu çıkmadan, 633 sayılı Kanun meriyette kalmış
tır. Ancak, ihtiyacı karşılamayan mezkûr kanunun ya
nı sıra, tahaddüs eden yeni şerait muvacehesinde, ye
ni faaliyetler için müeyyidesiz yeni mesuliyet ve sa
lahiyet lüzumu ortaya çıkmıştır. 

Buna misal olarak, Bakanlar Kurulu kararı ile 
26.4.1979 gün ve 7/17439 sayı ile Hac seyahati ve yino 
11.4.1983 tarihli kararla umre seyahatine müteallik 
işlerin tatbik ve takibi için vazifeler tevdi edilmiştir. 
Bu durum karşısında, deruhte edilen bu ve buna mü
masil vazifelerin ifasına şamil bir teşkilat kanunu za
rureti kabili inkâr olmadığı müşahede edilmektedir. 
Nitekim, Diyanet İşleri, Anayasa Mahkemesinin iptal 
ettiği bazı maddeleri nazarı itibare alarak, yeniden 
hazırlamış olduğu layiha, bugüne kadar Büyük Millet 
Meclisi gündemine gelmedi ve kanunlaşmamıştır. Bir 
gece içinde müteaddit ekspres teklifler, otomatik par
makların kalkıp inmesiyle kanunlaştığı halde, bu layi
hanın neden bugüne kadar Büyük Millet Meclisi gün
demine gelmediğinin manasını anlamak güçtür. 

Halbuki, layihanın, Sayın Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay tarafından imzalanıp Başbakana sunulduğunu 
bilmekteyiz. Bakanın iyi niyetinden eminiz. Aylardan 
beri ne bir ses, ne bir nefes çıkmıştır. Yeni layiha 
arandığı zaman, iktidar partisi teşkilat başkanının ma
sasının gözünde saklı olduğu anlaşılmıştır ve Sayın | 
Başbakanın bu zata karşı teslimiyeti de efkârı umumi- J 

yece müsellemdir. (DYP sıralarından alkışlar). Onun 
için endişeliyiz. Teşkilat başkanı zatı muhteremin ni
yet ve maksadı nedir; Diyanet işleri için nasıl bir el
bise biçecektir, kumaşın rengi, biçimi nasıl olacaktır? 
Nazariyatta belki; fakat, fiilî olarak hükümetsiz parti 
iktidarının, tek fert, tek parti idare sistemi rejiminin 
akibeti bakımından, ister istemez bir tedirginliği duçar 
olmaktayız. Parlamenter sistemle idare edilen rejim
lerde, bakanlar kurulunun karar ve mesuliyetleri müş
terektir. Yani tek adam ve ferdî karar yoktur. Oldu
ğu takdirde sistem ya riyaset veya mutlak kraliyet re
jimidir. Bunda da bakanlar kurulu parlamentoya kar
şı değil, devlet reisi önünde mesuldürler. Ayrıca, ba
kanların müşterek karar ve mesuliyetleri yerine, ferdî 
ve bakana mukabil sekreterya mesabesinde bir heyet 
mevcuttur. Maalesef her sahada olduğu gibi, devlet 
anlayışı burada da sistem kargaşalığı içinde ve ciddi
yetten mahrumdur. 

İşte bu sebepten o kadar endişeliyiz. Tabiri caiz
se, elleri kolları bağlı, mefluç halde kalan Diyanet İş
leri Başkanlığının başında bulunan sabık zatın, genç 
yaşında emekli olmasının sebeplerinden başlıcası bu 
değil midir? Maddî ve manevî mesuliyet ve müdahale 
olacak; fakat salahiyet ve müeyyide olmayacak.. Han
gi aklı selim bunu terviç eder? Temenni edelim ki, bu 
vesileyle bir maceraya girmeyelim. Siyasetin dışında 
kalması icap eden üç müesseseden biri olan Diyanet, 
münhasıran partizanlığa alet ve parti mülkiyetine ram 
edilmesin. 

Tenkitlere cevap verirken, Sayın Başbakan mah-
viyyetkâr bir eda içinde, din hürriyetinden bahis bu
yurmuşlardı. Bu anlayıştan duygulanmamak ve mem
nun olmamak mümkün değil; fakat bu tavrın ciddiyet 
ve samimiyeti fiil ve kavlin tetabuku halinde mute
berdir. Takdir efkarı umumiyenindir. 

Bugün memleket sathında din namına yapılan ha
talar vardır. Bilgisi eksik, zihniyeti karanlık bazı şa
hısların, beyanatlarıyla ve yazılarıyla memleketi siya
sî bir irticaın içine götürmek için ellerinden geldiği 
kadar gayret sarfettiği görülmektedir. Diyanet işleri 
muhtar ve teşkilat kanunu olmadığından, halkımızı 
delalete sürükleyen bu müdahale ve hareketlere karşı, 
lüzumlu reaksiyon ve aksülameli gösteremediği bedi-
hidir. 

Diğer bir husus olarak... (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

Beyler doğruyu söylüyoruz. 
Bu teşkilat kanunu içinde, babı fetava mesabesin

de Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek müşavere 
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ve karar cihazı ve intişar edecek eserlerin tetkik mer
cii, soru sorulan ve rey izhar eden makam olan Din 
işleri Yüksek Kurulu, bugün münhaldir. Bir reis ve 
15 azadan ibaret bir heyetten teşekkül eder. 14 madde 
ile vazifesi tahdit edilen bu heyet, ifa edilen iş bakı
mından Diyanetin âdeta beynidir. 

Başlıklar halinde yukarıda vazifesinin ehemmiyeti 
yanında inanç istiğlalini önleyici tedbirleri belirtmek, 
Başkanlığın hizmet politikasını tespit etmek, hutbe ve 
vaazların esas ve metinlerini hazırlamak, şûra çalış
maları, eğitim program ve planlama birimlerini tespit 
ve irşat için, ilmî mücadele esaslarını hazırlamak ve 
merkez, taşra teşkilatının vazife ve faaliyet talimatna
melerini tanzim etmek gibi, daha çeşitli mühim vazife
leri vardır. 

işte bu heyet bugün, biri mezunen yurt dışında, 
biri merkezde olmak üzere, iki azadan ibaret kalmış
tır. Bu heyetin dağılmasının ve yerine yeni azaların 
tayin veya seçilememesinin sebep ve hikmeti nedir, bi
linmez. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Türki
ye Diyanet İşleri Başkanlığına, inhilal eden riyaset 
makamı için yeni tayin yapılamıyor, Teşkilat kanunu 
çrkarılamıyor. Teşkilatın yüksek karar ve müşavere 
heyeti teşkil edilemiyor. Bu mudur din işlerine hür
met? Müslüman Türk cemaatinin dinî hissiyat ve 
inancına bu mudur alaka? (DYP sıralarından alkış
lar). 

Gönül isterdi ki, Diyanet İşlerinin yüksek karar 
ve müşavere heyetinin vaaz, irşat ve sorulan sual ve 
cevaplan neşretmek • için, müstakil bir radyo istasyo
nu ve televizyon kanalı olsun. Yüzde 99'u Müslüman 
Türkün vergileriyle çalışan bu teknolojik muhabere 
cihazları vasıtasıyla millet daimî tenvir edilsin. Nüfu
sumuz artıyor, kültür münasebetleri inkişaf ediyor; 
din adamlarına her sahada, daha çok ihtiyaç hissedi
liyor. 

Sözlerimi bu mevzuda nihayete erdirmeden, meş
hur, Amerika Birleşik Devletleri kurucusu George 
Washington'un, Amerika halkına yaptığı veda nasi-
hatlan arasında şu nasihati hatırlatmakta fayda mü
lahaza ediyoruz : 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Atatürk'ten getir, daha iyi. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — «Bir 
milleti siyasî huzur ve saadete götüren imkân ve des
teklerin başında din ve ahlak gelir. Ahlaksız bir halk 
hükümetinin idareyi hayat etmesine imkân yoktur». 

Son sözümüzü ise Hazreti Muhammed'in - Sallal-
lâhü aleyhi vesellem- hadisi şeriflerinden hülasa ede
rek arz etmek istiyoruz: «İman etmek, ilim sahibi ol
mak ve ilmimize uygun hareket etmek». 

Hürmetlerimle efendim. (DYP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altunakar. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, milletvekillerinin konuşma üslubu ile ilgi* 
li usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit, yerinizden 
alayım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, önemli bir konudur; milletvekillerinin ko
nuşma üslubunda muhtar olmadıklarını ve lakayt ka
lınmayacağını ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, istediğiniz anlaşılmış
tır. Ancak, İçtüzükte bu konuda... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, müsaade edin. 

Sayın Başkan, Başkanlık Divanının tutumuna de
ğineceğim, müsamaha edilmemesi gerektiğine değine
ceğim; lütfen... Başkanlık Divanının tutumuna, sizin 
şahsınızı tenzih ediyorum, kişilerin dışında Başkanlık 
Divanını ifade ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, İçtüzüğün acaba han
gi maddesine göre? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
kanlık Divanının, bir milletvekilinin şu üslupla konuş
masına ısrara müsaade etmesini ben tenkit etmek is
tiyorum. Başkanlık Divanının bu tutumunu uygun 
görmüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 

konuşma hürriyeti yok mu? (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Milletveki
linin üslubuna da mı tahammül edemiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, aksini de siz söyler
siniz. 

Sayın milletvekilleri, sayın .milletvekili konuşurken 
sürekli rahatsız olma ya da üslup hakkında tartışma
lar vardı. Bu konuda Başkanlığın gösterdiği müsama
ha üzerinde söz aldılar. 

Sayın Bayezit yalnız, kısaca belirtin. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Ne yani, Fransızca mı konuşuyor? 

— 119 — 



T. B. M. M. R : 40 13 . 12 . 1986 O : 1 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Üslubuna 
karışamazsınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bir milletvekili şu 
kürsüde fikir özgürlüğüne sahiptir. Bu kürsüye çıktı
ğı zaman, inandığı her şeyi söyler; hatta, riskini göze 
alır, suç da işler. Bu milletvekilinin kısıtlanmaması ge
reken, milletvekilinin hiçbir zaman tenkit edilmemesi 
gereken bir özgürlüğüdür. Bunda müttefikiz. 

Ancak, yine bir milletvekili bu kürsüye çıkıp, Ata
türk devrimlerini kapalı şekilde de tenkit edebilir, açık 
şekilde de tenkit edebilir. Yine saygı duyarız; ama bir 
milletvekili şu kürsüden, sanki Mısır Parlamentosun
dan gelen bir milletvekilinin yarım yamalak Türkçesiy-
le şu heyete hitap edemez. (ANAP ve DYP sıraların
dan gürültüler). 

, FEYZULLAH YILDIR1R (Gaziantep) — Sözünü 
geri al. (DYP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Saym Bayezit, Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Dikkat edi

niz... Bana sıra kapağını vuran Doğru Yol Partili mil
letvekili arkadaşlarım; önce buna sizin müdahale et
meniz lazımdır. Kullanılan kelimelerin, üslubun en 
ufak bir benzeri sizin programınızda yoktur. Ben si
zin görevinizi yapıyorum. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Seni ne ilgi
lendirir? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, Başkanlık Divanının bir noktada dikkatini çek
mek istiyorum. Bazı akımlar bu memlekete balığa yu
karıdan inen serpme gibi gelmez. Bazı akımlar bu 
memlekete yaşadığımız olgular gibi, içinde bulunduğu
muz olgular gibi, yavaştan yavaştan, hafif hafif gelir, 
belli etmeden gelir. Lütfen, «içtüzükte bir madde yok
tur» diye, «İçtüzük kısıtlamıyor» diye, Anayasada kul
lanılan kelimelerin dışına, cümlelerin dışına, deyimle
rin dışına, günlük yaşantımızdaki kullanılan deyimle
rin dışına çıkılmasına müsaade etmeyiniz, müsamaha 
etmeyiniz. 

Saygılar sunarım. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bayezit. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, bir talebiniz mi 

var? 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Evet 

Sayın Başkan, sataşma vardır, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, kime sataşma 
var? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Efen
dim, dikkat buyurulursa, açıkça sataşma vardır; «Prog
ramımızda olmayan hususlar, Mısır'dan gelen bir par
lamento üyesiymiş gibi» sözler kullanılmıştır. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Grubunuz hakkında ne diye sataşma 
var? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — «Mı
sır'dan gelen bir parlamento üyesiymiş gibi» sözler 
kullanılmıştır; dolayısıyla grubumuza sataşma vardır. 

BAŞKAN — Grubunuzdan bahsediliyor, o konu
da söz veriyorum; buyurun. 

Yalnız o konuda; grubunuzla ilgili bölüm için söz 
veriyorum Sayın Çorapçıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konu hakkında 
söz almayı hiç istemezdim. Herkes kendi üslubu için
de konuşur. Esasen Sayın Başkanlıkça da bu üslup 
gereğince takdir edilmiş ve Sayın Altunakar'm sözleri 
kesilmemiş tir. 

Bu konunun bizim programımızda olup olmadığı
nın tenkidi hususu da Sayın Bayezit'e şu anda düş
mezdi. 

Diğer taraftan, İçtüzüğün 68 inci maddesi aynen 
şöyle demektedir: «Genel Kurulda kaba ve yaralayı
cı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir 
dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullan
mamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder». 
Saym Altunakar'm konuşması şu veya bu şekilde 
Türkçe'nin eski tabirlerini ihtiva etmiş olabilir; ancak 
takdir buyurursunuz ki, burada elfaz itibariyle, söz
leri itibariyle kimseyi, hiçbir grubu yaralayıcı bir söz 
söylememiştir. Esasen söylemiş olsaydı, Sayın Başka
nımız Sayın Altunakar'm sözlerini keserdi. 

Böyle bir söz söylenmediğine göre, Sayın Bayezit 
tarafından, bunun dışındaki hususlar bahane edilerek, 
bu kürsüden bu şekilde yüce Meclise hitapta bulunul
masını bendeniz fuzulî bulmaktayım, lüzumsuz bul
maktayım ve tekrar ediyorum, Sayın Altunakar'm 
sözlerinde hiçbir kimseyi, hiçbir grubu aşağılayan ke
limeler, yaralayan kelimeler yoktur. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Rejimi yaralıyor. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Bu 
itibarla, bu konuda kendilerine söz vermiş olduğun
dan dolayı, Sayın Divan Başkanını haksız bulduğumu 
ifade etmekten kendimi alamayacağım. 
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Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP ve DYP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma süre

mizin dolmasına çok az bir süre kalmıştır. 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdare
ler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 
510,509) 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (Devam) 
1. — Diyanet İsleri Başkanlığı 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesabı. 

BAŞKAN — Programımız gereği, Diyanet işleri 
Başkanlığı bütçesi ile kesinhesabı üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden, devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Söz sınaisi, Anavatan Parliisi Grubu adına Sayın 

Ziya Ercan'da, buyurun Sayın Ercan. 
ANAP GRUBU ADINA ZİYA ERCAN (Konya) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime 
başlarken, Avustralya'da 'Bulgar zulmünden kaçarak 
Türkiye'ye iltiica etmiş olan Bulgartotanlı vatandaşı
mız, Londra'dan saat 10.40'ta Türkiye'mize gelmiştir 
ve şu anda bizlerle beraberdir ve hürriyetine, kavuş
muştur; bu arada kendilerine hoş geldiniz der, memnu
niyetimi ifade etmek isterim. (Alkışlar) 

Muhterem milletvekillileri, huzurunuza, 1987 yılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde Aniavatan 

Öğleden sonraki programımıza kaldığı yerden de 
vam etmek ve saat 14.00'te toplanmak üzere oturuuruı 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 

PartMnlin görüşlerini sunmak üzere, gelmiş bulunuyo
rum; 'bu vesileyle hepimize saygılar ,sunarım. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Anayasa
mızın 136 nçı maddesinde, «Genel idare içinde yer 
atan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultu
sunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında ka
larak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 
edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine 
getirir» denilmektedir. 

Bu madde ile yeri belirtilmiş olan başkanlık, 
3 Mart 1924 yılında 429 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Halen yürürlükte olan 22.6.1965 tarih ve 633 sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki Kanunun 1 inci (maddesine göre, Diyanet İş
leri Başkanlığı, İslam Dininsin inançları, ibadet ve ah
lak esaslarıyla ilglilli işleri yürütmek, din konusunda 
toplumu aydınlatmak ve 'ibadet yerlerini yönetmekle 
görevli, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. 

Din görevlilerinin hizmeteritıi düzenleyip deneme
mek; din işleriyle ilgili konularda ilanı inceleme ve 
araştırmalar yapmak; dinî eserleri telif ve tercüme 
etmek; Müslüman vatandaşların millî ülkülere bağlı
lıklarını koruyucu ve inanç ayrılıklarının istismarını 
önleyici tedbirler almak; Musafların doğru basımını 
sağlamak; yurt dışındaki vatandaşlarımızı dinî konu
larda aydınlatmak; onların millî ülkülere bağlılıkla
rının devamını sağlamak ve her türlü aşırı oereyan-

I 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Sarti : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki U.un (Tokat), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 mcı Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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landan ve din istismarcılarından korumak; Diyanet iş-
lerti Başkanlığının görevlerindendir. 

Bu görevlerinin yanı sıra, 26.4.1979 gün ve 7/17439 
sayılı Balkanlar Kurulu kararıyla, hac seyahati ve or
ganizasyonunun Düyianet işleri Başkanlığınca yürütül-
masane karlar verilimiştjir. Bu kararın aımacı ise, hac 
ibadetini yerine getirmeik üzere, Suudü Arabistan'a 
gidecek vaitiandaşlarımızm bu seyahatlerini her çeşit 
çıkarlardan uzak, sağlık ve güvenlik şartları içinde 
yapmalarını sağlamak; hac ibad'et'in'in usulüne ve dev
letimizin onuruna yaraşır bir biçlimde yerine getiril
mesinde vatandaşlara yardımcı olmaktır. Ayrıca, 
11.4.1983 tarihli Babanlar Kurulu kararıyla da, umre 
seyahati işleminin yürütülmesi de Diyanet işleri Baş
kanlığına verilmiştir. 

Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; Diyanet 
İşleıü Başkanlığımız çeşitlli merhalelerden geçerek, 
bugüne kadar bazen övülmüş, bazen saldırıya uğra
mıştır. Her iyiliği ve kötülüğü yaratan Allah, dünya 
var oldukça iyilik ve kötülüğü beraber devam ettirece
ğine göre, elbetteki inananlara, inanmayanlar da ima
da, saldırıda bulunacaklardır; bu, işin tabiatıdır; bunu 
değiştirmek mümkün değildür. Aslında saldırıp da in
kâr edenler olmasa, o zaman inananllarm haklılığı ve 
değeri kalmaz. 

Kalkınmayı yalnız maddî değerlerle ifade etmek, 
demir ve çimento yığınlarından ibaret saymak, ka
naatimizce yanlıştır, 'büyük 'bir hatadır. Çöken bina
ları, yanan fabrikaları, baban gemileri, depreme uğ
ramış yerleri ve mekânları yeniden ihya etmek [müm
kündür, daha da iyisini inşa etmek mümkündür. Bir 
(milletin mıiıllî ve manevî 'değenleri tahrip edilirse, yı
kılmaya mahkûmdur, onu yenliden yapmak ve ihya 
etmek mümikün değildir ve bu çöküşü durduracak 
(güç bugüne kadar bulunamamıştır ve tarihten silin
memişlerdir. 

Sayın Başkan, muhterem nıliletvekiılleri; toplumu
muz, 'bazı yozlaşmış kafalar ve düşüncelerin tahribi 
neticesi çift standartlı • bir toplum haline gelmiştir. 
Aile yapısı 'bozulmuş, alile arası sevgi, saygı ve hür
met bağları kopmuş, limanımız maalesef yalnız kal
mıştır. Bu gidişe. ıbir an evvel dur demeli ve kâmil 
manada insanı yetiştirmemiziin gereğine (inanıyoruz. 
insanoğlunun yaratılması yla 'başlayan din ve vicdan 
hürriyeti, insanın tekâmül ve gelişmesinde en önemlli 
faktördür. Tüm medenî ülkelerin anayasallarında te
minat atana alınan idin ve vicdan, bizim Anayasa
mızda da teminat altına alınmıştır. Anayasamızın 
başlangıç kısmında aynen şöyle deniliyor : «Hiçbir 

düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, 
Türk varlığının Devletli ve ülkesiyle 'bölünmezliği esa
sının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Ata
türk nılilliyetçiıliği, ilke ve inkılapları ve medenlyet-
çiiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâik
lik ilıkesimiın gereği kutsal din duygularının, Devlet 
işlerine ve politikaya kesinlllitole karıştırılmayacağını;» 

Anayasanın 24 üncü maddesi; «Herkes, vicdan, 
dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şar
tıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılma
ya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlana
maz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz 
ve suçlanamaz. 

Din ve ahlâk eğitim ve öğretümi Devletin göze
timi ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ah
lâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutu
lan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışın
daki din eğitimi ve öğretimi ancak, kişilerin kendi 
isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine 
bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hu
kukî temel düzenlini kısmen d© olsa, din kurallarına 
dayandırımıa veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nü
fuz sağlamak amacıyla her ne suretle olursa olsun, 
dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.» 

Yukarıda da rifade ettiğimiz gibi, laikliği 'biz ma
nevî değerlerin korunmasında viicdan, dinî inanç ve 
ibadet hürriyetinin uygulanmasında ve din kültürü
nün geliştirilmesinde kısıtlayıcı bir unsur olarak an
lamıyoruz, aksine din ve vicdan hürriyetinin tam 
kullanılmasını, güvence altına ailınmasını isteyenler
den, 'buna inananlardanız; ancak, şöyle etrafımıza 
baktığımız zaman, 'bizden koparılıp da dış ülkeler
de kalan ırktaşlarımızın, Müslüman olan kısmının 
asimilasyona uğratılarak, onları imha ve yok et
mek için çeşitli çarelere ıbaşwrmuşlardır. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Dini irtica sayan sosyalist ülkeler görülmektedir. 
önce kişinin bünyesindeki manevî değerleri tahrip 
etmişlerdir, bunlar maalesef Türitiye'mlize de elleri
ni atmaktadırlar. Çeşitli vesilelerle yüce Türk halkı
nı, zaman zaman çeşitli yaygaralarla rahatsız etmek
tedirler. «İrtica var» yaygaraları kopararak, dinin ta 
kendisine saldıranlar, imam hatip liseleri, Kur'an 
kursları ve öiğrencileri çoğaldı dliye feryat edenler; 
hem milyonlarca insanı rencide ediiyor, hem de her 
yönden komik duruma düşüyorlar. 
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Din üzerinde, dinin fonksiyonları üzerinde, laik
lik ve uygulaması üzerinde Türkiye Ouınhuniyotli 
Devletinde, laikllik temel prensibine rağmen, din 'hiz
metleri de, din eğimimi de resmen devletin denetimi 
aıltındadur. Bu laikliğe sığar mı, sığmaz ımı tartışma
sını bıratalım, Batı tipi laikliğe belki sığmaz,* fakat 
'bizim kendimize göre blir laiklik uygulamamız var. 
Tarihî zaruretler icabı Türkiye tipi laiklik. 

Anayasa Mahkemesinin 15 Haziran 1972 'tarih 
ve 14216 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararında 
bunu -açıkça belli etmiştir. O halde, mefhum kargaşa
sına bir son vermelidir. Ne ile uğraşacağımıza karar 
vermeliyiz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye' 
nin, üzerinde uzlaşma sağlanamamış bir başka önem
li problemi daha vardır. Benden kırk sene önce bu 
mesele devam ediyormuş, benimle beraber kırk sene
dir bu mesele yine devam ediyor. Bu meselenin adı, 
toplumların hayatında önemli bir sosyal kurum olan 
din konusudur. Burada, din konusunu biraz açmak, 
ortaya koymak istiyorum. 

Demin de söylediğim gibi, din, sosyal bir kurum
dur. Bütün sosyal kurumlar gibi, - özellikle altını çi-
zerek söylüyorum - cemiyetin üstündedir ve konu hâ
kimdir, yani fertler dine yön vermezler, doğdukları 
zaman onu hazır bulurlar. İnsanlar dünyaya geldiği 
zaman kanunları, belli işleyişi asırlardır aynı olan din 
dediğimiz sisteme, kuruma girerler. Bizde gelenektir, 
çocuğumuz dünyaya geldiği zaman, ailemizin erkek 
büyüğü onun kulağına Ezan okur. 

Yine yeryüzünde, büyük tarihi, çeşitli tezahürleri, 
buhranları, savaşları ve sayısız inanışları olan - yine 
altını çizerek söylüyorum - en köklü sosyal kurum
dur. Dinin, insanlığa faydalı yaratıcı ve kalkındırıcı 
özelliğini tanımak, anlamak, bilmek gerekir. Herke
sin bilmesi ve unutmaması gereken bir gerçek daha 
vardır. Her milletin olduğu gibi, bu millete mensup 
olanların da bir dini vardır. Bu sebeple, dinin tarihî, 
psikolojik, sosyolojik gelişme ve etkilerini bilmeden, 
hesaplamadan, münferit bir olayı ele alarak, olayı 
büyüterek, yanlış ve sübjektif görüşler ileri sürmek 
fevkalade yanlıştır. Din gibi, dine taalluk eden fevka
lade nazik bir meselede büyük kitlelere nasıl hitap 
edileceği iyi kestirilemediği takdirde, fevkalade mah
zurlar doğabilir. Cümle yapısındaki veya üslubundaki 
en ufak nüanslar bile, büyük mana farklılıklarına ve 
çok değişik reaksiyonlara sebep olabilir. Dini ihmal 
veya inkâr etmek doğru olmadığına göre, onun men
fî tasallut ve saldırılardan kurtarılması, menfaat çev

relerinin taarruzundan korunması için, dine de ilim 
zihniyetiyle yaklaşılması ve ilim zihniyetiyle yetişmiş, 
ehil ellerde yönlendirilmesi gerekir. 

Demokrasinin memleketimizde gittikçe kökleşme
si yüzünden, artık siyasî iktidarlar din işlerine fazla 
müdahale etmiyorlar, edemiyorlar, etmeye imkânları 
yoktur. Daha çok halkın istek ve ihtiyaçlarına ilgi 
gösterirler ve göstermek mecburiyetini kendilerinde 
duyarlar. Din istismarı ancak din hürriyetinin çok 
sınırlandığı yerlerde bir mana ifade eder. Din mües
seselerine karşı yapılan gizli ve açık hücumlar, din 
hayatına yapılmakta devam eden müdahaleler sona 
erdiği takdirde, din istismarı da tamamen ortadan 
kalkacaktır. 

Din konusu bir uzmanlık konusudur. Din hak
kında laf ederken, konunun fevkalade hassas, istis
mara müsait incelikleri olduğunu bilmek zorundayız., 
Din konusunda yaptığımız birtakım yanlışlar, ina
nan insanlar arasında telafisi güç, geniş yankılar uyan
dırır. 

Din eğitimi her zaman bir inanç ve iman aşıla
ması manasına alınmamalıdır. Kendisine, din eğitimi 
verilenlerin, mutlaka orada gösterilenleri kendi şah
siyetinin bir parçası olarak benimsememesi ve uygu
lamaması gerekmez. Bunun içindir ki, laik ve de
mokratik ülkelerde din eğitimi rahatlıkla verilirken, 
totaliter ülkelerde bundan korkulmaktadır, işte bu
nun içindir ki, laik ve demokratik insanlar din eğiti
minden rahatsızlık duymazlar, ancak totaliter kafalı 
insanlar her zaman rahatsız olmuşlardır. Bu kafalar, 
halen Türkiye'de de her zaman olduğu gibi, mevcut
tur ve zaman zaman çıkışlarına sizler de şahit olmak
tasınız. 

Laik bir ülkede, kimsenin belli bir dini kabul ve
ya tatbik etme mecburiyeti yoktur; ama din denilen 
hadisenin neden ibaret olduğunu herkes bilmelidir, 
bilmek mecburiyetindedir. Üstelik bir kimse, kendi 
ülkesinde uygulanan, geçerli olan dini, tıpkı ülkesi
nin tarihini, coğrafyasını öğrenmek zorunda olduğu 
gibi, teferruatıyla öğrenmelidir. Laiklik, inanç hür
riyetidir; cahillik hürriyeti değildir. 

Gerçekten Türkiye'de demokrasi geliştikçe, din 
konusunda da gelişme vardır. Demin belirttiğim to
taliter ülkelerde dinin gelişmesine imkân yoktur. Dev
let, belli bir ideoloji koyar, o ideolojide yönlendirir; 
ama demokrasilerde belli ideolojiler yoktur, uzlaşma 
vardır. Uzlaşmanın olmadığı yerde, enjekte edilen 
konuların bulunduğu yerlerde din hürriyetine önem 
verilmez, din konu edilemez. Türkiye'de, 1950'lerden 
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önce, çok partili döneme geçilmeden önce din hür
riyeti, belli yapılardan geçtiğimiz için, pek fazla yok
tu; ama demokrasiye geçtiğimiz andan itibaren Tür-, 
kiye'de din ve vicdan hürriyeti gerçekten iyi bir çer
çeveye oturmuştur. O zamana kadar halkın ihtiyaç
larını karşılayacak ölçüde ilahiyat fakültelerimiz, 
imam hatip okullarımız, Kur'an kurslarımız yoktu, 
şimdi var. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, çok önem
li bir kural var : Otorite boşluk tanımaz. Boşluk bı
raktığınız yeri 'başka bir - otorite doMurur. Otorite 
'boşluk löanımaz. Boşluk bıraktığınız zaman, onu bir 
'başkası doldurur. Geçirilişte, dıin konusunu devlet 
ciddiyetle ele almadığı için hoşluk vardır. Devlet, 
bu boşluğu doldurmak (için, demokrasi dönemlimizin 
faydasından dolayı da ilahiyat fakültelerimi açmış, 
imam hatip liselerini açmış, Kur'an (kurslarını aç
mıştır. Hâlâ eksiği yok mu? Elbette var; ama bu ek
siklikleri tamamlamanın yolu ilimden geçer, ilimle 
bu meseleyi halledersiniz. Jilahliyat fakültesini açtı
ğımız zaman o şikâyette bulunduğunuz insanlar or
tadan kalkar. İmam hatip okullarını açtığımız za
man onlar ortadan kalkar. Kur'an kurslarına esikiden 
devlet el atmıyordu, başkalarının ellerinde idi. Şıiımdl 
biz, Anavatan Partisi olarak, onlara da el attık. Şim
di eksiği yok mu? Elbette var. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilier'i, üzerinde 
çokça konuşulan irtica konusunun da sosyolojiik ta
rifini yaparak sözlerime devam ediyorum. Zamanın 
sarflarına ıgöre, cemiyetin gelişmesine mani olmaya 
çalışan ve zararı yahut hiç değilse, faydasızlığı sabit 
olmuş eski bir düzene dönülmesinii isteyen sakat bir 
zihniyetin tezahürüdür. Başka bir deyimle, kurulu 
bir düzeni yıkıp, onun yerine eski bir düzeni kur
mayı amaçlayan, şuurlu olarak planlanan, program
lanan, lider bir kadroyu ihtiva eden, kitle Ihareke-
tine dönüştüğünde kontrolü zor olan sosyal bık ha-
ırekettlir. Görüldüğü gibi, İrticadan bahsedilebilmesi -
için bu geri zihniyetin ferdin malı olmaktan çıkıp 
sosyali şuurun malı haline gelmesi, sosyal bir muhi
tte oturması gerekir. Asgarî, şart olarak İrtica (iddiasın
da bulunabilmeye haklı olmak için, böyle bir zih
niyetin beli bir kitlede yaygın hale gelmiş olması 
lazımdır. 

Türkiye'de irtica konusu ortaya geldiğinde, mek
tebine mensup olduğum rahmetli Fuat Köprülü'den 
bir bilgi aktaracağım : 1928 yılında rahmetli Fuat 
Köprülü hoca, hurafe ve irtica yaygaralarına karşı, 
«İrtica var, gericilik hortluyor, yobazlar her tarafı 

kapladı» teranelerine karşı aynen şöyle diyor : «ir
ticai, gericiliği, softalığı, yobazlığı, hurafeyi dillere 
dolamanın manası yok. Bu konuda eksikliğkniz 
varsa, gerek bizzat din konusunda, gerekse bizzat 
din adamı konusunda ilme sığınmalıyız... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — tslamda din ada
mı yok. 

ZİYA ERCAN (Devamla) — ... dini daha ciddî 
ele alarak, ciddî dilim adamı yetiştirmek için ilahi
yat fakültelerini kurmak zorundayız. Gerçekten ir
ticadan kaçıyorsanız bunları kuracaksınız» 1928'de 
Fuat Köprülü bunları söyledi. Onun dedikleri bu
lgun meydana geldi. Bir ilim zihniyetine sahip oldu
ğumuz üçin de din konusunda belli noktalara kadar 
geldik; ancak, henüz kendilerini -1928'lerde bırakan
lar, irtica iddialarına devam edenler var. 

Sayın 'Başkan, muhterem (milletvekilleri; demokra
si ülkesi Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında, 
Türkiye'deki dinî eğitim müesseselerinlin adedi de
vede kulak derecesindedir. Eğitim yönüyle Batı Al
manya ile kıyaslama yapacak olur İsek; Almanya'da 
ilköğretim 9 yıldır, ilkokulun 1 inci sınıfından iti
baren son sınıfına kadar, her hafta 5'er saat din 
dersi vardır. Bu 5 saatten 1 saati mutlaka kilisede 
uygulamalı yapılagelımektedir. Alımanya'daki okulla
rın yüzde 90'ında din dersi mecburidir; yüzde 10, li
selerde ise, isteğe bağlıdır. Almanya'da normal bir 
liseyi bitiren bir gencin tahsil hayatı 'boyunca gör
düğü din dersi saati toplamı 1962'diir. Bizde imam-
hatip lisesinden mezun olan bir gencin gördüğü din 
dersi süresi ise 1504 saattir. Ayrıca, Almanya'da bu 
manada 34 yüksekokul var iken, bizde 9 tane ilahi
yat fakültesi vardır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Diyanet 
İşleri Başkanlığı, kendisine ayrılan bu bütçe şart 
lan 'içerisinde, bir taraftan yurt içi hizmetler verme
ye devam ederken, yurt dışındaki yaklaşık 4 milyon 
vatandaşımıza da hizmet götürmeye gayret etmekte
dir. 

Anavatan Partisi iktidara geldiğinde, ülkemizde, 
yaklaşık 22 bin civarında camiiimiz kadrosuzdu. 
1984 yılında 25 bin kadro tahsisli kararı alınmış Olup, 
iki-üç sene içinde yeni yapılacak camiler de düşü
nülerek, bu hizmetin, azamîde 1987 yılı sonuna ka
dar •tamamlanacağına inanıyoruz, Türkiye'de imam-
sız cami bırakmamaya karar almış olan hükümetimiz, 
bu karar doğrultusunda gayret göstermeye devam et
mektedir. 
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Yurt dışındaki vatandaşlarımızın durumu, şüphe
siz, çolk önem taşımaktadır. Bu vatandaşlarımızın iba-
döblerini yapabilmeleri, yabancı telkinlerden ©ikilen
memeleri, dininden ve inancından kopmamaları, örf 
ve âdetlerimiz (içinde yaşamalarını sağlamak için Di
yanet İşleri Başkanlığı yurt dışı büroları ve burada 
daimî ve geçici olmak üzere 440 tane kadroları var
dır. 

Hedefimiz, toplumun ihtiyaç duyduğu insan tipi
ni en ideal ölçüde yetiştirmektir. Bu da, ancak, genç 
dimağlara Allılah sevgisini, insan sevgisini, vatan, mil
let ve Bayrak sevgisini yerleştirmekle mümkün oila-
caktır. Böyle bir nesil, yarıhlarnmızın gerçek temina
tıdır. 

Sayın Başkan, muhterem millet vekilleri; söz bu
raya gelmişken, muhalefet partisi sözcüsü miılıletvelkiüi 
arkadaşımızın, Diyanet İşleri Vaikfının harcama ve 
uygulamalarıyla ilgili olarak değindikleri konuya kı
saca temas etmek istiyorum. 

Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki, biz bura
da Diyanet Işterli Başkanlığının bütçesini görüşüyo
ruz, Diyanet Vakfının değil. Diyanet Vakfı, kanunun 
çerçevesi içinde kurulmuş bir vakıftır ve Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne bağlıdır. Zamanı geldiğinde ve il
gili olan müfettişlerce teftişini geçirmekte ve gerekli 
kanunî işlemler yapılagelmektedir. Ancak 1980 yılın
dan bu yana, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu 
edilmeye başlandığında, muhakkak şekilde Diyanet 
İşleri Vakfı gündeme getirilmekte ve temcit pilavı 
gibi her defasında, her yerde önümüze sunulagelmek-
tedir. İtimat edin, inceleyin ve bütün konularda ve 
ortaya getirilen tüm iddialar da aynı iddialardır. Dev
letin gerekli denetim merkezleri ve denetim yapan 
kurumları bu vakıflar üzerinde ve bu kurum üzerin
de hassasiyetle duruyor, inceliyor ve ilgili raporlarını 
da yayınlamıştır. Şu güne kadar beş, altı seneden bu 
tarafa en ufak bir cezaî müeyyide geldiğini henüz 
görmedik. 

Bu arada Diyanet İşleri Vakfının harcamaları ile 
ilgili birtakım konularda her daim önümüze getirile-
gelmekte ve maalesef pek çok kimseyi de rahatsız 
ve rencide edegelmektedir. Konu bilinmediği halde, 
sadece bir turistik seyahat düşüncesi veya anlayışı 
içerisinde değerlendirilerek, burada yapılan harcama
lar ve seyahate iştirak eden Müslüman vatandaşlar 
dinlenmeden ve onların bilgilerine başvurulmadan 
sathî ve ımdî birtakım mütalaalar ile yorum yapılma
ya gidiliyor ki, kanaatimce bu da yanlış ve hatalı
dır. Çünkü bu seyahat yorucu ve meşakkatli olan bir 

seyahattir. Bir yere 15 günlüğüne turistik bir seyahat 
için gitmiyorsunuz. Dinin bir görevini yerine getir
mek için ve ömrü boyunca o aşk içerisirtde yaşayan 
Müslüman vatandaşın bir vazifesini ifa ettirmek için 
götürüyorsunuz. Kaldı ki, şu günlerde mevsim sıcak
lara gelmiş ve 60 derece, 70 derece sıcaklığın olduğu 
bir ülkeye götürüyorsunuz. Dolayısıyla bunu düşünen 
ve vatandaşın rahatsız olmaması için Türk Devletine 
ve vatandaşına yaraşır bir biçimde Hac vazifesini 
eda edebilmesi için, gerek hükümetimiz ve gerekse 
Arabistan hükümeti bazı şartlar ortaya koymuştur. 
Her şeyden evvel, Arabistan hükümeti kuvvetli bir 
organizasyon istiyor ve muhakkak şekilde bu devle
tin kendisinin takip edebileceği bir organizasyon is
tiyor ve onun içindir ki, hükümetler bu vazifeyi Di
yanet İşlerine ve harcamasını da Diyanet İşleri Vak
fına bırakmıştır. Burada seyahate katılan kişilerle 
görüşmek lazım. Sadece kulak dolgusu bilgilerle ko
nunun üzerine gidilip de onun halledilmesi mümkün 
değil. 

Ben, kısmet oldu bu seyahate iştirak ettim. Gör
düğüm manzara şu ki, oraya vasıtanıza binip de iki 
arkadaşınızı yanınıza alıp bir seyahat düşüncesi içeri
sinde giderseniz yolda kalırsınız. Çünkü Hac ibadeti 
belli zamanda, belli mekânda, aynı anda yapmak zo
runluluğunu getirmiştir. Yoksa keyfî olarak ben bu
gün yapayım, sen yarın yap, öbürü diğer gün yapsın 
diye bir kayıt yok. Niçin? Belli bir mekânda, belli 
bir yerde bir anda bulunmak mecburiyetindesin. Sa
dece Türkiye vatandaşı olarak değil, bütün dünya 
Müslümanları olarak. 5 milyon insanın bir anda Ara
fat'ta bulunduğuna farzedin. Siz bunu kuvvetli bir 
organizasyonun dışında nasıl tahakkuk ettirebilirsi
niz? Arafat Meydanında güneşin sıcaklığı 80 derece
dir. Siz bu vatandaşın her türlü hastalığa rağmen, 
kaldı ki bizim Türkiye'den gelen Müslüman'larımızın 
da yaş ortalaması yüksek olduğu için daima korun
maya muhtaçtırlar. Tabiî bütün bunlar yapılırken, 
bütün bu hizmetler verilirken, takdir edersiniz, bazı 
orijinal masraflar da olacaktır. Dış bir ülkeye git
mişsiniz, birtakım darlıklardasınız, lisan bilmiyorsu
nuz, çevreyi bilmiyorsunuz, hiç kimseyi tanımıyorsu
nuz ve orada bir ihtiyacınızı gidermek için belki size 
servetinizi bağışlayın deseler bağışlarsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ercan, lütfen toparlayın efen
dim. 

ZİYA ERCAN (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 
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Kaldı ki, Diyanet İşleri Vakfı sizden servetinizi -
istemiyor. Belli ölçüler içerisinde tanınan birtakım 
kanunî paralarla harcamayı yaptırıyor ve kendi har
caması dışında, hacının parası artıyorsa, onu da iade 
ediyor. Şimdi bütün konular böyle iken, burada, turis
tik bir seyahate gider gibi, her zaman bunu temcit 
pilavı gibi öne sürmenin, tahmin ediyorum, biraz 
insafsızlık olduğu kanaatindeyim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hükümetimiz bu teşkilatın 
itibarını, itibarımız olarak görmekte ve meselelere bu 
hassasiyet içerisinde yaklaşmaktadır. 

Bu vesileyle Anavatan Partisi Grubu ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlarken, 1987 Yılı Diya
net tşleri Başkanlığı Bütçesinin aziz milletimize, Baş
kanlık Teşkilatına hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla .(ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
Komisyon adına Sayın Alaattin Fırat, buyurun 

efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine, 
Plan ve Bütçe Komisyonumuzda bir ilave yapılmış
tır. Toplam 350 milyon lira olarak yapılan bu ilave
nin 100 milyon lirası, program 111'de 200 harcama 
kaleminde, genel merkezden yurt içine, özellikle kal
kınmada öncelikli yörelere gönderilecek elemanların, 
din adamlarının irşat hizmetleri için verilmiştir. 150 
milyon lirası ise, yine genel merkez personeline - ki 
bugüne kadar bu imkândan mahrum idiler - araç ve 
servis araçları alımı için konulmuştur. Üçüncü konu
lan miktar ise, hizmet içi eğitimin daha etkin bir ha
le getirilebilmesi için 100 milyon lira ilave yapılmış; 
böylece genel yönetim ve destek hizmetleri için toplam 
8 milyar 19 milyon 877 bin, toplumun dinî konular
da aydınlatılması ve ibadet yerlerinin yönetimi için 
58 milyar 681 milyon 123 bin, hizmet programına 
dağıtılamayan transferler için ise, 781 milyon lira para 
konularak, toplam Diyanet tşleri Başkanlığının Büt
çesi 67 milyar 482 milyon olarak bağlanmıştır. 

Başta Diyane.t İşleri Başkanlığı olmak üzere, Dev
letimize ve milletimize hayırlara vesile olması dile
ğiyle yüce heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahsı adına lehte Sayın Mehmet Zeki Uzun, buyu

run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Muhterem 
Başkan, yüce Metalisin değerîıi üyeleri; Dıiyanelt îşle-
rii Başkanlığının 19187 Malî Yiı Bültçesi hatamda şah
sî görüş ve temennlileriSmıi arz ve ifade ettirmek üzerle, 
huzurlarınıza gelmi'ş Ibulunuyioruim. Bu vesli'teyle yüz 
yıllarca büyük bir gayrejt ve fedakârlıkla yüce â\nU 
ımlize hiztmelt öden erbabı ilmî ve dfolli irfanı hayırla 
ve rahmetle anar, d!in ve memleke^oııiziin Ibefkası, aziiz 
mM'dbiırnliızını huzur ve saladdt için haliiıslhanıe hizmet 
ve gayret sarf dden din görevlisi arlkadaişllarılrnıza şür-
ranlarıımı ısıunar, hepinizi saygı ve mulha|b!be|t!İe se'lam-
lanlm, 

Saygıdeğer mlill̂ tivekıileri, tarilhlimliz içeriıslinlde Is-
lam'iıyeitli'n seçkim bir yeni vardır. Tarihî zamanlar 
içerfoinlde okulun, yolun, ışığın, Devlet ellimin gir-
mıeidiiği yurjt (köşelerimde inisanımız, Mamıiye'tliın insan 
sejvtglîslini esals alan mianâvî disiplini ile ayaklta kalaihil-
miışltJir. Türk Miİleltii büyük ailelerden, tecrülbeîıerlden 
ıgeçımıiış/Üir. Mutlu zaferler yanınjda, büyük bozgunlar 
da lyiaşaımıişitır. Güçlü devldtfler kurumuş; fakaıt uzun 
Mrej!: deiviirlerii de gjörmülşitür. Tarlilh boyunca devletin 
'bjfimaıye eldici etlini her zaman yanımlda giöreımeyen, 
insanıimız, varlığını felamiiye'tiin bu manevî diiısliplinü 
ile IHoruiyalbilmiş, hayaltını böiyıliece surdürefhitaiışitıir. 

TarilhiiTDizJde ölüyü soyan, güiçisüze saldıran, dev-
l'öt malını yağmalayan örnekler yoksa, bunu İslami-
yeltin ânsam terlbliyesine dair verilerine borçluyuz. Kul! 
hakikini Allalhın lenıgtm aıflfödîdi'liğinin duşundla bırakan 
Islamî prensip, tarihimizi maddeci, yağmacı bir ta
rlilh oiîmakltan kurtanrnı#tır. Zira telalmliyell'te ölçü 
ımıaldlde değildir. Ferdi, cemiiyeftiin kurldu yapan an
layış, dihltı'ıyar dlünytamıızı çeşfiltUi blok çıkar ve kavga
larının arenası yapmuşjtır. Bugün dünyada vicdanları 
Isiartsıan end'işe, değer ihükimıü maldlde olan düşüncenin 
yaptığı taihrilbaıtitır. Ölçtü madlde olunca <evlıaft ana ba
bayı menfaaltı ollduğu müldjdeltlçe söver; tüccar müş-
iteriyi çıkarı .oHduğu iç/in aldlaltır; asker cerihede men-
fatı varsa savaşır. 

Türk MİlleitSi olanak, slon yüzyıllar içerisinde yaşa-
dığumız mlilllî s&risırttılar, iyti tıafalil editaellildlir. Millî 
ıgeri'lamıelerilm'iz, daima dünde yozlaşma ile paralel bir 
seyir taklip eltmliışıtir. Bu bize mıaftieryalliislt akımların 
Ihediİyesildiir. Medenî olmayı, dlinden uızak olmak du
rumunda gören zihniyet, yeni yöüilşenlerin gönüllerine 
ayıp, günıafa, yaısak m'öflhulmlan yerine, başka mef
humlar kloylmluişlar; ayıplı, günahlı nesiller ydtlişjbir-
miışlerldlir. Blizl medenî dünyanın gerisıinldle bırakan 
bu ayıplı, günahlı nesilleridir. Kopenhag, Berlin, Ati
na ve Panis ıslokaklarıntiıa Türkiye aieyfoinjde nüma-
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yiiışler yapanlar, işlte bunlardır. Eşsiz tadhinde soygun, 
gasp nedir ibiîmeyen millet, yakın geçmSşlte toplu soy- . 
Igunlar, yol kesmeler, işyeri işigaieri ile karşılaşmıştır. 
Devlıdt malı, kul hakkı: âdeta dokunulmazlar arasın
da sayılmaz oflmuşjtur. Dün Fatsa'da, Adana'da, Tar-
suıslta sergilenen ölıülmılieriın, yarım ıbu çaiğdaş bilmez
likle yeniden sergilenmesinden korku ve enjdlişe duyu
yoruz, İnançlarıma, gelem/ekllednıe, örf ve âkteltleninıe 
isaylgıık, alhlakılı şahlsiydtıier ydtliştıirimedikçe, ne iş veri
mi, ne de ıpüyaısa ahlakı sağlanalbilir. Bu sebeple po
lis ve kanun gücünün yanana, dinin içitiimai düsliıplün 
kaidelerini koymak zorundayız. Ferdü huzurumuz, 
aile saadetimiz, miiHdt bültıünMğürntüz buna bağlıdır. 

Diyanet (işleri Başkanlığına 1937 ,Bü|t)çeisli kalem
lerini, harcamalarım verirken, bu "tarihî ve aktüel 
gerçekleri iyi değerieridüımek zorunda ve durumun
dayız. Din müessesesi, toplumun ortak değeridir. Bu 
sdbeple, din konusunda konuşurken, bin düşünüp, bir 
kfcmıuşmak zorundayıız. Din konusunda konuşurlken 
ve yazarken, iMulbu iyi seçmek, /mlilidt çoğunluğunu 
gfücendirmemıdk medbuniiyeltlindeyliz. l)yi nliiydtli de ol
sak, konuşmalarda veya yazılarda yapltığımnz blir üs
lup yanlışı, millet çoğunluğunu gücendirmeklte, kıyıda 
Iklöşöde sayısı üçü beşli geçmeyen istismarcılar varsa, 
fbu üslup yanlışı onların işine yaramakladır. Sayısı 
az da olisa, kıyıda ıkJöşede görülen bu i'sltismarcıkr, ba
zı aydınların, bazı köşe yazarlarının, bazı yazar ç'i-
zerlerimüızin bu üslup yanlışlarından isitlifade etmeSdte-
dirler. Yurdunu, devlertM, dinini, mlilidtıirjii seven bü
yük çoğunluğu kandırmak, kendi saflarına katanak 
için, devlet düşmanları, ıbu üîsılup yanlışlarını kötüye 
kullanmakta, ftleit etmek/tedirter. 

»Burada bir tespfütinui arz etmek MyOrum. Son 
(halfalarda Türk basınında, iMca tartışmaları artmış 
Ibukınmallotadır. Hepümiz gördük, irbica tartışmaları, 
Dflyanöt adının dışında cereyan dtimekltedir. Bunu, şüp
hesiz, Diyanet İşleri (Başkanlığı yöneticlilterinlin, dini 
de, devletli de çok iyi değerlendüren dikkalHerine, di
siplinli çalışmalarına bbrcluıyuz. Diyaneıt İşleri Başkıan-
lığımız, irtlica tartışmalarının dışında kalatoillmişse, 
Türfldîye'de din hizamatleri beHi bir seviyeye, seviyeli 
bilr merhaleye ulaşmış demekitir. Bunun için, Diyanet 
Dişleri Başkanlığı yörue/t'iöilerîine, bu dikkat ve disip
linleri sebebiyle, huzurlarınızda teşekfkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli rriiieftlvetoileriî .Diyaneit İş
leri Başkanlığının 1985 .Malî Yılı Büjbçesli hakkımda 
ıgörüş ve temennilerimi belhitlirlken, Diyaneft .tşleri 
iBaşkanlığı Bültçesinin bir yıl öncesine göre yüzde 55 
oranında artmış bulummaisı karşısında, memnuniye- ( 
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'timi arz ettimliştilm. Bu yıl da, bir yıl öncesine göre 
arltış oranını incelediim. d986 Yuh Bütçesine göre, Di-
yanıdüin, 1987 Bütçesinin, 19851den daha ileri oran
da, yüzde 59,6 oranında arftitıjğını, geçen yıl 42 mil
yar 274 milyon İra olan toplam rakamın, bu yıl 67 
milyar 482 mtilyon TLIye çulkltığını gördüm. Bu arltış, 
şüphesiz memnuniyet vericidir. Ancak, şunu da arz 
©deyim ki, bu atftjşkr dalha çok personel giderleridir. 
İMülteakıip yıllarda, diğer hlilzmıet alanlarında da buna 
paralel gelişmeler yapılması, halisane temennimfızdir, 
Diyanet işleri Başkanlığı hıizmdüerti için devletin büt
çe imkânları es'irgenmemeîldlir. Devldt, din hıizmdtle-
rine ne klad'ar harcama vıe yaltıırım yaparsa, devlet 
ve miilllletin bültünleşjtlirillmdsi için, karşılığını kat kıalt 
ahr. 

(1985 yılında, diyanet tarihinde ilk defa camilerin 
Ibakim, onanım ve temlizlği için mültıevazıi b!ir ödenek 
koymuştuk. Memnuniyetle ifade - edeydim ki, birkaç 
yıl içerisinde, özellikle tarihî ve turüsftJik camuleriırrii-
zfin temlizlk, bakım ve düzeninde gözle görülür bir 
iyileşme müşahede olunmuşjtüır. 

İBAŞK1AN — Sayın Uzun, J!ü/tlfen toparlayalım. 
MEHMET ZElKlt UZUİN (Devamla) — Hemen 

Sayın Başkanım. 
Yurt içinde ve yuırt dışında birleştirici, bütünleşti

rici irşat programları, bu kalemdeki ödenek, memnu
niyetle gördüm ki, yüzde 266 oranında artırılmış; da
ha çok artırılabilseydi, milletlimizin bütünleştirilmesi 
açısından, şüphesiz daha ileri mesafeler alınabiliirdi. 

1985 malî yılı Ibütçesi üzerinde görüşlerimi belirtir
ken, Diyanet personelinin yan ödemelerinde emsal 
kuruluş personeline göre bazı mağduriyetler bulundu
ğundan yakınmıştırn. O yıldan bu yana yan ödeme
lerde bazı mesafeler alınmıştır; fakat bazı kadro un
vanlarında (valiz gibi, eğitim merkezi müdürü gibi) 
ilave tedbirler getirilmesi gerekmektedir. Bu yıl, bu 
tedbirlerin de alınacağını ümit ediyorum. 

iki yıl önce konuşmamda, Diyanet İşleri Başkanı
nın protokoldeki yerinin ele alınmasını söylemiştim. 
Bu konuda bir tedbir alındığını bugüne kadar görebil
miş değiliz. Zamanı gelince her halde bir iyileştirme 
görülecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesiyle bu teşkilata verilen ödenek
lerin bire bin verircesine millî birlik, millî bütünlük 
olanak yeşermesini temenni ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Uzun. 
Hükümet adına Devlet Bakam Sayın Kâzım Ok-

say; buyurun Sayın Bakan. 
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KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın iBaşkan, bir 
hususu açıklamak istiyorum. Sayın. Uzun, konuşma
sında «Asker cephede menfaati için çarpışır» buyur
dular, söylediler. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Vatani
nin menfaatti için çarpışır, doğru söyledi. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Asker cephede yal
nız vatanı için, toprağı için, bayrağı için çarpışır. 
Tashihini isHliyorum; lütfen. 

BAŞKAN — Sanıyorum aynı anlamda söytemliş-
lerdir. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Aynı 
şeyleri söyledi. 

KADİR DEMİR (Konya) — Paşam, aynı şeyleri 
söylediniz. 

BAŞKAN — Vatan menfaati olarak anlaşılmıştır 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri 
Başkanlığı 1987 yılı bütçe tasarısıyla ilgili olarak ge
rek grupları adına, gerek şialhsı adına görüşlerini ifade 
eden arkadaşlarımıza şükranlarımı ifade ederek sözle
rime 'başlamak istiyorum. 

Devletlimizin bütçe 'imkânları içerisinde Diyanet 
İşleri Başkanlığının hizmetlerinde, geçen yıla göre yüz
de 60 onanında bir artış öngörülmüştür. Değerli kat
kılarınızla bu gerçekleştiği tekdirde, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesi 67 milyar 482 milyon Türk Lirası
na ulaşmış olacaktır. Bu imkânla din hizmetleri yurt 
içinde ve yurt dışında etkinlikle yerine getirilerek, va
tandaşlarımızın millî ülkülere, millî ve manevî değer
lere bağlılıklarının geliştirilmesine ve millî birilik ve 
beraberliğin teminine çalışılacaktır. 

Bugün din hizmeti, devlet elliyle en ücra köye ka
dar uzanmış, her cami, devletin tayin ettiği münevver 
din görevlileri eliyle aydınlatılmaya ve doldurulmaya 
başlanmıştır. Unutmamak lazımdır kli, dinin ehil el
lerde olmadığı zamanlarda bunlardan hem din, hem 
de devlet ve millet zarar görmüştür. Onun için, vatan
daşlarımızın ihtiyaç duyduğu din hizmetlerinin sağlan
masını, Cumhuriyet döneminde bizzat devletimiz üst
lenmiş ve bu amaçla anayasal bir kuruluş olanak Diya
net İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığının en büyük problemi 
olan ve yıllarca din hizmetlerinin aksamasına ve halt
ta bu hizmetlerin ehil olmayan ellere geçmesine sebep 
olan kadro ve istihdam meselesi, ilk defa hükümeti
miz döneminde kökten hallediknliştir. Halen 5 000 

olan kadrosuz cami, 1987 yılında serbest bırakılacak 
kadrolarla doldurulmuş olacak, Diyanet İşleri Baş
kanlığının kadrosuz cami problemi olmayacaktır. 

Kadro verilmesi ve bu konuyla ilgili olarak Diya
net Vakfıyla birtakım ilişkiler kurma konusunda bazı 
beyanlar oldu. Bunların sureti katiyede varit olmadı
ğını ve böyle bir üthamı şiddetle reddettiğimi ifade et
mek istiyorum. Camilere kadrolar, mülkiyetinin Di
yanet Vakfına, şuraya veyahut buraya bağlı olması 
esasına göre değil, hepimizin bildiği gibi, vilayetlerde 
ve kazalarda mevcut sıralama cetvellerine göre yapıl
maktadır. Bu konuda sıralama cetvelleri üzerinde en 
ufak bir yer değiştirme olmadığını da keza, memnu
niyetle ifade etmek işiyorum. Bundan sonraki hedef, 
bu kadrolar eliyle ülkemizin manevî kalkınmasını sağ
lamak olacaktır. 

Din hizmetlerini yaygınlaştırmak maksadıyla 1987 
yılında da toplu işyerleri, hastaneler, cezaevleri, çocuk 
ıslahevleri, okulllarda dinî konferans ve (seminerler ter
tip edilecek, vaaz ve 'irşat sohbetleri yapılmasına ağır
lık verilecektir. 

Din hizmetlerinin, verimli olarak gerçekçi bir şe
kilde halkımıza sunuliabimesi, millî birlik ve beraber
liğimize hizmet eden, vatandaşların dinî vecibelerini 
yerine getirmelerine yardımcı olan ve kendilerine reh
berlik eden; çağın ve toplumun gelişen ihtiyaçlarına 
manevî yönden cevap verebilen din görevlilerinin mev
cudiyetine bağlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu ihti
yacı karşılayabilmek, ehil ve liyakatli elemanlar istih
dam edebilmek amacıyla açmış olduğu 7 eğMm mer
kezinde din eğitimi hizmetini vermekte, personelini 
hizmet öncesinde ve hizmet içinde sürekli olarak eği
time tabi tutmaktadır. Nitekim, 1984 ve 1986 yıllarında 
düzenlenen kurs ve seminerlerde, toplam 11 bin per
sonelin eğitimi sağlanmıştır. 1987 ve 1988 yıllarında 
da, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan per
sonelin eğMm eksiklikleri giderilecek ve 6 bin dola
yındaki görevlinin hizmet içi eğitimi sağlanacaktır. 

Personelin din konularında araştırma yapmasını ve 
İhtisaslaşmasını sağlamak amacıyla Suriye, Ürdün, Mı
sır ve İngiltere'ye burslu olarak toplam 14 personel 
gönderilmiştir. 1987 ve 1988 yılarında 8 eleman daha 
bu amaçla yurt dışına gönderilecektir. 

özellikle, kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan 
camilerde mecburî hizmetli olarak istihdam etmek 
amacıyla 324 imam hatip lisesi öğrencisine burs ve
rilmiştir. 1987 ve 1988 yıllarında en az 500 imam ha
tip lisesi öğrencisine burs verilmesi planlanmıştır. Ay
rıca, halkın ve özellikle çocukların din eğitimi ilhti-
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yaçlarını resmî müesseselerde karşılamak, Kuran-ı Ke
rimi ve dinî bilgileri resmi denetim altında öğretmek 
için Kutan kursları açılmaktadır. Ayrıca, yaz ayların
da camilerde düzenlenen kurslarda da, yüzbinlerce öğ
renciye Kuran-ı Kerim ve dinî bilgiler öğretilmiş, na-

'maz sureleri ezberletilmiştir. 
Türk vatandaşlarının, kendi kendilerine başka yol

lar arama mecburiyetinde bırakmamak için, resmî 
kursların yaygınlaştırılmasına ve bunların disiplinine 
büyük önem veriyoruz. Kuran kursları, bugün her 
hafta sonu ve başında; gönderine şanlı bayrağımızın 
çekildiği, altında İstiklâl Marşımızın okunduğu, Allah 
sevgisi yanında, valtan sevgisi, insan sevgisi ve bay
rak sevgisinin de aşılandığı eğitim müesseseleri haline 
gelmiştir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) 

Yayın yoluyla toplumun din konusunda aydınlatıl
ması hizmetleri de, geliştirilerek devam etmektedir. 
1986 yılında her ay 100'er 'bin tirajlı Diyanet Gazetesi 
ve Diyanet Çocuk Dergisi çıkartılmış, 22 çeşit dinî 
kitap 1 milyon 115 bin adet ve 25 blitı adet çocuk ki
tabı ise, 375 bin adet basılmıştır. Şunu özellikle ifade 
donök istedim ki, Diyanet yayınları, dinî ve millî bü
tünlüğü temine yönelik ve muhtevaya ve kaliteye ulaş
mış bulunmaktadır. 

1987 ve 1988 yılarında her yaştaki çocuklarımıza 
hitap edecek dinî, millî ve ahlakî motiflerin yer aldığı, 
edebi çocuk kitaplarının yayınlanmasına ağırlık veri
lecektir. özellikle de, çocuklara yönelik olmak üzere, 
İslam dinini tanıtan, ahlakî ve millî konuları da içeri
sine alan kısa metrajlı filmler hazırlattırılacak ve böy
lece toplumun görüntülü yaym yoluyla aydınlatılması 
da sağlanacaktır. 

1971 yılındiajn beri Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
özellikle işçi yurttaşlarımızın yoğun bulunduğu Avru
pa ülkelerine din hizmeti götürmek suretiyle, onların 
vatana ve millî ülkülere blağllıiklarını koruyucu ve kuv
vetlendirici çalışmalar yapmakta, dinî konularda ay
dınlatılmalarını sağlamaktadır. 'Bu amaçla, her yıl Ra
mazan ayında yurt dışına geçici süreyle din görevlisi 
gönderilmektedir. Nitekim, 1986 yılı içerisinde, Ra
mazan ayında 385 din görevlisi geçici süreyle yurt 
dışına gönderilmişidir. 

Ayrıca, yurt dışındaki yurttaşlarımızı sürekli ola
rak dinî konularda aydınlatmak amacıyla bir ila üç 
yıl süreli din görevlileri de gönderilmektedir. Halen 
yurt dışında görevli sayısı 420tye ulaşmıştır. 

Yine, ilk defa, hükümetimizin sağladığı bir imkân
la din görevlilerinin yurt dışındaki derneklerden ücret 
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almasıyla ilgili problemler giderilmiştir. Bu konuda, 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Türk Kültür Varlığını 
Koruımıa Fonundan sağlanan 495 kontenjanından ya
rarlanılması temin edilmiştir. Şüphesiz, bu kadro ve 
kontenjanlar da, yurt dışı hizmetlerimiz için yeterli 
görülmemektedir. Bu sebeple, 150 kontenjanın daha 
sağlanılması hususundaki çalışmalarımız sürdürülmek
tedir. 

Bilindiği gibi, 1979 yılından beri Diyanet İşleri 
Başkanlığınca yürütülen ve en çok takdir ve tenkit 
edilen bir hizmet alam da, hac ve umre organizasyon
larıdır. Bu organizasyonlarda Diyanet İşleri Başkanlı
ğının üstün başarı sağladığı ve bu hizmetten halkımı
zın memnun bulunduğu, bizzat tarafımdan da müşa
hede edilmiştir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bu sayede, yurttaşlarımızın sağlık ve güven
lik içerisinde, huzurlu bir şekilde, devletimizin vakar 
ve onuruna yaraşır bir 'biçimde hac farizasını yerine 
getirmeleri sağlanmıştır. Bu konuda, hacıların sömü
rülmesi gffibi, blir hususun varit olmadığını da açıklıkla 
ifade etmek Myorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu üzerin
deki çalışmalar Başbakanlıkta devam etmektedir. Bu 
'kanun tasarısı, herhalde kısa zamanda huzurunuza ge
tirilecek ve böylece, burada bulunmayan insanlara ya
pılan ithamlar da sanıyorum sona erecektir. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu, Genel Başkan Yar
dımcımız Mehmet Keçedilerlin çekmecesinde değil, 
Başbakanlıkta inceleme safhasındadır; bunu da bir 
kene daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca, Din İşleri 
Yüksek Kurulu da, herhalde 1987 yılında yeniden dü
zenlenecektir. 

Sayın Ulusu döneminde yapılan bir soruşturmanın 
gereği, yine kendi dönemlerinde neticelendirilmiştir; 
askıda bırakılmış ve takip edilmemiş hiçbir husus 
mevcut değildir. Ayrıca, davanın geri alınması da söz 
konusu değildir. Oradaki 14 iddia, laiklikle değil, ida
rî tasarruflarla ilgilidir. Bu hususta yapılan dava so
nucunda, bir kısmından beraat edilmiş ve neticede 
dava düşmüştür. 

Ayrıca, İbrahim Düzyol'un YÖK'e atanması me
selesiyle de Diyanet soruşturmasının bir alakası ol
madığım da açıkça ifade etmek istiyorum. 

öğrenci, vesair dernekler ile ilgili beyanın, Sayın 
Sevinç tarafından adresinin yanlış seçildiğimi ifade et
mek istiyorum. Anayasamızın 136 ncı maddesinde, 
Diyanet İşleri Başkanlığının, laiklik ilkesi doğrultu
sunda bütün siyasî görüş ve düşüncelerin dışında ka
lacağı ifade edilmişitir. Bizim bakan olarak görevimiz, 
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Diyanetin her işine karışmak değil; aksine, teşkilat ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet arasındaki 
gerekli irtibatı sağlamak olduğu açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle bazı ko
nulara da kısaca değinmek 'istiyorum : Diyanet İşleri 
Başkanlığı, milletimizin manevî kalkınmasını sağla
mak, toplumda millî birlik ve tesamüdü güçlendirmek, 
insanlarımızı din konusunda (aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek maksadıyla kurulmuş; varlığını 
Anayasadan alan bir Cumhuriyet müessesesidir. Ana
yasamızın - biraz evvel de sözünü ettiğim - 136 ncı 
maddesiyle kendisine tevdi edilmiş bulunan görevleri, 
büyük Atatürk'ün Türk milletine vazgeçilmez bir ha
yat tarzı olarak çizdiği laiklik ilkesi doğrultusunda ve 
her türlü siyasî görüş ve düşüncenin dışında kalarak, 
yerine getirmenin üstün gayreti içerisindedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, 'birleştirici ve bütün
leştirici din ve irşat hizmetleri, her çeşit baskı, taas
sup ve hurafelerden uzak bir anlayışla, Cumhuriyeti
mizin demokratik ve laik karakteri gözönünde tutula
rak verilmektedir. Böylece, milletimizin manevî alan
daki ihtiyaçları, bizzat devlet tarafından karşılanmak
ta ve demokratik rejim için tehlike teşkil edebilecek 
takımların gerçekçi ve akılcı tedbirlerle önlenilmesine 
çalışılmaktadır. 

Manevî kalkınma, her toplumda yaşama hakkı 
kadar aziz ve önemıli bir ihtiyaç olarak görülmüştür. 
Nitekim, Batı 'laisizminim en çağdaş 'boyutlarla ya
şandığı ülkelerde de bu ihtiyaç, parti programları
na dahi girmiş, eğitim kurumlarında ve sosyal ha
yatın ter alanında kendisini hissettirmiştir. 

Alman Halik Partıisünin programında Hıristiyan-
lılk, Alman kültürünün, Alman millî hayatımın esas 
direği addedilmiştir. Yine ıbaşka hir partinin prog
ramında, «Hıristiyanlık şuurunu derinleştirmekten 
milletimizin tekrar doğmasını bekiıiyoruz» ifadesi 
yer almaktadır. Batı ülkelerimin pek çoğunda bir öğ
renciye ilkokul birinci sınıftan, lisenin sonuna ka
dar 1 000 ila, 1 700 saat arasında din dersi 'oku
tulmaktadır. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Mecburî değil 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — Bu üniversitelerde, üniversite öğrencilerinin 
ibadet etmeleri için gerek üniversite binalarında, ge
rekse öğrenci yurtlarında kiliseler, Müslüman öğ
renciler için ise, mescitler imşaa edilmiştir. Batı Al
manya'da halen 5 protestan, 12 katolik olmak üze
re, 17 iilahiyat yüksekokulu mevcuttur. Tren istas-
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yomlarında, havaalanlarında, hastanelerinde ve ceza
evlerinde insanların ibadet ihtiyaçlarını karşılarnak 
için özeli 'bölümler ayrılmış, haslarına din adamla
rı görevlendirilmiştir. 

Dünyanın süper 'devletlerinden birisi olan Ame
rika dolarının üzerinde «Allah'a, inanıyoruz» ibaresii 
yer almaktadır. Bu da gösteriyor ki, din, tarihin baş
langıcından hugüne kadar en iptidai toplumılardan, 
en medenî toplumlara kadar her devirde insanlığın 
mıailı olmuştur. Dinî yönden yanlışa ve inanç hoş
luğuna düşen toplumların gelecekleri hiçbir zaman 
aydınlık olmamıştır. Nitekim, cumhuriyetimizin ku
rucusu Büyük Atatürk, çeşitli vesilelerle yaptığı pek 
çok (konuşmalarında, dinin lüzumlu bir müessese ol
duğunu, dinsiz milletlerim devamına imkân olımadi-
ğını, defalarca ifade etmişlerdir. Atatürk, 'bir ko-
nuşrn'asımda şöyle 'diyor; «Türk Milleti daha dindar 
olmalıdır. Bütün sadeliğiyle dindar 'olmalıdır. Dinime, 
hizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle ina
nıyorum.» diyerek bu konudaki görüşlerinâ pekiş
tirmek 'istemiştir. 

İnanç boşluğu, insaniları ve 'toplumları felakete 
sürükleyen en 'büyük gaflettir. Bu boşluğun millî 
bünyemizde yol açtığı tahribatları, yatkın geçmişte 
acı önnekilerle yaşadık. Tarih boyunca yapılan sa
vaşlara 'baktığımızda, devletleri yıkmak, milletleri 
'tarih sahnesinden «itebilmek için, önce din müesse
sesine saldırıldiğı görülmüştür. Bizde de böyle ol
muştur. Devletin en güçlü olduğu dönemlerde iç ve 
dış düşmanlarım ıtertip ve tahrikleriyle önce millî 
ve manevî değenler tahrip edilmiş, sonra da devlet 
çökertilmeye çalışılımıştır. Mıilletümiz hu oyunların ya
bancısı 'değildir. Bugün de aynı tuzaklarla karşı 
karşıya bulunmaktayız. Devlet ve miMet düşmanla-
ırı karanlık emellerine nail olabilmek için, insanla
rımızın inançlarına pusu kurmuştandır. Çünkü, inanç
ları yıkılan bir toplumu ortadan kaldırmak, düş-
manJlar için kolay 'bir yoldur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
ötekiler devlet dairderimde karargâh kurmuş Sayın 
Bakan. . 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam-
ila) — Bizim için aslolan yol ise, linançlarımıza ve 
Büyük Atatürk'ün koyduğu ilkelere sımsıkı sarıla
rak Türk Devletini, Türk Milletini muasır medeni
yet seviyesine yükseltmektir. Böylece düşmanların 
oyunları 'bozulacak, kurdukları tuzaklar geri tepe
cektir. 
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Din ve vicdan hürriyetiyle, laiklik prensibi Ana
yasamızda 'birbirini tamamlayan hükümler olarak 
almıştır. Bu iki 'kavramın çatışma halinde olduğu
nu düşümmek ve (laikliği dinsizlik diye yorumlamak 
'büyük 'bir yanlıştır. Keza, l'aıikliği inançlar üzerinde 
'baskı aracı olarak ku'Uanımak isteyen çevrelerin de 
bu ilkeye karşı olanlar kadar gaflet ve delalet içe-
ırisiinde olduklarını huzurlarınızda ifade ©tmelk isti
yorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Din ve laiklik konuşumda derin 'bir hassasiyet 
İçerisinde olan Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konu
daki görüşlerini 5 Ocak 1981 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünde açıklarken, «Laikllik 
dinsizlik demek değildir. Laiklik vicdan özgürlüğü
dür. Laiklik dinin devlet işlerindeki sınırının çizil
mesidir» demişlerdi. Yine Ağrı'da yaptıkları 'hır ko
nuşmada, «Nasıl ki, ben namaz kılan, oruç tutan, 
Hacca giden, zekât veren arkadaşıma karışmıyorsam, 
bunları yapmayan arkadaşıma da o karışamaz, çünkü 
dinimiz bize der ki; «AllaMa kul arasına kimse gi
remez. Atehim ıbu konuda onları meımur etaıedıi» 
sözleriyle laikliğin ne olduğunu açık bir şekilde or
taya koymuşlardır. 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Tamam, ora
da beraberiz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devam
la) — 1 Ağustos 1983 tarihinde Kastamonu' 
da yaptıkları konuşmalarında da «Dinimiz mukad
destir, herkes dinî ibadetinde, ayininde serbesttir. 
Hiç kimse bunu istismar edemez; etmek isteyenler 
çıkarsa, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da gerekli cezalan görürler» demek suretiyle din is
tismarına da karşı çıkmışlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Konya'da yaptıkları 
bir konuşmalarında Atatürk'ün, dini sayan bir kişi 
olduğunu ve aslında din düşmanı olmadığını söyler
ken, Büyük önderin bu yönüyle toplumda yanlış 
anlaşıldığını ve yanlış anlatılmaya çalışıldığını üzün
tüyle ifade etmek istemişlerdir. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bu 
mesaj kimlere?... Bu mesaj sizlere. 

(DEVLET BAKANI KÂZIM OKİSAY (Devamla) 
— Müsaade ederseniz son olarak Sayın Cumhurbaş
kanımızın din eğitimiyle ilgili görüşlerini de sizlere 
aktarmak istiyorum: «'Okullarda din dersini hakika
ten münevver hocalardan, münevver öğretmenlerden 
öğrenirse, o çocuk, kendisine bu şekilde yanlış bil
gileri veren kişilerle mücadele edebilir ve «hayır, o 
öyle değildir, biz bunu okuduk, .bu böyledir» diye

bilir. Eğer öğrenmezse, okullarda öğretilmezse, aile
sinden de bir şey görmezse, dinî terbiyesini nereden 
alacak çocuk? Okullarda okutulan din bilgisi laikli
ğe aykırı değildir. Binaenaleyh, okullarımızda okuta
cağımız çocuklarımız da bu gibi hurafelerin, yan
lış bilgilerin tesiri altında kalmayacaktır.» Bu açık 
fikirler karşısında din ve laiklik kavramları üzerin
de yeni tarifler aramanın ve birtakım yersiz tartış
malara girmenin manası yoktur. 

Şunu da vurgulamak istiyorum ki; Türk Mıiile
tini inançlarından koparmak mümkün değildir. De
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Tür
kiye'de, herkes inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir. 
Masum inançları sanık sandalyesine oturtarak, bun
dan yıkıcı sonuçlar elde etmeye çalışmak veya dev
let düzenini çağdışı zeminlere çekmek amacıyla bir
takım karanlık teşebbüslere girişmek hainlerin ve 
zorbaların işidir. Türk Devleti buna asla izin ver
meyecektir. (ANAP sıralarından «Bravo Sayın Ba
kan» sesleri, alkışlar) 

ISayın milletvekilleri, inanç, her millet için vaz
geçilmez bir ihtiyaçtır. Devlet bu ihtiyacı karşıla
mak mecburiyetindedir. Aksi halde, millî bünyemiz
de inanç boşluğu meydana gelir ve bu boşluk, de
mokratik rejim için tehlike teşkil edebilecek güçler 
tarafından doldurulmaya çalışılır. Asıl tehlike bu
dur. Laik devlet dindarlığı suç saymaz, inançları 
baskı altına almaz, inançların yargılandığı bir Tür
kiye ise düşünülemez. 

PAŞA SARIOĞUU (Ağrı) — İrticai saymıyor 
musunuz?.. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Tarihte inançların korku ve baskıya mağlup ol
duğu bir devir yaşanmamıştır. İnanç önündeki her 
engeli, her barikatı erdemle aşmıştır. Islamın aydın
lığında Ortaçağ karanlığı yaratmak isteyen teşebbüs
ler varsa, bunlar da, gerçek inanç sahiplerinin erde
mi karşısında boğulmaya ve yok olmaya mahkûm
dur. Bizim görüş ve düşüncelerimizde hiçbir karan
lık nokta yoktur. Millî ve (manevî konulardaki gö
rüşlerimiz kamuoyu önünde pek çok kere ve açık
lıkla ifade edilmiştir; ayrıca Meclis zabıtlarında da 
yer almıştır. Savunduğumuz fikirlerde, hür zihinle
ri ve hür vicdanları inciten, Büyük Atatürk'ün ilke 
ve inkılâplarına aykırılık taşıyan hiçbir unsur yer 
almamıştır, alması da mümkün değildir. 

ıPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Atatürk'ü alet et
me ikide bir. 
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iDEVUET BAKAM KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Milliyetçiyiz ve muhafazakârız; Atatürkçüyüz ve 
dindarız; milletimizin inançlarına saygılıyız, laikliği 
yürekten benimsiyoruz ve inandığımız değerlerle 
iftihar ediyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri) Bütün 'bunların yanında, bunların yan yana telaf
fuz edilmesi suç sayılmamalıdır. Atatürkçülükle din
darlığı -bir arada telif edemeyenler, onun din konu
sundaki düşüncelerini ve özellikle Şubat 1923 tari
hindeki Balıkesir Paşa Camiinde verdiği hutbeyi bir 
Ikere daha okumalıdırlar. O hutbesinde Atatürk şöy
le diyor: «Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür, Al
lah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinizde olsun.» 
ıDevam ediyor: «insanlara feyz ruhu vermiş olan di
nimiz son dindik-, en mükemmel dindir. Çünkü dini
miz, akla, mantığa, hakikate uygundur ve mutabık
tır. Eğer akla, mantığa ve hakikate uygun olmasay
dı, bununla diğer ilahî tabiat kanunları arasında te
zat olması icap ederdi» Devam ediyor, «Efendiler, 
camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalk
mak için yapılmamıştır. Camiler, itaat ve ibadet ile 
beraber, din ve dünya için neler yapmak lazım gel
diğini düşünmek; yani meşveret için yapılmıştır, iş
te, biz burada, din ve dünya için, istikbal ve istikla
limiz için, bilhassa hâkimiyetimiz içn neler düşün
düğümüzü meydana koyalım. Ben, yalınız kendi dü
şüncemi söylemek istemiyorum, hepinizin düşünce
sini almak istiyorum; millî emeller, millî irade yal
nız bir şahsın düşünmesinden değil, bilumum millet 
fertlerinin arzularının, emellerinin muhasalasından 
ibarettir.» Atatürk'ün Balıkesir Paşa Camiinde ver
miş olduğu bu hutbe, Türkiye'deki ilahiyat eğitimi 
veren bütün okullarda ve aynı şekilde Diyanet işleri 
Başkanlığının bütün müftülüklerinde asılı olarak da 
bulunmaktadır .< 

Sayın milletvekilleri, biz hükümet olarak, din 
hizmetlerini beka ve hayat davamız açısından son 
derece lüzumlu görüyoruz. Ancak, bu hizmetlerin 
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde topluma mal edil
mesini, devlete ve rejime zarar verebilecek eylem ve 
davranışlan akamete uğratacak bir şuur ve muhte
va içinde verilmesini ve gereğini de varlığımızın de
vamı için önemli ve hayatî bir mesele olarak ad
dediyoruz. 

Millî varlığımızı tehdit eden manevî problemleri
mizi; insanlarımıza Allah sevgisini, vatan, millet ve 
bayrak sevgisini aşılayarak, ahlaklı, şahsiyetli ve fa
ziletli bir insan tipini Türk nesline kazandırarak, 
sevgi, barış ve kardeşlik duygularını geliştirerek aşa
cağız. 
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Hükümet, olarak, üzerine gitmekten çekindiğimiz 
hiçbir olay yoktur; çekinmedik ve çekinmeyeceğiz, 
müsterih olun. istismarcıları sade biz değil, Türk 
halkı da yakından tanımaktadır. 

Yüce heyetinizi bu duygularla selamlıyor, Diya
net işleri Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesinin aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

;BAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, aleyhte Sayın Musa Ateş. 
Buyurun Sayın Ateş. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığı 1987 
'Malî Yılı Bütçesi aleyhinde, kişisel görüşlerimi açık
lamak üzere, yüksek' huzurlarınızda bulunmaktayım. 
'Hepinizi sonsuz muhabbet ve saygılarımla selamla
rım. 

Sözlerime başlamadan önce, samimî bir inancı
mı belirtmek isterim, bu da kendime göre; başarı
larımın tüm sırrı, maneviyata inancım sayesinde ol
muştur. Bunun için, maneviyata karşı gelmem müm
kün değildir ve olamam da, Tek amacım, bu son
suz deryaya, bir molekül nispetinde katkıda buluna
bilmektir; bulunabilirsem kendimi bahtiyar addede
ceğim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ölmez 
önderimiz Atatürk, 1923 tarihindeki bir söylevinde, 
«Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sa
hipleri yetiştirmek lazım ise, dinimizin felsefî ger
çeğini inceleme, araştırma ve öğretme bakımından, 
ilme ve fennî kudrete sahip olacak seçkin ve hakikî 
din bilginlerini yetiştirecek yüksek müesseselere ma
lik olmalıyız» diyorlar; çok doğrudur. (ANAP sıra
larından «Bravo, çok doğru» sesleri) «Çok doğru
dur» diyorlar, ben de doğru diyorum. 

'Bilindiği "gibi, her bilim kurum ve kuruluşları
nın asıl görevi, kendi branşında eleman yetiştirmek
tir. Diyanet 'işleri Başkanlığı, tüm kurum ve ku
ruluşlardan çok farklıdır; zira, asıl görevi, dinimi
zin manevî yönünü teşkil eden, maneviyatın esasına 
uygun, dört başı mamur, kâmil insan yetiştirmek
tir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) Yani, çiğ-
iğini gidermiş, her gözün {göremediklerini gören, 
her akim, her mantığın idrak edemediklerini bulan 
ve uygulayan, dört başı mamur insanı kâmil yetiştir
mek demektir, işte üzerinde durulması gereken hu
sus da budur. 

Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı, böyle ermiş in
sanları yetiştirmiş midir? Başka bir deyimle, böyle 
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devam ederse, yetiştirebilecek mi? Yetiştiremiyorsa, 
mütekâmil dinimizin manevî yönünü gereği gibi ye
rine getirmemiş olmuyor mu? 

KiAiDlR DEMİR (Konya) — Diyanetin görevi 
ğil ki o. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Bu durumda kalır
sa, mevcudiyetinde yarar var mıdır? Doğrusunu söy
lemek gerekirse, günde 72 bin insan gücünün har
canması, 100 milyarlara yakın bir paranın sarfı is
raf değil midir? Dinimize göre israf haramdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bize 
düişen görev, Diyanet İşleri Başkanlığını, dinimizin 
manevî yönüne layık, dört başı mamur, kâmil in
san yetiştirmek durumuna getirmektir. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) İşte asıl sorun 
buradadır. Yapılması zorunlu olan; mütekâmil di
nimizi, şekilcilikten, desinlerden, hurafelerden, bid at 
ve sonradan ilave edilen tüm -teferruattan ayıklayıp, 
manevî ıgereğinin esasını yerine getirmektir. Aksi 
takdirde, dinimize ters düşmüş oluruz; dolayısıyla 
yapılacak tüm uğraşlar da boşuna olur. 

Şekilcilikle yapılan ibadet Kur'an'a aykırıdır. 
Evet, Âliimran Süresinin 191 inci ayeti, Tövbe Su
resinin 12 nci ayeti, Nisa Suresinin 103 üncü ayetin
de, «Onlar. Allah'ı ayakta iken, otururken, yan ya
tarken, konuşurken, gezer halde iken, çalışır halde 
iken anarlar» diye buyurulmaktadır. 

'Bilindiği gibi, namaz Farsçadır, Arapçası salât-
tır; «Sala» in Büyük Lügattaki anlamı ise, «Anmak» 
tır. Bu ayetlerin buyruğuna göre, ibadetin şekli 
ve zamanı yoktur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri... 
NÜH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Şekli 

de var, zamanı da var; «yoktur» olur mu? 
IMUSA ATEŞ (IDevamla) — Maneviyata gel de 

konuşalım üstadım. Gel maneviyat ehli pazarına 
konuşalım seninle, gelde konuşalım maneviyat paza
rında... /(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın rnıiiletveküeri lütfen... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Na

maz vaktinde kılınır. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Hurafeyi burada kes

mek gerek, şekilcilikle değil, hal gerek, dille değil. 
(Gülüşmeler, «Bravo» sesleri) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) - Cuma
ya gel, 

BAŞKAN — Sayın Ateş, devam edin. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Müsaade buyuru

nuz, kusura bakma, özür dilerim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; evet, 
bilerek, görerek, anlayarak inanmak, imanın şartla-
rındandır. Bilmeden, görmeden, anlamadan inanmak 
gaflettir; akıbeti de hüsrandır. Bunda bir. yanlışlık 
var mı efendim? Nitekim, Kırr'an-ı Kerim, körü kö
rüne inanmayı istemez; silk sık şu hitapları tekrar
lar: «Bakın, görün, düşünün, hatırlayın, ibret alın, 
aklınızı işletin» buyurur. Aynı zamanda, Şûra Sure
sinin 192 ve 195 inci ayetlerinde, «Apaçık Arap di
liyle uyaranlardan olmam için, onu Cebrail senin 
kalbine indirmiştir.» 

Duhân Suresinin 58 inci Ayetinde, «Ey Muham-
med; 'biz, öğüt alırlar diye Kur'an-ı senin dilinde 
indirdik, kolayca anlaşılmasını sağladık.» 

İbrahim Suresinin 4 üncü Ayetinde, «Kendilerine 
apaçık beyanda bulunsun diye, her peygamberi ken
di milletinin diliyse gönderdik.» 

Yusuf Suresinin 2 nci Ayetinde, «Biz onu anla-
yasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.» di
ye buyur uluyor. Bu gerçekler dinimizin anlaşılmasını 
şart koşuyor. Buna göre, ibadetlerin ve diğer husus
ların Türkçe olarak yapılmasını emrediyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Yanlış. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Kur'an-ı şey etme
yelim lütfen; yanlış olabilir; Kur'an yalan söyle
mez. 

ölmez önder Atatürk, 1930 tarihindeki bir söy
levinde, «Kur'an tercüme edilmesini emrettim. Bu da 
ilik defa olarak Türkçeye tercüme ediliyor» diyor
lar. 

Hazreti Muhammed, «Çocuklarınızı kendi çağına 
ıgöre değil de gelecek çağa göre yetiştiriniz» diye 
buyuruyorlar. (ANAIP sıralarından «Doğru» sesleri.) 

Kur'an-ın buyruğu ile Hazreti Muhammed'iın söz
leri böyle iken, fakir, fukaranın çocuklarını Kur'an 
kurslarına teşvik etmek, anlaşılmayan Arapça dilin
den, eski Türkçe yazıda tekrar İsrar etmek düşündü
rücüdür. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Düşün, dü
şün. 

MUSA ATEŞ ^Devamla) — Bu yavrularımızın 
gelecekleri de kaygı vericidir. Bu davranış, Allah'ın 
küllüşeye kaadiri mutlak olan ilahi sıfatlarına da 
aykırıdır. Zira, Allah tüm âlemlerin hareketlerin
den, durgunluklarından, hal dillerinden ve her dil
den anlayan Rabbilalemindir. Arapça dilinde İsrar 
etmek maksatlıdır. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
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Esasında bu yanlışlar, mütekâmil dinimizin özel
liklerini bilmeyen, cahil din adamlarımızdan kaynak
lanıyor. örneğin; «Kelime-i şahadet getirmeyen Cen
nete girmez» diyorlar. Demek oluyor ki, insanlığa 
hizmet etmiş, insanlığı medeniyetin en üst düzeyine 
ulaştıran nice bilim adamları, diğer hak peygamber
lerin ümmetleri olsalar dahi, Cennete girmezler de, 
her türlü kötülükleri yapanlar, kelime-i şahadet ge
tirdiklerinde, ellerini kollarını sallayarak o bilinme
yen Cennete gideceklerini zannediyorlar. {ANAP sı
ralarından gülüşmeler) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Doğrusu bu. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — O doğru değil, bu

rada yeri yok. 
ıBAŞKAN — Sayın Ateş devam edin. 

MOSA ATEŞ (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, vatanımızı, namusumuzu düşman
dan kurtaran Ulu önder Atatürk'ün, devrim ve la
iklik ilkesi dahil, tüm ilkelerine karşı bilerek tez
gâhlanan irtica ve hu ilticanın icraatlarından olan, 
en basiti şapka giymeyi günah sayıyorlar, başörtülü 
olmayanları şiddetle ıkınıyorlar, insanlık hasietleriyle 
bağdaşmayan çağdışı olan şeriatı getirmek istiyor
lar; buna 'benzer tüm mantık ve aklın kabul etme
diği icraatları benimsiyorlar. İşte, gerçek dinimizin 
düşmanları da bunlardır. 

Ölmez Atatürk 1923 t̂e «Bizi yanlış yola sevk eden 
soysuzlar, bilirsiniz iki, çok kere din perdesine bürün
müşler, isaf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle ai
data gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, 
görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harabe
den fenalıklar hep din örgüsü altındaki küfür ve kö
tülükten gelmiştir» diyor; bu, çok isabetli bir gö
rüştür, ve gerçektir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sahteciler. 

MUSA ATEŞ (Devamla) — Evet, 
Peygamberimiz Hazreti Muhammed de, «Müspet 

bilimine kadar ilerlerse ilerlesin, siz onun ilerisi-. 
ne geçiniz» diye buyuruyorlar. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yüksek 
müsamahanıza sığınarak, bu İlâhi Nur'a zerre kadar 
hir katkıda bulunabilmek amacıyla, kendime ait bir 
görüşümü yüksek değerlendirmemize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, toparlayın lütfen. 
MUSA ATEŞ (Devamla) — Zaten bitiyor Sayın 

Başkanım. 
Bu söyleyeceklerime dikkatinizi çekiyorum ve di

yorum 'ki, asıl ile usul, ilim ile amel, madde ile mana
nın tüm özellikleri bir insanda tekmil olmayınca, o 
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kimse dört başı mamur kâmil insan olamaz. (Alkış
lar) Buna itiraz var mı? Bu genel çerçeve dahilin
de tüm formülleri bulup tatbik etmekle, ancak ma
neviyatın öngördüğü kâmil insanları yetiştirmiş ola
cağının inancındayım. Takdir, bu ilahî merhaleye 
ermişlere aittir. 

IBenim acizane görüşüm şudur: Maneviyat dev
rimleri yapmak, yeni icatlarda bulunmaya, yeni yeni 
çağları yaratmaya mani değil, tam aksine, onları 
yaratan ilahî itici bir kudrettir. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

Şunu da ilave edeyim: Millî birlik ve beraberli
ğimizi temin etmek, bu Cennet vatanımızı ve asil 
ulusumuzu çağdaş uygarlığın en üst düzeyine ulaş
tırmak; her yönüyle olgun, yetişmiş, çağdaş görüş 
sahiplerinin sayesinde olacaktır. 

'Bütçenin, halkımıza yararlı ve uğurlu olmasını 
diler; beni içtenlikle dinlediğiniz için teşekkür eder, 
hepinizi sonsuz muhabbet ve saygılarımızla selam-
iarım.{Alkışlary 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Sayın mile!tvekillefi, Diyanet İşleri Bütçesi ve Ke-

sinhesâbı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. So
rusu olan arkadaşların isimlerini tespit ediyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Baye-
zit, hatibin üslubu hakkında söz istiyor Sayın Baş
kan; kendisine söz verin de konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,' lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — So
rum var, Sayın Başkan. 
- iBAŞKAN — Soru soracakları kaydediyoruz efen

dim. 
Kaydettiğimiz soru sahiplerini sırasıyla okuyo

rum: Sayın Sevinç, Sayın Üçok, Sayın Taştan, Sa
yın Bayezit ve Sayın Sanoğlu. 

Kayıt işlemi bitmiştir; Sayın Sevinç, buyurun. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başka

nım, sayın bakandan cevaplandırmasını istediğim ilk 
soru; GlNTAŞ'ın (Gıda, İnşaat, Neşriyat Türk Ano
nim Şirketi) ortakları iklimlerdir? Açıklarlarsa mem
nun olurum, 

İkinci sorum: Diyanet İşleri Başkanlığı eski müf
tü ve vaizlerinden İsmail Bakır'm, Manisa'da bir 
yurtta ölü olarak bulunduğu iddia edilmektedir; bu 
doğru mudur? Ölüm sebebi acaba öğrenilmiş midir; 
intihar mı etmiştir, yoksa öldürülmüş müdür? Sayın 
bakanın bu konuda cevap vermesi acaba mümkün 
müdür? 
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Vazifesi başında, Devletin ve Diyanet tşleri Baş
kanlığının resmî idealine bağlı olduğu için öldürülen 
Üsküdar Müftüsü Hasan Ali Ünal'ın, katillerini ele 
verecek ve ölümünü aydınlatacak belgelerin bulun
duğu dosyanın Başbakanlık müfettişlerince hazır
landığı; fakat bu raporun İstanbul Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askeri Savcılığına gönderilmediği ve dola
yısıyla öldürülen vatandaşımızın muhakemesinin yan
lış sonuçlanmış olduğu iddia edilmektedir; bu doğru 
mudur? 

Ayrıca, 1982 yılı Hac mevsiminde her birinden 
30'ar Suudi Arabistan Riyali yolsuzluğu yapıldığı 
ve yapanın da... (ANAP sıralarından «Soruyu nere
den aldın kim yazdırdı sana bunları? Ona götür o 
okusun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bu yolsuzlukta 
bulunan ve herbiri 10 Suudî Arabistan Riyali olma
sına karşın, 40 Suudî Arabistan Riyalini.fatura ede
rek, bu dönemde büyük bir yolsuzluk yapıldığı, yine 
Diyanet müfettişleri tarafından rapor haline getiril
miştir. Bu raporun neticesi acaba Diyanetçe olgun
laştırılıp neticeye ulaştırılmış mı? 

Teşekkür ederim. 
MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — Aslı yok söy

lediklerinin. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sen de mi ora

daydın yoksa? 
IBAŞKAN — Sayın özdemir, sayın milletvekilleri 

lütfen karşılıklı konuşmayalım. . 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) -

Soruların tümüne birlikte cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Üçok. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, hü
kümetten 3 soru sormak istiyorum : Bunlardan bi
rincisi, 3 Aralık 1934 tarihli ve 2596 sayılı Anaya
sanın 174 üncü maddesi ile güvence altına alınmış 
bulunan, Bazı Dinî Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kanun ve buna bağlı tüzüğün hükümleri ortada iken, 
Sayın Bakan, başında bulunduğunuz Diyanet tşleri 
Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık sınavını 
tamamlayan 10, 12, 15 yaşındaki çocuklara fes ve 
sarık giydirilmesini yasaya aykırı bulmuyor musu
nuz? 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Sarık değil, 
öğren, öğren. Hâlâ öğrenemedin. Ben sana bir tane 
hediye edeyim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Burada resimleri 
var. 5 değil, 10 değil, 20 değil; küçücük çocuklara, 
yasaya aykırı olarak birer fes ve sank giydirmek 
modası almış yürümüştür. Kanun çiğneniyor. Bu 
hususta Sayın Bakan ne diyor? 

İkinci sorum, ayda bir çıkan ve sanırım yılda 
-Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda bah
settikleri rakam olduğu için tekrar ediyorum- 1 mil
yon 200 bin adet baskı yapan Diyanet Gazetesi, din
sel ve ulusal günleri topluma tanıtmak, yansıtmak 
görevi yaptığını her vesile ile dile getirdiği halde, bu 
yıl da geçen yıllarda olduğu gibi, 23 Nisan, 19 Ma
yıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ele alınıp işlenmemiştir. 
Oysa bazı tarikat şeyhleri ve padişahlarımızın ha
yatları, bu aylık gazetede geniş yerler verilerek anla
tılmış, övülmüştür. Ancak bu gazete, 1986 yılında 
«Ayın Tarihî Olayı» adı ile bir sayfa açmıştır. Kimi 
kez ulusal günümüzü sadece bir iki cümle ile duyu
rur olmuştu. Ne hikmetse, bu kasım ayında çıkan 
Diyanet Gazetesi, bu «Ayın Tarihi Olayı» sayfası 
ya da sütununu gazeteden kaldırmıştır. Oysa bu ga
zetede, geçtiğimiz kasım ayı içerisinde Halit Güler 
imzasını taşıyan yazı ile «Sovyetler Birliğinde gör
düklerim» ya da «Erzurum'da bir cami imamı ile 
mülakat», «tslamda sanat, sanatkârlar», «Edirne Ca
miî imamı ile mülakat» gibi sütün sütun yazıları koy
muşlardır, yer almıştır. 

Bize, ülkemizi ve bu ülkede kutsal inançlarımızın 
gereklerini özgürce yerine getirmemizi sağlayan Ata
türk'ten tek kelime ile bahsedilmemiştir. Acaba, Tür
kiye'yi yüzde 99 Müslüman hale getiren ve bugün 
özgürlüğümüzü borçlu okluğumuz Atatürk'ten bah
setmemek için mi bu «Ayın Tarihi Olayı» sütünü 
kaldırılmıştır? 

Sorularım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Üçok. 
Sayın Taştan... 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Bir sorum daha 

var; bir soru daha sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Kısaca rica edeyim efendim. 
KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, so

rular bitmez o zaman. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hac konulan üze

rinde daima söz ettim. Bunun tekrarından sıkılan gö
revliler ve hükümet üyeleri var; isim zikretmeksizin 
burada da açıklığa kavuşturdular, âdeta tekrarından 
şikâyetçi oldular; ama ortada şikâyetler dururken 
ve bu şikâyetlerde biz milletvekillerine yansıtıldığı sü
rece, ister istemez bu şikâyetlerin üzerinde, tekrar 
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tekrar durmamız gerekli oluyor. Şimdi izninizle bir 
örnek vereceğim efendim : Tokat'tan, Umre ziyareti 
yapan bir yurttaş, Hürriyet Gazetesine yazdığı mek
tupta özetle şöyle söylüyor : «4 günlük yolu 7 günde 
aldık. Yanımızda yiyecek içecek kalmadığı halde, 
şehre girip alışveriş etmemize de izin verilmedi. Mek
ke'de üzeri saç olan bir oda verdiler. Hamamdan da
ha sıcaktı.» 

1985 yılı hacılarından Milliyet Gazetesine gelen 
bir başjka şikâyette, «Mekke'de durumumuz güldürü 
filmlerine taş çıkartacak kadar acıklıydı; bir odada 
tam 14 kişi yatırıldı. Medine de durum daha da feci 
oldu; zira kaldığımız otelde odadaki pislikler ayağı
mıza yapışmasın diye basacak yer arıyorduk» de
mektedir. 

Bir başka şikâyet : «Otobüs lastikleri kabak ol
duğu için üç defa patladı, üç defa da yarıldı. Bir de
fasında yarılan lastik otobüsün döşemesini söktü» 
Bütün bu şikâyetler ve bunun gibi daha yüzlercesi 
ortada iken... 

ZİYA ERCAN (Konya) — İftira etme. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Yalan 

söylüyor. Görenlere inanın, yalan söyleyenlere değil. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Acaba hâlâ daha 

hükümet, Anayasadaki seyahat özgürlüğü maddesine 
aykırı olarak, hac ziyaretine ambargo koymaya de
vam edecek midir? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır efendim. 
Sayın Taştan, buyurun sorunuzu. 
ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Başkan bir 

tek sorum var efendim : Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden, Diyanet Vakfı veya diğer, benzeri kuruluş
lar tarafından, masrafları karşılanmak suretiyle, Hac
ca gönderilmiş milletvekili var mıdır? Varsa sayısı 
nedir, kimlerdir ve bunlar arasında mükerreren gön
derilenler var mıdır? Gönderen kuruluşlar hangileri
dir? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır efendim. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, Türk Mil
letinin büyük saygı beslediği bir kamu görevi yerine, 
ibugüne kadar asaleten niçin tayin yapılmamıştır? 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Sana ne 
yahu, sana mı düştü? O zaman gel bakanlığı sen yö
net. 

13 . 12 . 1986 O : 2 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

İkinci sorum : Sayın Bakan konuşmalarında «Rejim 
için tehlike teşkil edebilecek akımların gerçekçi ve 
akılcı tedbirlerle önlenilmesine çalışılmıştır» demiş
lerdir. Son günlerde, hemen hemen bütün devlet dai
relerinde ve bugün üzülerek gördük Danıştayda, ir
ticaın kolları var. Acaba kendileri veya hükümet, 
hangi somut idarî tedbirleri almışlardır? «Mahkeme
ye verildi» cevabını istemiyorum; idarî, koruyucu, 
önleyici tedbir olarak, hangi somut tedbirleri almış
lardır? 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır efendim. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım bir 
tek sorum var : Türkiye'de din ve ibadet özgürlüğü 
her zaman olmuştur ve olacaktır. Biz buna gönül
den bağlıyız > ve saygılıyız. Yalnız, laikliği din düş
manlığı olarak görenler ve gösterenler olmuştur. Bu 
görüşten yola çıkarak, özellikle bu dönemde, bağnaz, 
dinci, irticaî akımlar neden hızlanmış, çoğalmış ve 
Türk kamuoyunu, devletin en üst kademelerinden iti
baren meşgul etmiştir? Bu, özellikle sorumlu bakan 
olarak, sizin tutumunuzdan mı kaynaklanıyor? Bu hu
susu göz önüne alarak durumunuzu değerlendirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Sarıoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Sevinç'in 
sormuş olduğu suallere şöyle cevap vermek istiyo
rum : GİNTAŞ, Gıda İnşaat Neşriyat Turizm Ano
nim Şirketi konusu, Diyanet bütçesini uzaktan ya
kından ilgilendirmemekle beraber, madem sordular 
elimdeki bilgileri kendilerine arz edeyim. 

Bu şirketin ortaklarından bir tanesi Mehmet öz-
tunç'tur, öteki Kemal Paktabanoğlu'dur, üçüncüsü 
Mehmet Küçükdağ'dır, dördüncüsü Yunus Gökçe'dir, 
Beşincisi Mehmet öztürk'tür, altıncısı Hüdai Ça-
kır'dır, yedincisi Mahmut Çeliktir, sekizincisi de 
Türkiye Diyanet Vakfıdır. Arkadaşlarımın bana ver
diği bilgiye göre ismi geçen hakikî şahısların Diyanet 
işleri Başkanlığı ile alakası bulunmaktadır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yüzdesini öğ
renebilir miyim Sayın Bakan? 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yine ifade ettiklerine göre, sanıyorum yüzde 95'e ya
kın kısmı Türkiye Diyanet Vakfına, geri kalan kü
çük kısım da hakikî şahıslara aittir. 

Bir diğer konu, İsmail Bakır'ın ölüm sebebinin 
ne olup olmadığı konusudur. Takdir ederseniz ki, bu 
konular Diyanet İşleri Başkanlığını değil, İçişleri Ba
kanlığını ve Adalet Bakanlığını ilgilendirir. Bu ba
kımdan, benim Diyanet işleri bütçesinde bu konuda 
verilecek bir cevabım bulunmamaktadır. 

Keza, Üsküdar Müftüsüyle ilgili olan konular da 
mahkemeye intikal ettiğine göre, herhalde bu konu
da ek birtakım bilgiler varsa, gerek yargı yoluyla, ge
rek İçişleri Bakanlığı marifetiyle bir kısmının ortaya 
çıkarılması herhalde mümkündür. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — «Rapor saklan
mıştır» dedim Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
1982 yılında 30-40 Suudî Arabistan Riyali konusun
da bir yolsuzluk yapıldığını ifade ettiler. 

MÜNİR SEVıtNÇ (Eskişehir) — Yatak yolsuz
luğu. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Neyse, yatak yolsuzluğu vesaire... Bunun da şu an
da şifahen cevaplandırılması yerine, herhalde yazıy
la cevaplandırılmasının isabetli olduğu düşüncesin
deyim. 

Hafızlık sınavını tamamlayan çocukların camide 
yapılan tören sırasında fes giydikleri hususu doğru
dur. Ben de Sayın Üçok gibi, bu konuyu gazetede 
gördüğüm zaman sordum, «Nedir bu durum» de
dim. «Bu olay camiin içerisinde olmuştur» dediler. 
Camiin içerisinde.... 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Olamaz efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Olamaz yahut olur, ben onu bilmem. Eğer bu suç 
teşkil ediyorsa, bunu kovuşturmakla sorumlu ma
kamlar vardır, onlar herhalde görevlerini yaparlar 
ve diğer konularda olduğu gibi, bu konuda da ka
nunlara aykırı olarak davrananın yakasına yapışır
lar. Bundan hiç endişeniz olmasın. 

İBAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Bunu Başkanlık 
yapmalıdır, çünkü imtihanı o yapıyor. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Bir diğer konu, Diyanetin yayınlarında Atatürk'ten 
söz edilmemelidir. Keza, verilen bilgiye göre, Diya
net işleri Başkanlığı yayınları arasında «Atatürk ve 
Din Eğitimi» konusunda bir kitap mevcuttur. Ayrıca, 
Diyanet Çocuk Dergisinde yazılan yazılarda, -en son 

çıkmış olan dergi Ekim 1986 tarihli 75 inci sayısında -
29 Ekimle ilgili bir resim ve içerisinde de bu istika
mette yazı olduğu gerçektir. (SHP sıralarından «Ga
zeteyi sordu, gazeteyi» sesleri) 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — 10 Kasım efendim, 
10 Kasım. Dergi değil, gazeteden bahsettim efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ayrıca, takdir edersiniz ki, o gazetenin içerisinde ne
yin yazılı olduğu, neyin yazılı olmadığı konusu beni 
bakan olarak ilgilendiren bir konu değildir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Nasıl olur efen
dim? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Biraz evvel bir akadaşımız ifade ettiler, «Diyanet 
bağımsız, müstakil olmalı, malî bakımdan ve diğer 
konularına kimse karışmamahdır» bir taraftan böyle 
diyoruz, bir taraftan da «Maden sen bakansın, se
nin teşkilatında hangi yayınlar çıkıyorsa onlarda han
gi dip notları varsa, hangi gazete çıkıyorsa, hangi 
fikir ifade ediliyorsa ondan da sen sorumlusun» şek
linde bir düşüncenin gerçekle ilgisi olmadığını ifade 
etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Hacca götürülen
lerin sözünü burada etmiyorsunuz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Bu bir edebiyat gazetesi değildir, gayet tabiî, dinî ko
nularda din görevlilerine hitap eden yayınlardır. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Bakan, konu 
Atatürk olunca, zatı alinizi çok yakından ilgilendirir, 
kasıtlı mı alınmamıştır acaba, ona dikkat etmek la
zım. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Taştan, bu konuda biraz evvel kürsüden yap
tığım konuşma sırasında görüşlerimizi etraflı olarak 
açıkladık; onların içerisinde bu sualin cevabı da esa
sen mevcuttur. 

Arz ediyorum efendim. 
«Hac konusunda çeşitli şikâyetler olduğu» ifade 

edildi. Bu teşkilatın üç senedir hükümet ve Meclisle 
olan irtibatlarını sağlayan bir kişi olarak bana da, 
bu konuda yüzlerce mektup geliyor; ama gelen mek
tupların içerisinden büyük bir kısmı bu konudaki 
memnuniyetleri ifade ediyor. 

IBirkaç mektupta ise, bu konuda birtakım sıkın
tılara sebebiyet verildiğinden, eğer o sıkıntıları ya
ratan durumlar olmasaydı bu çalışmaların daha iyi 
yapılabileceğinden bahsedilmekte yahut da, bunların 
düzeltilmesi istikametinde temenniler yer almaktadır. 
Yoksa yüzlerce ve binlerce tenkit ve eleştiri mektubu 
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bana gelmediğine göre, bilmiyorum sayın arkadaşla
rımıza nasıl geliyor? 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) - - İspat etmek için 
verdikleri mektuplarda bu hususlar yazılıyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Diyanet Vakfı tarafından bize yazılan ve tarafımız
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına in
tikal ettirilen bir yazı üzerine, Hacca iki dönemdir 
milletvekillerimiz davet edilmişlerdir. Bu büyük olayı 
yerinde görmek amacıyla 1985 yılında 5 arkadaşımız 
davet edilmiş olup bu davete gruplarımızdan 4 arka
daşımız icabet etmiştir. 1986 senesinde yine 5 arka
daşımız davet edilmiş ve 5'i de bu davete icabet et
mişlerdir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — İsimlerini rica ede
bilir miyim? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ayrıca kendi imkânları ile Hacca gitmiş olan arka
daşlarımız da vardır. 

Diyanet işleri Başkanlığına asaleten bir tayin ya
pılması konusu Sayın Cumhurbaşkanına arz edilmiş 
olup, kendilerinin onayı beklenmektedir. 

Ayrıca, irticaın ve kanunlarımızca açıkça suç sa
yılan fiillerin kovuşturulması takdir edersiniz ki, İçiş
leri Bakanlığının ve Adalet Bakanlığının görevleri 
içerisindedir. Diyanet İşler Başkanlığının görevleri 
arasında bu konuda bir çalışma yapmak gibi, bir hu
susun bulunmadığını ifade etmek istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
konuda ne gibi toplu ve idarî bir tedbir aldınız? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın milletvekilleri 
lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Sanoğlu'nun sualini tam olarak tespit edeme
dim; zabıtları inceledikten sonra kendilerine yazılı 
olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

- M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — »Sa
yın Başkan, bir sorum cevaplandırılmadı. 

BAŞKAN — Hangi sorunuz efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Di

yanet İşleri Başkanlığına atama yapılmaması konu
sundaki sorum cevaplandırılmadı. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Dinlemiyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sorunuz cevaplandırıl
dı. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan, sorumu «anlayamadım» dediler, okuya
yım da anlasınlar efendim. 

BAŞKAN — Tutanakları inceledikten sonra ya
zık olarak cevap verecekler Sayın Sarıoğlu. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

'Diyanet İşleri 'bütçesinin bölümlerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi hususu kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1987 Malî Yılı Büt
çesi 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 8 019 877 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler..-. Kabul edil
miştir. 

111 Toplumun Dinî Konularda 
Aydınlatılması ve ibadet 
Yerlerinin Yönetimi 58 681 123 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 781 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPAM 67 482 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığının 1985 
malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup oylannıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Gider 
Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 236 061 000 1 718 039 933 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması 
ve îbadet Yerlerinin Yönetimi 33 233 439 000 34 482 606 325 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9C0 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler ' 4 277 524 244 4 044 98.9 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödenek 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 39 748 524 244 40 245 635 581 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Diyanet işleri Başkanlığının 
1935 malî yılı kes'inhesabının bölümleri kabul edilmiş
tir. 

Diyanet işleri (Başkanlığının 1987 malî yılı 'bütçesi 
ile 1985 malî yılı kesirihesabı kabul edilmiştir. Ha
yırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

C) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre Vakıflar Genel Mü-

dürilüğünün 1987 'Malî Yılı 'Bütçesi ve 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?. Hazır. 
Hükümet?. Hazır. 
Sayın milletvekilleri, daha önce söz alan sayın 

milletvekilllerinin isimlerini okuyorum : Grupları adı
na; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Malımud 
Altunakar, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Tu
ran öztüric, Sasyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Mehmet Üner. 

Şahısları adına; lehinde iSayın Abdurrahman De-
rnirtaş, üzerinde Sayın İsmail Dayı. 

Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Mahmud Altunâkar'ın; 'buyurun Sayın Altun-
aikar. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUD ALTUİNA-
KAR (İDİyarbakır) — Muhterem Başkan, eğer lütuf 
'buyurursanız sabık zabıt üzerinde değil; fakat şah
sımla ilgili .bir tavzihte bulunmak istiyorum. Eğer 
müsaade buyurursanız... 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, igrup adına konu
şuyorsunuz bu bütçe üzerinde. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — B<ir 
tavzihte bulunacağım. 

BALŞKAfN — Bir başka zaman efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) —• Gruba sataşma 
yok; şahsınız adına 'konuşamazsınız, grup adına çık
tınız oraya. 

BAŞKAN — Grup adına bütçe üzerinde konu
şunuz efendim. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Altunakar, 
Türkçe konuşursanız hiçbir sorun kalmaz, biz de ra
hatlarız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altunakar. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Peki 
efendim. 

Muhterem Başkan, Meclisi Alinin kıymetli azaları; 
1987 Mülhak Devlet Bütçe Kanunu Layihası içinde ^ 
Başbakanlığa bağlı Vakıflar Umum Müdürlüğü Dai
resi Bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin Meclis 
Grubu namına mülahaza ve temennilerimizi huzuru
nuzda tasrih etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu münasebetle şahsım ve grubum adına hürmetle
rimi .ırz ederim efendim. 

Muhterem Başkan ve değerli milletvekilleri; va
kıf, fertlerin menkul ve gayrimenkul kıymetlerini 
harici hiçbir tesir, icbar ve mükellefiyete tabi olma
dan hayır ve hasenet maksadına matuf, münhasıran 
kendi arzu ve talebiyle şahsî mülkiyetinden çıkarıp, 
vazedilen tahtı şeraitte hizmetlerin ifası için tahsis 
şeklinde, tarif edilebilir. 

Vakıflar, içtimaî ve kültürel hayatımızın tarihî sa* 
fahatı içinde ehemmiyetli bir yer işgal ettiği Heyeti 
Alinizin malumlarıdır. 

Başbakanlığa merbut bir umum müdürlük halin» 
de teşkilatlanan bu müessese, ecdadımızın Islamî 
inanç ve din-i müminimizin mukakdes ve ulvî kaynak
larından ilhamını alarak vatan sathında vilayet mer
kezlerinden başlayarak kasaba ve köylere kadar ika
me edildiğini müşahede ediyoruz. 

Anayasamız tarafından da varlığı tescil edilmiş 
bu ecdat asarı, beşerî hak ve hürriyetlerin, insanî 
haysiyetin, millî tesanüdün ve nihayet içtimaî adalet 
prensibi esaslarına dayanan manevî bir şuurla sevk 
ve idare edilmiştir. 

20 nci asır insanının tahakkuk ettirmeye çalıştığı 
sosyal ve kültürel müesseselerin ecdadımız tarafından 
asırlarca evvel tesis edilmiş olduğunu iftiharla ifade 
ve beyan etmek isteriz. Şöyle ki, insanlık camiası ce
halet ve taassup karanlığı içinde çırpınırken; içtimaî, 
iktisadî ve kültürel sahada cemiyet hayatını, v teşkilat 
ve eserleriyle tensik ve tanzim eden vakıf, ecdadımı
zın mahir inşa gücünün ve medenî seviyesinin bariz 
delilidir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında zirvei 
şahikasına ulaşan vakıf, ecnebi kaynaklarınca tevsik 
edildiği gibi, muhtelif Türk cemiyetlerinde fikir ola
rak eskiden beri hep varolmuştur. 

Ancak, Türkler Islamiyetle teşerrüf ettikten son
ra, bu fikir ayrı bir vüsat ve ruh kazanmıştır. Bu hu
susu telkin, teyit, tembih, tavsiye ve emreden Ayet-i 
celileler vardır : 

Cenabı Hak, Bakara Sure-i Şerifenin 3 üncü Ayet-i 
Celilesinde mealen : «O korunanlar ki, gaybe inanır
lar, namazı vaktinde kılmaya devam ederler, kendi
lerine rızk olarak verdiğimiz nimetlerden Allah'ın 
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rızasına erişmek için harcarlar» buyuruyor. Seba Su-
re-i Kerimesinin 39 uncu Ayet-i Celilesiyle Cenabı 
Hak : «De ki, şüphesiz Rabbın, rızkı kullarından di
lediğine genişletir ve daraltır. Allah için neyi harcar
sanız Allah onun yerine bir diğerini verir. O, rızk ve
renlerin en hayırlısıdır» buyuruyor. 

Leyi Sure-i Şerifesinin 5 inci ve 7 nci Ayet-i Ke
rimelerinde mealen : «Allah rızası için veren, Allah' 
tan korkan ve Kelime-i Tevhit'i tasdik eden kimse 
için kolaylıklar hazırlarız» Hazreti Peygamber (s. s.) 
Efendimiz bir Hadis-i Şerifelerinde : «Malda zekât
tan başka hak vardır» buyurmuşlar. Yine bir Hadis-i 
Şerifte : «Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını 
karşılarsa, Allah ona yardım eder.» 

De La Turquie Actuelle isimli 1855 tarihli eser
de : «Türklerin nazarında hayrat ve hasenat iman
dandır. Camilerin gölgesinde, camilerin ilim taliple
rine, fukaraya ve hastalara Allah için açık tutulan 
melceler işte bu ruhun eseridir» deniliyor. 

tşte vakıf arzusunun Müslüman Türk milletinde. 
zirveye seyretmesinin hikmeti ve manası budur. 

Evkafı üç kısım halinde tasnif edebiliriz : 

1. Dinî vakıflar : Camiler, mescitler. 
2. tçtimaî vakıflar : Hastaneler, kervansaraylar, 

köprüler, aşevleri, imarethaneler, tekkeler ve zaviye
ler. 

3. Kültürel vakıflar : Bugünün üniversitesi ma
hiyetinde olan medrese camiası ve günümüzün fakül
tesi karşılığında olan külliyeler. Ayrıca kütüphane
ler; Türkiye'nin her tarafında kurulan kütüphaneler 
de bu kültürel vakıfların arasındadır. 

Dayanışma ve yardımlaşmayı bir sisteme ifrağ eden 
vakıfların temelinde biraz evvel belirttiğimiz gibi, ha
yır ve Cenab-ı Hak'kın rızasını istihsal gayesi istih
daf edilmiştir. Cemiyeti ahlak, fazilet, karşılıklı hür
met ve sevgi hasletiyle teçhiz; asıl tabiriyle «Komşu
su aç iken, kendisi tok yatan bizden değildir» temel 
fikri yatmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, görüyoruz ki, vakıflar, 
madde ile mananın kucaklaştığı bir müessesedir. Dün
yevî ve uhrevî menafiin ebedilik remzidir. Türk İs
lam medeniyetini nesillere intikal ettiren mahiyette
dir. tçtimaî nizam, ahenk ve muvazene unsurudur. 
Allah'a iman ve insan sevgisiyle şevkat, cömertlik, iyi
lik zevkinin katmerleştiği, bütün güzelliklerin yan-
yana gelerek bütünleştiği bu muhteşem tabloya gıpta 
ve gururla bakmalı, sahip çıkmalı, muhafaza etmeli 
ve çoğaltmalıyız. 
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Bu güzel vatanda seyahat edip, bu güzel mües
seselerimizi gören İbni Batuta eserinde «Bereket Şam' 
da, şefkat Anadolu'da» diyor, ancak, biz Medenî Ka
nunu tedvin ederken İsviçre'den aldık. Vakıf mües
sesesini göz önüne getirmedik. Ne olduğu bilinmediği 
için «tesis» namı altında mevzuu, Medenî Kanunun 
81 inci maddesine yeni bir hüküm olarak koyduk. 
Ondan sonra vakıf kurulması için birçok teşebbüsler 
yapıldı. 

Medenî Kanunun tatbikatından bugüne kadar 
çok seneler geçti. Kanunların, 30 senede bir yeni baş
tan gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlara uyan ve uyma
yan taraflarının nazara alınması, millî ihtiyaçlara 
rehberlik edecek bir istikamet verilmesi, hükümetle
rin, teşrii organların ve üniversitelerin en zarurî va
zifelerinden biridir. 

Muhterem Başkan, aziz arkadaşlar; aile müesse
sesinin ulviyetini tahrip, ahlakî redaeti ve şehveti tah
rik eden temsiller yerine, televizyonda ecdadımızın 
sanata, yardımlaşmaya, hayır ve hasenata olan aşk
larını ve eserlerini sergileyelim, anlatalım. Diğer ta
raftan, vakıf sahiplerini anma günü tertip edelim, 
kadirşinaslığımızı ortaya koyalım. Bizimle uzaktan, 
yakından alakası olmayan, birçok günlerin kabulcü-
sü, hazırlayıcısı ve alkışlayıcısı oluyoruz ya... tlani-
haye beşeriyetin menafime vakıfta bulunanları yılda 
bir defa hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim tilavet edelim, 
mevlüt okutalım ve analım. 

Muhterem milletvekilleri, hepimiz görmüşüzdür. 
Meclisin karşısına isabet eden Çankaya Vergi Daire
sinin önünde «İradesiyle kendini vergilendiren halk 
millettir» yazılı. İşte vakıf şuurunda kendi kendini 
vergilendirmek vardır. 

Garb'te vakıf, hususî hukuk müessesesi olarak 
kalmış iken, bizde idarî mahiyet kazanarak devlet 
teşkilatı içerisine girmiştir. Dün Evkaf Nezareti, bu
gün ise Vakıflar Genel Müdürlüğüdür. Bu içtimaî 
müesseselerimizi ihya edebilmemiz için vakıfları güç
leştiren ve vatandaşlara itimat telkin etmeyen ve hat
ta bünyemize uygun bulunmayan tesislere dair hü
kümler yerine süratle bir Vakıflar Kanunu tedvin 
edilmelidir. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; bu teş
kilatı idare edeceklerin, vakfın ulviyet ve kudsiyetine 
inanmış, içtimaî hayatımızdaki mana ve ehemmiye
tini idrak etmiş eşhas olması lazımdır. Vakıf yapan 
insanın iman gücünü, zevkini, heyecanını, şevkat ve 
cömertliğini hissetmeyen, yaşamayanlarla bu mües
sese idare edilirse, hiçbir zaman gönüllerdeki vakıf 
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kurulamayacaktır. Mesela, herhangi bir gece kulübü 
kapıcısını Hazreti Mevlana veya Hacı Bayram Veli 
Hazretlerinin türbe bakıcısı yapamaz iseniz, idareci
lerini de bu kıstas içinde bulmaya mecbursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, vakıf hakkında bu umumî 
mütalaadan sonra, vakfiye, yani bir vakfın şartları
nı bildiren senetle alakalı mülahazalarımıza devam 
edelim. 

Vakfın koyduğu şartlara, en zalim, en müstebit 
idareciler dahi dokunamazlar. Bir tek harfini veya
hut bir tek maddesini değiştirip, o vakfı başka bir 
maksatla kullanamazlardı. «Şart-ı vakıf nassı sari 
gibidir» yani, vakıf, vakfedenin koyduğu şart, Cenab-ı 
Hak'kın kanunu gibidir. Her- vakfiyenin son şartı 
şudur : «Bu vakfı değiştiren Allah'ın, insanilann ve 
meleklerin lanetine uğrasın» Buna göre hiçbir vakıf 
gayesinin haricinde kullanılamaz; fakat heyhat, şim
diye kadar kimler bu şarta riayet etti. Fatih'in rem
zini teşkil eden Ayasofya'ya hüzünle bakıyor, bu 
vakfın gayesinden uzaklaştırılmasına amil ve mües
sir sebepleri teessürle karşılıyoruz. 

Ayasofya'yı cami haline getirip vakfeden Sultan 
Mehmet Fatih Han, bu vakıfnamenin arkasında 
Kur'an-ı Kerim'den iktibas ettiği Ayet-i Celile'leri 
ilave ederde; «Kim bu vakfın, vakıf olduğunu anla
dıktan sonra onu tebdil ve tağyir ederse, vebal ve 
günah mübeddilin ve mugayyirin, yani o vakfiyeyi 
değiştirenin olsun» demiş. Aynı zamanda «Kim Al
lah'ın zikrini men ederse ve camilerin harap olması
na gayret ederse, o kimseden daha zalim kim olabi
lir.» ayet-i şerifeyi ilave eder. 

Demek oluyor ki, Ayasofya bir camidir, onu, ca
mi olma vasfından değiştirmek hiç kimsenin hakkı 
değildir. Eğer bugün cami haliriden çıkarıp müze ha
line getirilmiş ise, vakıflarımızın tesis gayelerinden 
ve şartlarından uzak, milletimizin arzuları hilafına 
kullanılmasının cemiyetimizin vakıf tesisi yolunda 
mevcut şevkini ve ümidini zaafa uğrattığı kanaatin
deyim. Doğru Yol olarak görüşümüz, hukukun ge
tirdiği mantık istikametindedir. 

Medenî Kanunun ilanından evvel tslam^hukuku-
na göre yapılmış vakfiyelerin adedi 26 798'dir. Bun
lar, sadece Türkiye arşivinde bulunan vakfiyelerdir. 
Hudutlarımız haricinde, eski imparatorluk memali-
kinde, vakfiyelerimizin mühim bir yekûna baliğ ol
duğu bilinmektedir. Bize ait olup, yabancı memleket
lerde mevcut vakfiyelerimizin bir envanterinin çıka
rılması lazımdır. Bunlara tesahup için milletlerarası 
münasebet ve devletler hukuku muvacehesinde, bir 
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I hal tarzı istikametinde yapılacak her teşebbüs ve ça-
I lışmaların, milletimizin en halisane dileği olduğu 
I şüpheden aridir. 
I Ecdadımızın bize bıraktığı, maddî ve manevî ba-
I kımdan en büyük hazine olan vakıfların, ne yazık ki 

yağma edildiği, tahrip edildiği; binlerce cami ve mes
cidin yıkılmış, bazılarının ise depo, ahır ve meyhane 
haline getirilmiş olduğu bir vakıadır. Binlercesi gay
rimüslimlere satıldığı, geçmişteki tetkiklerle sabit ol
duğu hususunda kanaatimizi muhafaza ediyoruz. 

Türkiye'de binlerce cami, medrese ve sebiller ha
rap olmaya terkedilmiştir. Maatteessüf, memleketin 
öz evlatları iddia edilen kimselerin eliyle bu fiil 
ika edilmiştir. ıBir zamanlar, cami ve mescitlerin 
kapatılması için kanun bile çıkartılmıştır. 22 Teşrini
sani (Kasım) 1935 tarih ve 2845 sayılı Kanunun 1 
inci maddesinin ikinci fıkrası şöyledir; «Tasnif ha
racı kalacak camii ve mescidler usul ve mevzuata gö
re kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere ka-

I patüır.» Bu kanuna istinaden devri sabıkta pek çok 
cami maalesef kapatılmıştır. 

Bir devir geldi ki, mafbetsiz şehir inşa edeceğiz 
zihniyetiyle övünülmüş, müterakki, yani ilerici bir 
fikir taşıdıklarına inanan bedbahtlar ortaya çıkmış
tır. Bugün ecdattan tevarüs edilen ve dünyanın en 
muhteşem eserleri karşısında müsteşriklerin ve turist
lerin hayranlıkla seyrettiklerini kim inkâr edebilir. 

Basiretsizliğin bir diğer ciheti de, biz Roma ve 
Bizanstan kalma taş parçalarına, fakir milletin ce
binden milyonlar sarfederken, kendisini bizansın 

I varisi sayan Avrupanın şımarık çocuğu Yunan pa
likaryaları, her bini bir sanat eseri olan Türk abi
delerinden iz dahi bırakmamışlardır. Yunanistan'a 
dostluk ve kardeşlik methiyesi düzenlere tavsiyemiz 
şudur: Son 150 senelik Türk - Yunan münasebet-
lerin'i okusunlar. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Kısa-
I ca temenni ve tenkitlerimize gelince; eserleri dini

mize tercüme edilmiş İtalyan muharrir Edmont; 
I «Türkrün bütün içtimai sınıfları müsavi tutan şuuru 
I her türlü takdire layık bir tahassüstür. Akıl ve basi-
I retle dolu atasözlerinde seciyesindeki ciddi itidal 

tezahür etmesine imkân yoktur» diyor. 
Hasımlarımızın bile takdir etmekten kendilerini 

I alamadıkları mazimizden kopup, temelimizi sars
makla ancak küçülürüz. Bu itibarla, istikbale emin 
adımlarla yürümek, milletlerarası camiada layık ol
duğumuz mevkiyi ihraz etmek için, temelimize isti-

I nat etmek suretiyle mazi ile istikbali telif ve imtizaç 
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ettirmeliyiz. Ancak, bu düşünce tarzıyla, vakıfları
mız için gerekli tedbirleri alabiliriz. Bu tedbirler ne
ler olmalıdır? Akla gelen; 

1. Diyanet İşleri Reisliği Bütçesinde ifade 
et'uiğim. gibi, bir devlet 'bakanlığı çatısı altında 
din ve evkaf teşkilatları bir araya getirilme
lidir. Ancak, 'bu yolla, Anadoluda kurduğu
muz Türk İslam medeniyetini yok olmaktan kur
tarabiliriz. Millet de inanır ki devlet bu işe ciddi 
olarak el atmıştır. 

2. Vakıflar idaresince, gelir sağlamayan emla
kin rayicine göre satılması. 

3. Genel müdürlük emrindeki (masraflı işletme
lerin «İden çıkarılması. 

4. Fen heyetinin ve mimar kadrolarının bilhas
sa takviye ve artırılması ile tamir mevzuunun ele 
alınması ve restorasyon planı tanzim edilmesi. Ge
çen senelerden beri devam edegelen eski eserlerin 
restore edilmesi yolundaki gayret ve faaliyetin sistemli 
ve programlı olarak hızlandırılması. 

5. Bu işlere elverişli mütehassıs yetiştirilmesi. 
Kifayetli personel ve eleman çalıştırılması için za
ruri ve gerekli imkânın sağlanması, buna ilaveten 
hizmet içi eğitim suretiyle bu evsafta personel ye
tiştirilmesi zaruri olduğuna- inanıyoruz; mevzu bir 
ihtisas ve mümarese işidir. Ehliyet ve kabiliyet ka
dar, tecrübe de gereklidir. Ayrıca, vazifeye alına
cak elemanlara dikkat edilmelidir. Türk tslam mede-
•niyetinti muhafaza ve onunla grur duyanlar kıstası 
aranmalı ve ibu ruhta yetiştirilmelidir. 

6. Vakfı tesis eden vâkıfın, iradesi haricine çık
mak suretiyle, eski ve yeni ahkâma uygun olma
yan, tasarrufta bulunan 'bugünkü aile vakıfları ile 
genel müdürlüğün idaresinde acz içinde kaldığı "zür
ra vakıflarda, daha dikkatle durularak yeni baştan 
ele alınması ve bunun için gerekli tedbirlerin vaz 
olunmasıdır. 

7. Elde ve mahzenlerde bulunan vakfiyelerin 
tasnife tabi tutulması. 

8. Vakıflar idaresinin memlekette yeni bir me
sai ve alaka isteyen turizm çalışmalarıyla ahenkli 
bir gayret ve faaliyet göstermesi gibi hususları, Doğ
ru Yol Partisi olarak, tavsiye ve temenniye şayan 
görmekteyiz. 

Diğer taraftan, vakıfların mülhak bütçelerle sevk 
ve idare şekline katılmamız mümkün değildir. 
Çünkü, bütçe ile yıllık yapılan tahsisat ihtiyacı kar
şılamaktan uzaktır. İhtiyacı karşılayacak meblağın 
tahsisine malî mevzuattan gelen çeşitli güçlükler 
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manidir. Esasen, mülhak bütçe sistemine tabi olması 
haliyle, vakfiyelerin varidatı Vakıflar Umum Mü
dürlüğünde 'toplanır. Bu ise, vakfiyelerin hükmü 
şahsiyetine aykırı ve kabili telif değildir. Zira, bu 
paraların Türkiye Büyük Millet Meclisi murakebe-
sinden başka, nakit olarak, vakfa başka bir müsmi-
riyeti düşünülemez. 

Değerli arkadaşlar, öyle enteresan vakıflar mey
dana getirilmiş ki, misal olarak yetim ve yoksul kız 
çocukların çeyizini, evlenme masraflarını karşılamak 
üzere kurulan vakıfları tespit ediyoruz. Bunun gibi, 
namütenahi gayelere vakfedilen bu müesseselerin vak
fiye senetleri eğer kalmışsa, kese kâğıdı olarak sa
tılmışsa, yeniden gözden geçirilmeli, asıl gayesi dı
şında kullanılmamalıdır. 

Bunu yapmaya iki cihetten mecburuz: Birincisi, 
maalesef cemiyetimizin içtimaî muvazenesi bozulmuş
tur. Bir tarafta açlar ve toklar, hudutsuz servet ile 
israf, diğer tarafta falkru zaruret hüküm sürmektedir. 
Hal böyle iken, bu yoksulların hakkını devlet başka 
bir maksatla kullanamaz. 

' İkinci sebep ise, yukarıda esbab-ı mücibesi be
lirtilen bu menkul ve gayri menkulleri vakfeden ec
dadımızın hatırasına hürmetsizlik ve emanete ihanet 
olur. 

Motrey'in 1927 yılında yazdığı seyahatnamesinde 
«Hayır ve Hasenat, İslam Türk halkı tarafından o 
kadar sadakatla tatbik edilirki, bütün Türkiye ve 
Kırım'da dilenciliği meslek edinmiş fakirlerin ne ol
duğu bile malum değildir» deniliyor; fakat 20 nci 
asrın nihayetine yaklaştığımız şu günlerde, sokak 
başında birkaç dilenciyi görmemek mümkün mü
dür, 

Ecnebi, bunları yazdığı zaman, sadece 200 bin 
nüfuslu İstanbul'da o gün 35 bin kişiye iki öğün 
olmak üzere yemek veriliyor. Bugün ise, 52 milyon
luk Türkiye'sinde günde bir öğün olmak üzere, 2 
bin kişiye ancak yemek veriliyor. Ne hazin tablo! 

Vakıfların mana ve şümulüyle tedviri, bu mak
satla kadronun teşikiili için bir meslek lisesi açılması
nın, üniversitelerin uygun fakültelerinde kürsü ve 
bölüm ihdasının ve bunların yanı sıra, bir vakıflar 
enstitüsünün tesis edilmesini bir zaruret olarak gör
mekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, toparlayalım lüt
fen. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bit
mek üzere efendim. 
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Bütçe üzerindeki son birkaç kısa görüşümüze ge
lince: 

Talebe yurtlarının adedi 48 tane olup, halen 12 
tone de inşa halindedir. 48 yurda alınan talebe sa
yısı 6 345 kişidir. İnşası bitecek yurtlar faaliyete 
konulduğu takdirde, yurda alınacak talebe sayısı 10 
bin kişi olacaktır. 

Geçim sıkıntısı içinde, dar gelirli aile çocukları
nın, daha çok (miktarda bu yurtlara alınması şayanı 
temennidir. 

Yüksek tahsilin paralı tatbikatında, öğrencilere 
'burs olarak tertip edilen 1 500 lira gülünç değil mi
dir? 

İnşa edilecek yeni camiler için ayrılan 100 mil
yon liranın, çök cüzi bir meblağ olduğunu görü
yoruz ve Türkiye umumunda, tabiri caizse, devede 
kulaktır. İnşa edilecek ve inşaası devam etmekte 
olan kasaba ve köy camilerine de bir tahsisat ay
rılmalıdır. Kültürel, turistik ve hayratların resto
rasyonu, tamirat ve muhafazası için tahsis edilen 
2,5 milyar liranın, programlanan projelerin tatbi
katında ihtiyacı karşılayacağını ümüt ederiz. 

Ancak, 1987 malî yılı bütçesinin heyeti umumiyesi 
itibariyle vuzuh ve tahminlerin doğruluğu prensiple
rine riayet edilmediği gibi, bütçenin enlflasyonist ve 
reel olmayan bir karakter ihtiva etmesi bakımın
dan, musavver program ve projelerin aksayacağın
dan endişe ederiz. 

Bu iddia ve temennilerimizin tahakkuk etme
mesi temennisiyle, bütçenin Vakıflara ve memlekete 
hayırlı, uğurlu olmasını Cenalb-ı Hâk Taâladan ni
yaz eder, şahsım ve grubum namına tekrar hürmet
lerimi arz ederim ©fendim. (DYP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
Anavatan Partiisii Grubu adına Sayın Turan öz-

türîk. 
Buyurun Sayın öztürk. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
ANAP GRUBU ADİNA H. TURAN ÖZTÜRK 

(Nevşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1987 yılı bütçesi üze
rindeki 'görüş ve temennilerimi. arz ötmeden önce 
Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına yüce Mec
lisi selamlayarak, sözlerime başlamak istiyorum. 

Vakıf, kalbinde iman, yüreğinde insan sevgisi 
ve düşüncesi olan kimselerin, İslam idealini yükselt
meleri ve ilahî mükâfat arzusundan doğar. Vakıf, 
Allah'a şükran ifadesi olarak, kulun mal ve mülkü

nü rızası doğrultusunda, insanlığa hizmet vakfiyesi 
demektir. Allah'ın rızası ve topluma hizmet duygu
suyla dolup taşan insanoğlu, bu arzusunu sürekli 
kılmak eğilimiyle, vakıf müesseselerini meydana ge
tirmişlerdir. Menşei, dinî inanış ve uhrevî mükâfat 
duygusuna dayanmaktadır. 

Vakıflar, lslamiyetin zuhuruiyla birlikte, toplu
mun güçsüzleri korumak, yolcu ve misafirleri ağırla
mak ve sosyal ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya 
çıkmış, lOsmanlı İmparatorluğu devrinde de en büyük 
şahikasına ulaşmıştır. 

Islamda sosyal dayanışmanın esası vakıflardır. 
Bununla beraber, Türk ve İslam âleminde asırlarca 
vakıflar hayatiyetini korumuş ve korumasını da 
bilm'iştir. 

Bugün, insanlığın gerçekleştirmeye çalıştığı sos
yal adalet ve sosyal devlet kavramları ruhu, yüce di-
niımizıin temel esasını teşkil etmektedir. Bu cümleden 
olmak üzere, yüce dinimizin temel kitabı Kur'an-ı 
ıKerim'de bu husus şu ifadeyle yerini bulmuştur; 
«Siz, sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda infak 
etmedikçe, iyiliğe ulaşamazsınız.» Yine 'bu fikir 
doğrultusunda, yüce Peygamber de «Ancak iki şey 
gıptaya şayandır; biri öyle bir adam ki, Allah ona 
mal vermiş ve onu fakirlere sarfetmeye de muvaf
fak kılmıştır.» 

Sayın milletvekilleri, vakıflar tarih itibariyle çok 
eskidir. Tarih itibariyle eski olan bu müessese, ha
yatın bütünlüğü içerisinde, kıymet ve değerini muha
faza etmesini bilm'iştir. Vakıflar, 'Selçuklu Beyleri ve 
Osmanlı döneminde de, hayatın en büyük canlılığı
nı korumasını bilmiş, yine kendini hissettirmiştir. 
Türk Milletinin hayatı, cömertlik ve sahavetlerle 
doludur. Ecdadımız her gittiği yere bu duyguyu aşı
lamasını ve götürmesini bilmiştir. İşgal etmiş ol
dukları yerler, Müslüman olsun veya olmasın, o 
ülkelere adaletle ve medeniyetle beraber, camiler, 
okullar, medreseler, darüşşifalar, kervansaraylar, 
hanlar, hamamlar ve bütün sosyal tesisleri götür
müşlerdir. 

Bugün bu güzel tarihî eserler gök kubbemizde dim
dik ayakta durmaktadır, dünya durduğu müddetçe de 
inşallah ayakta kalacaktır. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Güzel yurdumuzun her yerinde bunun örnek ve 
emsallerini görmek mümkündür. Bunların korunması, 
restorasyonu ve gelecek nesillere devri mesul olan 
kişilerin sorumluluğunu icap ettirir. Bu düşünceden 
olarak, son senelerde bu güzel eserlerin tanıtılması 
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için her yıl bir vakıf haftası düşüncesi, takdirle kar
şıladığımız bir husustur. Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin, atalarının eserlerini bilmesi ve bununla 
da gurur duyması lazımdır. 

Bu münasebetle, vakıflar bölge müdürlükleriyle 
yurt müdürlüklerinin, bulunduğu il ve ilçelerde çeşitli 
konferanslar, seminerler düzenlenmiş, sözlü ve yazılı 
olarak basın aracılığı ile vatandaşlarımıza vakıflar 
tanıtılmıştır. Her yönüyle çok faydalı olan «vakıf haf
tasının» şahsım ve grubum adına daha etkin ve yay
gın olmasını diliyor, memleketimize ve milletimize ha
yırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar her dönemde oldu
ğu gibi, Cumhuriyet döneminde de hayatiyetini ve 
canlılığı korumasını bilmiştir. Bu dönemde de tarihî 
binalarımıza ve eserlerimize gereken ihtimam göste
rilmiştir. 

Yalnız, şurasını itiraf etmeden geçmek istemiyo
rum : Bu müessesenin, zaman zaman ihmale uğra
mış ve bazı sıkıntılarının olduğunu hep beraber gör
dük ve yaşadık. Bunu düşünen atalarımız vakfiye 
şartlarını çok ağır koymuşlar ve bu şartlarda beddua
lar bile yer almaktadır. Bunlara misal olarak, Bez-
rnialem Valide Sultan Vakfiyesinde ve birçok vakıf
larda bu hususu her zaman görmek mümkündür. 

Bunlardan doğan hataların son zamanlarda tela
fisi için gayretler sarfedildiği dikkatimizden kaçma
maktadır. Güzel yurdumuzun imarında sonsuz hayır 
dizileri mevcuttur. Bu dizilere Cumhuriyet dönemin
de de nice yenilerini eklemekten kendimizi alamamı
şızdır. Bu duygu ve düşünceyle, semalarımızı süsle
yen minareler, camiler, hesabını bilmediğimiz okul
lar, yurtlar vatandaşlarımızın inançlarının gereği ola
rak memlekete yapmış olduğu hayır vesileleridir. 

Söz buraya gelmişken şu ata sözünü de söylemek
ten kendimi alamayacağım; «Veren el, alan elden üs
tündür». Dünya var oldukça bu duygu ve hayır ya
rışı devam edecektir inşallah. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar hakkında yüce Mec
lise genel bilgi olarak arza çalıştığım malumattan 
az da olsa, bir kanaat sahibi olunacağı inancını ta
şımaktayım. Şimdi ise, vakıflar genel teşkilatı ve gö
revlerini izaha çalışacağım : 

2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Tüzüğü 
hükümleri gereğince, mazbut vakıfları; Vakfın irade 
ve arzusunu belirten vakfiye şartları gereğince idare 
etmek, en verimli biçimde işletmek ve temsil etmek. 

Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mima
ri veya tarihî değeri olup yönetimi vakfa ait olan 
eski eser yapılarını muhafaza ve imar etmek. 

Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak, 
Vakıf paralarını nemalandırmak, 
Mütevellileri tayin ve gerektiğinde azletmek, mül

hak vakıfların denetim ve hizmetleri ile mütevelliliği 
boşalan vakıfları idare ve temsil etmek. 

Görev ve hizmetleriyle bütün vakıfların vakfiye
lerinde veya vakıf yerine geçen hüccet, berat, ferman 
gibi belgelerden veya vakıf senetlerinde yazılı hayrı, 
sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yeri
ne getirmek. 

Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şe
kilde yerine getirilebilmesini sağlamak için, vakıf hü
küm ve şahsiyetini korumak şartıyla gerektiğinde va
kıf gayrimenkullerini değiştirerek daha fazla gelir 
getirici yatırımlara tahsis etmek. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün sosyal faaliyetlerini de dört anaböîümde topla
mak mümkündür: 

1. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler. 
2. Eski eser ve abidelerin onarım ve restorasyon 

hizmetleri, 
3. Ekonomik hizmetler, 
4. Diğer hizmetler. 
1. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler: 
a) Yurt hizmetleri: Bu hususu da huzurlarınız

da açık ve seçik izaha çalışacağım. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yönetiminde 1984 yılında 48 adet ortaöğ
retim öğrenci yurdu mevcuttu. Bu yurtlarda toplam 
5 000 öğrenci barındırılıyordu. 1986 yılında öğrenci 
sayısı 6 345'e çıkarılmıştır. Ayrıca, her biri 300 yatak 
kapasiteli yeni 7 yurt ilave edilmiştir. Bu da yurdu
muza güzel bir hizmettir. 

1987 yılında, mevcut 48 ortaöğrenim öğrenci yur
duna ilaveten, inşaatlarına başlanan yeni 7 yurdun 
inşaatlarının süratle ikmal edilmesi de, yine vakıflar 
hizmetlerinin son zamanlarda yapmış olduğu en bü
yük atılımlardan bir tanesidir. 

b) ibaret hizmetleri: 1984 yılında 9 imarette 1 200 
fakir ve kimsesiz vatandaşa bir öğün sıcak yemek ve
rilmekteydi. 1986 yılında imaret sayısı 20'ye, bu ima
retlerde yemek yiyen vatandaş sayısı ise 2 975'e çı
kartılmıştır. 1987 -1988 yıllarında bütçe imkânları nis
petinde yine bu hizmetin daha çok kişiye ulaşması 
imkânı sağlanacaktır. 

c) Yardımlar: 1984 yılında fakir ve kimsesiz va
tandaşlardan birine ayda 1 200 lira muhtaç ve âmâ ay
lığı verilmekteydi. 1986 yılında bu aylıklar 2 bin Türk 
Lirasına çıkartılmıştır. 1987 yılında da inşallah 4 bin 
Türk Lirasına bu miktar çıkarılacaktır.. 
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d) Hastane hizmetleri: Bezmialem Valide Sul
tan Vakıf Gureba Hastanesinde vakfiye şartı gereğince 
yoksul ve garip hastaların ücretsiz muayene ve te
davileri sürdürülmektedir. 1984 yılında 400 yatak ka
pasitesi bulunan hastanenin yatak kapasitesi 1986 
yılında radyoterapi bölümünün hizmete girme
siyle 450'ye çıkartılmıştır. 1987 yılında hastane 
inşaatında; polikliniklerin, ameliyathanelerin, çama
şırhanenin, kompütür merkezinin, morgun, mutfağın, 
soğukhava tesislerinin ve idare bölümlerinin buluna
cağı ünitelerin tamamlanmasıyla 1988 yılında da 700 
yatağa çıkarılması şayanı dikkattir ve takdire şayan 
bir hizmet anlayışıdır. 

Yine 1984 yılında 400 yatağa sahip olan hastane
nin, 1988 yılında 1 150 yatak kapasiteye çıkarılması, 
hepimiz tarafından takdirle karşılanan bir hizmet 
manzumesidir. 

2. Eski eser ve abidelerin onarım ve restorasyon 
hizmetleri: 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün onarım ve resto
rasyonunu yapmakla yükümlü bulunduğu tarihî ve 
mimarî değeri haiz 7 605 adet vakıf, abide ve eski 
eser mevcuttur. Bu eserlerin 4 544 adedi cami ve mes
cit, 275 adedi medrese ve darülşifa, 410 adedi han ve 
kervansaray, 606 adedi hamam, 307 adedi imaret, 
tekke, zaviye, 1 164 adedi türbe, 299 adedi sübyan 
mektebi, tabhane, sebil ve şadırvandır. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü bu eserlerden Selçuklu ve Osmanlı 
dönemine ait 714 eserin bakım, onarım ve restoras
yonunu öncelikle ele almıştır. Bunun da güzel bir 
hizmet olduğu inancını taşımaktayız. 

1984-1985 yıllarında 156 abide ve eski eserin 
onarımına başlanmış, bu eserlerden 116 adedinin ona
rım ve restorasyonu tamamlanmıştır. 

1986 yılında, 1985 yılından kalan 40 eserle bir
likte 171 eserin daha onarım ve restorasyon çalışma
ları sürdürülmüş, bunlardan 80 eser tamamlanarak 
hizmete açılmıştır. 

3. Ekonomik hizmetler: 
a) İşletmeler: Ayvalık ve Aydın yöresinde bu

lunan tarım arazileri, zeytin ve zeytin mamulü üre
timine tahsis edilmiştir. Vakıflar bu hususta da fev
kalade hassas davranmış ve ekonomiye katkısı ba
kımından gereken hizmet yapılmıştır. Türk ekono
misine çok büyük katkısı olan Vakıfların bu hizmet
lerini burada takdir ve teşekkürle karşılıyoruz. 

b) işhanları: Muhterem milletvekilleri, işhanları 
hususuna gelince: Biliyorsunuz, Vakıfların gayrimen-
kulleri arasında birçok işhanları da mevcuttur. 1985 -

1986 yıllarında yapımına başlanılan - Erzurum, An
talya vesaire - işhanlarının proje çizimleri ve inşaat
ların yapımı tamamlanmış, her türlü yatırım fizibili
teleri hazırlanmış ve bu hizmette de gereken ihtimam 
gösterilmiştir. 

Boş olan vakıf arsalarını değerlendirmek maksa
dıyla kat veya kira karşılığı inşaat yapılma müsaa
desi sağlanmış, diğer boş arsalarla ilgili proje çalış
maları da değerlendirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, vakıf hizmetlerinin diğer bir 
yönünü de burada açıklamakta fayda görüyorum. 
Çeşitli vakfiye hükümleri gereği yapılmakta olan bu 
hizmetlere ilaveten, bölge ve yurt müdürlüklerinin 
bulunduğu il ve ilçelerde, Kur'an, mevlüt okutul
ması, kurban kesilmesi, fakir ve kimsesiz öğrenciler 
için dinlenme kampı açılması gibi hizmetler artırıla
rak sürdürülmektedir. 

Ayrıca, siyakat yazısı ile kayda alınan vakıf ka
yıtlarının 2 200 adedi Türkçeye çevrilmiştir. 

Söz buraya gelmişken şunu da izah etmek istiyo
rum : Vakfiyelerin şartlarında mevcut olan birçok 
kitaplar, hat yazıları mevcuttur. Bunların zamanımı
zın harfleriyle bastırılıp çoğaltılarak halkın ve genç
liğimizin istifadesine sunulmasının faydalı olacağı 
inancını şahsen ve grubum adına taşımaktayım. 

1986 yılında «Vakıflar Dergisi», «İkinci Vakıf Haf
tası ve Vakıf Abide ve Eski Eserler» kitaplarının ba
sımına devam edilmiştir. 

1986 yılında kurulan arşiv araştırma birimi, vakıf 
belgelerini hukukî, tarihî ve malî yönden incelemeye 
başlamış; kısa sürede 614 vakfiyenin bilimsel olarak 
incelenmesi bitirilmiş ve bu bilgileri geliştirilen form
lara aktarmıştır. 

Devlet ve millet işbirliğinde önemli bir yeri olan 
camilerimiz için, bunları yapacak veya onaracak malî 
imkânları yetersiz köy, il ve ilçelerde, camilerin inşaat 
ve onarımı için gereken her türlü yardım yapılmak
tadır ve yapılmaya da devam edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün en büyük iştiraki, bankacılık hizmetinde 
Türk ekonomisine büyük katkısı olan Vakıflar Ban
kası hakkında da bilgi arz edeceğim. 
. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Vakıflar Ban

kası TAO Genel Müdürlüğüne, Taksim Otelcilik Ano
nim Şirketine, Karadeniz Bakır işletmelerine, Türkiye 
tş Bankasına, Aydın Tekstil Sanayii işletmeleri Ano
nim Şirketine, Vakıf İnşaat - Ticaret - Finansman - it
halat - İhracat Anonim Şirketine iştirakleriyle, mem
leketimizin bankacılık, turizm ve sanayi hizmetlerine 
katılmış bulunmaktadır. 
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Sermayesinin yüzde 75'i Vakıflara ait olan Türki
ye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, 1.954 yılında 
3 şube ve 145 personel ile faaliyete geçmiştir. Türkiye 
Vakıflar Bankasının bugün 67 ildeki 274 şubesi, 4 
change (şanj) bürosu, yurt dışı bir temsilcilik ve iki 
irtibat bürosu ve 5 100 personeliyle, halkımızın büyük 
ölçüde güvenini kazanması sonucu topladığı mevduat 
kaynağı itibariyle, güzel yurdumuza büyük hizmetler 
vermesi, büyük bir çalışmanın ve gayretin sonucu
dur. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1987 yılı bütçe durumuna gelince; 1986 yılına gö
re yüzde 40 artışla bu rakam 11 milyar 663 milyon 
olarak tespit edilmiştir. 

Bu artış incelendiğinde, artırılan harcamaların kar
şılığının kurumun özkaynak gelirlerinden finanse 
edileceği ve Hazine yardımının sabit tutularak, Ha
zineye yükün asgarî düzeye indirileceği memnuniyet 
vericidir. 

Ezcümle olarak; 
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesinin yatırım ağırlıklı bütçe olduğu, 
2. Abide ve eski eserlerin onarım ve restoras

yon çalışmalarına hız verildiği, 
3. Vakıf hukukuna uygun işhanları yapımına 

önem verildiği, 
4. Hayrî ve sosyal hizmetlerin nicelik ve nitelik 

yönünden geliştirildiği, memnunlukla müşahede edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, vakıflar konusunda bu kadar 
izahattan sonra, konuşmamın sonuna gelmiş bulun
maktayım. Yalnız şu hususları da huzurlarınızda iza
ha çalışmayı faydalı görüyorum. 

Vakıfların mal varlığıyla ilgili olarak, kamu ku
rum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılması, vakfiyele
rin Türkçeye çeviri işlemlerine daha çok önem veril
mesi, işgalli vakıf arazilerine çözüm getirilmesi, işlet
melerin günümüz ekonomik politikası doğrultusunda 
işletilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve 
bu hususlarda yeni çalışmalar yapılmasını gerekli gör
mekteyim. 

Bu düşünce ve duygu içerisinde konuşmalarımı 
bitirirken, 1987 yılı Vakıflar bütçesinin milletimize ve 
Vakıflar idaresine hayırlı olmasını diler, yüce Mecli
sin değerli üyelerine saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Mehmet Üner, buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ÜNER (Kay
seri) — -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuş
mama başlamadan önce, öz vatanı için ölümü bile 
göze alarak, ağır Bulgar zulmünden kaçan ve bugün 
yurdumuza gelen Naim Süleymanoğlu'na hoşgeldiniz 
diyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyor, kendilerini 
kutluyorum. (Alkışlar) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı bütçe
siyle ilgili, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Hepinizi 
şahsım ve grubum adına saygıyla selamlarım. 

Vakıf kavramını, kısaca özetleyerek konuya gir
mek istiyorum. İnsanlık tarihinin başladığı günden 
bugüne kadar, uzanan bir geçmişi olan vakıf kavra
mından asıl amaç, toplumu sosyal ve ikt'sadî yönden 
geliştirmek ve kalkındırmaktır. Hayrî özelliğin ağır
lığının büyük olduğu vakıflardaki yapılaşma, ülkele
rin ve toplumların yapısına göre farklılıklar göstere
bilmektedir; ancak, tüm toplumların, hemen hemen 
üzerinde ittifak sağladığı birkaç noktada vakıfları 
birleştirmek mümkündür. Bu ortak noktaları şu şe
kilde sıralayabiliriz: Karşılık beklemeden iyilik yap
mak, benlikten sıyrılıp bir varlığı paylaşmak, çeşitli 
konularda ekonomik ve manevî dayanışma içerisinde 
olmak gibi, vakfetmenin hissî ve vicdanî hazzı se
mavî kitaplarla da teşvik edilip; hür, laik ve teokratik 
düzenlerde vakfetmek, vakıf kurmak yaygınlaşmış hu
kukî ve malî bir disipline kavuşmuştur; ama maalesef 
bu disiplinle uzun süre yaşayamayan vakıflarımızda, 
gelişme belli bir süre durmuştur. 

1926 yılından 903 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği 1967 yılına kadar ancak 50 civarında vakıf ku
rulabilmiştir. 903 sayılı Kanunun yürürlüğe konul
masından bu yana çeşitli konuları kapsayan iki bin 
civarında.vakıf kurulmuştur. 

Sayıların bu kadar arttığını görünce, ister iste
mez, vakıflarda büyük bir gelişme mi oldu acaba diye 
düşünüyorsunuz? Uzun sayılabilecek zaman dilimin
de 50 vakfın kurulması ve 19 yıl gibi, kısa sürede bu 
rakamın ikibin dolayına çıkmasının sebepleri neler
dir? Bunun araştırılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Akla gelen her konuda gayelere yönelik vakıflar 
kurulmuştur. 1970'li yıllarda mal varlığı yetersiz, rek
lam, heves ve gösteriş yönü ağır basan, başkaca hu
kukî ve yasal bir organizasyon' kuramayan bazıları, 
dinî ve siyasî nitelikli birtakım grupların, vakıf tü
zelkişiliği altında birleştikleri ve vakıf kurdukları ma
lumunuzdur. 

147 — 



T. B. M. M. B : 40 13 . 12 . 1986 O : 2 

Küçük bir ilimizde, hatta ilçemizde, benzer gaye 
ile belirli bir servet yerine, yardımsever vatandaşları
mızın para ve mal yardımlarıyla geçinen ve birbirleri 
ile acımasız ve seviyesizce mücadele içinde olan va
kıflarımız vardır. 

Bütün vakıfların hizmet gayesi ile kurulduklarını 
düşünmek mümkün değildir. Kendilerine konu ola
rak, kişilerin vicdanlarını sömürmeyi seçenlere mü
saade edilmemelidir. Bu şekilde çalışan vakıflar, bütün 
halka hizmet veren vakıfların çalışmalarına da gölge 
düşürmektedir. 

Yeni kurulan bir kısım vakıflarımız da dernek 
gibi çalıştırılmaktadır. 903 sayılı Yasada belirlenen 
şartlar, bugün tam anlamıyla uygulanır durumda de
ğildir. Vakıf kuruluşunda, amacı gerçekleştirici ye
terli mal ve hakkın varlığı birinci şarttır. Yakın geç
mişimizde ve günümüzde kurulan vakıfları inceledi
ğimizde, gayelerini gerçekleştirebilecek bu şartları ye
rine getirmediklerini görmekteyiz. 903 sayılı Yasanın 
ihtiyaçtan doğduğu bilinen bir gerçektir. 

Geleneksel bir kurumun yeniden ihyası ve huku
kileşmesi doğrudur; ancak 19 yıldır yapılan uygula
masında çok sayıda eksiklerinin olduğu görülmüştür. 
Şöyle ki: Mülkiyeti kamuya malolmuş mülhak ve 
mazbut vakıfların, gelir getiren taşınmazları zilyet
lik yolu ile kazanılırken, tm yeni vakfın taşınmazında 
zilyetlikle mülkiyet iktisabı yoktur. Gayrimenkul ki
ralamada, alım - satımda hiçbir kurala tabi değildirler. 
Vakıf yöneticilerinin her türlü istismarı yapabilmele
rine karşın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün müeyyide
siz denetimi etkili ve caydırıcı değildir. Yasaların ön
gördüğü ceza çok yetersiz kalmaktadır. Hiçbir kamu 
kuruluşunda rastlayamadığımız denetim sistemini de 
vakıflarda görmekteyiz; bu da paralı denetimdir. Her 
vakıf yıllık safi gelirinin yüzde 5'ini denetim payı ola
rak idareye vermek zorundadır. 

Azınlık vakfı yöneticisi, mülhak vakıf mütevel
lisi - 1935 yılında konulmuş bir limit olan - 250 lirayı 
aşan harcamalar için Vakıflar İdaresinden izin ala
caklardır. Bu bir denetim unsuru gibi düşünülmekte 
ise de, çok gülünç halde olduğu gözler önündedir. 
Lozan Andlaşmasına göre varlıklarını sürdüren, Rum 
ve Ermeni gibi azınlık cemaatleri vakıfları, belirsiz
liklerle ve oldukça gelişigüzel idare edilmektedir. Bu 
sebepledir ki, 903 sayılı Yasanın günün koşullarına 
ayak uydurur bir biçimde değiştirilmesi gerekmekte
dir. özet olarak; vakıfların sayısal artışındaki bu pat
lama, vakıf kurumunu geliştirici değil, yozlaştırıcıdır. 

Toplumumuzda insan yaşamına sosyal ve ekono
mik yönden büyük katkıları olan vakıf kuruluşları
nın, daha iyi yönlendirilip biçimlendirilmesinin ya
rarlı olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son bir yıl 
içerisinde kurulan ve 3294 sayılı Yasaya dayalı olan 
ve sayılanbir çırpıda 600'ü aşan sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma vakıflarına değinmek istiyorum. Bu va
kıfların çalışma ve kuruluşlarını incelediğimizde, 3294 
sayılı Yasa hazırlanırken Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün görüşünün alınmadığı ortaya çıkmaktadır. 

tş bilen, iş bitiren iktidarımız, her zamanki gibi, 
gayretkeşliğini, iş bilirliğini bu yasayı çıkarırken de 
göstermeyi ihmal etmemiştir. Bu yasayı da, daha ön
ce çıkardığı yasalara benzeterek, «Gerektiğinde ve 
aksaklığı çıktığı zaman düzeltilir» düşüncesi ile hatalı 
ve çelişkili yönleriyle, yaratacağı kargaşa gözardı edil
miştir. Üç yıldır Meclis çalışmalarında gördük ki, bir
çok kanun gerektiği zaman düzeltildiğinden yamalı 
bohçaya dönmüştür. 

3294 sayılı Kanunun fakir ve yoksullara her türlü 
sosyal ve ekonomik yardım ve destekte bulunması 
şeklinde özetlenebilecek gayesini, yeni bir hizmet ve 
himmet kapısı olarak kamuoyuna sunmak, kanımızca 
en büyük işgüzarlıklardan biridir. Zira, bu görevi, ku
ruluş amaçlarının en başında olan Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, yıllarca âmâ ve muhtaçlara maaş bağlamak
la, fakirlere ücretsiz yemek veren imarethaneler aç
makla, devlet eliyle 65 yaşını doldurmuş düşkünlere 
aylık bağlamakla; Türkiye Diyanet Vakfı, Afet İşleri, 
Kızılay, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve bazı bakanlık
lar gibi kuruluşlar, mevzuatlarının elverdiği ölçüde fa
kir ve muhtaç vatandaşlara, yüksek tahsildeki öğren
cilere, hasta ve düşkünlere muhtelif şekilde ve ölçü
lerde destek ve yardımlarda bulunmaktadırlar. 

Birçok kamu kuruluşumuzun müşterek olan bu 
görevlerini 3294 sayılı Yasa üstlenebilecek midir? Yok
sa bu yasa, bu kuruluşları devre dışı mı bırakacaktır? 

ilgili yasaya göre zorunlu görev alan valiler, kay
makamlar, belediye başkanları yoğun bir kırtasiyecilik 
içindedir, formalitelere boğulmuşlardır, dedikodusu bol 
olan ağır bir görev yüklenmişlerdir, ilgili yasa ile 
yaratılacak potansiyel kaynak, küçük bir düzenlemey
le, öteden beri bu hizmetleri yapmakta olan kuruluş
lara tahsis edilseydi, hedefe daha doğru, daha etkin, 
dedikodusuz, mevcut insangücünden istifade ederek, 
bürokrasiyi artırmadan varılmış olurdu. 

3294 sayılı Yasaya dayalı olarak kurulan vakıfla
rın denetiminin sağlıklı olabilmesi ve bu görevin il
lerde defterdarlıkça, ilçelerde malmüdürlüklerince de-
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netlenmesini; önemli bir anlaşmazlıkta, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün müfettişlerinin devreye konulma
sını gerektirecek şekilde hukukî düzenleme yapılmalı
dır. Anılan yasayla kurulan bu vakıfların, normal iş
leyişleri sırasında yapılacak bir hata sonucu 903 sayılı 
yeni Vakıflar Kanununun uygulamasını gösterir tüzü
ğün 23 üncü maddesi gereğince, mahkeme kararıyla 
azledilebilecektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarının, ilgili kanunun amir hükmü gereği, yöne
timinde bulunması gereken valinin, kaymakamın, se
çimle gelmiş belediye başkanının ve diğer yönetim ku
rulu üyelerinin durumu ne olacaktır? 

ilgili tüzüğün anılan maddesinde, vakıf gelirleri
nin toplanmasında, korunmasında, harcanmasında ha
talı davranmak, vakfı zarara uğratacak davranışta bu
lunmak, müfettişin istediği hususları gerektiği zaman 
ve istenilen şekilde yerine getirmemek suç olarak be
lirlenmiştir. Böyle bir kusur işlemiş, mahkeme kararı 
ile yönetim kurulu üyeliği görevinden azledilmiş vakıf 
yönetim kurulunun görevini kim yürütecektir? Bu vak
fın hatırı için vali, kaymakam değiştirilemeyeceğine 
göre, yeniden belediye başkanı seçilemeyeceğine gö
re, azledilmiş kişi yeniden vakıf yöneticisi seçileme
yeceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. O zaman vakfı kim 
yönetecektir? «Vakıf yönetim kurulu niçin azledilsin? 
Azledilemez» demek mümkün değildir. Yasanın ön
gördüğü kusurları gözardı etmek, her yıl yüze yakın 
azil davasından habersiz olmak birtakım mahzurlar 
yaratacaktır. 

3294 sayılı Yasaya dayalı olarak kurulan bu va
kıfların yönetim kurullarının, hiçbir şekilde kusur işle
miş sayılamayacağı düşünülüyorsa, bu durum açıkça 
belirtilmelidir. Mutlaka karşılaşılabilecek böyle bir se
naryo sonucunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülkî 
ve mahallî idareciler, zararlı bir sürtüşme içine itilmiş 
olacaklardır. 

Daha önce de belirttiğim gibi, geçmişimizde ve gü
nümüzde de devam eden vakıflarımızın toplumumuz
daki güvenini, itibarını korumak ve giderek de artır
mak, hatalı ve çarpık büyümesini acilen önlememizi 
gerektirmektedir. Bilhassa, 3294 sayılı Yasaya dayalı 
olarak kurulan vakıflar konusunda mutlaka yeni bir 
arayışa gidilmelidir. Vakıflarımızda mevcut düzensiz
likler varken, anılan yasaya dayalı olarak kurulan va
kıflar da bu çarpık ve bilinçsiz gelişmeyi daha da artır
madan iyileştirici tedbirler alınmalıdır. Öngörülen in
sanî hedefler, hatalı ve yetersiz mevzuatla insanlara 
ve kurumlara eziyet haline gelmeden gözden geçiril
melidir. 

i Ayrıca, «Fak - Fun - Fon», yani Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kimse
ler reklam aracı olarak kullanılmamalıdır. Eğer böyle 
bir amaç güdülecek olur ise, «Vakıf» kavramı amacın
dan saptırılmış, insanımızın gururu ile oynanılmış ve 
dinimize ters düşülmüş olur. Buna da, hiçbir siyasî ku
ruluşumuzun, hiçbir kimsenin hakkı olmadığı kanaa
tindeyiz. 

Bugün birtakım insanlar, kendi reklamları için 
vakıf kurdurmakta, başkanlığını yapmakta, özel şov
larla, s'ık sık kendisini gündeme getirmektedir. Buna 
örnek olarak da, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nı ve onun başkanını verebilirim. 

İnançlarımıza göre, düşkün ve yoksula yardımda 
esas, gizliliktir, hiçbir zaman reklam değildir; eğer 
kendi reklamınızı yapmak için vakıf kurdurur, bu iş
lerle uğraşmaya kalkarsanız, bunun adının «hayır» ol
duğunu söylemek mümkün olamaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin ma
lumu olduğu üzere, yurdumuzda vakıflar muhtelif 
görevler üstlenmektedir. Ben bunları burada ayrı ayrı 
saymak istemiyorum; ancak bu görevlerin yürütülüş-
lerindeki karşılaşılan zorluklardan da bahsetmeden ge
çemeyeceğim. Genel olarak, tüm vakıflarımızın soru
nu olan kadro meselesine değinmek istiyorum: 

1 Hastanesinden öğrenci yurduna, teknik personelin-
I den muhtelif işletmelerine kadar bu dar kadro olayı

nın yaşandığını görmekteyiz. Birçoğu tarihî özelliği 
j olan vakıf binalarının, restoresinde etkili olabilecek 

teknik kadrolardaki büyük eksiklik halen devam et
mektedir. Diğer taraftan, teftiş kadrosundaki eksikli
ğin sürdüğü bilinen bir gerçektir. 

Vakıfların, mallarının korunması gereği günümüz 
şartlarıyla iç içedir. Bir taraftan vakıf mallarını uy
gun şartlarla ele geçirmek isteyen açıkgözler varken, 
onların karşısında, denetim gücünden yoksun bir idare 
bulunmaktadır. Bu durumun giderilmesi ve etkin bir 
denetlemenin oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, günümüzde yürür
lükteki kadrosu ile sağlanan mevcut kadro sayısal ola^ 
rak; genel idarî hizmetlerde yüzde 30 civarında, hu
kuk hizmetinde yüzde 50 civarında, teknik hizmetlerde 
yüzde 40 civarında, sağlık hizmetlerinde yüzde 35 ci
varında noksandır. Ortalama olarak, yüzde 40 eksik 
kadroyla hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Bunları ge
çen yılki bütçe görüşmelerinde de belirtmiştik, eksik
ler giderilinceye kadar da belirtmeye devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, vakıfların, sağlık hizmetlerini 
tam olarak yerine getiremediğine, eğitimdeki destekle-

I yici hizmetler konusuna eğitmediklerine, turizm hiz-
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metlerine yeterince eğilemediklefine ve ekonomik hiz
metleri tam anlamıyla yerine getiremediklerine fazla 

• değinmek istemiyorum. Sorumluluğu altında olan kül
tür varlıklarımızın, bakım, onarım ve restorasyon iş
lerinde kendini olumlu yönde hissettirdiğini söyleye
meyeceğim. Oldukça büyük rakamlarla ifade edilebi
lecek vakıf mallarına, etkin bir biçimde sahip çıktık
larını, bunların geniş bir envanterini yaptıklarını be
lirtmeyeceğim. Zira, bu konularda bizlere ve kamu
oyuna, hiçbir zaman, yeterli ve doyurucu bir açıkla
ma yapmamışlardır. 

Burada merak ettiğim bir hususu da Sayın Baka
na sormak istiyorum: Gureba Hastanesindeki eksik
likler ne zaman giderilecektir? Buradaki kanser ara
ma - tarama merkezi ne zaman tam anlamıyla faali
yete geçecektir? Bunları, burada açıklarlarsa memnun 
olurum. 

Vakıflarımızdaki en büyük eksikliğin, işletmecilik 
olduğu, hepimizin bildiği bir gerçektir. Kiralık mül
kiyetleri dolayısıyla, oldukça geniş bir kitleyle karşı 
karşıya olan vakıflarda, idare ile kiracıların arası hiç
bir zaman normal olmamıştır. Kiralayanlar, devamlı 
idareden şikâyetçi olmuşlardır. İşletmecilik eksikliğin
den dolayı, hiçbir zaman kiralayanlarla sosyal ilişki
ler iyi gitmemiştir. 

Genel müdürlüğün bu konuya da daha etkin bir 
biçimde eğilmesini diliyor, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün 1987 yılı bütçesinin genel müdürlüğe ve yur
dumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP^ye 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın t)ner. 
Şahsı adına, lehinde, Sayın Abdurrahman Demir-

taş; buyurun efendim. 

ABDURR/AHMA1N DEIMİİRTİAŞ (Hatay) — 
Sayın Başkan, değerli mlillatovekiileri; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün kııytaeltfli çalışmalarını ve vakıfla
rımızın genel b!ir dağerleridirîmesinii yapmak üzere hu
zurunuzda buluınujyoıruım. Hepimizi saygıyla selamla
rım. 

IBirçoğumuz içüğlrriiz suyum, dblaşttığıimız yolla
rın, paltoların, hastanelerim, iıbadeft eKföiğlmliz cairmile-
ırtin, medreselerin, mezun ollduğulmıuz okulların bi
rer vakfiye olduğunu bfitaeyiz. Alhlirete inanan iman 
saMtti birçok İdişii, Allah rızasını almak, hayır ve ha
senat işlarmek, insan sevgisi gibi, yüce duyfgularını 
albidel'eşUlirm'elk: içtim. kenldS imalılarımı veya halklarını 
kendi rızaları ile başkalarının hizmetine sunmak için 
ıgelişen, göli'şltirilen ıbir kunuımlduır vakıflar. Lülgaıl; an- | 
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lamına bakıldılğımda vakıf, durdurtmak antenini taşı
maktadır. Genel anlamda ise, vakıf ne oluma olsum, 

jj insanlığa yararlı olacak herhlanlgi bir şayii hak uğru-
I na durdurmak, yani vaikfdimıek ve halkın hlizttneltliıne 
I tsunımlakltır, 

Hazre-tli Payigaımlber Btlendlilrrtiz, Medlineyi Mü-
nevverede ve Haylberlde hurma baJhçelerim'i halkın 
hizmetine sunduktan sonra, vaküf kavramı îslamıiyeıt-
te süratle gelfişlmısye başlamıışltır. TürMenin îslamnyet-
ten önce dıe vakıf. teşelblbülsıleri vardır. Maımıiyeti ka
bul eftlîiilklten ,sionrta, Türk - İslam anlayışı- içerisinde, 
özellikle Osmanlı döneminde vakıflar süraltle geliiş-
muişlrtr. O döneımıîerden itibaren vakıflar devlettim eko-
moıntfk, sasıya! ve kültürel birçok göravlertinli üstlen-

.'miş, ferft ve devlet güçleıfei birleştiirimek ' sraidüiyle, 
halk yararıma Allalh rızası içlin halka hizmetli şan ve 
şiar ed'inımiş güçlü bir kuruluış halline gelımlişltür. Geç-
mliş tartilhltaize bakıldığımda, vakıflarım kapsamıma 
ıgirimeyen bir komünüm almadığını gönmdklteyiiz. Caimi-
ler, çeşmeler, sdblil'ler, sıülbyan okutlliarı, medreseler, 
hamlar, hamiaımlar, kervanisaraylar, külliyeler, tekke ve 
zavilyeler, lilmaretihameler, darül$ifa'lar', hastaneler, 
mmimarlhameler ve dalha nlice hizmetlerin görüldüğü 
yerler vakıflarla idameyi hayalt ötimiiş ve hlizmet ver
mişlerdir. 

Bunun yamımlda, vakıf anlayışı Türk İlsllaım rnıede-
nîydtliriiın abideleşlmıaslinlde bir vasıta olmuışitur. Aşır 
Efendi, Mustafa Kâmıil Efendli «Evkaf Nedir» aldk 
kitabında bakın $öiyle demeMediirl:, 

«IBodadı izamıımız zaplfielîjljiklerı memykeltleri Türk-
leşlfirmek içlin iki usul ihdas e/timdşlerldlir. Bunlardan 
biri, ferttılerlin TüıMeş'tiMlmesli içim davşlinme usulü ih
das adlilmftş, şehirlerin emival ve emlakimi Türkleşüir-
rmek içimde vakıf usulü uıygulanmıışltır.» Zamanımı
za intikal edlen birçok valkıf eserlerde her türlü sa
nat ve 'hünerlin icra edlildflğini, eniğin ve zenıgıim. bir 
salbırla, ihıtlimıaımık birer kültür eserii olanak inışa edli'l-
diğinli görtmekltayiz. Anoak, zamnanın hışmına ve ha
tlı şdhirleşimemin gazabıma uğrayan bu güzel eserler, 
yok olmakta ve kaybolmaya yüz ıtultimakltadıır. 

Genel müldürliüğülmülz, bu ibirlbiriimfden gülzel eser
le rti reslitore etimıelklteldlir. Anıoak, bu resltorasyion yietöer-. 
li değildir. BeledliyelerlimJiz bu güzel ekerleri, bu gü
zel kültür varlıklarımı bütün ihtlişıamııyla ortaya çı
karmakla mükellef olmalıdırlar. Vakfedentim şartla
rı içıerıisıinlde vakıflarımız, asıl fonksiyonlarıma kavuış-
turu'lmalıdır. Vakıf sahipleri, vakfaülliklerıi hayratı ya-' 
şıaltacak emvali ve galirlerii de beraberinde- bırakmış-1 
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İaredir; ama maalesef bunların .bir kilsimi, tutöanım elüm-
kie kaforaş vie vakıflar uzum yıiilar siömütfülmıjüişjtür. Son 
yıll-anda vakıflardaki IkJira Sömürüsüne som Verfülmliş ve 
fSemlik aömüniMine «idur» denilmiştir. Bu ylönüıyle 
genel rrröldürlüğümjüziü talkldir ddlıyorıuım, 

(İkinci bir riicaım var; vakıflarla i.l|*ill( araşjtınmala-
\rın maddî ve mlamavî yönlden .ddsiteklenımesi lazını-
ıdıır. Vakıflar üzeninde yapılacak araş'tırmalar, bu 
'fayfdalı kuruma daha da zemigüıı bi-r veçhe kıazanttıra-
calfctır. Bu alanlaridaki araşitınmıalar, zorluklarla ve 
güçlüklerle dloluldur. Araşltıirırnıacımım her şeylden ön
ce, iyi bir tanlh bilmesıi, âslkii yazıyı çok iyi sıölkelbiil-
mesli, zamanın isitilda'larını çok iyi. blVımeteli, zengin bir 
IküMiire sahiiıp oltnıaısı geneldir. BtÜtiin bu santiarı taşı
yan araştırmacı da, günüımıüte Türklye'ıslmfde' maale-
fsöf ye'tlişemiemelkltıedljr. Bunu sağlatmak üzene, vakıf-
îarıımız bir fon kuınmalıfdınlar. 

.Sözlerimi burada biltiiriirken, 1987 Vakıflar bülfce-
dim'im ın/i'ieitilmıize vie Vakıf 11ar Genel Mütilürlüğüne 
hayınlı olmasımı dlil/üytar, en derin sayigulartımı .sunuyo-
ruim. (İANAP sıralarımldan alikuşlıar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ddeıtîım Sajyın Denriırtaş. 
IŞtafdli Söz sırası Vakıflar bütçesi üzeriinlde Sayın 

(ismail Dayılda. 
M. TURAM BAYİEıZîtıT (IKıahnamanimaraş) — 

ISiz hakinsiniz da, Baklanım yaptığı doğru değil. Mu-
(ha'lefetÜten bir kişi kıonıuışurken çıkıyorlar... 

IBA'SKiAfN — .Sayın Baıyezfiıt, aleyhte söz isitayen 
yiofc, üzerinde onun için söz gel'dÜ; Sayın Balkan çık
saydı, gene gelecekltii. 

Buyurun Sayın Dayı. 

İSMlAltL DAVI (Balıkesir) — Sayın Başkan, yü
ce Meçisin sayıgıldeğer üyeleri; Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 1987 yılı Büitçesii dolaylısıyla şahlsııtm adı
na siöz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepimize say
gılar .sunarını. 

İBeniden evvel ""kbouşan değerli arkıaldaş'larımı, cid-
tien çjok ihatalı, meseleleri derinlliğiıne taMıil eleten -• 
gerek iktidardan gerek muhalefeltiten, gerekse şıalhsı 
adına konuşan arkaJdaşîarıım - geniş biilıgıiter verdiler; 
ben omları tekrarlamayacağum., 

Malumları ollduğu üzere, vakıf, hayra yiönel'ik ve 
sosyal hizmet maklsadı taşıyan bir fcurumAkır ve in
sanları bu duygu vakıf yapmaya yöneliir. Nitekim, 
yüce Türk Milleltii de tiariih'inden gelen deninlfikienin-
tâen bu yana, yalnız kenldJi ülkesinde değil, bulgun 
tifünyamım d'önt bir tanafırida katouş nice hayırlı hiz-
troötleri vakıf yoluyla yapaıgeîmıiştöir. 

Vakıflar, geçmişimiizjde deVloHin en 'büyük ddsltiek-
çM olmuş ve kuruluş yıllarımda, yükseliş yıllarında 
Ibültün dünyaya aidaldt götüren devletlin yanında, hay
rı ve bizmötü göltünen bir unsur olarak temaiyüz et-
mıiışltıir, 

Biraz evvel şu aklıima geldi: Geçenlerfde, açlık teh-
lifcesıi ile karşı karşıya kalan Afrikatya, kızılayım gö-
ı tündüğü hizmıelbleri televizyonJda seyndijtiğ'mılde, asır
lar öncesi eddaidıımım, bugün daha insanlığın hizmettıi-
ne uılaşrtııramıadjğı yenleıldle yaktığı su kanallarından 
akan gürül gürül suları, oradlakli hayrat eserleri, ora-
(dıakii hizmeftlerî gönd'üm ve ne kadar ulvî bir duygu
nun ve bu güizel hizmidtiin asırlar sonram dalhıi orada 
devanı eiütiiğ'ini göğsümüz kaibararak seyretltik, 

Değeriii miilelövelkilılierü, vakfı .şahıs, kemdi arzu et-
fü'ği santiarla vaklfdder ve deVaınuı, başkalarının özen-
idiriîmıes'i de ancak bu vakılflara hürmetle olur. Ta-
rihlümiMn bu yülkseMş devirlerinfdek'i o güzel hizmet
ler, sıonrakii düşüş dönemlîıerinlde maalesef zedelen-
mişItliT ve öyle zamanlar oümuışltur kü, eddadın çok ul
vî gayelerle yapmıış ollduğu hizmetler maalesef helba 
ödüıhmî tir, yok eldliılmıiışlür. Güzel yurlduimuızu süsleyen 
eliımizlde kalan vakufiar, yakın yıllara kadar, maale
sef kapanın elinfde kalmıişjtaT, siatıülmıişitır, haitta vakııf 
duygusuna sahlip oîmayan insianların eltine geçmişltir. 
Teferrualtı söyleyemeyeceğimi; istanbul'un göklerînli 
yüoe mıimareleni ile süsileyen o güzide oamıiılerin vakıf
ları bile birçok yabancıların eline geçmiş; devletin 
onları tamamen koparıp alabilip alamadığını da 
tam manası ile bîHmliyoriHm. Çünıkü, eddat öylesıine 
vakıf yapmıış ki; yalnız yol, su, barınma yeri, hani, 
imaret, camii, mıekinösıe fdeğjil; kanadı kırılıp da yola 
çıkamayan leylek için bile Byüp Sulltanda işyeri, 
dükkan vakfeden eddadımız ollmuış;tur ve vakıf kayırt;-1 

larınida buna raslamıak mıümklüinldür. Yani, sad'ece 
k'imısesiz çocuklara değ'il, akla gelidbiılecek her konu
da bu memlekette vakıf yapılnııış'tır; fakat sonradan 
vakfa olıan duygu azalması ve biraz horlanması se-
bebfı ile vakıf kurulması zayıflamıştır. Yıakm yıllar
da çoğal'diğmı görmek bize multlüluk venmıek'tddiir; 
çünlkü deVleltllmlize yand'imct olan bu tür hizmetlere, 
böyle imkân sahibi, maıddî glüç sahilbi, aynı zaman-
>da da hayra yönelik duygu siah'ibli insanların yönel
mesi, b'izüm içftn sievfinldirictildir ve değerli konuşmacı 
iarkıadaşlarım'in da baJhlstelBtiği gibi, sson 15-20 yıl zar-
fınlda kurulan vaikıif adedinde büyük blir çoğalma 
vandiır. 

IBuigün, bir tarafîtan aaniilerinuiızJin tamiri, resto
rasyonu, bu güzel teşekkül tanafından yapılmaklta-
dır; ama üzülerdk size arz eldeyim ki^ pek ehül olma-

— 151 — 



T. B. M. M. B : 40 

yan ustalar ve kişiler tarafım/dan yapıitımialkta'dır. Se-
(bdbime gelince; bu işleri yapacak linısanlaır kaltmamış-
tır. Burada Saıym Mîillî Eğiltilm Bakamıma, ayrıca arz 
e'decegjilm. Kıanaaltımıca bir hıizmdt düışim-dkjfcedir; bu 
Itarilhî eserleri tdkırar ayını /ite yapalbtelacdk, aynı güzel-
İklte tekrar tamir 'dddbileoek, yenlisini yapabilecek 
uisltaları ve insanları ye/tıitşjtirîrnek üzere, özel bir okul 
açıılmast gıerdkir. Otftaöğridtıim seviyiesıinıde, yıülkseköğ-
retl'ım .sevfiyıeslinide de okullar açılmlalıidıır, Çünkü bun
lar, ustalık, sanaltlkâırlık iisifceyiem, kolay yapılamayan 
hizmetlerdir ve ancak o kabiliyetteki insanların mey
dana geltlittdbileceği toizmieltaldlir. Vakfın, Beztm'iâleım 
Malide Sultanım vakfdtJtiği vakıff Gumelba Has/tanesfi 
(Jdealii vardır; bunun da bir an ıavvel bitirilmesini te
menni etimdfcteyıilm. Vaktiyle fakir haisltanın bddavia 
liedlavMinıi değil; yetmesi, içimdsi, pijaması, bıiMin ila
cı verildikten sonra, kiöyünıe ıdlöndmezise yol parası bi
le verlilimdk üzere, her şleyfinıi hazırlayan bu güzel vak
fın da, bazı gelir gleliiren blölıüimleri, zamamın)da Maa
lesef .diniden kaçmıştır. Mdvtcu/t olan imkânları ile ve 
yenli imkânlarla yanınlda yapıilııp, iıskefeltli yfüflc!sellım/i,ş 
•olan hastanenin ıgeriişldtjlmesi, öğreniyoruz ki, inşaıl-
'lah 19«8lde, belki dle 1987 sonunda biWiri:lmıiş ola
caktır, şmıldi, kaba yapılsı bl;lt!m(:ş görünüyor; fakiaJt 
Iböyle bir hastaneyli kunmak kolay dtağil; Ibütün Orta 
!Dbğuya hlizımelt suınimiak üzerle, bültün Mam Âlemi
ne ve bültlün yabancılara h'izımlet sunimak üzere, bu 
vakıf Gurdba 'Hiasltanesidi en mioldem bir şekiltdls mey-
Idiana geftıinmıdk, bizlere görev ollmalı/dıır. 

Bu sene onkoloji bölümü; sayım Bakamımızın ve 
Genel Müldürlüğün değerli elemanlarıyla,, ben de te
sadüfen bu hiîzfmıdtlüe hülunmıak saaddtiine erişitim. 
Türkiye'nin en önemli kanser araştırma ve tespit mer-
kezleriindtan biri olan bu son derece rnlofderm t'esiis bu-
raldla hizmete girırnlişltıir; »alma ydteriii değildir. Bu, yat-
nız B'ezimıiâleim Valide Sultan Vakı'f Gurdha'ya mattı-
isuıs kalmamalı, yurldumuzun başka yerlerde de sağ
lık hlizlrtıeftli verecek güzel ıhasJtianelier yapılmalıldır. Bi
liyoruz, ecdadın varidatı olan, ecdadın bıraktığı bu 
üserlerii, içinde oituıran insanlar ele geçirmişler, ylok; 

pahasına yıllarıdır olturuıyiorlarfdı, Beniiım ilimlde de bu 
vakıflarida oltuıranlar vtar; topluca bana geldiler, «Biz 
Iburaya vakıf diye gliridlilk, nliye kurasını ar'tınyionsu-
ınuiz?» dl'jyorlar. Halbuki oralara baktım, - bir siyasî
nin söyleyeceği py değil1; ama - «Jtnsaif ddÜn, siz çı
karsanız, burayı 40-50 bin lira daha fazlasıyla başka
sı tutar, Siz buraya vakıf diye, bilakis daha çok pa
ra öldâmlölisfimiiz ki, bu güzel gelirler yen/i hılztrndtler© 
vesMe olsun; o balkıimldlan, buranın uıcuizlaltıftması için, 
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I ben size tavafSsmlt ddemieyeaeğlilm küsura bakmayım» 
I dedim kenldlilenine. 

Yani bizıim, zannddliyorum geçen sene çıkardığı-
I mız kanuna kadar, şehrin en değerli, en güzel yerin-
I deki eodadın vakfettiği eserler, o güzel dükkânlar, 

<yiok %atıma ku'llanılmuşftır ve talbiî Vfakııİar Genel 
I IMüjdiürlüğü, geliri olmadığı için, camıi'leri, mıedırtese-
I 'lıeri, elinldek'i hizmet dtimıösii gereken yerleri resltiore 
I ddemıiyioridu; ama sizlerle birilikte o ya'sayı büiytük gü-
I rültüliere rağmen, çıkarldılk, hiç değ'ilsıe, günün rayici 
I üzeriıriden buraları kiraya vermdk nasJip olfdıu, HJa'tır-

'lansıınız Sayın Bdkanılm, Mıısıır Çar^,ıisın|da vakfa alilfi 
I öıytie dülklkânlar varidi ki, hteim'en yanımldalki dlülklkân 

aylık 300 bin lira kira verirken, onllar 20-30 bin liraya 
I kirada dturujyiorlartdı Yani, Türkiiyle'nin pdk iÇok ye-
I binide bunun gîlbi hlizmıetler vardı; ama bugün gerçe

ği kaJbullen/dıik., 

Ben, kusa olan zamanıim iıçerîıjj'mide, bir başka ko
nuya ıdaha temaıs eltimıdk isitliıyioru'm. 19816 Haz;iranın-

I Ida yanılımııyortsaım, sizlerle birllilkjbe, vakııf arazıileri ü'ze-
I rinlde yapılan geddkbnldulara, günün rayiiç beldeli üze-
I radden buraların saltılmasııyifa Ügiili blir yalsa çılkar-

ıdıllc, Alslınlda, ıbenlilm glönliüim, vakfa kimse el uizaitma-
siın islt'iyor; ama geçmliş yrllar'dan beni birçok insan, 
- ve çoğunluğu da falkir dlıan - maalesef başkalarının, 
Ibaşjk'a yerleri işlgal dtltiği gibi, arazilem de işlgal ötemiş-
lerjdi; alma bu yasa sayeöinlde, hliç değilisie, tapu veri
len kiiş'ileriim yerlleıli, günün rayiç bedelli üzleriniden sa-

| Itıfaralk, yüızlde ı60'ı Alkıar Tloıprak Fonuna verilmek 
üzere, yani vakıflara verilmek üzene bir kazanç sağ
lanmıştır; ondan evvel bu da temin edilemiyordu. 
Bu bakımldan, eliden giıtıme tdh'İLlkdsinlde olan bu tür 
Vıalkı'f arazilerini de, bir nispötiae değerlenldlirmliş olu-
ytoruz. Ben, sayın iidaredileıfden, bu i'şji silki tulfimala-

} rint, bilh'aslsa -nica ddiyoruim, 

I lAflz etltiiğiım gilbi, vaikıif dulylguis-unıu töşıvilk e'den, ya
pılan vakılara olan bünmıeCltlir. Eğer süz, başkalarımın 
yapltığı vakfı, onun gayesi dıışınlda kullanırsanız, onu 
Iköriieşjtlirirtseniz, yenli insanlar valkıtf yaprnıazlar. Ge-
nelk resmî, gertdk öziel kuruliuişlar ve insanlarıımıız, eğer 
^akfliyenin şarltlan ve gayiâsıi doğruılltıusunlda buna hıiz-1 

I mdt dderlerse, şüplhesliz ki, bizim âlicenıap, yüce duıy-
j Igulara saihlip insanılmıız, Mıülslüman Türlk Mlilleti ve 

Ibülbün insanliar valkıf eıserüeıli yapacaklarıdır. 

(Ben, Vakıflar Genel Mlüldürlüğünıün 1987 yılı büt
çesinin nlemfekel'Jimlizıe hayırlı olmasını diliyor, hepi-
nlizle saıyigılar sunulyorum efenidim. (IAİNİAİP sıraıların-

I dan alkışlar), 
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IBAıŞİKlAN — Teşjeklkür edenim Sayın Dayı. 
Hiülklüim'öt adına, DevM Bakanı Sayam Kâzım Ok-

say; buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKİAINI KAZKM OKİSAY (İBolu) — 

Sayın Baişjkan, yiiilae Meclîsin değeri üyeleri; Vlalkıf-
lar Gendi Müdürlüğü 1987 yılı biütçıartiylie ilgili ola
rak, şjîmld'iye kadjaır, parlöilenl adına gönüşterinü belir
men, Sayın Alıtunakar'a, Sayın Ünıerle ve Sayın Öz-
ıtürk'e; şalhıislan aidınıa görüşlerini ifade eldlen' Sayın 
Dermiıltaş'a ve Sayın Dayıfya tieşjelkkürlferlımıi ve şük
ranlarımı arz dömdk iisjfiöyoruim. Kendilerinin iteni 
sündüklerü huisuislar, tarafimıızidan geriliş öliçüldıe payla
şılmakta vie bıınldan slonnalkli çıaluşmlalarıımııZda ışık tu-
'tiucu rnafojyie^e değenleridinilîrnesiinin mıultlalka sağlana
cağını ifade etimjdk işitiyor uirciv 

Vatkjjfların, aziz milteîijrnıizin inısan ssiyıg.isrine daya
lı, yüice hasletlerin hayır ve hıasienfalt duylguları etra
fında fciuıraımiliaşjtığı, taıiilhlin en e:ki siodyal ve hukuk 
mübsis'esıelıerîi olduğu maluımunuızfdur. 

lUzun yıllar ,'boyuruca Türk Islaım toplumunda bl.İP-
çiolk kiamu hizmlelfcini davlıeülin yanıJhaşınlda ülsItHenerek, 
ısayıısız hayrî, dinî, içtimaî, iSdİsadî ve fcüCltünel fiaa-
ıliiyieltlıere kaltlkılda bülunimuiştur. Bu müesseseler, sa-
kJeoe .sosyal hayatı kucaklamakla ka'ımalmış, rraeyfdana 
gediıridilklerıi pelk çiolk şiahesiarllerlte Türtk nlesline zengin 
(bir kültür muflası bıinakim'işltır. 

İH/er şejyÜyle bP-ziim olan, her flonlksiyionuıyla göğ-
ıslülrnüzjü kalbantan bu müessiesıeyi, mioldern çağın icap
larına glöne geliiişllfinmıek ve zengin bir mulhjtiava içenİ-
isinjde gelecek' nesillere aktarmak, hülklüımeltıılm'izJin te
mel polliltlikaıiarı anasınlda ağırMda yer ataatodır. 
IBöylıesİne yüce ve insanî duygular, düşüncelerle ku-
mılluıp mlille)3iımlizıe yüizyıllardıır sayısız blzmıdtler su-
naigelen Vakıflar idaresi, vakfiye şaıföüarı ve yasal düi-
zentemıeler doğrulltüsunda mıazlbut vafcı/flart yönet-
ımıdkltıe, mülhak ve yısnii vakıfları devlıdt adına deneıt-
Iıemıekıtedir. 

Günümüzde vakıflar, kamu hizmetlerine önemli 
destekler 'sağlamaktadır. Bu ıgerçek göz önüne alına
rak, gerek ©ski vakıflar, gerekse yeniieriinin gelişti
rilmesi, yeni vakıfların kurulması teşvik edilmekte ve 
desteklenmektedir. Özellikle, vakıf taftaları gelene
ğinin 'başladığından bu yana, bu vakıfların durum
ları da yapılan görüşmelerde detaylı bir şekilde de 
alınmakta ve 'iyileştirilmesıi amacıyla neler yapıılabi-
ileceği konusu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 

'Bu sene 4 üncü Vakıf Haftası münasebetiyle 
yapılan bir seminerde, Yemi Vakıflar Seminerinde, 
bu sorunları ortadan kaldırmak için ve vakıfların 

dernekleşmesin'i önlemek için «Şemsiye vakıflar,» 
diğer bir ifadeyle toplayıcı, iltihakî vakıflar tavsiye 
ediilmi.ştir. Bunun üzerinde, önümüzdeki günlerde is
tanbul'da gerekli çalışmalara başlanacaktır. 

. Vakıflar Genel Müdürlüğünce hayrî ve sosyal 
hizmetlerin yenine (getirilmesi dçin, 1986 yılı bütçe
sinde 1 milyar liralık bir ödenek ayrılmıştır. Yur
dun muhtelif yerlerindeki 48 vakıf ortaöğretimi öğ
renci yurdunda 6 345 yoksul öğrenci barındırılmak
tadır. Bu yurl'lara ilaveten, 1986 yılında Kahraman
maraş, Çorum, Tunceli, Kırşehir, Hatay, Sürt ve 
Fatsa'da 300'er öğrenci kapasiteli yurtların inşaatı
na başilanılmıştır. 1987 yılında, biri istanbul Fatih' 
te; diğeri Eskişehir'de olmak üzere, 2 yurdun daha 
hizmete açılması planlanmıştır. Ayrıca, 1987 yılında 
Tokat'ta 300 kapasiteli bir yurtla, Bolu'da mevcut 
110 kişilik yurdun genişletilmesii çalışmalarına da baş
lanacaktır. Bu yurtıların faaliyete geçmesiyle, öğren
ci sayısı 6 345'ten 10 bine çıkmış olacaktır. 

Vakıf ortaöğretim öğrenci yurtlarına ilanla öğ
renci alınmaktadır. Yurtlara yapılacak başvuru sant
iarı, yaygın haberleşme usulleriyle halka ve ilgililere 
duyurulmaktadır. 

imaretler konusunda, daha evvel konuşan arka
daşlarımız detaylı bilgi verdiler. Şu anda mevcut 20 
olan imaret sayısının, 1987'de yunt çapına yayılması 
ve artırılması da planlanmış durumdadır. 

Vakıflar yurdunda kalan öğrencililere Bakanlar 
Kurulu kararıyla 1 000 lira olarak belirtilen ve ha
len 1 000 lira olarak verilen burs miktarının 10 bin 
liraya çıkarılması için Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
nezdinde gerekli teşebbüslerim'iz devam etmektedir. 

Genel Müdürlükçe, burs alan öğrencilere, burs 
haricinde ayrıca okul harçlığı da verilmektedir. Burs
lar, mecburî hizmet karşılığı olarak verildiğinden, 
burs alan öğrencilere, mezuniyet sonrası iş bulma 
imkânları da böylece sağlanmış bulunmaktadır. 

IBugün Türkiye'de 5 346 mazbut vakıf, 437 mül
hak vakıf, 165 azınlık vakıfları ve 1 650 yeni va
kıf faaliyettedir. Bu, 1 650 yeni vakfa, en çok çı
kan 3294 sayılı Sosyal Dayanışma ve Gelişme Ka
nunu (ile kurulan 627 vakıf da dahildir. Bu Kanu
nun çıkarılması sırasında, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün görüşü, komisyonlarda genel müdürlükten bir 
arkadaşımızın bulundurulması suretiyle sağlanmış
tır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetimi ve de
netimi altında bulunan mazbut ve mülhalk vakıflara 
ait akar ve hayrat nevilinden, toplam 43 895 adet 
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taşınmaz mail bul ummaktadır. Bunlardan 28 700 ade
di mazbut akar, 5 995 adedi mazbut hayrat, 3 614 
adedi de mülhak akar ve 2 886 adedi de mülhak 
hayrattır. 

1986 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneti
minde bulunan 42 779 mazbut ve hayrat taşınmaz 
imal korunmuş, araştırmalar neticesinde, 1 614 vakıf 
taşınmaz mal tespit edilerek, buruların vakıflar adına 
tescilime yapılmıştır. Ayrıca, 327 vakıf gayrimenku
lunun tapu tescil işleri de sonuçlandırılmıştır. Bu ko
nudaki faali iyet'er, vakfiyölenin tasnifi suretiyle mey
dana getirilmektedir. 

Genel müdürlük 'bünyesinde bir bilgi İşlem mer
kezi kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bu hiz
met gerçekleştiğinde, gerek ıkira ge'lıideri 'tahsilatında 
ve gerekse vakıf mal varlığının korunmasında önem
li gelişmeler sağlayacağımızı düşünımekıteyiz, 

Biraz evvel 'bir sayın arkadaşımız, yurt dışında
ki vakıf mallarının derlenip, toparlanması ve bir em-
var/jerıJiTİn çıkarılması konusunda temennide bulun
dular. Doğrudur, gayet yerindedir, bu fikri kendile
riyle tamamen paylaşıyoruz. Ancak, şurasını maale
sef, üzüntüyle dahi olsa, beyan etmek durumunda-
yım; memleket içerisindeki vakıf mallarının envan-
terinii ancak tamamlayabilmiş durumdayız. 

Akar neviindlen olan arsa, bağ, bahçe, dükkân, 
ev, İş hanı ve hamam gibi ıtaşınımazların yanı sıra, 
hayrat nevilinden olan cami, kervansaray ve medrese 
gibi, tarihî özelliği bulunan ve 'bugün için kıymet 
takdir ve tayini mümkün olımayan eserler de bulun-
mıalktadır. Bu eserleri m'Mletüımizin gözbebeği telakki 
ediyoruz ve gelecek nesillere aynı muhteşem vasıf
larla intikalini millî bir görev anlayışıyla takip edi
yoruz. 

Değerli milletvekillleri arkadaşlarım, vakıf gayrli-
mienlkullerinden elde edilen kira gelirleri, 2912 sayılı 
Kanunun uygulanması neticesinde, 1985 yılındaki 1' 
milyar 807 milyon seviyesinden, 1986 yılında 5 
milyar 726 milyon seviyesine çıkmıştır. Anca'k, yüce 
Meclisin kabul ettiği 3012 sayılı Kanuna dayanıla
rak açılan davalar henüz sonuçlanmadığı için, kira 
gelirimizdeki gelişmelerinin ne olacağını bugünden 
kestirmeye imkân olmadığı açıktır. Bu kanuna daya
nılarak açılan 4 863 adet davanın halen devam et
mekte olduğunu bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün malî kaynakların
dan bir tanesi de, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
12 nci maddesi hükmü gereğince, elde tutulmasında 
fayda görülmeyen veya gelir geçirmeyen taşınmaz

ların satışından elde edilen paralar ile anılan kanu
nun 26, 27, 28 VQ 32 nci maddelerinde yer alan gay-
rimerikullerden elde edilen taviz bedelleri olup, bu 
paralar özel bir fon hesabında toplanarak, 2762 sa
yılı Kanun hükmü gereğince, gayrimenkul satın alın
ması veya inşa ettirilmesi için harcanmaktadır. Ha
lihazırda boş bulunan ve gelir "sağlamayan vakıf em
valinin değerlendirilmesi amacıyla yapmakta olduğu
muz çalışmalar, kademeli bir şekilde son aşamasına 
gelmiştir. Bu çalışmalar bittikçe, bu boş olan gayri-
menkuüerin değerlendirilmesi amacıyla gereken in
şaat faaliyetlerine önümüzdeki günlerde başlamak is
tiyoruz. 

Gayet tabiî, gelir getirmeyen mal varlığının da 
elden çıkarılması konusundaki görüşleri paylaşma
mak mümkün değildir; ancak bugün için gelir getir
meyen bir mal varlığının, yarın için gelir getirme du
rumunu da, takdir edersiniz ki, gözden uzak bulun
durmaya imikân yoktur. Arkadaşlarımın bana ver
miş olduğu bilgilere göre, vaktiyle İstanbul'daki ka
palı çarşının tamamı vakıf mülkiyeti halindeyken; 
şu andaki mülkiyet durumu incelendiğinde, vakfa ait 
sadece 10 ilâ 15 parça gayrimenkulun kaldığı, diğer
lerinin belki gelir getirmeme yahut yeterli gelir getir
meme görüşünden hareketle, elden çıkarılmış olduğu 
da bir gerçektir. 

1987 yılında, özel fon hesabı kaynaklı 5 milyar 
lira proje ödeneğiyle, 1985 - 1986 yıllarında Erzu
rum ve AntalyaMa yapımına başlanan 2 otelin inşa
atı; İstanbul'da 3, Aydın, Erzurum, Yozgat, Mersin 
ve Ankara'da birer işhanının yapımı da hızla sürdü
rülmektedir. 

Yine, yapılan eleştiriler sırasında bir değerli ar
kadaşımız, vakıfların aynı zamanda turizm amaçlı 
yatırımlara da yönelmesi konusunda bir tavsiyede bu
lundu. Bugüne kadar yapılan çalışmalar da bu isti
kamettedir; Çanakkale'de Truva Otelî, Sapanca'daki 
Vakıf Oteli, ayrıca Antalya'daki ve Balıkesir'deki 
vakıf otelleri çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 
yine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yüz'de 75 his
sesine sahip olduğu Taksim Otelcilik Anonim Şirke
ti'nin turizm konusundaki yatırımları da devam et
mektedir. Bu şirketimiz, halen İstanbul'da bulunan 
Sheraton Otelinin hâkim hissesine sahiptir. Ayrıca, 
Antalya'da da 700 yatak kapasiteli bir tesisin teme
li atılmıştır; inşallah gelecek sene faaliyete geçecek
tir. Bu projelere ilaveten, Arikara, Kayseri, Samsun, 
Afyon, istanbul, Konya, Manisa, Bursa ve İzmir'de 
yeni işhanı yapımına da başlanması; yapımı sürdü-
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rülen ve planlanan toplam 23 projeden 6*sının ta- l 
marnlanarak hizmete açılması da, yine 1987 yılı içe
risinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, vakıf taşınmaz- I 
lan sürdkli olarak kontrol edilmekte, kiracının üçün- | 
cü şahıslara kiraya vererek emeksiz gelir sağlaması I 
ve sözleşmeye aykırı olarak; kullanılması da önlen
mektedir. 

Büyük miktarda bulunan, vakıf, arsa ve araziler, I 
geçmiş yıllardan bugüne kadar çeşitli özel ve tüzelki
şilerin işgaline ve gecekondu yapımına maruz kalmış- I 
lardır. Bu tecavüzlerin önlenebilmesi için 5917, 775, 
30911 sayılı Kanunlar ile umumî hükümlere göre, 
adlî ve idarî makamlara başvurulmuş; ancak isteni- I 
len ölçüde olumlu sonuç alınamamıştır. I 

Gecekonduların tapu tahsis belgeleri meselesine, I 
Sayın Dayı değindiği için, ben ayrıca bahsetmiyo- I 
rum. I 

iBir de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, kendi mev- I 
zua'tı gereğince yapılması gereken teftişler vardır; her 
yıl belirli bir program çerçevesinde, 33 müfettiş kad
rosuyla yürütülmekte ve hizmetin daha iyi işlerlik I 
kazanalb ilmesi amacıyla, boş bulunan müfettişlik I 
kadrolarına yeni atamaların yapılmasına gayret sar- I 
fediimektedir. Böylece, vakıfların denetimine daha I 
da ağırlık verilmiş olacaktır. Yine, bana verilmiş I 
olan bilgilere göre, halen 33 olan müfettişlik kadro- I 
su, müfettiş yardımcılarıyla birlikte, önümüzdeki dö- I 
nem içerisinde 66'ya çıkarılmış olacaktır. Bir de, 
teftiş işleriyle ilgili olarak yüzde 5 bir denetleme payı I 
alınmaktadır; bu konu ilk vakıflar kanununda da bu- I 
lunmalktadır. Ayrıca, paralı denetim konusu, 7397 I 
sayılı Sigorta Murakabe Kurulu Kanununda da var
dır; orada da sigorta şirketlerinin bilançolarından, I 
rnura'kaJbe parası maksadıyla bir kaynak ayrılmakta I 
ve bu amaçla kullanılmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü işletmelerinde üretim j 
faaliyetleri hızla devam etmekte olup, şu sırada ürün I 
ve verim oranları artırılmış, ekonomik tesisler kurul- I 
malk suretiyle kâra geçirilmiştir. Vakıf işletmelerinden I 
İstanbul'daki Taşdelen Meriba Suyundan günde 90 I 
ton su elde edilmektedir. Bunun 72 tonu işletmede şi
şelenmek suretiyle satılmakta, 18 tonu ise, yıkamada 
kullanılmaktadır. İşletmenin 1985 yılı kân 38 mil- I 
yon lira, 1986 yılı ilk 6 aylık kârı 60 milyon lira olup, I 
tamamının 150 milyon liraya ulaşacağını tahmin et- I 
inekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez arşivinde I 
bulunan 2 335 adet kütük defteri vardır. Bu defter- I 
lerde, yaklaşık 237 500 civarında belge bulunmakta- | 
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dır. Bunların da süratli bir şekilde yeni Türkçeye 
çevrilmesi ve kullanılması sağlanacaktır. 

Vakıfların tanıtılmasına da özel bir önem ver
mekteyiz. Bugüne kadar televizyonun «İnanç Dün
yası» programında çeşitli vesilelerle vakıfları tanıtı
cı programlar yapılmış, vakıf haftalarında açık otu
rumlar tertip edilmiştir. 6 dizilik «Selçuklulardan gü
nümüze» vakıflarıyla, «Türk vakıf medeniyeti, ca
miler, köprüler, medreseler, kütüphaneler» adlı 4 
dizilik bir program televizyonda yayınlanmıştır. 1987 
yılında bu dizinin devamı olarak, imaretler, bedesten
ler, kuş köşkleri, hayvan vakıfları, su vakıfları, da-
rüşşifaların dizi halinde getirilmesi planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, devlet ve millet olarak, ata
larımızdan devralıp, gelecek nesillere intikalini üst
lenmiş olduğumuz ata yadigârı eserlerin onarımı, 5 
yıllık bir plan dahilinde ele alınmış bulunmaktadır. 
Bugünkü fiyatlarla 20 milyar liranın üzerinde bir 
harcamayı gerektiren söz konusu plan dahilinde, 1986 
yılında 2 milyar liralık proje ödeneğiyle, kültürel ve 
turizm amaçlı 171 adet proje üzerinde çalışmalar ya
pılmıştır. 1987 yılında ise, 3,5 milyar liralık ödenekle 
312 adet kültürel amaçlı, 22 adet turizm amaçlı ol
mak üzere, 334 eski eserin onarım ve restorasyonu 
planlanmıştır. Bütçeyle tanınan bu imkânlarla, vakıf 
eski eserlerinin onarım ve restorasyonunun ancak 10 
yılda tamamlanabileceğini 'bilgilerinize arz etmek is
tiyorum. 

Modern devletin yerine getirmekle yükümlü ol
duğu kamu hizmetleri yükünü, halkın sosyal daya
nışma ruhuna başvurarak azaltan kuruluşlardan bi
risi olan Vakıf Gureba Hastanesi, 140 yıldan beri 
vakfiye esasları doğrultusunda fakir ve garip hasta
lara parasız tedavi hizmeti vermektedir. Bu hastane
nin yanında başlamış olan ve uzun yıllardır bir türlü 
bitirilememiş olan tesisi 1987^de, olmazsa 1988 yılı 
başında mutlaka tamamlayarak, hizmete açmak ka
rarındayız. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Olmazsa 
1989Ma. 

ıDEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Ayrıca, kanser ünitesiyle ilgili olarak da, yapılan 
çalışmalar son safhasına gelmiştir. Eksik olan kobalt 
cihazının yurt dışından getirilmesi ve yerine montajı 
suretiyle, vatandaşın sağlık konusundaki ihtiyaçları
na cevap verebilir bir hale gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son vermeden, 
kısaca bir - iki konuya daha değinmek istiyorum. 
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Tamirat ve onarım için, Vakıflar Nizamnamesin
de mevcut 250 liraların yükseltilmesi amacıyla ge
rekli çalışmalar çoktan başlamıştır; inşallah yakın 
bir gökçekte bu konuyu da halletme imkânımız ola
cakta'. 

Bugüne kadar, vakıf mallarının bir kısmı restore 
edildikten sonra ya Vakıflar Genel Müdürlüğünün ih
tiyacı için yahut da bu eserleri vatandaşın hizmetinde 
kullanabilmek amacıyla çeşitli kuruluşlara tahsisi 
yapılmakta, böylece, inşaatı bitmiş bu eserlerin iş
lerlik kazanmasına, bir fonksiyon ifa etmesine gayret 
sarf öd illmektedir. Bugüne kadar toplam 322 adet tah
sis yapılmıştır. Bunlardan, 105 eserin tahsisi Kültür 
ve Turizm Bakanlığına, 80 eserin tahsisi Diyanet İş
leri Başkanlığına ve 137 eserin tahsisi de çeşitli ka
mu kuruluşlarına yapılmış bulunmaktadır. Kur'an 
kursu olarak tahsis edilmiş bulunan 80 eserin, yıllar 
itibariyle dağılımını da bilgilerinize arz etmek istiyo
rum : 1980 öncesinde yapılan tahsüs miktarı 57, 12 
Eylül 1930 ile Kasım 1983 arasında yapılan tahsisin 
miktarı 12, Kasım 1983 sonrasında yapılan tahsisin 
miktarı ise 80'dir. 

Hafızalarımızda tazeliğini muhafaza ettiğini zan
nettiğim bir haber çıkmıştı bazı basın organlarında; 
İstanbul'daki Fatih Külliyesi içerisinde bulunan kim
sesizler yurdunun Kurlan kursu olarak kullanılmak 
üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edileceği be
lirtiliyordu. Böyle bir düşüncemiz mevcut değildir. 
Biraz evvel değerli arkadaşlarımız da ifade ettiler; 
hu eserin vakfiyesine uygun bir şekilde, eskiden oldu
ğu gibi, yükseköğretim öğrencilerinin barınacağı bir 
yer olmasını, yiyeceğinin, içeceğinin temin edilmesi
ni; ayrıca harçlığının da verilmesi suretiyle, Fatih 
Sultan Mehmet'in vakfiyesine uygun bir hale getir
menin gayreti içerisindeyiz. Gayet tabiî, bu işi ak
şamdan sabaha yapma durumumuz da yoktur; önce
likle, içerisinde bulunan bu memleketin evlatları İs
tanbul'da daha uygun bir yere yerleştirilecek, ondan 
sıonra yapılacak çalışmalarla bu yurt, vakfiyesine uy
gun bir halde kullanılacaktır. 

Tamir ve restorasyon faaliyetlerinin sürdürülme
sine büyük gayret sarf edildiğini söylemiştim; bu ara
da, üzerinde önemle durduğumuz işlerden birisi de, 
yarım olan işlerin süratle tamamlanmasıdır. Bu yıl 
içerisinde İstanbul'da Gümüşsuyu'nda yapılmakta 
olan ve yapımı 10 yıldan beri devam eden işhanmı 
tamamladık ve hizmete açtık. Bu işhanının 1987 yı
lındaki gelirinin 1 milyar lira civarında olacağını bil
gilerinize arz etmek istiyorum. 
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Vakıf eslerlerinin tamir ve onarımı için mütehas
sis yetiştirilmesi konusundaki fikri, gayet tabiî payla
şıyoruz. Hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz devam et
mektedir. 1986 yılı içerisinde 425 kişi hizmet içi kurs
lardan geçirilmiştir. 1987 yılında 11 teknik elemanın 
İtalya'da restorasyon kursuna gönderilmesi amacıy
la, gereken hazırlıklar ve anlaşmalar yapılmıştır. 

Vakfiyelerin tasriifi işini süratle bitirmenin gay
reti içerisindeyiz. Vakıflar enstitüsü kurulması ve 
vakıflar meslek lisesi açılmasıyla ilgili talepleri de, 
gayet tabiî, paylaştığımızı bir klere daha ifade etmek 
istiyorum. . 

Değerli milletvekilleri, 903 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş olan vakıfların sayısının 1 600 civarında 
olduğunu ifade etmiştim. Yani önemli olan, takdir 
edersiniz ki, sayının 500, 1000, 2 bin, 3 bin, 5 bin 
olması değildir; önemli olan, vakıfların muhtevası-
dır, yapılacak işin genişliğidir ve amaca tahsis edi
len kaynağın büyüklüğü yahut küçüklüğüdür. Birkaç 
100 bin lira ile binlerce vakıf kursanız, bu ne yarar 
sağlar? Halbuki, bunun yanı sıra, yüksek mal varlı
ğı ile kurulacak bir vakıf, şu kadar 100' adet vakfın 
yaptığı işi, rahatlıkla yapabilecek imkâna sahip ola
caktır. Bu bakımdan, özellikle aile vakıflarının üze
rinde durulması, bunların derlenmesi, toparlanması 
faaliyetleri, 1987 yılında da devam edecektir. 

2394 sayılı vakıflar hakkında, buradan yapılan 
yardımların reklam aracı olmaması konusundaki, Sa
yın üner^in görüşünü paylaşımamaya Ve katılmama-

' ya imkân yoktur. Gayet tabiî, bu konudaki yapılacak 
yardımların, imkânlar ölçüsünde sessiz sedasız ya
pılmasında yarar olduğunu ifade etmek İstiyorum. 

Ayrıca, araştırmaların desteklenmesi konusunda
ki, Sayın Demirtaş'ın teklifini de benimsiyoruz ve 
bu konuda 1987 yılı içerisinde maddî ve manevi kay
naklarımızın neler olabileceği konusunu tespit edip, 
özendirici olan bu çalışmaları, destekleme konusun
daki çalışmalarımızı kamuoyuna duyuracağız. 

Sözlerime son verirken, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1987 malî yılı bütçesinin aziz milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler; yüce heyetinizi bir kere da
ha saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU ^Erzurum) — Söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN —- Son söz millefcvefcilinindir; aleyhte 

bir söz verme imkânım var. 
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Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
GHlLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

'Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

(Bendeniz, çok hayırlı işler gören Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün görevlerinin bazıları hakkında görüş
lerimi ve temennilerimi arz edeceğim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, öteden beri, nedense 
bir ak'tiVite gösteremiyor; taıbiî benim görüşüm ola
rak takdim ediyorum. Türkiye'de şu günlerde ve öte
den beri, istiyorum ki, Karayolları Genel Müdürlü
ğü gi'bî, PTT gibi, Türk Hava Yolları gibi bir atı
lım yapsın. Tabiatıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, çalışmalarında herhangi bir poîittik amaç gütme
mesi, yatırımları bakımından herhangi bir il tercihi 
falan da yapmaması gerekir. 

Biliyoruz ki, sayın bakan da saydılar, bir sürü 
vakıf eser var; bunların çoğu da eski, hamamdır, ca-
m'idir, mescittir ve daha nice mülkiler var; fakat ne
dense Doğu Anadolu'dakiler çok onarıma muhtaç. 
Belk'i, Batı Anadolu'da, Orta Anadolu'da bir sürü, 
onarıma girmişler; Doğu AnadoluMakileri de tez el
den onarırlarsa çok memnun olacağız. Bilhassa Er-
zuru'm'dakiler çok onarıma muhtaç. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünden bir heyet gönderip, bilhassa onarı
ma çok muhtaç olanların -birçok hamam da var ora
da; yıkılıyor- gözden geçirilmesini istirham ediyo
rum. 

Şehirler de aksine -veyahutta çok iyi bir tesadüf -
vakıfların çok kıymetli arsaları var; öyle ki, şehrin 
kilit noktalarında olan arsalar. Ben bunları ta 1973' 
lerdien beri sıkıştırmıştım; belki öteden beri, orada 
devamlı çalışan arkadaşlar vardır, görevliler bilMer; 
çok kilit arsalar var, 'bilhassa Erzurum'da da var. 
Sayın Bakanımız saydılar, işhanı, otel vesaire yap
tırıyorlar; lütfetseler de bu yatırım oranını biraz Do-
ğu'ya doğru kaydırsalar. Bu şekilde, Doğu illerimiz
deki bu çok kıymetli arsalar daha da kıymetlenmiş 
olsun. Tabiatıyla genel müdürlük, belki yatırım yap
tıktan sonra, bu paranın geri dönmesini, daha kısa 
sürede geriye dönüşünü sağlıyor -rantiye mi deniyor 
ona, neyse- batı şehirlerinde; bizim illerimizde de bu 
gıibi tesislere ihtiyaç var; yani otel gibi, hamam gibi, 
is/hanı gibi tesislere, özellikle Erzurum'da da vakıf
ların çok kıymetli arsaları var; kendileri de biliyorlar. 

Vakıf mülkilerinin icarları bir kanunla, aşağı yu
karı salınır şekilde çıkmıştı; sonra, galiba rayiç bedel 
düşüncesiyle bir kanun çıktı, yine de buna rağmen, 
bazı yerlerde, illerde veyahut semtlerde fazla, bazı 
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yerlerde de çok az kira kondu. Bu konu hakkında 
bana gelen şikâyetleri ve istekleri genel müdürlüğe de 
aksettirmiştim, biliyorlar. Acaba bu kira takdirleri 
-bilmiyorum- Vilayet takdir komisyonları eliyle yap-
tırılamaz mı; hiç olmazsa bu şekilde, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğümüz töhmetten kurtulmuş olur; «Efen
dim çok oldu, az oldu» gibi eleştirilerden de kurtul
muş olur. 

Benim notlarım bu kadar, bunları söylemek için 
sizi taciz ettiysem özür diler, beni dinlediğiniz için de 
teşekkür ederim; sağolun. 

ALt RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Millet
vekili özür dilemez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ
lu. 

Şimdi, soru sormak isteyen sayın milletvekilleri
nin isimlerini kaydedeceğim. 

Sayın Üzel. 
'Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
İBuyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

zaman zaman gazetelerde, bazı eserlerin, vakıfların 
kontrolü ve bilgisi dışında kaldığına dair yazılar gö-
rülmek'tedir. Buna istinaden sormak istiyorum; Aca
ba, Vakıflar Genel Müdürlüğü, şimdiye kadar Tür
kiye çapınida, vakıflara intikal etmesi gerekebilecek 
eserler hakkında bir tespit tarama çalışmasına ihti
yaç görmüş müdür; bu yapılmış mıdır veya böyle bir 
ihtiyaç yok mudur? 

İkinci sorum şu : Halli hazırda Vakıflar idaresi
nin elinde pekçok eski yazılı belgeler mevcuttur. 
Acalba, bu eski yazılı belgelerin, bugünkü yazıya ve 
bugünkü lisana çevrilmesi hususunda uzman eleman 
sayısı yeterli mMir, bulunmakta mıdır veyahut bunu 
yapmaya gerek olacak kadar bir arşiv mevcut mu
dur; mevcut ise, bu takdirde bu elemanların sağlan
ması hususundaki görüşleri nelerdir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Üzel. 
/Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, biraz evvelki 
konuşmamda da ifade etmeye çalışmıştım; Türkiye' 
deki vakıf mal varlığının ne olduğunu, ancak yeni bi-
tirebilmiş durumdayız; ama «Bu da tamam mıdır?» 
diye sorarsanız, tamam değildir; çünkü eski vakfiye
leri, tapu kayıtlarını okudukça, oradan da ilave ola
rak, yen'i mülkler vakıflar camiasına katılmaktadır. 
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îk'inci sorunun cevabına gelince : Vakıflar arşi
vinde bulunan, bunun yanı sıra, tapunun arşivinde 
bulunan eski yazılı belgelerin Türkçeye çevrilmesi ile 
ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uzun yıllardan 
beri süregelen bu çalışmaların, bir an evvel tamam
lanması, gayet tabiî üzerimize düşen görevlerden bir 
tanesidir. Bu amaçla, 1986 yılı içerisinde 1!5 müter
cim alınmış ve göreve başlatılmıştır. Daha evvel ça
lışanların da sayısı dikkate alındığında, bu rakam 
ya'klşık olarak, 30 - 35'i bulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1987 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ve 1985 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi, 1987 Malî Yılı Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

'Bölümleri okutuyorum : 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Mail Yılı 

Bütçesi. 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

Açıklama Lira 

112 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 1 053 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 
Va'kıf İşlemlerinin Yürütül
mesi 2 340 945 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 
Sosyal Yardim ve Kültürel 
İşlemler 8 071 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Prog. 
Kodu 

900 

Açıklama Lira 

Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 197 205 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

TOPLAM 11 663 000 000 

BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Gelir 
Türü 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Açıklama 
Gelir Türü 

Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 9 600 000 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yar
dımı 2 063 000 000 

BAŞKAN — Katoul edenler... Etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 663 000 000 

. Etmeyenler... BAŞKAN — Kalbul edenler 
KaJbul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Valkıflar Genel Müdürlüğü 
1987 malî yılı bütçesinin bölümleri kaJbul edilmiştir. 

2. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Şimdi, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Kesinhesabmın bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunacağım : Bölümlere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kalbul 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 
Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 

101 

111 

112 

900 

Ödeneğin Çeşidi 
Ödenek! 

Lira 

Ol 
ve 

100 

101 

200 

201 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Vakıf işlemlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
ÖZEL: 
Mazbut akar ve toprak satış bedeli özel fon 
hesabından yapılan sarfiyat hesabı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Mülhak akar ve toprak satışı bedellerinden ya
pılan sarfiyat hesabı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Mazbut hayrat satış bedellerinden yapılan sar
fiyat hesabı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Mülhak hayrat satış bedellerinden yapılan sar
fiyat hesabı 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 

BAŞKAN 

BAŞKAN 

TOPLAM 
Kabul edenler... Etmeyenler. 

800 190 000 
Kabul edilmiştir. 

1 193 600 000 
Kabul edilmiştir. 

3 829 511 000 
Kalbul edilmiştir. 

323 055 000 
Kabul edilmiştir. 

6 146 356 000 
Kalbul edilmiştir. 

1 627 104 372 
Ka'bul edilmiştir. 

613 883 981' 
Kalbul edilmiştir. 

62 378 179 
Kabul edilmiştir. 

17 204 303 
Kabul edilmiştir. 

2 320 570 835 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 466 926 835 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

CETVELİ 

Gider 
l i ra 

751 458 783 

1 096 233 400 

3 148 948 845 

278 724 532 

5 275 365 560 

Ertesi yıla d 
rolunan öden 

Lira 

25 764 529 1 601 339 

11 000 000 602 883 9 

1 984 715 60 393 

17 204 

38 749 244 2 281 821 

5 314 114 804 2 281 821 
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(B) Cetvelini okutuoyrum 

Gelirin 
Türü 

2 

3 

100 

101 

200 

201 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

B — 

Etmeyenler.. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

BAŞKAN — Kaibul edenler.. 

Etmeyenler.. 

TOPLA] 

Etmeyenler.. 
Özel Kanunlarla Elde Edilen Gelirler 
Maz. Ak. Top. Sa. Be. Taih. H. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Mül. Ak. Top. Sa. Be. Tah. H. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Maz. Hay. Sa. Be. Tah. H. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Mül. Hay. Sa. Be, Taih. H. 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 

GENEL TOl 

Etmeyenler.. 

Etmeyenler.. 

Etmeyenler.. 

Etmeyenler.. 

PLAM 

CETVELİ 

. Kabul edilmiştir. 

. Kaibul ddilmiştir. 

VI 

. Kaibul edilmişıtir. 

. Kaibul ddilmiştir. 

. Kaibul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

4 653 870 000 

1 122 486 000 

5 776 356 000 

> 

5 776 356 000 

Tahsilat 
Lira 

7 774 858 155 

3 362 491 665 

11 137 349 820 

38 749 244 

25 764 529 

11 000 000 

1 984 715 

11 176 099 064 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün 1985 yılı kesinhesabının bölüm
leri kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı bütçesi 
ile 1985 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

D) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekileri, programa göre, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçe ve Ke
sinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerinde. 
1987 Malî Yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan

lığı Bütçe ve 1985 Malî Yılı Kesinhesabı üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Şimdi, sırasıyla söz alan sayın milletvekillerinin 
isimlerini okuyorum: 

Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu Adına 
Sayın Rıfkı Yaylalı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu Adına Sayın Veysel Varol, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Ahmet Sarp. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bu bütçede 
gruplar adına konuşmalar 20'şer dakika idi. 

Şimdi sırasıyla sayın konuşmacılara söz verece
ğim, 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rıfkı Yay
lalı; buyurun Sayın Yaylalı. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA RIFKI 
YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Devlet 
İstatistik Enstitüsü 1987 Bütçesiyle ilgili görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz yüzyıl
da sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda sağlıklı 
ve güvenilir istatistik bilgilerin derlenmesi, değerlen
dirilmesi, yorumlanması ve yayınlanmasına büyük 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde de sosyal, ekonomik, kültürel alanlar
da her türlü sağlıklı, güvenilir, istatistikleri derlemek, 
değerlendirmek ve yayımlamakla Başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevli ve yetkili bu
lunmaktadır. 
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Ülkemizde istatistik çalışmaları Cumhuriyet dö
nemine kadar süreklilik göstermemiş, ancak Cum
huriyet yönetimi düzenli istatistiklerin derlenmesine 
özen göstermiştir; konuya gerekli ağırlığı vermiş ve 
bu amaçla istatistiğin önemini çok iyi bilen büyük 
kurtarıcı Atatürk'ün imzaladığı kararname ile 25 Ni
san 1926 tarihinde Merkez istatistik Dairesi kurul
muş ve devlet teşkilatı arasında yerini almıştır. 

Gelişmelere bağlı olarak kısa bir süre sonra İsta
tistik Umum Müdürlüğü ve daha sonra İstatistik Ge
nel Müdürlüğü adını alarak kurumun planlı döneme 
geçmesiyle birlikte gelişme şartlarına göre yeni imkân 
ve teknoloji ile güçlendirilmesi ve reorganizasyonu 
gerekli görülmüş ve 1962 yılında yetki ve sorumluluk
ları genişletilerek 53 sayılı Kuruluş Kanunu ile Dev
let İstatistik Enstitüsü adım alarak araştırmacı ve 
eğitim veren bir yapıya kavuşturulmuştur. Ancak, 
aradan geçen uzun zaman içerisinde yeniden revizyo
na ihtiyaç duyulmuş ve Anavatan Hükümeti zama
nında bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarının ye
niden düzenlenmesi programı çerçevesinde Enstitü
nün kuruluş ve görevleri, 8 Haziran 1984 tarih ve 
219 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu kararnamenin 
2 nci maddesine göre enstitünün görevleri; ülkenin 
iktisadî, sosyal, kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü 
istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak; 
sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda genel nüfus, sonu 1 ve 
6 ile biten yıllarda genel sanayi ve işyerleri, sonu 3 
ile biten yıllarda da genel tarım sayımlarını uygula
mak, ayrıca hükümet tarafından ihtiyaç duyulan di
ğer konularda kalkınma plan ve yıllık programların 
öngördüğü hususlarda, her türlü sayım ve anketler 
yaparak, bütün bu faaliyetler sonunda elde ettiği bil
gileri, belirli standartlar içinde, en kısa zamanda ka
mu ve özel kullanıcı ve araştırmacıların istifadesine 
sunmaktır. 

Kanaatimize göre, bu zor ve zahmetli istatistik 
çalışmalarını en iyi biçimde sonuçlandırarak kullanı
cıların istifadelerine zamanında sunabilmesi için, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının, Devlet İstatistik Ens
titüsüne yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu konu
da hükümetimiz, istatistik bilgi bulundurabilecek ku
ruluşlara gerekli ikazlarda bulunarak, konunun titiz
liğini izah etmiş ve gerekli bilgilerin ivedilikle bu ku
ruma gönderilmeleri gereği üzerinde durmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yaptığı çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse: 

1. Millî gelir: Türkiye'de millî gelir çalışmaları 
ilk defa 1951 yılında başlamıştır. Planlı döneme geçiş
le beraber, gayri safi millî hâsıla tahminlerinin önemi 
daha da artmış ve bu hesapların yapılmasında kul
lanılmak üzere, Birleşmiş Milletlerin de tavsiyeleri 
dikkate alınarak, millî bünyemize uygun bir metot 
geliştirmek amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü uzmanlarından oluşan tek
nik komite, bilim adamlarının da görüşlerini alarak 
yaptığı çalışma sonunda, halen kullanılmakta olan 
tahmin metodolojisi ve yöntemini ortaya koymuştur. 

Gayri safi millî hâsıla tahminleri hazırlanırken, 
sektörlerin katma değerlerinin hesapları için iki yön
temden yararlanılmaktadır. Sektörlerin bünyesine uy
gun olarak, bazı sektörlerde; tarım, ormancılık, ba
lıkçılık, madencilik, imalat sanayii; elektrik, su, gaz ve 
inşaat sektörlerinde üretim yöntemi; bazı sektörlerde 
de malî kurumlar, devlet hizmetleri, dolaylı vergiler, 
dışalım, net sektör gelirleri, konut sahipliği sektörle
rinde ise, gelir yöntemi kullanılmaktadır. Ticaret ve 
ulaştırma sektörlerinde ise, üretim ve gelir yöntemi 
beraberce kullanılmaktadır. 

Ülkemizde halen gayri safi millî hâsıla tahminle
rinin ilki, altı aylık üretim verilerine dayanılarak 
ağustos ayı sonunda, ikincisi dokuz aylık verilere da
yanılarak kasım ayında, üçüncüsü ise, oniki aylık ve
rilere dayanılarak ertesi yılın mart ayı sonunda veril
mektedir. Hazırlanan her üç tahmin de geçici olup, 
bir sonraki yılın tahminini hazırlarken, bir önceki yıl 
tahminleri yeniden gözden geçirilmekte ve kesinleşen 
verilerin ışığı altında revize edilmektedir. 

2. Endeksler: Değerli milletvekilleri, bilindiği gi
bi, ülkemizde toptan eşya ve tüketici fiyatları endeks
leri üç kuruluşumuz tarafından hesaplanmakta ve ya
yınlanmaktadır. Enflasyonun ve bunun ölçülmesinde 
kullanılan endekslerin, ülkemiz açısından önemini 
tartışmak herhalde gereksiz görülmektedir. Anavatan 
Hükümeti zamanında bu endekslerin yayınlanmasına 
ve kamuoyuna duyurulmasına, özellikle dikkat gös
terilmiştir. Sebebi ise, gayet açıktır: Yatandasın, dev
letin durumundan haberdar edilmesi elbetteki en tabiî 
hakkıdır. Enstitümüzün toptan eşya fiyatlarıyla ilgili 
olarak kamuoyuna sunmuş olduğu sonuçlar, Birleşmiş 
Milletler, OECD ve AET gibi, uluslararası kuruluş
ların yayınlarına girdiği (Dünya Bankası ve Ulus
lararası Para Fonu vesaire) malî kuruluşların çalış-
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malarında da güven duyulan ve kullanılan tek kaynak 
haline gelmiş bulunmaktadır. 

Enstitü bu derece güven sağlayan endekslerin gün
celliğini muhafaza ve güvenirliğini artırabilmek ama
cıyla her yıl sürdürdüğü revize çalışmalarını 1987 
yılında da sürdürecektir. 

3. Gelir dağılımı; 
Değerli üyeler, ülkemizde halen güncelliğini ko

rumakta olan konulardan birisi de gelir dağılımıdır. 
Bu konuda eskiden bilimsel verilere dayanan detaylı 
herhangi bir çalışma yoktu. 1983'ten sonraki yıllarda 
konunun ciddiyeti hükümetimiz tarafından fark edil
miş ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak ens
titünün rahat çalışma imkânları sağlanmıştır. 

Bu nedenle enstitü, gelir dağılımını belirleyecek 
tasarruf ve istihlak ölçümlerinin yapılabilmesine im
kân sağlayacak ve yeni tüketici fiyatları endeksinin 
hazırlanmasında kullanılacak bilgileri derlemek üze
re, 1987 Ocak ayından başlamak ve dönüşümlü olarak 
1 yıl süre ile 20 bini aşkın hane halkını kapsayacak 
bir şekilde kır ve kent kesimlerinde hane halkı gelir 
ve tüketim harcamaları anketi uygulamasını 1987 prog 
ramına almış ve bu çalışmanın maliyetini karşılamak 
üzere, 1987 Malî Yılı Bütçe .Tasarısında ayrı bir faa
liyet olarak yer vermiş bulunmaktadır. 

Enstitümüz, kentsel yerler hane halkı gelir ve tü
ketim harcamaları anketi uygulamasını 1987 yılında 
hedef seçmiştir. Hane halkı gelir ve tüketim harca
maları anketleri çok yönlü anketler olup, bu anketler
le elde edilen bilgilerden hane halklarının gelir ve 
-tasarrufu ile tüketim harcamaları konusunda bilgi 
toplamaktadır. Ayrıca, tüketim malları talep kombi
nasyonları ve taleple ilgili çeşitli hesaplamalarda kul
lanılacak verilerle, millî gelirin tüketim yoluyla hesap-
lanabilmesi ve tüketim malları fiyat endeksleri 
için gerekli bilgiler derlemeye çalışmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemizde gelir dağılı
mının hesaplanması bakımından da büyük önem arz 
eden ve 1987 yılında uygulayacağı anketin pilot alan
da çalışmalarını ve soruların denemelerini bitirmiş bu
lunmaktadır. 

4. Genel sanayi ve işyerleri sayımı; Enstitü, ta
rım dışı faaliyet gösteren sektörlerin dağılımı ve faa
liyetleri, imalat, ticaret, hizmet, otelcilik, lokantacılık 
vesaire sektörler hakkında daha ayrıntılı bilgi derle
me, yıllar arası mukayeselere ve endeks çalışmalarına 
imkân sağlama, Beş Yıllık Kalkınma Plan ve prog
ramlarına gerekli bilgileri derleme, hükümetlerin ala
cakları ekonomik tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde 

13 . 12 . 1986 O : 2 

etmek ve çeşitli araştırmalara veri hazırlama, millî 
gelir ve millî muhasebe hesaplarının yapılmasında kul
lanılacak verileri derleme, uluslararası tavsiyeleri göz 
önünde bulundurarak, uluslararası kıyaslamalara im
kân sağlayacak olan ve Cumhuriyet döneminin 6 ncı 
genel sanayi ve işyerleri sayımını uygulamıştır. 

İlk aşamanın uygulandığı mayıs ayında, ülkemiz
de tarım dışı sektörlerde faaliyet gösteren 1 milyonu 
aşkın işyeri sayıma tabi tutulmuştur. Kasım ayında ise, 
imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinden faaliyet gös
teren yaklaşık 50 bin işyeri, örnekleme yöntemiyle 
daha detaylı bilgiler alabilmek amacıyla kapsama alın
mışlardır. 

1987 yılı içinde -kamuoyuna sunulacak olan sayım 
sonuçları, yerleşim yeri bazında işyeri sayısı, istihdam, 
işyerlerinin hukukî durumu, çalışanlara yapılan maaş 
ve ücret ödemeleri, işyerlerinin satın alış, üretim ve 
satışları hakkında anaverileri içerecek ve bu şekilde 
ülkemizde daha sağlıklı plan ve yıllık programlarla, 
yöresel projeler hazırlama imkânı sağlamış olacaktır. 

5. Köy kayıt sistemi: Hayvancılık konusunda 
enstitü yeni bir çalışmaya da 1987 yılından itibaren 
tüm yerleşim yerleri bazında uygulamayı planlayarak 
bütün hazırlıkları tamamlamış bulunmaktadır. 

Buna göre enstitü, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ile yapmış olduğu protokol gereği 1987 yılın
dan itibaren köy kayıt sistemini uygulamaya koyacak
tır. Bu kayıt sistemiyle ülkemizdeki hane halkı, işlet
me bazında cins ve türleri itibariyle hayvan sayıları 
yıllık olarak belirlenecek ve enstitü, ilk defa Batılı 
ölçülerde bir kayıt sistemine geçmiş olacaktır. 

6. Hane halkı işgücü anketi: , 
Ülkemizde üzerinde çok durulan ve süratli çözüm 

yolları aranan bir güncel konu ise, işsizlik ve istihdam 
sorunudur. Enstitü, Batılı gelişmiş ülkelerde çok kısa 
periyodlarda konu ile ilgili olarak uygulanmakta olan 
hane halkı işgücü anketlerini sürdürmektedir. 

1982 yılında başlanan ve sonuncusu 1985 yılında 
uygulanan bu anketle kent ve kır kesimlerinde istih
dam, işsizlik, gizli işsizlik konularında alınacak ka
rarlara ışık tutabilecek uluslararası mukayeselere el
verişli nitelikte yeni bir veri oluşturulmuş bulunmak
tadır. Bu çalışma giderek genişleyen bir kapsam içinde 
1987 yılında da enstitü çalışmaları arasında yer alabi
lecektir. 

7. Dış ticaret: 
AET ile olan ilişkilerin hızlandırıldığı bir dönem 

içine girilmesini göz önünde bulunduran enstitü, AET 
Uyum Anlaşmasına göre uygulamayı kabul edeceği 
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müşterek gümrük giriş tarife cetveli çalışmalarını, 
koordinatörlüğünü yaptığı Maliye ve Gümrük Bakan
lığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının katıldığı bir çalışma 
grubu içinde başlatmış bulunmaktadır. 

1987 yılı içinde tamamlanması planlanan bu çalış
ma ile ülkemiz, 1986 yılı başından itibaren, uyum 
şartlarından birisini daha gerçekleştirmiş ve 12 Ortak 
Pazar ülkesinin, 1988 yılı başından itibaren müşterek 
kullanacakları formalize sisteme adaptasyon çalışma
larım bitirmiş olacaktır. Bu çalışmanın sonucunda 
AET ülkeleriyle gümrük tarife pozisyonlarında, artık 
uyum içinde ticarî faaliyetler rahatlıkla sürdürülebi-
cektir. 

8. Satın alma gücü paritesi: 
Devlet İstatistik Enstitüsü bir yandan plan ve 

programların gerektirdiği verileri bilimsel ölçüler için
de derlemeye çalışırken, bir yandan da uluslararası 
istatistik teşkilatlarınca talep edilen uluslararası ni
telikli istatistik çalışmalarını sürdürmek ve uluslararası 
platformda yerini korumak ve geliştirmek durumun
dan bir kuruluş hüviyetindedir. Bu paralelde olmak 
üzere, Devlet İstatistik Enstitüsü, OECD ile işbirliği 
halinde satın alma gücü paritesi çalışmalarını bu sene 
başlatmış bulunmaktadır. 

Bu çalışma sonunda ülkemizin, millî geliri dolar 
kurundaki değişmelerden etkilenmeyecek bir biçimde 
yeniden belirlenmiş olacaktır. Bu yeni yöntemle ülke
mizdeki satın alma gücü gerçekçi bir şekilde ortaya 
çıkarılabilecek ve diğer ülkeler karşısında ülkemiz pa
ritesi belirlenebilecektir. 

Halen 12 Ortak Pazar ülkesi ile diğer OECD ülke
lerinin üzerinde çalıştıkları bu projeye, Türkiye de 
katılmış bulunmakta olup, Birleşmiş Milletler tarafın
dan Asya ve Avrupa ülkeleri millî gelir ve satın alma 
gücü paritelerinin karşılaştırılmalarında çekirdek ve 
köprü ülke olarak da seçilmiş bulunmaktadır. 

Bu proje çalışması yalnız Batılı ülkeler için değil, 
Birleşmiş Milletlerce tüm ülkeler için yapılacak millî 
gelir mukayeselerinde çok yakın bir zamanda temel 
alınacak olup ülkemiz de bu çalışmaya şimdiden ka
tılmış bulunmaktadır. 

9. Sosyal istatistikler: 
1985 genel nüfus sayımından sonra yapılacak ge

nel nüfus sayımının sistemi, yöntemi ve uygulama 
şeklinin şimdiden belirlenebilmesi açısından Enstitü, 
Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sa
yım uygulamasına katılmış; konuya vakıf eleman
lardan oluşan bir grup kurulmuştur. Teşkil edilen bu 

grup, ülkemizin şartlan göz önünde bulundurularak; 
Birleşmiş Milletler tavsiyeleri ışığı altında, diğer ülke
lerde uygulanan nüfus sayımlarının sistemini, yön
temini ve uygulama şeklini inceleme ve değerlendirme 
çalışmalarına başlamıştır. 

1985 genel nüfus sayımı ile ilgili yapılan işler: 
Enstitü, gelen sayım defterlerini il, ilçe, bucak ve 

köy bazında ayrıma tabi tutarak kodlandırmıştır. Da
ha sonra, telgrafla alınan geçiei sonuçların incelenmesi 
sonucu, yıllık nüfus artış oranının beklenen yıllık nü
fus artış oranından yüksek çıkması nedeniyle alanda 
araştırma ve inceleme çalışmaları yapılmıştır. Bu 
araştırma ve inceleme sonucu tutanak ve raporlara 
bağlanan bazı yerleşim yerlerinin gerçek nüfusları 
tespit edilerek, 1985 genel nüfus sayımının idarî bö
lünüş kesin sonuçları açıklanmıştır. Şu anda 1985 ge
nel nüfus sayımının sosyal ve ekonomik niteliklerini 

'değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Tahminen 
1 yıl sonra il ve Türkiye düzeyinde, nüfusun sosyal ve 
ekonomik nitelikleri yayınlanmış olacktır. 

BAŞKAN — Sayın Yaylalı, toparlayalım lütfen. 
MUSTAFA REFKI YAYLALI (Devamla) — To

parlıyorum efendim. 
Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, 1980 - 1985 

daimî ikametgâh, iç göç yayını yayınlanacaktır. 
'M. TURAN iBAYEZıT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Baş'kan, 'bu grup görüşü mü, yoksa Enstitünün 
faaliyet raporu mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sözü kesmeyin 
lütfen. 

MUSTAFA RIFKI YAYLALI (Devamla) — Din
leyin efendim. 

Sosyal nitelikli diğer carî istatistiklerin çalışma
ları, zaman takvimine bağlı olarak tespit edilen prog
rama göre yürütülmektedir. Devlet İstatistik Enstitü
sü gerek 'bilgi işlem merkezini, gerekse 'basın tesisle
rini, bundan böyle gelişen teknoloji doğrultusunda, 
1987 yılı içinde yapacağı yatırımlarla geliştirme çaba
larına devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, teknik bir kuruluş olan Dev
let İstatistik Enstitüsünün en önemli darboğazlarından 
birisi, yetişmiş teknik personele duyulan ihtiyaçtır. 
Eskiden bu. konuya hiç eğilme ihtiyacı duyulmamış
tır. Ancak Hükümetimiz bu ciddî konuyu, Enstitüye 
sözleşmeli personel alma statüsü uygulamasını ge
tirerek çözmüştür. Böylece Enstitü, kalifiye elemanı 
bünyesinde tutabilme imkânını bulabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, buraya 'kadar temas etti
ğim hususlardan da anlaşılacağı üzere, Devlet tsta-
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tisti'k Enstitüsünün yerine getirmekle yükümlü ol
duğu hizmetler son derece güç ve masraflıdır. Bu 
hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan ve 
huzurunuza getirilen 1987 malî yılı 'bütçe rakamları 
gayet mütevazı olup objektif esaslara göre hazırlan
mıştır. 

'Bu bütçenin ülkemize ve teşkilatına yararlı ol
masını diler, tasviplerinize a*"Z eder, yüce 'Meclise 
Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaylalı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Veysel Varol. 
Buyurun Sayın Varol. (SHP sıralarından alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA VEYSEL VAROL (Er
zincan) — Gayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dev
let İstatistik Enstitüsünün bütçesi üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygı ile selamla
rım. (SHP sıralarından alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, merkezî hükümet teşkila
tı içinde genel koordinasyon 'birimlerinden biri de 
Devlet İstatistik Enstitüsüdür. Bu kuruluşun özelliği, 
'kendi görev alanına giren işleri yürütürken, bir yan
dan da bütün devlet teşkilatı içinde (koordinasyon gö
revini sağlamış olmasıdır. Devlet hayatının vaz geçil
mez araçlarından biri olan istatistikleri derleyen, de
ğerlendiren ve kamuoyuna sunan Devlet İstatistik 
Enstitüsü, gerçekten hayatî önem taşıyan kuruluşları-
mızdandır. 

Ülkemizde merkezî istatistik teşkilatının 66 yıl ön
ce kurulduğu bilinmektedir. Bunca yıllık geçmişe rağ
men, 'bu teşkilatın istenilen düzeye geldiği söylene
mez, hatta beklenen düzeyin de altındadır. Bunun bir 
nedeni, istatistiğin kamu hayatında taşıdığı önemin 
yeter derecede takdir edilmemiş olmasıdır; ama da
ha önemli olan bir nedeni de, bu kuruluşun zaman za
man siyasî ihtiras fırtınalarına maruz kalmış olması
dır. Bu yüzden teşkilatın gelişim çizgisi, tıpkı deniz
lerdeki gel - git olayı gibi inişli ve çıkışlı olmuştur. 
Birçoğumuz, bu güzide kuruluşumuzun geçmişte bel
li siyasal eğilimlerin, karargâhı haline getirilmiş ol
duğunu' acı ile hatırlarız. 

Sayın milletvekilleri, istatistik hizmetleri 1926'dan 
beri merkezileştirilm'işt'ir. Ancak, bu, her türlü istatis
tik hizmetinün merkezî bir organ tarafından yapülma-
ısı ve yürütülmesi anlamına gelmez. Sadece, belli ko
nularda derlenen bilgilerin yayınlanmasına inhisar et
mektedir. Bunun dışında istatistik hizmetleri, çoğu il-
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gili kurumlar tarafından, ayrı ayrı yürütülmekte ve 
çalışmalar merkezî 'koordinasyon ve düzenlemelerden 
mahrum bir şekilde yürütülmektedir. Başka 'bir de
yişle, istatistik hizmeti her daire tarafından ayrı ay
rı görülmekte, aynı konuda çeşitli kaynaklardan fark
lı bilgiler yayınlanmaktadır. Herkes kendi işine gele
ni ya da yarayanı kullanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün aksayan yönlerine bir nebze değinmek istiyorum: 
Enstitünün görevleri arasında kamu kurum ve kuru
luşlarıyla, özel idare, belediye ve diğer gerçek tüzel
kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve 
eşgüdüm sağlamak görevi bulunmaktadır. Bize, göre, 
enstitü bu alanda kamu kuruluşlarına bugüne kadar 
faydalı bir hizmet sunamamıştır. Bunun bir nedeni, 
enstitünün yetişmiş insan gücü kaynağının yetersizli
ğidir. Ancak, temel eksiklik kamu kurum ve kuru
luşlarının kendilerinde 'bulunmaktadır; çünkü kamu 
kuruluşları istatistiğe gereken önemi vermemekte, ör
neğin, bünyelerinde istatistikçi kadrosu bulundurma
maktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, enstitünün kamu kuruluşları
na yardımcı olması ve eşgüdüm sağlama görevi ya-. 
nında, 'bir başka görevi daha vardır, bu görev şudur; 
enstitü istatistiklerin derlenmesinde ve düzenilenme-
sinde kamu ve özel kuruluşların uygulamasıyla il
gili ilkeleri saptamak ve hangi kamu kuruluşlarının 
'hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini 
ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak karar
laştırmaktır. Uygulamada, bu görevin de yerine ge
tirildiğine tanık olmadık. Eğer bu alanda enstitüce 
saptanmış ilkeler var ise, 'bunları bilmek isteriz. Özel
likle bugün hangi kamu kuruluşları, hangi konular
da istatistik derleyip düzenlemektedlirler? Bu konuda 
ilke ve esaslar saptanmış mıdır? 

Sayın milletvekilleri, bu nokta üzerinde durma
mızın b'ir nedeni vardır. Bilindiği gibi, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün veri kaynağı kendi dışındadır. 
(Enstitü, sürekli bir şekilde veri kaynaklarının yeter
sizliğinden yakınmaktadır. Nitekim, Sayın Dinçerler, 
Plan ve Bütçe Komisyonu müzakereleri sırasında, 
«Biz değirmeniz, ne verirlerse öğütürüz; ama onu iyi 
şekilde bilimsel şekilde öğütürüz» demişlerdir. O hal
de ana sorun, veri kaynaklarının ıslahıdır. Eğer ensti
tü istediği bilgiıleri istediği zamanda ve istediği şart
larda alamıyorsa temel bir eksiklik var demektir. Ku
rum bugüne kadar bu konuda ne yapmıştır. Devlet 
İstatistik Enstitüsünün yayınladığı istatistikler ne öl
çüde geçerlidir. Bu konuda çok ciddî endişelerimiz 
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vardır. Son nüfus.sayımında 'bazı il, ilçe ve kasaba 
nüfuslarında dramatik haıtalaç yapıldığı anlaşılmıştır. 
Ba"zı belde nüfusları sunî olarak yüksek gösterikniş-
'Üir. Bu tespitlerin doğruluk derecesi ve kapsamı ne
dir? Aynı şekilde büyüme hızı hususunda, enflasyon 
•konusunda, tüketici endeksleri konusunda; konut, ta
rım, sınaî tüketim istatistikleri 'konusunda tartışma 
rakamları sunulmaktadır. Kurum, sariki yorum yap
ma savaşı içindedir. Bu durum, teşkilata olan gü
veni büyük ölçüde sarsmaktadır. Bunun gerçek za
rarını 'bu verilere dayanarak ekonomi politikası ka
rarları alacak olan hükümete verilsin, muhalefete de
ğil. Bu açıkça bilinmelidir. (SHP sıralarından al
kışlar.) 

(Sayın milletvekilleri, istatistik konusunda devletin 
ihmalini gösteren bir örnek de memur istatistikleri
dir. Çoğu kez gözden kaçan bu konu bir aczin ifa
desidir. Devlet, bugün çalıştırdığı personel hakkın
da, global rakamlar dışında, bilgi sahibi değildir. 
Bu yüzden kamu kesiminde personel hareketleri iz-
lenmemektedir. Bugün kamu görevlilerinin istihdam 
türü, sınıf, meslek, derece, kademe, mevki, yaş, kı
dem, öğrenim, cinsiyet, medenî durum,* coğrafî da
ğılım, sosyal köken, aylık, ek gösterge, yan ödeme, 
tazminat vesaire gibi, açılardan ayrıntılı dökümü mev
cut değildir. Devletin, personel politikasındaki dağı
nıklığını açıklayan hazin bir göstergedir. Devlet İs
tatistik Enstitüsü 'bu konuda neden Devlet Personel 
Dairesi ile ciddî bir şekilde işbirliğine girmemiştir? 
Bu konuda Devlet İstatistik Enstitüsü insiyatif yük
lenmek zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, Enstitünün bir önemli göre
vi de, kamuoyu araştırmaları yapmaktır. Bu göre
vin niteliği nedir? Hangi konularda kamuoyu araş
tırması yapacaktır? Bugüne kadar 'bu yöntem uygu
lanmış mıdır? Seçim sonuçlarıyla IJgili olarak, özel 
•kuruluşlarca yapılan kamu yoklamalarının yarattığı 
hassasiyet karşısında enstitü bu yöntemi hangi ko
nularda deneyecektir? 

Sayın milletvekilleri, devlet istatistik hizmetleri, 
'özel güveni gerektiren çok duyarlı 'bir hizmet alanı
dır. Sunduğu hizmetlerin, her türlü spekülasyonların 
üzerinde bulunması gereklidir. Enstitü, acaba Gayın 
Dinçerler'in dediği gibi, gerçekleri farklı bir renk kat
madan aynen kendi rengiyle gösteren ve 'bu niteliğiyle 
resim çeken bir kuruluş mudur, yoksa rakamları ikti
dar doğrultusunda çarpıtan bir kurum mudur? (SHP 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, Enstitünün teşkilat kanunu, 
i'ki yılda bir istatistik şûrasının toplanmasını âmir-

1 dir. Görevi, ekonomik sosyal ve 'kültürel alanlardaki 
istatistik ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için 
danışma niteliğinde kararlar almalıdır. Bu şûra ne 
zaman toplanacaktır? 

Değerli milletvekilleri, Enstitünün bir toparlanma 
çabası içinde olduğunu görüyoruz; ama bu çabaları 
yeterli 'bulmuyoruz. Kaybettikleri yetişkin personeli 
nasıl telafi edecektir, kamu kurumlarına nasıl des
tek sağlayacaktır, gelir kaynaklarını nasıl ıslah ede
cektir, endeks yenileme ve gelir dağılımı araştırma
larını nasıl ve ne zaman yapacaktır sarsılan güveni 
nasıl giderecektir? 

Bu vesileyle Enstitünün bir çabasını olumlu kar
şıladığımızı belirtmek isterim. O da, endeks yenileme 

I ve gelir dağılımı çalışmalarına esas oluşturacak ha
ne halkı ve tüketim harcamaları anketidir. Bu çalış
manın bir an önce sonuçlandırılmasını temenni edi
yorum. 

Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1987 malî yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Varol. 

'Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Sarp, 
'buyurun (Sayın Sarp. 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru 
Yol Partisi Grubu adına yüce Meclise saygılar sunu
yorum. 

I Değerli milletvekilleri, devletin en önemli amacı 
kişi ve toplumun refah ve mutluluğunu arttırmak, in
sanın maddî ve manevî gelişmesini sağlamaktır. Bu
nun için de toplumu gayet iyi tanımak lazım. Tanı
mak, bilgi edinmek icabediyor. Bu da, toplumun eko
nomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi top
lamak ve bu bilgileri değerlendirmekle olur. Ulu Ön
der Atatürk bunu 1926'larda görmüş ve o zaman Baş
bakanlığa bağlı bir daire başkanlığı olarak İstatistik 
Daire Başkanlığını kurmuştur. Bilahara genel müdür
lük halinde görüyoruz bu organı, şu anda karşımız
da Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı olarak gör
mekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, buradaki devlet tabiri önem
li bir ta'birdir. Devlet; devlet adına iş görecektir bu 
'başkanlık, yani yaptığı hizmetlerde tarafsız olması, 
objektif olması, bilimsel metotları kullanması demek
tir; hükümetin emrinde olmaması demektir, bu ça
lışmaları açısından, bilimsel çalışmaları açısından. 

Değerli milletvekilleri, demek ki, evvela toplumun 
j ekonomik, kültürel ve sosyal yapısı hak'kında çok 
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doğru 'bilgiler toplamak icap ediyor; 'bu birinci aşa
ma. 

Sonra, bu ham bilgileri genel müdürlük içinde 
değerlendirmek. Nasıl değerlendirecek? Bilimsel me
totlarla tarafsız ve Objektif olarak değerlendirmesi 
icap ediyor. Bunun için Devlet {statiktik Enstitüsünün 
insan ve malzeme açısından çağdaş olması icap eder; 
yani yetişmiş, değerli insan gücüne ihtiyacı vardır. 
Mevcut, elindeki elemanları kaçırmaması ve yine 
mevcut elemanlarını hizmet içi eğitimle; yurt dışında 
eğitimle çağdaş hale getirmesi icap eder. Elindeki araç 
ve gereçler ise ki, çoğu kompütürdür, bunların en 
modern şekilde olması ve Türkiye çapında taşra teş
kilatına kadar modernize edilmesi icap eder. 

tik topladığı 'bilgilerin çok doğru olması, sağ
lıklı olması icap eder dedim. Maalesef, 1985 yılı nü
fus sayımında bu konuda sağlıklı bir sayım yapıl
madığını görmekteyiz, tik tahminle son gerçeiMeşen 
rakam arasında oldukça büyük 'bir fark vardır. Bu, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının güvenirllrliği 
konusunda, maalesef üzülerek söylüyorum, ciddî en
dişeler doğurmuştur. Sayın Başkan, ilgili bakandan 
soruyorum; bu konunun mesulleri hakkında, sorum
luları hakkında ne yapmışlardır? Bu çok ciddî bir ko
nudur; gereken yapılmalıdır. 

Sayım Başkan, değerli milletvekilleri; gelelim Dev
let istatistik Ems'fcitüsümüm yaptığı faaliyetlere. Bura
da en önemli konu enflasyon oranı meselesidir; top
tan eşya fiyatları endeksi, geçinme endeksleri mese
lesidir. Türkiye'de enflasyon oranı yükseldikçe bu 
konu daha da önem kazanmaktadır. Sebebi şu sa
yın milletvekilleri : Bu orama göre, Türkiye'de me
murlara ücret verilir; bu orana göre, Türkiye'de iş
çilerin toplusözleşmelerinde ücretler tespit edilir; 'bu 
orana göre, emeklilerin maaşı tespit edilir; bu onana 
göre, üniversite (talebelerine burs veridir; bu orana 
göre, emekli işçilerin kıdem tazminatı tavanı tespit 
edilir. Görüyorsunuz ki, bu, fevkalade önemli ra
kamdır. Bu rakamda muhtelif menfaatlar çatışır; 
yani işverenlerin menfaati ile işçilerin menfaati, dev
letlin ödeme gücü dile memurlarım menfaati çatışıyor. 
Bu çatışmada gayet tabiî ki, enflasyon oranı yüksel
dikçe 'bu çatışmanın şiddeti 'artar. Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığı bu oranda da gayet tarafsız ol
ması icap eder matta 'bu oranların ciddî bir şekil
de güvenilirliğinden eğer endişe edilirse, o zaman bu 
'başkanlığın hükümete mi bağlanması, yoksa Türki
ye Büyük Millet Meclisime mi bağlanması gündeme 
.gelebilir; Sayıştayda olduğu ıgibi. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış ticaret 
hadleri 1984'fcen beri yayınlanırnıyor. Dış ticaret 
haddi de önemli bir göstergedir. Türkiye'nin yapmış 
olduğu ihracata karşılık ithalat yapıyoruz. Son yıl
larda deniyor ki, biz mesela bir ton mal ihraç edi
yoruz buna karşılık aldığımız ithalat yine bir ton 
olsum. Diyelim ki, 1980 yılımda bir tona karşılık bir 
ton allıyorduk; ama deniyor ki, gittikçe biz, 1,1 tom, 
1,2 tom, 1,3 ton gönderiyoruz, oma karşılık 1 ton de
ğil de 700 kilo, 600 kilo falan alıyoraz; kısaca izah 
edersek, «Dış 'ticaret 'haddi Türkiye'min aleyhinde ge-
l'işmek'tedir» gibi iddialar var. Bu iddialar doğru mu
dur, .değil midir ancak istatistiklerle belli olur. O ba
kımdan, yime Sayım- ilgiiü Bakandan sormak isteriz; 
bu hadler niçin yayınlanırnıyor som iki yıldır? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, diğer bir ko
nu, gayri safi millî hâsıla, millî gelir meselesidir. Bi
liyorsunuz, bu yıl mîllî gelirin birimci tahmini yüzde 

. 7,8 olarak yapıldı. Geçenlerde ikinci tahmini yapıldı; 
yüzde 7,9. Olabilir; ama yine bu konuda, basımda ve 
bilimsel çevrelerde, bu rakamım diğer rakamılarla tu
tarlı olmadığı hakkında iddialar vardır. Deniyor ki; 
«Türkiye'de gübre tüketimi azalmakta, traktör üre
timi düşmektedir. Enflasyon oramı da düşme tema
yülü gösteriyor. Bu kadar büyük kalkınma hızında, 
bu rakamların başka türlü olması icap eder.» Bu ko
nuda da bilgi akmak isterim. 

Yine ilk tahminde, teflatör oranı yüzde 33,4 ak 
rak gösterilmişti. Som yayınladık lan gayri safi millî 
hâsıla tahmininde, deflatör oramı hakkımda bir bilgii 
yoktur. Sayım Bakandan, deflatör, oranıyla, enflas
yon oranı arasındaki ilişkiyi de öğrenmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, değineceğim diğer bir nok
ta, bu göstergelerin, bu endekslerin biraz geç yayın
landığı hususundadrr. Mesela ihracat ve ithalatımız-
Ua ilgili, bize en son Ağustos 1986 ayına ait doküman
lar gelmişti. Dün gece de, televizyonda ve radyoda, 
eylül ayına ait dokümanların ilan edildiğimi öğren
dik, henüz elimize geçmliş değil. Halbuki şimdi ara
lığım 13'ilimdeyiz; ekim ayı sonuçlarını bilmemiz icap 
eder kanısındayım. Sayın Bakanlık, acaba bu konu
da ne düşünür? 

Sayım Başkan, değerli millet vekilleri, bu bütçenin 
ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını diller, 
yüce Meclise saygılar sunanım. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarp. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Vehbi Din-

çerler, 
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Buyurun Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANİ M. VEHBİ DINÇERLER 

(İstanbul) — Sayın Başkan, yüce Mealisin değerli 
üyeleri; önce grupları adına konuşan arkadaşlarımı
za ıteşekkür etmek 'istiyorum. Hiç olmazsa bazı ko
nularda, muhalefet partileriyle de birleşöbilme im
kânını bulduk 'sanıyorum. Teşekkür ederiz, sağoilsun-
lar. 

Komisyonda da arz ettiğim gibi, Devlet İstatis
tik Enstitüsü, biraz evvel Sayın Varol'un da belirt
tiği gibi, verileri başkalarından alıp, proses eden, 
değerlendiren ve kendi rengini katmayan, yani yo
rum yapmayan; yorum yapacaksa, izahat şeklinde. 
çeşitli rakamların birbirleriyle Mûsikisini tarif eden ifa
deler kullanan bir kurumdur. 

Tabiî ki, bu kurumun en önemii vasfı, güvenilir 
olmasıdır; zamana, zemine, şartlara hükümetlere bağ
lı olmadan, doğru veri toplayıp, onları en bilimsel 
şekilde değerlendirip ve gerçekten de zamanındı, bü
tün kullanıcıların ihtiyacına arz etmeik .asıl görevlidir 
ve en iyi hizmet yolu da budur. Samimıiyet'le ifade 
edeyim; bunun için gayret ediyoruz. Yani moda bir 
tabirle ifade edersek; Devlet İstatistik Enstitüsünün, 
şeffaf bir yapıya kavuşmasını hedeflemiş bulunuyo
ruz. 

Sayın üyeler, eğer dikkat buyururlarsa, son bir 
yıldır, birçok yayın, ellerine vaktinde geçmektedir 
ve bugüne kadar gönderilmeyen birçok yayını da, 
usulü içerisinde ve her gün biraz daha geliştirerek, 
bilhassa yüce Meclisimize ve değerli üyelerine sunu
yoruz. 

Ayrıca, enstitüye sorulan her soruyu, enstitünün 
teknik kesimi en iyi şökilde cevaplandırjmaya gayret 
edüyor. Bu soru, gerek vatandaştan, gerek kamu ida
relerinden, gerekse paıflamentoımuzdan gelebilir. Gel
diği yere kesinlikle bakılmaksızın -lüniversitelerimiz 
de zaman zaman soruyorlar- biz bu soruları doğru 
şekilde, açık şekilde cevaplandırmaya gayret ediyo
ruz. 

Sayın Yaylalı, yaptığımız hizmetleri ve önümüz
deki yıl yapılacak hizmetleri gayet geniş biçimde ve 
güzele bir şökilde anlattığı için ben o taraflara fazla 
değinmeyeceğim ve tekrar etmeyeceğim. Yalnız, ten
kit edilen bazı konulara, kısa kısa cevap arz etmek 
İstiyorum. , 

Devlet İstatistik Enstitüsü, gerek 53 sayılı Ka
nun gerekse, 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me gereğince kendine verilen görevleri yapıyor; fa
kat bunun yanında, bazı kurumların da kendi kanun

larında kendilerine verilen görevler var. Mesela, 'Per
sonel Dairesi personelle ilgili istatistikleri toplamak
la görevlendirilmiş kanunda. Bizim yapacağımız, tiki 
kanunun verdiği yetkiyi bir araya getirerek koor
dinasyon yapmak ve Devlet Personel Dairesinin ka
muoyuna yayınlamasında zaruret ve fayda gördüğü 
bilgileri derleyip, ya omların ya bizim veya müştere
ken yayınlama gibi bir yol Mememizdir. Bu konu
da eksiğimiz varsa, tamamlamaya gayret edeceğiz; 
onu açıklıkla arz ediyorum. 

Sayın İnönü ilk günkü konuşmalarında, yüksek
öğretimle ilgili bilgilerin yayımlanmadığından şikâ
yetçi oldular. Konuyu tetkik ettim; gerçekten 1982-
1983 öğretim yılıyla ilgli bilgiler istatistikçe neşre
dilmiş. Ancak', ondan sonraki yılların bilgileri he
nüz neşredilmemiş. Yalnız, Devlet İstatistik 'Enstitüsü 
olarak arkadaşlarımız kendilerine düşen görevi sanı
yorum yapmışlar. YÖK ve YÖK adına da ÖSYM 
'ile bir protokol imzalamışlar. Simidi o protokol ge
reğince ÖSYM bir hazırlık çalışması yapıyor. Bura
daki görüşmelerden sonra bu hazırlığın hızlanması 
için bizde harekete geçtik. İstiyoruz ki, geçmiş yıl
lardaki seriyi bozmayacak şökilde yükseköğretim is
tatistiklerini yayınlamaya 'devam edelim. Doğrusu da 
budur, gereken de budur. YÖK unsuru devreye gir
dikten sonra, 'tabiî Millî Eğitim Bakanlığından ista
tistiği alamadıklarından dolayı ve yeni bir alış şek
liyle meseleye bakmak mecburiyetinde olduklarından 
dolayı 'belki bir gecikme olabilir; ama bunun üzeıii-
ne gidiyoruz; onu da arz etmiş olayım. 

Yorum konusuna tekrar değineceğim. Sayın Va
rol. Aslında bir misali veriyorum; mesela, Fransa'da 
devlet istatistik enstitüsü fevkalade yetenekli, iktisat
çılarla, maliyedilerle donatılmıştır ve onlar kendi ya
yınladıkları istatistiklerin yorumunu da yapanlar. 
Yani, bir tarafta değirmen var, -biz şu anda değir
mencilik yapıyoruz- bir tarafta da o unun, buğda
yın ne şekilde öğütülmesi gerektiğinin ötesinde ne 
şekil alması gerektiği konusunda da açık, şeffaf, net 
mütalaalar var, 

Bana sorarsanız; samimî kanaatim, inşallah Tür
kiye'de de DeVlet İstatistik Enstitüsünün çok kuvvet-
ıli, gerek makine, teçhizat olarak, gerek bilgi biriki
mi olarak ve personel olarak çok kuvvetli hale gel
mesi' ve ikli ayrı işlevi beraber yapmasıdır. Bundan 
da endişe duymuyorum. 

Her ne kadar burada ifade edlıldıiği gibi, gd-git 
olayına benzetilen bazı üçüncü hadiseler geçmişte ol
muşsa da, bundan sonra olacağını, inanınız, zannetmi-
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yorum. Biz, kendi dönemimizde ellimizden geldiği ka
dar olaylara objektif takmayı şiar edindik, hedef 
edindik ve 'bunu da 'bir ölçüde en azından biz ken
dimiz vicdanen uyduğumuz kanaatindeyiz. Tabiî, 
tedbirler değişik dlalbilir; onu da saygıyla karşılıyo
rum. 

Dolayısıyla, istatistik Kanada'ya bakarsanız aynı 
.sekilide istatistik enstitülerinin yalnız devletin değil, 
özel kesimin ve diğer iktisadî unsurların da karar
larına yardımcı olacak yorumları; ama rakam çıktık
tan sonra, rakam çıkmadan evveli değil; 'incelik bura
dadır; eğer rakam çıkmadan evvel yorum yapıp, o 
yorumunuzu, o rengin izi rakama katıyorsanız dünya
nın en büyük yanlışını yapıyorsunuz; ama rakam 
çıktıktan sonra, o rakamlara daha ehil olarak baka
bilecek gözle bakıp yorum yapıp yayınlıyorsanız, 
muhakkak: ki büyük faydalar hâsıl olabilecektir. 

Şûra konusu : Gerçekten son zamanlarda toplan-
ımamış; ama şunu arz ediyorum. Mesela, millî gelir 
konuşumda, eğer şûra demek mümkün olsaydı derdik 
yani, hiç mesele değil; 'belki ilk defa çok geniş bir 
seminer yaptık, iki günlük 'bir seminer yaptık ve Dev
let İstatistik Enstitümüz, millî gelirin nasıl hesaplan-
dığıyla ilgili en detaylı ıbiılgiıleri bu toplantıda yazılı 
halde herkes© dağıttı. Maalesef, altı ay sonra, sanki 
altıncı ay sonra söylenmiş gibi, bazı gazeteler, millî 
gelir rakamı neşredildiği zaıman, 7, 8 rakamı neşre-
dildiği zaman, sanki o gün söylenmiş gibi, eski bilgi
leri alıp yazdılar. Biz orada, gerçekten şeffaflık ve 
açıklık prensibine uymak üzere, bütün bildiklerim izi 
yazmıştık ve buyurum tenkit edin demiştik ve çoğu 
zaman da üniversite öğretim üyelerinden ve bunu kul
lanan kamu idarelerinden de müspet reaksiyonlar al
dık ve istifade ettik. 

Bu vesileyle şunu arz etmiş olayım, biraz sonra, 
bu konuya gelecektim; millî gelir konusu ve hesap 
tarzı çok tenkitlere maruz kaldı, doğrudur. Yalnız şu
nu arz ©diyorum; biz bu yıl tahmin metodunda her
hangi bir değişlifclik yapmadık, değerleıme metodunda 
bir değişiklik yapmadık. Arkadaşlarımız oradadırlar, 
biz bugün varız, yarın gideriz. Bütün rakamlar, ka
yıtlar oradadır. Dolayısıyla hiçbir sistem, usul, bilgi 
toplama esası değişmediği hailde, rakam yüksek çıktı 
diye eğer tenkit ediliyorsa, bu da haksızlıktır, bu da 
bilimsel değildir. 

Şu akla geliyor tabiî. Milî gelir rakamı düşük 
çıktıkça, demek ki Devlet istatistik Enstitüsü doğru 
yapıyor. Komisyonda 'bütçe müzakereleri sırasında, 
yüksek bir enflasyon rakamı çıktı, bizi övdüler^ De-

13 . 12 . 1986 O : 2 

rnlek ki, 'büz enflasyonu yüksek bulunca iyiyiz, milî 
geliri düşük bulunca kötüyüz; ama tersi olunca iyi 
değiliz. Bu da yanlış, bu da bilimsel bir görüş değil. 

M. TURAN IBAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Ma
kul karşılanabilecek rakamlar çıkartılırsa... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Efendim, bakınız burada da .affe
dersiniz Sayın 'Başkan- Devlet İstatistik Enstitüsü 
makul karşılanacak rakam çıkartma temposuna gir
diği an, görevini, işlevini ve güvenirliliğini kaybet
miştir. 

M." TURAN BAYE2İT (Kahramanmaraş) — Ra
kamlar ikna edehıillr. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamlla) — İkna edilmesi konusunda şunu arz edi
yorum : Millî ıgelirle ilgili bilgiler en detaylı şekil
de sayın üyelere tek tek sunulmuştur efendim. 

İhracatla ilgili bilgiler, endekslerle ilgili bilgiler; 
mesela tüketidi endeksi, şehir şehir nerelerden bilgi 
alındıysa ve hangi bilgi geldiyse tetkikinize arz edil
miştir. İlk defa bu dönemde yapılmıştır. 

Yalnız, ta'biî öyle bir şekilde veriyoruz ki, ilgili 
arkada şiarımız diğer uzmanlara tetkik ettirip, bize 
tenkitlerini hildireibilirler, biz de 'memnuniyetle ka
bul eder, eksiğimiz varsa, düzeltiriz. Bu derece açık 
ve net. 

Dolayısıyla ben temenni ederim ki, hiçbir devir
de Devletin İstatistik Enstitüsünün, (Sayım Sarp'a 
katılıyorum, «Devlet» tabirinin gerisinde gerçekten 
büyük bir espri var) şuna veya buna, şu görüşe 
veya bu görüşe makul gelebilecek rakam üretme ça
basına girmemesi lazım, hiçbir gün de girmemesi 
lazım, Biz 'böyle 'bir görüşte değiliz, 'bunun peşinde 
de değiliz. 

Neden peşinde değiliz, açık söyleyelim. Biraz ev
vel ifade edildi burada. Eğer biz yanlış veya distort 
edilmiş, bozulmuş veya düzenlenmiş birtakım rakam
lara dayanarak ekonomi idare ediyorsak, bunda şüp
heler doğar. Biz kendimiz için yanlış yapmış olu
ruz, katılıyorum, doğrudur ifade; burada söylen
di. 

Dolayısıyla ine o niyetteyiz, ne o gayretteyiz. 
Devlet 'İstatistik Enstitüsü son derece açıktır ve her 
arkadaşımız, her an 'istediği bilgiyli almaktadır. En 
son misali : Sayın Cahit Tutum, dün akşam Ens
titü Başkanımıza telefon etmiştir ve her konuda ken
disine açıkça lazım gelen her şey söylenmiştir. Be
nim bugün malumatlım oluyor. Kesin talimat verill-
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mistir arkadaşlarımıza, her türlü açık, net, yardım 
ve hlizmet yapılacaktır ve yapılmaktadır. 

Dolayısıyla benim arzum şudur : Gerek basın, 
ıgerek üniversiteler, gerek araştırmacılar, gerek; kuıl-
lanıımcılar, gerek iktisadî unsunlar, Devlet istatistik 
Enstitüsünün güvenilirliği hakkımda tereddüte düşü
yorlarsa, 'buyursunlar Devlet İstatistik Enstitüsüne 
gelsinler, suallerinin cevaplarımı alamazlarsa ve ciddî 
'bir tahkikat yaptıktan sonra hâlâ tafcmlin olmam ıs
larsa, 'biz de yardımcı olalım; ilave imkânlar vere
lim enstitüye, yine tahkikatını yapsınlar, ondan son
ra hakikaten güvenilirlik (konusunda (mütalaalarını 
serdetsimier; çünkü yaraHanan, eninde sonunda dev
letin İstatistik: Enstitüsüdür. Eğer 'bu derece inanı
yor, beğeniyor, seviiyor ve iyiye doğru gitmesini is
tiyorsak, herhalde ihtimam- göstermek mecburiyetin
deyiz. Ben onu arz etmek isterim. 

Bir enteresan misal oilaraik, Sayın Sadıklar'ın bir 
'ifadesini 'bir ilki rakamla hatırlatmak istiyorum : 
Dediler ıkü : «Nasıl ol uyar do Türkiye'de tarım her 
zaman ortalama yüzde 3 gelişirken -'hatırlayacakları
nız vardır- burada 'birdenbire sabit fiyatlarla yüzde 
7 küsur rakamına çıktı?» Eğer şurada bulabilirsem, 
Türkiye'de tarımım hangi yıllarda hangi rakamlarla 
geliştiğini şöyle 'kısaca arz etmek istiyorum. Bakımız 
efendim, «Sabit fiyatlartla 3 rakamı ortalamadır» 
buyurdular. Bikrine son derece hürmet ettiğim, 'bi
limsel tenkit tarzına saygı duyduğum bir arkadaşı
mızdır. Rakaımları şöyle sıralıyorum : 1962'den baş
lıyor; 4,7; 9,7; —0,4; —3,8; 10,8; 0,2; 1,6; 1,3; 2,4; 
13,2; —0,4; —9,8; 10,3; 10,9; 7,7; —1,2; 2,8; 2,8; 
1,7; 0,1; 6,2; —0,1; 3,5; 2,7; en son yıl 7,2. Dikkat 
buyurursanız, oitralama 3 'rakamıyla hiçbir alakası 
yok. Türkiye'de tanım zaten kaderi itibariyle, hele 
'bundan 5, 10, 20 sene evvel gübre, traktör vesaire, 
diğer teknoloji girmeden, mekamzasyom (girmeden 
önce -tabiî girdiği müspette azalıyor- yağmura daya
lı, yağmura 'bağlı; yağmur yağdığı yıllar yükselmiş, 
yağmur yağmadığı yıllar eksi olmuş; yani ortalama 
diye bir şey söylemek de çök zor. 

(Şimdi 'bu derece açık rakamlar varken ve İsta
tistik Enstitüsü veya tarım istatistiklerimi hazırlayan 
grubun, İki içlinde Ziraat Odaları Başkanının imzası 
var, şu anda hükümetle muhalif halde görünen 'bir
çok kurumun yetkilisinin imzası var; onların ka
rarlaştırdığı rakamların sonucu 7,2'dir, eğer illâ iş
itiyorsanız. Dolayısıyla şunu arz etmek istiyorum : 
Yani, İstatistik Enstitüsü ve rakamları hakkında ko
nuşurken, hangimiz olursak olalım, hakikaten ince

lemelerimizi çok derin noktalara götürdükten sonra 
mütalaa verirsek, sanıyorum enstitüye hizmet etmiş 
oluruz efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 1987'de de tekrar 
2,5'a düşürdünüz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(Devamla) — Efendim, kompütürleşme çalışmaları 
yürüyor; 1987 programında da oldukça ciddî yatırım 
var. Matbaa işi yürüyor; inşallah çok daha güçlü bir 
hale gelecek, çok daha seri ve zamanında bilgileri 
arz edecek. 

Enflasyon oranı konusu da demim söylediğim 
esasa giriyor ve zaten dağıtıyoruz. Sistemi de biz 
kurmadık, bizden evvel kuruılmuş, biz aynen devam 
ettiriyoruz. Geçen sene benim burada yüce heyete 
bir sözüm oldu; biz, toptan ve perakende eşya fi
yatları endeksimi ayın yedinci gününde yayımlıyorduk, 
onu öne alacağımızı arz ettim. 

İkinci 'bir «özüm daha oldu; İstanbul Ticaret Oda
sı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla beraber 
'bir sistem beraberliği olur mu noktasını araştıraca
ğımızı arz ettik ve bunu ciddî şekilde araştırdık. Maa
lesef onların kurdüklları sistemle 'bizim kurduğumuz 
sistemi 'bir araya .getirip tek sisteme indirmek müm
kün olmuyor. Kaldırmak konusunda geçen seneki 
ifademi tekrarlamak işitiyorum; Hazinenin yıllardır 
devam eden istatistiği var; kaldırırsanız, onun getire
ceği şüpheler, devam etmesinden doğacak 'birtakım 
zararlardan veya menfî puanlardan çok daha yüksek 
olacak. İstanbul Ticaret Odası, kendi istatistik siste
mini yenileştirmek için gayret ediyor. 

Biz işin aslına dönelim, Bliraz evvel yine ifade 
edildi, Sayın Varol da belirtti; işin aslı, hane halkı, 
geliri ve tüketimi anketidir; bu, 1978 - 1979 yılında 
yapılmıştır; tüketimin, üretimin ve gelirlin yapısı ta
mamen değişmiştir. Bu, 1988'e programlanmışken, bi
zim müdahalemiz ve ricamız üzerine bir sene beriye 
alınmıştır. Bizim yapabileceğimiz de budur, başka 
bir şey yapamayız zaten; yamS daha hızlı bir çalışma 
zaten mümkün değil ve 1987'nin başında başlıyor. 
Dolayısıyla inşallah ilerki yıllılara doğru gerek en
dekslerim çatısı, yapısı ve struöture'si konusunda, ge
rekse de millî gelirle ve dağılımıyla igili konularda 
bir sene sonra elimize ciddî birtakım dokümanlar 
ıgeçmiş olacaktır. 

Burada bir noktayı tebarüz ettirmek iistiyorum. 
Sanıyorum grup başkanları veya başkanvekilleri ha
tırlayacaklardır, bu hassas konu Genel Kurulumuz-
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da, (komisyonlarımızda ve kamuoyunda hep konu
şuluyor. Hane halkı, gelir ve' tüketim anketi çalış-
mallarının tümünü sayın grup 'başkanlıklarına arz 
ettik ve bu konuda, belki usulüdür, belki değildir; 
ama açıiklı'k getirilsin diye, «Çalışmamız şudur, eğer 
varsa mütalaanızı, mütalaa verip vermemenizi tensi
bimize arz ederiz» dedik. Dolayısıyla gruplarımızın 
da- yalnız Mecliste grubu olan partilere gönderdik-
mütaılaasını almaıkla bahtiyar olacağız; çünkü, netioe 
'itibariyle bu uzun yıllara sari bir hizmetler silsi
lesinin başlangıcı olacak. Bunu kimin kullanacağı da 
belli değil. Dolayısıyla, herkes mütalaasını versin be
raberce ibu lişli yapalım dedik... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İnşallah biz kullanacağız. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
öbürleri gibi, onu da yaparsınız. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Efendim, bu da bizim meselelere açık, 
net ve devlet gözüyle balkımamızın en güzel işaretlidir, 
onu da arz etmek işitiyorum. 

Dış ticaret hadleri konusunda, Sayın Sadıklar 
komisyonda da 'belirttiler; aynı şekülde biz de dış 
ticaret hadlerinin yayınlanmasını isteriz, bizim de ken
dimize göre hesaplarımız vardır ve yapıyoruz, siz
ler de yapıyorsunuz; anoaik, haikikaten son yıllılarda 
neşredilmeme meselesi var. Onun da sebebi, 6 di-
jitten, 8 dijıite gütme zaruretinin doğmasrdır. Biraz ev
vel bahsettiler, AET ülkeleriyle ilgili istatistikleri koor-
done etmek ve onun harmonizasyoınu baikıımından; dola
yısıyla, daha net bir ticaret haddi çalışmasına imkân 
bulunacak. Bundan evvel yapılan çalışmalar grup 
mallların (ticaret hadlerini ancak verebiliyor ve 'içe
risinde gayet tabiî bir sürü ilmî şüphe ve tereddüt
ler getiriyordu. Eğer linşallah biz bu harmonizasyo-
nu bitirir, daha detaylı bir mal ve fiyat listesi ortaya 
çıkartır ve dengeyi sağlayabilirsek, önümüzdeki yıl
larda, yalnız büyük mal grupları için değil, hatta çok 
küçük mal grupları ve belki de mallar bazında çok 
daha net ve bilimsel ticaret hadleri verme imkânını 
bulacağız, onu da arz etmek istiyorum. 

Gayri safi millî hâsılanın biraz büyük olduğu inti
baını verecek şekilde Sayın Sarp ifadelerde bulundu
lar. Ben vaktinizi fazla almak istemiyorum; ama bu
rada elimde- çok enteresan notlar var, arz edebilirim. 
Mesela diyor ki, «Tarım sektöründe ilaçlama azaldı, 
gübreleme azaldı; alan azaldı, su azaldı». Bunların ta
mamen tersini ispat eden rakamlar var burada. Bakı
nız, ilaçlamaya harcanan para 1985 yılında 413 mil
yon lira iken 1986 yılında 485 milyon... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Fiyatı yükselmiştir efendim, 

DEVLET BAKANİ M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Bir dakika, bir dakika; bunu söyleye
ceğinizi bildiğim için... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Efendim, kullanılanı kilo olarak, litre olarak söyle
yin. 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Rakamlar bir şey 
ifade etmez, kullanılan miktar önemli, gübrenin duru
munu açıklayın. 

DEVLET BAKANI M- VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Gübreyi söyleyeyim efendim... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İlaçlamadaki kiloyu söyleyin. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Hay hay efendim, hay hay... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Litre olarak, kilo olarak söyleyin, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Hay hay efendim, bakınız gübre satış
ları - nasıl olsa enflasyon var, fiyata itiraz edeceksi
niz diye onu da getirttim, merak etmeyin - ton olarak 
1985 yılında 3 milyon 997 bin ton, 1986 yılında ise 4 
milyon 506 bin ton.:. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Nedir efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan, hükümetin beyaz raporu bunun aksi; bi
zim itirazımız ekonomik rapora dayanıyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yıllık 7,2 milyon 
ton. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; lütfen efen
dim... 

DEVLET BAKAM M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — O ayrı ton, bu ayrı ton; birisi... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayalım lütfen 
efendim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — Toparlayayım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
famızı hükümet karıştırıryor, değişik rakamlar sunu
yor; Maliye Bakanı başka rakam, bir diğeri bir başka 
rakam sunuyor. (Gürültüler). 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(Devamla) — izin verirseniz ben netleştireyim efen
dim. 

Vaktimiz daralıyor; ama bu hektar, su alanları ko
nusunda bir küçük etüt yaptırıp, bunun böyle olmadı-
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ğını arz edeyim; çünkü, bu tartışmalar millî gelir ra
kamları ilan edildikten sonra çıktı ve biz bunları en 
ince teferruatına kadar tetkik ettirdik. 

«ihracat rakamları daha erken toplanamaz mı?» 
denildi. İhracat rakamlarının daha erken toplanması 
için, inanınız elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyo
ruz. Yalnız kapılardan - ki, çok sayıda kapı var - gi
riş ve çıkış beyannamesini getirtmek için, kendi böl
ge müdürlüklerimizi seferber ettik, arabalar verdik 
vesaire; ama yapılabilen budur. Bundan daha hızlısı
nın ve bilgileri daha öne getirmeyle ilgili çalışmaların 
yapılması şart, gerekir ve üzerindeyiz onu da arz edi
yorum ve istirham ediyorum, eğer bizim arz ettiğimiz 
bilgileri sayın üyeler değerlendirme imkânı bulurlar 
ve bizi uyarırlarsa, bundan sadece müstefit oluruz, 
memnun oluruz efendim. 

Şimdi, çok konuşulan nüfus sayımı meselesine ge
liyorum. Bazı noktalarda deniliyor ki, «Bu nüfus sa
yımı öyle indirildi, çıkartıldı ki bazı yerlerde milletve
killiği sayısına tesir etti». Milletvekilliği sayısı yalnız 
bir tek yerde düştü, bizim nüfusu düşürmemizden son
ra, ki o da İsparta'dır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Niye? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(Devamla) — Edirne artmış, İsparta düşmüştür; bu 
konuda rakamlar gayet açıktır... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sebebi neydi? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(Devamla) — Arz edeyim efendim. İsparta'da nüfus 
sadece dokuz bin düşürülmüştü ve şimdi bakınız... 

HÜSAMETTİN ClNDORUK (Samsun) — Kem-
miyet! 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(Devamla) — Efendim, kemmiyet konusunda da her 
türlü tartışmaya açığız; ama vaktimiz müsait değil, 
isterseniz herhangi bir toplantıda tartışırız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, vaktiniz çok azaldı 
hatta doldu; toparlayalım. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(Devamla) — Efendim, nüfus sayımı konusunda bir 
misal vereceğim. Bu konuda Sayın Sarp, «Sorumlular 
değerlendirilsin» diyorlar. Kırıkkale: Kırıkkale'nin bir-
defteri, birkaç çeşit enteresan model var, şişirme mo
deli var ve bunlardan ben bir tanesini söylüyorum, 
diğerleri burada duruyor; ama vaktimiz yok. Bakınız, 
birinci sayfa birinci aile: Adı Ayhan, Soyadı Acar 
- tabiî soyadı aynen devam ediyor - Aynur, Ay ten, Ali, 
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Ahmet, Adem. ikinci sayfa ikinci aile : Burhan Bo-
zok, - soyadı aynen devam ediyor - Behiye, Bilâl, Be
dir, ikinci Bilâl, Burcu, ikinci Bedir, Bahtice ve Bah
tiyar. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — isimler hep «B» ile 
başlıyor. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(Devamla) — Evet. 

Üçüncü sayfa üçüncü aile (Enteresandır, mesela 
bu aile 9 kişilik, öyle bir defterimiz var, bütün aile
ler 9 kişi çıkmış. Şu defterin içindeki bütün aileler 9 
kişi; bir tane 7 kişilik, 8 kişilik, 2 kişilik aile yok. On
lar elimizde hep delil) «C» ile başlıyor efendim, isim
lerini okumayayım, kısaltayım. Dördüncüsü «D» ile 
başlıyor ve devam ediyor. Defter burada, görmek is
teyenler lütfen buyursunlar, baksınlar. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Hepsi 9 kişi, öyle mi? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(Devamla) — Hayır, bunlar 9 kişi değil, o 9'luk ayrı 
defter. 

Efendim, biz ne yaptık bunları? Kırıkkale'de bu 
işler nasıl yapıldı? Bir yığın müfettiş gönderdik, tet
kik ettirdik, inceleme yaptırdık vesaire ve elimizdeki 
belgelere göre - delil olarak bunlar var ve başka vesi
kalar var - nüfusu mecburen bu kadar düşürdük. Di
yeceksiniz ki, niye böyle yapmışlar? Nasıl yapmışlar? 
Kimler yapmış? Biliyorsunuz, o zaman ilan da etti
ler, nüfus sayımında beyan esas. içeri girip yazan ki
şi, sayan kişi, «Beş kişi var» diyorsanız; «Teker teker 
göreceğim, o mudur, bu mudur» diyemiyor; beyana 
tabi. Beyana tabi olunca da, birtakım düzeltme imkân
ları olacaktır. Biz 750 bin civarında indirim yapmışız 
bu sene, daha doğrusu istatistik Enstitüsü, bizim za
manımıza denk geldi; 1980 sayımında da 400 bin ci
varında indirim yapmışlar. En büyük indirimi de Çan
kaya'da yapmışlar, yani bugünkü bir âdet de değil bu, 
biz de icat etmedik. 

Bu vesileyle şunu arz etmek istiyorum: Nüfus sa
yımlarının kanunen 5 senede bir - sıfırlı ve beşli yıl
larda - yapılması gerekiyor. Yalnız geçen sene de ko
nuşuldu. Nüfus sayımlarını, bütün Türkiye'yi, bir gün 
de olsa durdurarak yapma yerine, Batıda kullanılmak
ta olan bazı teknikleri bizim şartlarımıza adapte ede
rek yapmakta fayda görüyoruz. Bunun için de, 219 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname Plan ve Bütçe 
Komisyonundadır. Komisyonda bu kararname görü
şülürken bazı öneriler getireceğiz. Eğer yardımcı olu
nursa - ki bu geçen sene muhalefetteki değerli arka-
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dallarımızın da temennisiydi - belki çok daha ileri me
totları adapte ederek kullanma imkânımız olur. / 

Söylenecek çok şey var; ama izin verirseniz ben 
burada kesmek istiyorum, zamanımı da gabba geçtim, 
özür diliyorum. 

Efendim, bütçemizin memleketimize, milletimize 
yararlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Muhalefetten al

kış alan bakan. 
BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı

ğı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bö
lümlerine geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — Devlet İstatistik Enstitüsü, 1987 Malî Yılı 
Bütçesi. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 2 994 773 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 istatistik verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi 2 429 227 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 69 000 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 493 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin bö
lümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü, 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğının 1985 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

I bul edilmiştir. 
^ 111 İstatistik verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi 
«2 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

1 716 656 687 

3 117 160 000 

569 564 175 

1 354 898 

5 004 735 760 

Ert 
Gider rolu 
Lira 

1 059 209 238 

2 584 105 112 

163 768 798 

1 353 738 

3 808 436 886 
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Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı 1985 malî yılı kesinhesabının bölümleri ka
bul edilmiştir. 

Böylece, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
1987 malî yılı bütçesi ile 1985 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, .bugünkü program tamamlan
mıştır. 

Bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları üzerindeki 
görüşmelere devam etmek ve 14 Aralık 1986 Pazar 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19.18 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 INCl BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1986 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1987 Malî Yıılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe -Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

2. — 1985, Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinihesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi! ile 1985 Malî Yılı Keskılhesap Kanunu Tasa-
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Keskıhesaplarına Ait Genel Uygunluk iBildiriminin 
Sunulduğuna İLişlktn Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — IstanibuJ iMMetvekli Günseli özkaya'nm, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(J) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır MiMetvekiıi Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
Öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
»oru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
Mi Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

6. — istanbul Millet vekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine »ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'm, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin* 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sozllü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-tş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 

• (katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamıak içlin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere üişfkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli Hinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Bar
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir M'iHetvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Mili! 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin ilçesi. Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara üişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezüt'in, Kahramanmaraş » Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edıMen odunların üretiai 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine iüşkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
ofliaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Mületvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri tünde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(-6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBÜRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekilli Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet (Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42i — Diyarbakır MMetvefcii Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Aituna-
kar'm, Diyarbakır ilinde turizmin gel'iştıirlmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İÇLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattıkı Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet (Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil-
letveküi (İhsan Tombuiş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) ıQS. Sayısı : 344 ve 344*e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6,1985 - 21.11.1986) 




