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I — GEÇEN 1 rTANAK ÖZETİ
Birinci oturum
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlandı. Maddelere ge
çilmesi kabul olundu ve 1 nci madde okundu.

Başbakanlık bütçesi üzerinde bir süre görü
şüldü.
Saat 20,30 da toplanılmak üzere Birleşime
saat 19,02'de son verildi.

Saat 14,30'da toplanılmak
saat 12,50'de ara verildi.

Üçüncü oturum
Başbakanlık Bütçesi kabul olundu.
1 . 2 . 1973 Perşembe günü saat 9,30'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 24,00'te son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Kastamonu
Mehmet Ünaldı
Mehmet Çamlıca

İkinci

üzere Birleşime

oturum

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde gö
rüşmelere devam olunarak;
Cumhuriyet Senatosu,
Millet Meclisi,
Cumhurbaşkanlığı,
Sayıştay ve,
Anayasa Mahkemesi bütçeleri kabul olundu.

Kâtip
Denizli
Hüseyin Atmaca

SORULAR
Yazılı soru
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi
Soydan'm, Maraş'm Elbistan ilçesine yatılı

bölge okulu yapılmasına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/108)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saatti : 9,30
BAŞKAN : Baştavefkiii Macüt Zemı
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Osman Nuri Canpolat (Konya)

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi açıyorum.
III. — GÖRÜŞIÜLEN İŞLER
1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu
raporu Millet Meclisi
(1/734); Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (1)
(1) 167 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 tarihli
21 nci Birleşim tutanağına eklidir.

A) DEVLET
PLÂNLAMA
TEŞKİLÂTI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Devlet Plânlama
Teşkilâtı
Bütçesini görüşeceğiz.
Sayın Zihni Betiıl, Sayın Enver Bahadırlı,
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu grupları adına söz
istediler. Şahısları adına da Sayın Sırrı Atalay ismini yazdırmış bulunuyorlar.
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Sayın Bakan ve Komisyon buradalar.
Sayın Zihni Betil, buyurunuz.
CHP GRUBU ADINA ZİHNİ BETİL (To
kat) — Sayın Başkan, saym senatörler;
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının Devlet
Plânlama Teşkilâtına ait kısmı görüşülürken,
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu
Grubunun bu konu üzerindeki görüşünü arz
etmek üzere huzurunuza geldim.
Saym senatörler, Anayasamızın iktisadî ve
sosyal hayat düzeninden söz eden 41 nci, Kal
kınma Plânı ve Devlet Plânlama Teşkilâtından
söz eden 129 ncu maddelerini hepiniz biliyor
sunuz. Söylendiği ve çok tekrarlandığı için
konu ile ilgili 91, 99, 340, 77, 527 ve 933 sayılı
kanunların hükümlerini hatırlatmak için de
vaktinizi almayacağım.
Sayın senatörler, bilindiği gibi önümüzdeki
malî yıl, 1973 -1977 yıllarını kapsayan Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk yılına ait
programın uygulanacağı yıldır. 1973 - 1977 yıl
larını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Plânı Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Mec
lisinde yakında görüşüldü ve karara bağlandı.
Biz bu görüşmemizde Devlet Plânlama Teş
kilâtının bütçesinden çok, bu Teşkilâtın duru
mu, görev ve yetkileri, Hükümetle ilişkileri ve
Üçüncü Beş Yıllık Plânın 1973 yılma ait prog
ramı üzerinde duracağız.
Sayın senatörler, kalkınmasını plâna bağ
layarak gerçekleştirme kararını vermiş ülke
lerde, plânın ne derecede önem taşıdığı; plân
ve buna bağlı plân programları yapmanın ve
yapılan bu plân programlarını da, plânının bü
tünlüğünü bozmadan uygulamanın ne ölçüde
güç bir iş olduğu artık herkesçe bilinmektedir.
Yine bilinmektedir ki, kalkınmasını plâna
bağlayan ülkelerde kalkınma
hedeflerinin,
hem Anayasanın güttüğü amaç ve verdiği emir
lere, hem de bilim gerek ve ülke gerçeklerine
uygun olarak tespit edilmesi gerekir.
Anayasamıza göre Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti sadece insan haklarına ve Anayasa
başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan
millî, demokratik, lâik bir hukuk devleti de
ğil, aynı zamanda bir sosyal devlettir. Buna
göre vatandaşlarımızın yalnız hukuk bakımın
dan değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal
açıdan da özgür olmalarını ve özgür yaşama
larını sağlamak gereikir.
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Her toplum gibi bizim toplumumuzda da
çeşitli sınıf ve zümreler vardır. Anayasamız, bu
sınıf ve zümrelerden bâzılarının diğerlerine hâ
kim olmasını veya onları yok etmek için güç
kullanmasını yasaklamış, bu sınıf ve zümreler
arasında ahenk ve denge sağlanımasım amaç
saymış ve bu amacı gerçekleştirmek için ted
birler alınmasını emretmiştir. Anayasamızdaki
«Sosyal adalet» ve «Sosyal güvenlik» deyimleri
bu amacı belirleyen deyimlerdir; vatandaşları
mıza her bakımdan gelişmelerinde fırsat ve
imkân eşitliği tanıma ve uygulamada, o ama
cın gerçekleştirilmesinde gözönünde bulundu
rulması gerekli ilkelerdendir.
Gayrisafî millî hâsıla her yıl her toplumda,
en geri toplumlar da bile, bir önceki yıla göre
bir miktar artar. Toplumun sağlam bir bünye
ye kavuşması için bu artma yeterli değildir.
Gelirin dağılımında adaletin sağlanması da ge
reklidir.
Saym senatörler, kalkınma hedeflerinin
doğru ve çok iyi tespit edilmesi de yetmez. Bu
hedefe varmak için kullanılacak vasıta ve im
kânların keza doğru ve çok iyi tespit edilmesi,
eksiksiz, israfsız ve zamanında kullanılması da
gerekir.
Hedefleri tespit etmede tercih yetkisi şüp
hesiz hükümetlere aittir. Ancak hükümetlerin
bu tercih yetkisini isabetle kuıllanabilmelerini
•sağlamada, hedeflere ulaşmada kullanılacak
vasıta ve imkânların, önceden ve doğru tespit
edilmesinde, bu vasıta ve imkânların yıllara bö
lünmesi demek olan plân programlarının ha
zırlanmasında hükümetlere yardımcı
olacak
teşkilât, şüphesiz başta Devlet Plânlama Teşki
lâtıdır. Bu nedenledir ki, her şeyden önce o
Teşkilâtın bilgili uzman ve her bakımdan yete
nekli kimselerden kurulması gerekir. Ayrıca
Teşkilât mensuplarının, Hükümetten aldıkları
her emri yerine getiren birer sade memur ola
rak değil, bilgilerinden faydalanılan uzmanlar
olarak huzur ve güven içinde çalışabilmeleri
olanağını da sağlamak gerekir.
Saym senatörler, plân hedeflerine ulaşabil
mek için bu da yeterli değildir. Yatırımlara ay
rılan ödeneklerin miktar bakımından yeterli ve
ikavnak bakımından da sağlam olması lâzımdır.
Hükümet tarafından Yasama Meclislerine
sunulan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımın.
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mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisinin
görüşlerine aykırı düşen noktaları üzerinde
burada durmayacağım. Zira bu görüşler Cum
huriyet Senatosunda, Millet Meclisinde ayrıntı
ları ile arz edildi ve tutanaklara geçti. Vaktini
zi almamak için bu Plânın Yasama Meclislerin
de görüşülmesine ait tafsilâtı tekrardan da ka
çınacağım. Sadece benim gibi sizlerin de gayet
iyi hatırlayacağınız üzere, o görüşmeler so
nunda, özellikle Millet Meclisinde Plânın, bü
tünlüğünü bozacak şekilde önemli değişiklikle
re mâruz kaldığına; hükümet temsilcilerinin
bu konudaki ısrarlı savunmalarının hiç bir
olumlu sonuç vermediğine işaret etmekle yeti
neceğim.
Plân hedef ve ilkeleri böyle olunca, onun
1973 malî yılına ait programının yukarıda açık
ladığımız esaslara ne kadar aykırı olacağı ken
diliğinden ortaya çıkar. Kaldı ki geçen süre
içinde Anayasanın öngördüğü reform kanunla
rının hiç birisi çıkarılamamış ve Üçüncü Beş
Yıllık Kalkınma Plânı Hükümet tarafından Ya
sama Meclislerine sunulan şekli ile dahi, bir çok
noktada hem Anayasanın güttüğü amaç ve ver
diği emirlere, hem de bilim gerek ve ülke ger
çeklerine uygun nitelikte hazırlanamamış idi.
Bütün bunlardan başka çok iyi bilinir ki,
plân ve plân programlarının çok iyi hazırlan
ması da yetmez. Uygulamada başarı için bütün
uygulayıcı kadronun kendilerinden beklenilen
şekilde çalışabilmeleri ve plânın ve plân prog
ramlarının, öngörülen kalkınmayı gerçekleşti
rileceğine milletçe inanılması da gerekir. Uy
gulayıcı kadronun kendilerinden beklenilen şe
kilde çalışabilmeleri için de başta idarî refor
mun yapılması lâzımdır.
Yatırımlara ayrılan ödeneklerin miktar ba
kımından yeterli ve kaynak bakımından sağ
lam olup olmadığına gelince: Mensubu bulun
duğum Cumhuriyet Halk Partisinin 1973 yılı
Bütçesi hakkındaki görüşü Grup sözcümüz ta
rafından evvelki gün ve dün yüce Heyetinize
açıklandığına göre, aynı hususlara bir de be
nim temas etmekliğim yersiz bir tekrar olacak
tır.
Ancak su kadarını arz etmek isterim ki,
âdil sayılmayan vasıtalı vergi yükündeki ağır
lığın hafifletilmesi yoluna bu bütçe ile de gi
dilmemiştir.
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Tarım kesimindeki vergilemenin daha ve
rimli hale getirilmesine de yönelinmemiştir.
Para, değerini hızla kaybetmekte, pahalılık
başını alıp gitmektedir. Bir hizmeti çok kısa
bir süre sonra aynı fiyatla gördürme olanağı
kalmamıştır. Keza bir şeyi çok kısa bir süre
sonra aynı fiyatla satın alma olanağı da kal
mamıştır.
1973 yılı programında, 12 milyar lirası ka
mu sektörüne ve 9,5 milyar lirası da özel sek
töre ait olmak üzere 21,5 milyar liralık bir ya
tırım düşünülmüştür. Geçmiş yıllara ait uygu
lama sonuçları da gözönüne alındığı takdirde,
bunun gerçekleşmesi çok şüphelidir.
1973 yılı bütçesi 60 milyar 953 milyon kü
sur, yuvarlak rakamla 61 milyar lira olarak
bağlanmıştır. 4 milyar lira açık vardır. Bu açık
iç borçlanma ile karşılanacaktır.
Gelir tahminleri fazla iyimser olarak ya
pılmıştır. Geliri artıracak kanun tasıarılarınm
Meclislerde ne şekil alacağı elbette bugünden
kestirilemez.
Sayın senatörler, görüşümüzü şöyle özetle
yebiliriz: 1973 yılı bütçesinin, yatırımlar için
ayrılan ödeneklerin miktarı bakımından yeter
li ve yatırımları gerçekleştirme açışımdan da
sağlam bir kaynak olamayacağı endişesini taşı
yoruz.
Yüce Heyetinizi mensup olduğum Grup adı
na ve şahsen saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Enver Bahadırlı? Yok.
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurunuz.
AV GRUBU ADINA MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın
Başkan, yüce Senatonun muhterem üyeleri;
yüksek huzurlarınızda müzakeresi yapılan
Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçe tasarısı
üzerinde Adalet Partisi Senato Grubu adına gö
rüş ve kanaatlarımızı kısa zaman ölçüleri için
de arz ve ifadeye çalışacağım.
Mâruzâtıma başlamadan önce, kıymetli He
yetinizi Grubum ve şahsım adına saygı ile se
lâmlarım.
Batı devletlerinin, dengeli kalkınmanın en
emin ve en müessir aracı olarak telâkki edip,
devlet kuruluşları içinde yer verdikleri plânla
ma birimi, gelişmekte olan ülkemizin şartları
içinde 1961 Anayasası ile Devlet hayatımızda
varlığı kabul edilerek, kamu kuruluşları için-
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de mühim bir yer işgal etmiştir. Çok genç
olan bu Teşkilât, gördüğü hizmetlerin ağırlığı
ölçüsünde Türk administrasyonu ve Türk ka
muoyu tarafından kısa zamanda benimsenmiş;
başka bir deyimle, beşer yıllık iki plân dönemi
içinde lehte ve aleyhte yapılan eleştirilere rağ
men, geneıl mânada gerçekleşen muvaffak hiz
metleri ile tüm kamu kuruluşlarına kendini ka'bul ettirmiştir.

siye ve iletmekten ibarettir. Yani plânlı kalkın
manın sistematiği içinde türlü ilmî tecrübeyi
öne alan kalkınma birimlerinin fikrî oluşum
larının, projeye intikali ile hedefine ulaşmasını
sağlayacak tatbikatının sonuna kadar hizmet ve
tedbirlerini daima icra adına takip ederek, hiz
metin veya yatırımın hedefinden
sapmasını
ânında önleyecek tedbir ve tavsiyeleri de hü
kümete arz etmektir.

Filhakika memleketimizin sosyal, iktisadî,
kültürel ve teknolojik kalkınması, demokratik
yollar içerisinde plâna bağlanmıştır. Anayasa
ya göre hükümetler beşer yıllık kalkınma plân
larının makro dengesi içinde kalmak şartı ile
yıllık uygulama plânlarını ve ona ilişkin prog
ram ve bütçelerini tanzim ederek Meclislerin
onayına sunarlar. İşte, huzurlarınızda müzake
resi yapılmakta olan 1973 yılı Bütçesi, yakın
bir tarihte yüce Meclislerin tasvibine mazhar
olan Üçüncü Beş Yıllık Plânın ilk uygulama
dilimini teşkil etmektedir. Bütçe müzakereleri,
sadece ait oldukları kuruluşların kadro, hiz
met, yatırım tahsisat gibi, teşkilâtların teknik,
idarî, hukukî yönlerinin bütçe formülâsyonu
içinde müzakerelerine imkân vermekten öte
ye, hizmetin politikaları istikametinde yapıla
cak eleştirilere de fırsat vermektedir. Bu ba
kımdan zaman zaman görüşlerimizi, konunun
teknik ve politik yönlerine temas ederek, arza
çalışacağım.

Bu itibarla, bir bakıma da yüksek seviyede
Devletin yetenekli bir müşavir kuruluşudur.
Asla icracı bir kuruluş değildir. Zira siyasî ter
cih hakkını hükümetler kullanır. Gerçi, Yük
sek Plânlama Kurulunun terekküp tarzı
ve
çalışma şekli itibariyle, Devlet Plânlama Teş
kilâtını icra ile tedahül halinde görüp, onun ic
racı niteliği haiz bir kuruluş olduğu fikrini sa
vunan görüşler varsa da bunları, Anayasanın
Hükümetin yetkilerini tarif eden hükümleri ve
Devlet Plânlama Teşkilâtının 91 sayılı Görev ve
Kuruluş Kanununun kesin hükümleri karşısın
da kabul etmek kanaatımızca mümkün değildir.
Filhal, zaman zaman Devlet Plânlama Teşkilâ
tı icraya tekaddüm eder bir davranış içine gir
miş, icracı bir kuruluş gibi fiilî sahada faaliyet
göstermiştir.

Sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu sarih ola
rak arz etmek isterim ki, bir Anayasa kuru
luşu olan Devlet Plânlama Teşkilâtı 91 sayılı
Kuruluş Kanununun genel ifadesi içinde tespit
edilen görevlerinin sınırı içinde kalmalıdır. Ya
ni memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü
kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tespit
ederek, takip edilecek iktisadî ve sosyal politi
kayı ve hedefleri tayinde ilmî öılçüler içinde
hükümete yardımcı olmak ve bu mânada muh
telif bakanlıklarım iktisadî politikayı ilgilen
diren faaliyetlerinde koordinasyonu temin et
mek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususılarda müşavirlik yapmaktır. Bu şümulüne gö
re hiç şüphe yoktur ki, ülkenin sosyal, ekono
mik, teknolojik ve siyasî yapısına uygun görüş
içinde tespit edilmiş olan kalkınma modelinin
ilmî sınırları arasında kalmak şartıyle, alterna
tifleri ile siyasî nitelikte olan hükümetlere tav

Gerçi, ülkenin kalkınma plânlarını hazırla
yan, bunları alternatifleri ile siyasî iktidarlara
sunan, bütçe tatbikatlarına esas yıllık uygula
ma plânlarını hazırlayan, bunların teknik, sos
yal, ekonomik, idarî ve hukukî esaslar daire
sinde oluşmasında en büyük görevi ifa eden bu
Kuruluşun, hedeflere muvaffakiyetle yaklaşım
da da ileri sürdüğü fikirlerin neticeye ulaşma
sında ; vukuu muhtemel sapmalarda alınacak
gerekli tedbirleri, hükümete zamanında iletme
si mecburiyeti sebebiyle tatbikatı yakından iz
lemesi zarureti de doğmaktadır. Ama kabul et
mek lâzımdır ki, hiç bir zaman Devlet Plânla
ma Teşkilâ-tının icranın önüne geçme temayülü
nü bu durum mazur gösteremez.
Zira, Anayasada ve kanunlarda, kuruluşla
rın görev ve yetkileri sınırları ile tespit edil
miştir. Şayet Devlet Plânlama Teşkilâtının ic
racı bir kuruluş olması gereği varsa, o zaman
devlet plân ve koordinasyon bakanlığı kuru
lur ve Plânlama Müsteşarlığı, Devlet İstatistik
Enstitüsü, Türkiye Bilimseli ve Teknik Araştır
ıma Kurumu, Atom Enerjisi Komisyonu, Orta -
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Doğu Amme İdaresi Enstitüsü gibi kuruluşlar |
Aslında kalkınma iki anayönü olan topyeibu bakanlığa bağlanarak, Devlet Plânlama Teş
kûn gelişmedir. Burulardan birisi plânlı kal
kilâtı icracı bir kuruluş haline getirilir.
kınmanın makro dengesi içinde yatırımların ve
hizmetlerin, bir deyimle ülkenin tüm kaynakLâkin kanaatimiz odur ki, Türkiye'de her
ı larımn fizikî yapıda büyümelerinin ifadesi ve
gün biraz daha pahalılaşan ve gittikçe bürok
bunların matematik değeridir. Diğer yönü ise,
rasinin mülevves batağına gömülme eğilimde
fiziksel kalkınmaya paralel olarak sosyal, kül
olan işlemeyen devleti rehabilite edecek, ona
türel ve siyasî yapıdaki dengeli gelişmedir. Ya
güç kazandıracak, ona devamlı ve itibarlı bir
ni bir bakıma toplumun yapısında evvelden tes
müessese olma imkânını sağlayacak idarî bir
pit edilen yapısal değişikliğin de birlikte ger
reformu gerçekleştirmeden, bu kabil yeni ku
çekleşmesidir.
ruluşlara gitmek, çalışmayan paslanmış devlet
Bugün, Birinci ve İkinci Beş Yıllık plân
çarıklarına yeni bir çomak sokmak olacaktır.
larda, evvelce öngörülen kalkınma hızına ula
Meseleye genel açıdan böylece değindikten
şılmış olmasına rağmen, Türk toplumunun sos
sonra, Devlet Plânlama Teşkilâtının kendine
yal, kültürel ve siyasî yönden bünyevî bir ya
mevdu hizmetlerin istişarî organlık vasfını da
pı değişikliğine ulaşamadığını kabul etmek lâ
gözönünde tutarak, memleketin yönetiminde
zımdır. Bu sebepledir ki, Plânlama gibi Devlet
ıkarar alma yetkisine sahip hükümetin seviyeli
hayatımızda her yönü iel müessir hizmetler ifa
bir ekibi olarak: eksiksiz bir şekilde görevini ifa
etmek imkân ve şansına malik bir kuruluşun,
etmesi lâzımdır. Bu ise bir kadro meselesidir.
her halükârda Türkiye'nin gerçeklerini bilen
Aslında böylesine Devletin beyni mesabesinde
ilim ve tecrübe sahibi, yetenekli kadrolardan
olan bir kuruluşun mükemmel bir kadroya sa
teşekkül etmesi şarttır. Bu ekibin ilmî teori ile
hip olması elbette lüzumlu ve hattâ hayatî bir
tecrübe ile Türk toplumunun geleneksel yaşan
konudur.
tısının bütün hususiyetlerini bünyesinde top
laması lâzımdır. Bu, ülkemizin kalkınmasının
Kanaatimiz odur ki, halkın varlığı ile ilgili,
en büyük gücü, plânlı gelişmede hedeflere
onun yüzyıllar boyu kaderinin vazgeçilmez
ulaşmanın
en kuvvetli aracıdır.
unsurları haline gelmiş olan, tarihî gelişimi
içinde oluşan ananelerini, örf ve âdetlerini,
Bu itibarla son yıl]arda vakit vakit plânla
inançlarımı, yaşantılarım bilip görmeden, Tür
ma kadrolarında vâki operasyonlar, hizmetin
kiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik,
devamlılığı içinde, bu kadrolarda bulunan yıl
sosyal, teknolojik, idarî ve siyasî hadiselerin
ların tecrübelerine sahip yetenekli personelin
darboğazlarını rahatlıkla aşmanın, teorinin ver
bu ekipten uzaklaşmasına vesile olmuştur. Bu
diği ilmî bir seviye içerisinde mümkün olama
itibarla plânlama hizmetlerinde teori ile tecrü
yacağı bir gerçektir. Bu itibarla Türk halkını,
be arasında, yukarıda arza çalıştığımız espri
onun gerçek yaşantısını; Kars ve Ardahan'dan
içinde, denge bozulmuş; genç kadroların bütün
İpsala köprüsüne kadar uzanan, Anadolu step
iyiniyet ve kabiliyetlerine rağmen, teorik alan
lerinin susuzluktan şerha şerha yarılmış top
daki personelin, kadronun teknik yeteneklere
raklarında ekmek davasının, yaşama mücade
haiz tecrübeli ekibinden daha çok güç. ve söz
lesinin bitmeyen savaşını yapan insanların ha
sahibi olma temayülü ağırlık kazanmıştır.
yat hikâyelerini, geleceğe ait ümitlerinin öykü
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile onu
sünü bilmeden, onları yaşamadan, onlara ger
tadil
eden 1327 sayılı Personel Kanunu ve 91 sa
çekten sahip olabilecekleri ve «Benim» diyebi
yılı Teşkilât Kanunları ve onu tâdi leden 99 ve
lecekleri hizmetleri götürüp, onları muasır me
340 sayılı kanunlar, bu Kuruluşun yetenekli ve
deniyetin merdivenlerine tırmandırmanın müm
tecrübeli personeli bünyesinde toplayabilmesi
kün olamayacağını bilmek lâzımdır. Aksi halde
için hukukî, idarî ve malî yönlerden geniş imbütün gösterilen gayretler Türk toplumunu sa
|
kânlar sağlamıştır. Asıl mesele, bu imkânları
dece fizikî yatırımlar sahasında ekonometrik
içinde
bulunduğumuz zor şartları da nazarı dikbüyüklüklerin hedefine götürecek; ama sosyal,
doğrultukültürel, siyasî bünyede yapısal gelişmeyi ve I kate alarak, millî menfaatlerimizin
[ sunda en iyi şekilde kullanabilmektir.
değişikliği maalesef temin edemeyecektir.
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Türkiye, kabul etmek
ekonomik, idarî ve siyasî
hassas bir noktaya gelmiş
Devlet yönetimi çok güç
boğazlarını aşarak ancak
sına sahiptir.

lâzımdır ki, sosyal, : önemli ölçüde geride kaldığımız sanayi sekttıörünyapısı ile bugün çok
de; tüketim malları sanayii gelişmiş, ara malları
bulunmaktadır. Türk
sanayiinde ciddî adımlar atılmış ve yatırım mal
şartları ve onun dar
ları sanayiinde de söz ister duruma gelinımiştlir.
başarıya ulaşma şan
Tüı^dyeımizin sosyo _ ekonomik politik şart
ları içinde, 10 yıllık iki plân tatbikatı sonunda
bâzı konularda kesin hatları ile ortaya çıkan neti
Ekonomik istikran, 'endüstriyel gelişmeyi,
celere göre, kalkınmamızın anateroihleri Hükü
sosyal huzuru sağlayacak tüm sosyal ve eko
metçe hazırlanıp, Meclislerimizin tasvibine sunu
nomik tedbirlerin alınmasında en büyük kad
lan Üçüncü Beş Yıllık Plânda bizi zorlamıştır..
ro Devlet Plânlama Teşkilâtıdır. Hükümetlerin
Ancak bu Plânda tercihlerin, büyük emeklere,
gerçek mânada siyasî tercihlerini isabetle kul
samimî gayret ve çabalara rağmen, Anayasanın
lanabilmesi, bu kadroların meselelere iyi teş
karana ekonomi esprisine ve Türk toplumunun
his koyarak, hakikî alternatifleri bulması ile
•geleneksel ekonomik ve sosyal yaşantısına; onun
'mümkündür. Aksi halde ülkede sosyal barışım,
5i:,yaisî ortamına uygun bir modelin sistematiği
siyasî istikrarın gerçekleşmesi mümkün ola
[içinde kusursuz bir üslûpta tespit edildiğini iddia
maz. Hole bizim gibi ekonomisinde tarım sek
etmek mümkün değildir.
törü ağırlığını muhafaza eden, doğal şartlara
Esasen Üçüncü Beş Yıllık Plân müzakereleri
bağlı, gelişmemiş tarımı ile inkişaf sahasında
esnasında
bu konudaki görüşlıerimizıi muhterem
olan, yatırım ve ara malından ziyade tüketim
Heyetinize
arz etmiş bulunuyoruz.
malına yönelme eğiliminde olan endüstrisi ile
daima ithalâtı ihracatından fazla olan bir ti
caret rejimi ile Birimci ve İkinci Beş Yıllık Plân
dönemlerinin fiziksel yapıda, plân hedeflerine
ulaşan gelişme hızlarına rağmen, sosyal bünye
de yapısal değişikliğe bir türlü geçememiş bir
toplumda kalkınmanın gerçekleşmesi, mesele
lere dikkat ve hassasiyetle eğilmekle mümkün
dür.
Sayın senatörler, kısa ve genel mahiyetteki
görüşlerimizi yüce Heyetinize arz ettikten son
ra, şimdi de Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân
dönemlerinin neticelerine ait mâruzâtımızı ar
za çalışacağım.

Yüksek malûımlarınızdı ki, kalkman ülkemizin
kaynakları sınırlı ve mahduttur. Bunları dikkat
le kullanmaya mecburuz. Gelişen efconomâmjizin
üç anaısektörü olan sanayi, tarım ve hizmetler
kesiminin kalkınma plânlarında gelişme hızlarının
bir denge sistemi içinde tespit edilmesi ve önce
liklerin buna göre alınması lâzımdır. Kabul et
mek lâzımdır ki, Türk ekonomik hayatında tarım
kesinini, gayrisafî millî hâsıladaki % 28'e varan
payı ile büyük bir ağırlık taşımaktadır.

Doğal şartlara bağlı gelişmeleriyle, vakit va
kit ekonomik hayatımıza istikrarsızlıklar getiren
bu sektörde nüfusumuzun % 65'i yaşamaktadır.
Mazide bıraktığımız iki plân dönemi, idrak
Tarımı taibiaıta bağlı olmaktan kurtararak, eksettiğimiz 10 yıl içinde plân münakaşalarını
tanısıif ziraat usul ve tatbikatından, modern tarı
çok geride bırakmıştır. Plânlı kalkınma, yalnız
mın kaideleri içinde teknik bilgi ve ekipmanı, ıs
bir Anayasa gereği oılmaktan çıkmı,ş milletçe
lah edilmiş tohumu, sulama, gübreleme, pazarla
benimsenen bir siyaset âleti haline gelmiştir.
ma, kredi gibi eksltansif tarımın bütün girdilerini
İki devrelik plân tecrübesi, ülkemizin potansi
bu sahaya muayyen perspektifte getirmeye za
yelini geleceğe ait hedeflere ulaşmak için daha
ruret vardır. Böylece tarım kosıiminde yığılan in
iyi kaynak tahsisi yapmaya büyük. imkânlar
san gücünü, sosyal ve siyasî dengeyi bozmadan
hazırlamıştır.
I yumuşak bir geçişle endüstriye ve hizmetler sek
10 yıllık iki plân döneminde kabul edilen
törüne kaydırmanın ehemmiyetli bir kalkınma,
% 7 kalkınma hızı genellikle gerçekleşmiş; ta
(mekanizması biçiminde seçiminin tercih noktasına
rım sektöründe öngörülen % 4'Kik hedefe yakla
gelindlmiş bulunmaktadır.
şılmış, sanayi seıktöründe öngörülen % 12'İlik he
Hiç şüphe yoktur ki, sadece tarımla kaılkınmış
defin gerisinde kalınmış ve % 6,5 divanında tes
bir ülkeye rastlamak mümkün değildir. Ama, sa
pit edilen hizmetler sektöründe de, hedef oldukça
nayide ve hizmetle yolu ile kalkınmış ülkelerde
aşılmıştır. Maalesef gerçekleştiremeddğiımiz ve | de tarım sektörü ihmal edilmemiş, endüstrinin ya-
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mıudıa modern bir hüviyetle gelişme imkânını
bulmuş ve tarım kesiminde istihdam edilen nü
fus, gemel nüfusun % 6 ilâ 12'si mertebesine inıdıirilorek, ekonomik ve sosyal istikrar sağlanmışıtı*.
Bu sebepledir ki, «Arttık Türkiye'de sanayiıleşıme alanında bir tercih yapma noktasına gelinımiştir.» diyoruz. Bu nedenledir kd, Üçüncü Beş
Yıllık Plânın en büyük ağırlığı, kalkınmanın sü
rükleyici unsuru otlan sanayi sektörüne verilmiş
tir. Bu tercaıh, aslında hızla artan nüfusumuzun,
burudan böyle tarım alanında tutulmasının imkân
sız oluşu ve artan nüfusun ekonomiye baskısı ile
Türkiye'nin jeopolitik durumu itibariyle sanayilıeşmemin zaruretinden doğmaktadır.
AET ülkeleri ile Türkiye 22 yıl sonra güm
rük birliğini gerçekleştirmek suretiyle, katma
protokolün icabı her tür mal, hizmet, sermaye,
para ve insan giriş çıkışı bu ülkelere karşı, hiç.
bir kısıtlamaya tabi olmayacaktır.
Üçüncü Plân hazırlanırken 22 yıl sonraki
Türk ekonomik yapısının ulaşması lâzım gelen
hedeflerine uygun bir model içinde hareket edil
mek istenmiştir. Millî menfaatlerimizi, millî
varlığımızı ve bütünlüğümüzü Avrupa Ortak
Pazar Topluluğu içinde korumak için, 22 yıllık
perspektif içinde bugün Türkiye'nin gayrisafî
millî hâsılası içerisinde % 23 civarında artan
sanayi payının lB'95'lerde % 40'a yaklaşmasını,
tarım geliri payının % 28'den % 10 civarına
inmesini, ayrıca sanayi sektöründe çalışanların,
toplam çalışanlara oranla % 11'den % 22'ye
ulaşmasını; tarımda çalışanların payının, bu
günkü % 60'lardan % 20'lere düşmesini hedef
almıştır. Bu neticeye ulaşabilmek için, gayrisa
fî yurt içi hâsılanın önümüzdeki 22 yılda orta
lama % 9 civarında artması gerekmektedir.
• (Sanayi gelirinde, Birinci ve ikinci Beş Yıllık
Plânlarda kabul edilen % 12 civarında artış
hedefinin önümüzdeki 22 yılda da mutlaka ger
çekleştirilmesi lâzımdır.
İSanayi sektörü içinde ara malları ve yatırım
malları sanayilerinin artış hızı % 14 civarında
öngörülmüştür. Bu amaçlar perspektifine göre
yapılan Üçüncü Beş Yıllık Plânın ekonomik ve
sosyal hedefleri, dış ve iç finansman imkânları
içinde, özel ve kamu kesiminin hizmet dengesi
ne göre tespit edilmiştir. Bu dönemde gayrisa
fî yurt içi hâsılanın yılda ortalama % 8, gayri-
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safi millî hâsılanın ise % 7,9 oranında artması
öngörülmüştür. Böylece fert başına gelir 1977
yılında 644 Türk lirasına ulaşmış olacaktır.
Diğer taraftan tarım gelirinin % 2,7, sanayi ge
lirinin % 11,2, hizmetler gelirinin % 7,7 artması
hedef alınmıştır. Bu gelişmeler, plân dönemi
sonunda gayrisâfi yurt içi hâsıla içinde, tarı
mın bugün c/c 28,1 olan payını % 23,4 düşüre
cek, sanayinin payını % 22,6'dan % 26,8'e hizmetlerinkini ise % 49,3'den % 49,8'e yükselte
cektir.
Üçüncü Plân döneminde, ekonominin genel
yapısındaki değişme yanında, sanayinin kendi
yapısında da, ara mallarına daha çok ağırlık
verilmesi ve bu arada da yatırım mallarına da
ha hızlı bir gelişme ortamının hazırlanması yö
nünden de bir değişikliğin sağlanması öngörül
müştür.
Malî yönden ise, milletlerarası finansman
müesseselerinden sağlanacak imkânlarla, işçi
dövizleri ile hızla artacağı düşünülen- ihracatı
mız ve gelişecek turizm gelirlerimiz Üçüncü Beş
Yıllık Plânın dış finansman ihtiyacının karşılı
ğı olarak gösterilmiştir.
Plân tatbikatının safhaları içinde ekonomik
sektörlerde, sosyal alanda vuku bulacak geliş
meler değerlendirilerek, hedeflere yaklaşmak
istenmiştir. Tabiatiyle bu hedeflere
ulaşmak
için, önceden alınması lâzım gelen tedbirler ve
bunların hukukî ve malî imkânları varsayılhış,
reformlar ve bunların neticeleri teşri organla
rın dışında plâna mesnet teşkil eden ölçüde ve
biçimde belli farzedllmiştir.
Ayrıca, ekonomik sektörlerin gelişmesinde
hızlı ve darboğazlara yol acımadan sanayileşme
esas alınmıştır. Yatırım mallarının hızla geliş
mesine imkân verecek, ayrıca tabiî kaynakları
mızın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde ara
malları sanayiinin geliştirilmesine ağırlık geti-.
rilmek istenmiştir.
Bilhassa mühendislik hizmetlerine dayanan
yatırını malları sanayiinin geliştirilmesi için, bu
hizmetlere önem verilmesi, projecilik ve dizayn
çalışmalarının teşviki de öngörülmüş bulunmak
tadır.
'Sanayinin anamuharriki olan enerjinin temi
ni için, plân döneminde 24 milyar liralık bir
yatırımla emin, devamlı, ucuz ve yeterli bir
•enerjinin; öncelikle yurt içi kaynaklarına da
yalı olarak temin edilmesi istenmiştir.
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Özet olarak ifade edersek, Üçüncü Beş Yıl
lık Plân dönemi içinde toplanı yatırımların ma
lî portesi 281,1 milyar Türk lirasıdır. Bu ya
tırımlarla, 1972 yılında 191,2 milyar lira olan
gayrisafî millî hâsıla, plân dönemi sonu olan
1977 yılında 279,5 milyar TL.'na ulaşacaktır.
Bu suretle gelişme hızı % 7,9, sanayi üretim
hızı ise yılda % 11,9 olacaktır.
Buraya kadar Üçüncü Plân yapısı hakkında
ki bir kısım malûmatı Yüce Heyetinize arza
çalıştım. Şimdi de kısaca plân hakkındaki ka
naatlerimizi ve diğer görüşlerimizi ifadeye ça
lışacağım.
Muhterem arkadaşlarım., Üçüncü Beş Yıllık
Plân, 22 yıllık uzun bir perspektifin ilk bölü
münü teşkil ediyor. Önceden kabul edilen sos
yal, ekonomik, teknolojik, siyasî ve hattâ hu
kukî varsayımlara göre meseleler değerlendiri
liyor.
Her yönü ile süratle gelişen dünya ekono
mik ve siyasî konjonktürü muvacehesinde, bu
na parelel ülkemizdeki vâki olacak muhtemel
inkişafları, elbette 22 senenin geniş projeksiyo
nu iç erlisinde kesinlikle tepit ve değerlendirmek
mümkün değildir. Hele lOGOTan bu yana Türk
siyasî hayatında cereyan öden, bir türlü ülkeyi
istikram göt üremeyen hâdiseler muvacehesin
de, Ortak Pazarın gerçek zaruretleri zorlaca da
hi, uzun dönemin hedeflerin perspektifine o;öye
hazırlanmış Üçüncü Beş Yıllık Plânı hedefine
ulaştırmak oldukça güç olacaktır. Zira, bu ka
dar uzun bir dönemde para, kredi, fiyat ve üc
ret politikaları değişebilir. Ekonomik, sosyal
ve siyasî denge içte ve dışta bozulabilir.
Keza, Üçüncü Beş Yıllık Plânın
önceden
yapılacağını kabul ettiği reformlar, siyasî gö
rüşlerin ağırlığı içinde teşrî organlar tarafın
dan öngörülenin dışında olabilir. Kaidıki, bu
reformlar plânın arzu ettiği sınırlar içinde
gerçekleşse bile, tatbikatın farklı oluşu dahi
plân hedeflerini maalesef altüst edebilir. Bu
itibarla, kısa süreli hedefler, plân tatbikatının
muvaffakiyeti için şarttır.
Plân bakımından katı görüşlere sahip birta
kım sosyalist ülkeler bile, uzun hedef li plânlar
yerine, genellikle kısa dönemli plânları
ter
cih etmektedirler. Hele plânın temel dayanağı
olan istatistikî veriler ve envanter çalışmaları
gibi, temel bilgilerin sıhhatinin ve •gerçeklere
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uygunluğunun kabili münakaşa okluğu ülkemiz
de ifademizin dalıa büyük bir ağırlık taşıya
cağı aşikârdır.
Diğer taraftan Türk toplumunun süratle
kalkınması için büyük bir iddia ile hazırlanan
Üçüncü Beş Yıllık Plânın, malî kaynaklar ve
önceden kabul edilen varsayımlar sağlansa bile,
bunun tatbikatında, siyasî, sosyal ve ekonomik
istikrar içinde huzurla, inançla görev alacak
eğitilmiş özel ve kamu kesiminde güçlü bir kad
roya ihtiyaç vardır.
Bugün maalesef Devlet daireleri günlük va
zifesini yapacak durumda değildir. En kötü
bürokratik görüş bütün administrasyona
hâ
kim olmuştur. Türk Devleti, bütün iyimser gö
rüşlere rağmen, verimsiz ve pahalı bir Devlet
haline gelmiştir. Kadrolar alabildiğine şişiril
miş, 'artan carî harcamalar yatırımların malî
imkânlarını yıldan yıla sınırlamıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Piân da dahi bütüa plân
lar, kamu idaresinin yenilenmesini ve düzenlen
mesini, kamu yönetimi ve Kamu İktisadî Teşeb
büsleri diye ayırarak iki grup halimle yürütül
mesini icraya tavsiye etmiştir. Bu maksatla
yıllardan beri yapılan çalışmalar sonucunda,
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ye:.iden düzen
lenmesiyle ilgili kanun tasarısı hazırlanmış
olup, kamu idaresi ile ilgili olarak da Master
plân seviyesinde bir model üzerinde çalışılmak
tadır. Bu gelişecek Master modeli ışığında, tüm
kamu kuruluşları yeniden düzenlenecektir. Gö
rülüyor ki, kamu yatırımları yönünden bu Dev
let yapısını idarî reform kapısı.alan geçirme
den, plânda öngörülen reformları muvaffaki
yete ulaştırmak mümkün değildir. En kısa yol
dan idarî reform mutlaka gerçekleştirilmelidir.
Diğer taraftan, hazırlanan plân, ülkemizin
coğrafî ve fiziksel bölge durumlarını, halkımı
zın değişik kültürel, sosyal ve ekonomik yaşan
tılarını dikkate alan, böl gel e narası gelişmişlik
farklarını giderici mahiyette dengeli bir plân
olmaktan öteye, daha ziyade sektörel bir plân
lamaya yönelmiştir. Bu suretle mevcut endüstri
sahalarına yeni yaitırımlraı götürmekle sanayi
cazibe merkezlerinin muayyen bölgelerde öl
çüsüz büyümesine gidilmektedir. Bu ise, denge
li kalkınma görüşünün aksine, bölgelerarası
sosyal ve ekonomik uçurumları gittikçe artıra
rak, gelir dağılımını siyasî istikrarsızlığın se
beplerinden biri haline 'getirmektedir.
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Plân temel görüş olarak, toplumun gelenek
sel bünyesi içinde -sosyal, ekonomik ve yapı
sal 'bir değişlik ligi öngörmüştür. İki plân dö
nemlimde de maalesef bu husus .gerçekleştirile
memiştir. Öyle görülüyor ki, gelecek plân dömemlerinde de bunu sgerçekleştiremeyeeeğiz.
Şunu sarih olarak bilmeliyiz ki, yapılmasını
arzuladığımız reformlar dahi, kısa zamanda top
lumumuzun sosyal ve lekanomdk yapısını değiş
tir emeyee ektir. Bunun içindir ki asıl mesele,
•kanımızca rejimin teminatı olan sınıfı ıgüçlü ola
rak ayakta tutacak en büyük unsur fiyat istik
rarınım 'korunması ve hayat şartlarının çekil
mez olan yükünün hafifi etil m esi'1, i .temin ede
cek ekonomik, idarî, sosyal tedbirlerin süratle
.alınarak ülkede rejimin istikrara 'kavuşturul
masıdır.
•Muhterem senatötörler, plân, Anayasanın
açık hükmü muvacehesinde, Türk ülkesinin de
mokratik düzen içerisinde kalkınmasının kar
ma ekonomimin kuralları içinde olacağı teımel
görüşüne dayanmaktadır. Karma ekonominin
kuralları içinde olacağı temel görüşüne dayan
maktadır. Karma ekonomimin tarifi içinde özel
sektörün ve kamu sektörünün dengeli kalkınma
daki hizmet ısınırları genellikle tespit edilmiş
olunmasına rağmen, Üçüncü Beş Yıllık Plân bu
hiz-meıtler dengesini kuramamış, daha ziyade
'devletçiliğe ağırlık vermiştir.
Türk toplumunun en büyük potansiyeli, kal
kınmanın dinamik unsuru olan hızla gelişmekte
bulunan özel sektör, sermaye piyasası, kredi
imkânları, teşvik ve himaye konuları .gerektiği
güçte değerlendirilememiş, iç tasarruf imkân
larının endüstriye süratle kanalize edilmesini
temin edecek tedbir ve tavsiyeler yeterli ve
güvem verici nitelikte olamamıştır. Bu sebepler
den dolayı, iç tasarruflar hızlı bir kalkınmayı
•gereekleştirecek büyüklüğe erişememiş ve kal
kınmayı sınırlayan önemli bir eıtken olmakta.
devam etmiştir.
Aslında plânlı kalkınmamızın en büyük so
runlarından birisi de iç finansman konusudur.
Kalkınmış olan Batı demokratik ülk el eninde
100 - 150 yılda aşılmış olan bu mesafe, bizde 20
yıl içıinde aşılmaya çalışılmıştır. Marjinal ta
sarruf oranı denilen iç kaynaklar, Üçüncü Beş
Yıllık Plânda !% 38 civarında tespit edilmiştir.
Bu, oklukça büyük bir değer olmaktadır. Bu-

O : 1

ııun anlamı, toplumun kazancının *% 62'sini tü- •
ketime, !% 38imâ tasarruf ederek bir 'kenara
ayırması demektir. Bu, aslında yaşadığımız şart
lar içıinde, toplumdan istenen en büyük feda
kârlıktır.
Bugün ve yarın 'gelişerek devanı edeeeik sos
yal. siyasî, ekonomik şartlar içerisinde bunu
elde etmek çok zor ve hattâ bir bakıma da
mümkün değildir. Aksine, kalkınmanın yükünü
bütün yönleri ile optimal ölçüler içıinde yay
mak, bir bakıma plân lespıfeinde gerçekçi olmak
demektir. Filhakika geçmişteki plân tatbikat
larında Ibu rakamlara erişemeımâşizdir. Dünya
da (bu değerleri [gerçekleştiren ülkeler vardır;
ama bir noktada Türkiye'min kendisine has ya
şantısını, sosyal ve ekonomik hususiyetlerini,
jeopolitik zaruretlerin tahmil ettiği malî gider
leri ide dikkate almaya mecburuz. Bizce asıl
üzerine eğinilmesi lüzumlu olan kamu kesimin
deki tasarrufların yetersizliğidir. Zira, bu se
bepten vakit vakit açık finansmana gidilmekte
ve bu yükzden de enflâsyomist (baskılar doğ
maktadır. Keza, taıkiıhedıilen politikalar ve büt
çelerle hizmetler yönündeki aşırı gelişme, tü
ketimi artırıcı nitelikte tahrik etmekte, ücret fiyat politikaları arasındaki farkı gittikçe artı
rarak enflâsyonu kamçılamaktadır. Program Bütçe tatbikatının ilik örneği olan 1973 deneme
sinde Plânlamanın bu konuyu dikkatle izleye
rek, Maliye Bakanlığı ile iyi ve verimli bir iş
birliğine •girmesini temenniye şayan görmekte
yizDevlet Plânlama Teşkilâtının, haklı olduğu
na inandığımız yapıcı eleştirilerimizin ötesinde,
büyük temek ve gayretlerle meydana getirdiği
ve Türk Milletinin refah ve saadetime, onun
kalkınmasına hizmet edecek olan Üçüncü Beş
Yıllık Plân hakkındaki görüşlerimizin bâzı kı
sımlarını zamanın müsaadesi içinde değerli He
yetinize arz etmiş bulunuyorum.
Şimdi de, yukarıda ifadeye çalıştığımız hu
susları tamamlayacak mâruzâtıma devam ede
ceğim.
iSayın senatörler, plân hususunda yukarıda
arza çalıştığımız hususlar, yapılanları tümü ile
kusurlu görüşün olumsuz ifadeleri
değildir.
Türk toplumunun ümidini bağladığı demokratik
rejim içindeki plânlı' kalkınmanın anaumsuru
olan Üçüncü Beş Yıllık Plânın, bizatihi muvaf-
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fakiyete "ulaşmasındaki tehlikeli görüşlerin ve
kabullerin handikabını tespit ve ilgililerin dik
katine arz etmekten ibarettir. Bu suretle, icra
nın 'tedbir almasını temim sadedinde
samimî
ve yapıcı bir ikaz niteliğini de taşımaktadır. Zi
ra biz, Adalet Partisi Grubu olarak, plân mü
essesesini bir Anayasa zarureti olmaktan öteye,
Türk toplumunun gelişen dünyanın medenî öl
çüleri içıinde kalkınmasının en güçlü siyasî ara
cı olduğu inancını taşıyarak değer İlendiriyoruz.
Değerli arkadaşlarım, memnuniyetle ifade
edebiliriz ki, Türkiye bugün kalkınma içinde
peke ok unsurları yan yana getirmek »ansına sahibolmuş nadir ülikelıerden birisidir. Böylece.
İkinci Plân dönemi de dahil olmak üzere, 1950
•den bu yana gelişmede çok büyük mesafeler
kat edilmiştir. Sosyal barışın, siyasî istikrarın
himaye şemsiyesi altında iyi niyetlerle, demok
ratik rejim içerisinde büyük gelişmelere hazır
hale gelmiştir. Bu gerçekten hareketle, ekonomuzun geleneksel tarihî yapısına uygun bir mü
minin, teknolojinin icabı içıinde, Türk toplnmudelin sistematiğinin ışığı altında dikkatle hiz
metlere yönelmek zarureti vardır.
Kalkınma hizmetlerinin muvaffakiyete ulaş
tırılması, sosyal, ekonomik, siyasî istikrarın
dışında, malî kaynak, teknik kadro, gelişmiş
(teknik kadro, gelişmiş teknolojiye bağlıdır. Bun
lardan, hiç şüphe yoktur ki, teknik kadro bü
yük bir 'ağırlık taşır. Burada kısaca bu konu
ya değinmek istiyorum.
Malî imkânları, teknolojiyi
herhalûkârda
bulmak mümkündür; ama onlara hayatiyet ve
recek olan kadroları temin etmek, hele bilhassa
yetişmiş ve ihtisaslaşmış teknik kadroları bu
labilmek çok güç şartlara bağlıdır. Bu itibarla
Hükümetin, siyasî tercihini yapmış olan mesul
bir kadro olarak, bu meseleye eğilmiş olması
lâzımdır.
Dünyada yıllardan beri bürokrat - teknok
rat .mücadelesi yapılagelımektediır. 1930'ların
gelişen 'ekonomik ve 'endüstriyel şartları içelli
sinde dünyada yapılmış olan mücadeleler, 1950
den sonra Türkiye'de de yapılıyor. Yalnız batı
ülkeleri, gittikçe birbirinden ayrıma eğilimi
gösteren 'aristokrat kadrolarla, teknokrat kad
roları bir noktada millî menfaatlerinin; yani
ülkelerinin menfaatleri istikametinde birleştir
me şansını .bulmak suretiyle kalkınma meselele— 243
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rinl rahatlıkla halletmiş ve bütün sosyal, eko
nomik ve teknolojik meselelerini, idarî -de da
hil olmak üzere entegre hale getirme şansını ka
zanmışlardır. Ama maalesef bizde, 1950'lerden
itibaren başlayan bu mücadele süregelmiş ve
teknokrat - 'bürokrat mücadelesi, Türk kalkın
masını tehlikeli hale getirecek nitelikte 'bugün
administ rasy o mı etki le mistir.
Gerek Plânlamada, gerekse Devletin bütün
yatırımcı dair el eninde, gidiniz bakınız, bütün
tecrübeli yetişmiş teknik elemanlar dış memle
ketlere gözlerini dikmiş ve oraya büyük bir
beyin gücü halinde kitle kitle nakle başlamış
lardır. Bunlar bu istikamete itilmiştir. 1327
sayılı Personel Kanununun bütün iyi ni
yetlerine rağmen, tatbikatta birtakım meselele
rin halledilememiş olması, maddî ölçüler içeri
sinde çok az olan bu fedakârlıkların, Hüküme
tin tatbikatı içinde, 1327 sayılı Kanunun 71
nci umdesinin hedef gördüğü sağlık ve teknik
kadroların dışında bütün diğer kadrolara ya
yılmak suretiyle, âdeta malî külfeti taşınılmaz
hale getirmiş olması, bu kadroları biraz daha
erozyona doğru sürüklemiştir. Bu hususta Dev
let Plânlama Teşkilâtının en kısa zamanda Hü
kümete lüzumlu tavsiyelerde bulunmasının za
ruretine işaret etmek istiyorum.
BAŞKAN —• Vaktiniz doldu Sayın Kara
ağaç boğ İn.
A. P. GRUBU ADİNA M. KÂZDI KAEAAGAOLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım,
ikinci 15 dakikalık yenine beş dakikalık bir izin
verirseniz üç sayfam var, hemen bitireyim,
BAŞKAN — Bağlayınız efendim, yetkili
değilim.
M. KÂZDI KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla)
— Son olarak, reformlar hakkında da iki cüm
le ile görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz.
Reformlar konusunda Üçüncü Beş Yıllık
Plânda, açık ve kesin tavsiyeler yerine, yuvar
lak ve vuzuha muhtaç 'ifade ve temennilerin öte
sinde kesin ve doyurucu bir ibareye rastlamak
mümkün de ğildir.
'Gerek Anayasnııı ve gerekse Türkiye'nin
sosyal, idarî, siyasî ve ekonomik şartları içeri
sinde gerçekleşmesi lâzımgelen reformların bir
an önce yapılmasını gönülden
arzuladığımızı
ifade etmek isteriz. Ancak, Anayasanın öngör
düğü .reformlara «Evet» derken, Türkiye'nin ge-
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1 en eksel yapısı içerisinde
sosyo - •ekonomik,
sosyo - politik şartlara uygun, Türk toplunıuııun millî menfaatlerine ters düşmeyen, onun
kutsal olan .milliyet, vatan,
mülkiyet,
dinî
inançlarıyle örf ve ananelerine saygılı bir re
form 'anlayışının yanında okluğumuzu ve bu
reformların Anayasanın öngördüğü hukukî
şartlar içinde, 12 Mart Muhtırasında yerini bu
lan Atatürkçü bir doğrultuda, millî nrenfaaıtlenimizin gereği içinde, köklü bir yenilemeye gi
di şdiye kabul ediyoruz. Yoksa, birtakım çev
relerin -anladığı -mânada reformları devletçilik
anlamında kabul etmiyoruz.
Zira, reformları
devletçilik mânasma gelen bir anlayışta gör
mek, ne Anayasa yönünden, ne de Türkiye'nin
sosyal ve siyasî şartları bakımından mümkün
'değildir. Bizatihi 1961 Anayasası, 'aslında sosyal
devletin tarifini yaparken, karma ekonomi dü
zeni içerisinde Türk halkını refaha götürecek
bütün bu unsurları ifade etmiş olmasına rağ
men, «Reform» 'diye bir kelimeyi kati ve sarih
ifadeler şeklinde beyan etmemiştir.
Ama kabul etmek lâzımdır ki ,gelişen dünya
sarkarı içerisinde Türkiye'nin de kendine has
gelişme projeksiyonu içerisinde, geçmişte ted
vin edilmiş olan hukukî nizam ve kaidelerin
bugü içinde bulunduğumuz noktadaki şartlara
elbette cevap vermemesi halinde, hayatta carî
olan tabiî istifa kanununun devletleıûn hizmet
hayatında da aynı model ve' üslûp içerisinde iş
leyeceği; tekniğin ve ilmin ölçüleri içerisinde
yeni birtakım hamlelere zaruret göstereceği
aşikârdır. İşte bu itibarladır ki. Anayasada
mevcut olmasa dahi reformları,
Türkiye'nin
hamleci kalkınması içerisinde, Türk toplumu
nun refahına, onun huzuruna, onun arzu ettiği
sosyal barışa kavuşmasında zarurî bir mesele
olarak addettiğimizi ve bu yönü ile de, reform
ların süratle Türk toplumuna kazandırılmak
suretiyle, başta devlet müesseselerinin rehabili
tasyonu, reformu ol .m ak uzerc bütün sistemin
Türk toplumunun ekonomik, sosyal, siyasî şart
larına uygun bir şekilde hazırlanarak çıkarılma
sında büyük bir .zaruret görüyoruz.
Reformlar meclislere geldiği zaman, millî
görüşlerimizin, millî menfaatlerimizin ve Ana
yasal doğrultuların, Türk Milletinin örf ve
ananelerinin, .menfaatlerinin yanında
olmak
kaydıyle bu reformların çıkmasında her tür
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lü yardımı Adalet Partisi olarak yapacağımızı
da ifade etmek istiyorum.
•Binaen aleyh, bir kere daha hatırlatmak •is
tenim iki, reformları asla bir katı .devletçilik ıgörüşü olarak kabul ettiğimizi ifade etmek istemi
yoruz. «Evet» deyişimiz, sadece biraz evvel -arz
etmiş olduğum hususlar muvaeelhesindedir. Aksı
halele, katı bir devletçilik görüşü olarak kabul
ottiğimıiz bir reformun, düzen •değişikliğini sa
vunanlara gerekçe hazırlayacağı inancını da
ifade etmek isteriz.
Muhterem arkadaşlarım, birkaç .meseleye .da
ha değinecektim; fakat zamanım doldu. Sayın
Başkamın da (ikazlarına uyarak sözlerimi burada
b aş 1 amak is tiy o r um.
Aslında Devlet Plânlama Teşkilâtı, bütün
bu ifadelerimize rağmen; belki haklı olarak
yaptığımız tenkitle'riıınize rağmen, Türk Devlet
hayatına büyük hizmetler getirmiştir.
Bütün
gayretimiz, Adalet- Partisi olarak, bu müesse
senin Türk Devlet bayatına, Türk halkına da
ha faydalı ihizm.etle.ri 'getirebilecek nitelikte bir
bünyeye sahip olmasıdır. Kendisinin hukukî,
malî, idarî birtakım 'Sıkıntıları olduğunu ka
bul ediyoruz. 1327, 91,99 ve 340 sayılı Kanun
lar .kendisine imkân dairi verse, kadrolarını da
ha büyük bir güçle takviye etmek imkânına sa
hip olmadığını ve bunun dar boğazları bulun
duğunu kabul ediyoruz. Bunların iaşılma.smda
yapılacak olan hukukî operasyonlarda teşriî
organ olarak bu idareye, bu müesseseye yar
dımcı olmayı bir vazife telâkki ediyoruz.
Binaenaleyh, Türk milletinin ve Türk top
lumunun refahı için yaptığı hizmetlerden do
layı Devlet Planlama Teşkilâtını tebrik eder,
gıupum adına yüce Heyetinizi saygı ve sevgi
ile selâmlar, hürmetler ederim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Millî Güven Partisi adına 'Sa
yın Enver Bahadırlı?.. Yoklar.
Şahsı adına görüşecek olan Sayın Sırrı Atalay?. Yok.
.Sayın Salih Tanyeri, 'buyurun.
SALİH TANYERİ
('Gaziantep) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Ben, Üçüncü Beş Yıllık Plânın birinci dili
mini teşkil eden 1973 programının bir hususu
üzerinde kısa bir mâruzâtta bulunmak üzere
söz almış bulunuyorum.
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Bilindiği gibi, İkinci Beş Yıllık Plân ye
programlar kalkınmaya .muhtaç yöreler için
bâzı olanaklar sağlamış, kanunların sağladığı
bâzı olanaklardan faydalandırılacak yöreler için
bir liste tanzim etmiş, burada bunların 'hangi
vilâyetler ve hangi ilçeler olduğu açıkça belir
tilmiştir. Bu yöreler halkından
girişimlere
'girmek isteyenler, bu olanakların ışığı altında
hazırlıklarına; yatırımlara girişmek için fizi
biliteden, proje hazırlanmasından, finansman
•hazırlıklarından başlamak üzere, girişimin istih
sale yönelmesine kadar olan faaliyetlere baş
lamışlardır. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Plânın
birinci dilimini teşki leclen 1973 programında,
listeyi tetkik ettiğimiz zaman, bu yörelerden
geçen sene listede mevcut olan bâzı vilâyetlerin
çıkarılmı solduğunu görüyoruz. Her ne kadar,
bir madde halinde bu yöreler, bu vilâyetler,
teşvik tedbirleri yönünden artık kalkınmaya
muhtaç yöreler olarak görülmediği için liste
den çıkarılmışsa da, dört yıl daha bu olanaklar
dan faydalanacaklarına işaret edilmiştir. Fa
kat sınaî aitılımlar, ,sınaî yatırımlar uzun va
deli neticelerini verecek olan girişimler olduğu
için, tabiatıyle gecen programlarda bu olanak
ları gören müteşebbislerin hazırlıkları bu uzun
vadeye bırakılmadan; plânda, programda deği
şiklik yapıldığı için, âdeta akamete
uğramış
ve bir taraftan bir heder olma durumu olurken,
diğer taraftan da plâna bir itimatsızlık, bir
güvensizlik kaynağını teşkil etmiştir. Tabiatıy
le bu yeni programda verilen dört yıllık süre,
artık müteşebbis için güvenilir bir süre olmadı
ğı için, bundan faydalı neticeler çıkacağını tah
min etmiyorum. Bu itibarla bu espri içinde lis
tenin yeniden gözden geçirilerek, bu çıkarılmış
olan dört ilin çıkarılma nedenlerinin tespit edil
mesi ve bunların eğer ilk programa ithalinde
kalkınmaya muhtaç, oldukları tespit edilmişse;
kısa bir sürede bu kalkınma vetiresi kendisini
gösteremeyeceği için, hiç olmazsa bu dört yılın
daha uzun bir süreye çıkarılmasına tevessül
edilmesinde, yatırımlar ve yatırımların faydalı
yönlere çevrilmesi noktasından fayda mütalâa
etmekteyim. Aksi halde, demin de arz ettiğim
giıbi, bu yatırımlar için yapılmış hazırlıklar he
der olacak, diğer taraftan girişimcilerin, mü
teşebbislerin plâna olan güvenleri sarsılacaktır.
Benim arz ve temennim 1974 yılı programın
da bu hususun yeniden gözden geçirilerek, bu
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vilâyetlere hiç olmazsa daha uzunca bir imkân
sağlanması ve kalkınmalarını gerçekleştirmele
rine olanak verilmesi merkezindedir. Yukarda
Bütçe Karma Komisyonunda Sanayi Bakanlığı
Bütçesi münasebetiyle bu yöne temas ettiğim
zaman, Sayın Sanayi Bakanı Plânlamada
bu
yörelerin objektif esaslarla, kompitür vasıtasiyle tespit edildiğini, bu itibarla bir yanlışlık
olmasına im/kâıı olmadığını, mamafih yeniden
tetkik edilebileceğini, söylemişlerdi. Plânlama
Bütçesinin müzakere edildiği şu anda, bundan
faydalanarak görüşlerimi
ve
temennilerimi
Plânlama uzmanlarına ve Plânlama Teşkilâtın
dan sorumlu Devlet Bakanına da duyurmayı
arzu ettim.
Kompitürle tespit edilen hususlar, tabiatıyle
ona verilen bilgilerin neticesi olarak
ortaya
çıkmaktadır. Bu bilgilerde değişiklik yapılırsa,
tabiatiyle kompitürden de aksi veyahut bir ev
velkine nazaran değişik neticeler çıkar.
Öğrenmek istediğim husus, bu bahsini etti
ğim dört vilâyetin bu kısa süre içinde kalkın
masını gerçekleştirmiş olup olmadığı
nokta
sıdır. Bu kadar kısa bir süre içinde kalkınma
gerçekleşiyorsa, o halde Türkiye'nin âtisinden
hiç endişe etmemek ve 22 yıllık perspektif dev
reyi beklemeden dahi Türkiye'nin kalkınaca
ğını derpiş etmek olanağı vardır; bundan mem
nun olmak lâzımdır. Fakat ben böyle düşünmü
yorum. Kısa bir süre içinde bu
kalkınmaya
muhtaç görülen vilâyetlerin kalkınmalarını
gerçekleştirdikleri kanaatinde değilim. Bu iti
barla kendilerine uzunca bir süre verilmesin
de isabet olacağı kanaatindeyim.
Teşekkür ederim,
BAŞKAN —• Sayın Ege, buyurunuz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, çok kılmetli ve değerli senatör ar
kadaşlarını; şahsım adına söz almış
bulunu
yorum.
Senelerdir, Karma Bütçe Komisyonunda ve
G-enel Kurullarda; bütçeler', hükümet program
ları ve Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının geniş
liğine ve derinliğine münakaşaları yapılır. Bir
çok kıymetli arkadaşlarını, hükümette bulunan
değerli üyeler, kürsülerde memleketin ilerle
mesi ve kalkınması için alınması gereken ted
birler, teşebbüsler hakkında uzun uzun konu
şurlar. Bu konuşmalara çeşitli bakanlıkların,
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genel müdürlüklerin ve dairelerin çok değerli
uzmanları da yer yer katılırlar.
1961 yılından bu yana, aşağı yukarı bütün
Karma Bütçe Komisyonu müzakerelerinde bu
lunmağa çalışmış bir insan olarak, yalnız Sena
to Genel Kurulunda değil, Meclisin Genel Ku
rulunu da yakından takip etmeğe gayret gös
termiş bir kişi olarak, bir hazin tabloyu tetkik
etmenin, müşahede etmenin üzüntüsü iç indeyiin.
Muhterem arkadaşlarım, memleketin
topyekûn kalkınmasının ekonomik, sosyal ve kül
türel üç büyük ayak üzerine oturtulması gerek
tiği ifade edilir. Böyle okluğu Birinci Beş Yıl
lık Plân, (ki 600 sahifeye yakındır) içerisinde
ekonomik kalkınma, hatta hatta sosyal kalkın
ma için çeşitli pasajlar, bölümler
bulunduğu
halde, kültürel faaliyetler 10 satırcıkla geçişti
rilmiştir.
ikinci Plân devresinde, bilhassa Karma Ko
misyonda yapılan müzakereler ve münakaşalar
da, bu 600 sahife içerisindeki 10 satırcık, 200
satıra kadar çıkarılabilmiştir. Bunları ben te
ker teker saydım, böyledir.
Üçüncü Plânda da kültür faaliyetleri için
ayrılan kısıra galiba, 10 sahife kadardır. Bu da
tabiri, Bininci Beş Yıllık Plânla Üçüncü Beş
Yıllık Plân ölçülüp mukayese edildiğinde iyi
bir mesafedir. Ama Türkiye'nin gerçek kalkın
ması sadece maddî eserler üzerine dayanarak
olmuyor muhterem arkadaşlarım. Bugün Tür
kiye'de, içinde bulunduğumuz çıkmazların baş
lıca sebebini moral kalkınmaya gereken değeri
vermememizde görüyorum ve bundan dolayı bu
noktalara geliyoruz. Başlıyor, başlıyor dönü
yor; fasit bir daire gibi aynı noktaya geliyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, tarih boyunca ge
lişmiş ve devrinde büyük medeniyetler, büyük
devletler kurmuş hangi topluma bakarsanız ba
kınız, bu büyük devletlerin askerî güçleri,
maddî güçleri yanında moral güçlerinin de o
derece, hatta ondan daha üstün olduğunu gö
rürüz. Bunu da hepimiz biliriz, Kusura bak
mayınız, affederseniz burada bir şeyin bilgiç
liğini yapıyor gibi konuşuyor duruma düşmiyelim, Bunu hepimiz biliriz, ama buna inanma
yız; topluluk olarak inanmamışız.
Bir İngilize; «sizin dünyanın üzerinde güne
şi batmıyaıı bir imparatorluk sayıldığınız dev
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rede şu büyük İngiliz donanması mı, yoksa
Shakespeare mi büyüktür.;» diye sorarlar. Ce
vaben «'Shakespeare» der. Yani koca İngiliz do
nanmasını, dünyaya o zaman hâkim olan donan
mayı değil. Shakespeare'i tercih eder. Nitekim
o donanma yok olur gider. Büyük Britanya İm
paratorluğu yerini başka devletler, başka mil
letler, birinci ikinci derece olarak alır; ama
hiçbir millet, hiçbir topluluk, İngilizlerin elin
den Shakespeare'i alamaz. Biz bunları bir çeşitlâfazanlık sayarız. Sanat neymiş, kültür ney
miş, folklor neymiş, sin. anı a neymiş, televizyon
neymiş; bunlar biraz garnütür, yemekten önce
alman aperatif gibi bir şeydir, asıl insanı doyu
ran yemektir, asıl memleketi kalkındıran baraj
dır, elektriktir, yoldur, gibi düşünürüz ve bu
nun için de muayyen noktalara gelir toslarız ar
kadaşlar.
Bir garip tecellidir görmüşümdür; belki ya
zılıp çizilmekle biraz kenarda, kalınıyor, ama
bilhassa özel sohbetlerde politikacının sanat ve
fikir adamına dudak büktüğü, sanat, ve fikir
adamı sayılan bâzılarının da politikacıya karşı
ters baktığı halleri yakından müşahade etmi
şimdir ve bundan ötürü çok üzülmüşümdür.
Bundan üzülürken, memleketin kültür ve sanat
faaliyetlerinin plânlaması ve yönetilmesi için
çalışmalar yapması gereken, Türkiye Büyük
Millet Meclislerinde vazifeli olan millet temsil
cilerinin, bu meselelere önem verebilmesi için
fikir ve sanat adamları ile politikacılar arasın
da bir ahenkliğin kurulması lâzım geldiğine ina
nıyorum. Bu ahenklik bizde o kadar kurula
mamıştır ki, bırakınız politikacı ile sanat ve fi
kir adamları arasındaki bu bağlantıların kurul
masını, sanat ve fikir adamları ile devletin mu
ayyen kademelerine gelmiş yerlerde dahi bu
kontağın tam manası ile kurulduğuna inanmı
yorum, inanamıyorum. Bunun ela sebebi, bütçe
de ağırlığın, hükümetlerce ve Parlâmentoca sa
dece maddî kalkınma yönüne verilmesinden
dolayı Plânlama Teşkilâtı da kendisini o tarafa
kanalize etmesidir.
Muhterem arkadaşlarım, bir milletin zevk
leri gelişmezse, bir millet güzeli, iyiyi tanıya
maz ve bunu sevemez halde ise, ne şahsî, ne de
toplum arasında dostuklar, sevgiler, bağlılık
lar kurulur, ve ne de o cemiyette insanlar bir
birini anlar vaziyete gelir. Öyle bir koro meyda246 —
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na gelir ki, 'böyle bir zihniyette; her solist ya
hut da her korist kendi söyler kendi dinler,
kimsenin kimseden haberi olmaz. îşte Türkiye'
deki durum bugün bu haldedir çok kıymetli ar
kadaşlarım.
.Sanat hor görüldükçe, sanat eseleri değer
lendirilmedikçe, kültürel faaliyetlere gereken
değer verilmedikçe, Türkiye'mizde sadece mad
dî kalkınma ile toplumun çok iyi bir yola gire
ceğine inanmıyorum. Dünyada böyle ilerlemiş,
kalkınmış bir memleket de yoktur. Hangi bü
yük devlete; ileri gitmiş, yükselmiş millete ba
karsak bakalım bu milletlerin tarihinde büyük
edipler, büyük şairler, büyük ressamlar, büyük
müzisyenler, büyük tiyatro adamlan velhasıl
bütün sanat kollarında ve dallarında yetişmiş
sanat ve fikir adamlarının mevcut olduğunu
görürüz.
Ben, fikir ve sanatsız bir cemiyeti şuna ben
zetirim: Çok fevkalâde, en ileri teknikle mey
dana getirilmiş bir hastahane düşününüz; fa
kat içine koyacak doktorunuz yok. Öyle bir ge
mi düşününüz ki; en modern bir gemi, içinde
onu idare edebilecek kaptanı yok, tayfası yok.
Tkınun gibi, maddî kalkınmaların yanında
ve ona destek olacak, moral verecek kültür fa
aliyetlerine gereken kıymeti vermedikçe, insan
ların insanî münasebetlerinde anlaşmanın doğa
cağına kanaatim yok.
Arkadaşlarım, ayrı ayrı bakarsak
meselâ
bir Türk musikisini ele alınız; belki bu kürsü
den 'hâlâ bunların konuşmasının hafiflik oldu
ğunu addedenler bulunabilir, çok acı durumda
dır. Millî zevkimizin ne hallere düştüğünü, bir
yabancı tarafından dinlendiği zaman ne komik
hallere geldiğini zevksizliğin içinde nasıl yüz
düğünü dolmuşlarda çalınan plâklarda görürüz.
Bunlar üzerine eğinildiği zaman görülür ki, bâ
zı kişiler ticarî maksatla Türk zevkini, Türk
estetiğini, Türk sanatını, afedeminiz ama, rezil
ederek para kazanmanın yolundadır. Bunun
karşısına çıkıp «Dur» diyen kimse yoktur. Siz
dolmuşa binersiniz yol boyunca ne söz, ne de
beste olarak, beş para etmeyen, o adamın çal
dığı o plâğı dinlemek
mecburiyetindesiniz.
Susturamazsınız da...
Bakınız arkadaşlarım, hepimiz görüyoruz,
Anadolu 12 medeniyetin gelip geçtiği, hakika
ten medeniyetlerin beşiği olan bir beldedir. Da
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ha doğrusu, Anadolu kıtası ; (Kıta diyeceğim)
dünya tarihinde, büyük devrimlerin beşiği ol
muştur. Anadolu kıtasında hangi devlet kurul
muştur ki, medenî eserleri, olmasın, tiyatrosu
olmasın, âbidesi olmasın, sanatı olmasın, bir sa
natından eser kalmasın? Hepsinin vardır. Öy
leyse, millî bütünlüğün ve millî birliğin kökü;
tiyatrosu ile müziği ile resimi ile folkloru ile
tatbiki sanatları ile kültürel faaliyetler ve kül
türel kalkınmadır. Bunun, maddî imkânlara gö
türen, tatbiki sanatlarda gelir temin eden yön
leri de vardır. Turistik eşya sanayii ile ele alın
dığı takdirde, topyekûn Türk Milletinin mane
vî değerini, mânevi kabiliyetini memleket ve
dünya çapında ortaya koyacak olan bu çalışma
lara plânlamada gereken ehemmiyetin verilme
sini yalvararak rica ediyorum. Üzerinde ehem
miyetle durulması gereken bu konuyu elimizin
tersi ile itmeyelim muhterem arkadaşlarım. Bu
nun yalnız Yüksek Plânlama Dairesinin uzman
ları ile değil, bütünü ile Parlâmento olarak ele
alınması, değerlendirilm esi, kıymetlendirilımeöi
gerekir. Fikir ve sanat adamlarına değer veril
mesi sayesinde memleketimizin manevî ve mo
ral gücünün artacağı kanaatindeyim. Dünya ça
pında yerimizi almak için gereken hızı, bu yön
den de çok fazlası ile almamız gerektiğine
inançlı olarak faaliyete geçmemiz
gerektiğini
bir defa daha ifade eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Başkan, Sayın Atalay söz hak
kınız duruyor, buyurun efendim.
-SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, Devlet Plânlama Teş
kilâtı bütçesi üzerinde bir tek konu hakkında
düşüncelerimi takdim etmeye çalışacağım.
w--**
Teşvik tedbirleri : 933 sayılı Kanunun bir
kısım hükümlerinin müracaatımız üzerine Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptalinden sonra
teşvik tedbirlerinin geçirdiği safha, 933 sayılı
Kanun üzerindeki söylediğimiz sözler ve onun
tatbikatı üzerinde durmayacağım. Geçmiş üze
rinde durmak ihtiyacını hissetmiyorum.
Simidi yeni bir teşebbüs vardır. Teşvik ted
birlerinin yeniden ve 933 ^ayılı yasanın sınırla
rının eok ötesinde b^r sistem içerisinde getiri
leceğidir. Gerçi, bir yasa henüz kesinleşmeden
onun nitelikleri üzerinde kesin hükümler ifade
etmek gerekli değil. Ancak, demokratik hayat-
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t a g e r e k P a r l â m e n t o n u n iki k a n a d ı ile mevcu
diyeti, gerek basının sebeoi hikmeti, y a s a l a r
henüz Meclislere gelmeden veya Meclislere geldbği sırada k a m u o y u n u oluşturmak, çeşitli fi
k i r l e r i o r t a y a atıp, en iyi sonucu alabilmektir.
B u sobe-75ie vasa, henüz Millet Meclisi kemisvon-d'
İİL: ,1,
l a r m a a fforusuimeden
uzermcıe
etmek garipnenrnemeli ve «Zamanı
değildir.»
denmektedir. D e m o k r a t i k h a y a t tarzının tabiî
icabıdır. Meseleler üzerinde daha
önce uzun
uzun düşünmeye ihtiyaç vardır.
Biz h e r şeyden önce teşvik tedbirlerinin fel
sefesi üzerinde a n l a ş m a y a mecburuz. İ s t e r geri
kalmış ülkede, ister sanayileşmiş olan
ülkede
teşvik t e d b i r l e r i n i n asıl amacı ve felsefesi ne
dir? Sanayii teşvik etmek midir, yoksa s e r i kal
mış bölgelerle diğer s e k t ö d e r a r a s ı n d a k i fark
lılığı gidermek için alınacak tedbirlerin manzu
mesini idir? B u hususta kesin olarak anlaşma
d ı k t a n sonra teşvik tedbirleri üzerinde çok şey
ler söylenir ve çok görüşler ifade edilebilir.
933 sayılı K a n u n u n görüşülmesi
sırasında
biz endişelerimizi arz ettikten sonra, t a t b i k a t ı n ı
hep beraber gördük. Bu, Meclislerde açıkça ifa
de ediliyordu, teşvik tedbirleri, bölgeler arası
dengesizliği ve sektörler arasındaki
farklılığı
gidermek için alınacak tedbirler olacaktı. Ama
t a t b i k a t t a g ö r d ü k ki, V a k b o teşvik tedbirlerin
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emeği ile toplanacaüî vergilerle özel sektör teşvik
edilecek; milyonlar ve milyarlarca lira verilecek,
ondan sonra belli 'bir iş sabası içerisinde ve belirli coğrafî üniteler içerisinde özel rektör sanayileşecek ve küçük sanayi ezilip gidecektir. Çünkü,
'küçük sanayi Orta Anadolu'da, Karadeniz Bölge
sinde Güneyde, Doğu Anadolu bölgesinde emek
leme 'safhasındadır. Büyük sanayi, sınırsız bir
şekilde; 3 milyon sermayenin üstünde 'teşebbüs
lerin ancak yararlanabileceği teşvik tedbirleri
ile himaye edildiği takd'iıd'e, orta ve küçük sana
yinin gelişmesine de bir bakıma 'elveda demek
olacaktır ve artık mümkün olmıya çaktır.
Biz bu teşvik tedbirleri şimdiye kadar, bütün
söylenenlere rağmen, 'ger1! kalmış bölgelere gütürekuldik mi? Götüre'ruedjk. Geri kalmış bölgeler:
götürülmesini öngören bir sistemi, bir felsefeyi
de getiriyormuyuz? Getirmiyoruz. Bunlar sözler
den 'ibaret olacak; «Yapılacak, edilecektir.» den
mektedir.- Hattâ, o derece bir anlayış içerisine
girmiş 'bu'lunuvoruz ki, artık geri kalmış bölge
ler demekten bile korkuyoruz, daha hafifletmek
suretı'ylo «Gerice bölgeler» diyoruz. Yasa tasa
rısında öyle; artık «Gerice bölgeler, deniyor. Geri
kalmış bölgeler vardır; Orta Anadolu geri kalmış
tır, Günevde4u Anadolu, Karadenilzin bir çek
'bölgeleri hattâ Ivastamcnu'nun Arae ilçesi da
hil, Anadckı 'bölgesel 'olarak coğrafî bakımdan
geri kalmıştır. Tanı anlamı :i!e geri kalmışlık var
dır. «Gerice kalmış.» 'demekle, bunu yumuşatmak
la ortadan kaldıranlayız.
Amerika Birleşik Devletleri, medenî dünya
içerisinde fre lirde büyük pay almasına rağmen,
beliirli nüfus yerleşimleri içerisinde de, belirli
coğrafî bölgelerde yoksulluktan bahsetmekte ve
tedbirler aramaktadır.
Seçimlerde mücadelen''n temel unsurlarından
birini 'de yoksullukla mücadele ki; 5 bin dolar
civarında ki nüfusun millî gelirden payını daha
yükseklere çıkarmak mücadelesiydi. Bizim teşvik
tedbirlerinin istenilen felsefeci ve yapılan Savun
ması, büyük iş çevrelerinin yaptığı toplantıda ve
ona iştirak eden 'bâzı siyasî partilerin bu 'tasarıya
yan çıkmasi'ndaki acık görüşleri, daha .çok .imka
nı olanlara verebilnrektir. Bir küçük misâl vere
rek, sayın Başkan tarafından gözümün dolduğu
ihtarı verilmeden, konuşmamı 'bitireyim.
Dış yardımların bir kısım. Avrupa Yatırım
Bankasından alınmaktadır. Bunları B'evlet, iş te
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şebbüslerine ve yatırını yapmak isteyenlere 'bir
belli tarihten itibaren vermemektedir; ortaya
Sınaî Kalkınma Bankasını aracı etmektedir ve
Sınaî Kalkınma Bankasına buradan % 3 kâr ve
rilmektedir.
Bir sistem, bir felsefe düşünün ki, bir Sınaî
Kalkınma Bankası özel teşebbüsün 'kurduğu ve
öz'ol teşebbüsün yatırımlarını himaye eden bir
müessese... Bir Devlet düşünün ki, yatırımları
'teşvik edecek, o yatırımların finansmanını yapa
cak, kendisi bunu nizamlamayacak, kendisi yol
gü'kermeyectk, Sınaî Kalkınma Bankasına vere
cek .. Sınaî Kalkınma Bankası hem dilediğine ve
recek, hem ile 'hiçbir malî külfete 'katlanmadan
% 3 iskontoyu ve kârı alacak... Bu kâr küçümsen-.
mesim; yüzlerce 'milyon liranın üstünde bir ka
zancı sağlayacaktır. İşte bu sömürü düzeni içeri
sinde yeni ka/.ançlan, kolay ve tatlı kazançları
verecek bir teşvik tedbiri tatbikatının karşısında
yız. Yoksa, küçük sanayii, orta sanayii, geri kal
mış sanayii, tarımı kalkındıracak Devletlin 'müda
halesini, Devletin alacağı tedbirlerin elbette ki,
en hararetli taraftarıyız ve bunu" isteriz; ama 'sö
mürüye, zengini daha çek zengiln ötmece; Vakko'ya yahut-Elvan. Gazozlarına peşkeş çekilecek, mil
let malının rastgele harcanmasını organize ede
cek, kanalize edecek tedbirlere ise hep beraber
«Hayır» demesini, bilelim.
Savgılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ)
Başkan, muhterem arkadaşlarım;

Sayın

1973 malî yılı bütçesi görüşülürken Plân
lama hakkında ben de görüşlerimi arz edece
ğim.
Muhterem arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık
Plânı yakın günlerde uzun uzadıya tartıştık,
konuştuk. Bu Plân üzerinde daha fazla dü
şüncelerimi arz etmek suretiyle
vakitlerinizi
almayacağım. Sadece bu Plân üzerinde Par
lâmentonun bir kanadı «Sağ» damgayı, bir
kanadı da «Sol» damgayı vurdu. Gerçekte bu
Plân, Türkiye'nin uzun dönemde kalkınma
sını sağlayabilecek, Türkiye'nin gerçeklerine
uygun bir Plân idi. Plân üzerinde haklı - hak
sız tartışmalar oldu. Bu tartışmalara biraz seböbolan da, bilhassa Toprak Reformu üzerin
deki öncelik tanınacak konuların, Plânda yer
almış olması idi. «Toprak Reformu gitti, şu
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oldu, bu oldu.» diye kıyametler koptu. Hal
buki, onun üzerine değiştirmeler yapıldı.
Plânlama Toprak Reformuna nerelerde önce
lik verileceğini .bu Plânda göstermemiş olsay
dı, bu münakaşalar, bu değiştirmeler olmazdı.
Daha vergi beyannamesini halkın vermemiş
olduğu bir zamanda, «Şuralarda
öncelikle
Toprak Reformuna başlanacaktır.» şeklinde
Plânda bir yer gösterilmiş olması büyük bir
hata idi ve mükasalara sebebolacak bir konu
idi.
Şimdi, vatandaş daha Arazi Vergisi beyan
namesini vermemiş; nerede toprak reformu
na öncelikle başlanağı Plânda gösterilirse, tabiatıyle vatandaş orada vergisini olduğundan
fazlasıyle gösterecektir. Bunun Plânda yer
alması haddizatında hata idi; çıkarılması hata
değildi. Plânda yer almamış olması lâzımdı,
saklı tutulması lâzımdı. Hattâ ben zannediyo
rum ki, Arazi Vergisi beyannamelerinin ve
rilmesinin 'bir süre uzatılmasında
yarar ol
muştur. Çünkü, vatandaşın toprak reformu
konusunda, nereden başlanacağını bilmeme
sinde bir fayda vardı.
Şimdi, siz, «önce Devlet eliyle sulanan
araziden başlanacaktır.» diye bunu açıkça
söylerseniz, bu, tabiatıyle, birtakım spekülâs
yonlara yer verir. Halbuki bu saklı tutul
maydı; yani değiştirildiği şekilde olsaydı, bu
münakaşalara sebcbolmazdı. Plânlama
Teşki
lâtının, Üçüncü Beş Yıllık Plânda, «öncelikle
şuradan başlanacaktır.» demiş olması
lunce
bir hata.
Muhterem arkadaşlarım, ben de bu teşvik
tedbirleri konusunda, benden önce
konuşan
arkadaşlarımın fikirlerine iştirak ederek bâzı
hususları dile getireceğim.
933 sayılı Kanun ve diğer kanunlar bâzı
gerj kalmış, kalkınmamış bölgelerde teşvlic
tedbirlerini, buralarda kurulacak sanayii, bu
raların kalkınması için birtakım tedbir'eri.
birtakım imkânları, olanakları sağlamaktadır.
Doğu - Anadolu'da ve Güney - Doğu -Analu'da bâzı illerin kalkınmış olarak kabulü ile
Plândan çıkarıldığını görmüş bulunuyoruz.
Bu arada Elâzığ vilâyetinin de kalkınmış bir
bölgeymiş gibi Plândan çıkarılmış
olduğunu
müşahede etmekteyiz.
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Arkadaşlarım, evvelce çıkarılmış mevzuatı
mız gereğince, bu vilâyetin geri kalmışlığı ka
bul edilerek, «Burası bu teşviklerden
yarar
lanılacaktır.» diye birtakım sanayi teşebbüsleri
ele alınmıştır. Şimdi bunlar daha kurulmamış da
ha kurulacak safhaya bile gelmemiş. Meselâ, bir
demir çelik sanayii hakkında kalkıyor; «Ef en
irim. -EOO milyonluk teşvik belgesi verdim.» di
ye televizyonda Sanayi Bakanı iftiharla söylü
yor. Xe demir - çelik var, ne plânı var, ne pro
jesi var... Daha ortada hiçbir şey yok: «Teşvik
tcdbiıiejinden istifade edecek.» deniyor.
Arkaclaslaıım, ben sayın Bakandan ve sa
yın Plânlamacılardan öğrenmek istiyorum. Elâ
zığ Vilâyetini lokal bir mesele olduğu için arz
etmiyorum. Diğer İller, meselâ Edirne de böyle,
Şimdi kalkınmamış bölge diyorsunuz ve mese
lâ Denizli'yi alıyorsunuz, fakat Elâzığ'ı çıkarı
yor sunuz buradan. Acaba kalkınmış bölge ola
rak kabulü ile Plândan çıkarılmış olmasının
sebebi nedir? Üç - dört tane Holdingin kurmuş
olduğu atelye mi?.. İçinde 100 - 150 kişi çalışa
cak bir iki plâstik boru fabrikasıyle, daha. ku
rulacak olan beton direk fabrikası var; bun
lar da birer fabrika değil atelyedir.
Bunların dışında bir ferrokroııı mevzuu var
dır. Yıllardır r.ıoje tetkik ve etüt halindedir,
ortada hiçbir şey yok. Halk güvenmiş ıerrokrorn fabrikası kusulacak diye. Ondan evvelki
hükümetler gelmişler seçim pı opagardalarmda «feırokıom tabi ikası kurulacak» diye vadetmişler. oıtada hiçbir şey yok. Yasıl oldu da bir
den bire. bir yıl içinde. Elâzığ kalkınmış bir vi
lâyet haline geldi? Bunu. anlayamadım. Eğer çi
mento fabrika-ı var diyorsanız, eğer şeker fab
rikası var diyorsanız, bunlar çok evvelden.
1055'ten beıi vaı. Yani bu bir - iki sene içerisin
de Elâzığ'da acaba ne oldu?
•«Keban var diyorsanız, Keban çok eskiden
başladı. Keban'ın geçici kalabalığı acaba Plân
lamaya müessir elmuş mudur
Bu kalabalık.
gc-eiti kalabalıktır. Bir <xi\n dağılıp gidecektir.
Bu yatılım bir gv/n duracaktır. Bundan sonra
buna paıak! olarak, Ypıakları içgal edilen, su
el tında kalan toprak sahiplerinin şehire hücum
etmesi kdylerdeki evlerin gecekondu halinde
şehre nakletmesi neticesi şehrin nüfusu ICO bin,
200 bin olacaktır Bu insanlara hangi sanayi,
hangi İş kolu bulunacaktır? Bu kuru kalabalık
250 —
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yarın bitecek, kuru direkleri seyredecek. Ener ( cü Beş Yıllık Plânın orjinal, önemli, bence
jiyi Türkiye'nin her tarafına vereceksiniz, (buna
önemli olan taraflarından birisi de, köyle
karşılık hangi sanayi yapılmış da. geri kalmış
rin merkezileştirilmesiydi.
lıktan çıkarılmış oluyor? Bunu öğrenmek lâ
1970 programına bakıyoruz; toprak reformu
zım geliyor. Bunlar bir yılda mı değişti, iki yıl
hakkında 202 milyon lira ancak kuruluşa ye
da mı değişti? Bunu bilmemiz lâzım.
ter. Köylerin merkezîleştirilmesinden hiç ba
his yok. Maliye Bakanının takdiminden de bu
•Bakır işletmesi, simli kurşun işletmesi; bü
nu öğrendik; diğer büceye konan paralardan
tün bunlar eskiden beri vardı. Bunlar yeni de
da bunu öğıeniyoruz.
ğildi. «Millî payı şu idi, Elâzığ şu sırada idi.»
dersek; zaten bu da eskiden beri vardı. Biz,
Muhterem arkadaşlarım, bu işe ne zaman
•teşvik tedbirlerinden istifade edeceğiz diye bir
başlanacaktır? Bu köylerin mer'kezîleştirilmesi
takım teşebbüslere giriştik bu memlekette. Şim
işi Türkiye'nin en büyük konusudur. Bu konu
di bunlar teşvik tedbiıleninden, bu kanunun
da 5 dakika içinde fikirlerimizi arz etmek im
sağlandığı olanaklardan istifade edemez ise, ha
kânımız yok. Bunları geçmişte de çok konuştuk,
li ne olacaktır? Bunlar dağılacak mıdır? "Mese
daha da ço*k konuşacağız; fakat Üçüncü Beş
lâ icalbında İstanbul'dan bile getirip, sermayeyi
Yıllık Plânın 197:3 programı içinde görüyoruz
aktarmak istiyoruz, bölgeler arasında dengeyi
ki, plânlamanın buna hiç. önem verdiği yoktur.
sağlamak istiyoruz. Bütün bunlar nereye gide
Toprak Reformu da, maalesef 202 milyon lira
cektir? Teşvik tedbirleri kalktığından, kanun
gibi 'bir para konmak suretiyle nasıl halledile
ların verdiği' faydadan istifade edemediği için,
cektir'? Bunları öğrenmek isterim. Sayın Bakan
darmadağınık olup tekrar geriye mi gidecek
bu konuda bizleri aydınlatırsa memnun olurum.
tir.?
Beni dinlediğiniz dçilı teşekkür eder, saygı
Bu konuda Plânlamanın bir daha bu işi, Sa
lar sunarım.
nayi Bakanlığının, «Bir daha gözden geçirilebi
BAŞKAN — .Sayın Kutlar, buyurunuz.
lir,» yolundaki beyanatından faydalanaıak
İBRA ÎTİM TEYFİK KUTLAR (Gaziantep)
gözden geçirmesini istirham ediyorum.
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bu, çok önemli bir konudur. Doğu 'Anadolu'
Benden evvel konuşan arkadaşlar değindi
da yalnız Elâzığ'a bunun tanmmrş olması, Elâ
ler. Bandan evvel, tahmin ediyorum, 1966 se
zığ meselesi değildir. Bütün Doğu Anadolulum
nesinde çıkarılan bir kararname ile 22 ilimiz ge
eşiğidir. Elâzığ. Bütün sanayi Elâzığ'dan di
ri kalmış iller arasına dahil edilerek, bunlar bir ğer illere yayılacaktır burada sanayi kurulmaz
çok konuda; .'bilhassa sanayileşmede teşvik ted
sa İzmit'te kurulması sağlanacaksa; bu eski
birle! inden, teşvik yardımlarından faydalandı
zihniyettir. Bu plânın zihniyeti değildir.
rılmaya mazhar olmuşlardır.
19'67'den beri, devrin Başbakanı «İstanbul
Ben bu konuda, benden evvel konuşan arka
ile İzmit'in arası kapanacaktır.» derdi. Alenen
daşlar uzun uzadıya izahat verdikleri için, faz
ifşa etti; bütün sanayi de oıaya kaydı ve kay
la. durmayacağını. Yalnız şuna işaret edip geçe
makta. Doğu Anadolu'ya ve geri kalmış bölgele
ceğim.
re bu teşvik tedbirleri bir sanayi getirecekti.
Bir sanayileşme, bakkaldan her hangi bir
Şimdi de burada 'bunu kaldırırsanız, tekrar es
şey almaya benzemez. Sanayileşme derken, mut
kiye döneceksiniz. Hani plânın sosyal adalet ta
laka 'büyük milyonları istihdaf eden,
büyük
rafı, hani bölgeler arasında dengesizliğin gide
müesseselerin kurulmasıdır. Bunun evvelâ plan
rileceği konusu ?..
lanması, sermayenin toplanması ve bilâhare mü
saade alarak uygulamaya geçmesi; hele hele
Muhterem aıkadaşlanm, bir konuya daha
yabancı ülkelerle de ilgili olduğu için, uzun bir
işaret edip sözlerimi 'bitireceğim. Üçüncü Beş
zaman ister.
Yıllık Plânın ağırlık tarafı
sanayileşmeydi.
Bu sanayileşme mescidiniz zaten yeni değildir,
Sanayileşmeye 1966'da girmişiz, sene 1973
cskideııbcri vardır; ama şayanı şükrandır ve
Dalıa bu fikir halka yeni yayılmışken, bunu
takdir ediyorum ki, Üçüncü Beş Yıllık Plân sa
durdurmak, yürüyen değirmenin boğazına taş
nayileşmemize büyük ağırlık vermiştir. Üçüııatmak olur. Bu bakımdan ben tekrar istirham.
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ediyorum, bu çıkarılan 4 il üzerinde tekrar tet- ii kendi bünyesine uygun hangi plâna, onu Dev
kikat yapılarak, bunların geri kalmış bölgele
let Plânlama Teşkilâtından masrafı mukabilin
re dahil edilmesini rica edeceğim.
de, bedeli mukabilinde alacak, uygulayacak. Bi
zim yatırımlarımıza bu usul büyük bir ko
Ayrıca, bu illerde ve bütün Türkiye'de bir
laylık sağlayacaktır.
istihdam politikamız da olması lâzımdır. Bu il
Diğer taraftan, bu küçük sermayeye temas
lerin etrafına, biraz kalkınma oluyor diye civar
etmişken bir konuyu daha hatırlatmak işiyo
illerden büyük bir kitle tahaecüm etmiş, gece
rum. O da bankalar meselesi.
kondular önlenemeyecek derecede alınış yürü- I
nıüştür. Biz buradaki yatırım faaliyetini durduKıymetli arkadaşlarım, bizim gençlik za
durduğumuz taktirde, büyük bir istihdam prob
manımızda İstanbul'da bir Bankalar Caddesi
lemi karşımıza çıkacaktır. Bu konu üzerinde de
vardı. Dört banka yanyana gelmiş, oraya «Ban
önemle durulmasını bilhassa istirham ediyo
kalar Caddesi» derdik, hâlâ öyledir. Orası ar
rum.
tık «Bankalar Caddesi» olmaktan da •çıkmış bir
Kıymetli arkadaşlarını, küçük sermayenin
durumda. Ulus'tan Kavaklıdere'ye kadar babilhassa yatırıma iştirak ettirilmesi hepimizin I| km, Atatürk Bulvarında düzinelerle sağlı sol
gayesi; fakat bunu organize edecek, bir yere
lu bankalar teşekkül etmiştir. Nedir bu bankatoplanacak sermaye piyasası kanunu heniz çık- |I 1ar? İdarî masrafları çok. Bu masraflar halkın
nıamıştır. Bunun biran evvel çıkarılması şaya
üzerine binmekte, dolayısıyle ben de hayat pa
nı temennidir.
halılığını doğuran âmil olarak görmekteyim.
Diğer taraftan, Plânlamanın önemli bir gö
Bu bankaların da artık adedini çoğaltmakta bir
revine bende işaret etmek istiyorum. Plânla
fayda yoktur.
ma, memleketimizde yeni uygulanan bir konu
Faiz meselesine de Hükümetimizin bir an ev
dur ve hakikaten Türk sanayiinin kalkınması.
vel el koyması yerinde olur. Faiz, bu bankalar
Türk halkının refah ve saadete erişmesi bir
da alabildiğine ilerlemiştir. % 20 - 22'yi bulplân dahilinde yürüdüğü takdirde, daha kısa ı| maktadır. Peki, bir yatırıma % 20 - 22 faizli
zamanda ve daha realist bir şekilde buna vara
para alınır da, ne kazanır? Tabla tiyle bunun
cağımıza inanıyorum ve bundan evvel Birinci
müteşebbisi de bir kazanç sağlayacaktır. En az
ve İkinci Plân devreleri bu hedefin tahakkuku
kazancı % 30 - 35'i bulacak. İşte hayat pahalı
na gidilmekte olduğunu bize göstermiştir. Üçün
lığı ortaya çıkıyor...
cü Plânın birinci diliminde de bunun tahakku
Binaenaleyh, ben bankalar konusunun da
kuna büyük bir sevinçle bakmaktayız.
bir an evvel ele alınması taraftarıyım.
Yalnız bu plânlama konusuna temas eder
ken önemli nokta şudur: Bir yatınım yapmak
isteyen kimseler, bu plânı hazırlayacak ele
manları maalesef güçlükle bulmaktadırlar. Bu
kıymetli elemanların büyük bir kısmı Devlet
Plânlama 'Teşkilâtındadır. Onlar özel teşebbüse
ancak bâzı hususlarda ışık tutabilmektedirler,
Konu böyle olunca, küçük sermayedarlar bir
araya gelerek plânlama için lüzumlu masrafı
göze alamamakta ve bunu nereden vereceğini
bilememektedirler. Bu bakımdan diyorum ki
Plânlama, bölgesel kalkınma plânlarını yapıp.
bunun küçük, orta ve büyük plânlarını hazırlayarak «Şu müddet içerisinde şu bölgede şu, şu,
şu sanayii yapılabilir, bunda fayda vardır. Şu
bölgede şu, şu, şu yatırımlarda fayda görmek
teyiz.» diye arz edecek, ilân edecek; küçük ser
maye de gelecek, bakacak, kendi kapasitesine,
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Teşvik tedbirlerine gelince: Benden evvel
konuşan arkadaşlar temas ettiler. Teşvik Ted
birleri Kanunu yerinde bir kanundur. Evet, 10
milyon lira bir sermaye toplanmış; bu sermaye
hariçten bir fabrika ithal edecek; 10 milyon da
gümrüğü tuttu. Bu 10 milyonluk sermaye, eğerkeııdhine bu şekilde bir yardım yapılmazsa, 20
milyonu tedarik edip bu fabrikayı getiremeye
cektir. Getiremediği taktirde, bu 10 milyon lira
zaten kime ne fayda temin eder? Hiçjfoir fayda
emin etmez. Halbuki, 10 milyonluk kendisine
bir gümrük yardımı yapıldığı takdirde, bu fabri'ka faaliyete geçecek; faaliyete geçer geçmez
hükümete vergisini verecek, İjirçok adam is
tihdam edecek ve bu şekilde memlekete faydalı
bir ünite kurulmuş olacaktır.
Ben bu konuya bu kadar temas etmekle yctineceğim.
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iDevlet Plânlama Bütçesinin Teşkilâta ve
Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını temenni
eder, hepinizi saygılarla selâmlarım.
(Alkış
lar)
BAŞKAN — Komisyon görüşecek mi efen
dim?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA
ARSLAN TOPÇUBAŞI (Çorum Milletvekili)
— Hayır efendim.
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye?.
yok.
Buyurun sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA
— Sayın Başkan, sayın senatörler;
Parti grupları adına konuşan sayın sena
törlerle, şahısları adına konuşan sayın senatör
lerin Devlet Plânlama Teşkilâtı 1973 Bütçesi
üzerindeki değerli mütalâalarını dinlemiş bulu
nuyoruz. Müsaade ederseniz bu mütalâalarda
cevap verilmesi gereken hususlara burada kı
saca değinmek istiyorum.
Sayın C. H. P.. Grubu adına konuşan 'Sa
yın Betil, Devlet Plânlama Teşkilâtının özel
likle ve öncelikle personelinin iyi yetişmiş ki
şilerden kurulmuş olması gerektiği üzerinde
durdular ve bu personelin Hükümetin her em
rini yerine getirecek, her direktifini karşılayayacak kişilerden oluşmasının mahzurlarına de
ğindiler. Sanıyorum ki, kendileri bir ideal şey
den bahsettiler, yahut 'bir vakıadan bahsettiler.
Biz de bu vakıaya, bu görüşe tamemen katıl
maktayız. Gerçekten Plânlama Teşkilâtımızın
görevleri kanunlarla belirtilmiştir. Bu kanun
ları kısaca toplamak gerekirse bunlar, tavsiye
ve istişare hizmetleri ve hükümetçe kendilerine
verilecek görevleri yapma noktaları üzeninde
toplanır. Bugünkü Plânlama Teşkilâtlımızın
gerçekten durumunun bu olduğunu söyleyebi
lirim.
Bugün Hükümetiniz, kanunların da bir ge
reği olarak. Plânlama Teşkilâtı ile münasebet
lerinde, Plânlamaya empoze etmek istediği bir
görüşü şimdiye kadar öne sürmüş değildir. Ya
ni şu anlamda söylüyorum ki, elbette Plânla
ma Teşkilâtına verilen görevleri bu Teşkilâtın
yapması sırasında kendi fikrini açıkça açıkla
ması bakımından böyle bir direktifi verme heve
sinde değiliz ve bu vâki değildir; ama Plânla
ma Teşkilâtımızdan Yüksek Plânlama Kurulu
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na gelen, ondan sonra da Bakanlar Kuruluna
intikal eden tavsiye ve tedbirler üzerinde elbet
te ki yine kanunun bir gereği olarak icranıaı
bir tasarruf hakkı mevcuttur.
O halde özetlemek gerekirse, bugün Plânla
ma Teşkilâtımızın çalışma sistemi, kanunların
kendisine tevdi etmiş okluğu görevleri tam bir
serbestlik içerisinde yapabilmesi; fakat icraya
intikal eden muamelelerinde, icranın karar ver
me yetkisini, yine kanunların bir gereği olarak
kullanmasıdır ki, bundan vazgeçmek zaten
ınü'kün değildir.
Sayın Betil, evvelce, özellikle Üçüncü Beş
Yıllık Plânın gerek Yüce Senatoda, gerek Mec
liste görüşülmesi sırasında üzerinde çok durul
muş olan konulardan birisine daha değindiler.
Bu Meclisi enimizde Plânın bütünlüğünü boza
cak şekilde bâzı değişiklikler yapılmış olması
görüşüdür. Yine Plânın Mecliste kabul edilişi
sırasında da arz ettiğimiz gibi, bu görüşe katıl
mamız mümkün değildir. Bunun teferruatını o
zaman arz etmiştik, gerekirse şimdi de arz ede
biliriz. Şunu kısaca söyleyeyim ki, Hükümeti
niz Üçüncü Beş Yıllık Plânın orijinal şekilde
getirilen önemli ilkelerde, özellikle reformlara
taallûk edenlerinden büyük ve bu reformları,
meşhur tabiriyle, yozlaştıracak değişiklikler ya
pıldığına kani değildir ve sanıyorum ki, bita
raf bir gözle bakıldığında bu aynen görülecek
tir. Bâzı ilâveler bu ilkelerin belki de daha iyi
işlemesini sağlayacak ilâvelerden İbret kalmış
tır.
Sayın Betil ve hemen hemen sayın senatör
lerin tamamı, gerek plânın iyi uygulanması, ge
rekse j-j-ükümet ve Devlet işlerinin daha iyi icra
edilebilmesi için kamu idaresinde bir reformun
gerekliliğini belirtmişlerdir. Gerçekten de du
rum budur. Hükümetimizin görüşü de bu nok
tadadır. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, ka
mu kesiminde reform yapmak arzusu, bugünün
bir arzusu değildir. Bu, temelini belki de tâ
Tanzimata kadar gidebilecek bir tarih eskiliğin
den alan görüştür.
Zaman zaman bu reformlar kısmî de olsa uy
gulanmıştır denilebilir; fakat bizim Hükümet
teşiklâtımız, genellikle kamu yönetimimiz de
uzun süreden beri ele alınmış bir konu olmasına
rağmen, burada yapılan düzenlemeler pek sınır
lı kalmıştır. En büyük ölçüde işin ele alınması
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görüşmeler sırasında da üzerinde durulan bir
konu olmuştur. Ancak, müsaade ederseniz kı
saca ben de durumu arz edeyim.
Üçüncü Beş Yıllık Plânın ilk uygulama yılı
oban 1973 yılı programı, Sayın Betil'in belirttiği
gibi, yatırımlar toplamı 21 milyar değil, 50 mil
yar 800 milyon liradır. Bu, toplam yatırımı ifa
de etmektedir. Bunun 49 milyar 175 mlyon li
rası sabit sermaye yatırımlarıdır. Sabit ser
maye yatırımlarından 26 milyar küsur milyon
lirası kamuya, 22 milyar 750 milyon lirası da
özel kesime esabet etmektedir.
Sayın Melen Hükümeti iş başına geldikten
1973 yılı programının öngördüğü toplam ya
sonra, bu konuda evvelden beri yapılan incele
tırım miktarı, gerek gayrisâfi millî hâsılanın
melerin tümü birden ele alınmış ve bu plânla
oranı olarak, gerekse mutlak tutar olarak plâ
mada bir mütehassıs heyete tetkik ettirilmiştir.
nın 1973 dilimi ile aynı tutarlılık ve benzerlik
Plânlamada yaphan bu incelemeden bir sure
içindedir.
sonra, Resmî Gazetede yayınlayacağımız kamu
Kamu yatırımlarının finansmanı üçüncü Beş
idaresinde reform stratejisi hazırlanmış bulun
I Yıllık Plânda ve özellikle huzurunuzdaki Bütçe
maktadır. Bu reform stratejisinin son çalışma
tasarısında belirtildiği gibi, sağlam kaynaklar
ları yapılmaktadır. Stratejinin hedefi, genellik
dan elde edilmiş durumdadır.
le idarî reformun hedeflerinde olduğu gibi, kı
Özel sektör yatırımlarına gelince: Bunların
saca idareyi daha rasyonel, daha verimli, daha
finansmanı ise, bugüne kadar özel yatırımların
süratle çalışabilir şekilde ahenkli bir sistem içe
gelişmesi, bunun gerçekleşmesini haklı göster
risinde oluşturmaktır. Bu strateji Bakanlar
diği gibi, aynı zamanda resmî makamlarımıza
Kurulunca kabul edilip Resmî Gazetede neşre
özel sektörün 1973 yılında yapmak için başvur
dildikten sonra, bunun uygulama çalışmalarına
duğu yatırım taleplerinden de, bunun çok üstün
geçilecek, gerekiryorsa kanun yapılacaktır. Re
de bir yatırım talebinin mevcut olduğu anlaşıl
formun uygulanması için, bugünkü teşkilâtla
maktadır. Bu durum, 1973 yılı özel ve kamu
idare edilmek gerekiyorsa, bu teşkilâtla idare
yaırımlarınm kaynaklar bakımından emin oldu
edilecektir. Yalnız şurasını arz edeyim; strateji
ğunun bir işareti saylımak icabeder.
de yapılsa, bunun arkasından kanun gerekiyorsa
Sayın Karaağaçlıoğlu, haklı olarak Devlet
kanun da çıkarılsa, kamu yönetiminde bir re
Plânlama Teşkilâtının görevlerinin öneminden
formun gerçekleştirilmesi hemen bir yıl içinde
bahsettiler ve Plânlama Teşiklâtmm özellikle
veya iki yıl içerisinde olacak bir keyfiyet değil
icraî işlere karışmaması açısından icra ile ilişki
dir. Bu, Devletin bütün idarî mekanizmasından
lerinin çok dikkatli olarak gözönünde bulun
en küçük mekanizmasına kadar, tamamını kap
durulması gerektiğini ifade ettiler. Gerçekten
sayan büyük bir sistemin düzenlenmesi konusu
Plânlama Teşkilâtımızın bugüne kadar olan uy
dur. Birden yapılması zaten mümkün değildir.
gulama içerisinde icraya taallûk eden bâzı iş
Onun için üçüncü Beş Yıllık Plânda da belirtil
lerle uğraştırıldığı devreler olmuştur; fakat bu
diği gibi, 1977 yılma kadar idare her halde ken
devreler yahut da Devlet Plânlama Teşkilâtının
di kendini yenileştirecek bir duruma sokulmuş
icraya benzer işlerle meşgul edilmesi yönetim
olacaktır.
yönünden belki de bizim iyi organize edilmemiş
olmamızdan ileri gelmiştir. Son
zamanlarda
Sayın Betil, üçüncü Beş Yıllık Plânda, özel
Devlet Plânlama Teşkilâtının icra ile ilişkisini
likle 1973 yılı programında yer alan yatırımlar
kesecek ve hunim misalle'inin tekrarına engel
dan bahsederken, 21 milyar liralık yatırımın
olacak tedbirler tamamen alınmış bulunmaktagerçekleştirilmesinin güç olduğuna değindiler ve
/! , „
1973 yılı bütçesinin yatırımlar ve gerçekleşme
bakımından yeterli olmadığını belirttiler. Bu,
Plânlama Teşkilâtının, Yüksek
Plânlama
sanıyorum ki bütçenin tümü üzerindeki yapılan
Kurulunun mesaisine iştirak etmekte olması,

1960 ye özellikle 1963 yılında başlatılan reform
çalışmalarına kadar dayanır; fakat çeşitli rapor
lara rağmen, bugüne kadar bu raporlardan ye
tavsiyelerden kesin bir sonuç almak mümkün
olmamıştır. En son 1970 yılında bir istişare ko
misyonu kurulmuş,, bu komisyonun verdiği ra
por üzerinde de bugüne kadar yine bir işlem
fiilen yapılamamıştır denilebilir. Ortaya konan
kanun anlamında bir şey yapılamamıştır, deni
lebilir. Bugünkü durumu kısa olarak arz et
mek isterim.
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Sayın Karaağaelıoğhfnun da belirttikleri gibi,
onların icracı olma vasıflarını elbette ki. orta
ya çıkarmaz.
Yine Sayın Karaağaçlıoğlu, konuşmasında
haleli olarak Devlet Plânk.ma Teşkilâtının sa
dece nazarî çalışmalarla iktifa etmeyip, iyi bir
program yapabilmesi için ; halkın yaşantısına,
daha doğrusu halkın içine girmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Ook haklı bir görüştür. Bunu
mümkün olduğu nispette Plânlama Teşkilâtı
mız yurt içerisinde uzmanlarına, uzman yardım
cılarına, kısa devreli de olsa yaptırdığı geziler
le bunu sağlamaya çalışmaktadır; fakat bu de
mek değildir ki, Plânlama Teşkilâtımız her han
gi bir konuyu plânlarken halkın yaşantısına,
halkın eğilimlerine dönük çalışmalara da yer
vermemektedir. Yüksek Plânlama Teşkilâtımız
eğer bunu kendi içerisinde sağlayamazsa, kur
duğu özel ihtisas komisymlarına özel sektör
den ve bilimsel kuruluşlardan iştirak eden şah
siyetlerin yurdun çeşitli bölgelerindeki sosyal
durum ve yaşantı hakkındaki bilgilerinden is
tifade ^etmektedir, bir.
İkincisi, biraz önce de arz ettim; bu niha
yet Plânlama 'Teşkilâtınca yapılan çalışmala
rın karar organı Yüksek Plânlama Kurulu, on
dan vvoııra da Hükümet, merci olarak da Ba
kanlar Kuruludur. Binaenaleyh, Bakanlar Ku
ruluna gelen bu çeşit kararlara, orada elbette
iki memleketin çeşitli şartlarına en ziyade vakıf
olması gereken bakanların görüşleri de katıl
maktadır. Bu bakımdan plânlarımız ve onunla
ilgili programlar ve Plânlamadan çıkan diğer
kararların memleket şartlarına uygun olması
bu şekilde sağlanabilmektedir.
Sayın Karaağaçlıoğlu, yine haklı olarak İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlen
mesi konusunda tenu s ederek, bunun biran ön
ce sonuçlandırılmasını önerdiler. iBu ela, ger
çekten Hükümetimizin üzerinde, durduğu en
önemli konulardan birisidir Şimdiye kadar ya
pılmış ve uzun zamanlar almış olan İktisadî
Devlet 'Teşekküllerinin yeniden
düzenlenmesi
çalışmaları, bildiğiniz gibi, bir strateji ile sonuç
lanmıştır. İktisadî Devlet Teşekküllerinde yapı
lacak reformla ilgili kanunun son rötuşları
yapılmaktadır. Yakın zamanda huzurunuza ge
tirebileceğimizi zanne diyo mm.
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Sayın Karaağaçlıoğlu, Anayasanın karona
ekonomi düzenine dayandığını halbuki Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Plânının daha çok devlet
çiliğe. 'dayandırıldığını ifade etmişlerdir. Bu
teşhis üzerinde de, bundan evvel zannediyorum
ki, uzun tartışmalar olmuştur. Bunları tekrar
etmek -suretiyle vaktinizi almak istemiyorum.
Devletin, 1973 programında ve özellikle ona
yön veren Üçüncü Beş Yıllık Plânda, özel sektör
den biraz daha ağırlık kazanmış olmasının sebep
lerini arz etmiştim. Bunları kısaca bekitmek icabederse; özellikle 1973 programında yatırımların
c
/c 56'sının kamu sektörüne, % 44 civarında bir
oıanın ise özel sektöre isabet 'etmesinin 'sebeplerivardır. Kamu sektörünün daha yüksek bir oranı
elde etmiş olması veya ona bu oranın 'ayrılmış 'bu
lunmayı, özcılikle eski yıllardan gelen kamu yatı
rımlarının 1973 yılı üzerine yığılmalarından ille
ri gr-lm iştir. Daha önceki plân görüşmelerinde bu
yatırım ve projelerin nelerden ibaret olduğunu
da arz etmiştim. Kaldı ki, sadece yatırımların
oranına bakarak, bir programa ve bir plâna,, «Şu
oranda devletçidir, bu oranda devletçidir yahut
devletçilik özelliği galiptir.» diye bir iddiada bu
lunmak pek tutarlı olmayacaktır. Nitekim, Sayın
Karaağaçlıoğlu da bunu sadece bu açıdan almadı
lar. Biz, Üçüncü Beş Yıllık Plânın ve onun bir
dilimi elan 1973 programının, Anayasada belir
tilmiş olan karma ekonomi düzenli kurallarına tam
sada'kat içerisinde hazırlandığı kanaatindeyiz.
Sayın Karaağaçlıoğlu, marjinal tasarruf ora
nının % 33 olduğunu belirteıek, bunun çok yük
sek bir oran olduğunu ve bunun anlamının, ka
zancın c/c 38'inin tasarrufa, 'mütebakisinin de tü
ketime ayrılacağından ibaret olduğunu ifade et
tiler. Bu marjinal tasarruf oranının 'gerçekleşti
rilmelinin zor olmasını da buna bağladılar. Sayın
Karaağaçlıoğlu da bilirler ki, marj inal tasarruf,
kazanılan her bir liranın 38 kuruşunun tasarrufa
62 'kuruşunun da tüketime ayrılması aıılanımda
değildir. Her fazla kazancın, her fazla kazanılan
liranın 38 kuruşunun şöyle, 62 kuruşunun böyle
kullanılması gereğini ifade etmektedir. Bunun
gerçekleştirilmesi 'belki zor olabilir; fakat imkân
sız olan bir konu değildir. Bunu da daha önce çe
şitli 'konuşmalarımızda belirtmiştik. Bunu gerçek
le^ iren memleketler vardır; fakat öyle sanıyorum
ki, Türk ekonomisi ve Tüık halin, önümüzdeki mü
reffeh Türkiye'nin yaratılması ve Üçüncü Beş
Yıllık Plânda öngörülen gelişme düzeyine ulaşma-
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mızın sağlanması 'bakımından, bu oranı gerçekleş- f lan Elâzığ, Edirne, Gaziantep, Malatya illeri;
tûrmeye arzuludur. Nitekim, İkinci Beş Yıllık
1976 yılı sonuna kadar yapılacak müracaatlar
eaas alınarak, kalkınmada öncelikli yörelere tanı
Plânın bâzı senelerinde bu orana yakın oranda
nan haklardan yararlanmaya devam edecekler
marjinal tasarruf oranları sağlanmıştır.
dir. Demek İd, müracaat esas alınarak, yatırımın
Sayın Karâağaçlıoğlu, reformların Üçüncü
gerçekleşmesi değil, yatırım için yapılan ilk müra
Beş Yıllık Pl'inda kesin ve doyurucu ifadelerle
caatlar, 1976 yılına kadar nazarı itibara alınacak
belirtilm'ediğim ve Üçüncü Beş Yıllık Plânın re
ve bunlar bu önceliklerden yararlanmaya devam
formlar konusunda katı olmadığını belirtmişler
edeceklerdir.
dir. Ben buna pek yoruml aramadım, Yani bizim
Müsaade ederseniz, kalkınmada öncelikli yöre
Üçüncü Beş Yıllık Plânda, burada ve Yüce Mec
lere dahili olabilecek iller ve ilçeler nasıl tespit
liste 'yapılan müzakerelerde de üzerinde duruldu
üdiliiyor, bunu 'kısaca, arz etmemde fayda vardır
ğu gibi, bir reforma bir plânda nasıl yön veıüzannediyorum
mesi mümkün ise o imkân içerisinde yön veril
miştir. Binaenaleyh, «Katı ve kesin ifadeler mev
Bu yörelerin tespiti için yapılan çalışmalarda
cut değildir» «ubi belki de bir kanunun konusu
sekiz anamodevnizasyon ölçüsü, göstergesi kulla
olacak hususları elbette 'ki, bizim Üçüncü Beş Yıl
nılmış. O yerin sah.iyileşmesi, madenciliği, tica
lık Plâna kanun kati veriyle koymamız mümkün
reti, tarımı, sağlığı, eğitim durumu, demografisi,
değûldir. Zaten plânın görevi de bu değildir. Plâ
kültürü, haberleşmesi, ulaşım.sistemi birer göster
nın görevi belli şeye yön vermek, onun ilkesini tes
ge olarak kullanılmıştır. Ayrıca, her b)ir gösterge
pit etmektir. îlke, elbette ki,,bir kesinliği ifade
için de, toplam 56 tane değişen faktörün verdiği
eder; fakat onun detayını Üçüncü Beş Yıllık Plâ
neticelere göre illerin sıralanışı yapılmış ve 1973
na koymamız mümkün değildir.
programında gösterilen iller ortaya çıkmıştır. Kal
kınmada
öncelik verilecek yöreleri bulmak için
Bunlar, kanunları geldiği zaman; nitekim öy
de,
üç
tüıiü
kriter düşünülmüş ve bu üç kriter
le olmuştur, reform kanunlarının bir kısmı huzuden
en
fazla
ili içine alabilecek olan tercih seçil
runuzdadır, omda, bunların plân ilkesi içellisinde
miştir.
kalma kaydı ile detayları ve bütün kesinlikleri
samimiiyetle ifade edilmiştir.
Reformların Türk toplumuna süratle kazandı
rılması gerektiği hususundaki Sayın Karaağaçiıoğlu'nun görüşlerine bütün kalbimizle biz de iş
tirak ediyoruz. Nitekim Sayın Başbakanımız da
dünkü görüşmelerinde Yüce Heyetinizden, reform
'kanunlarının biran önce gerçekleştirilmesi için
yardımlar rica etmiştir.
Sayın Tanyeri, Sayın Hazerdağlı ve Sayın
Kutlar, bu kalkınmada öncelik verilen yörelerin
nasıl tespit edildiğini ve evvelce 1972 programın
da, listede mevcudolan bâzı illerin çıkarılma se
beplerini ve bunların listeden çıkarılmasının do
ğuracağı sonuçlara haklı olarak değindiler.
Bahis konusu olan Üçüncü Beş Yıllık Plânın
bininci dilimlini teşkil eden 1973 programında ev
velce; yani 1972 programında yer aldığı halde, bu
defa listeden çıkarılan iller Edirne, Elâzığ, Gazi
antep ve Malatya olmak üzere dört adettir. Bun
lar, teşvik tedbirlerinden istifade edecek illerin ve
ilçelerin isimlerini gösteren listeden çıkarılmış olmaMa beraber, listenin altında yine sayın konuş
macılardan bâzılarının belirttiği gibi, bu çıkarı

Bununla şunu söylemek istiyorum: Bugün
Türkiye'de belli ölçülerle; özellikle Batı veya İs
tanbul ve civarını esas alan ölçülerle yapılacak bir
değerlendirmede sanırım ki, illerimizin veya Tür
kiye'nin birkaç, tanesi hariç, çek büyük bir kısmı
nın, 'kalkınmada öncelikli yöreler kapsamı içline
sokulması pekâlâ mümkün olabilir. Yani Türki
ye'nin belli yöreleri, hariç, diğer bütün yöreleri
nin belli bakı mi ardan; biraz önce arz ettiğim se
kiz ölçünün biri bakımından, meselâ sadece eği
timi, sadece ulaştırması veya sadece sanayii bakı
mından elbette ki, kalkınmada. Öncelikli yöreler
içerisine sokulması mümkün olabilir.
Bizim hedefimiz, şu şimdi arz ettiğim ölçüler
le en fazla kalkınmada öncelikli yörelere girmesi
gereken ve bu vasıfları haiz olan yörelerden baş
laya ra!k, bunu tedricen daha az lâyık olan bölge
lere doğru götürmektir. Yani buradan 36 il seçil
miş ise, bunlar en fazla kalkınmada öncelikli yö
reler sayılabilecek bölgeler içine giren yerlerdir.
Yoksa, bunların dışında kalan yerler; biraz önce
arz ettiğim sekiz ölçü bakımından, 'kalkınmada
öncelikli yöreler sayılmayacak yerler yoktur, a;n-
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lamında değildir. Nitekim, bunun içimdir ki, biz
'her sene bu listeleri yeni baştan ele alıyor ve aynı
ölçüler içerisinde değerlendirerek; birisi çıkmış,
öbürünün yerine onu takibeden ve şimdiye kadar
yapılan incelemelerde 'belli öncelik sıra 'numarala
rı almış olan yerleri koyuyoruz. Bugünkü durum
•budur. Demek ki, özellikle Sayın Tanyeri, Hazerdağlı ve Kutlar -tarafından belirtilen hususlarda;
yani 1973 yılında listeden çıkarıldığı 'görülen dört
ildeki durum budur. Bunlar da 1976 yılı sonuna
kadar yapılacak: yatırım müracaatları içiin öncelik
ten yararlanacaktır, bu bir.
İkincisi; biraz önce arz ettiğim gi'bi, bunlar
her sene yeniden ele alınacak ve birbiriyle kıyas
lama! ı kalkınma değerlendirmeleri 'bakımından
yeniden değerlendirmelere tabi tutulacaklardır.
Şunu 'da arz edeyim ki, bendenize; plânla meşgul
olan bir arkadaşınız olarak, bu illerden veya ilçe
lerden bâzıları, listeye dahil edilmesi gerektiği hal
de, edilmemiş yöreler olarak intikal etmiştir. Bun
lar incelenmektedir, 'sonuçlarına göre işlem yapı
lacaktır.
Sayın İskender Cenap Ege, kültür ve sanata
gereği kadar önem ve yer verilmemiş olmasının
sakıncalarına değindiler, derç ekten çok önemli
bir konu; fakat zannediyorum ki, bu bahse en çok
yer veren plân. Üçüncü Beş Yıllık Plân olmuştur.
Plânda eğer, meselâ kültür bahsi adı altında kâfi
ve Sayın Ege'yi 'doyuracak izahatı göremiyorsak,
bu bir tertip meselesidir. Çünkü, kültür o kadar
çeşitli konuları kapsayan bir 'mefhumdur ki, plâ
nımızda da kültürle ilgili birçok 'bölümlerinde,
kültür bölümünün dışında; fakat kültürle ilgili
olan diğer 'bölümlerinde ayrı ayrı işlenmiş bir ko
nudur.
Sayın Atalay, Teşvik Tedbirleri Kanun tasarı
sı üzeninde 'durdular ve bunun felsefesinden bah
sederek, zannediyorum ki, 'kendilerine göre bir yo
rum yaparak felsefeyi; «Zengini daha çok zen
gin etmek» gibi bir nokta üzerinde bağlıdır. Öyle
sanıyorum 'ki, bu sonuç Sayın Atalay tarafından
varılan ilk sonuç değildir yahut sadece Sayın Ata
lay tarafından varılan bir sonuç değildir. Kanun
tasarısı Meclise sevk 'edildiğinden beıi, bunun üz'crinde çeşitli yorumlarda bulunuldu. Haberlerde
de bu çeşit değerlendirmelere rastlamak 'müm
kündür; fakat şurasını da arz edeyim ki, teşvik
tedbirlerinin hazırlanması •maksadının bu çeşit bir
yoruma, bu çeşit hür sonuca 'bağlanmaısı gerçekten
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üzücüdür. Evvelâ Teşvik Kanunu <k"'m hrJkkmda
uygulanacak; bunu iyi bilmek lâzımdır. Teşvik
Kanunu, değerlendirmelerde öyle sanıyorum ki,
sadece belli parası elan, listede 'belirtilmiş miktar
da en az kaynağı olan özel kişilerin yararlanacağı
bir atıfetten ibaret gibi mütalâa ediliyor. Bu doğ
ru değildir; yani hareket ncktamımızı iyi seçmez
sek, sonuca elbette ki, iyi varmak mümkün değil
dir. Evvelâ bu kanundan yararlanacak (Kamu
sektörü - özel sektör) diye bir ayrım yapılmamış
tır. Bu kanun tasarısının maksadının; biraz önce
de bütün ^konuşmacıların değindikleri gibi, mem
leketin içinde bulunduğu, meselâ bir is tüh dam so
rununun halinde gelişmemiş, az önce bahis konu
su ettiğimiz az gelişmiş yörelerin geliştirilmesin
de, bir müddet sonra dahil olacağımız AET nln
şartlarına uymak 'bakımından hazırlıklarımızı yap
makta, memleket içerisinde monopollerin tesisine
engel olmak açısından uygulamak istenen 'bu tedhirleıin sadece özel sektöre uygulanan, "kamu sek
törünün yeni yatırımlarının bu teşvik 'tedbirlerin
den istifade etmeyeceğini öngören veya öyle sa
nan düşüncelere dayandırıldığını sanıyorum. Bu
düşüncenin yanlış olduğunu arz' ediyorum. Yani
özel sektör gibi, kamu sektörü de bundan istifade
edecektir. Çünkü biraz önce arz ettiğim amaçlar,
kimin t'-ara ümdan yatırım yapılırsa yapılsın elde
edilmesi gereken amaçlardır. Bu birincisi.
İkincisi; zannediyorum ki, böyle bir, «Zengini
daha zengin edecektir.» sonucuna., varılmasında
yanıltıcı bir unsur olarak ele alman yatırımların
büyüklüğüdür. Yani denir ki, «Teşvik Tedbirleri
Kanunu tasarısında 'belirttiğimiz yatırım büyük
lükleri, ancak varlıklı kişilerin harcıdır; binaena
leyh istifade edecek olanlar da onlardır.' Bakınız
efendim, yatırımların teşvikini; ihracatın ve dö
viz kazandırıcı 'diğer hizmetlerin teşvikini öngö
ren kanun tasarısındaki sermaye büyüklüklerini
arz ediyorum.
Bilinci sırada yer alan sermaye büyüklükleri
5 milyondan başlar 201 ve ilâhirihi gider; yani bi
rinci tiraj 5 milyonla 50 milyon' arasında. İkinci
tercihli yer de 3 milyonla 50 milyon arasında;
diğerleri de 3 milyonla 50 milyon 'arasında. De
mek ki, başlangıç 3 milyon, 5 milyon arasındaki
bir sermayedir.
Bir taraftan bunu söylüyoruz, bir taraftan
da, gene sermayeden hareket ederek «Küçük
ve orta sanayie bu teşvik tedbirleri uygulana
cak nitelikte değildir.» diyoruz.

C. Senatosu
Sayın senatörler, bugün
bir orta sanayinin, bir orta
fabrikanın sadece binasını,
milyondan fazla bir paraya
birincisi.
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şartlar öyledir ki,
çapta sayılabilecek
kurabilmek için 3
ihtiyaç vardır. Bu

İkincisi; sadece tek şahsa ait bir kuruluş
gibi bahsediyoruz. Halbuki şu kanun tasarısı
nın içerisinde ve Hükümetçe gönderilen bâzı
kanun tasarılarında bu sermayenin bir şahıs
tan değil, küçük sermaye erbabının da iştirak
edebilecekleri kuruluşlar tarafından celbedilebilmesi hususu teşvik edilmektedir. Binaenaleyh.
tek veri olarak, «3 milyonu olan; fazla parası
olan bunu kurar, fazla parası olmayan bu teş
vik tedbirlerinden istifade etmez.» demek, hem
paranın yahut da sermayenin toplanışı bakı
mından, hem kullanılışı bakımından hem de kü
çük ve büyük sermayenin anlamı bakımından
mümkün değildir.
Üçüncüsü; sanki verilen teşvik tedbirleri
içerisinde öngörülen ; meselâ süreli vergi bağı
şıklığı ileri sürülerek, adam bir tesisi kurduk
tan sonra hiç vergi vermeyecekmiş, bu ilânihaye bu şekilde gidecek bir uygulama imiş gibi
bir mütalâa var.
Bu. böyle değil efendim. Gene buradan
saade ederseniz bir - iki tanesini okuyayım.
ni burada kurulan sermaye büyüklükleri
küçüklüklerine göre bâzılarına Gelirler ve
rumlar Vergisi muafiyeti tanınmıştır. Bu,
relidir. Bu süreleri bakınız arz edeyim:

mü
Ya
ve
Ku
sü

Az gelişmiş bölgelere göre değişen bir şey
olup. yatırım çeşitlerine göre. bir. iki, üç, dört,
beş seneliktir. Bir sene iki sene. üç sene; bazen
aşağı yerlerde hiç yaktur. Demek ki, teklif edi
len tasarı ile uygulanması öngörülen muafiyet,
(Muafiyet, demıyelim) geçici muafiyet, çok bel
li sınırlar içerisinde tutulmuş bir muafiyettir ve
bu, yatırımın büyüklüğüne, memleketin az ge
lişmiş bölgelerinde kurulmuş olup olmamasına
ve saireye göre değişen büyüklüklerdir'.
Biraz önce arz ettim, bir sene ile dürt sene,
beş sene arasında değişen bir vergi ödememe
devresidir. Bunu, bir sürekli vergi ödememe
hakkı bağışlamyormuşçasına
değerlendirmek
gerçekten mümkün değildir. Kaldı ki, bu süre-
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ler içerisinde yerilmeyen vergilerin sonradan
Devlete dönüşeceğini de hesaba katmak lâzım
dır.
Biraz önce bir sayın senatör de değindiler;
«Bağışıklık» deniyor, teşvik tedbirlerini uygu
lamadığımız için kurulmayacak, ki çok müm
kündür, bir sanayii bu teşvik tedbirleri ile kur
durduk. Xe yaptık? İstihdam sağladık, memle
ket içerisinde üretimi artırdık, millî gelire kat
kısını sağladık ve memleket içerisinde daha iyi
bir gelir dağılımının; (ki, onun da üzerinde du
ruluyor. gayet tabi durulması lâzım), daha iyi
dağılmasını sağladık. Fakat bir sene, iki sene
vergi almadık. Zaten öyle zannediyorum ki, ye
ni kurulduktan sonra bir sene. iki sene içerisin
de vergi verebilecek duruma gelmiş müessese
pek azdı11. Heie bizim şartlarımızla, kredilerin
bugünkü durumu ile kurulan, bugünkü serma
ye piyasasının durumunda kurulan kuruluşla
rın iki sene içerisinde Devlete, kazançlarından
net vergi ödemeleri pek enderdir. Bu ancak,
hesapları çok iyi yapılmış, sermaye kaynakları
çok iyi sağlanmış müesseselerde olabilir.
Bunu da böylece kabul etmesek bile, bir - iki
sene vergi vermeden; şu biraz önce saydığını
faydaları sağlayan bir müessesenin, özellikle
az gelişmiş bölgelerde kurulan bir müessesenin,
iki sene sonra vergi vermeye başlamasında han
ca mahzur mütalâa edilebilir? Hiç kurulmamış,
kurulamayacak olduğunu da nazara alabilirsek
böyle bir teşvik tedbiri tammasaydık...
Sayın senatörler, bunda daha söylenecek çok
şey vardır, fakat bunların hepsi, tasarının ko
misyonlarda ve Yüce Meclislerde konuşulması
sırasında üzerinde arizamik durulacak şeyler
di]1. Yalnız, bir hususu bir daha belirtmek is
tiyorum, ki daha fakir yapmak olarak yorum
layanların hiçbirine katılmak için haklı bir se
bep mevcut değildir.
Sayın Başkan, sayın senatörler, sanıyorum
ki burada değinilmiş konulara kısaca cevap
arz etmeye, fikir?erimimi düşüncelerimizi, Hükü
metin fikirlerini, düşüncelerini belirtmeye çalış
tım.
Saygılar mimarını.
BAŞKAN —• Koınkiyon gülüşecek imi
dim?.. Görüşmeyecekler.
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Son sözü söylemek isteyen sayın üye var mı?..
Yok. O halde bölümlerin oylanmasına geriyorum.
Devlet Plânlama Teşkilâtı
Bölüm
(Prog.)
Lira
101

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz., önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler..
Önerge bu kısmı ile reddedilmiştir. 101 nci bölü
mü tekrar okutuyorum.
Bölüm
(Prog.)
Lira

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Malî güçlükler .içinde bulunduğumuz ve büt
çemizin büyük ölçüde .açık bulunduğu bu devrede
demirbaş abıml arına gidilmemesi ve mevcut La 'ida
re tedilmesi taraftarıyım. Bu bakıımdan Devlet
Plânlama Teşkilâtı için arka sahifode bölümleri
gösterilen 200 000 Lira ödeneğin .bütçeden çıkaritılımaisını arz ve teklif ederim.
Uşak
M. Eaıilk Atavurt
Bölüm Kesim

101
101
101
102
102
102
102
102
111
111
111
111

01
02
04
01
02
03
05
10
01
02
03
04

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

101
Oenel Yönetim
BAŞKAN —• Kabul
Kabul edilmiştir..
Bölüm
(Prog.)

Harcama
500 de
500 de
500 de
500 de
500 de
500 de
500 de
500 de
500 de
500 de
500 de

25 000
15 000
2 000
10 000
25 000
45 000
10 000
8 000
20 000
10 000
15 000

500 de

15 000
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ve ancak ihtiyacı karşılayabilecek durumda ol
duğu için, bu önergenin tümüne katıklı iyoruz
üîendim.
BAŞKAN —• Hükümet katılıyor mu efendim.
DEVLET BAKAN ZEYYAT BAYKARA
— Katılmıyoruz efendim.

4 917 781

Genel Yönetim

1873

edenler..

4 917 781
Etmevenler..

Lira

102
Destek hizmetleri
11 509 563
BAŞKAN — Adı geçen önergenin 102 ncıi bö
lümle ilgili kıısımma Hükümet ve Komisyon katıl
mamış olmakla oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler.. Emmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 102 nci
bölümü tekrar okutuyorum.
102 nci bölüm ıtekrar okundu)
BAŞKAN —• Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir..
Bölüm
(Prog.)

200 000

BAŞKAN — Sayın Atavurt'un özetle bin li
ralık, istediği değişiklik, oylamakta okluğumuz
bütçenin 101 102, 111 ve 900 numaralı bölümleri110 ilişkinidir. .Bu itibarla her binisini yeri gelince
ayrı ayrı oylayacağım. Bu önergede 101 nci bö
lümle ilgili olarak bahsedilen hıısıısada Komisyon
(katılıyor mu efendim?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKA
NI KEVNİ NEDİMOĞLU ((Zonguldak Mil
letvekili) — Sayın Başkan, 200 bin liralık demir
baş tahsisatı ifade bmmrcluğıınuz gibi, ımuhtelif
bölümlere ve 12 programa taallûk bitmekte ve ih
tiyaca göre konulmuş rakamları ihtiva -etmektedir

Lira

111
Plânlama Hikmetleri
13G 101 469
BAŞKAN — Adı geçen önergede bu bölüme
ilişkin olan değişikliği oylarınıza isunuyorınm. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul eidiLmemiştir.
111 nci bölümü tekrar okutuyorum.
(Bölüm lllıtckrar okundu)
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir..
Bölüm
(Prog.)

Lira

900
Hiz. Prog. dağitılaımayan trans. 999 000
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
Sayın Bakan Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesivle ilgili ımüzakere burada bitmiştir, havııiı
uğurlu ol su IT efendim.
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B) DEVLET ÎSTATİSTÎK
ENSTİTÜSÜ
I istatistik çalışmaları yapmış, bir kısmını il
BÜTÇESİ
gili dairelere sunmuş, bâzılarını da neticelen
dirmeye gayret eder görünmektedir. Fakat
BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstisüeü büt
geniş çapta, çeşitli alanlarda ve konularda
çesinin müzakeresine 'başlıyoruz.
kalkınma plânlarımıza
dokuman olacak ye
Bu bütçede grupları adına saz akil sayın üye
teri kadar bilgi ve istatistik sonuçları .vere
lerin isimlerini okuyoruım. C. H. P. Grubu adma
memiştir. Dileğimiz, ekonomik ve sosyal ge
Sayın Hüseyin Özıtürk, M. G. P. Grubu adına Sa
lişmelerle, değişikliklerin izlenmesini sağlaya
yın Enver Babadırlı, A. P. Grubu adına da Sa
cak istatistik bilginin elde edilmesinde ba
yın Mehmet Varışlı söz ısırasındadırlar. Şahısları
şarılı çalışmalara girilmesidir.
adına henüz talebeden yoktur.
1962'den beri icra programlarında bu ku
Sayın Bakan buradalar, Sayın Komisyon bu
rumadan istenenlerin çoğu gerçekleştirilememiş
radaki'.
ve hedefe ulaşılamamıştır. Meselâ, TürkiyeC. H. P. Grubu adına Sayın Hüseyin öatürk,
deki işsiz sayısı tarım alanında, yani kır
buyurunuz -efendim.
sal bölgede ne karlardır? Kasaba ve şehirler
C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZdeki miktar nedir Bilinmiyor. Tümü üze
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Sena
rinde verilen rakamlarda biri diğerini tut
tonun değerli üyeleri;
muyor.
Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdür
1961 yılından beri dış ülkelere giden işçi
lüğünün 1973 malî yılı bütçesi üzerinde C. II. P. I
Cumhuriyet Senatosunun görüş ve temennile
sayısı ve bunların çalıştıkları meslekler ve
rini arz etmek için huzurunuzdayım.
kişisel durumlarına dair bilgiler, yurda dö
nüşleri ve bunlardan mesleklerinde faydalan
Uygarlığın hızla
ilerlediği, bilimde kesin
ma şekilleri, hattâ paralarını kullanma ve ya
ölçülerin her zamankinden daha çok söz sa
tırımlara iştirak yöntemleri saptanamamıştır.
hibi olduğu, teknolojinin feza yolculuğunu
başarıyle yürüttüğü, ekonomide ve sosyal ge
Nüfusumuzun, öğretim kademelerine göre
lişmelerde büyük ilerlemeler olduğu, yepyeni
öğrenim durumları, okuma - yazma bilmeyen
yöntemler uygulandığı bugünkü ortamda ista
altı yaşın üzerinde olanların sayısı, öğret
tistik! bilginin önemi daha çok artmıştır.
men ve öğrencilerin başarıya etkili olan sosÇünkü, istatistik aynı zamanda modern Dev
yo - ekonomik durumlarının belgelenmesi; huletin yol göstericisi ve aydınlatıcısı olmuş
rizm, sanayi ve iç dış turizm için gerekli ted
tur.
birler için doküman, 24 milyonu bulan köylü
Kalkınma modellerinde seçimi, çalışmada
yurttaşlarımızın sorunlarına ışık tutacak ista
verimliliği, yönetimde sağlamlığı ve güvenir
tistik bilgelerin elde edilmesi gibi işlerin ya
liği, karar ve uygulamada doğru yolda güçlü
pılmasına öncelik verilmelidir.
olmayı; kalkınmada ülke kaynaklarının iyi
saptanmasını istatistik! bilgiler etkilemekte
Ulusal gelirin % 35'ine yakın bir mikta
dir. Hele bizim gibi az gelmiş veya geliş
rını sağladığını gördüğümüz bu insanların ya
mekte olan ülkelerde plânlı bir dönem için
şantısına katkıda bulunacak kalkınma yön
de kalknmayı amaç edinmiş uluslar için is
temlerimizin matematiksel işleyişini çözümle
tatistiğe dayanan somut bilgi ve ölçülere çok
yecek bilgilere ihtiyaç vardır.
büyük ihtiyaç vardır.
Köy kalkınmasında bol vait, boş lâf söy
1926 yılında bu amaçlar için kurulan, 1962
lemekten kurtularak, bugüne kadar hergün
yılında 53 sayılı Kanunla kurulan Devlet İs
biraz daha geçim sıkıntısı içine itilmiş olan in
tatistik Enstitüsü ile daha çok güçlendirilen
sanlara yardımcı olacak gerçek yolu iyi tespit
Genel Müdürlük olumlu çalışmalarda elverişli
edelim. Bu da istatistik bilgilere ve dokü
duruma gelmiştir.
manlara dayanır.
Şimdiye kadar çalışmalarına konu ettiği,
Hayat
pahalılığını önleyici
tedbirlerin
sanayi, tarım, fiyat endeksi, yerleşim, maden
alınmasında esas olacak, toptan eşya fiyatla
cilik, inşaat, ulaştırma, nüfus, tüketim, eği
rında belli dönem ve zamanlarda fiyat entim, sağlık, ithalât ve ihracat gibi işlerde I deksi yapılmalıdır.
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Bilimsel ve teknik çalışmalardan başka,
ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmak için
gerçekçi ve doğru bilgilerin sağlanması, kal
kınma plânlarının gerekli gördüğü hususlar
da her türlü sayım ve anketleri yapmak, elde
edilen bilgileri en kısa zamanda yayınlamak
ve ilgililerin faydalanacağı şekle ulaştırmak
tır. Bu hususlarda görevin daha iyi yapıl
masında yeni yöntemler üzerinde araştırma
ve yetişme olanakları yaratılmalı, gerçekleş
tirilmelidir. Bu konuda öncelik almış uygar
ülkelerde ve devlet'lerdeki çalışma
yöntem
lerinden mutlaka faydalanılmak, imkânlarımız
daha genişletilerek bu yöndeki çalışmalarımız
hızlandırılmalıdır.
1971 yılımda yapılan, iki aşamada tamam
lanması öngörülen sanayi ve işyeri sayımı
ile ilgili uygulanan istatistiğin biran önce so
nuçlandırılması, yatırımların isabetli olma
sını etkileyeceğinden, ıbuna önem verilmesi
ve biran önce bu neticelerin, bu dokümanların
ilgili kurumlara ve kişilere ulaştırılması fay
dalıdır.
Hane - halk örneklenmesiyle ilgili istatistik
çalışmaları da hâlâ sonuçlandırılamamıştır. Bil
hassa kırsal alanda yapılacak bu çalışmanm az
gelişmiş bölgeler için çok büyük önemi vardır.
Yalnız bir Bakanlık için değil, bütün bakanlık
ların bu bilgiye ihtiyacı olduğunu görüyoruz.
Bunun da biran önce elde edilmesi ve sonuç
landırılması faydalı olacaktır.
Kırsal alanlarda yapılacak tüketim harcamalariyle ilgili istatistik deneme uygulamaları ya
pılamamıştır. Yine kırsal alanda genel yerle
şim seviyesini öğrenmek, yaşama durumlarıyle
ailelerin sosyo - ekonomik yaşantılarını saptıyan
işgücü ve harcama kapasitelerini belli edecek
bir istatistik çalışmasına öncelikle yer verilmeli,
yapılmalıdır. Bunlar yapılmadan toprak envarteri, tarım alanındaki doküman hazırlanmadan
köy kesiminde kalkınma havanda su döğmeye
benzer. Nitekim yıllardır bunun acı örneklerini
görmüş ve ıstırabını çekmişiz. Köylümüz bu ıs
tırabı Cumhuriyetin 50 nci yılında hâlâ çekmek
tedir.
İşte yıllardır geçimleri biraz daha zorlaşan
köylülerimizin içinde bulunduğu son durum bu
nun acı bir örneği ve aynasıdır.
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Personel işlerinde Devlet memurlarının ba
şarı ve başarısızlıklarında, özlük işlerinde elde
yeterli istatistik bilgi olmayışı yüzünden, ne çı
karılan Devlet Memurları kanunları, ne kanun
gücündeki kararnameler, memur sorununu çö
zemediği gibi, tahminen ayrılan tahsisatlar da
el yordamıyle olduğu için, bütçeler açık vermiş
veya memurların hak ettikleri paraları vereme
mek durumuna düşmüşüz.
Hülâsa; istatistik bilgiler bakımından bakir
olan ülkemizde bu kuruluşa çok, pek çok iş düş
mektedir. 1972 malî yılı Bütçesine göre,
7 258 158 lira fazlasıyle 46 860 769 lira olarak
bağlanmış görünen bütçenin, bu dileklerimizin
de dikkate alınarak ilgili teşkilâta ve ulusumu
za hayırlı olması temennisiyle C. H. P. Cumhu
riyet Senatosu Grubu adına sonsuz saygılarımızı
sunuyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Enver Bahadırlı?.. Yok. Sayın Mehmet
Varışlı, A. P. Grubu adına, buyurunuz.
A. P. GRUBU ADINA MEHMET VARIŞLI
(Konya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri;
1973 malî yılı Devlet İstatistik Enstitüsü büt
çesi dolayısıyle Adalet Partisi Grubunun tenkit
ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda
söz almış bulunuyorum.
Bugün, ilmî çalışmaları, her alanda istatis
tik! bilgi toplama ve ilgililerin istifadesine sun
ma yetenekleriyle, adını yurt içinde ve yurt dı
şında duyurmuş bir kuruluş olan Devlet İstatis
tik Enstitüsünün plânlı dönemde kalkınma faali
yetlerimize ışık tutmuş olduğu bilinen bir ger
çektir.
İçinde bulunduğumuz çağda, memleket me
selelerine eğilirken, bu nevi müesseselerin faali
yetleri sonucu ortaya koyduğu doğru ve inandı
rıcı bilgiler sayesinde yapılan icraatlardan neti
ceye ulaşılmaktadır.
Bu gerçek, plân yapmada, çeşitli çalışmalar
da ve hattâ özel hayatımızdaki çeşitli çalışmala
rımızda kendini hissettirmektedir. Ayrıca, mem
leketin ekonomik ve sosyal yapısını ortaya koy
mada, siyasî unsurların aldığı kararlara ışık tut
madaki önemli görevlerini müdrik olduğunu (mü
şahede ettiğimiz Devlet İstatistik Enstitüsü,
reorganize edildiği 1962 yılından bu yana, özel261 —
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likle 1965 - 1971 arası yoğun bir çalışma döne
mine girmiş, bir yandan kuruluş kanununun, bir
bir yandan Plân re Hükümetin kendisine tahmil
ettiği görevleri ifa ederken, bir yandan da yeni
kuruluşu içinde haiz olduğu imkânları son had
dine kadar zorlayarak, cihazlanma ve teşkilât
lanma alanında büyük hamleler katettiğini ve
.1971 sonraki hükümetlerin istikrarsızlığı nede
niyle, her yerde olduğu gibi, bu kuruluşun da
ilgiden uzak tutulduğunu müşahede etmiş bulu
nuyoruz. Devlet İstatistik Enstitüsü idarecile
rinin kendi gayret ve çalısmalarıyle ne yapıla
bilmişse o yapılmıştır.
Burada memnuniyetle ifade edeceğim bir
husus var ki o da, müessesenin veri işlemleri ko
nusunda tasarlanan modern elektronik sisteme
geçişi, yurt içinde ve yurt dışında yetiştirdiği
sistem analizci ve programcıları ile birlikte belli
bir seviyeye çıkarmış olmasıdır.
Ayrıca, üç değişik sistemli (İ. B. 31. 407 pa
neli i, UNİVAC 1005 panelîi ve kartlı, UNİVAC
9400 DOS ve TOS) bir bilgi işlem merkezî kur
muştur. 90 civarında işçi çalıştırılan bir matbaa
da toplanan bütün bilgileri süratle neşretme gü
cüne sahip oluşu memnuniyet vericidir.
1 029 personelin çalıştığı Devlet İstatistik
Enstitüsü, bugün 8 bölge müdürlüğü, 2 muha
birlik vasıtasıyle sürat ve tutarlılık isteyen ista
tistik! bilgileri yurt çapında toplamaya çalış
maktadır.
Bir memleket için hayatî konu olan bu kad
ronun, ihtisas gruplarıyle genişletilmesi taraf
tarı olduğumuzu da ifade etmek isteriz.
Taşra teşkilâtının ve bugünkü eğitim mer
kezinin durumu dikkatle izlenmelidir.
İstasistiğin önemi ve Devlet İstatistik Ensti
tüsünün çalışma anlayışı ve maddî varlığı ile
ilgili kısa konuşmamdan sonra, bu kuruluşun
1978 malî yılı içinde gerçekleştirmeyi tasarla
dığı faaliyetlere bir nebze değinmek isterim.
1973 malî yılı bütçe tasarısının getirdiği im
kânlar ile memleketimizin ekonomik ve sosyal
yapısını ortaya koyan kuruluşun bu bütçe ile
önemli hizmetler yapmasını İteklemekteyiz.
Evvelâ üç büyük genel sayımın (Nüfus, Ta
rım, Sanayi ve işyerleri genel sayımları) sonuç
larına ait detaylı bilgilerin bu yıl içinde neşredildiği anlaşılmaktadır. Bu amaca ulaşmak
maksadıyle enstitü üç ayrı proje geliştirmiş ve
gerçekleştirme faaliyetlerine girişmiştir.

1.2.

1973

O : 1

Bu çalışmalar 'büyük insangüeüne ve har
camalara bağlıdır. Sayımlarla ilgili olarak hu
sule gelecek tereddütlerimizi bertaraf edecek
hususlar ise, fazlasıyle mevcuttur. Evvelâ 1970
ilâ 1971 yılları üç büyük sayımın birleştiği yıl
lar olmuştur. Her üç sayımın sonuçlarının bir
arada alınması gayretleri içine girilmesi, topla
nan bilgilerin makineye verilinceye kadar gör
düğü muamelelerin çeşitliliği, -E dit in g ve kadifikasyon işlemlerinin zaman alıcılığını bu meyanda zikretmek mümkündür.
Genel sayımların müesseseye tahmil ettiği
malî külfetler yanında, sayını çalışmalarının
özellikleri de dikkatlerden kaçmamalıdır. ]VIalûm olduğu üzere, sayımlar alan çalışmalarını
gerektirir. Alan bütün memleket sahtıdır. Va
zife görecek anketör miktarı ise enstitünün bu
alanda yetiştirdiği mahdut sayıdaki eleman ile,
Bakanlar Kurulundan istihsal olunan bir karar
gereğince istihdam edilen sınırlı bütçe olanak
ları çerçevesindeki az sayıda geçici personel
den ibarettir.
Yeri gelmişken temenni ve destek olma ar
zularımızın ötesinde, gelişen ekonomimizin her
giin yeni görevler tahmil ettiği Devlet İstatis
tik Enstitüsünün sınırlı bütçe imkân lan ve özel
likle Harcırah Kanununun mevcut imkânları
içinde enstitü elemanlarına verdiği imkânların
gözden geçirilmesinin lüzumlu olacağı kanaati
içerisindeyiz. Bu imkânlar içerisinde sayımlarla
ilgili olarak bir kısım sonuçları neşretmiş, ol
ması, bir kısım sonuçları da kısa zamanda ilgi
lilerin istifadesine sunulacak seviyeye çıkar
mış bulunmasını memnuniyet verici olarak de
ğe i'l en dirmekteyiz.
Sayın senatörler; (Devlet İstatistik Enstitü
sünün 1973 yılında gerçekleştirmek istediği, uy
gulamayı tasarladığı anketler arasında 'önemli
gördüklerimizi arz etmek isterken, bunların
tahakkukunu da enstitüden beklemekteyiz. Bu
anketler şunlardır:
Türkiye'de kırsal alandaki genel istihdam
seviyesini öğrenmek, yaşama seviyesini ve ha
ne halklarının ekonomik durumlarını bilmek.
geçinme endekslerine -esas olacak ağırlıkları
tespit etmek amacı ile 'bir yıl süreli işgücü ve tü
ketici harcamalar anketi;
Sanayi kesiminin yapısı ve bu sektördeki
değişmelerin yakından izlenmesi amacı ile uy-
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gulanacak olan yıllık, üç aylık ve aylık sanayi
istatistikleri anketleri;
Kamu personelinin kurumlar itibariyle dağı
lışını, sınıf ve derecelerini ve niteliklerini gös
terecek olan personel anketi ve personel sayı
mı çalışmaları;
Arazi kullanılışı ve mahsul biçme anketi,
deniz ürünleri anketi, fındık üretimi anketi,
narenciye üretimi anketi gibi, üretimle ilgili
anketler.
Sayın senatörler, cidden istatistik konusu,
memleketimizde bugüne kadar benimsenmiş ve
o. yıllarda kendisini göstermiştir.
Dış ülkelerde her konuda istatistik! bilgiler,
o memleketin ileri adımlar atmasına sebep teş
kil eden ve büyük bir çalışma programı isteyen
konulardır. Bu bakımdan istatistikî bilgilere
her zaman ihtiyacımız vardır.
Devlet İstatistik Enstitümüzün bugünkü y e 
ri gayet iyidir; bu çalışmalarına daha çok ilgi
göstermesi temennisi ile sözlerime devam edi
yorum.
Ticaret sektörünün, millî ekonomiye katkı
sını tespit etmek amacı ile uygulanacak olan
yıllık ticaret ve işyerleri anketi; inşaatla ilgili
anket çalışmaları, konaklama İrislerini tespit
anketi, eğitim alanında yapılacak çeşitli an
ketim' ve 1361 yılından beri çeşitli sürelerde
memleketimizden dışarıya giden işçilerimizin
ekonomik, sosyal, kişisel durumlarını göstere
cek ve yurda dönüşlcrindeki temayüllerini tes
pit edecek olan anketler ve buna benzer daha
birçok anketleri enstitümüzden beklemekteyiz.
Sayın senatörler, şurası muhakkak' ki ya
kardaki hususların yurt çapında tahakkukunu
beklerken, güçlükler ve problemler bu çalışma
lar içinde olacaktır. Bu faaliyetlerin gerçekleş
mesi, cari istatistiklerin aksatılmadan yürütül
mesi, bilgilerin arzu edilen seviyede temini;
kapsamın, memleket gerçeklerini en iyi akset
tirecek şekilde tespitiyle mümkün olmaktadır.
Uygulama metotlarının seçilmesini, kapsam
tayini meselelerini, ilmî yetenekler yanında ma
lî imkânlar sınırlayabilir. Devlet İstatistik Ens
titüsünün 1973 malî yılı bütçe tasarısının, bu
sınırı daraltmış bir görünüm içinde olduğunu
arz etmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, yukarda bahsettiğim
gibi teklif ve temennilerimizin gerçekleşebilme
_.
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si için personel konusu üzerinde hassasiyetle
durmak gerekir. Bir taraftan iş isterken, diğer
taraftan bu işi yapacak elemanı düşünmek:
mecburiyetindeyiz. Her yönden gelişme içinde
olan memleketimizde, her geçen yıl yeni hiz
metler ve yeni ihtiyaçlar belirmektedir. Mües
seseler, artan ihtiyaçları karşılamak amacı ile
teşkilâtlanma ve techizatlanma durumundadır
lar. Geçen birkaç yıl içinde personel kadrosun
da herhangi bir artış kaydedilmeyişini bu mü
esseseye son yıllarda azalan bir ilginin ifadesi
olarak görmekteyiz. Kaldı ki, Personel Kanunu
nun tatbiki ile müessesenin yevmiyeli personel
istihdamı imkânları da bertaraf edilmiş, bu
kere kanun hükmündeki kararname ile geçici
personel istihdamına imkân verileceği anlaşıl
makta ise de. enstitü bütçesine bu hususta bir
ödenek konulmamıştır. Bu imkândan istifade
yollarının, uygulama esnasında ilgili kuruluş
lar tarafından aranması \ e bulunması iktiza
etmektedir. Zira, yurt çapında uygulanacak ve
kısa sürelere inhisar edecek anket çalışmala
rında bu tip eleman kullanılması, enstitünün
1973 yılındaki yoğun faaliyetlerine yardım sağ
layacaktır. Daimî personel ihtiyacının teminin
de de müessesenin alâkalı dairelerden müzahai'et görmesini temenni etmekteyiz.
Muhterem senatörler, bu yıl Devlet İstatis
tik Enstitüsünün cevap vermekle mükellef 'bu
lunduğu çok önemli bir konu daha vardır. Cum
huriyetin f>ü nci yılma keıuV bünyesinde hazır
layacağı bir yayınla katılmak ve bundan daha
önemli olarak ilgililerinin bu münasebetle ha
zırlamakta oldukları il yıllıklarına, genel nüfus
sayımı ve diğer sayım ve anketlerle ilgili so
nuçları yetiştirmektir. İlgililerden vâki talep
linin karşılanması ve il yıllıklarına girecek bil
gilerin Devlet İstatistik Enstitüsünde hazırlan
ması zaruridir. Bu hizmetin ifası, enstitünün
tüm personelinin uzun süre fazla mesaisine bağ
lıdır. Bu hizmetin 'bchemahal karşılanması za
ruretine ve enstitü bütçesinde bu maksatla ilgi
li bir ödenek bulunmamasına binaen, Cumhurivetin 50 nci yılı için tesis olunacak fondan bu
ihtiyacın karşılanmasında kaçınılmaz bir zorunluk vardır. İlgililerin bu konu üzerinde has
sasiyetle duracağından eminiz.
Devlet İstatistik Enstitüsünün teknik maki
nelere kavuşmasını arzu etmekte idik. MemııuVOÖ
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niyetle öğrendiğime göre, elektronik beyin ma
kinesine kavuşan bu müessesemiz, memleket
sorunlarına daha kısa zamanda cevap verecek
ve böylece büyük bir boşluk giderilecektir.
Sırası gelmişken şunu da ifade edeyim ki,
milyonlarca liraya mal olan ve Ankara'da, da
ha doğrusu Türkiye'mizde üç - beş müessese
mizde bulunan, milyonlarca liraya mal olan
elektronik beyin cihazı için ücret yetersizliğin
den eleman bulunamaması ve hattâ bunun ih
tisası olmayan kişilerin eline terkedilmesi konu
sunun bizleri üzüntüye sevkettiğini de arz et
mek isterim.
Muhterem senatörler, neticeten, biz Adalet
Partisi Grubu olarak Devlet İstatitsik Enstitü
sü mensuplarını, ilerinin mamur ve müreffeh
Türkiye'sinin temel taşlarından biri olarak gör
mekteyiz. Üçüncü Beş Yıllık Plânlı dönemde
Devlet. İstatistik Enstitüsüne düşen görev bü
yüktür. İstatistikî malûmatın eksiksiz, realite
ye uygun, sıhhatli olarak hazırlanması ve za
manında ilgilileri uyarmasının, memleketin topyekûn kalkınmasında büyük ehemmiyeti oldu
ğu kanaati içerisindeyiz. İstatistikî bilgilere kıy
met vermenin, başarının bâzı şartlarından biri
olduğunu kabul ediyoruz.
Sayın senatörler, bu ortam içerisinde ensti
tünün görevleri ağır ve yüklüdür. İleri gitmiş
meleketlerde bu nevi enstitülerin başarılan o
memleketlerin ileri adım atmasında büyük rol
oynamıştır.
Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken,
yılmadan ve bâzı imkânsızlıklar içerisinde feragatla ve fedakârlıkla çalışan Devlet İstatis
tik Enstitüsü mensuplarına başarılar diler, Yü
ce Heyetinizi Adalet Partisi Grubu ve şahsım
adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.)
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planlarda enstitüye verilen imkânlar içinde bu
hususta gerekli hazırlıklar yapılmıştır. İşgücü,
istihdam ve işsizlik konularında hane halkı ve
işyeri seviyesinde uygulanmaktadır. 1973 yılın
da ise, bu anketlere ilâve olarak kırsal alan
larda da bu konularla ilgili bilgilerin değerlen
dirilmesi gaye edinilmiştir ve bu amaçla anket
ler uygulanacaktır.
İkinci olarak, 1961 yılından beri dış ülkelere
giden vatandaşlarımızın çalıştıkları meslekler;
ekonomik, sosyal, kültürel ve kişisel durumları
hakkındaki bilgiler, yurda, dönüşlerindeki icra
etmek istedikleri meslekler hakkında gerekli
gerekli bilgilerin de toplanması ve bu hususta
enstitüce gerekli çalışmaların yapılması temen
ni edilmiştir.
Dış ülkelere giden işçilerimizin sosyo - eko
nomik durumları ve bunların yurda dönüşle
rinde icra etmek istedikleri meslekler hakkın
daki eğsilimlerin tespit edilmesi amacı ile an
ketler düzenlenmesi konusu plânlanmış, Batı
Almanya İstatistik Teşkilâtı ile gerekli işbir
liği yapılmış, ancak malî imkânlar yüzünden,
gecen yıllarda uygulamaya konultmamıştır.
Konu, bu yıl içinde yeniden ele alınmış, Çalışma
Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı müşte
reken gerekli çalışmaları sürdürmüş ve bu hu
susta gerekli bilgilerin toplanması için uygu
lanması için uygulamaya geçilmesi hususunda
da çalışmalar sona erdirilmek üzeredir.

Üçüncü bir husus olarak, nüfusumuzun öğ
retim kademelerine göre durumlarının tespiti
konusunda da gerekli çalışmaların yapılması
temenni edilmiştir.
Nüfusumuzun öğretim kademelerine göre
durumları her beş yılda bir genel nüfus sayım
ları ile tespit edilmekte ve kamuoyuna sunul
maktadır. 1970 Genel Nüfus Sayımının örnek
BAŞKAN — Söz talebeden sayın üye?...
leme sonuçları da yayınlanmış olup, bu husus
Buyurun Sayın Bakan.
ta gerekli ihtiyaçlara cevap vereceği kanısını
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK —
taşımaktadır.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Diğer bir nokta olarak, toptan eşya fiyatları
Sayın Öztürk ve Sayın Varışlı tarafından
hususundaki
endekslerin de enstitüce ele alın
dile getirilen eleştiri ve temennilere kısaca ce
ması konu olmuştur.
vaplar arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
Biliyorsunuz, toptan eşya fiyat endeksleri
lunuyorum.
çeşitli kuruluşlar tarafından yapılmakta idi.
Birinci olarak; işsizlik sayısı, köylerde, ka-"
Devlet İstatistik Enstitüsü sadece 11 ilde ge
.sabalarda ve şehirlerdeki durum hakkında ge
çinme endekslerini yapmaktadır. Toptan eşya
rekli bilgilerin biran önce kamuoyuna sunul
fi vat endeksleri bir taraftan Ticaret Bakanlıuş ası dile getirildi. Birinci ve İkinci Beş Yıllık
*
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ğı, diğer taraftan da İstanbul Ticaret Odası ] çok artmış bulunmaktadır. Artan tablolar her
il için duruma göre 60 veya 70 tabloyu ihtiva
tarafından j^apılmaktadır. Toptan eşya fiyat
etmektedir. Bütün bunlar ela gerekli hazırlık
endekslerinin, günümüzün ihtiyaçlarına cevap
larla yapılmaktadır. Daha evvelki Türkiye ça
verir bir hale gelerek yeniden düzenlenmesi
pında sadece 25 tablodan ibaretti; bugün her
hususunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde
enstitü gerekli çalışmaları yapmıştır ve bu ça
ilin özelliğine göre, 60 veya 70 tablonun ka
lışmalar sona ermek üzeredir.
muoyuna sunulması gerekmektedir. Bununla
ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Konunun
Diğer bir konu olarak sanayi ve işyeri sayı
çok geniş olması dolayısıyle, neticelerin il se
mı sonuçlarının da biran önce kamuoyuna su
viyesinde kamuoyuna sunulması bugüne kadar
nulması ihtiyacı dile getirilmiştir.
imkân dâhiline girememiştir. Ancak bunların
İki aşamada uygulanan sanayi ve işyeri sa
en önemli olanlarını 1973 yılında enstitü ka
yımlarının oldukça geniş kapsamlı yapılmış olmuoyuna. yayın suretiyle sunacaktır.
rıirsı nedeni ile sonuçlandırılması biraz gecikmiş
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi dolayıbulunmaktadır. 1971 yılında uygulanan sanayi
sivle değerli senatörlerin eleştirilerine böylece
ve işyeri sayımı sonuçlarının alınması için
cevap verdiğimi zannediyorum. Enstitü ile Hü
enstitü bütün gücü ile çalışmaktadır; sonuç
kümetler, Cumhuriyetin ilânından bugüne ka
ları bu yıl içinde yayınlanarak; kamuoyunun
dar devamlı ilgiyi tesis etmişler ve bütün alâ
ve değerli milletvekili ve senatörlerin bilgisine
kayı göstermişlerdir. Bundan dolayı bir eleşti
ve istifadesine sunulacaktır.
ri söz konusu olmaması gerektiği kanısındayım.
Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümü dola12
Marttan sonraki her üç Hükümet de ensti
yısıyle hazırlanan il yıllıklarının, gerekli bü
tüye
gereken bütün ilgiyi, maddî imkânların
tün bilgileri kapsaması içten en samimî arzu
elverdiği
ölçüde göstermiştir. Değerli senatör
muzdur. Bıı hususta Devlet İstatistik Enstitü
lerimizin bundan emin olmasını dilerken, Yüce
sü, il yıllıkları için gerekli bütün çalışmaları
n
Senatoya saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.)
v pmaya katılacaktır. Bununla ilgili munzam
imkânların 50 nci yıl ödenekleri içinde temini
imkanı üzerinde de durulacaktır.

BAŞKAN — Komisyon söz talebediyor mu
erendim?

Yine memleketimizin önemli bir konusu ol
ması itibariyle, 1970 genel tarımı sayımı ör
nekleme sonuçları hususunda bâzı arzular dile
getirilmiştir. Biliyorsunuz 1963'te yapılmıştı ve
sadece 892 köyde ve 7 bin civarındaki hane halkın
da uygulanmış bir metot mevcuttu. 1970 tarım sayı
nımda 15 bin köyde bin hane halkı ile anket
yapılarak, hu anket tamamlanmıştır. Ayrıca, nü
fusu 5 binin üstünde olan 20 bin hane halkın
da da yine anketler uygulanmış, böylece 200 bin
hane halkı ile anket yapılmıştır.
Arazi kullanışlarını il seviyesinde tespit
eden bilgiler 5 ay önce yayınlanmış bulunmak
tadır. Bunun tabiî, iller seviyesine inmesi ge
reklidir. Özellikle memleketimizde uygulayaca
ğımız toprak ve tarım reformu bakımından da
il seviyesine, hattâ ilçeler ve köyler seviyesine
inmemiz gerekmektedir. İller seviyesi ile ilgili
olan hazırlıklar yapılmaktadır. Evvelce Türki
ye çapında yapılmakta ve bunlar muayyen tab
lolar halinde sunulmakta idi. Bugün bu tablo
ların adedi, iller seviyesine indiğimiz zaman

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEYNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Hayır efendim.
BAŞKAN — Bakandan sonra son sözü ta
lebeden sayın üye de olmadığından, müzakere
yi burada, keserek bölümlerin oylamasına geçi
yorum.

Devlet istatistik Enstitüsü
Bölüm
(Prog.)
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Lira

101 Genel yönetim
1 721 793
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102

Destek hizmetleri
25 990 300
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111 İstatistik hizmetleri
18 972 646
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Danıştay Bütçesini müzakere için Genel Ku
rula sunuyorum. 10 dakikalık bir zamanımız
var, bu müddet içerisinde bilmem herhangi bir
şey görüşmeye...
900 Hizmet programlarına da
ğıtılmayan transferler
176 030
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
1 Savın Başkanım,
müsaade
ederseniz saat
BALKAN — Kabul edenler...
I 11,30'da başlayalım.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
B * SKAN — Evet efendim, ben de bu- şeDevlet İstatistik Enstitüsünün bütçesi de
"::Lle düşünerek bu oturumu 14,30'da tekrar
böylece bitirilmiş oldu. Yurdumuza hayırlı ol
toplanmak üzere kapatıyorum.
masını temenni ederim.
(Kapacuına saalti : 12,50)

Bölüm
(Prog.)

Lira

••

• * •' I»»

II

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14,30
BAŞKAN : BaşfcmveM jMacit Zeren
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Oaman Nuri Canpolat (Konya)
•BAŞKAN — 23 ncü Birleşimin İkinci Otu- |
Danıştav bütçesi üzerinde C. H. P. Grubunun
görüşlerin^
açıklama^e çalışacağım. 1961 Anaya
rumunu acıyorum.
samız, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek
C) DANIŞTAY
BAŞKANLIĞI
BÜTÇESİ
ve çözümlemek, Bakan1 ar Kurulunca gönderilen
BAŞKAN — Danıştay bütçesini tetkik ede
kanun tasardan hakkında da düşüncesini bddirceğiz.
mek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve
C. H. P. Grubu adına Sayın Salih Tanyeri.
sözleşmelerini
incelemek ve kanunla gösterilen
M. O. P. adına Sayın Saraçoğlu söz istemişler
diğer işleri yapmak üzere Danıştayı kurmuştur.
dir.
SAMİ TURAN (Kayseri) — 'Sayın Başkan,
Danıştay, kanunların başka idarî yargı mer
grup adına ben konuşacağım, Divana bir öner
cilerine bırakmadığı konularda, ilk derece ve ge
ge gönderdik.
nel olarak üst derece idare mahkemesidir.
BAŞKAN —. Almadım efendim. Zatıâliniz
mi konuşacaksınız'?
SAMİ TURAN (Kayseri) — Evet ben ko
nuşacağım.

Memleketimizde Danıştay, Şûrayı Devlet
adiyle ilk olarak 1868'de Meclisi Valâyı Ahkâ
mı Adliyenin bir kanadı olarak idare sahasında
bir istişare meclisi ve salâhiyeti çok noksan bir
idarî kaza organı halinde kurulmuş, zaman için
de birtakım değişikliklerle gelişerek 1924 ve 1961
Anayasalarımızla bugünkü durumuna getirilmiş
tir.

BAŞKAN — M. G. P. adına 'Sayın Sami Tu
ran ve Sayın Avni Göktürk de A. P. Grubu
adına söz almışlardır.
Kişisel görüşlerini bildirmek için henüz mü- |
raca at yoktur.
Yüksek mahkemenin, kazaî fonksiyonu yanın
C. H. P. Grubu adına Sayın Salih Tanyeri,
da istişare fonksiyonu da vardır. Anayasamıza
buyurunuz.
göre Danıştay, Devletin en yüksek teknik ve hu
C. H. P. GRUBU ADINA SALİH TANYE
kukî istişare heyetidir. Kanunların hazırlanma
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli arka
sında mütalâası alınabilir. Bu hüviyetiyle bun
daşlarım;
I ların hazırlık safhalarına iştirak ettiği için, mu— 266
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cip sebeplerini bütün kanunlar arasındaki alâ
kaları, hukuk esaslarıyle kanunlar arasındaki il
giyi en iyi bilecek durumdadır. Tüzükleri kend : si tetkik etmiştir, en mühim meselelerde rey
ve mütalâa°ı abnmıştır. Bu sayede de, hukuk
kaidelerinin tatbiki bakımından idareye istişare
ler vermiş ve tatbikatı takibedilmiştir.
Bu heyetin kazaî fonksiyonu, kend : sinin faal
idare ve doğrudan doğruya müdahale etmeks'z'n,
hukuk kaidelerinin doğru tatbikini ve onların
direktifi erine riavet ettirmesini de temin eder.
Bu suretle Danıştay, bir taraftan istişarî, diğer
taraftan da kazaî fonksiyonu ile idare hayatında
hem nâzım ve hem de koruyucu vazifesini gör
müş olur. Esasen, Danıştaym kuruluş sebebi de
budur. Fakat idare teşkilâtımız imnde, Danıştaym bu önemi anlaşılmamış ve fonksivonu yalnız
idarî kazadan ibaret telâkki edilmiştir.
Kanunların Damştayclan geçirilmesi ihtiyarî
olmakla beraber, alelekser ve hemen daima bu
ihtiyarın kullanıldığına raslanmamıstır. İdare
nin tanzimi tasarruflarını Daenşitaydan -geçirmek
külfetlinden kurtulmak için, çok 'kere, bunların
türük verine yöretmıel'ik şeklimde yapılması tercih
c.l:'V.n:1ktc!d:ir: eğer kanunun acık bir emni neksa.
Danmtnvm kazaî fonksivonu, ihtilâfları hal
letmek ve bu suret1 e de İdare Hukukunun olu
şunu, idarenin hukuka bağlılığını ve fert hakla
rıma koıımmasmı temin eylemektedir.
1961 Anayasası, idarelim keyfî eylemi erni, dav
ranışlarını fireni emek, idare karşısında fentlerin
kanunlardan doğan menfaatlerinin ihlâl ve halkla
rının kaıybedilrııe-ini önlemek ımaksadıyle, idare
nin her türlü 'eylem ve işlemlerine karşı yargı yo
lunun acık olduğu ilkesini kabul etmiş ve bu su
retle ilVner. maddedeki «Hukuk Devleti» prensibi
nin müeyyidesini koymuş bulunmaktadır.
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kesim hülküm hüviyetini iktiisabeder. Buna >görte
iptal davalarında, sâdır olan kararlar, bir huku
kî te.'~n rmıfun çalkat olduğunu tespit ederek orta
dan kaldırmayı tazammum Gidiyorsa; yani bir ip
tal ^-.-"an verilmişle böyle bir kararın ifade ettiği
ke':m hükmün mutlak sayılması zarureti vardır.
: Çünkü bir tasarrufun 'sakat olduğundan ve iptali
lâ.'Tnı gn1 derenden bahsedilerek açılacak bir dava
da, kaurmı .sakatlığı ve bu sakatlığın iptali icab:"Lt:,,-cdk derecede ağır oVluğu sabit olursa, böy'. h kanuna aykırı bir tasarrufun 'davalı durumum; da olan1 ar için çaka t ve ortadan kalkmış, diğerle
ri için ,:se, doğru ve mevcudolduğunu kabul etmek
; mantıksız olacağı gibi, kanuna aykırılığı, hukuk
j ne-^mıra, muhalefeti tespit ed'lmiş bir (kanarı tat! bükte dnvam etmek ele idarenin hukuka bağlılığı
! prensibi ile bağdaştırılanna^;.
i
|
i
|
j
\

.
!

,
i
j
;

|

I

Bununla beraber, bu konu çok (tartışıiknış,
Anayasanın 132 nci maddesine rağmen idarî kazanın kcısin hükümleri zaıman aaraan uygnlaninak istenmemiştir. Danıştaym takdire müdahale
ettiği, idarenin yerine kaim olacak ımitelilkte karaflar verdiği ileni sürülmüştür. Dün akşamı Sa
yın Barbakan burada yaptığı konuşma ısırasmlda
bu noktaya d?, değinmiş; takdir hakkının ımuhaıkrrne od;lnnee::nden ve bu suretle icranın, idarenin
iş göremez hale ''getirilmesinden yakınmış, bu dtibarla, da Danıştaya ilişkin olarak Anayasada yeni bir de*;,:ş;)kl:lk yapılması zaruretine inandığını
ifade eıtmVir. Oysaki, likmci Anaıvasa değişilklikleri önerilerinde mevcut bulunan bu husus, partilerarası Komisyonda derinliğine, genişliğine ince
lenmiş ve bu maksatla Anayasada geeen yıl. 114
ve 140 ncı maddelerde yapılan dcğıiş:klik1er dışında yeni bir den:is:kliğe lüzum olmadığına, bütün
parti tcım^lc^erium iitıtıifakıyle karar verilmiş ve
değiışilklik paketinden çıkarılmış bulunmaktadır.

Yalgının tasarrufları, ihtilaflı bir durumda ı
Takdir salâhiyeti; kanun vaz'ımn, idarenin
ihrrlâfı ortadan kaldıran ve hakikî hukuık duru
karşılaşacağı bütün hal ve vaziyetleri evvelce
munu gösteren tasarruflardır. Kazaî tasarruf, ha ı takdir ve tahmin edemediği için, onun hareket
klimin 'karşılıklı ihtilâflar veya sadece hulkuik ni
tarhlarını bütün teferruatıyle tayin ve tespit edezamına mugayir bir tasarruf veya fiilin vevalıut | metyerek, umuımî kaideler koymakla iktifa eıtnıeh a v n mevcudiyeti iddiası 'karşısında ihtilâfa ve : isinden ileri gelir. Bu salâhiyet, idarî tasarrufun
ya, fıddiaya mevzu olan durumun hukuk nizamına
unsurlarından olan sebep ve saik de olabilir. Mak
uygun olup olmadığını araştırmak, uygun değil
satta ise tekdir yetkisi bahis konusu ol^maız. Çün
se hukuk nizamına göre olması lâzım gelen duru
kü, maksadın kamu yararı olması, bütün tasarruf
mu i .zıhar etmek, göstermekten ibarettir. Hâlkim, ların mirjVrelk bir unsuru ve idarenin mümey
bir iddia, ve tıalep karşısında, hakikî (durumu ve yiz bir vasfıdır. O halde, kan unların tedvininde,
icabını gösterir, bunun neticesi verdiği karar,
idareye belli bir alanın düzenlenmesinde sebep ve
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ısailk yönünden talkıdır yetkisi .tanımamış, idare bu
hususta teşriî uzuv tarafından bağlanmışsa, a.rtılk tasarruftaki bu unsurlar için idarenin takdir
salâhiyetinden ve ıdava halinde feazıa •organının
'bu yetkiye tecavüz ettiğinden bahsedilemez.
Diğer taraftan, kanunların böyle bir salâhi
yet mnmıası halinde tasarrufun inaksalı kamu
yararına aykırı ise, idarî tasarrufta bu a;kırılır;
gerekçe ile giderilememişse, tasarrufun bu yün
den sakatlığının kaza organı tarafından izha
rında, tespitinde idarenin takdir yetkisine mü
dahale aramak olanağı yoktur.
O halde idare, tasarrufunda sebep, saik ve
maksat yönünden tamamen kanuna uymak zo
rundadır. Eğer belli bir alanda, meselâ Lir
memur tayin ve tebdilinde; özellikle dün aksam
Sayın Başbakanın belirttiği müsteşar tayin ve
tebdilinde idare bir takdir yetkisine sahip ol
mak isteğinde ise, bunu icranın müessiriyeti için
bir şart telâkki ediyorsa, kanunun o şekilde dü
zenlenmesi için yasama organına başvurmak zo
rundadır.
Yürütmenin durdurulması kararlarının da,
idarenin tasarruflarına müdahale şeklinde müta
lâasına olanak yoktur. Bu olanaksızlık, idare
hukukuna has olan iptal davalarının özellikle
rinden ileri gelmektedir. Bilindiği üzere, idarî
bir tasarrufun yargı organı tarafından iptali,
onun hiç yapılmamış sayılmasını intaç oö.vr.
Bir yere memur tayininin sebebi, orasının boş
oımimidir. Eğer kaza organı o yerin boş kalma
sını intaç eden memurun başka yere nakli mu
amelesini iptal etmişse, bu takdirde o yer boşalmamış olacağından, yeni bir memurun oraya
tayinine hukuken, sebep yönünden, imkân yok
tur. Oraya, nakil kararı rot al edilmiş olan me
murun gelmesi lâ :ımciır; idare hukukunun ida
rî kazanın özellikle iptal dâvalarının sonucu bu
dur. Oraya başka bir memur tayin edilmişse,
onun da eski yerine gitmesi gerekir. Bunlar ya
pılmazsa; bir taraftan Anayasanın 3 32 nci mad
desi hükmü yerine gelmemiş, dolayısıyle bir suç
luluk hali meydana çıkmış, diğer taraftan Da
nıştay Kanununun 95 nei maddesine göre idare
nin tazminata mahkûm olması durumu yaratıl
mış olur.
İşte bütün bunlara mahal vermemek için ka
nun, mevcut delillere göre iptali muhakkak olan
tasarruflarda yürütmenin durdurulması müesse
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sesini getirmiş, aslında bununla idareyi kanun
suz duruma düşmekten ve Hazineden tazminat
ödemekten vikaye etmek istemiştir.
Aslında bu şekilde uygulanmakta olan Ana
yasanın 114 ncü maddesi, geçen yıl bu maksada
vuzuh verecek biçimde tadil edilmiş bulunmak
tadır. Buna uymak amacıyle düzenlenen mad
de de, uygulamadan ortaya çıkan diğer ihtiyaç
lar: karşılamak için. Hükümetçe hazırlanan ta
sarıya eklenmiş, Meclisten gelen metin Senatoda
.""eğlşikliğe uğradığı için Millet Meclisine gönd-'iildiğiuden, henüz kanunlaşmamıştır.
Sözü edilen tasarı, Yüksek Mahkemenin iş
hacminin çokluğu sebebiyle ihtilâfların süratle
çözülmesi auaprensibinden hareket ederek, ye
ni bir dava dairesi ihdas ve lüzumunda mürettep
daireler teşkil etmek olanaklarını vermektedir.
Gerçekten sayın senatörler, raporun tetkikin
den kolaylıkla anlaşılacağı gibi, dava daireleri
ne 1971 yılından 48 705 dosya devretmiş, yılı
içinde 41 812 iş gelmiş, bunun 42 271ı karara
başlanmış. 49 688 dosya ise 1973 yılma devredil
miştir. Bu devir miktarı 19G7*de 27 867, 19G8'de
2G 055, 1969'da 23 043, 1970'de 3G 233 ve
'G71'de, arz ettiğim gibi, 48 705 olmuştur.
Görülüyor ki, iş hacmi her yıl bir evvelkine.
'nazaran çok artmakta ve Yüksek Mahkeme bun
ları kısa sürede çözüme bağlamak olanağını bu
lamamaktadır. Bu itibarla yeni bir daire ku
rulması ve mürettep daireler teşkili bir tedbir
ise de. köklü bir tedbir değildir. O halde yıllar
dan beri söylenegelen; fakat bir türlü ger
çekleşmeyen bölge idare mahkemelerinin, ya da
ait idare mahkemelerinin biran evvel kurulması
ve böylece bir taraftan Danıştaym ilk derece
mahkemesi olarak iş hacminin azaltılması, diğer
taraftan içtihat mahkemesi olmak hüviyetine
kavuşturulması lâzımdır.
Memnuniyetle kaydedelim ki, bu husustaki
kanun tasarısı Yüksek Meclise sevk edilmiş ve
komisyonda tetkikine başlanmıştır. Bunun bi
ran evvel kanunlaşması en büyük arzumuzdur.
Bu suretle malî kaza problemi de çözülmüş ola
caktır. Çünkü bu mahkemeler iki seksiyonlu
olarak kurulmakta ; birinci seksiyon idarî dava
lara rüyet etmekte, ikinci seksiyon ise, malî, ka
za organı olarak çalışmak üzere hazndannıakta.d.ır.
Sayın Başkan, değerli senatörler; idarî reji
min unsurlarından bir tanesi de, ihtilâfın idarî
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kaza ile adlî kaza mercileriııden hangisinde çö
züleceği hususunu gerektiğinde karara bağlaya
cak, dolayısıyle yetkisizlik ihtilâfı sebebiyle va
tandaşın hakkının, uzun süre oradan oraya gidip
gelmesi dolayısıyle, çözüme bağlanmaması gibi
bir olayı önlemektir. Bu görev, Anayasamızın
142 nci maddesiyle Uyuşmazlık Mahkemesine
verilmiştir.
1961 Anayasasından önce de, Anayasal bir
hüküm olmamakla beraber idarî rejimin bir ica
bı olarak, bir Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuş
tur. 4788 sayılı Kanunla kurulmuş olan İm mah
keme, halen de görev ifa etmektedir. Ancak,
yuşmazlık tahrikinde bâzı hususların öngörül
memiş olması, uygulamada anlaşmazlıklara sebe
biyet vermektedir. Esasen Anayasa, bu Mahke
menin kuruluş ve işleyişinin kanunla, düzcnlencneceğini âmir bulunmaktadır. 1961 Anayasası
na göre henüz çıkarılmamış ve fakat Meclise
sevk edildiği belirtilmiş olan bu kanun tasarısı
nın biran evvel yürürlüğe konulmasının, uygu
lamadaki bu aksaklıkları gidereceği ümidinde
yiz.
Danıştay binası bu yıl ikmal edilecek ve Yük
sek Mahkememiz rahat bir çalışma yerine kavu
şacaktır. İler ne kadar raporda bir kısım öde
neğin noksan olduğu belirtilmişse de, bilâhara
Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan temasta; bu
ödeneğin binanın kullanılmasına engel teşkil et
meyecek- olan arşivdeki bâzı tahta işlerinin ya
pılmasına mahsus olduğu, bu ödenek bu yıl ve
rilse bile, yıl sonuna kadar sarC edilmek olana
ğı mevcudolmadığı bildirilmiş, bu itibarla Büt
çe Karma Komisyonunda bu dilek dikkat naza
rına. alınmamıştır.
Hizmet içi eğitimin sağlanması, muavinlerin
yetiştirilmesi için Bütçeye konan ödenekler, ön
görülen konferans ücretlerinin kifayetsizliği se
bebiyle senelerden beri sarf edilmekte, dolayısiyle yarının güzide hâkimleri olacak olan arka
daşların, görevlilerin hizmet içi yetiştirilmesine
imkân bulunmamaktadır. Bu itibarla raportör
ler, (E) formülünde Danıştay için konferans üc
retlerinin artırılmasını öngören bir önerge tak
dim etmişler; fakat Bütçe Karma Komisyonun
da dikkat nazarına alınmamıştır. Bu (li) for
mülünde, yeterli profesör ve konferansçı temin
edecek biçimde ücret ödeme yetkisinin, Danıştay
Başkanına yetki verilmesi şeklinde, halledilme
sinde isabet olduğu kanaatindeyiz.
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Danış
tay Bütçesinin, güzide mensuplarına ve memle
ketimize hav ırlı olmasını dilerken, Grubum ve
jalreım adına Yüce Senatoyu saygı ile selâmla
rım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sami Turan, Millî Güven
Partisi Grubu adına, buyurun.
M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri;
Bizde ilk defa Tanzimatın gerçekleştirdiği
ıslahat hareketleri içinde, 1868 yılında kurul
muş bulunan Danıştay, devamlı bir gelişme
seyri içinde olup, 521 sayılı Kanunla bugünkü
duruma gelmiştir.
Anayasamız, ikinci maddesiyle; «Türkiye
Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, de
mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir»
esasını koymuştur.
Okuduğum bu maddenin unsurları arasın
da yeralan ve modern devlet anlayışının gere
ği bulunan hukuk devletinin tabiî bir şartı,
kanun hâkimiyetinin mevcut oluşudur. Kanun
hâkimiyetinin bulunmadığı bir ülkede hukuk
devletinden bahsolunamaz. Kanun hâkimiyeti
ise, kanunların herkes için eşit tatbiki ve ka
nun yollarının vatandaşlara açık bulunması an
lamına gelmektedir.
Anayasamız, idarenin işlem ve eylemlerini
denetlemek ve kanun yolunu açık tutmak maksadıyle Da/mştaya özel bir önem vermiştir.
Bir hukuk devleti olan Türk
Devletinin,
idarî sahada hukuka bağlılığını bir Anayasa
müessesesi olarak kabul etmiş olması, şüphesiz
ki çok isabetli olmuştur. Aksi halde, idarenin
işlem ve eylemlerini keyfilikten kurtarmanın
teminatı bulunamaz.
Konuşmamın başında da temas ettiğim gilbi,
Anayasamız, idarî karar ve tasarrufları keyfi
likten kurtarmak, yürütme organının karşısı
na durdurucu hukukî güce sahip bir yargı sis
temi kurmak amacıyle Danıştaya lüzum gör
müştür.
Anayasamızın 140 ncı maddesinin Danışta
ya verdiği görev ve yetkiler arasında, idarî
uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözüm
lemek; tüzük tasarılarını, imtiyaz şartlaşma ve
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sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen
diğer işleri yapmak dışında, Bakanlar Kuru
lunca gönderilen kanun tasarıları hakkında
düşüncelerini bildirmek esasları da vardır. Böy
lece, Anayasa Mahkemesine verilini esi uygun
görülmeyen istişarî mahiyette bir görev Danıştaya verilmiştir.
Danıştay, Anayasanın kendisine verdiği bu
görevleri; halen Danıştay Genel Kurulu, İdarî
Daireler Kurulu, Dava Daireleri Kurulu, İçti
hatları Birleştirme Kurulu ile dokuzu idarî da
valara ve üçü idarî işlere bakan 12 daire ile
ifa etmektedir.
Danıştaya intikal eden davaların adedi ol(dukça kabarıktır.
Danıştayımızm 1972 yılında dava dairelerin
deki dosya adedi şöyledir: 1971 yılından dev
redilen dava dosyası 48 705, 1972 yılı içinde
gelen 41 812dir. 1972 yılında dosyaların top
lam adedi 90 517'dir. Bunlardan 42 271'i karara
bağlanmıştır.
İdarî işlerde ise, 1971 yılından 959 dosya
1972 yılma devredilmiş ve 1972 yılında ise 3631
dosya yenideni gelmiştir. Bu şekilde 1972 yılın
da Danıştayda toplanan idarî işler dosyası
4 590'ı bulmuştur. Bunlardan 3 254 dosya ka
rara bağlanmış ve 1973 yılma da 1 241 dosya
devredilmiştir.
1972 yılında Danıştayda toplanan dava ade
dinin yekûnu 95 012'dir. Bunlardan 45 525'i
karara bağlanmış ve 50 929'u ise 1973 yılma
devredilmiştir.
Yukarıda arz ettiğim istatistikî
rakamlar
Daıııştayııı iş hacminin çok büyük olduğunu
göstermektedir.
Sayın senatörler, Danıştaya intikal eden da
vaların uzun yıllar hükme bağlanmaması, hak
sahiplerini büyük ölçüde mağdur etmektedir.
Esasen uzun zaman istihsal olunamayan hak,
mâna, mahiyet ve kuvvetinden büyük şeyler
kaybetmektedir.
1961 Anayasamızın Danıştaya ilişkin mad
delerinde yapılan değişiklik nedeniyle ve Ana
yasa değişikliğinin geçici 14 ncü maddesi gere
ğince 6 ay içerisinde değiştirilmesi öngörülen
Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve ge
çici maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı
kanunlaştıktan sonra, Danıştaya intikal eden
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davaların daha süratli ve daha çabuk karara
bağlanacağını ümit etmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, 1973 yılında inşa
atı tamamlanacak olan Danıştay binasının bir
sene daha tehir edilmesini uygun bulmuyoruz.
Sözlerime son verirken, yüce Senatoyu ve
değerli Danıştay mensuplarını şahsım ve Gru
bum adına saygı ile selâmlar, Bütçenin milleti
mize ve Danıştaya hayırlı ve uğurlu olmasını
dilerim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına
Sayın Hüseyin Avni Göktürk, buyurun.
AP GEUBU ADINA HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, yüce Senato
nun sayın üyeleri;
Danıştayımızm 1973 bütçesi münasebeti ile
bu bütçe hakkında AP Senato Grubu adına bâ
zı düşüncelerimi, tenkitlerimi ve temennilerimi
huzurunuza getirmek istedim.
Tabiî Danıştay gibi esasen herkesin çok ya
kından tanıdığı, aslında bir devlet bünyesi içe
risinde küçük gibi görünen; fakat mâna itibarı
ile büyük olan bir müesseseden bahsederken
artık gelenek olmuştur, bu müessesenin başlan
gıcı, doğuşu hakkında birkaç söz söylemek icab etmektedir.
Danıştay, bugün yeni dil terimi olarak ve
«'Kurultay» gibi eski bir kelimeye benzetme ya
pılmak suretiyle «Danışma» kelimesinin de ba
şından «Danış» kelimesini almak suretiyle ya
pılmış olan bir isimdir. Bu, Müessesenin yeni
adıdır. Aslında Devlet Şûrası; daha doğrusu
Şûrayı Devlet olarak kurulmuş bir müessese
dir. Bu bir mânada, hattâ kurulduğu zamanlar
da bile bir meşveret meclisi yani, isminden de
anlaşıldığı üzere şûra, bir heyeti müctemia; ya
ni toplanmış kişiler meclisi ve Devlete muzaf
olduğuna göre, Devletin bir danışma meclisi
olarak bidayette düşünülmüştür. Hattâ bu bi
raz arkaik bir telâkki olarak da düşünülebi
lir; fakat zamanla Fransız
müesseselerinden
kopya edilen bu müessese, yavaş yavaş biraz
daha modernleştirilmek suretiyle kendisine da
nışına fonksiyonunun yanında, bir de idarî de
netim olarak mühim olan başka bir fonksiyon
ilâve edilmiş ve zamanla bu da epeyce gelişmiş
ve nihayet bu içinde bulunduğumuz günlere
kadar gelmiştir. Bugün bu Müessese, Anayasa
ve kamu kuruluşlarımız arasında artık önemli
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bir yer alan bir kurum, hukuk nizamımızda
en önde gelen, vazgeçilmez bir yüksek idarî
kaza müessesesi olarak meydana çıkmıştır.
Danıştay, Şûrayı Devlet adı ile imparator
luk devrinde, benden evvel konuşan Salih bey
ve diğer arkadaşımızın da ifade ettiği gibi,
1 Nisan 1868 tarihlerinde bir fermanla kurul
muştur. Bir adalet divanına muvazi olarak, bir
nevi istişare meclisi gihy. düşünülmek suretiyle
Divanı Ahkâmı Adliye ile beraber kurulmuş ve
Şûrayı Devlet adı ile de 10 Mayıs 1868'de fi
ilen çalışmalarına başlamıştır. Danıştay, bu he
saba göre bir asırdan fazla bir geçmişe sahip
tir ve bu Müessese, 10 Mayıs 1868 tarihinde ku
rulduğuna göre, 100' yıllık mevcudiyetini 1968
tarihinde tamamlamış ve bu yüzyılıncı seneyi
devriyesini tesit etmiş ve bu vesile ile de bü
yük ve güzel bir kutlama kitabı çıkarmıştır.
Bunda Devlet Şûrasının bütün mümasil mem
leketlerde doğuşuna da az çok işaret eden de
ğerli yazılar vardır. Buna Almanca ifade ile
festgabe deniyor. Almanlar, yüzyılıncı veya çok
meşhur yılları ifade eden bir kitap, dergi yazarlarca festlich derler. Böyle bir tesit kitabı
da çıkmıştır. Sanırım ki, muhterem üyelerin
birçoklarında da bu kitap vardır ve muhtevası
nı görmüşlerdir.
Danıştaym Teşkilât ve görevleri de son ola
rak, 31 . 12 . 1964 tarih ve 521 sayılı Kanunla
şöylece yeniden düzenlenmiştir; bunları şöyle
nomenklatör halinde müsaade ederseniz arz
etmek isterim :
«İdarî uyuşmazlıkları ve davaları görüp,
halletmek;
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasa
rıları hakkında mütalâa bildirmek;
Tüzük tasarıları ile imtiyaz sözleşme ve
şartlaşmalarını incelemek •
Başbakanlık tarafından
gönderiılen her
türlü işler hakkında mütalâa beyan etmek.»
Yani 521 sayılı Danıştay Kanununun ve di
ğer kanunların gösterdiği sair işleri yapmak
vazifesi ile yükümlü bir yüksek idare mahke
mesi, danışma ve inceleme organı ve müesse
sesi olarak vasıflandırılmıştır.
Bu yüksek idarî mahkeme hakkında, 1961
tarihli Anayasamızda gayet esaslı prensip hü
kümleri mevcuttur. Ezcümle Anayasanın 140'
neı maddesi Danıştaym kuruluşu, işleyişi, yar-
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gılama ve daire başkanlarının seçimi usulü,
mensuplarının nitelikleri ile atanmaları, hak
ları ve ödevleri, aylıkları, ödenekleri, meslekte
ilerlemeleri, haklarındaki disiplin kovuşturul
ması yapılması ve disiplin cezası uygulanması;
bütün bu hususların mahkemelerin bağımsızlığı
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla
düzenleneceği emredilmiştir.
Burada Danıştaym fonksiyonu ve bu fonksi
yonun, gerek Yüce Meclislerimizce ve gerek
ilim alemince ve gerek herhangi fikir muhiti erince telâkkisi meselesi üzerinde elbette aka
demik kürsülere has münakaşalara girmenin ye
ril yoktur. Zaten bu hususıta çok değerli ve ve
rilmesi icabedecek nispette güzel bilgileri ben
den evvel konuşan Sayın Salih Tanyeri kısmen
vermiş oldu. Binaenaleyh, ben bunlar üzerinde
durmayı lüzumsuz görüyorum. Sadece Mües
sesenin bugünkü varlığını ilgilendiren mesele
ler üzerinde durmak isterim.
Anayasanın 140 ncı maddesi ile Danıştayı
ilgilendiren diğer Anayasa maddeelri ve Ana
yasa dışı maddelerin muhtevasının uygulanışı
neticesinde, Danıştay denetim görevi ile icra
nın ve teşriî uzvun vazife ve yetkileri arasında
maalesef bâzı olumsuz tedahüller meydana gel
mektedir, gelmiştir ve mazide gelenler hakkın
da ela bir hayli yazışmalar, tetkikler, tenkitler
ileriye sürülmüştür.
Şimdi bu neviden aksaklıkların, eksiklikle
rin veyahut belki de bâzı muhitlerce olumsuz
gibi görülen neticelerinin tekrar tahassül ede
meyeceği ümidini taşımaktayım.
Zaman içerisinde herhalde bu neviden te
dahüller ortadan kalkacaktır. Hattâ kanaati
me göre bu neviden tedahülleri ileriye sürmek
veya onlardan bâzı olumsuz neticeler meyda
na geldiğini anlamak ve buna kani olmak yü
zündendir ki, Danıştaym bâzı yetkileri diğer
bir müessesemizin, bilhassa askerlik müessese
sinin özelliklerine, ihtiyaçlarına has bir dene
time muhtaç olduğu gerekçesi ile, şimdi aşağı
da arz edeceğim, yüksek idarî askerî mahkeme
kurulması lüzumu da hâsıl olmuştur. Binaen
aleyh, Danıştay kararlarının, Devlet nizamını
koruyucu, icranın müessiriyetini sağlayıcı, hiç
bir ideolojiye hizmet etmeyen, kanunların ruh
ve metnine uygun yolda tecelli edeceği ümidiI ni de burada tekrar ifade etmek isterim.
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Benden evvel konuşan değerli arkadaşları
mın bu bakımdan, Danıştayın bir nevi müdafa
ası gibi görülen konuşmaları üzerinde de ayrı
ca durmak istemiyorum; fakat bir hakikati bu
şekilde ifade ediyorum. Bundan sonra daha
objektif, idarenin müessiriyetini zâmin, ideolo
jilere sureti kafiyede lakayt birtakım büyük
kararlar vermek vazifesi ile mükellef olduğu
ümidini tekrar tekrar ifade etmek istiyorum.

0:2

sek Senatoya ayrıca tenkitkâr ve temennikâr
şekilde arz olunacaktır.
Danıştay Kurumunun vazifesi ve bu vazife
nin yerine getirilme şekli :
Yine benden evvel konuşan arkadaşlarımın
da temas buyurdukları gibi, bu Müessesenin
vazifesi ve selâhiyetlerinin hudut ve şümulü bir
taraftan Anayasa ile prensip hatları içersinde
belirtildiği gibi, bu görevin nitelikleri ve te
ferruatı ayrıca 521 sayılı Danıştay Kanununun
muhtelif maddeleri ile sarahaten tespit edil
miştir. Bu teferruat üzerinde durarak başınızı
ağrıtmak istemiyorum.

21 . 9 . 1971 tarihli ve 1488 sayılı Anayasa
tadili ile, 1961 tarihli Anayasamızın, Danıştayla
ilgili bâzı hükümleri değiştirildi. Yüksek malû
munuzdur, buradan da geçti. Ezcümle, Anaya
sanın 114 ncü ve 140 ncı maddelerinde Danıştaya dair bâzı yeni hükümler de getirildi. Ger
çekten, Anayasanın değişlik 114 ncü maddesi
ile değişik prensipler konduğu yine yüksek
malûmunuzdur. 140 ncı maddesi, bir başkanla
baş'kanun sözcüsünün, Danıştay üyeleri
ara
sından, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve
gizli oyla seçilebileceğini hükme bağladı. Ay
rıca Başkanın, daire başkanlarının ve Başka
mın sözcüsünün görev sürelerinin 4 yıl olaca
ğını ve bu süre bittikten sonra yeniden seçilme
leri imkânı bulunduğunu da ayrıca tespit etti.

Danıştay, gerek Anayasanın ve gerek ken
di özel kanunuyle, diğer kanunların ve her
türlü mevzuatın kendisine vermiş olduğu va
zifeleri, idarî işlerle meşgul 3 ve idarî dava
larla meşgul daire; ki ceman 12 daireli bir kad
ro ile ve çok geniş bir personelle yürütmek
tedir. Bu Kuruluşun yardımcı unsurlarını da
hesaba, katmak gerekince, hakikaten büyük bir
rutin kuruluş olduğu ve çeşitli yönlerden ısla
ha muhtaç bir müessese bulunduğu da kendi
liğinden ortaya çıkar.
Demin, başlangıçta arz ettiğim gibi, bâzı
bakımlardan arkaikleşeıı ve mütemadiyen -bir
nevi istitale şeklinde büyüyen, mahlûkat gibi
büyüyen, büyüyen; işte gördüğünüz gibi 12
daireli kocaman bir kuruluş haline gelen bu
Müesseseyi, birçok bakımlardan herhalde gü
nün jargonuyle reforma tabi tutmak; ıslah et
mek, yani işleyişini kolaylaştırmak ve oradaki
zorlukları bertaraf etmek bakımından herhal
de maksada elverişli olsa gerektir.

Aynı 140 ncı maddede yapılan diğer önemli
bir değişiklik de biraz evvel arz ettiğim, aske
rî şahıslar Danıştayın idarî yargı denetiminden
çıkarılarak, bu denetimin yeni kurulacak bir
askerî yüksek idare mahkemesince yapılacağı
nı ve bu askerî yüksek idarî mahkemesinin ku
ruluşumun, işleyişinin, yargılama usullerimin,
başkan ve üyelerinin nitelikleri ve atanmaları
nın, disiplin ve özlük işlerinin, hâkimlik temi
natının askerlik hizmetlerinin gereklerine, özel
liklerine ve ihtiyaçlarına göre ayrı özel bir
.kanunla düzenleneceği de tespit edilmiş oklu.
Nitekim bu kanun, Danıştay Kanununun bu
410 ncı maddesinde öngörülen ve münhasıran
askerî şahısların yargı denetimi ile vazifelen
dirilen askerî danıştay; yani askerî yüksek
idare mahkemesi de 4 . 7 . 1972 tarihli ve 1602
sayılı Kanunla kurulmuş ve halen vazifesine
devam etmekte bulunmaktadır. Bu Kanun, mü
himce ve büyükçe bir kanundur. 96 maddelik
geniş ve etraflı bir kanundur. Bu Kanun, esa
sen Millî Savunma Bütçesinin şümulü içerisin
de mütalâa edilmek icabettiğinden, bu hususta
teferruat hükümleri herhalde yeri gelince Yük-
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Danıştay dairelerinin teşkilât ve vazifeleri
ve yargılama usulleri 521 sayılı Kanunla belli
dir. Ancak, gerek 1971 tarihli Anayasa tadilleriyle, gerekse Personel Kanunuyle konulan bir
çok yeni esaslar dolayısıyle 521 sayılı Danış
tay Kanununda önemli değişiklikler
yapmak
icabediyor. Danıştay Kanununda yapılması gerekli bu değişikliklerin yakın zamanda Meclislere getirilmesi için Danıştay Başkanının reisliği altında; ki büyük bir komisyonda ciddî
hazırlıkların yapılmak üzere olduğunu da biliyoruz, bu Kanun, arkadaşlarımızın da ifade
ettikleri gibi sanıyorum Meclise gelmiştir. Esaso:ı bu hazırlıkların yeni Anayasaya göre, yani
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tadilâta göre, 20 . 3 . 1972 tarihine kadar ik
mal ve intacı da lâzım idi.
Danıştaycla hizmet mütemadiyen çoğalmak
tadır, genişlemektedir. Elimizde istatistikler
var. Belki de istatistikler cümlenizin de manzum olmuştur. Bu istatistik!erin hepsini okumak çok zaman da alır. Yalnız, meselâ seneden seneye devrolaıı dosya sayısı, 1971 de, idarî dairelerde, 959 dosva olmasına mukabil,
1972'de 1 241 olmuş. Askerî Yüksek İdare Malıkemesi de ayrılmış, işler bakımından bir halifleme lâzım iken dosya sayısı artmıştır.
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leketlerle, kıyas ettiğimiz zaman bu biraz şinuvaze gibi gelir der Avrupalılar. Muhterem ar
kadaşlarım, gülünç gelir. Onun için bunun mut
laka başka tedbirleri olmak lâzım.
j
j
j
:
;
;
{
i
İ
i

Aynı şekilde, dava dairelerinde de 1.971'de
(Yalnız devirden bahsediyorum.) 48 505 devir
varken, 1972'de 49 6S8 devir olmuş. Yani bu
da mütemadiyen artıyor.
Bunun gibi, gerek devir, gerek çıkan dosyalar; yıl içinde gelen ve geçen yıldan intikal
eden dosyalar şöyle bir mukayese edilirse, yani
bu istatistikler dillendirilirse görülür ki, Danıştayda mütemadiyen yığılma var. Diğer bütün
adlî müessesatımızda olduğu gibi maalesef burada da dosyalar artmaktadır.
Bu demektir ki. bir devletin esası, temeli
olan adalet işi süratle yapılamamaktadır. Biriken evrak tabiatıyle seneden seneye devrettikçe, o vakit davalının da. davacının da sa
bırları mütemadiyen tükenmektedir. Halbuki
biz her verde ve her zaman daima Arapça ifa"
.
desivle «El adlû esasül mülk.» Türkçe ifadesivle «Adalet mülkün temelidir» deriz. Aslında
«Adalet» değil, «Hükümranlık» mülkün temeli.
dir. Çünkü bu Latince bir tâbirden alınmıştır,
«Justita Fondamentum "Regnorum»; yani «Hükünıranlığm temeli adalettir», «Devletin te
meli adalettir» demek lâzımken, biz «Adalet
mülkün temelidir» diyoruz. Xe ise, aşağı yu
karı aynı mânaya gelir; ama bu kadar geciken
adalet, mülkim temeli olur mu? Yüksek He
yetinizden, elbette «Olmaz» cevabı mefruzdur.
Kanaatımızca Danıştaydaki bu yığılmayı

Vaktiyle, millî mücadele zamanında, Devlet
Şûrası İstanbul'dan Ankara'ya getirildi ve o
zaman Devlet Şûrasında ben de âcizane, âza
mülâzım olarak çalıştım. O zaman 3 dairesi
vardı, Ekrem Beyefendi bilirler; Tanzimat,
Mülkiye ve Dâvi daireleri. Daireler büyüdükçe
büyüdü. Bu daireleri çoğaltmak yanında her
halle daha başka çok tedbirler, cezri tedbirler
olsa gerektir. Bunu arayıp bulmak lâzımdır.
Kanaatımızca bu tedbirler de vardır ve dünya
daki müşabih müesseselerde de bu tedbirlerin
emsalini bulmak mümkündür.
Mamafih Danıştaydaki müterakim dosyala
rın kabarmasını da Personel Kanunu az çok
etkilemiştir, bunu da arz etmek isterim. Bu
teraküm Personel Kanunu yüzünden artmıştır.
Danıştaya o kadar çok müracaat olmuştur ki,
bu da büyük bir kabarıklık vesilesi sayılabilir.
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Bu teraküm durumunu önlemek âcil tedbir
] lere ihtiyaç göstermekte olduğuna göre, bu
j tedbirlerin başında ezcümle alt kademeli idare
j mahkemelerini mülâhaza etmek lâzım. Her se
ne bütçe münasebetiyle bütün sözcülerimiz; her
I partinin sözcüsü bundan bahseder, fakat bir
| türlü bunu biz aksiyon haline getiremiyoruz.
i Muhterem Hükümetten bunu son dilek olarak
i telâkki etmelerini, kabul buyurmalarını ve ar
j tık alt kademe idarî mahkemelerinin, idarî mü
esseselerinin realizasyonunu, kurulmasını te
i
min buyurmasını, dilekler arasında da ayrıca
i
arz edeceğim gibi, bu vesileyle de rica etmek
j
teyim.
Ayrıca iç bünyede görevin daha süratli ve
verimli şekilde ifası için işlerin daireler ara
sında tevziinde de bir eşitlik, bir adalet (Ki,
bu tabiatıyle iç idareye iç bünyesine müteallik
bir meseledir.) temenni etmekteyim. Çünkü,
bunu bâzı ilgililerinden de işittim; haber al
! dım ki, bâzı dairelere az, bâzı dairelere çok iş
önlemek yalnız bir tek tedbirle olmaz; yani | düştüğü ifade edilmektedir.
Müesseseye daire ilâve etmekle bu is bitmez.
Sonra, çalışma tekniği • de, dünyanın her
Nitekim Temyizde de böyle; ilâve ede ede en
y:-rinde, böyle kütle olarak iş görülen
yer
nihayet 20 daireye, 21 daireye çıkardık. Şimdi
lerde bunların formülleri
vardır,
formülleri
burada da 12 daire oldu; her sene bir daire
vardır, kısaltılmış şekilleri vardır. Birçok dava
daha ilâve etmek suretiyle bu da 20 daireye i larda bir tek satırla meseleyi haMetmek ıııümkadar çıkarsa ne olacak'? Mümasil memleket- i
lerle; nüfusları bizimkinin 2 - 3 misli olan mem- j
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kündür. Kazaî meselelerde de böylelir.
Adlî
mercilerde de bâzı ihtilâflar vesilesiyle bu ya
pılabilir. Binaenaleyh böy.je .muhtasar, matbu
formüllerle veya formüllerle de işleri kısaltıp
hemen çabuk çabuk iş çıkarmak mümkün ola
bilir.
Bu vesileyle, Danıştaym iç bünyesinin bi
limsel ve uygulama faaliyeti bakımından olan
bir meselesine temas etmek isterim: Danıştayımızın personel yetiştirme usulü cümlemizin
malûmudur. Orada, bugün ne kadar mülkiyeden
mezun üye var, ne kadar kanun sözcüsü var,
ııe ıkadar idareci var, ne kadar yardımcı v,ar;
bütün hunlar istatistiklerde malûm.
Ben şahsen derim ki, çok ehliyetli, daha çok
ehliyetli, hukukçu ve hâkimlik kudret ve faali
yetini haiz üyelerle Danıştaym takviyesi halin
de, bu müesseselerin görevinin ifasında daha
müspet, daha âdil ve daha hukukî
neticeler
almak mümkündür. Çünkü öyle daireler bili
rim ki, o dairelerde yalnız idareci arkadaşları
mız vardır. Bunların hepsini de hepimiz bili
riz; yani vazifelerini hüsnü ifa etmemiş olmak
giıni bir şeyden hepimiz de münezzehiz, hepsini
de tenzih ederim. Yalnız, derin hukuk bilgisi,
hukukçu]arın da malûmları olduğu üzere, bir
hukukî formasyon işidir; münhasır hukukî for
masyon işidir. Devlet idaresi başta hukuktur.
Binaenaleyh hukukun; müspet hukukun, pozi
tif hukukun metinlerine, pozitif hukukun tat
bikatına, metnine ve ruhuna iyice nüfuz etme
dikçe ve bunu tatbikatla tecehhüz etmedikçe,
sanıyorum ki, karar vermek biraız zordur. Netekiın, hâkimlik mesleğine başlayan çok değer
li hukukçularımız, talebelerimiz ilk yıllarda çok
müşkülât çekerler; fakat zaman geçtikçe alışır
lar. İlk yıllarda en ufak bir vesikayı ihzar et
mekte bile zorduk çektikleri halde, sonradan
'bütün büyük hukukçularla mesele'leri müzake
re edecek, münakaşa edecek dirayet ve kifayet
gösterirler. Binaenaleyh, bence dairelere mut
laka hâkimlik veya avukatlık yapmış, tecrübe
sahihti kişilerin de alınması ve bu yolda, hattâ
icabcderse kanunlarımızda, bâzı yollar bulun
ması yerinde olur. Zira her dairede bu yük
sek hukuk tahsil ve formasyonu almış, hele hâ
kimlik ve avukatlık niteliğinde pozitif huku
kun uygulanmasında alışmış, yetişmiş, tecrübe
sahibi olmuş kişilerin Danıştay kanarlarının
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hukukîliğinde şaşmaz bir teminat teşkili ede
ceği kanaatini taşımaktayım.
Bu vesile ile Yüksek Senato üyelerine bir
hatıramı anlatmak isterim. Ben tesadüfen Lond
ra'da bulunduğum zaman adlî meşeleri de tet
kikle az çok uğraştım. Orada vâki olan tetkikatım neticesinde •muttali oldum ki, İngiliz
lerin bütün yüksek hâkimleri, yüksek avukat
lardan seçilmektedir ve hattâ bu .avukatlar doğ
rudan doğruya 'mahkemeyle temas etmezler. İş
adamlarıyle, davalılarla başkaları; canceller ba misler ayrı ayrı - temas ederler. Binaena
leyh, başkaları hazırlar ve bu yüksek avukatla
ra. 'getirirler, avukatlar da hâkimlerin huzuru
na. götürür. O hâkimler ki, avukatlıktan
gelmiş olan hâkimlerdir. Bunu söylemekten
maksadım., her halde müessesemizi hukukî ba
kımdan takviyeye .medar olur düşüncesi yi edir.
Yatırımlara gelince; Danıştay esasen bir ya
tırım müessesesi değildir ,bir hizmet müesse
sesidir. Bunun yeıgâne yatırımı, kendisinin binasıdrr. Bir bina, o da beş seneden beri maale
sef yıları hikâyesi olmuş, bir türlü hitenıeıriştir.
Şimdi, 1973 malî yılında uygulanmasına (baş
lanan program - Bütçe tatbikatı olarak Da. :ıştay Bütçesinde 11 344 000 liralık bir ödenek
ayrılması icabederken, bu ödenek bütçede dü
şürülmüştür; 7 milyona indirilmiştir. Gerekçe
sini Sayın .Salih Tanyeri gayet güzel izah etti.
Fakat benim ümidim, bu sene binanın maalesef
'biteceği merkezinde yine de değildir. İnşallah
gelecek sene bütçesinde de bu neviden bir sözü
tekrar etmek mecburiyetinde kalmayız.
Danrltay bugün, hiç de resmî daireye olmaya
•elvnişld bulunmayan, apartmandan bozma bir
yüksek binada ((ki, ayrıca o binaya :inip çı)kmak
da bir mesele.) 651 319 lira kira üe (kiracı olarak
çalışmaktadır. 5 seneden beri 2,5 milyon eder.
Belki de Danıştay, hizmet birasının maliyetinin
aşağı yukarı yarısını bu şekilde yeni binaya gi
rinceye kadar kira olarak ödeyecek.
Dani'şıtayda harcamalar, kanundana ve plâna
uygundur; zamanında ve yerinde yapılmıştır. Bu
kurumun, Petrol Ofisine ve hastanelere olan
borcunu ve sosyal transferler mahiıyetli ihtiyaç
larını karşılamak üzere bu senenin bütçesine, ge
çen yıldaiki gibi bir tahsisat konmuştur, elbette
tasvibi yerindedir.
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Kadrolarda, işleri aksatacak bir noksanlık ;
yoktur. Yukarıda da arz ettiğim gibi, esasen hiz
metin bir kısmı başka vülkseık bir müesseseve in- :
tiıkal ettiği için de, nispî bir ferahlama olması lâ
zım ilken, maalesef yine 'daha evvel de arz ettiğim
gibi, dosyalarda kabarma, yıllık dosya devirleri- s
nin mütemadiyen genişlemesi gibi bir vakıa ile
karşı, .'karşıya bulun/maktayız.
j
Yeni bütçe te/klifleri bakımımdan arkadaşları- ]
ımm tekliflerine ben ile candan katılıyorum. Bir j
kere, hizmet 'binasının ikmali her halde yenine
oku'.

Basınızı ağırıtacağı için vazgeçtiğim bir lis
tem var. Burada aşağı yukarı bugün memlekette
hükümran olan 17 çeşit idare veya herhangi bir
suretle idare ile ilgili müessese, mevcuttur. Bu mü
esseselerin ıbir kısmı Osmanlı Devletlinde müıutakil, Osmanlı Devletinden bize gelmiş olan ve âde
ta gelenek halinde yaşayan; bir kısmı kanunsuz,
kanuna lüzum görmeden kurulmuş, tradisyonel
bir ımües-ese gibi çalışmakta devam eder. Bir kıs
mı da yine bâzı nizamnameler, bâzı talimatlar,
bâzı eminlerle işleyen 17'ye yakın müessese var
dır fki; ikinci derecede idare mahkemeleri kurul
duğu takdirde bu müesseseler ele bir tasfiyeye ta
bi tutulmuş olur. Sanıyorum aynı .zamanda da
netice olarak, Danıştayın bir yüksek idare 'mura
kabe mercii, yüksek 'mahkeme fonksiyonu daha
kolaylıkla ve ilaha az kadro ile daha.az 'daireler ile
yerine getirilmiş olur.

O : 2

Danıştay bütçesinin (memleketimize, Danıştay
Müessesesine hayırlı olması temennisiyle, A P.
Senato Grubu adına yüksek Senatoyu hürmetle
selâmlarım. (Alkışlar)

Danıştayın geçen yılki bütçesi de tasarruflu
olımuştui'.
1972 yılı bütçesinle kanun sözcülerinin ve baş
yardımcı 1 arın kuns •giderlerini karşılamak üzere
(R) formülünden 'konan tahsisat maalesef kullanıkmaımıştır. Kullanıma imkânı elvermediği için
bu ödenek kuFanılamaımıştır. Bu sene bu kifayetsizliği gidermelk her halde yerinde olur.
'

Tedavi ve ölüm •giderlerini kâfi görmemek
lâzımı gelir. Esasen tatbikatta, 'bugüne .kadar her
sene «tedavi ve ölüm giderle^» diye (kabul edilen
miktar daima aşılmıştır. Aşıldığına göre bu mik
tarın, teklif veçhile, çoğalt dm asında isabet al
ışa gerektir.
İdarî ve malî kaza mercii erimi kapsamak üze
re 'aşağı iler ecel i bir idare 'mahkemeleri kurulması
ve eldeki kanunun bir an evvel çıkarılması te
menniye şayandır.
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BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerinde
grupları adına söz alan sayın üyeler görüştüler.
Baika süz talebi?.. Yok. Bu itibarla buyurun Sa
yın Balkan.
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet
Senatosunun sayın üyeleri;
•Bütçe görüşmelerinde, Cumhuriyet Senato
sunda vukua gelen yarım günlük bir gecikmeyi
de gö'zönüncle tutarak, çok kısa mâruzâtta buluna
cağımı.
Sözle1 •imin başında her şeyden evvel, Danış
tay 'bütçeleriyle ilgili olarak üç grup sözcüsü sa
yın senatörün, Danıştayın Devlet mekanizması
içindeki önemli yerini ve görmekte olduğu yük
sek vazifeyi belirten ve bu açıdan Danıştay iıçin
övücü sözler söylemelerini büvük şükranla karşı
ladığımı, bu görüşlere avnen iştirak ettiğimi be
lirtir ve kendilerine teşekkürlerimi sunanım.

Bir yanlış anlamayı da hemen tashih etmek
ihtiyacını hissediyorum. C. H. P. Grubu adına ko
nuşan Sayın Salih Tanyeri beyefendi, «Dün ak
şam Sayın Başbakan, Danıştay ile ilgili olarak
Anayasalla yapılan değişikliği yeterli görmediğini
beyan ettiler» dedi. Tahmin ediyorum bunda çok
ıbariz 'bir yanlış anlaşılma var. Sayın Başbakan
böyle bir şefi ifade etmediler. Dün akşam yapı
lan görüşmelerde bir grup sözcüsü, Hükümetin
aşırı alkımlarla, ilaha müessir bir şekilde mücade]
e etmesini, özellikle Devlet mekanizması içine
sızmış aşırı akım mensup 1 arının ayıklanmasını.
tomizleıiimesini, istediler. Başbakan buna verdiği
cevapta, Hükümet'n bu konu üzerinde hassasiyet
le durduğunu, ancak bir hukuk Devleti içimde el
de mevcut kanunî imkânlarla bu mücadelenin ve
ayıklanmanın yapıldığını; meselâ bir noktada
karşımıza Personel Kanununun çıktığını ve aka
binde birçok 'kimsenin kanunların
kendilerine
L
:""i-difh hakkı kudaneTdk Da^ıştava girtiğini ifa
de ettikten sonra, «ge^en sene vapd^n Anmana
değişikliği ile 114 ncü maddede bir değişiklik
yapıldı, buna paralel olarak da 521 sayılı Kanun
değiştirildi, huzurunuzdan yeni geçti. Tahmin edi
yorum ki, bundan sonra icra bu hususta da daha
i geniş bir yetkiye sahibolacalktır, daha aktif olma
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iskânına kavuşacaktır» dedi. Gayet kesin olarak
hatırlıyorum. Yoksa, yeni bir değişiklik yapılması
zorun!uğunıı duyuyoruz gibi ifadede bulunmadı-

O

bir an önce çıkması lâzım geldiği temennisini iz
har buyurdular. Tamamiyle yerinide bir temenni
dir. Ancak, bu tasarı Hükümetçe hazırlanıp Yü
ce Parlâmentoya sunulmuştur ve Millet Mecli
sinde kabul edilen bir önerge üzerine de, işin da
ha süratle intacı için bir geçici komisyon kurul
muştur. Tahmin ediyorum ki, bu toplantı yılı için
de bunun kanunlaşması imkânı vardır.

lai'.

Sayın hatiplerin bugünkü bâzı temenni ve
tenkitlerine de çak kısa cevap vermek isterim.
Hemen hemen üç sayın senatör ide Danıştay bi
nası inşaatı ile ilgili tenkit ve temennilerde bulun
dular. Tabiî bu tenkitlerinde çek haklıdırlar. Danıştaym bugün işgal ettiği ve kira ile tutulmuş
ol a ıı binası bir yüksek mahkeme olacak nitelikte
değildir. Orası mesken olarak inşa edilmiştir; za
ruretler Danrştayı oraya götürmüştür. Beri ta
raftan bina inşaatında da, maalesef memleketi
mizde srk sık görülen birtakım -aksaklıklar olmuş
tur; müteahhitle ihtilâflar çıkması ve işin gecik
mesi gibi.
Ancak, sizi temin edebilirim ki, sayın Bayındırlrk Bakanı arkadaşımız bu bina inşaatı ile
şahsen ve yakından ilgilidir. Bana, bu bütçeden
evvel kendisiyle görüştüğümde, binanın önümüz
deki; yani bu yıl Cumhuriyet Bayramına, Cum
huriyetin 50 nc.i yıldönümüne yetiştirilmesi için
büyük caba sarfedildiği" ve ümitli olduğunu söy
ledi. Nk'kinı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüsökrker. bu vaadi ve bu sözü sizin huzurunuzda
da tekrar edeceğini talimin ediyorum.

Adalet Partisi Grubu sözcüsü, 521 sayılı Ka
nunun da Anayasaya paralel olarak süratle değiş
tirilmesi gerektiğini söyledi. Zaten bu değişiklik
yapılmıştır. Millet Meclisinde kabul eolilidi, Sena
toda bir değişikliğe uğradı, geçici komisyona gitti.
Bugünlerde tekrar Millet Meclisinde görüşülecek
ti?
Gene ısrar edilen temennilerden bir tanesi de,
uyuşmazlık mahkemesi kurulmasıyle ilgili kanun
tasarısının süratle çıkarılmasıdır. Bu tasarı da
Meckse sunulmuştur ve Meclis gündemindedir.
Tahmin ediyorum ki, önümüzdeki aylanda, belki
bütçeden sonra Parlâmentonun bu önemli kanun
üzerine de süratle eğilme imkânı olacaktır.
Bu sözlerimin başında yaptığım vaade uyarak
çok kısa bir mâruzâtta bulunmakla yetiniyorum.
Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunarım.
(Alkışlar)

S?Amı senatörler Danıştaydaki iş birikimin
den bahsettiler, doğrudur. Sayın Hüseyin Avni
Gö'kkivk br-r?femli de. «Bunun halli için tek bir
eare yoktur.» dedi. bu görüşüne tamamiyle ka
tılmamak mümkün değildir, tam aksine tamamiyle
katılmak yerinde olur.
Yalnız tahmin ediyorum ki, bu iş birikiminden
dolayı Danışt ayı kınamak da mümkün değildir.
Demekki. bu toplumdaki bir huzursuzluktan ve ida
rî mekrukmanın, üzerine sorumluluğu alarak
bâzı işleri Danrştaya gitmeden halletme yetene
ğinden henüz yoksun olmasından ileri gelmekte
dir. Nitekim, ben şahsen bir resmî kuruluş bili
yorum. müracaat eden hak sahiplerine c/c 90 ret
cevabı veriyor ve ret cevabı vermekle de kalmı
yor; Danıştaya müracaat için hazırlanmış formül
halindeki dilekçeyi de birlikte veriyor. Bu dava
lar Danıstavda c1c 99 kazanıhvor; üst elik idare
avuıra 1 ücretine, malık: em e masrafına mahkûm
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BAŞKAN — Komisyon söz istiyor nru efen
dim!..
BÜTÇE KARMA. KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) —
Hayır. Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN —• Başka söz talebeden
dan bölümlere gecivoruz.

olmadığın

Danışitaiy
Bölüm
(Trog.)

oluvor
Konuşan bütün sayın senatörler alınacak ted
bir arasında idare mahkemeleri kanun tasarısının
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Lira

101
Genel Yönetim
BAŞKAN — Kabul edenler.
Kabul edilmiştir..

791 021
Etmeyenler..

102
Destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler.
Kabul edilmiştir..

14 982 113
Etmeyenler..

111
Yargı
BAŞKAN — Kabul edenler.
Kabul edilmiştir..

21 901 155
Etmeyenler..

O. Senatosu
Bölüm
(Prog.)
112
Danışma ve inceleme
'BAŞKAN — Kabul edenler.
Kalbul edilmiştir..
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Lira

3 344 970
Etmeyenler..

Hizmet programlarında dağıtılaımaıyan transferler
210 000
BAŞKAN — Kabul edenler.
Etmevenler..
Kalbul edilmiştir..
900

Danıştay Bütçesi üzerindeki görüşmeler böy
lece sona ermiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim.
D) TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
BAŞKAN — Şilindi Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü bütçesini tetkikinize sunuyorum.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesin
de C. H. P. Grubu aıdına Sayın Mehmet Ali Pestilci, M. G. P. Grubu adına Abdüllkeriım Saraç
oğlu, A. P. Grubu aıdına da Payın Mümin Kırlı
söz almışlardır. Başkaca isöz talebeden henüz yok
tu/.
Sayın Mehmet Ali Peıstllci'L Yoklar.
Sayın Abdülkeriım .Saraçoğlu buyurun efen
dim.
M. G. P. GRUBU ADINA ABDÜLKERİM
SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, sayın
arkadaşlarını;
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 3973
malî yılı bütçesi doîayısıyle bu bütçe hakkın
da Millî Güven Partisi adına görüşlerimizi
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Grubum adına Yüce Senatoyu saygı ile selâm
larım.
Muhterem arkadaşlar, toprak davası az
gelişmiş ülkelerin on başta halledilmesi lâzımgelen sorunlarından birisidir. Bu sorun.
memleketimizin de temel problemleri arasın
dadır. Bu nedenle günümüzün aktüel konusu
olan toprak - insan ilişkileri üzerinde kısaca
durmak istiyoruz.
Bir Devleti Devlet yapan en mühim iki
unsur vardır. Bini toprak, diğeri vatan dedi
ğimiz bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar
dır. Devlet mekanizmasını ellerinde bulunduranların, evvelâ üzerinde yaşanılan ve Dev
letin hükmü ve tasarrufu altında bulunan bu
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toprakların miktar ve niteliği ile bu toprak
la? üstünde yalayan insanların nüfusu ve bu
nîuusun özelliklerini tespit etmesi lâzımdır.
Günkü, bir devlette bütün sosyal, ekonomik
gelişmeler bu iki unsur nazarı itibare alınarak
düşünülür ve plânlanır ve nihayet bu plânlar
tatbike konur.
Bizde, beş senede bir yapılan nüfus sayımı
ile Anavatanımız üzerinde yaşayan
insanlar
hakkında kati bir bilgimiz olmaktadır. Fakat
üzüntü ile söyliyeyim ki, üzerinde yaşadığımız
bu mübarek topraklar kablonda kati, kesin
bir bilgiye sahip değiliz. Topraklarımızın % 60'ı
tapusuzdur. Tapulu olanların da ekserisi şehir
lerdedir. Köylerde tapusuzluk nispeti daha
fazladır. Tapusuz arazi hakkında da katı bilgi
miz yoktur. Tapulu gayrimenkul'erin de tapu
ları noksan ve ihtiyaca elverişli değildir. Hu
dutlar ve maliklerde sarih değildir, hakiki dö
nüm miktarlarım da göstermekten uzaktır.
Toprak ve Tarım Reformu tatbikatına baş
layacağımız bu senelerde Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğüne çok mühim görevler düşmek
tedir. Bu vazifeleri iki gurupta toplayabiliriz.
Birinci vazifesi, belediye sınırları dahilindeki
gayrimenkullerin kadastrosunu yapmak ve be
lediye sınırlan dışındaki gayınınenkulkrden,
tapuda, kayıtb bulunanların kavillerini yenile
mek. tapusuz tasarruf edilenlerin de zilyetlik
esaslarına göre kayıtlarını tesis ve plfndarım
hazırlamaktır.
İkinci vazifesi de, yukarda arz ettiğim tes
pit ve tescil d u r a n taşınmaz rnrdlar üzerinde
yapılan her türlü hukukî tasarrufları tanzim
etmek, kaydları intikal ettivmek ve sicillerde
meydana gelecek değişiklikleri deftere işlemek
tir.
Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğünü, memleketimi
zin sosyo - ekonomik davalarının halli bakı
mından öncelikle ele alınması lâzım gelen sü
rekli çalışma ve ağır mesai beklemektedir. Bil
hassa toprak Reformu Kanununun mkarılıp
tatbik edileceği bu şenel erdo vazifesi deha da
ağırlasacaktır. Bundan dolayı bu Geme! Mü
dürlüğe, yüklendiği görevin ağırlığı ve mesu
liyeti nispetinde alâka gösterilmesi, ihtiyaç
larının öncelikle temin edilmesi ve her türlü
maddî ve manevî destekten mahrum bırakıl
maması 1 azimdir.
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Bunun için.Millî Güvem Partisi olarak, aşa
ğında arz edeceğimiz temennilerin bütçe imkân
larının müsaadesi nispetinde ele alınıp, önce
likle yapılmasını temenni ederiz.
1. — Kayıtlara göre Arap harfleri ile yazdı
45 milyon tapu vardır. Bunların bir an evvel
yeni harflere tercüme edilmesi lâzımdır. Bunun
için de uzun bir mesaiye ihtiyaç vardır. Arap
harflerini bilen mütercimlerin adetleri gün
geçtikçe de azalmaktadır. İşin bir an evvel bi
tirilmesi için, bunlara fazla, mesai vererek ge
ce gündüz çalıştırmak zarurîdir.
2. — Tapu Dairelerinin, tapu sicillerini mu
hafaza ederek ve çalışabilecek duruma getiril
mesi lâzımdır.
3. — Tapu ve kadastro ihtilâflarının sürat
le halli için, tapulama mahkemelerinin çoğal
tılması zarurîdir.
4. — 1973 yılında motorlu taşıt ihtiyacını
teminde, Devlet Malzeme Ofisinin bu Genel
Müdürlüğe öncelik tanıması zarureti vardır.
5. — Fotogranıetri metodunun uygulaması
na dayalı plân ve programının aksamaması
için, 1972 yılında satın aldığı iki uçak için lâ
zım ge'eıı personel kadrolarının behemal veril
mesi gereklidir.
6. — 1967 - 1970 yılında (R) cetveline uy
gun olarak ödenen ve fakat 1971 yılında kesi
len fazla mesai ücretinin tekrir
verilmesini,
Toprak Reformu çalışmalarının aksamaması
bakımın •'"lan zarurî görüyoruz.
Sözlerime son verirken. Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin hayırlı olmasını di
ler, Yüce Senatoya ve Tapu Kadastro Cami
asına Millî Güven Partisi adına saygılar suna
rı in.
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Pestiici?.,
Yoklar.
Adalet Partisi Grubu alma sayın Mümin
Kırlı, bulunmadığından. genel Grup adına Fa
ruk Kmaytürk. buyurun.
AP GRUBU ADTKA ü. FARUK KINAVTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri;
Adalet Partisi Grubu adına Tapu ve Kadastri) Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde gö
rüş, temenni ve tenkitlerimiz arz etmek üzere
huzurunuzda bulunmaktayız.

|
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1973

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmalarıyle memleketimizde mülkiyet hukukuna
savTinın tam aulamıvle yerleşmesini temin
e"!en mümtaz genel nıüdürlülderirıizden birl-Hir

I

Çalrmalarıyle, arazi ihtilâflarında, mahke
melerimizin âdil ve çabuk karar verme imkân
larının sağlanmasına büyük yardımı olan bir
kuruluşumuzdur. Böylece mülkiyet ihtilâfların
da, aileler arasında kan davalarına kadar va
ran geçimsizliklerin ve sosyal düzensizliklerin
büyük ölçüde ortadan kalkmasını, bu Genel
Müdürlüğümüz çabşmalarıyle önemli bir şekil
ci e ö nl e m e k t e dir.
Ayrıca, arazi üzerinde gerçek vergilendir
me imkânları, ortaya çıkacağı gibi, Toprak ve
Tarım Reformunun tatbikinin kemaliyle müm
kün olabilmesi, yine bu Genel Müdürlüğün
ealu'ma-armın verimli olmasına bağlıdır.
Bu nedenlerle, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün hizmetlerini kolaylaştırmak ve is
tenilen sonucu lâyıikıyle alabilmesi için Devle
tin ve ilgili bakanlığın gerekli imkânları sağla
malarının lüzumuna inanmaktayız.
Tapulama isleri; 5602 sayılı Tapulama Ka
nunu ile 1950 yılında başlanılmış olan tapulama
faaliyetlerinin amacı, köylerdeki tapulu gayrimonkullerin tapulama kayıtlarını yenilemek ve
tapusuz tasarruf edenlerin zilyetlik esaslarına
göre kayıtlarını tesis ve plânlarını düzenlemek
tir. Tapulama isleri 1950-1955 yılları arasın
da klâsik metotla şerit, pusula, ve takeonıetre
gibi âletlerle yerden yapılan ölçülerle devam
ettirilmiş; 65S7 sayılı Kanunla ileri nremlcketlerin uyguladığı fotogrametrik metoda geçiril
miştir. Halen tekniğin icap ve zaruretleri gözönünde tutularak, 14 bölgede klâsik, 83 bölge
de fotogranıetri ve 15 bölgede de fotogramotri
ve klâsik olmak üzere, 112 bölgede 600 ekip
halinde tapulama çalışmalarının devam ettiği
bildirilmektedir. 112 bölgeye ilâveten, bu bölge
lere e ayrıca 290 yerde yetkili olarak tapulama
faaliyetlerin sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.
Tapulamanın başladığı tarihten 1 Kasını 1973
tarihine kadar 10 687 köyün tapulaması ele
alınmış ve bunlardan 9 400 köyün tapulaması
menkullerin tapulama
faaliyetlerinin a.maeı,
tamamlanmış, ayrıca 246 köyün de tahdit ve
tespiti bitirilerek tapuya devir haline getiril
miştir,
278 —
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Halen 1 037 köyde tapulama devam etmek
tedir. Buna göre 10 512 277 parsellik tahdit
ve tespit yapılmıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Plâna göre, ülkemizde
tapulaması yapılacak olan saha 440 bin Km'2
olarak öngörülmüştür. 1972 senesi sonuna ka
dar 118 bin km. karelik alanın tapulamasının
bitirileceği anlaşılmakta olup, geri kalan 290
bin km. karelik alanm tapulamasının 1987 yı
lma kadar bitirileceği plânlanmıştır.
Kadastro islerine gelince: 2613 sayılı Ka
dastro ve Tapulama Tahrirî Kanununa göre yü
rütülmekte olan kadastro ve çalışmaları, il ve
ilçelerin belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin hakikî ve hukukî durumlarını tespit,
plâna dayalı ve Medenî Kanunun aradığı nite
likteki tapu kütüklerinin düzeltilmesi ve korun
ması amacını gütmektedir.
Bugüne kadar 43 il ve 88 ilçenin kadastrosu
yapılarak, 1 Aralık 1972 tarihine kadar
1 599 879 parsellik tapu sicilleri tesis edilmiş
tir. 1972 malî yılının sonuna kadar ayrıca 3 il
ve 5 ilçenin kadastrosunun bitirileceği anlaşıl
maktadır, Halen bu işleri yürütmek üzere 19 il
ve 45 ilçede 64 müdürlük halinde, bu müdür
lükler^ bağlı ve yetki ile 1 il ve 15 ilçede olmak
üzere,. 80 bölgede kadastro işlerine devam olun
maktadır. Kadastrosuna devanı olunan 20 ilden
3'ünün esasen kadastrosu yapılmış olup, bu
günkü mukayeseye göre, sonradan genişleyen
belediye hudutları içindeki gayrimenkul 1 eri e
ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
Üçüncü Beş Yıllık Plâna göre kadastro ya
pılacak parsel sayısının 5 milyon olarak öngö
rüldüğü; 1972 yılı sonuna kadar 1 674 367
parselin kadastrosunun bitirileceği anlaşılmış
olup, geriye kalan 3 325 633 'kadar parselin
kadastrosunun da 1987 yılma kadar bitirilmesi
plânlanmıştır.
1972 yılı programında 14 milyon dönüme
ait tapulama işlemlerinin tamamlanacağı öngö
rülmüş iken, ekle edilen sonuçlara göre 9 mil
yon dönümlük arazinin tapulama işlemlerinin
yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu da % 80 bir ger
çekleşmeyi ifade etmektedir.
Yine, 1972 yılı programlarında 135 bin par
sele ait kadastro işlerinin tamamlanacağı ön
görülmüşken, 110 bin parselin kadastro işleri
nin tamamlanabileceği anlaşılmaktadır ki, bu
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gerçekleşme oranı da, % 90 civarındadır. Bu
eksik gerçekleşmelerde en önemli etkenler, kad
roların yetersizliği ve 1 - 4 ncü derece kadro
tahsisinde yeterli kadroların verilmemesiyle,
yan ödemelerde de, bu Genel Müdürlük eleman
larına yaptıkları hizmetin ağırlığı ve eh e mimi yetiyle mütenasip bir anlayış içinde bulunulmamasındandır.
Evlerinden günlerce, haftalarca uzakta ça
lışmak mecburiyetinde kalan bu cefakâr mes
leğin mensuplarına, Devletimizin, yaptıkları
işin zorluğunu hafifletecek ödeme yapması ve
bunlara gerekli ilgiyi göstermesinin yerinde
olacağını belirtmek isterim.
Bilhassa, Toprak ve Tarım Reformunun tat
bikine başlanacağı 1973 senesinde ve bundan
sonraki yıllarda bu tatbikatın çok iyi niteceler
vermesini temin etmelk bakımından Hükümeti
mizin, yetkili bakanlığın ve bu teşkilât men
suplarının maddî ve manevî problemleri üzerine
dikkatle ve titizlikle eğilinmesinin lüzumuna
inanmaktayız.
>Sayın senatörler, 1972 programının tapu
lamada % 80 ve kadastro işlerinde % 90 civa
rında tahakkuk etmesi, bu teşkilât mensupla
rının her türlü imkânsızlıklara rağmen, vatan
sever çalışmalarının bir sonucudur.
Plânın öngördüğü tapulama ve kadastro
hizmetlerinin çok iyi ölçülende
görülebilmesi
için, Genel Müdürlüğün bugün kendisinden is
tenen vazifeleri karşılayabilecek bir kadroya
kavuşturulmasının yerinde olacağına kaniiz.
Genel Müdürlüğün arazi hizmetlerini istenilen
şekilde yapabilmesi 'bakımından motorlu teşki
lât araçlarına da. sahip kılınmasına zaruret var
dır. Taşıt araçlarının alınmasında Genel Müdür
lüğe, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğün
ce öncelik ve kolaylık tanınmalıdır. Ayrıca hiz
metin çabukla şt inim asında bir önemli unsur
da, Genel Müdürlüğün bütçe imkânları ölçüsün
de elektronik cihazlarla teçhiz edilmesidir. Bu
konu üzerinde değerli Bakan arkadaşımızın ne
düşündüğünü öğrenmek isterim.
Bütçemize tapu harcı, Emlâk Alım Vergisi
ve sair yollarla her yıl 600 milyon liranın üze
rinde gelir temin eden bu Genel Müdürlüğü ne
kadar .modern hale getirirsek, o nispette .mem
lekete ve vatandaşlara faydalı çalışmalar ya
pacağı kanaatindeyiz.
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1972 yılında yeni satmalınan iki uçak, ge ! öenmli memleket hizzmetlerrıi görmelerine rağrekli personele sahip kılınmalıdır. Pilot, nevl- i men. Devlet Bütçesi, tanzimi sırasında kendilegatür, telsiz, fotoğrafçı kadrosunun bekemakal \ nine yakınlık gösterilmesini Teki emektedirler.
verilmesi lüzurnlndnr. Aksi takdirde fotogrnmetİş ha emi her yıl, Yüksek Heyetinizin malû
ri .metodunun uygulanmaması imkânı çıkacaktır
mu olduğu üzere, kat kat artmakta olmasına
ki, o takdirde plâ ı ve programların gerçek! :şrağmen, bu Genel Müdürlük verilmiş olan tor
mesi mümkün olamaz.
ba kadrolardan hemen hiç denecek şekilde isti
1967 - 1970 yıllarında (E) cetveline uygun
fade ettirilmemiş ve bütçe imkânlarından da
olarak ödenen Eaz'a causma ue:
"te ele e e n 
yine fayzzlandrrılmamıştır. Bu hususların sü
len c/c 35 - 40 oranındaki iş artığının, 1971
ratle. değerli Bakan arkadaşınım yetkililerle te
imdan beri bu ödemelerin vanıimaması ne
mas ederek, giderilmesinin lüzumuna inanmaknıyle, sonuçları o oıaırua ve o,
iz voııne e:uüeürgi gnru. nagrrıuem rü/o yıııuuı ı'opra.k
Doğerli senatörler, bizi dinlemek îütfunda
Befomuu çalışmaları bakımından da önemli he
buluuduğunuzdan. Yüce Heyetinize Grubum ve
deflerini gerçekleştirclühııesi için. fazla meral
şahsını adına saygıyle selâmlarımı bildirir. 1973
ödemelerinin devamımda büyük zan üret vardır.
! mr.lî yık Tapu vy Kadastro Genel Müdürlüğü
İkamrtgâhzan alır.:m
a
a r : _ L.OILUUJ
Büiçrnnrin milletimize, memleketimize
hayırlı
,.-,-,+
rav-v- nr •"
eut ,-.-,r,..
yasa IruiE
i
ve uğurlu olmasını niyaz eder, saygılar suna
sebe mûdürlûklerinee görevlilere ödenmesinde
rım.
müşkülât çıkartılarak verilmemesine devam
BAŞKAN — Söz talebeden sayın üyelerimiz
olunmaktadır. Bu kurusun önlenmesi için Kaligörüştüler; Saçan Bakana coz veriyorum. Bu
ye Bakanlığınca, Sayın Bakanın gerekli tedbiri
yurun efendim.
alması yer'udr rlur.
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTSAK — SaDeğerdi senatörler, her sene bütçelerde üze
yn> Başkan, sayın senatörler;
rinde önemle durulan ve benden evvelki arka
Sayın Saraçoğlu ve Kınaytürk'ün Tapu ve
daşlarınım da ifade ettiği gibi, bir konu üzerin
Kadastro Gez el Müdürlüğü Bütçesi" dolayısıy
de tekrar durmak isteriz.
la yapmış oldukları eleştiri
ve temennilere
Yüksek .malûmları olduğu üzere, eski Türk
kuraca cevapla:' arz edeceğim.
çe ile yazılı tapu kayıtlarının süratle yeni TürkTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1
çeye çevrbmeri için gerekli çahşmaiarın önem
re
d- neü derecelerle ilgili olarak bâzı aksama
taşıdığı aşikârdır. Zira, eski Türkçe harfle, ine
mda
karşılaştığını tespit etmiş bulunuyoruz.
vakıf memurlarımızın süratle azalmakla ouluır|
Bununla
ilgili yanlışlıkların düzeltilmesi üze
dukları hakikati ortadadır. Bu nedenlerde, bu
rindi önemle durmaktayız.
mesel e.}'e bir çözüm yolu bulunmasına gayret
gösterilmesini temenni erin ekteyiz. Bu sorunun.
Aynı şekilde, yan ödemeler konusundaki
eski Türkçe bilen memur arkadaşlarımıza faz
alısaubkiarın ua düzeltilmesini önemle izlela mesaî tanımakla halEdilebileeeğine inanmak
ı T hu \ iz
tayız.
J'C/
^ H d im->ci î V | ± Kmaınamesi ile
Çek önemli bir husus da, birçok il ve ilçe
lerde bulunan tapu ve kadastro binalarının gü
renle çalışmayı mümkün kılacak halden uzak
obualar ive tapu sicillerinin korunmasında ge
rekli emnivetten —oksun bulunmalarıdır. Bu nehvı
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U

urmeelnm
aenm, tru naiın ne sıran evvel
verinde olacasmra esaret etmek isteriz.
'artlar VP T
Görüldüğü r- U
r ve i'O.nrun im
kânlar içerisinde görevlerini fena gah e ve feda
kârlıkla yapmakta olan Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğümüz vazifelileri ve taşra teşkilâtı,
:
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de hazırlanmaktadır. En kısa zamanda yönet
meliği hazırlayarak uygulamaya geçeceğiz.
Tapu sicil muhafızlıklarına ait binaların,
hizmetin gereği icabı gerekli büyüklüğe ve em
niyete kavuşturulması çalışmaları yürütülmek
tedir. Halen 10 ilimizde binaların yapılmakta
olduğunu söylemek isterim. Diğer kısımlarda,
il ve ilçelerde de bu binalara önem verileceği
tabiîdir; fakat hepsi Devletin maddî olanakla
rıyla sınırlıdır. Bu olanakların imkân verdiği
ölçüde, hizmetin önemini de gözöuünde tuta
rak, bu hususa da önem vereceğimiz tabiîdir.

1.2.
Bölüm.
(Prog.)-

1973

O : 2
Lira

111 Tapu, tapulama ve kadast
ro hizmetleri
268 02G 155
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900

Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
2 386 575
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçe
si de böylece sona ermiştir. Hayırlı, uğurlu ol
masını temenni ederim.

Taşıtlara öncelik verilmesi hususunu hassa
siyetle takibetmekteyiz. Hizmetin süratle gö
rülmesi için, özellikle bir toprak reformunun
arefesinde olan ülkemizde, bu hizmete verilme
si gereken önem dolayısıyle taşıtlardaki önceli
ği titizlikle takibetmekteyiz. Pilot ihtiyacı da
en kısa zamanda aynı şekilde giderilecektir.

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet
Senatosu 1/125) (S. 'Sayısı : 168) (1)

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1 Ocak
1973 tarihine kadar, kendisine tanınan imkânla
rı en iyi şekilde değerlendirerek, 117 bin kilo
metrekare tarım arazisinin tapulamasını bitir
miş bulunmaktadır. Aynı şekilde şehirlerde de
1 605 839 parselin kadastrosunu di 'kmal et
miş durumdadır. 80 il ve ilçede de tapulama
faaliyetleri devam etmektedir*.

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü
Bütçesinde Sayın Âdil Altay 'Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu adına, Sayın Halil Özmen Millî
Güven Partisi Grubu adına söz istemişlerdir.
ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) —
Sayın Başkan, Halil Özmen Bey hasta olduğun
dan, bendeniz konuşacağım, bu husustaki grup
kararını da arz ediyorum.

Sıhhatli bir toprak ve tarım reformu uygula
masının kaçınılmaz şartı olan tapulama ameli
yesinin Devletin maddî imkânlarını en iyi kul
lanarak gerçekleştirilmesinde tapulama ve ka
dastro hizmetlerine büyük önem vereceğimiz ta
biîdir. Bu hususu arz ederim.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — 'Bölümlere geçiyoruz.

BAŞKAN — Evut, Halil Özmen Bey olma
dığı için. Sayın Abdülkerim Saraçoğlu görü
şecek. Adalet Partisi Grubu adına da Sayın Ali
Şakir Ağanoğlu, konuşacaklar.

Tapu ve .Kadastro Genel Müdürlüğü
Bölüm
(Prog.)

Lira

101 Genel yönetim
8 592 535
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102

Destek hizmetleri
Ki 817 310
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

ORHAN KÜRÜMOÖLU (Bitlis) — Ben ko
nuşacağım, efendim.
BAŞKAN — Peki, efendim.
Şahısları adına sadece, Hüsnü Dikeçligil ar
kadaşımız müracaat etmişlerdir.
Sayın Altay, buyurun, efendim.
C. II. P. GRUBU ADINA ÂDİL ALTAY (Sı
va.-;) — Muhterem. Bajkaıı, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri;
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılı
BiUçc'.'ii üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüş ve tenu-niüileriiîi 'belirtmek üzere huzurunuzda
(1) 168 S. Saydı basmayazı 30 . 1 . 1973
tarihli 21 nci Birledim tutanağına eklidir.
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bulunduğuma değinerek, grubum ve şahsım adı
na hepinizi saygı ile selâmlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünden beklenebilecek hizmetlerin muhteva
sını -tayin ve tespit edebilmek mülâhaza siyle vak
fın mâna ve mahiye! t ine vâkfın da maksadındaki
ulviliğe kısaca dokunmak isterim.
Vakıf, «fertlerin menkul ve gayrimenkul bir
'kıymeti, haricî hiçbir tesir, mecburiyet ve 'mükel
lefiyet olmaksızın, sırf 'kendi rıza, rey ve nıübaşeretleriyle şahsî mülkiyetinden çıkarıp, hayır ve
'hasaııot kasdıyle yine kendileri tarafından tayin
olunan şart ve hizmetlerin ifası için ••ebedî olarak
tahsis etmeyi seklinde tarif edilmektedir. Böylece,
ferdin mülkiyetinden çıkarılan mülkiyet hakkı
nın, malikine ve haleflerine sağlayacağı bütün
hak ve menfaatler toplum yararına terk ve tahsis
edilir. Bu mallar, vakfın teessüsü ile beraber şah
siyet iktüsabeder. Bu bakımdan vakfın, «Mala
şahsiyet izafe edilmesi» şeklinde ifade ve tavsif
edilmesi de kabildir. Değişik pslko - sosyal şartlar
altında vücut bulan vakıfların her biri müstakil
birer hükmî şahsiyeti haiz olup; bunlar, statüleri
makamına kaim olan vakfiyelerindeki yazılı esas
lar dairelinde idare edilmektedirler. Aynı zaman
da vakfı vücuda getiren kimse tarafından da tes
pit olunan şahıs ve makamlarca da murakabe edil
mektedirler. Bilhassa, İslâm hukukçuları tarafın
dan iltifat gören: diğer bir ifade tarzı ile vakıf
menfaati insanlara, aldolmak üzere bir ayn'ı Al
lah'ın mülkü olarak saklamak, temlik ve temellük
ten men etmek demektir. Zaten vakfın lügat mâ
nası, hapistir. İslâm hukukunda vakıf, bir malı sa
hibinin mülkünde hapsederek menfaatini tasadduk etmektir.
Bütün bunlardan şu neticeye varılmaktadır.
ki, vakfın temelini hayır ve hasenatta bulunmak
teşkil etmektedir. Böylece vakıf, şahsın hayır ve
yardım emeli.ıi ebedileştirmek için sosyal, ulvî ve
vicdanî bir inancın, İslâmî bir düşünüşün ve ima
nı bir hissin sadakayı eariyesidir. Bundan dolayı
dır ki, vakfın doğuşundan ve tarihî gelişim indeki
seyrinden İslâmî bir müessese olduğunu kabullen
mek zorunluluğu her yönü ile kendisini hissettir
mektedir.
İşte biz C. H. P. Grubu olarak vakfı, bu mahi
yeti ile benimsemek: ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğünü de bu yönü ile eleştirmenin isabetine inan
dığımızı burada belirtmek isteriz.
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ITazreti Muhammet, Hicretin 32 nci ayında,
yedi parça hurmalığını Müslümanlığın horanması
amacına tahsis ve teberru ederek İslâmiyette İlk
vakfın temelini atmış bulunmaktadır. «Sevdiğiniz
malınızdan başkalarına yardım etmedikçe, ahiret,
sevabına nail olamazsınız» A .ve ti Kerimesinin nü
zulünden sonra Müslümanların mallarını yarışır
casına İslâmlık hizmetine tahsis ve teberru etmek
süratiyle yeni vakıfların vücut bulduğuna şahit
oluyoruz.
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiği za
man bütün zenginleri toplamış ve bunlara şu yol
lu bir hitabede bulunmuştur: «Hakkında Resulâllah'm fetih müjdesi bulunan ve bu fetih müj
desine 'bizlerin müyesser olduğu bu muhteşem şeh
rin daima Müslüman Türk Milletinin elinde bu
lunmasını isterseniz, sahibolduğunuz maldan ve
paradan bir kısmını bu güzel şehrin imarı için
'vakfediniz.»
Padişahın bu daveti üzerine bütün zenginler
çeşitli vakfiyelerde bulunarak şehrin veçhesini de
ğiştirmişlerdir. Bu büyük hükümdarın en isabetli
hare'keti ise, ilk teberruda kendisi bulunarak muh
teşem bir vakıf meydana getirmesi sureti ile Ayasofya Kilisesini, bizzat parasını kendi cebinden,
kendi kesesinden ödeyip, Bizanslılardan satınalarak çanlarını söktürüp, istavrozlarını kaldırtıp,
minareler diktirip, içine minber ve mihrap yap
tırıp cami haline getirdikten sonra da, ilk Cuma
namazını kendisinin kıldırması ile hitabesine, her
kesten evvel kendisinin uysallık göstermiş bulun
masıdır.
İşte gerek Hazret i Muhammet'in, gerekse Fa
tih Sultan Mehmet "in bu asil ân e ve örnek hareket
leriyle başlayan vakıf teşebbüsleri bir çığ halinde
Osma.nlı İmparatorluğunun en ücra köşesine ka
dar mevcudiyetini göstermiş bulunmaktadır. Böy
le c e O.. n ı a n lı İ m p ara t oıi u ğunun m u h t eşeni 1 i ğ i 11 e
muvazi olarak gelişen vakıflar müessese;/, kendi
ne has hukuk kuralları uyarınca hemen her mev
zu ile ilgilenmeye başlamıştır.
Bugünkü ımmal devlet hizmeti eninin c/c 80'ini vakıflar müessesesi kendisine konu etmiştir.
Başta dinî hizmetler, sosyal hizmetler ve eğitim
hizmetleri olmak üzere, tekmil kültür ve güzel sa
natkar hamlelerinin vakıflar müessesesinin içinde
mütalâa edilmekte olduğu tarihî bir hakikat ola
ra!: gözde n kaçmam akta dır.
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İşte bu muhteva genişliğindendir ki, vakıflar
'müessesemi b u g ü n k ü hali ile bile; imarethaneden
'tutunuz da, işletmecilik ve bankacılığa k a d a r çe
şitli mevzuIarl a ilgilenen b.r tevkii ât
olmaktan
beri kabımamaktaıhr. Üç kitaba- ileniş emlâk ve
arazisi bulunan vakıfların, Osmanlı İmparaiorluğ u n u n gerilemesi devrinde gittikle zayıfladığı,
uzun süre devam eden harplerle, tabiî tesir ve
â b b l e ı i n önemli tahribatı yanında, birçok vakıf
ların gelir kaynaklarının ters edilen memk ketler
di1 kalması, malikleri çocuksuz ı/arak öldüklerin
den dolayı vakfa -intikali lâzımgelrn gayrlm-eiıkullerin mutla'kiyet devrinde padişah emri ile saray
mensuplarına
verilmesi, aşarın k a l d ı n ' ı r a s ı ile
her-aber aşar hâ.nhbtı, vakfedilen köylerdin alman
gelirin elden çikma-ıı, \ akı i' ormanlarının devlet
leştirilmesi, vakfın gvlirh minin önerdi dmeee'J-e
azalmalına âm ; l elman üzerine, vakıflar müesse
sesi ciddi bir bunalım içerisine germiş ve kondib n d e n •bekleneni vcetımımuk d u r u m u n a düşmüş
tür.

dan emsali kirayı ödemesinin asgarî insa.ıılık icabı
sayılacağı görüşünden hareketle, Vakıflar Genel
M ü d ü r l ü ğ ü n ü bu k o n u d a titizliğe davet ederiz.
276*2 sayılı Vakıflar K a n u n u n u n 12 nci mad
desi gereğince irat getirmeyen ve elde tutulmala
rında fayda, görülmeyen gayıimenkullerin satıla
rak., elde edilen p a r a l a r ı n «Akar, toprak satış he
defi özel fonu» namı altında toplanarak, bunun
la y u r d u n muhtelif ve lüzumlu yerlerinde yeni
yatırımlara gidilmelini, böylece vakfın gelirinin
devamının ve artırılmasının sağlanmasını mem
nuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz.

.1827 yılımla kurulan [bel-ıaf Yek âh '.ince ted
vir edilen vakıf hizmetleri, Cumhuıiyt.fin ilânı
üzerine Şer'iye ve Bvkaf Vekâletime t e e b rd'hnlşse de, 1924 yılında bu vıkâlekn de ilga- ı ib.erine,
kısa bir süre bu hizmet Diyanet İş'eri Başkanlığı
na g ö r l ü r ü l m ü ş u i r . Ancak vakıf hizmetlerinin çe
şitliliği ve sekasuım goırnlği k a r ı s ı n d a , mü takil b i r nykliâta ihtiyaç hbeedihkğ'nden, Kiri-!- yı
lında 429 sayılı Kanunla B a . r a k a n b ğ a bağlı Ya
k ı t l a r Genel ki üdürlilğünün küreline una lüzum
görülmüşiür.
Muhterem a; k a d a d a r ı m , kalma bütçeli, tüzeb
klşdiği haiz bu ge-mi -müdürlüğün kurulması ile
dağınık ve perişan bir halde 'bulunan vakıf işleri,
"tedricen düzeltilmiş ve b i r nevi yağmaya uğramış
bulunan gelir kaynaklarının derlenip t e p b u m a s ı na imkânlar nisp» tinde çaba sarf edilmiştir. Bil
hassa vaki 11 işi e-tm el erinin semereli bir düzene so
kulması ve kiraların gülünç d u r u m d a n kurtarıl
masındaki b a ş a r ı l a r -küçümsenomeyemk b ' r sevi
yeye v a r d ı r ı l m ı y ı r .
Bununla beraber, mo-eleve hehh-dllmlş nazarı
ile bakmak, ziyndebyie iyim.se; ilk sayılmalıdır.
önemli vaki barın toplandığı büyük ticaret mer
kezlerinde b u l u n a n işkanlarmdani kiraların he
nüz emsnlhui dereceline vardırılm.Kİığmııı k a b u b

Keza, Taşdelen Menba Suyu İşletmesinin de
modern cihazlarla donatılmış olmasını, hem İstan
b u l ' u n 'içme suyu i k t ' y a e m m karşılanması ve hem
de bir milyon lira civarımla hasılat ve k â r sağ
lanman bakımından memnuniyetle karşıladığımı
zı i ş a r a re m ek isterim.
Memleketimizin iktisadî ve ticarî h a y a t ı n d a

Ayvalık, A n t a l y a ve Aydın havalisinde bulu
nan. geniş çaptaki vakıf zeytinlikleri m a h s u l ü n ü n
değerlendirilmesi mülâlıazanyle kurulmuş iki iş
letmeyi modern fabrikalarla teçhiz etmek, i m a l a t
kapasitesini aldırmak ve bu teşebbüslerin satış ma
ğazam rıyl e takviye edilmesini takdirle karşılar
ken, hazırlanmış bulunan projelerin de biran ev
vel tatbik sahasına konmasının lüzumuna da işa
ret etmek hkeriz.

k u r u l u ş u n d a n bu yana -daima a r t a n ve olumlu bir
tisii' ima eden Türle've Vakıflar Bankasının 1973
yılı içinde yeniden açılacak İÜ şubenin ilâven ile
!ö9'a varan, şube sayısının büyük bir gelişme kay
detme.nü ve y ı l l a ödenmiş sermayenin yüzde
IS'İ civarında kâr sağlanmasını takdirle karsıla
rız. Başta Takelm. Oteline katkısı olmak üzere,
y u r d u n her tarafında yeni iskanları inşa ettiımeslnln. yanında, bâzı kervansaray, külliye, medrese
gibi tarihî b i n a l a r ı n özelliklerine halel gelmemek
kaydıyle re..töre edilmeni ve -onarılması suretiyle
turistik otel haline getiıilmebni Vakıflar Genel
M ü d ü r l ü ğ ü n ü n özkaynaklarmı a r t ı r m a çabasının
bir işareti savarız.
Hasılı, k u r u l u ş u n d a n bu yana Vakıflar Genel
M ü d i b 1 öğünün gelir kaynaklarını a r t ı r m a k sure
tiyle malî sekin İmlan kurtulma gayreki içinde bu
lunduğunu ve bu hususta hayli muvaffakiyet sağ
ladığını O. 11. P. Giubu ekmek dile getirmek ^^-

İLllıriik-..-.,, _v el e e i e >m. İm >. >. ..t.. L {^av.

-Bir vakıf ishaınuba kiracı bulunan bir kimse
nin fırsatı ganimet bilmesi şö v lo durdun, en azın-

İste bıı gayret içerisinde sağlayabildiği başarı
neticesinde Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n , kendi
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özkaynaklarından 1973 malî yılında 75 413 583
lira hasılat sağlayacağını talimin etmekteyiz. Bu
miktara 70-44 sayılı Kanımla Vakıflara devredi
len ahide ve eski eserlerin onarım ve restoras.yon
lıüzmetlerCnin Karşılığı olarak Hazinece yapılacağı
tasarlanan 27 0-38 876 lira yardım 'eklendiğinde,
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılı Büt
çesinin talimini olarak 102 450 459 lira -olacağı
neticesine vanlmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün çeşitli ve saha
sı çok geniş olan vazifeleri karşısında bu miktar,
'kelimenin tam mâna siyi e çek kifayetsizdir. Kifa
yetsiz 'bütçelerin ise tatbikatçıları müşkül duruma
'Sokmaktan ve hizmetleri aksatmaktan başka bir
şeye yaramadığı tecrübelerle sabittir. Gelir kay
naklarını artırmak hususunda başarılı olan Va
kıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin vakıf hlzmetierinfin ifasında müşkülât ve İmkânsızlıklarla
karşıkarşıya olduklarını peşinen kabul etmekte
yiz. Normal devlet hizmetlerinin yüzde 80 "i üe
i'Mşki kurması beklenilen ve benimsenmiş bir te
şekkül için 100 milyon civarındaki yıllık bütçenin
kifayetsizliğin-de yetkililerin ittifak halinde okluk
larının şüphesizliği karşısında buna bir hal ça
resi aramaaan başka 'bırşty düşünülemez. Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün bütün çabalarına rağ
men öz kaynaklarından elde edebileceği hâsılatın
75 milyon lira civarında olması karşısında, şimdi
lik Ha:zine yardımının artırılmasından 'başka hal
çaresi olmasa, ge.rekt.ir.
Bu itibarla, Hazine yardımının hiç olmazsa
Vakıflar Genci Müdürlüğünün öz kaynaklarından
elde edebildiği hasılat miktarına çıkarılması lü
zumuna, inanmaktayız. Aksi takdirde, vakıf hiz
metlerinin aksamasında tatbikatçıları mazur gör
mek durumu ile karşıkarşıya kalınacaktır. Bu hal
ise, Devlet idaresinin titizlik ve c : ddiliği ile hiç
bir surette 'bağdaşamaz. Bu aksaklıklara birkaç
örnek vermek isteriz.
Konuşmamızın baş tarafında, vakıf hlzmetlerdmn 'başında dinî hizmetler, sosyal hizmetler ile
eğitim hizmetlerinin geldiğine işaret etmiştik. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılı Bütçe
si hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlığına sunulan raporun
.tetikilkinde, dinî hizmetler için bir tahsisatın ayrıl
ması şöyle dursun, bu hizmetlerin söz konusu bile
edilmemiş olmasını hayretle müşalıade etmiş bu
lunmaktayız.
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Vaikfm Islâmî bir müessese olması ve IIz.
Mulıammed'in ilk vakfın temelini atışında, 7 par
ça hurmalığını Müslümanlığın kurulması amacına
tahsis ve teberru (etmesi ve hattâ İstanbul'un fetili
ni müteakip Fatih Sultan Mehmet İn ilk tesis et
tiği vakfın mevzuunu; kendi parası ile Bizanslı
lardan Ayasofya kilisesini satın alarak cami hali
ne getirmesi karşısında, Sayın Bakanın bu hayrcitlerimiizi nasıl gC d ereceğini merakla beklemekte
yiz.
Aynı raporda, sosyal yardım ve kültürel hiz
metler şöylece sıralanmaktadır :
1. — Öğrendi yurtları kurmak ve işletmek hiz
metleri :
Mezkûr raporda bu konudaki gelişime işaret
edilerek, 1965 yılında 2 300 000 lira sarfıyle 32
adet yurda 2 736 öğrendiuin, 1971 yılında
6 548 536 liri' sarfıyle 48 yurtta 5 100 adet öğ
rencinin, 1972 yılında 5 636 1% lira sarfıyle,
5 650 öğrencinin barmdiiılmış olduğuna işaret
edildikten 'sonra; halen muhtelif illerimizde 51
adet vakıf öğlenci yurdunun mevcudolduğunu;
hu yurtlardan İstanbul'da biri kız, diğeri erkek;
Ankara'da bir kız öğrenci yurdunun yüksek öğre
nime tahsis edilmiş olduğuna değinilmekte, bü
tün bu yurtlar-Ja barınan öğrenci adedinin 5 800'e
yükselmiş (bulunduğu kaydedildikten sonra; büt
çenin 113/02 programında yer alan öğrenci yurt
lan için personel g'derleri hariç, geçen yıl bütçe
sine nazaran 7 960 452 lira noksanıyle, 728 546
lira ödenek konılduğu görülmüştür, kaydına ıas
lanın aktadır.
Bu sarahatten anlaşılmaktadır ki, 3'ü yüksek
öğrenim yurdu olmak üzere, 51 vakıf öğrenci yur
dunda 5 800 öğrencinin 'barınması için 1973 malî
yılı Bütçesine 728 546 lira konulmuştur. Demek
oluyor ki, her öğrenciye yılda 125 lira isabet et
mektedir. Bu hizmetin yeterliğine ve ciddiyetine,
Sayın Bakanın kimi inandırabileceğini merak et
mekteyiz.
Kaldı ki, öğrenci yurtları için 1972 yılında
ayrılan tahsisat 5 636 196 liradır. Bu miktarın
7 960 452 lira noksanının, 728 546 lira etmesi matc-nıafciıkman mümkün değildir. Bu hesabın için
den Sayın Bakanın nasıl çıkabileceğini de doğru
su merak etmekteyiz.
2. — Vakıf Gureba Hastanesi tedavi hizmet
leri bahsine, ileride bir temenni dolayısıyle temas
edeceğiz.
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3. — İmaretler kurma, 'bakım ve isletme hiz•metleri :
Mezfkûr raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 4'ü İstanbul'da, 32'si de diğer vilâyetlerde
olmak üzere, 36 adet vakıf imaretini! faaliyet ha
llinde 'bulundurduğunu ve bu imaretlerde 14 150
fakir ve öğrenciye yemek verildiğinin »belirtilme
sinden sonra; bu maksatla 113/03 programımda
yer alan imaretler için 1973 malî yılı Bütçesine
geçen yıla nazaran, personel gülerleri hariç
1 689 000 lira nöksanıyle, 811 000 lira ödenek kon
duğu kaydedilmeiktedir.
Bu imaretlerde 'barındırılan 14 150 kişiye ko
nulan tahsisatın 811 000 lira olması karcısında,
her kişiye yılda 57 liranın isabet ettiği neticesine
nıatematıkman varılmaktadır. Bugünkü hayat pa
halılığı karşısında,, imaret hizmetlerinin nasıl cid
diye alınabileceğini ta'kdii'leıinize arz ederiz.
4. — Yüksek tahsil öğrenci bursları mevzuun
da da, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 125
fakir yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmek
teyken, bu miktarın 1973 malî yılında 150ye çı
karıldığı belirtilmektedir. Bilhassa fakir öğrenci
lerin, gündüz çalışıp gece öğrenim yapmayı gözt
aldıkları bir devrede, bu miktarın da kifayetsiz
liği meydandadır.
5. — Vakıflar Geaıel Müdürlüğünün sosyal
hizmetleri meyanmda yer alan, kör ve muhtaçlara
yardım mevzuunda, 1973 malî yılı Bütçesinin
113/06 programında 1 098 000 lira ödenek konul
duğu beliirtild'Jkten sonra, bu ödenekten 700 köre
75'er, 650 muhtaca da 60'ar lira aylık yardım ya
pıla cağı kaydedilmektedir.
Bu yardımların da ciddiye alınamayacağını ve
senıPool'ik olmaktan kurtulamayacağını takdirleri
nize arz ederiz.
İşte mezkûr raporda vakfiye şartlarına göre
çok geniş tutulması gereken sosyal hizmetler, bu
beş maddeye inhisar ettirilmekte olup, bunların
da gülünç denecek derecede kifayetsizliği ve hattâ
gayriciddiliği gözlerden kaçmamaktadır.
Eğitim hizmetlerine gelince; mezkûr raporda
bundan bahis bile açılmamakta olduğu üzüntüyle
görülmdktedh\ Halbuki, 'bir zamanlar tekmil ilim
müesseseleri vakıf 'kaynaklanyle kurulur ve inki
şafını devam ettirirdi. Bugün gerek Avrupa ve
gerekse Amerika'da eğitim ve sağlık müesseseleri
nin çoğunlukla vakıf suretiyle kurulduğu ve ida
re edilmekte olduğu bir hakikattir. Bizde yüksek
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öğrenim yapan özel okulların fiyasko vermesi;
bunların vakıf suretiyle kurulup idare edilmesi
gerekirken, bu sahanın şahıslara bırakılmış olma
sından ileri gelmektedir.
Eğitüm reformunun, yüksek tahsili ve belki de
lise tahsillini paralı hale getirmesi karşısında, fa
kir öğrencilerin yüksek tahsil yapma olanaklarına
kavuşturulması, yeni vakıfların teşekkülüne lü
zum hâsıl edecektir. Böylece kurulacak yeni va
kıfların, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sevk ve
idaresine tevdiinden daha tabiî bir şey olmasa ge
rekti J.
Avrupa ve Amerika'daki tatbikat göstermekte
dir ki, bütün yüksek öğrenim müesseselerinin
Devlet tarafından kurulması ihtiyaca cevap vere
meyecektir. Şahıslar tarafından kurulacak özel
okullara da dönülemeyeceğine göre, vakıf suretiy
le kurulacak yüksek öğrenim •müesseselerinle lü
zum lıâsı'l olacaktır. Bu konunun, tecrübe edilmiş
•olması mülâhazasıyle, 'bir vakıf üniversitesinin
Şark illerimizden birinde kurulmasını temenni
ederiz. Böylece, vakıflar tarihi eğitim hizmetine
dönüşüm imkânı da bulmuş olacaktır.
Vakıflar Gendi Müdürlüğünün tek sağlık mü
essesesi, Beznr-i Âlem Valide Sultan vakfıyle te
sis edilmiş bulunan Guroba Hastanesidir. Yılda
67 000 polJklinik, 4 000 klinik tedavisi ve 2 700
ameliyat yapmak kapasitesinde bulunan bu hayır
müessesesinin arsası üzerine, gerek aynı vakfın
arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden
alınmakta bulunan paralar, gerekse vakıf hayrat
satış bedelleriyle 575 yataklı, takriben 34 milyon
lira proje değerinde modern bir hastane inşaatı
nın 20 Ekim 1968 talihinde temelinin atılmış ol
masını 'memnuniyetle karşılamaktayız.
Ancak, sağlık mevzuunda Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne, tısbbın ilerlemesi karşısında, vakfiyenamedeki şarta mugayir düşmeyen değişik görev
ler düştüğüne de işaret etmek isteriz. Bugün bü
tün Devlet hastanelerinde fakru zaruret durumu
nu (belgeleyen vatandaşların, muayene, (tedavi ve
ameliyatları parasız olarak yapılagelmektedir.
Böylece, vakıflar Gure'ba Hastanesinin yapageldiği hizmetler, bütün Devlet hastanelerinde yay
gın bir hale gelmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, hali vakti yerinde olan vatan
daşların bile malî takatlinin kâfi gelmediği teda
vi ve ameliyatlarla karşıkarşıya bulunulmakta ve
vatandaşın bir nevi ölüme terk 'edilmiş olduğu da
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görülmekte re İni fecî durum karsısında lıayıflanılmaktadır. Bu türlü kabalıklar oldukça çeşitli
dir. Ben burada son zamanlarda yaygın hale gel
miş bulunan kronik nefrit'in ilerlemişi üzerine,
'böbreklerin fonksiyonunu yerine getirememen ne
ticesinde, üi'emi sebebiyle ölüme teık edilme du
rumu üzerinde duracağım.
Bugünkü tıbbî imkânlar, suni böbrek elhazlarıyie böbrekleri iflâs etmiş bir inhanı senelerce ya
şatabilmekte ve neticede aynı dokudaki canlı böb
rek temininde, böbrek nakli ameliyatı yoluna gi
dilmek suretiyle hasta normale avdet ettirikbilımektedir. Bu hal ise, muhakkak bir ölümden in
sanoğlunun kurtarılması denektir.
Müslümanlığın, müspet ilimlere, bunun neti
celerinden faydalanmaya ve insan hayatına verdi
ği kıymet, hliç şüphe yok ki, vakiin hikmetini ve
menşeini teşkil etmektedir. Bu itibarla. Yakı Har
Genel Müdürlüğünün bu duruma yüz çevirmesi
'taibiî karşılanamaz. Halbuki, memleketimizde bu
hastalığa duçar kalanlar, hali vakti yerinde olsa
Önle, malî takatinin yetersizliği yüzünden, hastanelerimizce ölüme terk edilmekte ve tıp otorite
lerimiz tarafından kendilerine yabancı memleket
lerde 'tedavi ve ameliyat tavsiye edilmektedir.
Halen Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde
mevcudolan sunî böbrek makinesi, tedavinin pa
halılığı yüzünden, kimsenin malî takati kâfi gel
mediğinden, tedaviyi göze alan bulunmaması se
bebiyle faaliyete gcçirilciirenektcdlr. Bu hastane
nin yetkilileri, hal tarzı olarak bu konuda bir vak
fın kurulmasının zaruretinden bahset nüktedirler.
Kronik nefritin ilerlemesi ne t ki simle b"breli
leri iflâs etmiş hastaların, memleketten çıkma İm
kânı bulamayanların ölüme terk edilmeleri, çı
kanların da yabancı memleketlerde bin bir müş
külât içerisinde acınacak duruma düşmeleri, şüp
hesiz ki, Vakıflar Gurcba Hasta iKrsln in bugünkü
yaptığı hizmetle kabili telif olmayacak derecede
•ehoram'iy'ettaşı m aktadır.
Vakfın maksadına da aykırı1 düşmeyeceği
itibariyle, inşaat halindeki bu Hastanenin, su
ni böbrek makinaları yerleştirilmek ve gerekli
laboratuvar ile ameliyathanenin tesisi suretiy
le, bu nevi hastaların tedavi ve tahlilleriyle,
!
böbrek nakli ameliyatının yapılabileceği bir
sağlık müessesesi haline getirilmesi hususunda
yetkilileri uyarmayı vaz geçilmez bir vazife te
lâkki etmekteyiz.
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Bunun emsallerine Avrupa ve -. Amerika'da
rasianmakta olduğuna da işaret ederken, bu
tedavi, tahlil ve ameliyatı, bütün mükcnımeliyetiyie yapabilecek tıp otoritelerimizin ölüme terk
edilmiş hastalarının başında üzülerek ve hayıf
lanarak imkân beklediklerine de değinmek iste
riz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 malî yılı
bütçesi hakkında Türkiye Büyük Millet Mecli
si Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına sunu
lan raporun, her ne sebeptense Komisyonca müzakeıesiz kabul edilmesi karşısında, daha bir
çok oieşflıi ve temennilerimiz olacaksa da, vak
tin darlığı karşısında kısa kesmek zorunluluğu
nu duymaktayız.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 7G44 saydı
Kamunla, tevdî edilmiş bulunan ehemmiyetli bir
göı ev de; âbide ve eski eserlerim.
BAŞKAN — Sayın Altay vaktiniz doldu
efendim.
G. H. P. GRUBU ADINA ÂDİL ALTAY
(Devamla) — Efendim 5 dakikaya daha ihtiya
cım var.
BAŞKAN — Münasip bir şekilde bağlayın
efendim.
ADİL ALTAY (Devamla) — Onarını ve
restorasyonudur. Bu, çok külfetli ve şümullü
bir hizmettir. Programda 120 adet cami, nıedlese. han, hamam ve kervansarayın onarım ve
.lestoresi öııgöıülmüştür. Buna karşılık Hazine
ce ydda 20 milyon di a civarında bir
yardım
yapılmaktadır. D)7d yılında yapılacak yardımın
da 18 milyon olduğu görülmekledir. Bu onarım
ve restore işine, geçmiş 25 yılda 2Ö0 milyon li
ra sarfedilmiş olmam da göstermektedir ki. san
lı tarimizin canlı anıtları olan sanat ve medeni
yet eserlerimiz de ihmal edilmiştir. Bunların de
vamlı bakım ve ihtimama ihtiyaç gösterecekle
rini, bilmem, ki kayda lüzum görülür mü?
Eski eser ve âbidelerin onarım ve restoras
yonları için 1C yıllık bir plân içerisinde 600 mil
yon lira saıfma zaruret hissedilmektedir. Böy
lece her yıl Vakıflar (iene! Müdürlüğü bütçe
sinden 60 milyon liranın bu konuya sarfı gerek
mektedir. Genel Müdürlüğün diğer yatırımları
da. hesaba katıldığında, bütçenin bu işlerin gö
rülmesini bile karşılayamayacağı neticesine va
rılabilir. Böylece vakfiyeierdeki şart maddesi
ihmal edilmek şöyle dursun, unutulmak t ehli-
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•keşi ile karşı karşıya bırakılmış dom ektir. Bu
hal ise, Vakıflar Genel ••Müdürlüğünün kendi in
kârı demek oluyor. Böylece Vakıflar, hukuki
'bir müessese olmak niteliğini kaybetmiş sayıl
malıdır. Halbuki islâm hukukunda en çok işle
nen konulardan binisi de vakıf müessesesidir.
A r akfiyelerdeki şart maddesi vazgeçilmez
bir nitelik taşımaktadır. Vâkıfın, vakfiyede tafsilen belirtmiş olduğu şart maddesindeki mak
sadın ihlâl edilmiş olması vakfın çözülmesi an
lamına gelmektedir. Bu gibi hallerde ise vâkı
fın mirasçılarının veya temsilcisinin dâva hakkı
doğmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün
görünüşü itibariyle bugün içerisinde bulunduğu
durum, Vakıf Hukukunun umursanmaması ola
rak nitelendirilebilir. Böylece hukukiliğini kay
betmiş bir müessesenin de teşkilâtından bahset
menin safdillik sayılacağı noktasından hare
ketle, gayretli ve çalışkan bir işletmeci ve ma
hir bir onarıcı olmaktan ileri gidememek duru
muna düşürülen Vakıflar Genel Müdürlüğüne,
asıl fonksiyonunu ve itibarını kazandırabilmenin ve hukukiliğe tam emen kavuşturulabilmeııin ancak ve ancak Hazine yardımının, sözle
rimin başında da belirttiğimiz gibi, hiç olmazsa
Vakıflar Genel Müdürlüğünün öz kaynakların
dan elde edebildiği hasıla t u t a n olan 75 milyon
liraya çıkarılması ile mümkün olabileceği ka
naat ve görüşümüzü muhafaza ediyoruz.
BAŞKAN — Âdil bey elinizdeki yazılı kâ
ğıtlara bakılırsa daha bir hayli sürecek. Siz
onu, bence münasip şekilde bağlayınız.
ÂDİL ALTAY (Devamla) — Bağlıyorum.
Bu durum karşısında, Komisyonun her ne
sebeptense müzakeresiz kabul etmiş buunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Malî Yılı
Bütçesi hakkındaki raporu, bugüne kadar ben
zeri tatbikata rastlanamamış olsa bile, geri ala
rak gerek Yüce Senato'daki mevcut grup söz
cülerinin ve gerekse şahısları adına konuşan
muhterem arkadaşlarımızın görüş, temenni ve
eleştirilerinin ışığı altında Hükümet görüşünü
de saptadıktan sonra yeni baştan tetkik 'edip
ondan sonra Yüce Senato'ya getirilmesi lüzuzum ve mecburiyetini duymaktayız.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, katma büt
çeli bir teşkilât olması itibariyle, bir nevi müstakilliğinin de buna müsait olması karşısında,
bu husustaki önergemizi Başkanlşğa sunuyo— 287
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ruz. Bu önergemize iltifat gösterilmesinin Va
kıflar Genel Müdürlüğünün yararına bir eği
lim olacağı inancımıza değinir, Yüce Heyetini
zi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün gayretli
ve çalışkan mensuplarını Grubum, ve şahsım
adına saygıyla selâmlarım. (C. 11. P. sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına, buyurunuz.

M. G. P. GRUBU ADINA ARDÜLKERİM
SARAÇOĞLU (Mardin) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılı bütçesi
nin Yüce Senatoda müzakeresi münasebetiyle bu
bütçe üzerinde görüş ve kanaatlerimizi arz et
mek üzere yüksek huzurunuza çıkmış bulunu
yorum.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir ve gider
toplamı 102 450 459 lira olup, bunun 1972 malî
yılı bütçesine nazaran 1 289 390 lira daha fazla
dır. Geçen seııcki bütçeye göre, yüzde olarak
artış oranı ise 1,25 kadardır. Bütçedeki gelirin
27 036 876 lirası 7046 sayılı Kanunla Hazine yar
dımından, geri kalan 75 413 583 lirası da kendi
kaynaklarından temin edilmektedir.
Muhterem arkadaşlar, malumunuz olduğu
üzere vakıf, bir şahsın kendi menkûl ve gayri
menkul bir kıymetin; hiçbir mükellefiyet, tesir
ve mecburiyet olmaksızın, şahsî mülkiyetinden
çıkartıp hayır maksadıyle ve ebedi olarak in
sanlık menfaatine tahsis etmesidir. Vakıflar
dinî, sosyal ve kültürel amaçlarla doğan, asırlar
ca bir kısım âmme hizmetini gören, topluma ah
lâk, fazilet, karşılıklı sevgi, hürmet hislerini tel
kin eden kuruluş olarak Osmanlı İmparatorluğu
zamanında en ileri mertebeye kadar ulaşmıştır.
Bunlar hizmetleriyle toplumun ekonomik, sosyal
ve kültürel hayatına en geniş ölçüde katkıda bu
lunmuştur. Sebil, su, çeşme, kabristan, kervan
saray, medrese, okul, cami, hastane, üniversite,
zeytinlik gibi çeşitli vakıf eserlerden zamanımı
za kadar ancak 4 000 kadarı yaşayıp gelebilmiş
tir. Her biri birer insanlık abidesi olan bu eser
ler, Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine tevdi
edilmiştir.
Bu müessese, bir taraftan vakfiyelerde öngö
rülen sosyal hizmetleri geliştirirken, diğer taraf
tan ecdadın çok kıymetli yadigârı olan bu eser
leri, orjinalliklcrine halel getirmeksizin, onar-
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makta ve restore etmekte, bakım ve- muhafazala
rını yapmaktadır. Bu suretle ecdadımızın haş
met ve insanî duygularını gelecek nesillere inti
kal ettirme çabasını göstermektedir.
Sayın senatörler, Vakıflar Genel Müdürlüğü
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ta
rihî ve mimarî kıymetlerine, harabiyet derecele
rine göre öncelik tanımak suretiyle, yüzlerce
abide ve eserin restorasyonunu yapmıştır. Üçün
cü Bey Yıllık Kalkınma Plânı döneminde de hu
restorasyon faaliyetinin daha iyi bir şekilde
devam etmesini ve plânın öngördüğü hedeflere
varmasını temenni ederiz.
•Sayın senatörler, Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün Gııreba Hastanesi, yurtlar, imaretler, âmâ
ye muhtaç aylıkları, burslar gibi sosyal faaliyet
leri vardır. Bunlardan Gııreba Hastanesi, bilin
diği gibi Bezmi Âlem Valide Sultan tarafından
kurulmuştur. O zamandan beri garip, fakir ve
kimsesiz insanların yaralarını sarmış, seçkin kad
rosuyla daima yardımlarına koşmuştur. Yılda
binlerce kişinin muayene, tedavi ve ameliyatı
yapılan bu hastanenin vakıf arsası üzerinde
20 Ekim 1968 tarihinde temeli atılan 575 yataklı
bir modern hastane daha yapılmaktadır. Bu
inşaatın bitmesi ve hizmete girmesi ile bu hayır
lı müessese sağlık ve sosyal hizmetlerine daha
modern ve mükemmel hizmetler katacağı mu
hakkaktır. Bunun için Vakıflar Genel Müdür
lüğünden bu inşaatın aksamadan biran evvel
bitirilmesi için çaba ve gayretlerini esirgememe
lerini temenni ederiz.
Muhterem arkadaşlarım. Vakıflar idaresinin
diğer mühim bir sosyal faaliyeti de, yurt kurma
ve talebe barındırma faaliyetidir. Halen yur
dun muhtelif yerlerinde 51 adet vakıf öğrenci
yurdu yardır. Bütçe raporunun tetkikinden öğ
rendiğimize göre, bunlardan 3 adedi yüksek öğ
renim öğrenci yurdudur. Bunlardan biri kız,
diğeri erkek olmak üzere ikisi İstanbul'dadır.
Biri de kız öğrenci yurdu olarak Ankara'dadır.
Bütün bu yurtlarda 5 800 talebenin barındığını,
raporun tetkikinden memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu hizmetin vatan sathına yaygın
bir hale getirilmesi için yurdun her tarafında
yurt olmaya elverişli medrese ve sair binaların
restore ve tadil edilerek o vilâyet çocuklarının
barınmalarına tahsis edilmesini, bundan evvelki
bütçeler müzakerelerinde olduğu gibi, bu senede
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temenni olarak tekrarlıyor ve Genel Müdürlü
ğün bu bakımdan gayret ve faaliyetlerini bekli
yoruz.
Sayın senatörler, Genel Müdürlüğün sosyal
yardım ve kültürel hizmetler bakımından imaret
kurma, işletme, yüksek tahsil bursu verme, kör
ve yoksullara yardım etme, zayıf bünyeli, fakir
ve muhtaç çocukların bünyelerini kuvvetlendir
mek için kamp yeri kurma, gibi, insanî hizmet
ler bakımından büyük bir gayret ve çaba içinde
olduğunu görüyor; bu bakımdan takdir ve te
mennilerimizi sunmayı bir vazife olarak telâkki
ediyoruz.
Sayın arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün âbide ve eski eserleri onarım ve restoras
yon faaliyetleri olumlu olarak devam etmekte
dir. Kendi öz kaynaklarından temin ettiği gc- .
lirlerle onarımlarına imkân olmayan ve 704G sa
yılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne dev
redil en eserlerin onarım ve restorasyonu için
1973 bütçesine Hazine yardımı olarak 18 milyon
lira konulduğunu müşahede etmekteyiz.
1973 yılında 120 adet cami, medrese, han,
hamam ve .kervansarayın rastorasyonu öngörül
mektedir. Bundan evvel restore edilen eserler
gibi, restore edilen eserin hususiyetine göre;
camilerin ibadete, kervansarayların
turizm
faaliyetlerine, medreselerin de yurt ve kütüp
hane ihtiyaçlarına sunulacağı gayet tabiidir.
Genel Müdürlüğün bâzı faaliyetleri, idare
için birer gelir kaynağı olması ve memleketi
mizin bir çok bölgelerinin imarına, ekonomik
ve sosyal bakımından kalkınmasına yardımcı
olması bakımıiKİan bu sahadaki çalışma ve çaba
larını da olumlu buluyor ve takdir ediyoruz.
Sayın senatörler, idarenin denetimine bağlı
işletme ve şirketlerden Ayvalık, Antalya ve Ay
dın havalisindeki vâkıf zeytinlikleri mahsulü
nün kurulmuş iki işletme vasıtasiyle rantabl bir
şekilde işletilmesi ve elde edilen zeytinyağı, sa
bun ve zeytinlerinin halkın istifadesine sunul
masını ve yine III. Murad'm validesi Nur - Banû
valide Sultan vakfı olan Taşdeleıı menim su
yunun sıhhî ve fennî esaslara göre bizzat Va
kıflar İdaresi tarafından
halkın istifadesine
sunul m a sın ı t a k diri e ka rşılıyo ruz.
6219 sayılı Kanunla, kurulan ve 50 milyon
luk sermayesi, 149 şubesiyle memleketimiziin iktisarî ve ticarî hayatında olumlu bir tesir icra
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eden Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığmınm 1973 yılında 10 şubesinin daha acılığı
nı programladığını görmek ve müşahede etmek
ten, hizmetin halka daha -geniş imkânlarla ya
pılması bakımından memnuniyet duyuyoruz.
Muhterem arkadaşlar, netice olarak Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını olumlu
buluyor ve bu Genel Müdürlüğe daha geniş im
kânlar temin edildiği takdirde kendisine düşen
vazifeyi daha geniş ve mükemmel yapacağı ka
lma tini besliyoruz.
. Mâruzâtıma son verirken, şahsım ve men
subu bulunduğum Millî Güven Partisi Grubu
adına Yüce Senatoya ve Vakıflar camiasına
saygılarımı sunar, bütçenin hayırlı ve uğurlu
olmasını dilerim. (M. G. P. Grubu sıralarından
alkışlar).
BAŞKAN — Biraz evvel görüşen Sivas Se
natörü Sayın Adil Altay'ın vermiş olduğu öner
ge, bu bütçenin komisyona iadesi hakkındadır.
Önerge kabul edildiği takdirde, üzerinde
şu
gün için müzakereye mahal kalmayacağından,
önceliği ortadadır.
Şimdi önergeyi okutup muameleye koyaca
ğını; sonra, kabul edilmediği takdirde söz sı
rasına göre konuşmalarımıza devam edeceğiz.
Önergeyi okutuyorum.
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve T. B. M.
M.'ne arzı Bakanlar Kurulunca 30 . 11 . 1972
tarihinde kararlaştırılan, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1973 malî yılı Bütçe kanun tasarısı,
(hakkında bir rapor tanzim edilmesiyle yet ini
lip; komisyonca, müzakere edilmeksizin kabul
edilmesinin tabiî bir neticesi olarak bir çok çe
lişkileri ve maddî hataları ihtiva etmektedir.
Bu bütçe Yüce Heyetinizce okluğu gibi ka
bul edildiği takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğü
çalışamaz bir duruma getirilmiş olacaktır. Zira
hukukî niteliğini kaybetmiş olan bir teşkilât
l a n vazife beklemenin, kuruluş kanununun muh
teva ve maksadıyle bağdaşamayacağı meydan
d a olduğu gibi .olumsuzluktan da luud ulama
ya cağı tabiî karşılanmalıdır.
Hesap cetvellerinin tetkikinde, birçok mad
dî hataların mevcudiyeti yanında, matenıatik•man mümkün olamayacak neticelere de paslan
ın aktadır.
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Vakıf müessesesinin hukukî mahiyetinin ve
vâkıfın, vakfiyenam elerin şart maddesinde taf
sil en beliıtilen, asıl maksadının umursanmazlığı ile hazırlanmış bulunan bu bütçedeki ak
saklıklardan bir kısmına, konuşma müddetimi
zin imkânları nispetinde dokunmuş bulunmak
tayız. Diğer konuşmacı muhterem arkadaşları
mız da bâzı aksaklıklara değinmiş bulunmak
talar.
Vakfiyen amel erde tafsilen belirtilmiş olan
ve vakfın asıl hikmetini teşkil eden dinî hiz
metlere ve eğitim hizmetlerine hiç yer verilme
miş ve sosyal hizmetlere de, «Hala hatırın kal
masın» kabilinden sembolik ve gülünç •olmak
tan kurtulamayan tahsisatlarla yetinilerek, va
kıflar müessesesi ile âdeta alay edilen bu büt
çenin tutulur tarafı olmadığından ve böylece
Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışkan ve gay
retli bir işletmeci ve mahir bir onarıcı durumu
na sokularak hukukî niteliğinden yoksun bıra
kılmış sayılacağından, inkâr derecesine varan
'bütün bu aksaklıkların giderilmesini t emine n
mezkûr tasarı ve raporun T. B. M. M. Karma
Bütçe Komisyonunca geri alınarak; gerek grup
sözcülerinin, gerekse ahi si arı adına konuşan
muhterem arkadaşlarımızın görüş, temenni ve
eleştirilerinin ışığı altında. Hükümet görüşünün
de saptanmasını müteakip yeni baştan tetkikiyle görüşülmek üzere Yüce Senatoya getiril
mesini arz ve teklif ederim.
ıSivas
Adil Altay
BAŞKAN —- Önergenin lehinde, aleyhinde
söz isteyen sayın üye?... Yok. Komisyon öner
ge hakkında ne diyor, geri almayı düşünüyor
mu ?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 'BAŞKANI
KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak Milletveki
li) — Sayın Başkan, diğer bütçeler gibi Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Bütçesi de Sayın Baka
nın ve ilgili temsilcilerinin huzurunda komisyo
numuzda müzakere edilmiş ve neticeye bağlan
mıştır. Bu itibarla önergeye katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Evet efendim. Şüphesiz sayın
Hükümet de katılmıyor, tahmin ediyoruz.
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Efendim, burada yanlış
bir anlama durumu var. Sosyal hizmetler; ki,
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di edilmiştir. Bu Genel Müdürlüğün görevi bü
konuşmamın sonunda detayı ile belirteceğim,
yük bir ağırlık taşımakta ve her yıl çalışma sabu kadar değildir. Arkadaşımızın takıldığı nok
ta budur. Aşağı - yukarı 22 milyon civarında i hası genişlemektedir.
Genel Müdürlüğün çalışmaları içerisinde:
olacak ve sene içinde artan gelirlerinden temin ı
Sosyal ve kültürel hizmetler,
edilecektir. Orada bir zühul oluyor. Arkadaşı
mız bu bakımdan bir endişeye kapıldılar. Had
Vakıf gayrimenkullerin idare ve işletilmesi,
dizatında endişeye mahal yoktur. Katılmıyo
Abide ve eski eserlerin onarım ve restoras
ruz.
yon işleri, yer almaktadır.
Sosyal ve kültürel hizmetler içerisinde, muhBAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. O
halde okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. | taç yaşlı ve malûl kimselere nakdî yardım ve
Vakıf Gureba Hastanesi işletmesi yer almakta
Kabul eednler... Etmeyenler... önerge redde
dır.
dilmiştir.
Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sa
Türkiye gibi nüfusu yüksek bir nispette yıl
yın Kürümoğlu'ndadır. Buyurun.
dan yıla artan ve hızlı bir şehirleşme ile be
lirli büyük şehirler etrafında kalabalık toplu
A. P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜMluklar meydana gelen bir ülkede sosyal ve kül
OĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, Yüce Senato
türel hizmetlerin önemi her yıl biraz daha art
nun muhterem üyeleri;
maktadır. Tekmil vatandaşlar henüz sosyal gü
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerin
venliğe ve sağlık sigortasına kavuşturulamamış
de grubumuzun görüşlerini ifade etmesi ieabetır.
deıı arkadaşımız, maalesef bir kaza neticesi
Çalışma gücüne ve geçim yeteneğine sahikolunu kırdığı için, huzurunuza gelme imkânı
bolmayan kimsesiz yaşlı ve malûl vatandaş
nı bulamamıştı]-. Kendilerine âcil şifalar dile
lara. en asgarî ölçülerle de olsa hayatlarını ida
ğimi iletirken, bir vefa borcunu eda cümlesin
me ettirebilecek bir yardım yapılması millî ve
den olarak hazırlamış olduğu metni aynen hu
insanî bir görevdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü
zurunuzda okuyacağım:
müz bu görevi yapmakta olan başlıca kuruluş
Sayın Başkan, sayın senatörler;
tur.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 malî
İşletilen imaretlerde fukara halka her gün
yılı Bütçesini müzakere ediyoruz. Vakıflar,
sıcak yemek vererek ve bir kısım muhtaçlara
toplum hayatımızda dinî ve hayır yapma saha
da aylık belirli bir para ödeyerek sosyal göre
larında olduğu kadar, iktisadî, kültürel ve sos
vi yürütmektedir. Diğer taraftan on binlerce
yal sahalarda da çok geniş yeri ve hizmetleri
çocuğumuz ortaokullardan üniversitelere kadar
olan bii' müessesedir.
vakıf öğrenci yurtlarında barınarak, öğrenim
lerine devam etmektedir.
Milletlerin medeniyet seviyelerini gösteren
ölçülerden biri de, fertlerin topluluk yararına
Yıldan yıla artan bu kabil ihtiyaçlar karşı
yaptıkları hizmetler ve bu hizmetleri temsil
sında Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün de hiz
eden eserlerdir. Memleketimizde bu hizmetlerin
met imkânlarını genişletmesi zorunludur.
en zengin örneklerini vâkıf eserler teşkil et
Vakıf gayrimenkullerin idare ve işletilmesi
mektedir. Yüzyıllar boyunca yurdumuzda ha
şıladığımız bir başarı ile yürütülmektedir.
tır ve hayale gelebilecek her ihtiyaç sahasını
Eski eser ve âbidelerin onarım ve restoras
içine alan çok çeşitli vakıflar kurulmuştur.
yonu çalışmalarına gelince; Devlet Plânlama
Türk vâkıfları hayır yapmak, topluluğun ihti
Teşkilâtının öngördüğü ölçülerde ve bir prog
yaçlarını karşılamak; dinî hizmetlere olduğu
ram içinde yürütülmesi gereken bu işlere her
kadar kültürün gelişip yayılmasını ve iktisadî
yıl yeteri kadar ödenek ayrılması gerekmekte
kalkınmayı söylemek amaeıyle meydana getiril
dir. Tarihimiz ve millî kültürümüz bakımından
miş çok güzel eserler aynı zamanda Türk hal
ölçüsüz değer taşıyan eski eserlerimizin resto
re edilip, yerine göre ziyarete veya hizmete açıl
kının fikir ve sanat kabiliyetini ifade etmekte
maları, kültür ve turizm bakımlarından oldu
dirler.
ğu kadar iktisadî bakımdan da ayrı bir önem
Cumhuriyet devrinde tekmil vakıfların bir
taşımaktadır.
elden idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne tev
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Onarım ve restorasyona muhtaç âbide ve
eski eserlerin daha fazla bekletilmesi bunların
harabolmalarına sebebiyet vereceği gibi, ileriki
yıllarda onarım maliyetlerinin daha yüksek ol
masını sonuçlandıracaktır. Bu itibarla Vakıf
lar Genel Müdürlüğü çalışmalarının her yıl özel
bir dikkat ve ilgi ile izlenmesi gereğine inan
maktayız.
Genel Müdürlüğün 1973 malî yılı Bütçesi,
gelirler ve giderleri olarak 102 150 459 lira ola
rak denkleştirilmiştir. Bu bütçe, 1972 yılı büt
çesinden % 1,25 gibi çok küçük bir nispetle ar
tış göstermektedir.
Resmî kaynaklara göre hayat pahalılığı, di
ğer bir deyimle fiyat artışları, 1971 yılında bir
evvelki yıla kıyasla % 17,8, 1972 yılında ise
'% 10,6 olarak artmıştır. 1973 bütçesi takriben
5 milyar liralık bir açıkla bağlandığına ve Mer
kez Bankasında toplanan yabancı dövizler iç
piyasamızda emisyonu tahrik etmeye devam et
tiğine göre fiyat artışlarının 1973 yılı içerisin
de de devamı kaçınılmaz bir hareket olacaktır.
Fiyat artışlarının % 10 nispetini bulacağını
kabul edecek olursak, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün 1973 Bütçesi, gec^n yıla kıyasla r/c
.1,25 artmış değil, reel olarak % 8,75 azalmıştır.
Bu kıyaslamayı yapmaktaki maksadımız, geniş
sahalarda önemli hizmetler yapmakta olan Va
kıflar Genel Müdürlüğüne 1973 yılında yeterli
imkânlar ayıramamış olduğumuzu ifade etmek
içindir.
Genel Müdürlük Bütçesinde yer ahin gider
lerin 75 413 583 lirasını kendi kaynaklarından,
27 '036 876 lirasını da Hazine yardımı olarak
«ağlayacaktır.
Genel Müdürlüğün kendi gelir kaynakları
nı geliştirmek hususunda gereken dikkat ve
gayreti göstermekte okluğuna şüphe yoktur.
Yalnız, memleketimizde değişen iktisadî konjon'ktüre uyularak, kirada bulunan vakıf gayrimenkullerin kira mukavelelerinin iki veya üç
senede 'bir gözden geçirilip tashih edilmesini ve
kiraların rayiç seviyeye yükseltilmesini tavsi
yeye değer görürüz.
Diğer taraftan, Hazine yardımlarının da, be
lirli bir ölçüde her yıl arttırılması gerekirken,
1973 yılında kısılmış olmasını isabetli bir hare
ket olarak görmemekteyiz. Bu yardımın kısıl
mış olması neticesi âbide ve eski eserlerin ona
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rım. ve restorasyonu için 1973 yılında öngörü
len 20 milyon lira yerine 18 milyon lira ayrıla
bilmiştir. Bunun gibi öğrenci vurtlarmııı gider
ici i 8 688 9G8 lira, 1972 den 728 546 liraya;
İmaretler için 1972'niıı 2 500 000 lirasından
811 bin liraya ;
Vakıf emlâkin bakım, onarım, kira, alım satım ve sair idarî ve işletme masrafları için
1972 Bütçesinde konulmuş olan 3 250 'COG lira
ya karşılık 930 523 liraya indirilmiş olduğu an
laşılmaktadır.
Vakarda ifade edilen .isler ve hizmetlerin
1972 Bütçe yılındaki ölçülerle devanı ettirile
bilmesi için, bütçeye 1973 yılında 17 461 843 li
ralık daha fazla ödenek konulması gerekirdi.
Kısıtlanmış ödeneklerle Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün memleket 'sathında yürütmekte ol
duğu hizmetleri 1973 yılında yeteri 'kadar ger
çekleştiremeyeceği endişesini duymaktayız. Yıl
içinde, Hükümetin Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne yeni imkânlar bulmasını ve ayırmasını te
menniye şayan görürüz.
Eski eser ve anıtların tanıtılması hususun
da, bunların üzerine tanıtıcı levha ve tabelalar
konulması çalışmaları başlamıştı. Memleketimi
zin her taıafmda bu çalışmaların devamını te
menni etmekteyiz.
Diğer taraftan, eski e<er ve anıtların tarih
leri, bugünkü durumları ve restore edilmelerini
ciddî etütler halinde içine alan Vakıflar Mec
muasının çok değerli bir ilmî eser olarak kü
tüphanelerimizi zenginleştirdiğini belirtmek is
teriz. Bu değerli neşriyatı lıazııiıyanları yürek
ten telmih ederiz. Millî kültürümüz adına onla
ra şükran borcumuzu ifade etmek isteriz.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 1973 Bütçe
lini de büyük bir dikkat ve başarı ile uyguluyacağma inanmaktayız. Bugüne kadarki gay
retli çalışmalarından dolayı. Genel Müdürlüğün,
başta Sayın Genel Müdür Fcramuz Berkol ol
mak üzere, tekmil personeline tebrikler::mizi su
nar, 1973 Bütçesinin Vakıflar camiasına ve
memleketimize hayırlı olmasını temenni ederiz.
Kaygılar sunarım.
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir.
Şahısları adına Sayın Dikeçîigil, buyurun.
HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, Vakıflar Büteesihde bâzı temennilerim ola
caktır.
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Bilhassa Vakıflar Genel Müdürlüğü, «Vakıf
lar» yayını ile vakfiyelerimizi milletimize tanıt
maktadır. Bu dergi, cidden şayanı takdirdir.
Yalnız, bu dergi pahalıdır. Basımı için de çok
paraya ihtiyaç duyulduğundan az miktarda basılabilmektedir. Meselâ bunun ikinci cildi, vak
tiyle basılıp bittiği için, halen meydanda yok
tur.
Bu Vakıflar Dergisinde, bütün vakfı kuran
ve tesis edenlerin fikirleri ortaya atılıyor; vak
fın nasıl olacağı, nasıl temadi ettirileceği, nasıl
gelişeceği gibi hususlar birer birer izah ediliyor.
Bunlar vasiyatnemelerine konuyor. Bu dergi
hakikaten, Türk Milletinin en büyük kültür kay
naklarından birisidir. Bugünün zenginlerini bu
meselede ileriye doğru götürecek, teşvik edecek
bir konudur. Yalnız, bu yaygın değildir ve ya
yılmasına da imkân yoktur. Bunu aşağı kade
meye doğru indirmek mecburiyetindeyiz. Mese
lâ gönlüm isterdi ki, gazetelerimiz ve diğer ya
yınlarımız, bu Vakıflar Dergisinden parçalar al
sın koysun ve bunu Türk efkârı umumiyesine
tanıtsın. Bu, bence basının vazifesidir.
Yine TRT bunun üzerinde dursun; sanat eser
lerimizi göstersin, Türk vakfı nedir, nasıl olu
yor, tanıtsın ve bâzı vakfiyenamelerden parça
lar okusun ve bu suretle millete örneklik yapsın.
Yalnız, Vakıflar İdaresinin bunu neşretmesi ve
bunu. birkaç kişinin alması bakması kâfi değil
dir. Bunu yaygın hale getirmesi zaruridir. Me
selâ bir hanımefendi çıkar, bir küçük tarlasını
vakfeder, bu yoldan geçen insanların faydalan
masını ister. Bir kuyu açar, o kuyudan su ieinlerin kendisini rahmetle anmasını arzu eder.
Başka bir vakıfnameye bakarsınız; kimsesizlerin
ve düşkünlerin bakılması için vakıfhaneler kur
duğunu görürsünüz. Gene bir vakfa bakarsınız;
hattâ hattâ, tarihte Türk Milletinin yalnız in
sanlara değil, bütün canlılara karşı sevgisini
gösteren; bakımsız, sokağa atılmış hayvanlara
dahi vakfiye kurduğunu görürsünüz. Yine bu
arada, kimsesiz kızların evlendirilmesi için vak
fiyelerin kurulduğunu görürsünüz.
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den alınış tekâmül ettirmiş (kiliselerin vakfiye
leri meydanda) ve kimleri okuttuğu, ne yaptığı
da aşikârdır.
Kıbrısta'ki arazinin dahi üçte ikisinin vakfi
yelere aitdolduğunu da gene görmekteyiz. Bu
vakıf araziler elden çıkmış, meselâ topraklar bü
tünüyle gitmiştir. Şu halde demek istediğim
mesele, sadece derginin yayınlanması, sadece
derginin onunla da kalması değil; Hükümet bu
yayınlanan derginin geniş reklâmını yapmak lâ
zımdır. Millî meseleler ancak böyle uyanır.
Hükümet erkânı tarafından bizim dar boğaz
lardan geçtiğimiz ve Türk gençliğinin bunalım
lar içinde bulunduğu izah ediliyor. Türk genç
lerine t.-ırihin yalnız bir safhasını okutuyoruz,
ama ecdadımızın bu güzel vasıflarını katiyen duyuramıyoruz.
Bir diğer ikinci mesele de, Türkiye'de ecda
dımızın bırakmış olduğu eserler, eski çağdan
kalan Yunan ve Bizans kalıntılarından hiç de
geri değildir. Maalesef Millî Eğitim Bakanlığı,
turizm bakımından (Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı da dâhil) onlara itibar gösterirken, kendi
ecdadımızdan kalan bu eserlere karşı bigâne
kalıyor. Meselâ Bitlis'te Selçuklulardan kalan
o kervansaraylar üzerinde durulmuyor. Ahlat
kitabelerinin üzerinde durulmuyor ve turizm yö
nünden bunların reklâmı yapılmıyor. Sadece
birkaç Yunan eseri Bizans eseri varmış gibi gö
züküyor. Ben bunların aleyhinde değilim, gö
züksün ; ama bizim memleketimizin tapusu olan
ecdadımızdan kalan eserlerin üzerinde de hassa
siyetle durulsun.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir istirha
mım var. Vakfa ait eserler restore edilirken,
onun kuruluş gayesine uygun bir şekilde kulla
nılması ve ona göre değerlendirilmesi lâzımdır.
Meselâ bir kütüphaneyi veyahut caminin yanın
daki herhangi bir eseri, eğlence yeri olarak te
sis edemezsiniz. Eğer vakfın gelişi itibariyle,
durumu itibariyle, vaktiyle ne şekilde kul
lanılmışsa, ona doğru, ona yakın bir şekilde
kullanabilirsiniz. Başka türlü kullandığınız
takdirde, efkârıumumiyeyi rencide edersiniz
ki, bu da doğru değildir. Çünkü, o vakfı ku
ranları da ruhen mustarip edersiniz. Eğer o
vakfı yapanın, vakfa ait tavsiyeleri okun
duğu takdirde, ne kadar entresan olduğu gö
rülecektir. Vakıflar İdaresinin, o vakfı yapan

Görüyorsunuz ki, Türkiye'de gayet içtimaî
bir mesele ecdatlarımız tarafından salâhiyetle
ele alınmış ve halledilmiştir.
Biz bu güzel hasletlerimizi bırakmışız, vak
fiyelerimizi geliştireceğimiz yerde, maalesef de
jenere etmişizdir. Avrupalılar vakfiyeleri biz
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EKREM
ÖZDEN (İstanbul) — Şirketler
insanın tavsiyelerine göre hareket etmesi ve
var.
bunları ona göre değerlendirmesi lâzımdır.
Diğer bir mesele de şu :
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — «Şir
Vakıfların arazisi vardır ve Vakıflar İda
ketler vardır.» diyor arkadaşımız, doğru.
resi bunlar üzerinde yurtlar kuruyor, kuru
Peki zavallıların sırtından geçinen şirket
lan yurtlarda, bâzı genç arkadaşlarımızı ba
ler varken, ecdadımız da düşkünlerin sırtın
rındırıyor. Benim kanaatim gıı merkezdedir
dan geçinilmesin, bakılsın diye vakfiyeler
ki, Vakıflar okul da kurabilir; fakat bu okulu
kurmuş olduğu halde siz bu vakfiyeleri
ona
diğer okullardan farklı olarak tesis edebilir.
göre kullanamıyorsunuz, yahut kullanamıyo
O da, vakıflar arazisinin bulunduğu yerde ona
ruz... O halde, İçişleri Bakanlığı ile Vakıflar
yakın okullar tesis ederek, kimsesiz çocuk
Genel Müdürlüğünün ve buna bakan sayın Ba
ları orada toplayıp okuttuktan sonra, hem de
kanın
teşriki mesai ederek bu derde bir çare
orada çalıştırmak suretiyle gelir temin eder;
araması lâzımdır, bakması lâzımdır.
yani bir iş prensibine bağlar. Meselâ Ameri
ka'da Ford Vakfını kuranlar; elbette orada
Şimdi, bundan önce bir istirhanide buluna
tahsile devam edenlerin çalışma imkânları var
rak Sayın Genel Müdürlükten vakıfları ga
dır, orada gelişigüzel barındırıyorlar.
yesine uygun olarak kullanmalarını istemiş
Vakıflar, vaktiyle düşkünlerin, kimsesiz
tim.
Bizim hamlarımız, kervansaraylarımız
lerin bakılması için kurulmuştur. Acaba bu
vardır. Ben takdirle karşılarım, hakikaten az
günkü Vakıflar İdaresi Türkiye'nin içtimaî
para karşılığında bu tarihî eserlerimiz res
hâdiselerine bir göz atıyor mu? Ecdadımız za
tore ediliyor, bakılıyor. Cumhuriyet tarihinde,
manında kimse dilenmiyordu; düşkünlere ba
buna daha önceden adım atılmıştır. Bu işe
kılıyordu. 18 nci asırda gelen müsteşrikler, «Türk
başlayanları takdirle yadetmemek elden gelMilletinin hiç dilencisi yoktur.»
diyorlardı.
" moz. Yplnız, sayın hemşehrim de bilir, me
Fakat şimdi çıkınız dışarıya bakınız ki, İç
selâ bir Sultanham var, meselâ bir Karatay
işleri Bakanlığı da maalesef buna bigâne, so
ham var ve bunlar restore ediliyor. Peki,
kaklarda dilenciden, sakatlardan
geçilmiyor.
bunlar böyle kapalı duracak mı? Bence dur
Bugün medenî olmak ne demek? Ben bunu
maması lâzım. Bunu nasıl yapacağız? Bizim
anlayamıyorum. Medenî zihniyet ne
demek,
vakfı, kuruluş gayesinin dışında eğlence yeri
medenî metot ne demek?.. Kim medenî değil?
olarak kullanmamız iktiza etmez, yapmamalı
Kim modern zihniyete sahip, kim değil ? Biz
yız. Ama bu handır; handa gelinir kalınır. O
bunun tefrikini yapamıyoruz.
o usule göre düzeltilmeli, turistlerin kalabile
Meselâ Batı Almanya İkinci Dünya Har
ceği yer haline getirilmelidir. Tahmin edivobinden sonra düşkünleri, sakatları almış ve
nım ki, Sultanham ele alınsa ve eski sis
bunları bir eğitime tabi tutarak fabrikalarda
temle döşense. ortaya ona göre yataklar ko
çalıştırmıştır. Beyhude yere başkasının sırtın
nulsa; Avrupalılar kendilerinkinden
değişik
dan gezme, geçinme yok. Dilencilik Türk Mil
olan hayatı arıyor, onu istiyor; gelir orda
letinin onuruna da yakışmaz. Hele İslâm Di
kalır yemeğini de yer çeker gider. Ama bu
nine katiyen uygun değildir. Fakir, fakra za
hanlar böyle...
ruretini hiçbir zaman için bildirmeyen kimse
dir.
BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Di
Bence Devlet adamı, böyle gündelik hâ
ke çl i gil.
diselere bakan, geçiştiren adam değildir.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — BitiDevlet adamı, ancak böyle içtimaî hastalıkları
riy o rum e fendim.
ortadan kaldıran, yeni bir zihniyetle
ele
alarak ileriye doğru götüren kimse demektir.
Bu tarihî eserler böyle; yani zamanın akı
Şimdi yollara çıkıp bakınız, camilerin önün
şına göre, zamanımıza göre uydurulmazsa,
den dilencilerden geçilmez. Hattâ
dilencileri
zamanımıza göre bir sistemin içerisine, daha
idare eden, bu zavallıların sırtından geçinen
doğrusu gelir kaynağı temin edecek şekle
kimseler vardır.
j konulmazsa olmaz.
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Biz 1963'to P a r l â m e n t o heyeti ile B a t ı - A l - 1 şiddetli müeyyideleri ihtiva eden bir k a n u n ta
sarısı ile bu ciheti halletmesini t e m e n n i ediyo
manya'ya
gittik, g irclük. ()nlar böyle eski
rum.
eserleri; yani bu hususta kullanılan
eserleri
m ü k e m m e l d i motel seklinde kullanabiliyorlar.
Sinan'ın eserlerinden biri olan, İ s t a n b u l ' d a
•
•
I
Şehzadebaşı Camii Şerifi avlusu m ü h m e l
bir
Şimdi, Vakıflar İ d a r e s i b u n u ne k a d a r res
haldedir. B u n d a n evvelki bütçelerde S u l t a n a h 
t o r e ederse etsin, eğer t a r i h i n akış seyrine j
met Camii h a k k ı n d a k i dileklerimiz nazarı dik
göre işletmecilik şekline; (Onu dejenere ede
kate alınmış ve şimdi orası bir çiçek bahçesi ha
cek bir şekilde değil) sokmazsa, değerlendirlini almıştır. Şehzadebaşı Camimin de anı şe
mezse o eser yine bakımsız k a l a c a k t ı r , harakilde onarılmasını istirham ediyorum.
bolaoaktır. O halde, onu k u r t a r m a k lâzım.
Bilhassa işsiz v a t a n d a ş l a r a geniş iş s a h a l a r ı
B u n l a r en güzel yerlere k u r u l m u ş eserler
açma. b a k ı m ı n d a n Genel M ü d ü r l ü k
emrindeki
dir.
işletmelerin genişletilmesini de isabetli bir hare
B u g ü n K a r a t a y ' d a u geçiliyor, yol 20 - :>0
ket ola: ak g ö r ü y o r u m . V a k ı f l a r B a n k a s ı n ı n iş
km. kısalıyor. Bizim zamanımızdaki
teknik
hacmini a ç a r a k d a h a geniş faaliyette bulunma
adamların
yapacağı ölçüyü. onlar ta o za
sı temennisindeyim.
m a n d a n yapmışlai'. O yollar kısa yoldur. Aşağı
İ p e k Yolu, k e r v a n s a r a y l a r ı n k u r u l u ş yeri ga
M u h t e ı c m a r k a d a ş l a r , çok esaslı vakıf iye
yet iyidir. O halde şimdi ÖJ]Q tesir oluyor ki,
ler vardır. B u n l a r bilhassa İ s t a n b u l kısmında
b u r a d a n yol geçirilmiyor da, aşağıdan
geçi
mevcuttur. Bu vakfiyeler çok tarihî kıymeti ta
riliyor ve o eser orada bâtıl kalıyor. Orala
şır ve b u n l a r ı n orjina 11 erinin yeni dile t e r c ü m e
rını da K a r a y o l l a r ı istimlâk etti.
edilerek basılmasında çok fayda
görüyorum.
Hem teşvik b a k ı m ı n d a n iyidir, hem de t a r i h î
Ben sebebi hikmetini a r a m ı y o r u m . Bir si
bir eseri ortaya koyma b a k ı m ı n d a n esaslıdır ve
yasî 'baskı geliyor, öbür t a r a f t a n geçiliyor ora
d a n geçilmiyor, bu tarihî eser de değerlendi- 1 dış memleketler için de çok önemli bir esas ha
le d'ilmiş olacaktır. Bunlar. Fatih'in, Yavuz'un,
r i l m i y e r ; Millî servet b a k ı m ı n d a n n a m ü t e 
K a n u n î Sultan Süleyman'ın olmak üzere güzel
n a h i ziyana giriliyor. Şu halde H ü k ü m e t bir
bir tasnife t a b i t u t u l m u ş t u r . Bâzı m e c m u a l a r d a
organizasyondur,
bir v a r l ı k t ı r ,
bir birliktir,
b u n l a r ı n t e r c ü m e l e ı i falan çıkmıştır; a m a ayrı
k o p u k k o p u k çalışan bir müessese değildir.
ayrı ayıı y e l l e r d e d i r . F a k a t V a k ı f t ı r İ d a r e s i ,
İşte «Reform reform.» diye b a ğ ı r d a n
zaman
elinde bulunan bu vakfiyeleri bir aı aya getirir
lardan bu konuda da reformun ciddî
olarak
se. kısmı kısım bunları neşrederse b ü y ü k bir
ele alını}) Devlet idaresine getirilmesini gönlü
külliyat olur ve çok istifadeli bir şekil alır ka
müz arazu ederdi, b u n u da göremiyoruz.
naatindeyim.
Saygıbırımla. (Alkışlar.)
B A Ş K A N — Saym özden, buy liramız.
E K R E M ÖZDEN ( İ s t a n b u l ) — Sayın Baş
kan, Senatonun değerli üyeleri;
Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n Bütçesi sı
rasında. ben de kısaca bir iki temennide bulun
m a k için k ü r s ü y e gelmiş b u l u n u y o r u m .
B u n l a r d a n bir t a n e s i ; camilerimizin dış du
v a r l a r ı n a yapıştırılan ilânların çirkin manzara
tevlit etmesi h u s u s u d u r . D ü n y a n ı n hiçbir t a r a fnıda eski esmiere ve dinî müesseselere ilân yapıştınlması âdet değildir. Halk buna ciddî olar a k itina gösterir. Bizde maalesef bu cihete
önem verilmemektedir. Belediyemin ceza hük ü m l e r i de yetcıli olmadığı gibi, müeyyideleri
de b u l u n m a m a k t a d ı r . Bu itibarla Genel Müdür
lüğün tabi olduğu Bakanlıkla el ele vererek,
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F a k i r talebelere, verilen bursların fazlalaş
masını da temenniye şayan görüyorum.
Burs
adedi, h a k i k a t e n Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n
kapasitesi ile kabili telif olmayacak k a d a r az
dır. Bu adedi f a z l a l a ş t ı r m a k t a çok isabet ola
caktır.
Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n u m u m î hüvi
yeti h a k k ı n d a da bir iki söz söylemek istiyo
rum.
Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü h ü k ü m e t l e r i n
sultasından ç ı k a r m a k lâzımdır. V a k ı f l a r Genel
M ü d ü r l ü ğ ü müstakil bir şahsiyet
almalıdır.
K e n d i v a r i d a t ı vardır, Bankasının şekli de ona
tabi tutulmalıdır. B u suretle hem vakfiyelerdeki şartları yerine getirir, hem de eserleri resto
re etmek i m k â n l a r ı n ı bulur. Yoksa V a k ı f l a r Ge-
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nel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n v a r i d a t ı m , Devletin v a r i d a t ı | l a m ı y o r u m ; yani cemiyete p a r a verme hususu
gibi elde e t m e k t e hiçbir fayda y o k t u r , bir şey
nu valinin veya k a y m a k a m ı n emrine verseniz
y a p m a k i m k â n ı n a da sahip olamayacaktır. Bu
vali veya k a y m a k a m u s u l ü dairesinde gerekli
B a k ı m d a n H ü k ü m e t i n bu ciheti n a z a r ı d i k k a t e
işlemleri yaptırsa, bu p a r a l a r da ç a r ç u r olmasa,
a l a r a k gelecek bütçelerde daha esaslı bir tek
ş u n u n b u n u n zimmetinde kalmasa daha iyi ol
lifle gelmesinde isabet görüyorum.
maz mı? B i l m i y o r u m ; belki ben yanlış düşünü
yorum.
,Sayın Dikeçligil'in b e y a n l a r ı n a i ş t i r a k edi
yorum. Bâzı b e y a n l a r ı n a iştirak e t m i y o r u m ;
'SAMİ T U R A N (Kayseri) — Cemiyet Kurulama bu b e y a n l a r ı n a iştirak ediyorum.
I mazaa Banka da para vermez.
İ S K E N D E R C E N A P E G E (Aydın) — Bra
E K R E M ÖZDEN (Devamla) — M u h a k k a k
vo, t e k â m ü l var.
cemiyete vereceğiz. Cemiyet eli ile olacak. Baş
k a n gidecek; «otomobil parası» diyecek, 10 li
E K R E M ÖZDEN (Devamla) — Evet, tekâ
ra verecek. 40 lira, 100 lira deflere yazacak.
mül ettik. (Gülüşmeler)
Böyle
gidecek.. Böyle k u r u l m u ş u z böyle gide
Dikeeligil cami önümdeki dilencilerden veriz.. Bu prensiplerin sonunu almalıyız. P a r a l a r
sairelerden bahsediyor. Vakıflar İ d a r e s i n i n po
çarçur oluyor, 20 bin lira, 00 bin lira voriyorsıılisi yok, t o p u yok, tüfeği yok. Nasıl mâni ola
cak'?. B u n a i m k â n y o k ; ama valiler, k a y m a k a m  S nıız; o 20 bin lira, 00 bin lira idare heyetlerinin
lar p e k â l â b u n l a r ı menedebiliıder.
Menetmek J bir kısım masraflarına gidiyor; yarısı ancak caiçin elde müeyyideler vardır, v a s ı t a l a r mevcut I nıiye ve ibadethaneye kullanılıyor ve orada da
bu harcamayı göremiyoruz.
t u r . Y a p m a y a n l a r h a k k ı n d a Vakıflar Genel Mü
d ü r ü V e k â l e t i n nazarı d i k k a t i n i celbetmelidir.
Bu itibarla bu cihetlere kısaca t e m a s ettim.
Bu, valinin vazifesidir.
Çok ç i r k i n d i r ; her ca
Zamanınızı aldım, özür dilerim, saygılarımı su
minin önünde, demin söylediğim gibi,
şirket
narım. (Alkışlar)
halinde camileri taksini etmiş insanlar vardır.
BAŞKA.N — Sayın Çumralı. b u y u r u n u z .
Onlara V a k ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü ayda 000 S E D A T ÇVAIEAU: (Konya) — Sayın .Baş
503 lira verse bile razı olmazlar. Günkü içlerin
kan, muhterem arkadaşlarım ;
de a y d a 2 bin liıa. 0 bin lira kazanan dilcin, iler
Benden evvel konuşan m u h t e ı e m a r k a d a ş 
vardır.
la! mı V a k ı f l a r bütçesi dolayıs? ile tenkit ve te
İ S K E N D E R C E N A P EGE (Aydın) — Dev
mennilerini açıkça izhar ettiler. Benim hımbı
letdeştir ineli.
la başkaca ilâve edecek l)iı* m ü t a l â a m , bir öne
EKREM, ÖZDEN (İstanbul) — Y a l l a fena
rim y o k t u r .
bir meslek değildir.
Ben bir husus h a k k ı n d a söz almış bulunuyo
B i r do k i r cihet d a h a var a r k a d a ş l a r . Ca
rum. Bu bütçeden istifade edeıok, bu bütçe ve
milerin önünde bâzı t ü r e d i kimseler
vardır,
silen ile söz aldım. Selçuküer d e v r i n d e n kalan
camiye y a r d ı m için elle: inde makbuzlar, uğra
ı K o n y a ' d a bir Alâaddin Camisi varılır. Bu caşır d u r u r l a r . B u n l a r d a n bâzıları, miihüısüz,
' minin mihrabı eski eserlerle u ğ r a ş a n l a r ve güdamgasız, izinsiz m a k b u z l a r p a r a topladığı için
j ze! s a n a t l a r l a u ğ r a ş a n l a r t a r a f ı n d a n . i f a d c edilt u t u l m u ş t u r . H a t t â p a r a l a r ı n hesabını bile vej diğiııe ^öve, d ü n y a d a eşi benzeri b u l u n m a y a n
remiyeeek hale düşmüşlerdir. B u n l a r ı n ö n ü n ü
oymacılık ve işlemecilik s a n a t ı n ı n tecelli ettiği
almak lâzımdır. Nedir bu canım? Camiye hiz
! bir m i'hrab dır.
met ise, camie hizmeti herkes yapabilir. Bir ce
B u cami, biz bildik; bileli, B a l k a n H a r b i n d e ,
m i y e t k u r u l m u ş t u r ; h u cemiyete p a r a verilir,
İ Bilinci Cihan H a r b i n d e , İstiklâl H a r b i n d e
ve
caminin onarılması için uğraşılır.
b u n d a n t a k r i b e n 20 sene önceye gelinceye ka
d a r Millî Savunma Bakanlığının, ambarı şeklin
B u n d a n vaz geçelim a r k a d a ş l a r . Bu iyi b i r
de kullanılırdı. Bu sebeple de Selçuklular dev
usul değil. Bu, geçen h ü k ü m e t l e r i n icadıdır. Gi
rinden k a l a n bu muazzam eser, h a r a b e y e , mahdersiniz, bir k ö y ü n camisine bir şey alacaksı
valnp gitmeye yüz t u t m u ş t u . Vakıflar
İdaresi
nız, y a p t ı ı a c a k s ı n ı z ; «Efendim evvelâ bir cemi
E d i r n e ' d e , İstanbul'da, E r z u r u m ' d a olduğu giy e t k u r u n , karşımıza gelin, bu cemiyete para.
vereceğiz,» denilir. Ne demek bu canım An- İ 'îbi, bu camiyi de ele a l a r a k restore etmiştir, ta295 —
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marnlanmak üzeredir. Ben Yüce Senatonun hu
zurunda, başta Vakıflar Genel Müdürü olmak
üzere, bütün mensuplarına teşekkürlerimi ve
saygılarımı arz için söz aldım.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye
yok efendim. Bu itibarla say m Bakanı davet
ediyorum.
DEVLET BAKANI
DOĞAN KİTAPLI
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce
Senato nun değe rli ü y e i e ri;
Vakurlar Genel Müdürlüğünün bütçesi üze
rinde değerli grup sözcüleri ve kişisel görüşleri
ııi burada ifade eden arkadaşlarımız genellikle
faaliyetlerin gelişmesinin memnuniyetini ifade
ettiler ki; bu hususu teşekkürle huzurunuzda
ifade etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım ve bütçeyi hazırlayan.
raportör arkadaşlarımız Vakıflar Genel Müdür
lüğünün ve onun iştiraki olan müesseselerin
faaliyetlerini teferruatı ile tespit etmişler ve
kürsüde de ifade ettiler. O bakımdan ben faali
yetlerin ağırlık noktalarına kısaca temas et
mekle yetineceğim.
Ancak, sözüme başlarken bir hususun tashi
hinin gerektiği kanaati ile Bütçe Kanununun 6
ncı maddesi dol ayısı ile arkadaşlarımızın orta
ya. koydukları endişelerinin giderilebileceğini
peşinen ifade etmek durumundayım.
Bütçe Kanununun 6 ncı maddesine göre, (I>)
işaretli cetvelin Hazine yardımı maddesi. «Di
ğer gelir çeşitlerinden yıl içinde elde edilecek
gtIlı* faz!alarını lüzumunda;
A) 112. Vakıf emlâkinin yönetimi, işletilme
si ve değerlendirilmesi programının;
B) Sosyal yardım ve kültürel tesis kurma
programının (öğrenci yuı tları kurma, işletme
dahil), mezkûr 113 ncü programın 03 ncü, alt
programının 001 nci (İmaretler kurma bakım
ve işletmesi) faaliyetlerinin» diye saymış ve
•«Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeğe Ma
liye Bakanlığı yetkilidir.:» demiştir.
Şimdiye kadar olan bûtçeleıde de aynı ma
hiyette hüküm konmuş ve yıl içinde gelir faz
laları böylece Vakıfların bu hizmetlerine akta
rılmıştır.
Bu yıl sosyal hizmetlere, bu maddeden isti
fade ederek aktaracağımız gelir fazlasının 15
milyon lira olacağını düşünmekteyiz. Bolayısdy-
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le, arkadaşlarımızın, gerek öğrenci yurtları
nın faaliyetlerinin yürütülmesi, gerek imaret
lerin gereği nispetinde vatandaşa hitap edebil
mesi bakımından bütçede görülen rakamlara
karşı gösterdiği endişe haklı idi; ancak böylece,
her yıl olduğu gibi bu yıl da bu husus tashih
edilecektir ve sosyal hizmetlere ceman 22 mil
yon civarında bir meblağ ile Vakıflar Genel
Müdürlüğü hitap etme imkânını bulacaktır.
Değerli arkadaşlarımız burada
Vakıfların
tarifini yaptılar Vakıfların tarihçesinden bah
settiler, Vakıfların bugünkü durumunu detay
lı olarak huzurunuzda ifade ettiler.
Hakikaten Türk tarihinde ve Türk sosyal
hayatında fevkalâde ağırlığı bulunan ve bilhas
sa Osmanlı İmparatorluğu zamanında daha bü
yük gelişme gösteren vakıflar, Cumhuriyetten
sonra 1935 de Vakıflar Genel Müdürlüğünün
Teşkiline Dair Kanunla yeniden inzibat altına
alındı. Malûmu âliniz bu Kanunun 1 nci mad
desi aynen şöyle:
«4 Birinci Teşrin 1928 tarihinden önce vü
cut bulmuş vakıflardan;
A) Bu Kanundan önce zaptedilmiş bulunan
vakıflar,
B) Bu Kanundan önce idaresi zaptedilmiş
olan vakıflar,
C) Mütevelliliği bir makama, şart edilmiş
•olan vakıflar,
Ç) Kanunen veya fiilen hayrî bir hizmeti
kalmamış olan vakıflar,
D) Mütevelliliği, vakfedenlerin ferilerinden
başkalarına şart edilmiş vakıflar
Vakıflar
Umum Müdürlüğünce idare edilir.
Bunların hepsine birden mazbut vakıflar
denilir.»
Yine devam etmiş :
«A) ."Mütevelliliği, vakfedenlerin ferilerine
şart edilmiş vakıflar,
B) Cemaatlerce idare olunan vakıflar,
C) Bâz] sanat sahiplerine mahsus vakıflar,
mütevellileri veya seçilmiş heyetleri tarafıridan
idare olunur. Bunların hepsine de mülhak va
kıflar denilir.» demiş ve vakıfları iki grupta
toplamış. Bunların idaresini de şimdi bütçesini
müzakere ettiğimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü
ne vermiş; bir kısmının kontrolünü vermiş, bir'
kısmının idaresini direkt vermiş.
296 —
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, o zamandan bu
zamana faaliyetlerini geliştirmiş. Bilhassa 1950'
1 erden sonra bu gelişme daha süratli olmuş.
•Stan senelerde bu süratini, belki beklenilen, ya
hut istenilen ölçüde değil; ama oldukça hızlan
dırmış. Nihayet bu yıl huzurunuza 10'2 450 OC/01
liralık bir bütçe ile gelmiş. Buna, demin arz et
tiğim gibi, yıl içinde gelir fazlalarından, gelir
artışlarından aktaracağımız 15 milyon lirayı da
ilâve eder isek, bütçenin 117 milyon lira civa
rında tahakkuk edeceği anlaşılıyor.
Tabiî ki Türkiye'de, fevkalâde değerli bün
yesinde muhafaza eden, gerek sanat değeri ba
kımından, gerek iktisadî değeri bakımından va
kıfların 'envanteri yapıldığında büyük ölçüde
mesele halledilmek yolundadır. Bizi çok sevin
direcek rakamları verecek olan vakıf malları
ence envantere alınmış, tapulardan taranmış ve
mevcut kayıtlara göre 19 997 parça olan gayrimıerikıü adedi 36 840 olarak; aşağı yukarı iki
ınıdsli bir farkla tespit edilmiş. Bu envanter sı
rasında fazla olarak tespit edilen, yani fiilen
eklekine göre fazla olarak tespit edilen 16 843
adet gayrimenkulun bilinmeyen 12 074 adetinin;
bir kısmının da yerleri halen tespit edilmiş bu
lunmaktadır. Bu envanter faaliyetimiz, Türki
ye'deki vakıfların tespiti faaliyetimiz dikkatle
devam! etmektedir. Demin arz ettiğim gibi, bu
nun neticesinde öyle ümit ediyoruz ki, fevka
lâde 'sevindirici bir değer yekûnu bulmak im
kânına sahil) olacağız.
Malumuâliniz; arkadaşlarımız da burada ifa
de ettiler, vakıfların bir sosyal yönü var, bir
iktisadî yönü var. Yani vakıfları bir en iyi şe
kilde değerlendirmek var; kir de bu akarın,
mevcut vakfiyelerin veya vakfın anamâna'smm
gösterdiği istikâmetlerde- sarfedilmesi meselesi,
var.
Son yıllarda bu envanter hizmetleri yanın
da, Anayasa Mahkemesinin Kira Kanununu ip
tal etmesi dolayi'sıyle de elde edilen imkândan
faydalanılarak akar kiraları üzerinde titizlikle
yeniden durulmuş ve 1963 yılında 11 682 '000 li
ra olan bu kiralar bu faaliyetin neticesinde 1973
yılında 52 milyon lira gibi % 400 nispetinde bir
artış kaydetmiştir. Bu vakıfların, va'kıf akar
larının vebali de düşünüiere'k en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi faaliyeti titizlikle devanı ede
cektir.
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Bunun yanında vakıfların zeytinlikleri, va
kıfların elinde olan menba suları modernizo
edilmiş, mahsullerinin daha iyi değerlendirilme
si için gereken çabalar gösterilmiştir. Arkadaş
larım burada bunları ifade ettikleri için ben
rakam vermeyeceğim.
Bunun yanında, vakıfların gelirlerinin mun
tazam şekilde artmasını, bir istikrar içinde artma.sını ve daha çok artmasını teminen, demin
arz etliği m espriyi kaybetmeden, vakıfların
memleket ekonomisine de katkısını temin ede
cek yolda yeni bâzı projeler vardır. Bunun için
de, Türkiye'deki, hem eski eserlerin muhafaza
sını. ve restorasyonunu temin etmek, hem de
bunların bütün dünyaya dhaa yakından hitap
edebilmesini temin etmek yolundaki faaliyetle
ri. demin arkadaşlarımızın bir kısmiyle bahset
tiği hanların, kervansarayların restore edilip
ikâmete tahsis edilmesi; bilhassa turistik yön
den ikâmete tahsis edilmesi, camilerin fonksiyo
nunu alması, bâzı medreselerin ve darüşşifa gi
bi müesseselerin de onarılarak yine fonksiyon
larına yakın hizmete tahsis edilmesi faaliyetle
ri devam etmektedir.
Bu cümleden, bunların bir kısmı otel haline
getirilmiş, bir kısmı restore edilmiş Diyanet İş
lerine devredilmiş, bir kısmı da yine restore
edilmiş müzeler haline getirilmiş, diğer bir kıs
mı luı gayeye uygun hizmetlerde kullanılmak
üzere bir kısmının intifa baklan Millî Eğitim
Bakanlığına aktarılmıştır.
Bu cümleden olarak meselâ; bir iki misâl
vermek gerekirse, sanat değeri yüksek olan es
ki yazı Kur'an. ve benzeri din eserlerinin mah
zenlerden çıkarılıp tasnifleri yapılmış ve İstan
bul'da Halıcılar Medresesinde bir el yazıları
müzesi açılmıştır. Bu yıl bir eski halılar müze
si açılması çalışması yürütülüyor. Öyle zannedi
yorum ki, bu yıl içinde bunu da tahaklnık et
tirmek imkânı hâsıl olacak.
Bunları birkaç misâl olsun diye huzurunuz
da ifade ediyorum. Yani bununla demek istiyo
rum ki, Vakıflar İdaresi yeni bir
zihniyetle
elindeki akarı daha iyi değerlendirmek ve bun
ları yeni şartlara göre; fakat asıl espriyi kay
betmeden hedeflerine, istikametlerine daha faz
la bir nispette sevkedebil'mek yolundadır.
Bu söylediğim hizmeti bir proje içinde de
ğerlendiren Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü
297 —

C. öcoatosu

B : 23

bir otele % 55 nispetinde kendi grubunda işti
rak etmiş, 20u' milyon lira civarında çıkacağını
şimdilik tahmin ettiğimiz ve Türkiye'nin en bü
yük, belki de Balkanların en büyük oteli ola
cak CARLTON Şirketine ve işletilmesi için mu
kavele yaptığımız otele ilâveten kıyılarımızdaki
vakıfların arazilerini
değerlendirmek ve bir
zincir tahtında bunu turistik bölgelerimize yay
mak için bir kaba proje Vakıflar Genel Müdür
lüğünce şimdilik yapılmıştır. Bunu, öyle ümit
ediyorum ki ileride hesapları yapılıp, hem; mem
leket turizmine hizmet bakımından, hem daha
çok akar temin etme bakımından tahakkuk et
tirme olanakları aranacaktır.
Bunun yanında A'akıflar Genel Müdürlüğü
nün, arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerinde dur
duğu, hakikaten tarihimizin bugün bize hediye
ettiği değerleri muhafaza edebilmek, onları ha
kiki hüviyetine yakın şekilde muhafaza edebil
mek ve restore edebilmek için bir programı
vardır. Bir misâl olmak üzere şöyle söyleyeyim :
Birinci Beş Yıllık Plân devresinde bu is için
72 'milyon harcanmış ve 804 eser üzerinde ça
lışma yapılmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân devre
sinde 105 milyon sarfedilmiş ve 512 eser üzerin
de çalışma yapılmıştır. Bunun bir yıllık misâ
line inecek olursak, 1972 yılında 50 cami, 12
türbe. 14 medrese, 2 kervansaray. 2 bedesten.
2 hamam, 1 kümbet. 4 tekke ve dergâh, 1 ima
ret, 1 darüşşifa ve 2 han olmak üzere 109 eser
üzerinde restorasyon faaliyetleri yapılmıştır.
Demin de arz ettiğim gibi, yapılacak 15 mil
yon lira aktarma ile, gelir artışından dolayı sos
yal hizmetlere ceman 22 417 000 lira sarfedeceğimizi, yahut imkân yaratacağımızı tahmin
etmekteyiz.
Değerli arkadaşlarım, ben gecikmiş olan
programda daha fazla bir rakamları söyleyerek
vaktinizi almak istemiyorum. Yalnız arkadaşla
rımın değindiği bâzı şeylere kısaca değinim, den
de geçemeyeceğim.
Bunlardan, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
Sözcüsü Alt ay'm endişelerini zannediyorum giderebiidim. 15 milyon lira aktarmayı her yıl
okluğu gibi bu yıl da yapacağımızı ifade ettim.
Zaten projeaıiz de o olduğu için, onları küçük
nispette muhafaza ettik. Yoksa, hizmetler mut
laka o seviyenin üstünde 'bu yıl da tahakkuk
edecektir.
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Burslar meselesi; Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce bu yıl 100'den 125'e çıkarılmıştır. Ayrıca,
Vakıflar Bankası da bu yıl 100 adet burs ayır
mıştır. Dolayısıyle aynı mahiyette iki müesse
senin burs yekûnu 225'i bulmuştur.
Bursların 'miktarı, yekûnu, yahut da burslar
düşük seviyededir buyurdular. O, bütün teşki
lâtlarda aşağı yukarı aynı seviyededir. Bu. tak
dir edersiniz bir yardımdır.
Ayrıca yüksek öğrenime ve orta öğrenime
Vakıfların hizmeti de sadece bu değildir. Her
yıl, eski eserler de değerlendirilerek, artan nis
pette bir de öğrenci yurdu faaliyeti vardır.
Yüksek öğrenim yahut bir vakıf üniversite
si kurmak, yeni Anayasa değişikliği muvacehe
sinde yahut Anaya'sa Mahkemesinin iptal hük
mü muvacehesinde şimdilik mümkün görüleme
mektedir. Hakikaten o zaman bu ihtiyaç düşü
nülmüş ve bir proje'hazırlanmış idi. Bu şartlar
karşısında geri bırakıldı, yahut durdurulmak
zorunda kalındı,
Guraba Hastanesi, değerli arkadaşlarımın da
ifade ettiği gibi fevkalâde isabetle kurulmuş,
fevkalâde enteresan bir vakıftır. Vakfiyesi de
çok entresandır. Bunun, bu vakfiyede yazılı esp
riyi bozmadan büyütülmesi için çaba sarfedilrniştir ve kaynaklan da kendi vakfın içinden
bulunmuştur. Arkadaşlarım söylediler, hastane
nin en yakın zamanda, hizmete girmesi için faa
liyetler devam etmektedir.
Burada değerli arkadaşımın böbrek için söy
lediği, böbrek süzme yahut idrar süzme makinası vardır halen. Yeni hastaneye
geçilince,
şartlar elverirse, bu elbette ki takviye edilecek
tir.
•Sayın Saraçoğlu M. G. P. sözcüsü olarak da
aşağı yukarı bu faaliyetleri teşkil eden konuş
masını yaptı.
Sayın Kürümoğlu da Adalet Partisi Grubu
adına vakıfların sosyal, dinî ve iktisadî fonk
siyonlarının dalıa etkin, daha tesirli şekilde ye
rine getirilmesinin lüzumuna ve faydasına de
ğindiler. Biz de, deminden beri ifade etmeye ça
lıştığım gibi. bu yoldaki faaliyetlerimizi daha
fazlaya götürmeye çalışıyoruz.
Eski eserler meselesi. Demin de detayla arz
etmeye çalıştığım gibi, hakikaten vatandaşla
rımızın üzerimle hassasiyetle durduğu ve takip
ettiği bir mesele. Ancak bütçeden bu kadar im-
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•kâıı alabildik. 20 milyon düşünmüştük; hattâ
bize sorarsanız 30 milyon düşünüyorduk, 18
milyon tefrik edilebildi; ama bununla da, bunu
ıııü'in/kün olduğu kadar fazlaya teşmil ederek
yürütmeye çalışacağız.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Özdenin bura
da bahsetmiş olduğu telkinlere iltifat etmemek
mümkün değil. Bunun gibi Sayın DikeçligiPin
dilencilerle ilgili tavsiyelerine de iltifat et'menıek mümkün değil; ama bunlar takdir edersi
niz ki, Vakıflar İdaresinin yapacağı iş değildir.
Vakıflar İdaresi, muştar vaziyette olan, hakika
ten Sayın DikeçligiPin de söylediği gibi, derdi
ni dışarıya yuramayacak olanlara muhatap,
Türkiye'nin birçok yerinde bilhassa İstanbul'da
üç yerde olmak üzere 30 küsur yerde aşevi aç
mış, bunlara, yemek veriyor. Daha düşkünleri
ne (Bu nihayet bir yaı'dımdır) 60 lira aylık
yardım yapıyor. Başka türlü sakat olanlara 75
lira yardım yapıyor. Bu kâfi mıi?.. Elbette kâ
fi değil; ama eldeki imkânları yaydığınız za
man oraya da ancak o kadar düşebiliyor. Zan
nediyorum, ilerdeki gelişmelerde bunu daha ge
niş çerçeve içinde tahakkuk ettirmek mümkün
olacaktır.
Kayın DikeçligiPin burada söylediği ve be
nimi de üzerinde hassas olduğum tanıtma işi
üzerinde çalışıyoruz. Bir televizyon programı
hazırlandı; bu sene de kitap neşrettik.
Eski ciltlerin yeniden bastırılması çalınma
ları yapılmaktadır. Bunu daha da yaygın bir
hale getirip vakıflarını, vatandasın
şuurunda
kaybolmuş mânasını, vatandaşın kafasında kay
bolmuş mânasını silmek ve faydasını daha yay
gın olarak anlatabilmek için, mevcut modern
yayın organlarının hepsinden istifade
etmek
üzere bir proje hazırlanmaktadır, öyle ümit edi
yorum ki, bunu tahakkuk ettirmek kısa zaman
da mümkün olacaktır.
Aıkadaşlari'nıın burada söylediği Sultan Han
ve Payas, halen programdadır, onarılmaktadır
ve turizme hitap eden bir ikâmet yeri olarak
tahsis edilecektir.
Sayın DikeçligiPin kısaca, kapalı olarak
bahsettikleri bir mesele vardır. Zannedersem
Millet Meclisinde gündem dışı konu olacak; o
da Haseki Külliyesi meselesidir. Sayın Dikeçiigil, zannediyorum; «Dinî eserlerde, onun gaye
sinin dışında bir kullanma yoluna gidilmesin.»'
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şeklinde bir atıf yaptı. Burası, biliyorsunuz İs
tanbul'da bizim çok değerli eseıierimizden mey
dana gelmiş bir külliyedir. Yan yana ki medre
se vardır. Bunlar onarılmış otel haline getiril
miştir. Bu onai'ıirada aşhane, yemekhane yapıl-.
mistir, depolar sıhhî tesisler olarak düşünül
müştür. Yatakhaneler de yatakhane olarak ya
pılmıştır. Burada meyhane açmak meselesi ba
his konusu değildir. Ama otelin içinde yemek
nasıl yeııece'kse, öyle yenecektir. Etrafı da is
timlâk edilerek düzeltilmiştir. Sinan <eseri de
deıii toplu güzel bir hale gelmiştir ve içinde
gelip konaklıyacak müşterilere de kanaatimce
Türk mimarisini, Osmanlı mimarisini en güzel
ve yakından tanıtma fırsatını verecektir.
Su anda şu yapılmış, bu yapılmış tartışması
bahis konusu değildir. Yanındaki Darüşşifayı
da buna ilâve ederek külliyeyi tam hale getir
meyi düşünüyoruz. O da tahakkuk
ettikten
sonra akar olarak ve vâkfın ana 'esprisine uy
gun olarak nasıl kullanılmak mümkünse o şe
kilde kullanılacak ve değerlendirilecektir. Kaldıki, 'buranın otel olarak değerlendirilmesi Dev
let Şûrasının bir kararı ile de mahznrsuz ve
vakiin gayesine uygun görülmüştür. Buna rağ
men, şu anda bir otele tahsis bahis konusu de
ğildir, ama fevkalâde güzel bir eser meydana
çıkmıştır.
Sayın Gumralıya teşekkür ederim.
Öy]-? ümit ediyoruz ki, - bundan sonraki faa
liyetlerimiz arkadaşlarımızı daha çok memnun
edecektir.
•Müesseseye karşı gösterdiğiniz ilgiden, ifa
de! elinizdeki anlayıştan dolayı hepinize; bütün
sözcü arkadaşlarıma teşekkür eder, Yüce Sena
toyu saygıyla selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Komisyon?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
KEVNİ NEDİMOÖLU (Zongulidak Milletvekili).
— TeşePÂİkür ederim efendim.
BAŞKAN — Ivomfeyon söz istemiyorlar.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 malî yılı Büt
çe kanunu tasarısının maddelerine geçiyoruz.
Vakıflar -Genel Müdütriüğıü 1973 yılı Şiltçe ••
Kamumu ftalsarısı
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1973
imalı yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A)
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Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 102 450 459 I
1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
lira ödenen* verikııiştir.
her birinin dayandığı bükümler, bağlı (C) işa
Bölüm
retli cetvelde gösterilmiştir.
(Prog.)
Lira
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve
tahsiline 1973 malî yılında da devanı olunur.
101
Genel Yönetim
10 262 514
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabini edilmiştir..
Kaibü! edilmiş tir..
102
Deötdk Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler..
Kabul edilmiştir..

4 790 615
Etmeyenler..

111

MüUhak ve yeni kurulan vakıf
ların kontrol ve tescil işlemleri 3 200 831
BAŞKAN — Kabul edenler,. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir..
112

Vakıf emlâkinin yönetimi, işle
tilmesi ve değerlendirilmesi
26 677 162
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kalbul edilmiştii'..
113

Sosyal yardım ve kültürel te
sis kurma
52 583 787
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kaibuıl edilmiştir..
900

Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferle'.'
4 935 550
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir..
Maddeyi okunan ve 'kabul edilen cetveliyle
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul, edilmiştir.

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul ediLmiştii'..
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23
ve 25 nci maddeleri hükümleri, Vakıflar Genel
Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar
hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmişti i'..
Madde 6. — (B) işaretli cetvelin Hazine yar
dımlı maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden
yıl içinde elde edilecek gelir fazlalarını lüzumlun
da;
A) 112. Vakıf emlâkinin yönetimi, işletil
mesi ve değerlendirilmesi programının 02 nci alt
programının 001 nci (Vakıf Emlâkinin kira, sa
tmalına, satış tespit, tescil, değerlendirme ve mül
kiyete ilişkin işlemleri) faaliyetlerinin 300, 400
ve 800 neü,
B) 113. Sosyal Yardım ve kültürel tesis
kurma programının 02 nci alt programının 001
nci (Öğrenci yurtları kurma ve işletme) faaliyet
lerinin 300, 400, 500 ve 600 neü,

Mezkûr 113. programımın 03 neü alt progra
mımın 001 nci (İmaretler kurma (bakımı ve işlet
mesi) faaliyetlerinin 300, 400, 500 ve -600 neü,
Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Ma
Geliî
liye Bakanı yetkilidir.
Türü
Lira
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiştir..
2
Vergi dışı gelirler
71 523 500
Madde 7. — 1973 malî yılı içinde kapatılmak
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
üzere, Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya ka
Kalbul edilımiştİT1..
çlar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmay?, Genel Müdürlük yetkilidir.
3
özel Gelirler
30 926 959
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
j Kabul edilmiştir..
Kabul edilımiştİT..
Madde 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
İkinci maddeyi okunan (B) cetveliyle bir
nunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren
ilikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
vo buna bâzı maddeler ekleyen kanunların uygumeyenler.. Kabul edilmiştir.
I klimasından doğan istihkaklar için bütçeye koMadde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere, 102 450 459 lira olarak talimin cdilımiştıir.
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raıılan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli
cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını
karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetvel
deki ilgili ödenek (miktarlarını .artırılmaya Maliye
Bakanı yetikilidii'.
BAŞKAN — Kaimi edenler.. Etmeyenler..
Kalbuıl edilmiştir..
Madde 9. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan
devreden nakit tertibinde husule gelecek gelir
fazlasını, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi
gereğince açılan özel fona yatırılmak üzere, (A)
.işaretli cetvelin mezkûr kanunla ilgili program,
altprogram, faaliyet veya projesine ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmişti!'..
Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1973 tarilıindo yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiş tir..
Madde 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürürtür.
BAŞKAN —• Kabul edenler.. Etmeyenler..
Kabul edilmiş tiı*..
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi de memle
ketimize hayırlı olsun.
Ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır.
E)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe
sini ele alıyoruz.
C. H. P. Grubu adına Sayın Âdil Altay, M.
O. P. Grubu adına Sayın Abdülkerim Saraçoğlu,
A. P. Grubu adına Alâeddm Yılmaztürk ve şa
hısları adına' da Sayın Kaimdi Özer, Sayın Cemal
Tarlan, Sayın Bahriye Üedk, ve Sayın Hüsnü Dikeçliıgil söz istemişlerdir. Sıra ile davet ediyorum.
C. H. P. Grub uadına Sayın Âdil Alttay bu
yurun erendim.
C. H. P. GRUBU ADINA ÂDİL ALTAY (Si
vas) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri;
Diyanet İşleri Başkanlığının 1973 malî yılı
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halle Partisinin gö
rüş ve temennilerini belirtmek üzere huzurunuz
da bulunduğuma değinerek, grubum ve şahsım
adına Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 154
ncü maddesi gereğince genel idare içerisinde yer
almış bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, yürüt— 301
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inekte olduğu görevin ehemmiyeti, ulviyetimden
dolayı hiç şüphe yok ki, diğer Devlet kuraduşları
yanında mümtaz bir mevki işgal etmektedir. İşte
bu mümtaziyetinden dolayıdır iki, onun her yö
nüyle bir an evvel mükemmeliyete kavuşturul
masının lüzumuna inanan bir parti olduğumuza
işaretle sözlerimize başlıyor ve bu mükemmeliye
tin Ölçüsünün de, diğer hak dinler karşısında İslâmiyetin ilericiliği ve üstünlüğü .olmasını dili
yoruz.
Bu dinî kuruluşun bütçe görüşmesinde, İslâmiyetin mâna ve mahiyetiyle her yönden mü
kemmeliyeti üzerinde durmayı, biraz da olsa
mevzuun dışına taşmak olarak kabul etmekte
isek de, lâiklik ilkesinin kapsamına ve ehemmi
yetine dokunmanın lüzumuna kani bulunmakta
yız. Din ile dünya işlerini ayrı mütalâa etmek
ve bunları birbirine karıştırmamak, böylece dinî.
inançlarımıza dünya işlerinin üstünde mümtaz
bir yer ayırmış olmak hususunda azamî titizliği
göstermek temeline oturtulan lâiklik ilkesi, tam
ve kâmil mânada ifadesini Anayasamızın 19 ncu
madtl esinde bulmakt a dır.
Konuşma süremizin sınırlandırılmış olması
karşısında Anayasamızın bu önemli maddesinin
tefsiri imkânına sahip' olamayacağımızı hesaba
katarak aynen okumakla yetinme tercihi, zorun
luluğunu duymaktayız. Bu madde derki :
«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir.
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor
lanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden
dolayı kınanamaz.
Din eğitim ve öğretimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcileri
nin isteğine bağlıdır.
Kimse, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasî veya şahsî çı
kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suret
le olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve
kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan ve
ya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tüzel
kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hükümler
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uygulanır ve siyasî yartiler Anayasa Mahkeme
since temelli kapatılır.»
İşte memleketimizdeki lâiklik görüş ve an
layışı bundan ibarettir T e bundan ibarette kal
malıdır. Bunun kısıtlanması veya geniş tutul
ması dengeyi bozabilecek bir nitelik taşır. Onun
içindir ki, bir vatandaş ve Müslüman olarak, bu
görüşe sahip çıkmak ve benimsemek, kanunlara
saygı ve İslâmiyete sadakatin ta kendisidir de
mekten kendimizi, alamayacağız. Zira, İsla illi
yette zor yoktur; başka dinden bile olsa, herke
se saygı ve sevgi esastır. Müslümanlık her şey
den evvel ahlâk ve fazilet dinidir. İnanç ve
kanaatlerde özgürlük esastır. Ahlâkın, fazile
tin ve ilmin kısacası insanlığın bulunmadığı yer
de İslâmiyeti aramak nafiledir. Bu mealdeki
âyet-i kerime ve hadisi şeriflere İslâmiyetiıı ba
his konusu olduğu her kitap ve her yerde Taş
lanmaktadır. Bu noktadan hareketle şu netice
ye varıyoruz ki; İslâmiyet doğuştan ve aslında
lâik bir din olarak diğer hak dinleri yanında te
mayüz etmiş ve mükemmeliyete kavuşmuş bir
dindir.
Hıristiyan âleminin engizisyon mezaliminden
kurtularak dinde reformu başarıp, lâiklik ilke
sine kavuşmasını tetkik eden bir âlim tctkikatınm neticesini şöylece dile getirmektedir: «Unut
mamak gerekir ki lâiklik ilkesi siyasî toplumda
yaşayan bir insana, insanlığa yakışır derecede
önem veren kutsal bir ilkedir. Zira bu ilkenin
ka'bul edilmesiyle fert, düşünmek için bir di
mağa, manevî âlemini korumak için de bir vic-diana kavuşmuştur.» İşte lâiklik ilkesinin, ilim
ve felsefe yönünden mâna ve mahiyetiyle öne
mini belirten bir görüş.
İslâmiyetiıı doğuş ve başlangıçta lâik bir
din olmasından dolayıdır ki ,ilk Müslüman biraz
•evvel belirttiğimiz dimağ ve vicdana sahibolarak doğmuş/tur. Sonradan kavuşmak bahis ko
nusu 'değildir. Ancak şu kadarını da belirtmek
gerekir ki, Hıristiyan t ez vira t ve propagandalarıyle zaman zaman İslâmiyetin geniş ufkunda
da kararmalar ve daralmalar meydana gelmiş
ve bunalımlar
tesiıdni hissettirebilmlşlerdir.
İşte bu bunalımlar Türk Milletine çok pahalı
ya malolmuştur. Bu yüzden tekmil benliği teh
likeye düşmüş ve neticede bir ölüm kalım mü
cadelesi vererek bağımsızlığına kavuşan Türk
Milleti, ilk is olarak bünyesine âriz olan illetleri
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silip atarken, lâiklik ilkesini de resmen kabul
le bundan böyle idare şeklinin lâik bir cumhu
riyet olduğunu da dünyaya ilân etmiş bulun
maktadır.
Doğuşunda ve aslında bir iâ/lk din olan ve
sosyal yönü ağır basan İslâmiyete göre en iyi
ve benimsenen idare tarzı zaten cumhuriyet
tir. İslâm âleminde idare tarzını lâik bir cum
huriyet olarak dünyaya ilân eden ilk devlet ol
mak uyanıklılığının ve mutluluğunun bize ait
olduğunu buradan dile getirmek isterik. Yine
dile getirmek isteriz ki, lâiliği ve cumhuriyeti
temel ilkeleri arasında kabullenen, sıralayan ve
bunu açıkça ilân eden ilk siyasî teşekkül de
Cumhuriyet Halk Partisidir. İslâmiyetin gerekli
kıldığı birlik ve beraberlik noktasından
ha
reketle diyeceğiz ki, hepimiz dünün Cumhuriyet
Halk Partilileriyiz. Ne garip tecellidir ki, bu
gün biz, Cumhuıüyet Halk Partisinin nimetle
rini Milletçe paylaşmaya rıza gösteririz de,
külfetlerini siyasî muhaliflerimiz
münhasıran
bizim omuzlarımıza yüklemekte ve hattâ bir sa
kız gibi ağızlarında çiğneyerek, yeri geldiğinde
•bizleri ithama bile kalkışmakta bir sakınca gör
mezler. Bu sitemimizde maksat aranmamasını
rica edeceğim. Mevzu döndü dolaştı bu nokta
ya geldi de, bir parti sözcüsü olarak parmak
b asm a da n g e ç em e dik.
Bu özetlemeden de anlaşılacağı veçhile,
yeni Türk Devletinin lâikliği resmen ka.bul et
mesi, bir yenilik getirmeden ziyade, İslâmiye
tin doğuşuna ve esasına bir dönüş olarak kabul
edilmelidir. Bundan dolayıdır ki, lâikliğin ve
cumhuriyetin, Anayasamızın deyimi ile daha
derli toplu olarak, millî, demokratik, lâik ve
sosyal cumhuriyetin .karşısında olanlar, haddi
zatında ister bilerek olsun, ister bilmeyerek ol
sun hakikî Müslümanlığın karşısındadırlar.
Şahsî ve si.yasî çıkarları için bu zavallılara tâ
viz verenlere gelince, onlar hakikî Müslüman
lığa ihanet etmektedirler. İşte bu hakikatten
herkes dersini ve nasibini almalıdır, hiç olmaz
sa bundan sonraki hareketlerimde daha dengeli
bir tutum içerisine girmek gayretini gösterme
lidir.
Muhterem arkadaşlarım; lâiklik ilkesinin
bu mümtaziyeti karşısında bk,
Cumhuriyet
Halk Partisi olarak arzuluyoruz ki; Anayasa
mızın 19 ncu maddesi sarahatinin ışığı altında,
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dinî inanış ve davranışlar karşısında parti far
kı gözetmeksizin, bir kitle halinde birlik ve be
raberlik ieeriscıııde 'bulunalım ve din işlerini yü
rütmekle görevli Diyanet İşleri Başkanlığına
da partilerüstü denilebilecek bir mevki ve avan
taj tanıyalım. Her türlü politik ve keyfî tesir
ve tazyikten azade kılınması gereken bu teşki
lâta saygılı olmasını bilelim ve bunun lüzumu
na da inanallım. Samimî ve içten inanışın bulunmıadığı yerde Müslümanlığı aramak nafile
ve onun iddiasında bulunmak da gülünçtür.
Cumhuriyet Halk Partisi bu samimî ve iç
ten arzusunu bağımsızlarla kurduğu son ko
alisyon hükümeti devresinde hazırlamış olduğu
633 sayılı Kanunla ortaya koymuş ve böylece
geniş bir adım atmış bulunmaktadır.
Anayasamızın 154 ncü maddesinde çıkarıl
ması lüzumuna, işaret 'edilen bu özel kanunla;
1. Diyanet İşleri Başkanlığı birçok imkân
larla teçhiz edilerek yeııd ve modern bir teşki
latla ma sistemine,
2. Haricî tesirlerden uzak tutularak ken
disinden bünyesini artırmak yeteneğine,
3. Dışardan gelen birçok siyasî ve maddî
baskılardan da kurtulmak yönelimime girebil
mek ve kişiliğine sahip çıkabilmek olanağına,
4. Kendi teşkilâtının kurulabilmesinde ken
di insiyatifini kuillanabilmjek imkânına,
5. Din görevlilerinin ve bilhassa köy imam
hatiplerinin haysiyetli ve maaşlı bir Devlet me
muru hüviyetine,
6. İlmî ve teknolojik veçhesini de tamamla
yarak, Müslümanlığın emrettiği birlik ve bera
berlik amacıyle memleketin en ücra köyüne ka
dar teşkilâtlanma imkânlarına kavuşturulmak
istenmiştir.
Ancak bu iyi ve salim niyetlerle hazırlanmış
ıbulunan kanunun, başında Adalet Partisinin bu
lunduğu hükümetler tarafından, bir türlü tat
bik edilmeye yanaşılmaması neticesinde, Diya
net İşleri Başkanlığı teşkilâtı âdeta bir çıkma
za sokulmuş bulunmaktadır.
Bu. müşkül durum ve hazin sahne bir Sena
to araştırması, bir Türkiye Büyük Millet Mec
lisi soruşturması vesilesiyle Parlâmentoda eni
ne boyuna ve derinliğine görüşülmüş re göz
ler önüne serilmiş olduğundan zamanla sınır
lanmış olan konuşmamızda üzerinde durmayı
zait addetmekteyiz.
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«Bir elde 99Tuk teşbih, bir elde viski şişesi
olduğu halde seçim ortamında vatandaşın hu
zuruna çıkmak» sloganından -bir türlü vazgeçe
meyen ve seçimlerin neticesindeki başarıyı buna
borçlu olduğuna inanan siyasî teşekküllerin
mevcudiyeti müddeti ne e, hangi kanun çıkarıl
sın müslümanhğın gerektirdiği neticeye var
manın pek de 'mümkün görülmediğini, bugüne
kadar ki, neticeler göstermiştir. Bütün bu tec
rübeler Cumhuriyet Halk Partisini ümitsizliğe
düşürmek şöyle dursun, müslümanlığm emret
tiği prensiplerine daha sıkı bağlanmasına âmil
olmuş bulunmaktadır.
Politika ortamında Cumhuriyet Halk Parti
si mensuplarına müslümanlıktan nasip ayır
mamak iddiasını- geçer akçe saymış bulunan
siyasî teşekküllerin mensubu muhterem arka
daşlarımızın, vicdanlarıyle haşhaşa kaldıkların
da, Cumhuriyet Halk Partililerin müslümanlığı
tam m âna siyi e benimsemiş olduklarını ve Di
yanet İşleri Bakanlığı Teşkilâtına da her za
man saygılı kaldıklarını kabul etmek mecburi
yetinde kaldıkları hususundaki inancımızı mu
hafaza ediyoruz ve muhafaza edeceğiz de. An
cak günlümüz arzu ediyor ki, bu merhaleyi
biran evvel almış olalım da, Diyanet İşleri
Başkanlığı teşkilâtı ve onun muhterem men
supları lâyık oldukları saygıyı görsünler ve
imkânlara kavuşsunlar.
«12 Mart Muhtırasını müteakip işbasına
gelmiş bulunan hükümetler ise, henüz Diyanet
İşleri Başkanlığı Teşkilâtını içerisine düşürül
düğü çıkmazdan kurtarmak çabalarıyle haşha
şa bulunmaktadırlar» demelk isabetli olur. Bu
çabalar neticesinde mühim aksaklıkların gide
rilmiş ve bâzı prensiplerin," daha doğrusu ra
yından çıkarılmış olan Diyanet İşleri Başkan
lığı teşkilâtının hiç olmazsa rayına oturtulmuş
olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz.
Bu bakımdan daha birçok giderilecek pürüz
lerin mevcudiyetine, yapılacak işlerin ehemmi
yetine işaretle başarılar temennimizi tekrarlılıyarak, görüşlerimizi sıralamakla yetineceğiz.
Anayasamızın 154 ncü maddesi, «Genel ida
re içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı
özel kanununda gösterilen görevleri yerine ge
tirir» hükmünü ihtiva etmektedir.. Bu maddede
işaret edilen özel kanun, 633 sayılı Diyanet İş
leri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında
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Kanundur. Bu özel kanunun birinci maddesi
de, «İslâm. Dininin inançları, ibadet ve ahlâk
•esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusun
da toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yö
netmek üzere Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri
Başkanlığı kurulmuştur.» hükmünü ihtiva et
mektedir.
Böylece İslâm Dininin bahis .konusu okluğu
her yerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı
nın mevcudiyeti kanunen şart koşulmuş oluyor
demektir ki, bundan Diyanet İşleri Başkanlığı
Teşkilâtının çok genişlemek istidadı gösterdi
ğini çıkarmak gerekmektedir. Mevcut Devlet
kuruluşlarımıza bir göz gezdirerek:, büyüklüğü
ve yaygınlığı itibariyle, bir sıralamaya tabi tu
tacak olursak: Millî 'Savunma ve Millî Eğitim
teşkilâtından sonra üçüncü sıraya Diyanet İş
leri Teşkilâtının alma istidadı gösterdiği neti
cesine varırız. İşte bu büyük 've yaygın teşkilâ
tın kuruluş ve "kadro esaslarını düzenleyen ka
nun hükümlerine iş başındaki Hükümetlerce
saygılı davranmak, her ne maksatla olursa ol
sun tavizkâr tutumlardan 'kaçınmak, tasarruf
ları sağlam ve mantıkî esaslara istinadettirmek,
bu büyük teşkilâtın ileride meydana gelecek
mükemmelliğinin temini için şarttır.
İşte, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz,
Devlet kuruluş]an arasında mümtaz bir yeri ol
duğuna inandığımız Diyanet İşleri Başkanlığı
Teşkilâtının mükemmelliğini arzuluyor ve bunu
temin 'edecek şartlara riayetkar kalmalarını
mesuliyet mevkiindeki hükümetlerden bekliyo
ruz.
Muhterem arkadaşlarım; halihazır durum
itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtının
idarî hizmetler, .teknik hizmetler, sağlık hizmet
leri, din hizmetleri, yardımcı hizmetler ve dö
ner sermaye sınıflarından ceman 33 929 kad
rosu mevcuttur. Yurdumuzda 65 277 yerleşim
ünitesinin mevcudiyeti karşısında bu miktarın
80 bin civarına varacağı tahmin edilmektedir.
Bu miktara varıncaya kadar da teşkilâtta kad
ro ihtiyacı her zaman ve her yerde .kendisini
gösterecektir. Bu ihtiyacın tedricen karşılana
cağı 633 sayılı Kanunla hüküm altına alınmış
'bulunuyor. Bu kanunun 29 ncu maddesi «... büt
çenin (D) cetvelinde Diyanet İşleri Başkanlığı
'kısmına 'konulacak kadrolar ihtiyaç karşılanmcaya kadar her yıl (2 000) ikibin adet konulmak-
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suretiyle artırılır.;» hükmünü taşımaktadır. Bu
iki bin kadro yalnız, bucak ve köy imam hatip
leri içindir. Kasaba ve şehirlerdeki mazbut
cami ve mescitler, dernekler marifetiyle inşa
edilmiş cami ve 'mescitler bu yıllık artırımın
dışında tutulmuştur. Bu nevi cami ve .mescitle
rin ihtiyacı için de imkânlar dairesinde yeni
kadrolar temin edilecektir.
Burada bir hususa işaret etmek isteriz. Ka
nunun bu sarih hükmü karşısında her yıl büt
çeye iki bin bucak ve köy imanı hatibi kadro
sunun konması mecburiyetine rağmen, 1972
mâlî yılında bu hususun Maliye Bakanlığınca
nazarı itibara alınmaması, Bütçe kanun tasarı
sında bir boşluk olmaktan kurtarılması gerek
tir. Bütçe kanun tasarısı hazırlanırken daha
önce çıkan kanunlarla konulmuş kayıtların.
gözönünde tutulması nıecuriyetinden bahisle,
Hükümetin bu hususta anlayış göstereceği inan
cımızı geçen yi İki bütçe konuşmamızda belirt
mekle yetinmişsek de, bu anlayışı görememiş
bulunduğumuza işaret etnıelk isteriz.
Diyanet İşleri Bakanlığınca Maliye Bakan
lığına 21 Mart 1972 günlü bir yazı yazılarak,
1971 - 1972 ders yılı döneminde imam - hatip
okullarının ikinci devresinden 510 adet yatılı
ve 1 075 adet gündüzlü öğrencinin mezun ola
cağının öğrenildiği ,aynı okulların birinci dev
resinden mezun olanların da görev talebedecek1 erinden bahisle, iki bin kadar kadro istenmiştir.
Bu yazının Maliye Bakanlığınca cevapsız bırakıl
ması üzerine de 26 Nisan 1972 günlü yazı ile
tekit yoluna gidilmesi karşısında Maliye Ba
kanlığı 8 Haziran 1972 günlü cevabî yazısiyle
633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci mad
desinin (B) fıkrası gereğince yürürlükten kal
dırılmış olup, kadro ile ilgili uygulamaların sö
zü geçen kanunun kapsamı içine alındığını ve
Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hükmü gere
ğince bloke tutulmuş bulunan 3 500 adet boş
kadronun da kullanılabilmesinin bütçe inik ân
ları müsaadesi nispetinde ileride düşünülebile
ceğini, bildirmiş ve malî yılın sonuna gelinmiş
olmasına rağmen, hâlâ da kullanılmamıştır.
Yaygın bir deyimle, Maliye Bakanlığınca tor
badan çıkarılmamış bulunmaktadır. Maliye
Bakanlığının bu tutumunu eleştirmeyi fayda
sız buluyorum. Zira, Maliye Bakanlığının, bu-
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güne kadar hemen her Devlet dairesinde sız
lanmalara ve karşılık olarak da görevlerin
menfî mukavemetine yol açarak, kamu hizmet
lerini büyük ölçüde
aksatan, tutumu ile
parlamenter ordu .mensuplarını
yerli yer
li yersiz sitemlerle karşı karşıya bırakarak
Parlâmentonun ve ordunun prestijini sarsmakta
olan bu umursamazlığı, şüphesiz ki, eleştirilere
ıkulak tıkamasından ileri gelmektedir. . Başba
kanı temsilen Diyanet İşleri Başkanlığını ted
vire memur sayın Devlet Bakanının da Maliye
Bakanlığının bu umursamazlığından yakındığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma
Komisyonunda yaptığı konuşma ile sabittir.
.Ancak, şu kadarını belirtmeden geçemeyece
ğiz ki, mezkûr yazışmalarda belirtilen iki bin
civarındaki imam-katip okulları mezununun bir
senedir, Diyanet İşleri Başkanlığının eşiklerini
aşındırmasına Hükümet daha ne kadar seyirci
kalmayı göze almış bulunmakta dır? Kanaati
mizce, Maliye Bakanlığının cevabî yazısında
belirtmiş olduğu gibi, 633 sayılı Kanunun 29
ncu maddesini yürürlükten kaldırılmış sayıla
cağı görüşünde isabet yoktur. Zira, mezkûr
29 ncu madde, Diyanet İşleri Başkanlığı Teş
kilâtının topyekûn kadro meselesini konu alan
bir madde olmayıp, 33 bin 929 mevcut kadro
sunun, ki bunun 3 500 adedi Maliye Bakanlı
ğınca torbalanmıştır, ihtiyaç duyulan 80 bin
kadroya vardırılmasmdaki tutulan tempoya
tevcih edilmiş olup, yalnız bucak ve köy imam
hatiplerini kapsamaktadır. İşte, bu maksadı ve
mahiyeti karşısında mezkûr 29 ncu maddeye
Devlet Memurları Kanununun direkt tesiri ba
his konusu olmamalıdır. Kaldı ki, bir nevi
fırsatı ganimet bilen bir tutumu benimsemiş
görünen Maliye Bakanlığının hiç olmazsa 1972
yılı içinde 3 500 torba kadroyu serbest bırak
ması gerekirdi. Diyanet İşleri Başkanlığından
bir nevi müktesebatı sayılan bu imkânın bile
esirgenmiş olması, teşkilâtı çok müşkül durum
da bırakmış ve yeni mezunları mustar kılmış
tır.
Halbuki, Maliye Bakanlığının bu yanlış tu
tumunun aksine meslek okullarını bitirmiş din
görevlilerini Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâ
tında toplayabilmek için görevi cazip ve itibarlı
kılmak gerekeceğini kabul etmeliyiz. Orta ve
yüksek derecede din eğitimi yapan kimselerin
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bucak ve köy imam hatipliklerine rıza göster
meleri şöyle dursun, .kasaba ve şehirlerdeki gö
revleri de kolay,
kolay (benimsemedikleri
acı gerçektir.
Bu gerçeğin
kabul
edil
mesi ve ona göre de çarelerinin aranması
gerekmekteyken, Maliye Bakanlığının yanlış
ve usandırıcı tutumunu kimsenin ta&vibede
bilmesine imkân görememekteyiz. Her ne kadar
Personel Kanununda din görevlileri müstakil
bir sınıf halinde ayrılmış ve tahsil dereceleri
itibariyle emsallerine nispeten oldukça avan
tajlı bir statükoya bağlanmak istenmişse de,
Maliye Bakanlığının tutumu karşısında bu da
sözden ibaret kalmıştır. Tahsil dereceleri ve
hizmet sürelerine göre, intibaklarının yapılma
sına yanaşılmadığı gibi, terfi müddeti dolanla
rın bile kadrosuzluk yüzünden terfileri müm
kün olama ma kt adır.
Diğer taraftan, 6 000 kadar din görevlisinin
intibakları, müktesebinden düşük kadrolara in
tibak ettirildiklerinden, kademe ilerlemesi bile
alamamışlardır. Ümidederiz ki, kanan kuvve
tindeki kararnameyle bu, telâfi edilebilmiş ol
sun.
633 sayılı Kanun, tekmil imam hatipliklere
imam hatip okullarının ikinci ıdevre mezunları
nın, bu bulunmadığı takdirde de birinci devre
.mezunlarını tayin edilebilmesini âmirdir. Hal
buki, bu mezunlar bucak ve köy imam hatip
liklerine gitmemektedirler. Böylece bucak ve
köy imam hatipliklerine ekseriyetle Kuran.
kurslarından bitirme belgesi alanlar tayin edil
mektedirler. Bunların kifayetsizliğini kabul et
mekte isabet olsa gerektir.
Bu itibarla ,bir taraftan
din görevliliğini
cazip ve itibarlı kılmak çarelerini ararken, di
ğer taraftan da imam hatip okulları ve Yüksek
İslâm Enstitülerini birer meslek okulu haline
getirerek buradan mezun olanların başka teş
kilâtlara gitmesini önlemek gerekeceği kanaa
tindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosun
daki 33 929 personelin % 83'üne tekabül eden
26 376 adedi ilkokul mezunudur. Bu kadro iti
bariyle, Diyanet İşleri Başkanlığı
Teşkilâtı
kendisinden bekleneni verecek nitelikte sayıl aınamaktadır. Zira, kanunen kendisine tevdi
edilmiş bulunan İslâm Dininin inançları, ibadet
ve ahlâk esasları konusunda toplumu aydınlat
mak, başka bir deyimle, manevî âlemimize isti305 —
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kamet vermek görevi hafife alınacak neviden î tik hüviyetini kazandırmaktadır. Bu kişilik ve
hüviyete salıibolmayan bir teşkilâtı Cumhuriyet
olmasa gerek. Bu itibarla, meslek okullarından
Halk
Partisi olarak benimseyemeyeceğimizi ifa
mezun din adamlarının Diyanet İsleri Başkan
de etmeden geçemeyeceğim. Ancak, şurasını da
lığı Teşkilâtında toplanabilmesi lüzum ve mec
kabul etmeliyiz iki, Adalet Partisi iktidarı dev
buriyeti kabul edilmeli ve bu hususta, her şey
rinde çıkmaza sokulmuş teşkilâtın bugünkü yet
den evvel Maliye Bakanlığı anlayış ortamına
kilileri, Diyanet İşleri Başkanlığını henüz ra
sokulmalı ve her türlü fedakârlık
benimsen
yına
oturtabilmişler ve 633 sayılı Kanunun ge
melidir.
reklerini
de yerine getirmek gayret ve çabası
Burada yeri geliniyken, teşkilâtın çok önem
içindedirler.
li bir problemine parmak basmak isteriz. Bu,
633 sayılı Kanun ve onu getirenler müslüve'kil imam hatipler konusudur. Biraz evvel
manlığa has esaslı hükümlerle Diyanet İşleri
yendiğimiz
rakamlar itibariyle teşkilâttaki
Teşkilâtını kendi (kendisini tamamlayan ve ki
33 929 personelden 26 376'sı ilkokul mezunu
şiliğe sahip ve kuruluş haline getirmek ve mü
olduğuna göre, mevcut personelin hemen hemen
kemmeliyete ulaştırmak istemişlerdir. İşte, Cum
yarısının vekil imam hatip okluğunu iddia et
huriyet
Halk Partisinin dinî inançlarmdaki samek isabetli olur. Bu miktarın, mesleklerinde
nnimiyeti'yle, siyasî muhaliflerinin politik çıkar
muvakkat olması, hem kendilerini işlerine ısın
ları her şeyin üstünde tutan zihniyeti bu nokta
dırmaya çaktır, hem de kaygı ile haşhaşa bıra
da düğümlenmiş bulunmaktadır.
kacaktır. Bunların nmvakkatliklarına son ve
rilerek, eğitilmelerinden başka çıkar yol olmasa
Bugünkü Hükümete; bu düğümü çözmek,
gerektir. İslâmiyet, görgü ve bilginin artırıl
iyi niyetli tarafın arzusu istikametinde geliştir
masını okul müddetiyle kayıtlamayın, beşikten
mek görevi düşüyor. Bu sistemimizde Adalet
mezara kadar sürdürme görüşünü benimsemiş
Partili arkadaşlarımın bir malksat aramamala
ve telkin etmiş yüce bir dindir.
rını rica. edeceğim. Söz bu noktaya gelince, bu
ilâveyi yapmak gerekti. Sonra, bu münhasıran
İşte bu görüşe sadık kalarak vekil imam ha
Adalet Partililere mahsus bir tutum da sayıl
tiplerin eğitilmelerini temin zemini hazırlanma
mamalıdır. S'yasî hayatımızda C. H. P.'nin kar
lı ve geniş bir neşriyat kampanyası açmalıdır.
şısında
hangi parti yer almış ve iktidar kapı
Bu eğitim sonunda yeterlik imtihanı verenlerin
sını kendisine açık bulundurmak hevesine kavekâletinin kaldırılarak imam hatipliği onay
pılmışsa, çıkar yol olarak dinî inançların istis
lanmalıdır. Ve'kil imam hatiplerin müktesebatımarı ve politik çıkarların her şeyin üstünde
na saygı gösterilerek, muvakkatlıklarınm ba
tutulması yolunu tercih etmiştir. Buna C.H.P.'
his konusu olamayacağı tamim edilmeli vekil
nin kaderi mi dersiniz, yoksa Türk Milletinin
liğin kaldırılması için bir aşama sayılan yeter
'kaderi mi dersiniz? Orasını sizin takdirlerinize
lik imtihanında bonkörlüğe yanaşılmamalıdır.
bırakıyorum.
Bu titizlik gösterilmediği takdirde, «Bilenle bil
meyen hiçbir tutulur mu» âyeti kerimesine
Muhterem arkadaşlarım; bugünkü dünya
bölge düşürülmüş olur.
gençliğini inanç kısırlığının, bir ruh bunalımı
633 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine mahi
içerisine ittiği müşahade edilmektedir. Bu bu
yeti ve önemi belirtilen Din Şûrasının bugüne
nalımın gençliğimizi de çemberi içerisine al
kadar toplanamaması ve 5 nci maddesinde
makta olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Hiç,
fonksiyon ve teşekkül tarzı belirtilmiş bulunan
şüphe yok ki, bu bunalımların menşeini inanç
Din İşleri Yüksek Kurulunun, kâmil mânada
larda tatminsizlik ve ahlâk esaslarını umursa
teşekkül ettirilerek, faaliyete geçirilememiş ol
mamak teşkil etmektedir. Bu bunalımlar top
ması, teşkilâtın aksak, topal hareketini devam
lumları müşküllerle karşı karşıya bırakabildiği
ettirebildiği şeklinde yorumlanmalıdır. Zira,
gibi, uçuruma da sürüklemek istidadı göstergerek Din Şûrası, gerek Din İşleri Yüksek Ku { mekte olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Diğer
rulu ve gerekse 20 nci maddede ifadesini bulan
hak dinlerin kısırlığı yanında lâik bir din ola
Aday Tespit Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı
rak doğmuş ve doğuşu ile birlikte de içtihat
na müslümaulığa yaraşır kişiliği ve demokrakapısını açmış bulunan müslümanlık bir çağ— 306 —
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layan, hattâ bir umman olarak gözleri kamaş
tıracak ve insanoğlunu tefekküre daldıracak
bir niteliğe sahiptir. Kanaatimizce, İslâmiyetin
ufuklarını gençliğe açmakla müşküller ortadan
kaldırılabilecektir. Ancak bu mesele yabancı
misyonların Kahire ve Şam kanaliyle memleikotimize .hurafe bilimi altında toplanabilecek
ve Müslümanlıkla kabili telif olmayan indî te
lâkkilerin sızmasına seyirci kalan ve birtakım
art niyetlilere de sahne olan güçsüz bir teşki
lâtla değil de, ilmî veçhesini elde etmiş v e lâ
yık olduğu imkânlara kavuşturularak güçlü
kılınacak bir Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı
ile mümkün olabilecektir.
Görülüyor ki, mevzuun neresinden başlarsak
başlayalım, 633 sayılı Kanunun maksadına uy
gun olarak teşkilâtlandırılmış, güçlendirilmiş,
'kişiliğine kavuşturulmuş ve ilmî veçhesini elde
etmiş bir Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtına
ihtiyaç 'duyulmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım; din eğitimi ve öğ
retimi de üzerinde titizlikle durulmasını gerek
tiren bir ehemmiyet taşımaktadır. Ancak vakti
mizin darlığı ve konunun daha ziyade Millî
Eğitim Bakanlığı ile ilgili bulunması, bu hu
susu kısa kesmemizin zorunluğu ile biz] karşı
karşıya bırakmaktadır.
Kısaca meselenin özüne dokunabilmiş olma
nın .mülâhazasiyle burada Büyük Ata'nın bir
hatırasına tekraren İşaret etmeden geçemeyece
ğim. Atatürk bir sohbet toplantısında arkadaş
larına, «Bana Müslümanlığı tarif edebilir mi
siniz?» sorunusu tevcih eder. Toplantıdaki ze
vat Müslümanlığı ayrı ayrı ve değişik muhte
vada tarif ederler. Bu değişikliklerden bir ne
ticeye varan Atatürk şu mukabil cevabı verir:
«Görülüyorki arkadaşlar, herkes kafası kadar
Müslümandır.»
Evet muhterem arkadaşlar, Müslümanlık
bir unvandır. Bu Atatürk'ün deyimi ile muasır
.medeniyetin gerek ve gerçeklerine göre, her
devirde kendisini yenilemek üstünlüğüne sahip
tir. Bu unvandan, her Müslüman da ancak kafa
sının alabileceği nispette nasiplenir. «Bilenle
bilmeyen hiç bir tutulur mu?» mealindeki
Âyeti Kerime ide aynı hakikate işaret etmekte
dir. Bilen ile bilmeyenin eşit sayılamayacağı ve
her'kesin kafasının alabildiği nispette Müslü
manlıktan nasiplenebileceği hakikatleri karşı
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sında din eğitimi ve öğretimine büyük önem
vermek ve böylece muasır medeniyetin gerek ve
gerçeklerini benimseyen ve aynı zamanda hakikî
Müslümanlığı hurafe ve" dini safsatalardan arıt
mak yeteneğine sahibolan hakikî din adamlarını
yetiştirmeyi biran evvel tahakkuk ettirmenin
yollarının aranması lüzum ve zorunluluğuna kani
bulunmaktayız.
Mâruzâtımız şimdilik bu kadardır. Dinle
mek lütfûnda bulunduğunuzdan dolayı teşek
kür eder, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin
teşkilâtına ve Yüce Türk Milletine hayırlı ve.
uğurlu olmasını dileyerek grubum ve şahsım
adına muhterem heyetinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, buyurunuz.
M. G. P. GRUBU ADINA ABDÜLKERİM
SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler;
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Bütçesi üzerinde,
Millî Güvenlik Partisi Cumhuriyet Senatosu
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce
Senatoyu ve Diyanet İşleri 'Başkanlığının muh
terem mensuplarını saygıyle selâmlarım.
Mensubu olmakla şeref duyduğumuz, ifti
har ettiğimiz İslâm Dini insana insan varlığının
sırrını öğreten, dünya ve âh i re t in saadetini bah
şeden, insanı halde huzura, gelecekte kurtulu
şa ve ebedî saadete kavuşturan tek dindir.
Beşeriyeti her türlü bunalımlardan ve ma
teryalist görüşlerden uzaklaştıran; kişiyi, ku
la kul olmaktan kurtaran, Allah'tan başka her
hangi bir güce boyun eğmekten uzaklaştıran
ve sadece ona kul olmanın şerefini bahşeden ye
gâne din İslâm Dinidir.
İlmî gelişmelere kucak açan, daima terak
kiyi emreden, ilme, çalışmaya, kültüre en yük
sek değeri veren, insanları hakka, ahlâka, te
mizliğe, iffet ve güzelliğe sevkeden; irticaî, ce
haleti, hurafeyi, taassubu reddeden; vatan sev
gisini, yurt sevgisini yücelten, müspet anlayış
lı din, yine mensubu olmakla şeref ve bahtiyar
lık duyduğumuz İslâm Dinidir.
İslâm Dini hoşgörürlük ve müsamaha dini
dir. Cebir ve haksız şiddeti meneder. İbadette
ve inançta şiddet ve ikrahın, yıkım ve helak
yolu olduğunu gösterir.
Muhterem arkadaşlar; Millî Güven Partisi,
vatandaşın vicdan serbestliğine, ibadet ve din
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hürriyetine saygı gösterilmesini ister. Bunu in
sanlığın, hürriyetin icabı sayar. Dinsiz bir top
lum olmaz. Dinî inanç zorla yokedilmez. Din,
hayatın bir ülküsüdür. İnsanla beraber doğmuş,
onunla yaşamıştır ve daha da yaşayacaktır.
Onan için, insanoğlunu dinî inançlarından şid
detle tecrit etmeye, yoksun bırakmaya imkân
yoktur. Dinsiz ve maneviyatsız toplumların ta
rih boyunca ayakta, durduğu görülmedi, bun
dan sonra da görülmeyecektir. Bugün yalnız
metaryalist nazariyeye dayanarak yaşayan, di
ne «morfin» diyerek maneviyatı tezyif ve tah
kir eden rejimler bile, dinî inancı yokedemiyorlar.
Komünist demirperde gerisi devletler hariç,
kendi ve mukaddesatı ile alay eden, din adamı
nı tahkir eden cemiyet yoktur. İnsanları ve
milletleri köleleştiren komünizme karşı, millet
lerin manevî dayanaklarından biri de yine din
dir. Lâiklik ilkesi ile dine saygı ve bağlılık
o kadar açıktır ki, lâik Amerika'nın müteveffa
Başkanı Kennedy bir nutkunda Kitabı 11ukaddes'in «İnsan, yalnız ekmekle yaşayamaz»
ibaresini dünyaya haykırıyor ve bu Devlet te
davüldeki parasına, «Allah'a inanıyoruz, güve
niyoruz» ibaresini nakşediyor.
Türkiye Cumhuriyetinin mimarı, Türk Dev
letinin kurucu ve kurtarıcısı Atatürk de lâyik
Türkiye Cumhuriyetinde der ki, «İntisabı ile
bahtiyar olduğumuz İslâm Dini en büyük din
dir. Benim dinim şuura muhalif, terakkiye mâni
değildir.»
Evet, arkadaşlar, İslâm Dini Atatürk'ün de
diği gibi terakkiye ve ilerlemeye imkân sağla
yan bir dindir. Bu yüce din beşeriyeti câhiliyet
devri perişanlığından kurtarıp, medenî bir hü
viyete kavuşturmuştur. Bizi biz yapan bu ulvî
dinimizi gerçek yönü ile bilelim ve onun manevî
kaynaklarından yararlanalım.
.Muhterem arkadaşlar; 'hürriyetçi ve demok
ratik bir düzen kurmuş olan devletlerin Ana
yasalarında din, vicdan ve ibadet hürriyetleri
nin korunduğuna şahit olmaktayız. Bizim Ana
yasamızda da bu haklar fertlerin vazgeçilmez,
dokunulmaz, ihlâl edilmez hakları olarak temi
nat altına alınmıştır. Şöyle ki, Anayasamızın
19 ncu maddesi «Herkes, vicdan ve dinî inanç
ve kanaat hürriyetine sahiptir» hükmü ile baş
lar. Ancak dinî inançların ve kutsal saydığı
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şeylerin şahsî ve siyasî çıkar sağlamak maksadıyle istismarı ihtimalini gözönünde tutmak
ve bu gibi istismarlara yer vermemek de lâyik
ve demokratik bir Devletin görevlerindendir.
İşte bu görüşledir ki, Anayasamızın 19 ncu
maddesinde din istismarcılığı açıkça ve kesin
likle yasaklanmıştır.
Biz Millî Güven Partisi olarak programımız
da da belirttiğimiz gibi, «Vatandaşın din hür
riyetine, vicdan serbestliğine ve ibadet hürriye
tine tam saygı gösterilmesini» istemekteyiz. Di
nî inanç serbestliğini ve dine saygıyı esas tu
tan lâyiklik ilkesini tanımak istemeyenlerin ve
bu ilkeyi yanlış yorumlayanların da, dinî inanç
ları istismara teşebbüs edenlerin de, Devlete ve
millete büyük zarar veren haksız ve hatalı yol
da olduklarını da ifade etmekteyiz.
Sayın senatörler; Diyanet İşleri Başkanlığı
ile ilgili temel görüş ve mütalâalarımızı böylece
kısa izah ettikten sonra, bâzı dilek ve temenni
lerimizi de kısa olarak arz etmeye çalışacağım.
1. Her milletin varlığını korumak için sos
yal hayatın zarurî kıldığı bütün vazifeleri ye
rine getirmesi şarttır. Bu vazifelerin en mü
himlerinden biri de, fert olarak, aile olarak ve
nihayet millet ve Devlet olarak mukaddes va
tanımızı kendilerine emanet edeceğimiz çocuk
larımızı, gençlerimizi, iyi ahlâklı doğru, dürüst
maneviyatı tam ve vatanperver olarak yetiş
tirmektir.
Çünkü yaşadığımız 20 nei asırda, bir milleti
parçalamak, yıkmak isteyen devletler, evvelâ
o milletin gençlerini vatan sevgisinden, dinî
dugularmdan ve manevî değerlerinden uzaklaş
tırmakla başlarlar. Buna mâni olmak için millî
duyguları kuvvetlendiren, din bakımından sağ
lam bilgiler veren kıymetli kitapların dağıtıl
masını, halkın istifadesine sunulmasını istiyo
ruz.
2. Müftülerimizin, vaizlerimizin dinî bilgi
leri yanında umumî bilgi ve müspet ilimlerle
mücehhez olarak yetiştirilmesi,
3. Dinî envanter yapılması ve kitap halin
de neşredilmesi,
4. Din görevlilerini, çağdaş din görevlile
rinin seviyesinde yetiştirilmesi için her sene fa
külte ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunların
dan beş kişinin, lisan öğrenmek ve doktora yap
mak üzere dış ülkelere gönderilmesi,
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5. Dinî hizmetlerin köye kadar götürülme
si için il mütfülükleri emrine bir araç tahsis
edilmesi.
6. Müftülüklerin bina re tefriş atı dinimi
zin ülviyetiyle mütenasibolarak temin ve tan
zim edilmelidir.
7. Dış memleketlere gönderilen işçilerimizi
dinî yönleriyle eğiterek, din bilgisi verecek din
adamlarının yeterli sayıda olmalarını ve bun
ların genç, dinamik, her türlü müspet ilimlerle
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mücehhez din adamları arasından seçilmesini di
leriz.
Sözlerime son verirken, Millî Güven Parti
si Grubu adına Yüce Senatoya saygılar suna
rım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
var mı efendini?... Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir.
Saat 19,00. Bu itibarla, 20,30'da toplanmak
üzere oturumu kapatıyorum.
(Kapanma saati : 19,00)

mim*

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 20,30
BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarıbanr), Osman Nuri Canpolat (Konya)
BAŞKAN — 23 neü Birleşimin 3 ncü otu
rumunu açıyorum.
Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına ve Di
yanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde Sayın
Aiâeddin Yılmaztürk'te.
Buyurun Sayın Yılmaztürk.

mesi gayrinıüınkün olan zatımutlakı bilmek aş
kı ve -arzusuna din denir.
Din, insanın bu âleme nereden geldiğini, ne
olacağını ve nereye götürüleceğini bildiren bir
ilimdir. Din aslını bulmak aşkıdır. Din, vicdan
lara zevki hürriyeti tattıran müessesedir.

A. P. GRUBU ADINA ALÂEDDİN YIL
MAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler;
'1973 malî yılı Diyanet İşleri Başkanlığının
Bütçesinin müzakeresinde Adalet Partisi Gru
bu adına görüş ve temennilerimizi arz etmek
üzere huzurunuzdayım.

Ahlâkta ve dinde ilk ders gönülden, gönül
âleminden başlar. Kırık kalbden tedrisata baş
lanır. Şah ile gedanın, yani Reisicumhur ile en
mütevazi çöpçünün müsavi olduğunu öğretmek
le başlar.
«Mukaddesat» diyoruz. Neyi takdis ediyo
ruz? Kendi kıymet verdiğimiz şeyleri mi? Al
lah'ın kıymet verip beyan buyurduğu şeyleri
mi?...

Muhterem senatörler; Diyanet İşleri Başkan
lığı Teşkilâtı ve ilgililerine ait tenkitlerimize
geçmeden evvel din mevzuunun ne olup, nasıl
anlaşılması lâzım geldiği üzerinde durmak isti
yorum.
Evvelâ din nedir? Bütün faziletlerin ve bü
tün kcmalâtın aslıdır. Din ve iman mürebbiî vic-.
darıdır. İmanda ümit, imansızlıkta ümitsizlik
vardır. Mekârimi ahlâk din sayesinde olur. Ebe
diyete inanmadıkça samimî ve hakikî ahlâk olaolamaz. Apaçık her kim olursa olsun, herkesten
gân, mafevk kudrete muhtaçtır. İnsanın bilin

Mukaddesat kudsiyattan doğar. Kudsiyat
Zatıbariyc (Allah'a) iman ile olur. Allah'a iman,
o da tedeyyün ile hâsıl olur.
Fıtrat: Oluş,
Tabiat : Diziliş.
Din de: O oluş ve dizilişin intizamıdır.
«Vicdan» diyoruz; vicdan Arapcada bulmak
mânasındadır.. Âlemî muallâyı melekuta mensut bir mânayı vücut, bir nuru irfanı yezdan
olduğu için herkeste olmaz ve madde ile calin-
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maz. ıMadde ile çalınanda bu ölçüde ve bu ta
rife göre vicdan yoktur.
islâm dini başkalarının zararında menfaat
aramak siyasetini meneder.. Hakikî demokrasiyi
İslâm vazetmiştir. İslâm dini insanların yalnız
imanlarına, itikatlarına münhasır değildir. Beşeriyatm bütün ihtiyacım saadetini,, maddî ve
manevî teali ve terakkisini kâfildir.

Yani, sevmekle olur. Muhabbetin menbaı Halt
tadır, yani Allah'tadır. Oradan kalplere gelir.
Allah bütün mevcudatta en büyük bağ olarak
muhabbeti va'zetmiştir.
Bir şirkette en büyük esas sermaye muhab
bettir. Milyonlar değildir. Bir millete en büyük
kuvvet, birbirini severek, sayarak, yek vücut
halinde muhabbetle yaşamaktır.

Mâna, x\.llahsız yaşayamaz. Onun için ahlâk
ve mâna, tek kelime ile din asıldır, medeniyet
feridir. 'Bunu idrak eden. tarihin en eski efen
disi olan Necip Türk Milletinin kültüründe en
büyük unsur din gelir. Bunun yegâne delili
nüfus kağıtlarındaki İslâm kaydıdır. Bütün
dünyada dinsiz medeniyetler topluma hiçbir va
kit refah verememiştir. İnsanî bir kemâl göste
rememiştir. Dinimizin, Dinî Celili İslâmm bani
si. beşeriyetin fahrî ebedisi, nefsi ııatıkâi kaina
tın kalbi, düşmüşlerin ilticagâhı, fukaranın mes
nedi, düşmanına dahi merhamet elini uzatan
Hz^ Muhammed (A. Y.) bir hadisinde. «Ene
bn is d e Mütemmime ekârimel ahlâk» yani, «Ben
ancak mekânmi ahlâkı itmama gönderildim»
buyuruyor.
İslâm Dininde ibadetin esası nefse muhale
fettir. Kendini nefsini esaretinden kurtaran
kimseye hür denir. İnsana hürriyet ve irade Allah'dan gelir. Bir milletin istiklâli maddisi kaybo
lursa, istidadı nispetinde günün birinde alır. Me
selâ İsrail'de olduğu gibi. Fakat istiklâli manevi
sini kaybederse, onu bir daha geri almaya imkân
yoktur. İşte bugün büyük Türk Milleti bu teh
like ile karşı karşıyadır.

Hangi Hükümet milletini, hangi millet Hü
kümetini sevmezse yıkını muhakkaktır. Hakikî
medeniyette hayat, mücadele olarak kabul edil
mez. Teavün, yani sarışmak düşmüşü kaldırmak
diye tarif edilir. Din medeniyetinde noktaî istinad kuvvet değil. Hakdır. Yani Hak kuvvette
değil, kuvvet Kaktadır. Başka bir tâbirle, hav
li kuvvet Allah'tandır. Hedef menfaat değil fa
zilettir.
Bir milletin bütün fertlerini âlim yapmak
mümkün değildir; ama, mümin yapmak, bir ina
nışın etrafında toplamak mümkündür. Millî
Eğitimde ve din eğitiminde bu anasermaye kay
bedildiğinden, eğitim ve öğretim gayrimülî ol
maya başlamıştır. Eğitim ve öğretimin temel
prensibi inanç ve idealleri, manevî değerleri
ve kuvvetleri, tarih şuuru içerisinde korumak
olmalıdır.

Bütün cemiyetlerde huzursuzlukların ve ihti
lâllerin madeni ikidir.
1. Sen çalış, ben yiyeyim telâkkisi.
Bu cümle havastan, yani zengin tabakadan
merhameti ve şefkati kaldırıyor.
2. Ben yaşayım, sen ne olursan ol telâk
kisi.
Bu cümle de asıl hilkatin en ağır yükünü
taşıyan sınıftan, yani işçiden hürmet ve itaati
kaldırıyor. İşte o vakit muvazene bozuluyor.
(Jünkü merhamet ile hürmetin birleşmesinden
muhabbet doğar. Bütün mevcudat ancak muhab
betle kaimdir.
Fazilet menfaate tercih edilmedikçe, cemi
yette saadeti görmenin imkânı yoktur. Faziletin
menfaate tercihi de ancak muhabbetle olur.

İslâmm özü evvelâ insanî bir karakter terbi
yesi ve yüksek bir ahlâka sahip kılmak şuuru
dur. Ondan sonra ilim, sanat, felsefe, yüksek
kültür ve teknik gelir. Onun için bugün ne Di
yanetten, ne ahlâkçılardan, ne ilim erbabından,
ne. felsefe ve yüksek kültür sahibi kimselerden
ve ne de sanat ve teknik erbabından bekleni
len millî hayır ve fayda meydana gelmemekte
dir.
Reform ve ilericilik :
İnanç ve idealleri inkâr edip maddenin kesa
fetinde boğulmak olmayıp, bilâkis inanç ve
:
deaİleri ve manevî kuvvetleri korumaktır. Bu
gün bize düşen büyük vazifelerden biri, din ve
vicdan hürriyeti bahsinde düşülen tarihî hatavı düzeltmek ve memlekette temiz bir içtimaiî
Tulh ve adalet nizamı kurmaktır.
Muhterem senatörler, burada bir noktaya
işaret etmek istiyorum: Sayın C. H. P. sözcüsü
«Bir elinde 99'iuk tespih, bir elinde de viski şi
şesi ile vatandaşın önüne giden siyasî parti ve
teşekküller olduğu müddetçe bu memlekette
gerçek mânada dine değer vermenin mümkün
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olamayacağı ve onun istismarının daima devam
edegeleceğine işaret edilmiştir.»
Ben de şunu arz edeyim ki, büyük Türk
Milletinin hiçbir ferdi bir elinde tespih bir elin
de viski bulunan bir adaya, kendi maneviyat
ve diyanetinin mümessili ve temsilcisi olarak
Parlâmentoya .gönderecek kadar ahmak: ve bu
dala olmadığı gibi, yine bu büyük Türk Mille
tinin en mütevazı ferdi, bir zamanların lâik
liği dinsizlik olarak telâkki eden ve o anlamda
diyanet müesseselerini ve mensuplarını daima
hor, hakir gören, Devlet dairesinin hademesine
dahi lâyik göremediği en az ücret ve maaşla is
tihdam eden ve din adamını dilenciliğe mec
bur edecek tarzda bir tutum ve siyasî telâkki
içerisinde deAram edegeldikten; hattâ din eği
tim ve öğretim kapılarını kapadıktan başka, di
nini özel şekilde öğrenmek ve öğretmek isteyen
leri tavan aralarında jandarma ile takibettiren
bir zümre ve zihniyeti, işte bu memleketin en
mütevazi ferdi unutmayacak kadar akıllıdır.
Pey vermek ve aldanmak noktasında aptal
olmadığı gibi, bu gibi kötü icraatları hiçbir za
man unut amaya n bir inamsın ve anlayışın için
dedir. Onun için vatandaşı, rey veren insanı
kimsenin küçük görmeye hakkı yoktur. Size rey
verenler asil de, size reyini esirgeyenler parya
mıdır? Bu ne biçim telâkki ve anlayış.'
O hakle şunu iyi anlayalım ki, büyük Türk
Milleti kendisini temsil edecek olan ve inanışı
na hizmet edecek olan kimselere reyini verir
ken aklı selimini kullanır ve düşünür. Yoksa
bunun istismarını yapanlara hiçbir zaman ha
yat hakkı tanımaz. Biz 'bunu böyle inanıyor ve
kabul ediyoruz.
Adalet Partisi olarak, imam - hatip okulları
nın sayısını 72?ye ve daha sonra 100'e çıkarma
nın gayreti içinde olduğumuzu, büyük Türk
Milleti çok iyi biliyor.
Muhtıra sonrası reform Hükümeti bizim açtı
ğımız imam - hatip okullarının birinci devresi
ni derhal kapamakla reform hareketine başla
dığını ima ve ifade etmektedir. İşte burada asıl
büyük hataya düşülmüştür. Çünkü, din eğitimi
ve öğretimi siyasilerin ve Hükümetlerin ifade
cdegeldiği gibi değildir. Ya nasıl?.. Ya bunu
biliyoruz veya bilmiyorsak bu işin sahibi ve
banisinin nasıl yaptığını tetkik edelim ve ince
leyelim. O zaman görüyoruz ki bu dinin sahibi,
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muallimi, mübelliği, beşeriyetin fahrî ebedisi
Peygamberimiz nasıl öğretmiş? Çocuk daha
ilkokul çağma gelmeden evvel, 4 yaşında, 4 ay
ve 4 günlük olduğu zaman besmele çektirilir
ve işte din eğitimi ve öğretimi o zaman başlar.
Kaldı ki, buluğ çağını geçtikten sonra, ortaoku
lu bitirdikten sonra bir kimseye din öğretmek
değil, ona sadece İslâm Dini hakkında bilgi ver
mektir. İnanç noktaî nazarından onun kalbine,
gönlüne hakikati rekzetmek, mezcetnıek değil
dir. Elbette ki İslâm inanışında bu da vardır.
İnsan bir anda mümin olur, bir anda kâfir olur.
40'ında da İslâm olur, 45'inde de İslânıdan çıka
bilir; ama mühim olan eğitim ve öğretimin pren
sibi ve esası çocuk yaşında başlar. İşte bundan
dolayıdır ki biz, imanı - hatip okullarının birin
ci devresinin kapatılmasını üzüntü ile karşılı
yor ve yerinde bir hareket olarak kabul etmi
yoruz.
Yalnız bir tekemmül göze çarpmaktadır, ho
şa giden orasıdır. Sayın € . II. P. sözcüsü Ada
let Partisinin Diyanet Teşkilâtında bâzı huzur
suzluklar yaptığım ifade etmektedir. Buradan
şu anlaşılıyor ki, Diyanet Teşkilâtının ve men
suplarının daha iyiye götürülmesinde, onlarda
bizimle beraber olmaya başlamışlardır. Bu gü
zel bir telâkkidir. Vakit olsa da, imkân olsa da
^i)}']^ geçmiş senelerin Diyanet İşleri Reisliği
Bütçesindeki C. TL P. sözcülerinin konuşmaları
nı dile getirmek imkânı olsa. O zaman bu ifade
de bulunan sayın arkadaşım çok iyi görecek
lerdir ki, mazideki tutumları ile bugünkü dav
ranışlarında bizi itham etseler de, itham etme
lerine rağmen kendilerinde bir tekemmül ve
ve telakkinin mevcudiyetini görmek bir inanan
ve samimî Müslüman vatandaş olarak beni se
vindirmektedir.
Muhterem senatörler, çag dışı öğretim Ortaçağuı karanlık devirleri, irtica yaygaraları,
artık devrini tamamlamış, modası geçmiş büyük
Türk milletinin hiçbir ferdinin kıymet vermediği
'doğanlar halinde kalmağa mahkûmdur.
Öbür dünya aldatmacası tabirleri., başkala
rını ikna etmek yerine kendilerini aldatanların
sloganıdır.
İsi Amin esası Vahdaniyet «Allanın birliğine
iman», Ikısü badel mevt «ikinci hayata, ikinci
âleme, yani öbür dünyaya inanma ki ir. ;> Ondan
sonra kaza ve kadere iman esası vardır.
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Kaza, iradei ilâhiyedir. Kader de o iradenin
hariçteki zuhurudur. Kadere iman, ilmî geliş
meye mâni olmadığı gibi, kaderi inkâr etmek de
mukadderatı değiştirmez. Kaza ve kader hale
göre tecelli eder. İnsanlar iktisadî ve manevî
iflâslara mâruz kalırsa, galipler de harap olur.
Bütün medeniyet beşeriyetin kırık kalbine mer
hem bulamamıştır.
Medeniyet, bir milletin istiklâli maddî ve
manevisiyle ispatı mevcudiyet etmesidir. Ne
vakit ki, bir millet ilmî ve ahlâkî eserlerini ci
hana gösterebilir, o vakit medeniyet sahasında
yer atabilir. İlim ve ahlâk ne vakit mütesaviyen
tekemmül etmeye başlar, işte o vakit medeniyet
doğmaya başlar.
Bir gün gelecek herkes K u r a n sofrasında diz
dize oturacaktır. Beşeriyet için bundan başka
felah yolu yoktur.
Kur'anı Azimüşşan bütün mevcudatı muhit,
beşeriyetin ihtiyacını cami bir kitabı mübindir.
Kur'an mânası ile hureyfayı hayrette cif azı ile
füsehayı dehşette bırakan, her zaman genç. ve
dinç bulunan, daima hasmını muarazaya davet
edip ilmen ve aklen tepeleyen bir kitabı celildir.
O ruha hitap eder. Km*'an öyle bir kitap ki, 14
asır geçtiği halde bütün cihanı, Şarkı da, Garbı
da kendisiyle meşgul, hakikî ilim adamlarını
muhakkak karşısında hürmetle eğdirtmiştir.
Kur'a m Kerim hakkında, meşhur Garp âlim
lerinden (Jülcs Barthelemy Saint Hilaire) «Muhammed ve Kuran» adlı eserinde şöyle der :
«Kur'anı Kerim kabili kıyas olmayan binazîr
muazzam bir kitabı celildir. Kendi güzelliğini
bütün âlemin verdiği rey mucibince mevzuun
azametiyıe beraberdir. O okunduğu vakit, onun
cazibesi karşısında ihdidalar çok olur. Daha
mâna fikirlere gelmeden, kalpler onun cezbesi
tahtında kalır. Beşeriyetin bütün tarihi dinisin
de buna benzer bir şey görmedim ve göremem.
Onun için Kitabın Allah kelamı olduğuna ko
laylıkla inanılır. Yalnız bu kitabın şûle-i nurâniyesi tercümeler vasıtasıyla daha az parlak
gözükür, hemen sönmüş gibi olur.»
Yine meşhur Stanley Lane - Poole'de şöyle
diyor: «Hiçbir kalp sahibi, bu şayanı dikkat
kitabı heyecansız okuyamaz. O kitabın kalbi
bütün beşeriyet üzerine tesiri aşikâr olan Hazreti Muhammeddir.»
Beynelmilel ilmi ile büyük bir şöhrete sahip
olan meşhur Dr. Madrus, Kur'anı mübin hakkm-
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da şöyle der : «Kur'an Allahın kendi şahsî üs
lubudur. Bir lisandan diğer lisana intikal ede
mez.»
Alman hukukçusu meşhur Kelsen : «Kanun
ların müeyyideleri binnetice Allah korkusuna
dayanmaktadır.» Yani, «Havf-i yezden esasına
dayanır» der.
Ne güzel söylemişler :
Ne irfandır veren insana ulviyet ne vicdan
dır.
İnsanda sadakat hissi Allah

korkusundan-

dır.
Çekilmiş olsa bilfarz yüreklerden havf-i yezdanm,
Ne irfanın kalır, katiyen tesiri, ne vicdanın.
İslâmiyet zenginliği âmirdir; fakat başkası
nın zararına dolmuş olan gayriıneşru kasaları da
parçalamayı emreder. Şahsın zenginliğini, ica
bında her uğurda feda etmesini emreder. Kötü
fikirler, çirkin nazariyeler ve gayeler nefse hi
tap ettiği için hizmet etmeden yeşerebilir. Fa
kat neticesi nedamet ve hüsrandır. Hak ve ha
kikat ruha hitap ettiğinden dolayı ağır yetişir,
neticesi saadet ve felahtır. Dünyada bütün kö
tülüklerinin insanlığı felâkete sürükleyen, ma
teryalist, sosyalist ve komünist telekkinin bir tek
ilâcı vardır, o da islâmiyettir. Çünkü, islâmiyet
komünizmin kabili tatbik olan kısımmı yapmış
tır. Onun ilerisi fitne ve fesattır, anarşistlik
tir.
İslâmiyet zekât müessesesini vazeder. Zengin
ile fakirlerin muvazenesini yapar. Fakiri zengi
ne dost kılar ve hissedar yapar. En bahil «ha
sis» ruhlu adamın malını kırkta birine, yani
c
/c 2,5'na hissedar olur. Kerim olanlar için hâd
yoktur. Bazan kırkta kırkını verir. Hazreti
Ebubekirler gibi. Bazan kırkta yirmisini verir-,
Hazreti Ömerler gibi. İnfak müessesesini vaz
etmiştir. «Yanındaki komşusunun karnı aç ol
duğunu bilerek, kendi karnını doyuran mümin
değildir» denmiştir.
«Bir semtte bakımsızlık dolayısıyle zaıfa ge
lip ölenin, o semt -katilidir» denmiştir Kur'anda.
Kur'anı Kerimde 72 yerde infak emri, yani
«düşeni kaldırın» emri vardır. 32 yerde zekat
emri, 32 yerde namaz emri, 1 veya 2 yerde hac
emri vardır.
«Bir düşmüşü gördüğünüz vakit yardım ede
ceğinizde, onun kavmiyetini, milliyetini araştır-
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mayınız. Olur ki, hissinize kapılır da yardım eli
nizi kaldırırsınız. Hakkın sıfatları ile sıfatla
nın» emri vardrı. «Tahallâku bi ahlâkillâh vettasitu bi sıfatillâlı.» Yani, «Allahm ahlâkı ile ahlâklaııan, sıfatı ile sıfatlanın.» buyurulmuştur.
«Allah Rezzaku Erazilu Eazımdır.» Yani,
«En alçağı, en rezile, en azime, en büyüğe ve
en kerime rızkı veren Allahtır.»
İslâmda hilkatten gaye marifettir. 13u âleme
her gelen yüklü gelir. Bu yükü niçin çeker?
Bir saadete kavuşayım diye çeker. Ebediyete
iman etmeyen bir kimse saadeti nasıl düşüne
bilir? Her neye malik olursa olsun günün bi
rinde alınacak değil mi.' İster Reisicumhur ol,
istersen çöpçü. Neticesi mahrumiyet olan şeyde
saadet umulur mu? Saadet edebiyetle kaimdir.
Bir şeyin gaye olabilmesi için aşk derecede
sevilmesi şarttır. Aşk ise kabili tecezzi ve kabili
inkisam olmayan bir histir. Binaenaleyh, çifte
gaye ile yol alınmaz. Onun için biz teali ve te
rakki edemiyoruz. İsin içine menfaat giriyor, ih
tiras giriyor. Ondan dolayı netice alamıyoruz.
Dinsizlik tarihî âlemde hiç, bir vakit ekseri
yetin mezhebi olmamıştır. Zaman zaman, talaş
alevi gibi parlamış ve daima sönmüştür. Dinsiz
gönül harap ve kuru bir kuyuya benzer. Ebedi
yeti inkâr etmiş olan kimse daima yok oluyorum
diye yaşar. Böyle bir kimsenin huzur ve refahı,
refah araması elbette mümkün değil, hattâ abes
tir. Onun için teali ve terakki, yani ilerdik bakayi ebediyeti mutazammıu olursa dava yerinde
olur.
İste bundan dolayı ahlâkî kalkınma olmaksı
zın, yalnız iktisadî kalkınma insanları huzur ve
refaha kavuşturamaz. Belki de aksi çıkar. Ahlâ-kî kalkınma, İktisadî kanunları yapabilir; fakat,
iktisadî kalkınma ahlâk kanunlarını yapamaz.
Dünya bilindi bilinçli bu kadai" geniş serve
te malik olmamıştır. Bu kadar geniş ilme, göz
kamaştırıcı fenne malik olmamıştır. Zira Ay'a
gitmeyi başardığı gibi, diğer semavat ve seyyarata da çıkmağa çalışmaktadır. Dünya fikirleri
durduracak felsefeye malik; fakat insanın «Ah»
sesi, feryadı, iniltisi top sesini bastırıyor. Has
talık meydanda; fakat hakkıyla bir teşhis kon'înuyor. Evvelâ semavi cazibeye nazar edilmiyor.
Bunların hep davası hazırlanmış, ücretsiz, kül
fetsiz, minnctsiz ihlâs ile kabule şayan bir kalp
aranıyor.
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İnsanların zengininde merhamet ve şefkat,
fakirinde de o merhamete karşı hürmet olmazsa,
hürmet ve merhametin izdivacından doğan mu
habbet ortadan kalkar. Muhabbet ise, Allahm
insanlara hususi bir ihsanı süphanisidir. İnsan
lar bugün bu sermayeyi kaybettiğinden do
layı huzursuzdur. İnsanlar arasında merha
met, hürmet ve muhabbet kalkınca, yıkını
başlar. Bunların hepsinin ilâcı islâm di
ninde mevcuttur. Fakat biz bu esas di
nin ruhiyatını 50 - G0 senedir değil, asırlardan
beri terketmişiz. Müslüman tanınanlarımız dahi
miras yedi şeklindedir. Yani «Babanı namaz kı
lardı, ben de kılayım, işim rast gitmiyor belki
gider. Dedem oruç tutardı, ben de tutayım» gi
bi âdet halinde isin inceliğini anlamadan geçer
gideriz.
Allah, «En mükerriminiz bütün
mahlûku
hüdaya karşı kalbi rikkatle çarpanmızdır» bu
yuruyor.
Demek oluyor ki, insanı ibadati taat Allaha
götürmez, Allahm bütün •mahlukuna, en mütekemmilinden en mütevazisine, her cins yaratı
ğına «Kimin kalbi en çok rikkat ile çarpıyorsa,
en mükerremmiz en mütekammiliniz odur,» bııyurulmuştur. O da islâm felsefesinin ince bir
noktası. Yalnız oruç tutmak, namaz kılmak ve
sair feraizi ifa etmekle uçacağını bilenler, zanne
denlerin aklanmış olduklarını bu hadisde gö
rüyoruz.
Alîalu tam bilen, her şeyi ondan bilir. Âlim
bilen değil, bildiği şeyi vicdaniyle hissedendir. Ha
kikatte âlim çok okuyan, çok yazan, hattâ çok ko
nuşan değil, gönlü uyanık kimseye, doğru hisse
salıibolan insana denir.
Kadere lâyıkıyU1 iman edemeyen, imanın ve
ilmin tadını bulamaz.
Dinimizde ahlâkın başlıca prensipleri şunlar
dır :
'
.1. Evvelâ hayatta yalanı kaldırmak,
2. Ahde vefa: Yerdiği sözü tutmak,
•?. Emanete ihanet etmemek,
4. Bağlılık,
5. Rızaî ilâhi,
0. İhlâs: Haktan başkasının muttali olama
yacağı ameli kalbin adına ihlâs denir. İhlasta
ve teslimiyette ayrı hikmetler vardır.
7. Müteaddit vücutta bir ruh olarak yaşa
mak.
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Hulâsa müslümanlık hak yolunda kahraman
lıktır.
Cemiyetimizin teali ye terakkisinde, sosyal
adaletin gerçekleştirilmesinde, insanlığın gerçek
saadetinin temininde, hâdiselerde ye ihtilâflarda
Kur'anı hakem tâyin etmedikçe, yani «Allah bu
mesele hakkında Kur'anı mübinde ne buyuru
yor» demedikçe o büyük kitabın hakemliğine
müracaat etmedikçe gerçek huzuru elde etmek
mümkün değildir.
BAŞKAN — Bir-dakikanız yar efendim. Sa
yın Yılmaztürk bir dakikanız yar.
A. P. GRUBU ADİNA ALÂEDDİN YIL
MAZTÜRK (Devamla) — «Yıkmak kolay, yap
mak zordur.» Ne güzel ifade edilmiş.
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Bir beldede yaşayan muhtelif itikatlara sahibolan insanlar, itikatları hasebiyle, o beldenin
surî vazifelerinde kusur etmemelerine işaret var
dır. Yani Allah, «İtikadınız emri mânevidir,
onun hesabını ben göreceğim. Yalnız, madem
ki bir beldede yaşıyorsunuz o beldenin imarı,
ümranı ve yaşayanların refahı hususunda elbir
liği ile çalmşınız.» diyor.
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, münasip bir
şekilde bağlayınız efendim; vakit doldu.
A. P. GRUBU ADINA ALÂEDDİN YIL
MAZTÜRK/8 (Devamla) — Sayın Başkan, eğer
benden sonra Grup adına konuşan yok ise ve
müsaade ederseniz, ikinci 15 dakikanın bir kiş
imin kullanmak suretiyle bağlamak istiyorum.

Emin ol ki, onu daima en çulpa herifler be
cerir.
Sade sen gösteriver, işte Kubbe şu diye,
İki ırgatla iner Koca Sülymaniye,
Ama kaldıralım dedin mi; Heyhat, o zaman.

BAŞKAN —• Sayın Yılmaztürk, ben biraz si
zin takdirinize bırakmak isterim. Başka bütçe
lerimiz de var ve programda izam anı aştı. Dik
katinize sunayım. Siz mümkün olduğu kadar
kısa bağlayınız.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) —
Teşekkür ederim, toparlayayım.

Bir Sultan Süleyman lâzım bir de Mimar Si
nan.
Şimdi biraz da yanlış anlaşılan, anlatılan ye
tatbik edilen tâbirlerin İslama göre izahına ge
çelim.
Lâiklik : Daha medeniyetler, lâikliğin «lâ»
sim bilmezken, her zaman genç ye dinç bulunan,
ilimlere mevzu, sanatlere model veren, hiçbir
asrın ilmine, fenine muhalif bir âyeti bulunma
yan, kendisini şahıslar, kâğıtlar, kalemler değil;
zamanlar hâdiseler tefsir eden. her tarafı muci
ze olan, bilhassa fenne taallûk eden âyetlerde bu
icazı pırıl pırıl parlayan küfrü gördüğü yere
imanı, zulmü gördüğü yere adlî, cehli gördüğü
yere ilmî vazeden büyük Kitap Kur'anı mübiıı
14 asır evvel lâikliği apaçık beyan ederek «Lâikrahe Fiddin», yani «Dinde ikrah, cebir yoktur»
diye ferman etmiştir. Allah cebir ile, tehdit ile,
ikrah ile, zorla kimsenin dinde bulunmasını iste
mez. İman umuru viedaniyedeudir, binaenaleyh
cebredilmez diye beyan buyuruyor.

Lâiklik hukukî mânada, devletin dine ve di
nin devlete bitaraflığıdır. Bitaraflık denildiği
zaman, dine devletin sırt çevirmesi ve «Ne ha
lin varsa gör» demek mânasında değildir. Elbetteki 40 milyona varan büyük Türk Mille
tinin % 99'unun Müslüman olduğu bir çevre
de, Devletin millete hizmet noktasında birçok
görevi vardır ve bunu yerine getirecektir. Dev
letin dine dinin devlete bitaraflığının asıl mâ
nası; devlet, dinin esas mâna umde ve hakika
tine ilişmez, din de devletin idare şekline mü
dahale etmez. Devletin dine, dinin devlete bi
taraflığının hukukî mânası budur. Yalnız, lâ
ikliğin temelinde dört anahürriyet vardır. Bunu
her vesile ile arz etmeye çalışıyorum. Çünkü
lâiklik hâlâ hakkıyle anlatılamamış ve anlaşı
lamamıştır.
Dört temel hürriyetin birincisi, inanma ve
vicdan hürriyeti. Anayasanın 19 ncu madde
sinde : «Herkes, vicdan ve dinî inanç ve ka
naat hürriyetine sahiptir...

Yine bir âyetinde Allah: «Leküm dinikim
veliyedin» yani «Sizin dininiz sizin, hesabınız
sizin olsun; onun mesuliyeti de sizindir. Hayır,
şer size aittir, karışmam. Bizim hesabımız da
dinimiz de bizimdir'.» buyuruyor.

Kimse, dinî inanç ve kanaatinden dolayı kı
nanamaz» der.
İkinci mühim nokta tedris
hürriyetidir..
Herkes inandığı ve kabul ettiği dinine ait bil
gilerini serbestçe öğrenebilir ve öğretebilir.

Yıkmak insana yapmak gibi kıymet mi ve
rir,
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Üçüncüsü neşir hürriyetidir. Herkes inandı
ğı ve tabi olduğu dinine ait esasları, hakikat
leri basın ve yaym yoluyle kitap veya mecmua
şeklinde basabilir ve yayabilir.
Dördüncüsü telkin hürriyetidir. Herkes
inandığı ve bağlı olduğu dinine ait esasları ve
hakikatleri bozmadan ve değiştirmeden mabet
lerde telkin etme hürriyetine sahiptir. Ancak,
kimse «...dini veya din duygularını yahut din
ce kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kö
tüye kullanamaz. (Anayasa madde 19.)
Yalnız İslâm dininde mabet mefhumu biraz
farklıdır. İbadethaneler sadece cami ve mescit
ler değildir. Bizim dinimize göre sema tavan,
arz taban, ara yerdeki ihvandır. Onun için mü
mine her temiz toprak parçası bir seccadedir.
Bu inanışa göre, mabetler dışında dinin esas ve
hakikatine aykırı olmayan, Anayasa ve diğer
yasaların menetmediği her türlü toplantı, âyin,
öğrenme ve öğretme müesseseleri serbest olmak
iktiza eder.
Lâikliğe aykırı olan fiiller aslında bizim
memleketimizde İslâm dininin esasına ve haki
katine, ahkâmına uymayan, dinde olmadığı
halde dinde varmış gibi gösterilen her türlü
taassup, hurafe ve irticaî hareketlerdir. İrti
ca, gerilik, dar düşünmek, taassup denilen hak
ve hakikati kabul etmemek üzerinde, inat ede
rek durmaktır.
Muhterem senatörler; fazla vaktinizi alma
mak için diğer hususata işaret etmeden Diyanet
İşleri Başkanlığının kadrolarına ve bütçe du
rumuna birkaç cümle ile işaret ederek sözleri
mi bitirmek istiyorum.
Hepinizin malûmları olduğu üzere, 633 sa
yılı Kanunun öngördüğü ve her sene Bütçe
linizde verilen 2 bin adet imam kadrosu 1971 yı
lında senenin son aylarında lütfen verilmiş ve
1972 yılında da tamamen verilmemek yoluna,
ilga edilmek yoluna gidilmiştir.
Burada Bütçe Karma Komisyonunda, gerek
Bakanın gerek Maliye Bakanlığının, Devlet Ba
kanlığının ve ilgililerin muhtelif yazışmaları ve
657 sayılı Devlet Personel Kanunun bir mad
desine (29 veya başka bir maddesine) aykırı
lığı nedeni bahanesiyle verilmediği iddiaları
ortaya atılmışsa da, biz çok iyi biliyoruz ki,
Üniversite Tazminat Kanununu burada çıka
rırken, Personel Kanununa aykırı olduğu hal
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de, hattâ geçmişe de geçerli olmak şart ve kaydıyle çıkardık. Demek oluyor İd, Hükümet is
terse kanuna uymayan hususatı, kadroları ve
riyor ; istemediği zaman da, rahatça, bu işin ba
hanesini bularak «Filân kanunun filân madde
sine aykırı olduğundan» diyerek Komisyonun
ve yüce Parlâmentonun kararıyle çıkarılmış
olan bu kadroları vermemek ve uygulamamak
gibi çok sakim bir tutumun içerisine giriyor.
Üstelik bu yetmiyormuş gibi, bir de 1973
yılı Bütçesine 2 bin kadroluk teklifi yapmamak
la huzurumuza geliyor. Hattâ Komisyonda, be
nim takip ettiğim kadarıyle, bütün parti men
supları l)iı konuyu hararetle savundukları hal
de, sonradan Bütçe Kanununun 25 nci madde
sine, kadro ihdası ve iptali faslına bir fıkra ek
leyerek,
(c) fıkrasında, yeni aluıacak din
adamları, din görevlileri diye bir kayıt koymak
suretiyle bir nevi torba kadroya benzer tarz
da, belki de 5 - 10 tane kadro, 100 olsun, hay
di diyelim 200 olsun, ki 2 bin olmasına imkân
yok. Eğer bu kadroyu vermek niyetinde olsay
dı zaten bu yola gitmezdi. Bu demek oluyor
ki, sümmetedarik ağız kapamak maksadıyle bu
fasıldan birkaç kadro verecek. Böylece bizim
kanunla çıkarıp öngördüğümüz ve ancak 15 20 senede, 50 bine varan köyün 42 bin civarın
daki mabedine, 12 nci veya 13 ncü derece gibi
çok küçük derecelerden ve toplam m ilet a n 15
milyon 3G0 bin lirayı geçmeyen, ki Komisyon
daki hesaba göre 25 milyon 200 büı lira olup,
bu brüt miktarıdır. Bunun netini hesap ede
cek olursak, 12 ve 13 ncü dereceden nihayet
1050 üzerinden hesap ederek 15 milyon lira ci
varında bir para olduğu görülmektedir.
Esasen 60 milyarı geçen Bütçemizin içeri
sinde Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan mik
tar takriben % 1 civarındadır. Bu kadar az bir
miktarla, elbet teki (Biraz evvel bir nebze de o-lsa arz ve izaha çalıştığım) o büyük dinin ge
reğini, icabını ve o dinin salik ve mensupları ve
görevlilerini tatmin etmeye imkân yoktur. Bu
gün Diyanet İşleri Başkanlığının bir matbaa
sı bile yoktur. Neşriyat imkânına sahip değil
dir. Parti mümessilleri her vesile ile yayından,
(kitaptan, vatandaşın öğrenimine dinî neşriya
tın sunulmasından bu temennilerden bahseder
ler, böyle bir imkâna sahip değildir, Diyanet
müessesesi.
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O halde öyle anlaşılıyor ki. çok kısır ve
aleyhte bir telâkkiden biraz daha olumlu ve
artık din adamının da Devlet yönetiminde,
memleket idaresinde ve memleket hizmetinde
yeri olduğu inanç ve kanaatine doğru gitmek
teyiz. O bakımdan geçmiş senelere nazaran
(Aradaki inkitalar müstesna) bir nebze iyiye
doğru gittiğimiz noktasında bedbin değil nik
biniz.
Bir hususu da arz etmek istiyorum. Bizim
memleketimizde Devlet yönetiminde din eğiti
mi ve öğretimi denilince yalnız imanı, vaiz
müftü veya vazifeli adam sayısı kadar adam
yetiştirmeye ihtiyaç varmış gibi bir" telâkkinin
içindeyiz. Yanlış olan burasıdır. Biz % 99 unun
Müslüman olduğu bir memleketin fert ve va
tandaşlarını, din ve iman noktasında, hiç ol
mazsa anaprensip ve esasları ve yapacağı farizeyi yerine getirebilmek seviyesinde öğretip
yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde
daha fena taassubun ve hurafenin içine itersi
niz.
Onun için din eğitimi ve öğretimi bahsinde,
şu kadar mektep lâzım, şu kadar cami var, şu
kadar mescit var; binaenaleyh bu kadar imam
yeter, gibi bir yanlış hesabın içine girmek bü
yük bir hatadır. Biz tüm Milleti bu noktada
gerçek mânada müspet ilimlerle mücehhez an
lamda yetiştirmek, eğitmek ve öğretmek mec
buriyetindeyiz.
Bu noktada Hükümetin çok sakim tutumu
na burada işaret etmek istiyorum; mabet he
sabına ve adet rakama göre değildir. Kaldı ki
bu şartlar içerisinde gerek Yüksek İslâm Ensti
tüsü ve İlahiyat Fakültesinden, gerekse imam
hatip okullarından çıkanların çoğu Devlet yö
netiminde din görevi almamaktadır ve alma
makta da elbette serbesttir. Kimse cebredile'mez. Herkesin dinî bilgisi, ilini, kendine göre
kültürü, bilgisi vardır ve olmalıdır: ama bu
bilginin iktizası mutlaka Devlet içinde vazife
almak demek değildir. Onun için, esasen sayısı
çok az kalmış olan din adamlarımızı, din âlim
lerimizi, din görevlilerimizi istihdam ederken
çok dikkatli ve müteyakkız olmak mecburiye
tindeyiz.
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alıeze etmediği, hürmet toplamış, saygı toplamış
bir Diyanet Reisi Vekilimiz vardı; Lütfi Do
ğan. Bu zat, Muhtıra sonrası devrelerde, Sayın
Özgüneş'in zamanında yerinde olduğu halde,
ondan sonra bakıyoruz, Meclislerin tatil oldu
ğu bir devrede sessiz tarafından, isim benzerli
ğinden de istifade ederek sessizce değiştirili
yor. Onun yerine Doktor Lütfi Doğan getiri
liyor. Şahıslar üzerinde fazla tenkit yapmak
niyetinde değilim; ama Komisyonda, şurada
burada maksatlı olarak sualler tevcih edilerek
«Efendim, İlahiyat Doktorudur, şöyledir böyle
dir» diye beyanlarda bulunuluyor. Onun için
merak ettim sordum Doktor Lütfi Doğan ola
rak bugünkü Diyanet Reisimiz İlahiyat veya
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu olmayıp Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olduğu
anlaşılıyor. Ancak İlahiyat Doktorası yapmış..
Bu neye benzer? Herhangi bir hukukçunun ve
ya mühendisin sağlık doktorası yapması gibi.
Sağlık mevzuunda doktora yapan bir insan
acaba sağlığı, tıbbı tamamen bilebilir mi? Müm
kün değil. Bir halisinde bir tez vermiş bir un
van kazanmıştır, bir titr almıştır.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İlahiyat do
çenti.
AP GRUBU ADİNA ALÂEDDİN YILMAZTÜBK (Devamla) — İlahiyat
doçenti
olabilir; ama bu demek değildir ki, ilahiyatın
küllünü bilir, buna vâkıftır. O zaman İlahiyat
Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu
olmanın mânası kalmaz. Kaldı ki, ben bunu
fazla ileriye götürmek istemiyorum, belki ken
di şahsî mesaisinden dolayı faydalı ve kıymetli
olabilir; fakat ondan evvel her türlü liyâkati
olan zat niçin alındı? Bu sual cevap bulma
mıştır. Diyecektir ki «Efendim, yıpranmıştır
onun için alınmıştır.» Peki alındı..

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk..
AP GRUBU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Topluyorum Sayın Baş
kan.
Diyanet Reisleri Yüksek Din Şûrası Kuru
lundan tâyinle gelir, kanuna göre. Niçin Diya
net Beis Vekilliğinden alman zat Din Şûrası
Kuruluna verilmeyip de herhangi bir yere vaBakıyoruz, meselâ geçmiş senelerde her tür j iz olarak nasbedilmiştir? O halde bu haksızlık
lü dinî münakaşalara rağmen üzerinde ittifak | anasikârdır. Bunu istirham eclivorum; Savın
j
,
*
»ettiğimiz, hiç bir siyasî parti ve teşekkülün mu| Bakanın burada tescil ve tespitini istiyorum.
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Hadise böyle midir, değil midir? Eğer böyle
ise büyük haksızlık vardır. Bu, Diyanet bün
yesi içindeki didişme ve mücadeleyi bir nevi
tahrik etmek olur. Niçin lâyık oldukları yer
lere bu kıymetli, güzide elemanlarımızı vermi
yoruz ?
Yeni bir şey daha duydum ki, Sayın Baka
nın bunu cevaplamasını istirham ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, talep etti
ğiniz ek 15 dakikalık süre de doldu, bağlayı
nız.
AP GRUBU ADINA ALÂEDDJN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Bitiriyorum; tamam Sa
yın Başkan.
O da şu: Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığın
da teftiş kadrolarına, hukukçu ve diğer fakül
te mezunlarının getirileceği şayiası kulağımıza
geliyor. Bunun mânası nedir? Bizim müftüleri
mizi, vaizlerimizi, din adamlarımızı dinî görev
lerindeki kifayeti ve kifayetsizliği veya herhan
gi bir yanlış tutum ve davranışlarını benim huukukçu vatandaşım veya memurum değerlendi
recek. Bu mümkün değildir. Bu büyük haksız
lık olur. Yapmayınız. Çok istirham ediyorum,
eğer din adamı yoksa yetiştirelim ve bu ye
tiştirdiğimiz elemanlardan teftiş kadrolarmi
teşkil edelim.
Hülâsa vaktinizi fazla almak istemiyorum.
Gecenin daha sonra görüşülecek bütçeleri de
aıazan itibara alınarak, esasen verilmiş olan
zamanı da yeteri kadar kullanmak durumunda
olduğuma göre, asıl dert ve meselelerimizin bir
kısmını da işaret edemeden burada bağlamak
durumundayım.
Diyanet İşleri Bütçesinin mensuplarına,
Milletimize uğurlu ve hayırlı olmasını Cenabı
Haktan niyaz eder, hepinizi saygı ile selâmla
rım. (AP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Özer, buyurunuz.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
10 dakikalık bir zaman içinde Diyanet İşle
ri Başkanlığı Bütçesini konuşmak
durumun
dayım. Bunun ne kadar müşkül olacağını tak
dirlerinize arz ederim. Aneak, İslâm Dininin
'kutsallığı üzerinde ne kadar konuşulursa yine
de onun kemalini ifade edecek kelimeleri bul
makta lisanımızın acze düştüğünü itiraf zorun
da kalınır.

-
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Hepimiz Müslüman olarak onun kemalini,
lisanla olmasa da kalple ifade edebilecek ima
na sahibiz. Nüfus cüzdanlarında «İslâm» ya
zılı olup da İslâımiyeti inkâr ve tezyif edenler
bile evi sonunda cami avlusuna girip musalla
taşında Cenabı Allanın mağfiretine iltica ede
ce kil r.
Sayın senatörler; dinimiz müspettir, güveni
miz sağlama bağlı olduğu İçin mutlu ve ebedî
hayatla umutluyuz. Ancak fert ve devlet olarak
Allaha olan şükran borcumuzu ödemede ku
surluyuz. Çok iyi bilelim ki; dinimiz Devleti
mizi himaye ettiği nispette ondan himaye göre
miyor. Eğer İslâm Dini olmasa idi, Türk Dev
leti bugüne kadar varlığını sürdüremez ve ya
bancı ülkelerdeki soydaşlarımız da millî ben
liklerini koruyamazlardı.
Dıştan gelen istilâ, içten patlayan
anarşi
iman kalasına çarparak hurdahaş olmuştur.
Eğer imanlı bir halkımız olmasa idi anarşiyi
koynunda üretir, istilâcılara davetiyeler gön
derir ve sapık ideıoloji propagandaları bir ah
tapot gibi Devletimizi yutardı.
Talihimizi incelersek dinimiz ve Devletimiz
birlblrine sarıldığı ölçüde güçlü ve itibarlı ol
muştur.. Üç kıta üzerine kurulan imparatorlu
ğun temeline konan harç İslâm imanı ile Türk
kanından yapılmıştır. Zamanla bu terkip bo
zuldukça imparatorluk çökmeye başlamıştır.
Doğu İmparatorluğunu vurarak Türkiye Dev
letini kuran Gazi Sultan Alpaslan ile bu impatorluğu yıkarak yeni bir çağ açan Fatih Sul
tan Mehmet Han ve istilâ sürülerinden yurdu
muzu kurtaran, Cumhuriyeti kuran Gazi Mus
tafa Kemal zaferlerini kemiyete değil, keyfiye
te; yani ordularının insan sayısına cieğil, iman
g üc üne b o re 1 udun! a r.
Keyfiyet zamanla zayıfladı. Devlet- dinimizi
himaye edemedi. Dincimiz cahil,
hurafecileıin
talanına ve yabancı misyonerlerin saldırılarına
uğradı. Yeterli ve yetenekli din adamları ye
tiştirilemedi. Böylece dinimiz geçim ve seçdım.
vasıtası olarak, madrabaz üfürükçülerle poli
tika cambazlarının ellerine tcrkedikli. Daima
çağdaş devletlerin üstüne yükselmeyi İslâm
'devletine emreden dinimizdeki hayatiyeti Dev
letimiz göremez hale geldi. Şimdi, dinimize
sadece cahil halkın arzusu olarak bakılmakta
ve onun himayesine bu ölçü içinde kerhen de
va m e dilm ekt e di r.
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Halkımız İslâm Dimine samimî niyetle sahip
çıkan devlet adamı istemektedir. Çünkü İslâ
miyet, kulları Allahla kandırmaya değil, Allaıma inandırmaya çalışan aydın din adamları ile
samimî ve dürüst devlet adamlarına ihtiyaç
duymaktadır.
Bugün Musevi ve Hıristiyan dünyasında ne
bizdeki gaibi ilericiler ve ne de bunlardan çeki
nerek Allah diyemeyen devlet adamları yoktur.
İşte bizim Devlet binamızın harcı bunun için
bozulmakta. Bereket versin ki, halkımız, millî
(ahlâkının mayası olan dinini kendi irfanı ile
koramaîktadır.
iSaym senatörler; demokratik
cumhuriyet
(halk idaresidir. Halkın arzusuna sırt çeviren
bir devlet halkın olamaz. Öyleyse halkın en
kıymetli arzusu olan dinine sahip çıkmak, itibar
etmek lâik devletin vazifesi olmalıdır.
Lâiklik İslâmiyotin samimiyet ve ihılâs ifa
desidir. Bir kimseyi ne dine ve ne de dinsizliğe
zorlamak değildir. Devletimiz millî demokratik,
lâik ve. sosyal bir cumhuriyettir. O halde bir
leştirici bu dört unsuru birbirine yardımcı ve
tamamlayıcı olarak: korumak ve kullanımak Dev
letin görevidir. Böyle olunca, bir toplumun or
tak değerini korumak ve ona yapılan saldırıları
toplumun vicdanına ve birleştirici ruhuna ya
pılan tecavüz olarak kaloul etmek ve Devlet ola
rak bu tecavüzü âmme hukukuna tecavüz suçu
ile cezalandırmak şarttır. Bir kimsenin' anası
na babasına yapılan hakaret cinayetle de sonuç
lansa, bir tahrik unsura kaimi edilir de, o kim
senin her şeyinden aziz olan Cenabı Hakka ve
Peygamberine hakaret edilişi tahrik unsura sa
yılmayacak mıdır ?
Bâzı illerimizde Allah'a sövmek moda haline
'gelmiştir. Toplumun taparak sevdiği yüce bir
varlığa söven linç edilirse, bunda tahrik aran
mayacak mıdır? Tahrik suç sebebi olarak suç
değil midir? Öyle ise bu suçun müeyyidesi ne
dir? İşte bizde bu yoktur. Maalesef yoktur ar
kadaşlar. Milletimizi ve yurdumuzu esaretten
kurtardığı için, millî değerimiz olan Atatürk'e,
sözle ve yazı ile yapılacak hakaret ve tecavüz
leri cezalandıracak kanunumuz vardır. Kadir
şinas bir Millet olarak bu kanunu seve seve
»kabul etmişiz, çünkü ona hürriyetimizi borçlu
yuz; fakat kadri yücelerden yüce olan ve ken
disine bütün varlığımızı borçlu bulunduğumuz

1 . 2 . 1973

0 :3

Cena.bı Allah'a karşı yapılan hakaretlere kar
şı kadirşinas olmayacak mıyız?
O'ıran korunmaya ihtiyacı elbette ki, yoktur.
Çünkü O, muhtaç değil ve her şeye kadirdir;
fakat halkın ona olan şükran duygularına ve
tapan kalbine kurşun sıkanlara Devlet seyirci
ani kalacaktır?
Bayrağa ve sancağa hakaret ve tecavüz
suçtur; fakat bayrakların, sancakların ve alem
lerin sahibi olan Cenabı Allah'a hakaret suç
sayılmayacak mıdır ?
Saym senatörler; bu husustaki kanun tek
lifim Türk Milletinin arzusu olarak
huzuru
nuza gelecektir. Yüce takdirinize mazhar ola
cağı umudu ile Milletimiz teselli bulmaktadır.
Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın 12 nci
maddesi cinsiyet farkı gözetilmeden bütün va
tandaşlara eşit hak tanımıştır; fakat din okul
larından mezun olan kadınlara Diyanet Başkan
lığı kadrosunda görev verilmeanektedir. Bu hem
Anayasaya aykırı, hem de dinini öğrenmek is
teyen kadınlarımıza karşı haksızlıktır. Müşkü
lü olan bir kadın en mahrem sorularını hem
cinsine sorabilir; fakat erkek din görevlilerine
açılamazlar. Böyle olunca yarım yamalak riva
yetlerle iktifa zorunda kalmakta ve bazan çeşit
li tarikatçıları arayıp çeşitli toplantılarla ifrat
yoluna sapmaktadırlar. Bu çok önemli bir konu
dur. İhmalinden sayısız mahzurlar doğmakta
dır.
Ayrıca, Milletin vazgeçemeyeceği dinimizi,
asıl veçhesi ile öğretecek aydın din adamlarına
çok ihtiyaç vardır. Buna rağmen imam hatip
okullarının son durumu ile bu kaynak kuru
tulmuş ve aydın din adamı yetiştiren yollar
barikaıtlandırılmıştır. Bu yollar açılmalı ve
çağdaş uygarlık seviyesine erişmek için dini
mizin öğütlediği iyi ahlâk, bilgi ve çalışma
ibadetlerine önem verilmelidir.
İslâmiyet hür olmayı emreder. Hür olma
yan ibadetle mükellef tutmaz. İslâmiyet âdil
olan ulûlemre, itaati emreder. Birliği ve dev
let bütünlüğünü bozanları münafık olarak la
netler. İslâmiyet bütün devletlerden daha güç
lü olmayı emreder. Bunun için Devletin temel
yapısı olarak demokrasiyi ve sosyal adaleti
şart görür. Cenabı Hak önce Hz. Ademi halife
seçmiştir, daha sonra cumhurun, yani halkın
reyini ha«kkm reyi olarak bildirmiş ve ona uy-
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•mayı emretmiştir. Böylece dinimi, idarede de
mokratik cumhuriyeti meşru derlet şekli ola
rak kabul etmiş, bunun dışındaki bütün devlet
şekillerini gasp, zorba veya hile şekli olarak
reddetmiştir. Bütün bunları halkımıza telkin
etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı
hutbeler hazırlamalı, bunun dışında Islâmiyetin reddettiği hurafelerle dolu uyuşturucu hut
beleri yasaMiamalıdır. Her çeşit
uydurmalar
İslâmm gerçeğine aykırı ve ona bühtandır. Bu
nun için aydın din adamını çoğaltmalı ve yur
dumuz, islâmm aydınlığı içinde kalkınma he
deflerine ula ştırılm alıdır.
Sayın senatörler; nüfusumuzun % 98'i nıüslümandır. Dinin gerçeğimi öğrenmede ve ona
uymada din adamlarına ihtiyaç duymaktadır.
Mezhep ayrılığı gütmeyen, millî birlik şuuru
nu perç-inleşıtiren din adamlarını yetiştiıımellyiz. Onların sosyal güvenliklerini sağlamalı
yız. Bugün 14 bin vekil imam hatip bu güven
likten yoksundur. Ne görevlerinde bulunma teıminatı, ne terfileri, ne çocuk zammı nG do
ğum ve ölüm varidimi verilmez.
BAŞKAN — Sayın Özer, bağlayınız lütfen.
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başka
nım, bir dakika var.
İzinli oldukları sürece ücretleri kesilir. Bun
lar sosyal devletin koruma görevinin de dışına
atılmıştır. Böylece din görevlilerine çıkartılan
zorluklar onları, görevlerini terke zorlamakta
dır. Bu görev ve hizmetli cazip hale getirme
dikçe ,aydın din adamı yetiştirmek mümkün
olamayacaktır. Böylece din görevlisi bulunma
yan bir Diyanet İşleri başkanlığına da zaman
la lüzum kalmayacaktır.
Dininden koparılması mümkün olmayan bir
milletin, arzu ve iradesine devlet saygı göster
mezse, onu kendi eli ile çeşitli sera-pların umut
vaadeden cezbesine kaptırmış olur. Öyle ise ya
şamak isteyen bir devlet, en çok maneviyatı ile
millet olabilen bir toplumun arzu ve iradesine
saygı duymak zorundadır.
Sayın senatörler, çok acele bir şekilde, kısa
olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi hak
kındaki görüşlerimli arz ettim. Nıoksanlar pek
çoktur.
Diyaniet İşleri Başkanlığı Bütçesinin Mille
timize, memleketimize ve bütün insanlığa ha
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yırlı ve uğurlu olması dileği ile hepinizi saygı
ile selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurunuz.
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Diyanet İşleri Başkanlığının birkaç konusu
na değinmek üzere söz almış bulunuyorum. İlk
olarak din adamlarımız hakkındaki görüşleri
mi açıklamağa çalışacağım.
Toplumda din adamının rolü ve tesiri bü
yüktür. Ezcümle, toplu olarak ibadet yapan
lar bir yandan dinî vecibelerini yerine getirir
ken, bir yandan da kendilerini din adamları
nın telkin ve irşatlarına terkederek manen hu
zura kavuşmak ihtiyacını gidermiş olurlar. Ni
tekim ilim, irfan, ahlâk sahibi din adamlarının
ısrarla aranmasının ve bu vasıfları haiz olanla
rın vazife gördükleri yerlerden alınırken ma
ruz kalman mukavemet ve müşkülâtını asıl se
bebi de budur.
Memleketimizdeki genel duruma bu açıdan
bakıldığı zaman gönlümüzün arzuladığı bir
manzara ile karşılaştığımızı rahatlıkla söyleyemiyoruz. Zira, mücerret tahsil yapmakla da
ilim, irfan sahibi olmak mümkün değildir. Ay
nı zamanda kendi kendisini yetiştirmek gayre
tidir, ki bîr din adamını zamanla ehliyet ve li
yakat sahibi kılar.
Bendeniz şimdi bunun sağlanmasında tesiri
olan sebeplere kısaca değinmek istiyorum.
Hemen ifade etmek yerinde olur ki, bir din
adamının tahsilini ikmal edebilmesi, kendi ken
disini yetiştirip ehliyet ve liyakat sahibi ola
bilmek için, Hükümet olarak durumlarına mut
laka cğinilmeli, ahlâk ve-ıslahı için varsa bir
takım mahzurlarının tamamiyle giderilmesi ve
daha açık ibir deyimle, din adamlarımızı ve ev
velâ maddî ve manevi her türlü gaileden uzak
müsait bir ortam içinde bulundurmalıyız.
Halbuki genel duruma bakıldığı zaman, dik
kati daha çok köyde vazife gören imamlar çek
mektedir. Bunlardan İmam Hatp Okulu ilk
devresi mezunu bulunmayan vekil imamların
tayin, maaş durumları kanatimce süratle çözüm
'bekleyen konulardan ve belki başta 'gelen bir
konudur. Biraz evvel burada konuşan arkadaş
larım bu mevzua değindiler. Ben bu hususta
ne yapılması lâzım geldiği hususunda da düşün
celerimi arza çalışacağım.
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;Msm'erenı arkadaşlarım; bugün köyde çalı
şan bu vekil imamların sayısı tespit edebildi
ğim kadaıiyle 11 bin civarında gözüküyor. 633
sayılı Kanunun 36 nci maddesi gereğince, köy
imamlıklarına asil olarak da tayin edilememiş
bulunmaktadırlar. 2/3 nispetinde, zannediyo
rum ki, 300 ve 400 lira civarında maaş almak
tadırlar. Bir kere bu maaş miktar bakımından
azdır. Kaldı ki, 36 neı maddenin son fıkrası bu
vekil imamlar hakkında ve 3656 sayılı Kanu
nun 21 nci maddesi uygulanmaz hükmünü de
beraberinde getirmiştir. Binaenaleyh bunlar ta
tile çıktıkları zaman ücret alamadıkları gibi,
hastalık halinde kendilerinin hakimiyle mükel
lef bulundukları ailelerinin tedavieri de diğer
memur statüsüne tabi değildir.
Amme hizme
ti gören bu din adamlarının Devletin bu imkân
larından daha fazla mahrum bırakılmamaları
lâzımdır.
Tedbir olarak düşünülenler burada kısmen
ileri sürüldü. Kanaatimce en uygun olanı, bu
durumda bulunan vekil, imanı hatip mezunu ol
mayan, ilkokul mezunu bulunan bu kişilere, me
selâ muayyen bir süre 5 sene içerisinde orlaokul
imtihanlarını verebilmek imkân ve fırsatının ve
rilmesi ve 5 sene zarfında işgal ettikleri kadro
lara asil olarak tayin yapılmaması ve ortaokul
mezunu olanların asaletlerinin tasdik edilmesi
ve muvaffak olamayanlar hakkında ise bugün
kü mevzuat hükümleri gereğince isleme devam
olunmas, en kabili tatbik ve âdil, uygun görü
nenidir.
Neden kabili tatbiktir eliyorum? Çünkü bu
11 bin vekil imanı hatip okulu mezunu olmayan
kimselerin yaş ortalaması, yine tahminen ve
tespit ettiğim kadarıyle 30 - 40 arasındadır; ya
ni ekseriyetini gençler teşkil ediyorlar. Ortadknl tahsili yapabilecek, hattâ yüksek tahsile
devam edebilecek kabiliyette olanlar vardır.
Hükümet, bu uygulama ile, bu durumda olan
lara böyle bir gelişme yolu da açmış ve kendi
lerini yarın endişesinden kurtarmış olacaktır.
.Muhterem arkadaşlarım, şimdi şahsen çok
önemli gördüğüm diğer bir konuya geçiyorum.
Bu da murakabe konusudur. Kontrol ve mura
kabeye tabî olmadan hizmet gören bir amme
müessesesi tasavvur olunamaz; ama bu 'ma
nada teftiş ve murakabe dışında kalan hizmet
sabalarımız voktur da denemez. Nitekim, av-
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nı köyde biri ilk öğretim, diğeri din eğitimi ya
pan iki Devlet memurundan ilkinin ef'al ve ha
rekâtı, çalışmaları asgarî ayda bir defa teftiş ve
murakabeye tabi tutulduğu halde; ikincisinin
davranışlarının teftiş ve hassaten vaızlarmın
murakabeye ayda değil, senede bir defa olsun
tâbi tutulduğunu iddia etmek mümkün değil
dir. Hal böyle olunca da bir kısım köy imamla
rı hakkında, meselâ biraz evvel burada konu
şuldu, lâikliğe aykırı tutumlarından dolayı şi
kâyetler tevali eder gider.
.Muhterem arkadaşlarım; diğer taraftan Di
yanet İşleri Başkanlığı teftiş ve murakebe işle
rini, 633 sayılı Kanunun 9 ucu maddesindeki
esaslaıa. göre seçilmiş müfettiş ve yardımcıları
marifetiyle yürütür. Teftiş Kurulunun müfet
tiş ve muavin kadrosu bu sene alman 16 mü
fettiş ve muavin kadrosu ile 40'a baliğ olmuş
tur. Bu miktar müfettiş ve yardımcısı ile vilâ
yet ve kazalarımızdaki müftülük teşkilâtları ve
cam il erindeki görevlilerin faaliyetleri denetle
necek ve ayrıca. 40 OOO'e yakın köy camilerinde
hizmet görenler de denetlenecektir. Bu müm
kün değildir, muhterem arkadaşlarım. Binaen
aleyh, bu miktarı asgarî üç misline çıkartıp,
muayyen kısmının münavebe usulüyle köy
imamlarının teftiş ve murakabe işlerinde is
tihdam edilmesinde ve bu, faaliyetin bir prog
rama bağlanmasında ve şahsî sicil dosyalarının
müfettiş raporla rıyle valiliklerce tanzim edile-.
cek tezkiye varakaları muhteviyatına göre tan
zim. olunmasında sayılamayacak kadar fayda
m ü 1 â h aza et m ekteyim.
Bu arz ettiklerimle birlikte sayın Bakanı
mızdan öğrenmek istediğim bir husus da var.
Bu da 633 sayılı Kanunun 9'ncu maddesinin son
fıkrasında: «Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma
usulleri bir tüzükle düzenlenir» denmektedir.
Ancak, 1971 senesinde hazırlanıp yürürlüğe
girmesi sağlanan böyle bir tüzüğün, 633 sayılı
Kanunun neşir tarihi olan 2. 7. 1965 tarihinden
itibaren 6 sene gibi bir zaman bekletildikten
sonra tatbikata konmuş olmasının her halde
ciddî bir sebebi olsa gerektir. Mümkün ise, bu
nun da izahını kendilerinden beklemekteyim.
Muhterem arkadaşlarım; şimdi biraz da köy
cami inşaat ve tamirat işlerine değinmek isti
yorum. Her ne kadar köylerimizde cami inşaatı
harıl harıl devanı etmekte ve tamirleri de yapıl320 —
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maktadır; ama bu hizmetlerin ifasında görev
ve mesuliyet sahibi kimdir? Evvelâ bu sora ce
vap beklemektedir. Bildiğim kadarıyle bu işle
ri tedvir eden, mahallen kurulan dernekler ve
bunların faal başkan ve üyeleridir. Köylerde
cami yapılmasına veya tamir edilmesine bunlar
karar verirler ve yine bunlar gerek mahallen
ve gerekse Vakıflar Bütçesinden gelirler sağ
lar, yardımlar sağlarlar. Malzeme. alırlar, us
ta tutarlar ve işe başlayıp netice almaya çalışır
lar.
Kanaatimce bu hayır işlerini bu tarz ifadan
kurtarmak lâzımdır. Bu mevzuda düşündükle
rim ise şunlardır:
Evvelâ köy camilerinin bir envanteri yapıl
malı nerelerde ve ne tip cami yapılması veya
tamir edilmesi gerektiği tespit olunmalı, proje
leri de buna göre hazırlanmalı, dernek faaliyet
lerinin hududu çizilmeli ve her halde bu hiz
metlerin şevki idaresi bir devlet sorumlusuna
tevdi olunmal; hizmette rabıta ve ahenk temin
olunmalıdır.
Bu işler, belki de ayrı ayrı ve dediğim bi
çimde yürütülmeye çalışılmaktadır. Nitekim
Diyanet işle:i Başkanlığının bir yetkilisi tara
fından, köy camilerinin durumları bakımından
envanterinin yapıldığı ifade olunmuştur. Belki
sayın Bakanımız da ti unu teyit ederek bize ra
kam da vereceklerdir; ama hemen söyleyeyim
ki, görüntü böyle değildir. Nitekim biz Meclis
ler olarak 'bugün camilerden ne kadarının hiz
met görür durumda olduğundan ve ne kadarı
nın tamire muhtaç bulunduğundan ve ne ka
darına yeni cami yapılması gerektiğinden ha
berdar değiliz. Bunları ve bu günkü tatbikatı
lütfeder Ye bizleri tatmin buyururlarsa, elbet
te ki kendilerine karşı şükran borcumuzun eda
sında ihmalimiz olmayacaktır.
Mâruzâtım burada son bulmuştur. Diyanet
İsleri Başkanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını
temenni eder, hepinizi saygılarımla selâmlarım
muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Say:n Üçok.
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri;
Toplumların 20'nci Yüzyılın son basamakları
na doğru tırmandığı ve her ulusun kendi millî
şuuruna vardığı çağımızda açıkça ortaya çıkan
bir husus, uluslarm uygarlık yarışıdır ve en
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azından e .yi t hayat koşulları içinde bulunmak
çabasıdır. Gerek siyasal geı ek ekonomik alanda
çalışmalarla sağlanabilecek olan bu uygarlıkta
ve insanca yaşamada geri kalmamak için en bü
yük etken kanımca her şeyden 'önce eğitimdir.
Eğitim denilince ilk anda aklımıza ilkokul ça
ğındaki çocuklarımızdan üniversite öğrencisi ça
ğma kadar ulaşmış gençlerimiz gelmemelidir.
Toplumlarını c/c 80 - (/c C0 okur - yazar hale
getirememiş olan ulusların uygulamaları, başvur
maları gereken başka eğitim yolları da olmuş
tur. Bu da her alandaki haik eğitimidir. Biz bu
na Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, 1928'lerde
başlamış ve pek başarılı sonuçlar almıştık. Ne ya
zık ki, bu okuma - yazma sefenberliği halinde
haşlamış olnn bu halk eğitimi sonradan bırakıl
mış; arada sırada, yeniden ele alınmış ise de
ciddî, plânlı ve inanarak bu konu üzerindeki ça
lışmaları yoğunlaştır:p daha verimli hale getir
mek mümkün olamamıştır. Eğer mümkün olabil
seydi Cumhuriyetimizin 50 nci yılını kutlaya
cağımız lOTo'tc ülkemizde okuma - yazma oranı
c
/c öG'nın bile altında bulunmazdı.
Ancak, bu yolda girişilecek seferberliğin
olumlu sonuçlar sağlayabilmesi için. her şeyden
ünce Diyanet örgütünün devi im kanunlarının
tamtdması yolunda bütün gücü ile bu savaşa,
yani cehaletle savaşa cami kürsülerinde vereceği
olumlu vaizlerle katılması zorunludur. Zira halk
eğitiminin bir bölümü Millî Eğitimin elindi1 r.:e,
daha büyük ve etkili bir bölümü de, harkla, doğ
rudan doğruya ve her gün temas halinde bulunan
Diyanet örgütün ün elindedir.
Diyanet. Başkanlığının sem aylardaki teşekkür
ve tebrikle karşılayacağımız tutumuna rağmen ne
yazıktır ki, hâlâ bâzı camilerde Atatürk devrim
lerine ve öğretmenlerine, karşı halk kıskı rtılmrvktadır. Örneğin, başkent Ankara Via Yenişehir sonıtinde bir vaiz, bayram namazından önce ve son
ra «Din derslerinden sonra sınıfa giren fizik ve
biyoloji öğretmenleri, din derslerinde süyfeTien'lelOn tersini öğretmekte, bundan da çocuklarımız
anarşisi olmaktadır» demişi ir. (i ene pek yakında
Tokat'ta konuşan bir vaiz doğrudan doğruya şap
ka devriminin ve iıugünkü normal erkek giyimle
rinin aleyhinde bulunarak entari ve sarığı sağlık
vermekte ve «şapka giymek mekruhtur» diyebil
mektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı bir yandan Atatürkçü
yolda halkı eğitmeye çalışırken, Diyanet örgütü
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personelinin bir kısmı da söylediğimiz yolda ve İs- I
lâmiyotle ilgisi -olmayan bir biçimde eğitmeye de
vam ederse, halk eğitiminden -beklenen sonuçların j
hiçbir zaman elde edilemeyeceğini söylemeye ge
rek yoktur.
Ne zaman vaizler Hz. Muha.mm.ed m «İlim tah
sil etmek her erkek ve kadın için farzdır hadisi
şerifini kendilerine rehber edinir ve Atatürk ilke
lerinin İslâmiyete 'aykırı olmadığını anlatmakta
çaba sarf ederlerse, o zaman halk eğitiminden bek
lenen sonuçlara kavuşabiliriz.
Burada söylemek zorunluluğu beliren bir nok1ta da, 12 Marttan sonra devrimlere sahip çıkıl
ması, özellikle ele alınmış ise de bu daha çok dev
rimleri değil, Atatürk'ü savunmak yolunda bir
uygulama 'olmuştur; yani onun askerî dehası, Batı
uygarlığına verdiği değeri övmek biçiminde ol
muştur. Onun eserlerine yönelen yıpratıcı çaba
ları önlemek için gerekli tedbirler yeterince ele
aOmnıamıştii\
Ayrıca köy imamlarının bâzılarının yukarıda
söylenilen hadisi şerifi bilmezlikten gelerek, «Sa
kın kızlarınızı okutmayın» yollu vaizlar vermele
ri önlenin eli, imam ile öğretmen arasındaki gerginliğiJn ortadan kaldırılıp, bunları işbirliğine yö
neltmenin çareleri aranıp bulunmalıdır.
25 yılı aşkın bir süredir din alanında halikı
eğitmek, İslâmiyetin bilime, tekniğe, çağın gidişi
ne açık: ilkelerini, âyetlere ve hadislere dayanarak
anlatacak din görevlileri yetişsin diye; imam -ha
tip okulları, İslâm enstitüleri ve fakülteler açmış
bulunuyoruz. Fakat araştırmalarımız sonucu öğ
reniyoruz ki, İmam - hatip okullarından mezun
olanların ancak % 3'ü meslekte kalmakta ve
c
/c 97'SL başka işlerde çalışmaktadır. Ayrıca bura
lardan mezun olup, meslekte çalışanların içinde
de hâlâ İslâmiyete, çağımıza ve eğitim politika
mıza aykırı vaizlerde bulunanlar azımsanmayacak
bir sayıdadır.
Örneğin, Ankara'nın aydın bir çevresindeki
bir cami de bu nitelikte bir imam, cemaatin çi
çeklere karşı namaz kılmasına «günahtır» diye
engel olmuştur.
Özetle ifade etmek isteriz ki, imam - hatip
okulları ihtiyaca göre hesaplanarak yatılı bölge
okulları haline getirilmeli, ayrın ve gerçek din gö
revlisi niteliklerini taşıyan elemanlar yetiştirmek
üzere şimdiye kadar ki, uygulama gözöniinde tu
tularak müfredat programları ve öğretini kadrosu
yeniden düzenlenmelidir.
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Hemen hemen bütün illerimize yayılmış bulu
nan imam - hatip okullarında öğrenciler, eski za
manların medreselerinde olduğu gibi çereiiiğ'e alıştırılmaıkta, sırtlarında torbalarla, çuvallarla köy
köy, tarla tarla dolaşarak üreticilerden yerel ürün
leri toplamaktadırlar. Bunun her yıl tekrarlanma
sı bir yandan mümin yurttaşların din 'görevlileri
ne karşı duymaları gereken saygıyı 'azaltmakta,
bir yandan da geleceğin din görevlilerinin manevî
bakımdan yıpranması sonucunu hazırlamaktadır.
Bunun olağan sonuçları da mabetlerimizde yankı
lanmaktadır.
Örneğin, Trakya illerimizden birinin camiinde
bütün ile dinsel olan kitapları bile camiden dışarı
çıkarmak, başı açık yurttaşları takke giymeden
camiye sokmamak; bir Doğu ilimizde ise, şapka
giyenlere kâfir gözü İle bakmak, medeni nikâhı,
Medenî Kanunumuzu rahatlıkla kenara itmek ve
mirası İslâm Hukukuna göre bölüştürmek telki
ninde 'bulunmak ve buna zorlamak, Nurculuğun
suç olmadığını açıktan söylemek gibi olaylar...
Üzülerek söylemek gerekir ki, toplumumuzu
karşı devrimciliğin vahim sonuçlar hazırlayan
karanlık dehlizlerine 'doğru itmektedir. Böylece
gericilikle savaşmakta Diyanet İşleri Başkanlığı
na büyük görevler düşmektedir.
Tüıkiye sınırlan dışında yuntaşlanmız ara
sında kurularak' yoğun bir çalışma halinde 'bulu
nan aşırı sol veya sağ eğilimlere dayalı bütün mil
lî değerlerimize- yönelmiş yıkıcı dernek ve onla
rın yayın organları dikkatle izlenmeli. Manevî,
tarihî, millî değerlerimizi yok etmek için açıkça
ve kasıtlı tahriklere karşı alınması mümkün olan
t edibi ıi er II ü küm etç e uygu 1 a mm al id ı r.
Eğer bu tepki gösterilmeyecek olursa, 'bugün
ekilen rüzgârlar yarın fırtına halinde biçilecek ve
bundan da Milletimiz, yurdumuz zarar görece-ktk.
Bu nedenle bütün kitabî dinler arasında en
seçkin yere sahibolan İslâmiyet'i bir ayaklanmanın
tahrik aracı gibi kul1 anmak isteyen kimi kişilerin
özellikle Almanya'da yaptıkları propagandalar
dan bâzı izlenimlerle yayınladıkları gazetelerdeki
I yazılardan birkaç, örnek sunarak duramun ciddilij ği hakkında bir kanı edinmenize yardım etmiş ola
cağıma inanmaktayım.
Frankfurt'ta bir camide Türkiye'den geçici
olarak vaaz etmeye giden bir aydın görevlinin
«dövizlerinizi vakit geçirmeden Türkiye'ye yolla-
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ymız» telkinine karşı hiddetle ayağa kalkan Sü
leymancı bir grup, «Cumhuriyet Bayramı için yüz
mîilyon lira ayıran ve 'bu paralarla (Şimdi huzu
runuzda söyleyemeyeceğim kadar çirkin kelime
ler sarf ot tikten sonra) gâvur Hükümete bir ku
ruş bile göndermeyiz. «Ya ne yapacaksınız?» so
rusuna karşılık «Bir Müslüman Hükümet kuru
luncaya kadar bekleyeceğiz» 'diye karşılık veril
miştir.
Vatandaşlıktan ihraccdilmiş kir kişi de Ber
lin'de Nur Medresesinde faaliyet göstermektedir.
(Kıya Diyanet. Başkanlığının izni ile cami yaptır
ma dernekler>inc, Kur'an 'kurslarına yardım adı
altında makbuzlar bastırıp binlerce mark toplanmalktadır. Makbuzların fotokopileri yammdadır.
Bunun 'dışında «Küçük sözler adında, Sakil
Nursû'nin kitaplarından seçilmiş bir broşür de İş
çilere satılm aktadır.
Yine nurculuğun merkezlerinden Franfurt do
laylarında «Türk Ahlâkını Koruma ve Cami Yap
ıtımla Derneğinin/ Genel Kurul toplantısı yapıl
mak üzere hazırlanan salona konulmuş olan Ata
türk ibüstü ve onun arkasına asılan Türk Bayra
ğını gören o dolayların Nurcu lideri (İsmi bizde
mahfuz) ve ülküdaşları salona girerek «Atın o
putu» (Daha başka isimler de var söyleyemiyo
rum) «İndirin o bayrağı» diye bağırmışlar ve
İstiklâl Marşımı söylenmesine engel ol muşla rİCİK\

Gene kimi bölgelerde «Türk Vakfı» adı altın
da vakıflar'kurularak miktarları yüzblnleri bulan
meblâğlar toplanmış, İni meblâğların sonunda
Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği sorulduk<ta «Ada» karşılığı alınmıştır.
Başka bir dernek de «Berlin Türk Kültür ve
Yardımlaşma Derneği» adını taşır. Bu dernek
Kur'an kursları dışında Atatürk'ü kötüleme Eıza
Nur'un malûm kitabını işçilere okutma ve tarihî
gerçekçilikten saptırarak AtatürK.'an Batıklarca
'seçtirilip, şeriatı ve hilâfeti kaldırmaya memur
'edildiğini, 'şeriatın yerine Medenî Kanun diye ge
tirilen kanunun uydurma bâzı formalitelerden
İbaret bir metin olduğunu, biran önce Müslüman
Türk'ü kendi benliğine kavuşturmak, kendi hükümetiini kurarak kendi kanunlarını, yani hilâfet
ve şeriatı gdtlrme zamanının geldiği ve hattâ geç
mekte olduğunu, İşte bunun içindir ki, bu gazete
İle yani Nizam Gazetesi ile yurttaşları irşad ede
ceklerini açıktan ilân etmektedirler.
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BAŞKAN — Sayın Üç ek, biraz hızlandırınız
edendim.
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Başüstüne
efendim.
Şimdiki adı «Hamle» elan bu gazeteyi bajmak
amacı ile de biı 'matbaa kurulması yolunda hayli
para toplanmış bulunmaktadır.
Eylül 1972 tarihli !>u gazetede Sayın Sütcyüiaıı Dcmirel için de «O, biz teokratik idarenin
karşısındayız dememiş midir? Yani biz Allalım
Resulünün 'bildirdiği ahlâk ve fazilc't prensiple
riyle Devlet idare etmenin karşısındayız deme
miş midir?» diye yazılıdır.
9 Ağustos 1972 tarihli nüshasında okullarda
oku11 ulan millî tarihimiz için «Gerçek dışı yuttur
macalar olduğu ağır bir dille yazılmakta. Anaya
sa hâkimiyetine «şeytan hâkimiyeti» gözü İle ba
kılmakta, bu vatanın asıl kurtarıcısının Vahdettin
olduğu ısrarla ifade edilmekteelir.
Basınımıza yeterince yansımayan bu örnekle
ri vermekten amacımız, içerideki yıkıcılıktan (baş
ka, dışarıda da ulusal itibarımıza karşı yönelen
kötü amaçlı çabalar hakkında Yüce Kurulunuza
az da olsa bilgi sunmaktır.
Nitekim, bir yandan da sol akım yurt ve yurt
taş bütünlüğünü -bozucu propagandalarını sistem
li kir biçimde yürütmektedir. «Paranızı Tiukiye'ye yoilani'iyın enflâsyon olacak. Döndüğünüz za
man paranızı size ödeseler bile kucak dolusu pa
ranız ile bir çift öküz bile alamayacaksınız» tema
sım işletmekte, başarı sağlamaktadırlar.
Nitekim, Federal Almanya Anayasasını Koru
ma Teşkilâtı tarafından Almanya'daki Türk İşçi
leri arasında aşırı sol da en çok Mao'cuların teş
kilâtlanmış oldukları ve bunun Federal Almanya
için bile bir tjlılike arz ettiği bildirilmektedir.
Bütün bu zararlı çabalara, akımlara karşı iş
çilerimiz kendilerini koruyamaz duruma gelmek
tehlikesi ile karşıkarşıyadırtar. Aslroda dürüst ve
yurduna bağlı olan işçilerimiz bu alandaki ilgi
sizlik, sahlpsizkk yüzünden ülke ve Millet için za
rarlı birer unsur haline geçtirilmek istenmektedir.
Hükümetin bu işe kısa zamanda çare bulması,
gerekli tedbirleri alması önde gemlen temennileri
miz arasındadır.
Gerek ülkemiz içinde, gerek yurt dışında •din
sel ve ulusal bakımdan örgütlenen eğitimden bek
lenen sonuçlar çoğunlukla alınamamaktadır. Zira
bu alanda hizmet görmesi beklenen kişilerin eği-
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İlmi eri şimdiye kadar çok sıkı bir araştırmaya I
BAŞKAN — Rica ederim efendim, susunuz
uyruk tutulmadan göreve atanmaktaydılar. Fek
efendini.
çoğumuzun ıbildiği üzere istenilenin tersi bir yön
Bağlayınız, rica ediyorum efendim, bağlayı
de çaba gösteren görevliler, çaı-t koşulan taksiti
nız.
de görmüşlerdii. İlahiyat Fakülteyi mezunu, Yük
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bağlıyo
sek İslâm Enstitümü mezunları dahi bu paralelde
rum efendim...
yürümüşlerdir. Demek istiyorum ki, tak:!! her za
KÂMİL KARAYELİOĞLU (Tabiî Üye) —
man istenilen «ouucu verememektedir.
(Alâeddin Yılmaztürk'e hitaben) — Sen cami
de konuş.
25 yıldan bu yana onblnlerce cami yapılmıştır.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ca
Öğretmen okulu sayısına hemen hemen ulaşmış
mide de konuşurum burada da. Burası Türk
din okulları açılmıştır. Bununla birlikte yıllar
Milletinin kürsüsüdür. Kürsüde söz alıp konu
dır yapılan vaizlerin niteliği toplumumuzda Isleşulacaktır. Komünist sloganı yapmıyorum.
ıı'len ahlâkî gelişmeyi sağlamıştır denilemez. Bu
nun vokalini -dinî vaazler yolu ile topluma akta
BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, lüzumsuz
ran] arm İslâmiyet'in...
bir mühadale ile sabahtan beri gayet güzel geçen celsemizi karıştırmış bulunuyorsunuz. Rica
BAŞKAN — Vaktiniz geçiyor efendim.
ederini.
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — B^mck üze
>SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Kim ko
re efendim. Bir tek şeyim var efendini, İki dakika
münist? Delilleriyle gösterin. «Komünist» diye
sürmez...
mezsiniz. Bu çatı altında hiç komünist yok.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın
BAŞKAN — -Sayın Karaman, Sayın Kara
Balkan, grup olarak söz almadık, müsaade ederse
man
rica ederim...
niz hanımefendi bizim grubun sözcüsü olarak bi
ALÂEDDİN
YILMAZTÜRK (Bolu) — Ben
raz dalıa konuşmasına devam etsin.
«komünist» demetlimi, «komünist sloganı» diyo
BAŞKAN - - Nasıl olur efendim, nasıl olur? rum.
Grup adına konusmr grupla tayin edilir.
BAŞKAN — Riyasetin vazifesine karışmayı
BAHRİYE ÜÇOK (De\amla) — Buna hacet
nız.
yok, bitiyor çünkü
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Ucuza
KÂMİL KAEAVELİOCîLU (Tabiî Üye) —
almayın bir kere, ucuza almayın.
Bir tekaıbbüi ediyoruz.
BAŞKAN — Bağlayınız efendim, vaktiniz 5
BAŞKAN— Efendim, rica ederim, oturunuz,
dakika geçiyor.
yeni usul çıkartmayalım. Grubunuz için ayrıca
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Yaızlar yo«özeü tayin ediyorsanız, bildirir, görüşüldünüz...
luyle topluma aktaranların İslâmiyetin insan
KÂMİL KARAYELİOĞLU
(Tabiî Üye) —
cıl ruhunu anlayamamış olmalarında ya da ka
Sayın Başkan, burada hutbe veriyorlar,-45 dakika
sıtlı olarak şekilci, gerici, müsamahasız hattâ
vaiz veriyorlar.
mantık dışı birtakım yanlış yorum ve tutum
BAŞKAN — Dinleyeceksiniz efendim, dinle
içine düşmüş olmalarında aramak gerekir. Bu
yeceksiniz...
gerçek 'Sayın Cumhurbaşkanımızın
geçen, şu
KÂMİL KARAYELİOĞLU (Tabiî Üye) —
geçtiğimiz Kurban Bayramı demecindeki, «Bu
Siyasî sahtekârlık yapıyorlar, müsaade ediyorsu
gün hâlâ çağ dışı yaşama düzenini geri getir
nuz.
mek isteyenlerin güya şeriata dayalı kanunla
BAŞKAN — Daha evvel bir program kabul
rın uygulanmasını özleyenlerin, fikir dahi dem
od ildi. Neyi münakaşa ediyorsunuz şimdi siz, ya
lemeyecek düşüncelerini ve hayallerini ret ve
ni neyi münakaşa ediyorsunuz? (Gürültüler) Ben
cerh etmek en başta din adamlarına düşer,»
sizin kabul etmiş olduğunuz programı tatbik edi
sözleriyle de saptanmış bulunmaktadır. Oysa
yor, uyguluyorum.
din görevlisinin vazifesi Müslüman kişinin top
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sah
lumsal davranışlarını normal ölçüler içerisine
tekâr sensin, sahtekârlık kelimesini sana iade 1 sokmak olmalıdır. Dinlerin var oluşunun ııedeediyorum. (Gürültüler)
I ni de budur. Yakın tarihimizde bunun hayran324 —
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lık uyandıran örneklerini-görmek mümkündür.
Onların aziz hatıraları ve adları bu kutsal ça
tının altında ve Cumhuriyet tarihimizde her za
man üstün yeri tutacaktır. Atatürk'ün ımefkûre
arkadaşım diye telgraf çektiği Hacı Süleyman
efendi, Seyit bey, Hoca Halil Hulki, Hoca IIyas 'Sami, Rıfat Börekçi zihniyetindeki bilgin
din görevlileı ini bugün de görmek amacımızdır.
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metlere aktarmak isterler. Ben bu suçu şahsen
onlarda bulmuyorum. Bu suçu, Devleti idare
edenlere, onların dövizini ee'kip de sadece onla
ra meta; yani gelir sağlayıcı insan unsuru ola
rak bakanlarda buluyorum.
Onların ecdadı fatihan olarak Avrupa'ya gi
derken adaleti götürmüştür. Üzümü yeyip te
parasını bağ teveklerine bırakmıştır; yani bu
kadar İslâm Dinini anlayan, onun sadakatle ko
ruyucusu, imanlı, şerefli, haysiyetli ilim adanı
lan olmuştur. Çünkü onlar, onlara İsi â mm ge
rekli ölçüleıiyle hitap etmişlerdir, bilgi vermiş
lerdir, doyurmuşlardır; ama siz yetiştiremiyorsunuz. Ben ümitsiz değilim, samimiyetle söylü
yorum.

Sözlerimi •bitirirken, Diyanet Bütçesinin yur
dumuz ve Ulusumuza hayırlı okmısım di
ler, Yüce 'Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar)
"BAŞKAN — Saym Dikeçligil, buyurunuz
efendim.
HÜSNÜ DİKEÇBİGİE (Kayseri) — Efen
dim. Diyanet bütçesinde arkadaşlarıımız fikirle
rini öne sürdüler. Tabiî biz arkadaşlarımızın
fikrine hürmet ederiz. Şimdi eğer aksaklıklar
oluyorsa, şüphesiz ki onu bizim yetiştirmemizde
aramamız iktiza eder.
19G-] yılında Parlâmento heyetiyle Almanya'
ya davet edibi iğimiz vakit döndük ve bu kür
süden bir Al m an'm bize söylediklerini izah et
tik. Aynen tekrar cdiyoıum : Demişti ki, «'Siz
Müslümanmmz niçin İm vatandaşla; unzm mâ
nevi ihtiyaçlarım nazarı itibare akmıyor unuz
•da. bos bırakıvorsuııuz. İtalvan. Yunan. Sırp ge'vor, onlar dizem ([inimizden. Hattâ on
ıvl.
İ!
di abidelerine
re papazların ela
gönder; vorla!'. Bu ciheti ihmal ediyorsunuz.» Bu sözler
söylenirken. Halk Partili arkadaşlarımız da
vardır.
Hinci nokta da mühimdi. İkinci noktada da
diyordu ki. «Bunlar buraya geliyor, yetişiyor
lar; ama yarın bir kriz oldu size geriye gönde
receğiz, o zaman ne yapacaksınız? Bunu düşü
nüyor musunuz ?»
Biz bunun nasıl olacağını, ne yapılması lâ
zım geldiğini oltaya attık. Eğer Almanya'daki
vatandaşlarımız yanlış istikâmetlere gitmiş sap
tırılmış! arsa, elbette hanımefendinin söylediği
gibi :bıı kabahat dinimizde değildir; Devletin
onu boş bırakmasmdadır. Binlerce işçi gönderir
siniz ; 1963'teıı itibaren, o isçileri başı boş gön
derirsiniz ve o işçilere lâyık, onları tenvir ede
cek, irşat edecek din adamlarını göndermezsi
niz; günde! iliğiniz de kifayetsiz olur, kifayet
siz olunca da mânevi boşluğa düşen insanları
'da çalmak isterler, almak iste: ler. başka istikâ
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Cumhuriyet Türküye'sinde, buralarda defa
larca. söyledik, kifayetli din adamı yetiştirile
nle m iş t ir. Ye tarih boyunca, bundan sonra da
hiç bir din adamından vatan haini çıkmayacak
tır ve vatana, memlekete peşkeş çekmeyecektir,
evinde silâh, şu bu bulundurmayacaktır. Yata
nın uğrunda gereken müdafaayı açık alınla ya
pacaktır. Millî mücadelenin hatıraları meydan
da. Bir Fransız bayrağı Maraş'm kalesine çekil
diği zaman. «Fransız bayrağının dalgalandığı
yerde cuma namazı kılınmaz» deyip, halin Fran
sız bay; ağını indirmek için cihada davet eden
hocalar da vardır ve var olacaktır. Denizli müf
tüleri, filan, benzerleri.. Çünkü, bunlar yetişti
rilmiş insanlaı di. yetiştirmiyorsunuz.
Diyanette çok genç kadro var. yeni gelme
ye başlamıştır. Mülkiyede yetiştirdiniz, dokto
ranın. verdi, fi'an filan verdi.. Burada da yeni
yeni arkadaşlar yetişiyor. Sayın Bakanda bilir
le:' ve bilmektedirler, Diyanet İslerinin kadro
sunda yer alan arkadaşlarımız yenidir, daha üç
döî t senelik, on senelik 'mezundur. Bu kanuna
göre buraya getirilmişlerdi", vazifelerini yan
maya çalışıyorlar, bu arkadaşlarımızı biz teşvik
etmeliyiz.
Muhterem aıkadaşlar; şuna emin olunuz ki,
birkaç örnek mesele değildir. Ben de vaizlerde
dinledim. Genç insanlar, genç kadro ilmî, irfa
nı o kadar teşvik ediyor ki, insanın gözü do
luyor; ümitle bakıyor memleketine.
Kızılay'da bir genç okuyordu, diyordu ki,
«Biz g°e kalmışız. İlim Müsiümanm malıdır, ne
do h ulursa alır. Bütün bunları biz yapacağız.
rede
Ava bizim gitmeıniz lâzımdı, ııive sasıvorsıı-
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muz. Çünkü, kainat, İslâm ve onlar için yaratıl
mıştı.» diyordu. Bunların adedi çoktur. Fevka
lâde bahsediyordu; ama bunun içerisinde iki üç
tane de çıkabiliyor, çıkıyor. Şunu emin olunuz;
ki, ilmî, irfanı aynı zamanda okumayı fevkalâ
de teşvik ediyorlar, teşvik etmektedirler.
Ben vaktiyle bu kürsü de teklif ettim.
Siz köylere kadar götüremezsiniz vaz'ı. An
cak camilerde insanlar dinliyor. AMa-lı rahmet
'eylesin o zamanın Devlet Bakanına ve ondan
sonraki Devlet Bakanlarına soru sormuştum.
Elinizde fennî vasıtalar var. Maksat fikri irşat
etmektir. Bunu yapmak için her köye bir vaiz
gönderebilecek misiniz ? Gönelerameyeeeksiaıiz.
O hakle elinizde Devlet ra.elyoları var; niçin ay
nı zamanda, aynı saatte camilere birer radyo
koyarak, bir yerden vaiz ettirmiyorsunuz. Bu
na yanaşmadılar, yanaşılmadı. Şu fennî vasıta
lar elbette bizimi kullanma vasıtamızdır.
Eğer Türkiye'de bugün yıkımlar varsa,
Türk Milletinin hakikaten içinde ve dışında
düşmanları vardır. Geçen sene izah ettim, 1956
da Masonların Avrupa'da aldığı kararlarda,
«Ehli sünnet vel cemaat arasında ne kadar
•ihtilâflar varsa körükleyeceksiniz»
diyordu.
İçişleri Bakanlığı da cevap veremedi, «Bu vesi
ka bende var» dedim ve onlar almış olduk
ları kararlarda yine, «Alevilik mezhebini siz
teşvik edeceksiniz» diyordu. Biz" bunları bili
yoruz. Türkiye'nin vahdetinin
bozulmaması,
manevî harcının ortadan kalkmaması için, bu
meseleler üzerinde durduk ve bizim haklılık
larımız meydana çıkacaktır. Çünkü, Türk Mil
letini, tarihi boyunca hiçbir kuvvet yıkanıaımıştır, yalnız içinde birbirine düşürmüşlerdir.
Bugün Türkiye o buhranda.
Gieçen seneki konuşmamda da, Diyanet büt
çesinde ,bunları madde madde söyledim. İçiş
leri Bütçesinde de ayrı ayrı 7 maddeyi okudum;
fakat Devlet adamları buna kulak asmadılar.
Haddizatında Türkiye'deki ihtilâfları yaratan
idin adamları değildir, başka tahriklerdir. Çün
kü, din adamları birlik ve beraberliği ortaya
g-etirinekle, temin etmekle mükelleftir ve onu
ya.pmaya çalışıyorlar. Ama buna mukabil buna
uyan ve aynı zamanda Türkiye'nin vahdetini
kirliğimi bozmak isteyen gizli cemiyetler, elibette Türkiye'nin manevî harcı yapılıp da bir
lik beraberlik okluğu zaman, Türkiye'de istedi
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ği gibi at- oynatamayacaklar. Hakikî şuur mey
dana gelebilecek ve bu suretle emenlerine mu
vaffak olamayacaklar. Onun için bunu parça
lamaya gayret ediyorlar.
Diyanet Bütçelinde istirham etmiştim, bil
hassa din adamları buna dikkat etmelidirler.
Aralarındaki ihtilâfları kaldırmalıdırlar, ten
vir etmeliler, irşad etmeliler. Çünkü, bizim di
nimiz, Kur'am ve sünnet yolundan başka bir şey
k i J. etmez. Ayrılıkları kaibul etmez, birlik be
raberliği savunur. İslâmm vahdetini boza-nlıar
da, zaten Işkımı bu hale düşürenler de, din düş
manı olanlar ve aynı zamanda İslâmm içine İh
tilâfı sokanlardır. Bu ihtilâfın dışında olmak
lâzımdır. Elbetteki Diyanetin büyük vazifesi
budur.
Arkadaşlar; gazetelerde geçenlerde okuduk.
Kim ne derse desin manevî harcında Türkiye
muvaffak olacaktır. Avrupalı da görüyor. Çün
kü, diğer dinleri bizim İslâm dini tanır, onlar
bizi tanımaz; ama onlara hurafe
karışmıştır,
insan ruhunu tatmin edemiyor.
İzmir'de müftü beyanı etti, Avrupadan ge
len 14:8 kişi Müslümanlığı kaibul etmişler ve
bunu ekserisi Almaaı'mış; üç senenin içerisin
de. Demek ka, İslâmı onlar tetkik 'ediyor, bilgi
leri vardır, derinden tanıyorlar. Çünkü, Yüce
İslâurm Peygamberi, «Bıenıim yüz tane cahil dos
tum oluncaya kadar bir tane alim düşmanım
olsun.» der, ilme bu kadar değer kıymet verir.
İlmi, irfanı artanlar ve manen boşluğu hisse
dip de tetkik eden insanlar mutlaka Müslüman
.•oluyorlar. Gazetelerden okudum; M evi âna Haz
retlerini ziyarete gelmişler; ziyaretten çıktık
tan sonra 30 - 40 Alman kendiliğinden Müslü
man oluyor. Ben de görüyorum ki, biz örnek
olarak dünyanın vahdetini temin edeceğimiz
yerde, biz İslâmı tamamen tanıyıp, münevver
lerin halka örnek olup onlara dini öğreteceği
miz yerde, dinin karşısına durduğu için mü
nevverini halk sevmiyor. İşin garip tarafı da
bu işte, bunun için sevmiyor; ama Avrupa'nın
münevveri az çok dinlini bilmektedir, bilmekte
de. devanı eeliyor. O hakle yapılacak iş, benim
kanaatin hurafe olmasın, şu olsun, bu olsun di
yorsak; önce bizim İtendi dinimizi lâyıkıyle bil
memiz lâzım. Kendimiz bildikten sonra öncülü
ğü bizim yapmamız lâzım. Günün birinde gele
cek, belki de Avrupa İslâmı kabul ettikten son-
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ra, «Eyvah iş işten 'geçmiştir» diye biz onlara
imrence e ğliz. Her şey de imlendiğimiz gibi, yan
lış hareket ettiğimiz gibi.
Bunları böyle beyan ettikten sonra, bir ta
raftan taltlı dillerle sorup da bir taraftan d-a
din adamını kötülemek doğru değildir, haki
katleri görmeli.. Çünkü, vaazı dinlemeyen in
sanlar bilmez. Hilafı hakikat dışında olan bir
şey, söyler; onu ifade etmek kolaydır. Hamdolisun bıiz başkasının ibadetine karışmadığımız ga
bi, ibadetini yapan insanlar sıfatıyle vaazını din
liyoruz. Elbette böyle nıalâya'ni (kulaktan dol
ma) bilgilere de ,o bakımdan itibar etmiyoruz.
Benim bir istirhamım olacak Sayın Bakan
dan. Sayın Bakan, ecdadımızın bize o güzel caımileri bıraktığı gibi, ki din olmayınca da ta
rihte böyle sanat eserleri meydana gelmezdi.
Bir Sultan Ahmet'te, Selimiye'de turastleri, gör
düm, saatlerce seyrediyorlar... Nasıl huşu içerisıinde, nasıl, nasıl seyrediyorlar, böylece kendi
lerinden geçiyorlar, bu sanat eserlerine bakar
ken... Yazısı, çinisi, susu busu ayrı şey.. Bir de
oraya güzel halılar koymuşlar, bu halılar eski
halılardır, elbette bunun değerini herkes bilmi
yor. Bilmediği için, ordaki din kardeşlerimiz
de bilmiyor, «Gelin eskiyen bu caminin halıla
rını değiştirelim» diyorlar. Halbuki onlar kıy
metli halılardır. Benim kanaatim. Sayın Bakan,
bunun üzerinde durulmalı geniş bir tamim yayınılamalı; bütün camilerdeki eski halıların bi
lenler tarafından sicili tutulmalı ve sicili tutul
duktan sonra bunlara sahi pçıkmalı ve iyi ko
runmalı iyi muhafaza edilmelidir. Çok kıymetli
dir, elden çıkıyor, ucuz fiyatla almanlar da
olabiliyor.
•Bana halıdan anlayan çok kıymetli bir Kay
serili hemşehrim söyledi: Maltepe camiine bir
hanım bir halı hediye etmiş, bilmiyorum, değe
rinin yüz, iki yüz bin lira olduğunu ve bunun
günün birinde değiştirilebileceğini söyledi. Bu
na dikkat edin dedi. Nitekim, Türkiye'deki ca
miler taranırsa çok kıymetli halılar vardır, Av
rupa'dan bize gelen turistler bu halıları alıp,
alıp memleketlerine götürmekte, herkes buna
göre kolleksiyon kurmaktadır.
Diğer bir mesele; Yazma Kur'an ve diğer
kitaplar. Yine buraya gelen turistler bunlara
çok itibar ediyor. Alıyorlar, götürüyorlar ora
da sergiliyorlar, aynı zamanda müzelerine ko
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yuyorlar, evlerinde de çok küçük bir müze
yapabiliyorlar.
Bizim camilerimizde tahmin ediyorum ki,
el yazması Kur'anlar fazladır. Bunlar da bir kö
şeye atılmış, değeri, kıymetli bilinmiyor. Bun
lar da iyice tespit edilmeli, tespit edildikten son
ra muhafazasına dikkat ve itina edilmeli. Yeni
çıkan şamdanlara itibar ediyoruz. Güzel, ama o
şamdanların çok güzelini bizim ecdadımız ca
milere koymuş. Bunun kıymeti bilinmeden bun
lar satılabiliyor belki, demirbaş yoktur ve bu
nun yerine sunî şamdanlar konuluyor. Halbuki
onlar modernize edilebilir, bir elektrik takıla
bilir çok güzel hale sokulabilir. Bunlar sanat
eseridir. Bu sanat eserinin kıymeti bilinmediği
için de dolayısiyle bunlar elden çıkabiliyor, bun
lara da dikkat edilmesi yerinde olur.
Yine, camilerimizde o güzel yazılar. Hülâsa,
camilerimizde ecdadımızın bize bırakmış oldu
ğu, sanat, kıymet eserlerinin üzerinde durulma
lı, tamimler yapılmalı ve aynı zamanda, bunla
rın heder olmamasına çok önem verilmelidir.
Ben bunları gürdüğüm için arz ediyorum.
Diğer bir mesele: Sayın Bakanlık, açtığı,
kurslardan arkadaşlarımıza bu hususlarda, ta
rihî eserlerin kıymeti hususunda bilgiler ver
meli, verilse yerinde olur.
Vekil imamlar meselesine arkadaşım çok gü
zel temas etti; ben de şunu söyleyeyim ki, in
sanlar kazanılmalı. Bir kültür süzgecinden ge
çirilmeli, ümitle onlar bağlanmalı; mutlaka,
mutlaka Diyanet, iyi bir düşünce sistemi için
de bu vekil imamlar meselesini de halletmeli
dir.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Ege.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Çok hasas bir konu üzerinde çok kıymetli
arkadaşlarımın fikirlerini, beyanlarını kaçırma
maya dikkat ederek dinledim.
Ancak, beni bir üzüntü, söz almaya zorladı.
O da, çok kolay ve birden heyecanlanıp birbi
rimizi ileri geri söz söylememiz.
Cumhuriyet Senatosunda 'birçok meseleler
de büyük olgunluk içerisinde konuşmalar ve
birbirini tamamlayan, birbirini âdeta daha an
laşılır, daha vazıh hale getirir, daha belirli hale
getirir, mütcmnıi mkonuşmalar yapılan bir
327 —
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kürsüden, birbirine zıt konuşmalar da yapıla
biliyor. Elbet, Anayasanın 20 nei maddesi ga
yet açık; söz ve vicdan hürriyeti vardır; her
kes düşündüğünü gayet rahatlıkla ifade edebi
lecektir. Ancak, bunlar ithamlar ve isnatlar ha
line geldiği zaman, acı duyuyoruz.
Muhterem arkadaşlar; hepimiz bu milletin
evlâtlarıyız. Hepimiz aynı kanı taşıyan, aynı
millî gelenekler, -görenekler içerisinde yetişmiş,
aşağı - yukarı aynı dinî terbiyeyi almaya çalış
mış kişileriz. Siyah beyaz kadar birbirimizden
farklı olmamıza imkân olmaması lâzım. Türki
ye'nin bugünkü kargaşalığı, işte birbirimizi
siyah ve beyaz kadar zıt kutuplardan görme
mizden doğuyor. Bunu biz münevver kişiler ola
rak aramızda halledemezsek, vatandaştan böyle
bir tefriki beklemek muhal olur. O bakımdan,
ilk önce biz memleketin münevver insanları, biz
memleketin yönctk»ileri, biz memleketin kendi
çapında liderleri, yol gösteren insanları olarak,
ilk önce kendi aramızda bir anlaşmanın içine
girmek zorundayız. Yoksa, burada şu şöyle ko
nuştu, «gerici»; öteki böyle konuştu, «komü
nist» ; şu şöyle konuştu, «yobaz»; bu böyle ko
nuştu, «kâfir şeklinde isnatlara kalkarsak, bu
işin içinden çıkamayız ve Türkiye'de birlik ve
beraberlik kuralım diye çırpımrken, birlik ve
beraberliğin bölücülüğünün öncülüğünü tama
men biz yapmış oluruz.
Muhterem arkadaşlar; çok yakın tarihimize
göz atarsak. Büyük Atatürk, Millî Mücadele
deki muvaffakiyetini her bakımdan lideri ol
duğu, öncü olduğu Milletinin manevî güç
lerine, manevî inançlarına saygılı olmakla
temin edebilmiştir. .Milletin manevî inançla
rına, daha açıkçası Milletin dinine karşı en
azından saygılı olmazsak, Milletle bağımızı
koparmış oluruz. Milletin dinine savgıh ol
mak, dine saygılı olmak, dine karşı herhangi
•bir tecavüzde
bulunmamak demek; herhangi
bir yobazlığı, herhangi bir gericiliği, her
hangi bir vaziyette
memleketin ilerleme
sini, yükselmesini celmelemek isteven. v;v
olan Devletimizi ve Cumhuriyetimizi yok et
mek isteyen bir anlayışa alkış tutmalı demek
değil arkadaşlar. Bu değil, benim demek is
tediğim ; ama, şunu kabul etmek lâzım ki,
sosyoloji eğer bir ilimse, kabul etmiştir; top
lumlar muhakkak bir manevî inanç içerisin-
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detir ve manevî inancada «din» denir. Her
cemiyet ve milletin bir dini vardır ve bu elini
de o millete öğretmek, o milletin «dininin» ne
demek olduğunu daha küçük yaşta anlamasını
temin etmekte yine devletin içerisinde bazı
müesseselere düşen vazifedir. Siz, her hangi bir
meseleyi tamamen başı boş bırakırsanız, siz
alâkadar olmazsanız ve onu âdeta cemiyetin
içersinde yokmuş gibi, ağırlığı bulunmayan
bir meseleymiş gibi elinizle iterseniz, on
dan sonra elbette o müesseseyi eline alıp yürüt
mek isteyenler yetersiz olabilir.
Bir misal vereceğim muhterem arkadaşlar :
10 - 12 sene önce bir genç milletvekiline söy
lenmiş bir şeydir bu. Bir dinî bahis üzerin
de münakaşa edilirken, daha yaşlıca olan bi
risi, milletvekiline der ki «Sen dini ne bilirsin?
Senin dinî bilgin nedir"? Sen doğru dürüst
beş vakit namaz kılmasını, beş vaktin nasıl
kılınacağını daha iyi bilmezsin. Dinî meseleler
üzerinde nasıl konuşuyorsun?» Adeta «Utan
mıyor musun» gibi, bir ihtarda bulunduğu
zaman; «Bu söylediğiniz ihtardan siz utanın,
çünkü siz bana öğretmediniz; hen öğrenme
den yetiştim, benden sonrakilerin de öğren
in e m e s i n [ iste m i y o r u m » d e m işti r.'
Burada bir hakikat var, arkadaşlar. Bu
hakikati gözönünde tutmak mecburiyetinde
yiz. Lâik olmak demek, bir milletin dinsiz
olması demek değildir; bunu hepimiz kabul
ediyoruz. Eğer milletimizin dini varsa bu .di
nin öğretilme yollarını da bulmamız lâzım. Çe
kinmeden artık bunun usullerini koymak mec
buriyetindeyiz? Xasıl olacak, nasıl bitecek?
Eğer üzerine eğilmez, böyle bâzı çekinmelerle
geri çekilir, yahut da bâzı istismarlarla el
atarak bu işi yürütmeye kalkarsak, her ge
çen gün, buralarda bu tarz münakaşalarla
birbirimizi incitiriz memlekete ve millete de
her hangi bir iş yapamayız.
Muhterem arkadaşlarım ; bir defa Türkiye'
.nin maddî ve manevî kalkınması bence köy
den başlar. Köyde üç insanin birbirini seve
rek, anlayarak, bilerek
yanyana
gelmesi
lâzım : Bir, muhtar; İki. öğretmen: üç, imam.
Bu üç lideri yan vana getiremeyen bir cemi
yetin kalkınmasına, ilerlemesine imkân yok
tur, arkadaşlarım. Bu, dünyanın hiçbir ye
rinde olmamıştır. Bizde bugün maalesef, bu
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üç liderin köyde arası açıktır; birbirlerine
âdeta küskündürler. Bir, iki tane istisna hiçbir
zaman kaideyi bozmaz. Bu böyledir ve maale
sef böyle gitmektedir. Öğretmen, imama yan
ibakar beğenmez; imam, öğretm'eni beğenmez;
Imuhtar ise her ikisinden hoşlanmaz. Böyle bir
.anlayışın içerisinde ıbiz, köy kalkınmasının
maddî ve manevî liderleri olarak öne sürdü
ğümüz bu insanlardan ne hayır bekleyebiliriz'?
O bakmadan bir defa meseleyi bu noktadan
a İma k mecburi y ot in d eyiz.
BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Ege.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Te
şekkür ederimi Sayın Başkan.
Okullarımızda din derslerimi, sözde din dersi
halinden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Okulla
rımızda çocuklarımıza gerçekten dini bilen, di
nin bütün ine e Kiklerini bilen kişilerin dinimizi
öğretmesi ve öğrenerek yetişmelerinin sağlan
ması şarttır. İnsan, bilmediği bir meselenin üze
rinde yarısm yamalak fikir yürüterek bir şey
yapamaz.
Bugün, 'aydınlarla sade vatandaşın arasını
»en çok açan mevzu budur. Ben birçok sade • va
tandaştan şunu duydum ve gayet açık olarak
ifade «ittiler. «Biz, kimsenin namaz kılıp oruç
tutmasına bakmıyoruz. Biz istiyoruz ki, bizim
kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlara say
gılı olunsun.» Yani, bıı'gün vatandaş asgarî say
gıyı istiyor.
Muhterem arkadaşlarım; siz oruç tutuyor
sunuz, tutmuyorsunuz, bu size ait bir şey; ama
oruçlu bir insanın burnunun dibinde sigarayı
fosur, fosur içip de burnuna liflemek en azın
dan saygısızlıktır, buna hakkımız olmamak lâ
zım. Riyakârlıkla saygısızlığı birbirinden ayırt
etmek me eburiy etiııd eyiz.
O bakımdan, bu mesele ince meseledir; fa
kat üzerine eğilinme zamanı geçmek üzeredir.
Kalkacağız şu veya bu yerde, efendim, eza
nı siz Türkçe'den Arapçaya çevirdiniz, Ata
türk ilkellerine aykırı hareket ettiniz diye sual
açacağız; ama bu sualin açılışından altı, sekiz
ay önce memleketin kaderine el koyan insan
lar hâlâ Arapça ezanın okunmasını normal kar
şılayacaklar, bu anlaşılmaz arkadaşlar.
Ezanın Arapça okunması, Türkçe okunması
üstünde bir fikir beyan edecek güçte değilim;
.ama birisini itham ederken, diğeri ne yaptığını
iyi bilmesi lâzım.
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O bakımdan bilhassa ilgililerden çok rica
ediyorum; bu meselelerin üzerinde durmak zaımam gelmiştir. Bu mesele ele alınmadığı tak
dirde ,Tünkâye'de işte bir tarafta İmam hatip
okulları, diğer tarafta diğer okullar; bir ta
rafta ilkokullar, bir tarafta Kur'an kumları bir
ıbitrinden ayrı, âdeta bir memleket içinde iki ayrı
zihniyetin ,iki ayrı kutbun insanları gibi insan
yıetiştirmeık, Türkiye'yi ancak felâkete
götü
rür.
Bu felâketi önlemek için bu işin üzerine kork
madan eğilmek zorundayız ve bu Millet o mil
lettir ki, kendisine doğruyu, hakikati, güzeli,
iyiyi, memleketi için faydalıyı gösterecek; ama
inanarak, gönülden inanarak, milletini severek,
sayarak göstereöek, liderin peşinden gidecek
kıratta, ehliyette, vasıfta, yüksek çapta bir mil
lettir. Bu millete lâyık olmaya çalışalım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Diyanet İşleri Bütçesi üzerinde
grupları adına 3 ve şahısları adına 5 sayın üye
görüştüler. Söz isteyen başka sayın üye var mı
efendim?
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Buyurunuz. (Sıralar arasın
dan «Sayın Başkan, son sözü veriniz» sesleri)
Sayın Özden, diler misiniz size son sözü vere
yim, Bakandan sonra?
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söyleyece
ğim şeyler gayet basit ve kısa. olacaktır.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli senatör ankadaşlarım;
Ben Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinde
söz alacak değildim. Gördünüz ki, son dakika
da söz almış bulunuyorum. Bu söz almadan
hir maksadımı vardır. Müzakerelerin seyrini dik
katle takibetttim. Müzakereler gayet normal bir
şekilde giderken bir noktada bozuldu. Nedir
hu nokta?
Çok kıymetli, sevdiğimi bir arkadaşım bu
kürsüyü işgal etti ve bu kürsüden Diyanet İş
leri Bütçesinin esasından ziyade din meselesönde bir konuyu eleştirmeye başladı.
Kıymetli arkadaşlarını; hepiniz benden iyi
taıkdir buyurursunuz. Bir bütçenin esası tetkik
edilirken, bir bütçe konusu ele alınırken, o büt
çenin Bütçe Karma Komisyonundaki rapora gö-
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rüşülür, ki orada senelerce çalıştım, bu üyeler
bir rapor tanzim ederler, o rapor müzakereye
vazedilir; birtakım arkadaşlar, hariçten olan
arkadaşlar, reye iştirak etmemek şartı ile mü
zakereye dahil olurlar ve neticede o bütçenin
fasılları oylanır, kabul edilir ve buraya gelir.
Şimdi orada ve raporunda hiç bir suretle
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinde «Din, Al
lah, Peygamber» konusu geçmemiş iken, bura
da bu mevzuları ele alıp izah etmenin ne kıy
meti var arkadaşlar? Ben bunu anlamak isti
yorum. Eğer bunda büyük bir fayda varsa, si
zinle beraber olayım. Burada yaşlarımız geçkin
dir. Ben, namaz kılarak, oruç tutarak bu saf
halara gelmiş bulunuyorum. Sizlerin içinde
benden de yaşlı insanlar var. Onlar da bu saf
halara o şekilde gelmişlerdir.
Binaenaleyh, bizim İslâm Dininin fazailinden İslâm Dininin esasından, vesaiereden nu
tuk dinlemeye ve bunların esasını anlamaya ih
tiyacımız yoktur. İşte siz böyle bundan bahseder
seniz, tabiatıyle bu bir feveran hâsıl eder ve bu
feveranın içinde bâzı sürtüşmeler olur. Ben, ne
o kıymetli arkadaşıma, ne de tepki gören ar
kadaşıma hiç bir şey söylemiyorum; ben, Sayın
Başkana söylüyorum. Sayın Başkan ihtar
etseydi; «Arkadaş, din konusu, İslâm Dini mev
zuu yoktur; burada Diyanet İşleri Başkanlığı
nın Bütçesi mevzubahistir. Rica ederim, sadet
haricine çıkmaymız» deseydi dava hallolurdu.
Niçin yapmadınız? Ben hep Başkanlarla dala
şıyorum ve suçlu oluyorum. (AP sıralarından
«tâbiri değiştiriniz» sesleri.) Suçlu oluyorum.
Şimdi burada kabahat o arkadaşımın mı
dır, beyefendinin midir, yoksa benim midir?
Bunun takdirini size bırakırım arkadaşlar; yap
mayalım bunları. Ne faydası var?..
İslâm Dininden bahseden Adalet Partisi ha
tibinin sözü kesildi diye efkârı umumiyede par
timizin. aleyhine bir cereyan hâsıl olacak diye
Başkanın bir düşünceye saplanmasını ben içim
den kabul edemiyorum ve bir Başkan bunu
yapmaz ve düşünmez. Herhalde bir boşluğa gel
di ve bu ihtarı yapmadı. Bundan tevakki etme
miz lâzım gelir.
Kıymetli arkadaşlarım; burası Süleymaniye
Camii değildir, burası Cumhuriyet Senatosu
kürsüsüdür. Biz elhamdülillah müslümanız,
yaşlarımız itibariyle de din dersi de almaya
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ihtiyacımız yoktur. Ben CHP'nin, imâ tarikiy
le söylenen sözlere" bir tepki yaratmasını arzu
ederdim. Çünkü, o zamana taallûk eden bâzı
meseleler ortaya konuldu. Ben şimdi CHP'den
istifa etmiş bulunuyorum.
BAŞKAN — Saym Özden, zatıâlinize Diya
net İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde söz ta
lep ettiniz, verdim. Bu söylediğiniz sözlerin sa
detle ne alâkası var? Siz hürmet etmezseniz Ri
yaset ne yapar?
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hah, ba
kın, görüyorsunuz; Sayın Başkan, imana gel
di demeyeceğim; ama Sayın Başkan şimdi, işte
bak, tam doğru, bravo... Bravo Başkan, bravo
Başkan; işte böyle olur. Ama, yalnız Ekrem
Özden'e değil, sadet haricine çıkan sizin parti
nize mensup kıymetli arkadaşlarımıza da bu ih
tarı yapmanız gerekirdi ki, ben o zaman sizin
elinizi kürsüden indikten sonra öpeyim. Buna
imkân olmadı.
Onun için bakınız size birşey söyleyeceğim.
Bir tarihde, Recep Peker zamanında ben tale
be idim. Münakaşa oldu. Münakaşa neydi? «Ni
çin lâik bir devlet; Türkiye Devleti bir lâik
Devlettir de Diyanet İşlerine biz bütçeden pa
ra ayırıp veriyoruz? Bu, mümkün değildir» di
ye münakaşa oldu. Recep Peker sureti katiyede reddetti. «Biz, İslâm Dinini muhafaza ede
ceğiz, onu himaye edeceğiz, Müslümanları tervik ve teşvik eden kıymetli din adamlarına
bütçemizden para vereceğiz» dedi. Bunu niye
söylemiyorsunuz, Halk Partili arkadaşlarım;
niçin söylemiyorsunuz, müdafaa etmiyorsunuz .
Atatürk zamanında, Silvan'da Atatürk Başku
mandan, gece çağırıyor müftüyü, diyor ki,
«Müftü bey, ben şu Kur'anı okuyorum,» (Kur'
an önünde, lâmba da yanıyor, Kafkas cephesin
de.) «Yasin, elif, lanı, mim nedir bu?» diyor.
Müftü bana anlattı, nakletti; okuyor, Kur'an
okuyor. Hani neydi Atatürk; Halk Partisini
kuran Atatürk?.. Siz, onu kabul etmiyorsunuz.
(A. P. sıralarından «Şimdi oldu mu, şimdi uydu
mu bu sözlerin?» sesleri.) Atatürk'ü de; yani o
İslâm Dinine belki taarruz ettiğinden söylüyor
sunuz.
NAHIT ALT AN (Çanakkale) — Biz Ata
türk neslindeniz, ama siz değilsiniz. Sen eski
devrin adamısın. (A. P. sıralarından müdahale
ler.)
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EKREM ÖZDEN (Devamla) — Etmiyorsu
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Peki, peki, |
nuz
ve etmeyeceksiniz...
aman, aman, susun, susun.
BAŞKAN —• Sayın Özden, tahrik için mi,
BAŞKAN — Sayın Özden, niçin çıktınız...
kavga için mi çıktınız? (A. P. sıralarından mü
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet, ben
dahaleler ve gürültüler)
eski devrin adamıyım...
Kestim efendim, sözünüzü kestim efendim;
BAŞKAN — Ve konuşmalarınızla müzake
sözünüzü
kestim, bu şekilde iniyorsunuz kür
reyi hangi istikamete çekiyoruz, dikkat ediyor
süden.
musunuz ?
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Söz isti
EKREM ÖZDEN (Devamla) — ...ve kürsü
yorum.
lerden C. H. P. nin mirasını reddettim diyen
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, size Diyanet
lerle beraber değilim. O reddi mirasla beraber
İşleri
Bütçesi üzerinde söz talebettiğiniz için
değilim. Onun için ayrılmışımdır. Ben C. H. P.
nin değil, Atatürkçülüğü müdafaa
ediyorum, I söz veriyorum. Başka bir maksat için görüşecekseniz önceden söyleyeyim sözünüzü keserim.
arkadaşlar; nazarı dikkatinizi rica ederim.
Buyurunuz.
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Atatürkçülüğü
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis — Başüstüherkes müdafaa eder.
ne.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sizinle be
Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem
raberim o noktalarda. Niçin beni yadırgıyor I üyeleri;
sunuz ?
Ook tatsız ve zannederim ki, buna sebebiyet
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Atatürkçülük
verenleri de memnun etmeyen bir hâdise dolahiçbir kimsenin inhisarında değildir; hepimiz
yısiyle tekrar bu kürsüye işgal etmek mecburi
Atatürkçüyüz burada.
yetinde kaldığım için hepinizden özür dili
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hayır, be
yorum.
nim inhisarımda değil beyler, sizin inhisarınız I
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi görüşül
da da değil.
mektedir. Sayın Özden'in ifade buyurduğu giBAŞKAN — Sayın Özden, yapmak istediği I bi. hakikaten bütçeler üzerindeki görüşmelerin
nizi yıkmayınız, aksi takdirde sözünüzü kes
bütçenin mâna ve mahiyetine uygun şekilde cemek zorunda kalacağım, karşılıklı konuşursa I revan etmesini biz de arzu ederiz; fakat bize bu
nız.
I nasihati yapan arkadaşımızın bu kürsüyü binHAMDİ ÖZER (Malatya) — Her zaman onu I lerce defa suiistimal ettiğini, 1968'den bugüne
maske yaparak başka tarafa tapıyorsunuz.
kadar aranızda bulunan bir arkadaş olarak, hiç
olmazsa
bendeniz de mükerreren seyretmiş buBAŞKAN — Sayın Özden, vaktiniz doldu
I lunmaktayım.
efendim, rica ederim, buyurunuz.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sözünüzü I
Başkasına nasihat ederken insan herşeyden
bağlayınız, deyiniz; bu kadar da olmaz yani. I evvel kendi kusurlarını da görmeye mecburdur.
BAŞKAN — Sözünüzü bağlayınız. (A. P. I Bakınız biraz evvelki konuşmasında A. P. Gru
sıralarından «ihtar almalıdır» sözleri)
buna müteveccih sarfettiği sözlerin tekrarını
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben ihtar I yapacağım.
«Burası Süleymaniye Camii değildir» diyordan, falan korkmam, ne derse desinler; ben, I
söyleyeceğimi söylerim beyler. Siz buradan çık I 1ar. Evet Sayın Özden, burası Süleymaniye Catıktan sonra vicdanlarınızla lütfen karşı karşı I raii değildir; ama burası, sol sloganların cirit
nttığı bir meydan da değildir. (A. P. sıralarınya geliniz. Hatip arkadaşınızın söylediklerini
grup olarak kabul ediyor musunuz, etmiyor mu I dan «Bravo» sesleri)
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tamam, tasunuz ?
I
mam.
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — On
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Şim
dan dolayı vicdanımın tarifini yaptım, anladı
di, tek taraflı olarak her şeyi mütalâa etmek
nız mı?
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ediyo I hakkı size verilmemiştir.
I
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tüzük var.
ruz.
331 —
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Ana
yasanın 79 ncıı maddesine göre bu kürsüyü iş
gal eden her kişi dilediği gibi konuşur, diledi
ği gibi sözünü söyler ve iner. Bunun hiçbir su
retle sorumluluk tevcih eden tarafı yoktur. Siz
gayet iyi bilmelisiniz, bunu.
Kaldı ki, grup adına konuşmuştur, arkadaşı
mız. Başından sonuna kadar grubumuzun tem
silcisi sıfatiyle konuşmuştur ve başından sonu
na kadar konuştuğu her şeyi de dinlenıişizdir.
Dinlediğimiz ve önce de tetkikini yaptığımız
metne göre sizin belki hoşunuza 'gitmeyen iba
reler kullanılmıştır; ama maalesef sadece sizin
hâkimiyetiniz altında olan bir Meclis değildir.
burası. Bizim hoşumuza gitmiştir bu. Ötesi var
mı:?
RIZA İSITAN (Samsun) — Mübarek ol
sun.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Çok
ayıplıyorum, siz Atatürkçü değilsiniz, olamazsı
nız şeklinde bir ibare sarfettiler.
. Bunu bir defa aynen, bu meseleye inanma
mış insanlara atfedilecek bir söz olduğu için
kendisine iade ediyorum. Kem. söz, geçmez ak
çe sahibinindir zira. Başka zaman da belki kul
lanırsınız. Atatürkçülük bugüne kadar; 1.968'de
geldim aranıza, o günden bugüne kadar, bu
kürsüde mütemadiyen ağızlara pelesenk oldu;
fakat herkesin icraatının da aksi istikamette
teceli ettiğini gördük.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bu bahsi
artık bir noktada keselim ; rica ederim. Tok kı
sa bir şekilde cümlenizi bağlanyımz.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Kesi
yorum, Sayın Başkanım.
Meydanlarda solcuların ağızlarına pelesenk
oldu ve bunların arasında maalesef sizleri de
gördük. Bu kürsülerde Atatürkçülük bahsini
yaparken insan kendi günahının da hesabını
vermeye mecburdur.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Her zaman
veririm.
BAŞKAN — Bağlayınız.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — A'eremezsiniz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Her zaman
veririm, fazla ileriye gidiyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. bağlayı
nız efendim.
— 332
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Gru
bumuzun sözcüsü tarafından burada konuşulan
ve Diyanet İşleri Bütçesi ile ilgili hususların
hepsi grubumuzun görüşlerini yansıtmaktadır.
Sizin Atatürkçülük deyip de din inkarcılığına
varan, lâiklik deyip de din inkarcılığına va
ran görüşünüze hiçbir zaman, hiçbir yerde ilti
hak etmiyoruz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kendine
gel, ne demek o lâkırdı, kendine gel.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Hamdolsun, Müslüman, doğduk, Müslüman olduğu
muz için de karşınızda daima bu sözü bağıra
cağız.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne demek,
ne lâkırdıdır bu, ne iftiradır bu, böyle lâkırdı
olur mu? (Sol ve sağ sıralar arasında karşılıklı
müdahaleler, gürültüler, ve sol sıralardan hati
be müdahaleler.) Niye susturmuyorsunuz, hak
sızlık yapıyorsunuz.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Neyi
kastediyorsun?...
BAŞKAN — (Ekrem Özdeıre hitabederek)
Oturunuz oturunuz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aklını oy
natmış. (Gürültüler ve müdahaleler) Niye otu!••!çakmışım, ayıp, yapmayın bunu.
BAŞKAN — Hem akü öğretirsiniz, hem de
(Gürültülerden Başkanın sözünün bir kısmı an
laşılamadı)... Rica ediyorum, oturunuz yeri
nize.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Akıl öğret
mek değil, iftira ediyor, neden oturaeakmışım,
ayıp yapmayın bunu.
BAŞKAN — Oturunuz efendim, yerinize otu
mu uz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İftirayı ka
bul etmem, reddederim. İtiraz ediyorum, ifti
rayı kabul etmem, reddederim.
BAŞKAN — Oturunuz efendim.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Size di
yoruz ki. din ile dünya işi ayrıdır. Lâikliğe
sizin kadar, asgarî sizin kadar inanıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu sözünüzü
kesiyorum. Rica ederim inin.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, kesmeye hakkınız yoktur.
BAŞKAN — Bağlayınız efendim. İkaz edi
yorum, rica ederim.
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamda) — Mü
saade ederseniz zaten mevzua geldim bitiriyo
rum.
Lâikliğe herkesten fazla sadıkız, herkesten
fazla anlıyoruz; fazla lâikliği din inkarcılığı
mânasında da kabul etmiyoruz. Dinini, manevî
yönünü ihmal eden milletlerin hiçbir zaman
ayakta duracağına da inanmıyoruz.
RIZA ISITAN (Samsun) — Atatürk ilkesi
dini inkâr mıdır? O mânada söylüyorsunuz.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Bu
sebeple diyoruz ki, bakınız itham etti, «Siz Ata
türkçü olamazımızdan» kastı .odur, Atatürkçü
lük ilkeleridir bu lâiklik.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Lâkırdıları
mı tahrif etme, sözüne dikkat et, ayıp ayıp.
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, karşılıklı
sual cevap konuşuyorsunuz, sözünüzü kesmeye
mecburum. Rica ederim bağlayınız efendim.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım bağlıyorum.
Biz diyoruz ki, bugün Türkiye'nin birçok
dertleri vardır. Bu arada manevî yönü de se
nelerce ihmal edildiği için bir dert de odur. Bi
raz evvel Sayın Ege, burada gayet isabetli bir
noktaya temas etti ve grup sözcümüz de bu nok
taya temas etmişti. Vaiz diye ifade ettiğiniz hu
susun mânası bu idi, gelip temarküz ettiği nok
ta l)iı idi-.
Bugün Türkiye'de 48 000 ünite köy vardır,
muhtarlık vardır. Bu 48 000 köyde, hepsinde
asgarî Jnr tane, bâzısında 3 ilâ 5 tane vardır,
ama asgarî bir tane cami vardır. Bu camilerde
imamlar vardır, vaizler vardır. Bunların dünya
kültürünü almış, gerçek din adamı vasfına haiz
kişiler arasından olmasını en az sizin kadar is
teriz ve zaten bunun öncüsü biziz. Zira biz ina
nıyoruz ki, eğer köyde bir kalkınmayı arzu edi
yorsak, bunun temeli, biraz evvel Sayın Ege'nin
ifade ettiği gibi, üç kişinin köyde bir araya gel
mesine ve fikren, manen, maddeten elbirliği
etmesine bağlıdır; ama .bu birliği tesis edebil
menin şartı da, ancak onların aynı seviyede
kültüre saihibolmasiyle mümkündür.
Muhtarınızda kültür yoktur diye, siz de
falarca cahil zümrenin oyunu alıyorsunuz diye
bizi itham etmediniz mi? Sizin din istismarcılı
ğı yaparak biraz evvel dahi bizi itham etmedi
niz mi1?
_
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FAKÎH ÖZLEN (Konya) — .Siz seçim yak
laşıyor diye böyle konuşmuyor musunuz ?
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Hayır
kesin surette böyle konuşmuyoruz.
BAŞKAN — 'Sayın Kürümoğlu lütfen bağ
layın, vakit doldu efendim.
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Seçim yaklaşı
yor, onun için konuyu getiriyorsunuz.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Muh
terem üyeler; eğer bu memleketin selâmetini
istiyorsak, gerçekten bu memlekete hizmet aşkıyJc yanıyorsak, yapmamız icabeden hususla
rı soğukkanlıca, efendice, dürüst davranışlar
içerisinde değerlendirerek sonuca varalım ve
fikir birliğiyle memleketin .selâmeti için ne la
zımsa onu yapalım. Aksi takdirde ne siz bu
çıkışınızla, ne Sayın Karavelioğlu oradan bağırmasiyle, ne ben burada bu şekilde sizin it
ham eder şekilde konuşmakla bir sonuca vara
cağımızı düşünmeyiniz.
FAKİH ÖZLEN (Konya) — 1965'ten 1971'e
kadar bu söylediklerinizi niye yapmadınız?
BAŞKAN" — Sayın Kürümoğlu...
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Bu
sobeple diyorum ki... Sözümü kesmeyin bitire
yim. Bu sebeple diyorum ki, bundan sonra in
şallah bu tip davranışlar tahakkuk etmesin.
Birbirimizin şahsiyetine, bilhassa efendice dav
ranışlarımızla yekdiğerimize örnek olalım. Bu
memleketin selâmetinin birinci şartı da budur
ve bu Parlâmentodan geçer.
RIZA ISITAN (Samsun) — Başkan, bu sa
det dâhilinde mi?...
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Biraz
aşırı konuştum özür dilerim. Hislerime hâkim
olamadım, kusuruma bakmamanızı "bilhassa is
tirham ediyorum. Bu şekilde konuşmaya mec
bur eden durumu da biliyorsunuz, biraz evvel
cereyan eden ve grubumuzu itham eden Sayın
Karavelioğİu'nun çıkışı olmuştu, bunu da kesin
likle reddediyoruz. İnşallah 'bundan sonraki mü
nasebetlerimizde daha efendice, daha münasip
davranışlarla sonuca varmaya gayret ederiz.
Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
bahsi...
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Say m Başkan söz istiyorum.
BAŞKAN ,— Ne 'hakkında efendim?
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
İki defa ismim geçti, durumu açıklamak istiyo
rum.
BAŞKAN — Neyi açıklayacaksınız efen
dim? Ben açıklayacağım müsaade ediniz, ben
bir açıklama yapacağım.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Sayın Başkan söz istiyorum.
BAŞKAN — Ben bir açıklama yapacağım
efendim. Zatıâlinize ne hakkında söz istediği
nizi soruyorum?
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Saym Adalet Partisi hatibinin ağzından iki kere
ismimi duydunuz. İmaları da duydunuz.
BAŞKAN — İsminizi duydum.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Yanlış bir yorumu da zapta geçirttiniz. Aslın
da siz 45 dakika haksız bir şekilde Adalet Par
tinin hatibine söz vermekle hata ettiniz. Anın
da efendilik edip reaksiyon göstermedim. Her
zaman sizin gibi kişiliğine güvendiğimiz bir ar
kadaşın bu konuşmayı keseceğini umdum.
BAŞKAN — Oturun efendim, anlatayım
efendini. Şu halinizle bile nizama karşısınız, şu
halinizde dahi kusurlusunuz. Oturunuz da anla
tayım efendim, merak ettiğiniz noktaları anla
tayım.
Muhterem arkadaşlarım; Riyaset Genel Ku
rul huzurunda görev yapıyor. Gizli, saklı hiçbir
tarafı yok. Arkadaşım Alâeddin Yılmaztürk'e
45 dakika söz verdiğimi söylüyorlar. Doğrudur
lar.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Zaman değil muhteva Saym Başkan.
BAŞKAN — Neden 45 dakika söz verdim.
Daha evvel okunup kararlaştırılan şu progra
mın icabı olarak kendisine 45 dakika söz ver
dim. Şimdi bakınız, grupları adına söz talebe
den sayın üyeler, Saym Âdil Altay, Saym Abdülkerim Saraçoğlu ve sonuncu olarak da Ada
let Partisi Grubu adına Saym Alâeddin Yılmaztürk idi. Genel Kurulda oylanmak suretiyle
kabul etmiş olduğunuz programa göre, grup
adına birinci kez konuşacak arkadaşlara yarım
saat söz hakkı tanımamız gerekiyordu. Grup
sözcüleri ikinci defa söz istedikleri takdirde
15 dakika görüşmek hakkını haiz bulunuyor
lardı.
Şimdi, Alâeddin Yılmaztürk arkadaşımız,
yarım saatlik konuşma müdetİni burada dol-
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durduktan sonra, «Grup adına başka söz iste
yen yoksa, 15 dakikalık ikinci hakkımı burada
kullanmak istiyorum» dedi.
Kabul etmiş olduğunuz programın icabıdır,
açınız okuyunuz. İtiraf ediyorum, bu şekilde
ben 45 dakika kendisine söz verdim; fakat da
yandığım şey, sizin burada oylamak suretiyle
kabul buyurduğunuz programdır, bu bir.
Sabahın 9,30'unda bu görevi burada devral
dım, hizmet yaparak geliyorum. Şu saate ka
dar za|tıâlinizl:n oturduğunuz yerde, Riyasetin va
zifesine müdahale ettiğiniz dakikaya kadar Genel
Kurulda çıt çıkmadı, sükûnetle bütçeleri müza
kere ettik.
Muhterem arkadaşımız Bahriye Üçok Hanıme
fendi, konuştuğu sırada, konuşmaları kumaş ke
ser gibi muayven bi-- santiminden kesemiyoruz,
elbette taştığı birkaç , dakika oluyor. Muhterem
Bahriye Üç ek Hanımefendiye 4 dakrka kadar vak
ti geçmiş elmasına rağmen m ummana ettim. Ken
dileri bu müsamahamın farkında oldukları için
dir ki, 'bi'lâ'hara bir mektup]a «lütfunuz için min
net ve -teşekkürler. Bahriye Üçok yazısını, imza
sını riyasete göndermişlerdir. Kendisine müsa
mahalı bir şekilde söz hakkı tanımış olmama
rağmen, zatıâlinizin oradan lüzumsuz ve icapsız
olarak kalkıp konuşmanız ve daha evvel konuş
muş bir arkadaşı vaiz olarak itham etmiş bulun
manız, bu müessif hadiselerin baş sebebidir. Bu
nu böylece biliniz efendim.
Zatıâlinize Diyanet İşleri bütçesi dışında söz
vermeme imkân yoktur. Dırenirseniz oylayaca
ğım efendim.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Saym Başkan, asıl beni itham eden sizsiniz.
BAŞKAN — Oturunuz efendim. Sorduğunuz
suali cevaplandırdım efendim.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Veremeyeceğim efendim. Direniyorsanız oylayım.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Söz istiyorum, büyük hata içerisindesiniz. Hadise
lere sobebolan sizin tııtırmunuzdur.
BAŞKAN — Veremiyorum efendim. D iren:vor musunuz efendim oylayayım. Tüzüğün icabı
bu.
KÂMİL KARAVELİOĞLU . (Tabiî Üye) —
Bana söz verilmeyeceğini biliyorum Saym Başkan.
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BAŞKAN — O halde oturunuz.
KÂMİL KARAVELİO^LU (Tabiî Üye) —
Buradan ümmetçiliğe müsaade et'tiuıiz 45 dakika.
Ben zamana itiraz etmiyorum, Anayasa dışı bir
fikri 45 dakik-: işlenmesine müsaade eti tiniz.
BAŞKAN — Oturunuz rica ederim. Bunu bir
noktada bağlayalım, bozduğunuz nizamı hiç de
ğilse burada tutmaya çalışalım.
Saym v Arar, buyurunuz efendim.
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet
Senatosunun sayın üyeleri;
Kesif bir çalışma gününün sonunda, saatin
23,00'e gelmek üzere olduğu şu anda biliyorum ki,
Yüce Heyetini-: bira;:' sonra oylanacak Diyanet İş
leri Başkanlığı bütçesinden sonra dahi, çalışması
na devam edecek ve bugünkü programını bitirmek
için zaman ve imkan müsaade ederse belki iki ba
kanlık bütçesini daha, ama buna imkân hâsıl ol
mazsa hiç değilse bir bakanlık bütçesi üzerindeki
görüşmelerine devam edecek. Binaenaleyh, bu du
rumun idraki içinde, sadece bir teşekkür vazifesi
ni yerine getirmek ve bir grup sözcüsünün, cevap
sız kalmasını mahzurlu gördüğüm bir beyanına
cevap vermek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum.
Teşekkür vazifem. Diyanet İşleri Başkanlığı
Teşkilâtının, Türk toplumu içinde, Türk Dav'kt
bayatı içinde işgal ettiği önemli mevkii ve bu Teş
kilât içinde görev yapan din görevlilerimin önem
li fonksiyonlarını .övücü sözlerle belirtmiş olan,
tbütün sözcülere ve şahısları adına konuşmuş olan
'sayın hatiplere teşekkür eltin ekten ibarettir.
Sayın sözcüler ve şahısları adına konuşmuş
olan sayın hatipler, gerçekten hepsi birbirinden
önemli konulara değindiler ve bana bâzı sorular
yönelttiler. Bunların hepsi, arz ettiğim gibi, be
nim ve vazifeli arkadaşlarım tarafından not edil
di, 'bâzılarının cevapları esasen çok uzun zamana,
'bâzı rakamların teker ıteker sayılmasına bağlıdır.
Bu itibarla, yüksek müsamahalarına sığınarak,
kendilerine ayrıca yazıyle cevap arz edeceğim.
Burada cevaplandırmak istediğim husus; Sa
yın Alâeddin Yılmaztürk Beyefendinin, Diyanet
İşleri Başkanlığına yapılan bir tayinde takibedilen usul ve Başkanın kanunun aradığı ilmî nite
liklere sahiıbolup olmadığı hususundaki sözleridir
Sayın Yılmaztürk arkadaşımız, Bütçe Plân
Komisyonunda 16 Aralık 1972 Cumartesi günü
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yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerin
deki görüşmelerde de aynı hususları, aynı kelime
lerle tekrar söylemişlerdi. Notlarım burada. Ken
dilerine o zaman arzı cevabettim; anlıyorum ki,
her halde tatmin •edememişim. Konuyu tekrar bu
raya getirdikleri için, tekrar Yüce Senatonun hu
zurunda bunlara cevap arz etmek işitiyorum.
Sayın Yılmaztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı
na sessizce, isim benzerliğinden istifade ile, Mec
lislerin tatilde olduğu bir zamanda bir tay'hı ya
pıldığını ifade etmektedirler. Diyanet İşleri Baş
kanlığına ne sesli olarak, ne sessizce tayin yapıl
maz. Kanunun tayin ettiği usul dairesinde bir ta
yin yapılır. Bu usul, Bakanlar Kurulu kararı ve
bunun millî iradeye iktiran etmesi suretiyle olur,
bilâîıara Resmi Gazetede ilân edilir. Eğer bu ses
sizlikle, 'biz bunu sessizce yapmışız. Eğer bu sesliyse, sesli yapmışız; ama her 'halde kendilerinin
kullandığı «sessizce» tabiriyle; bir gizli kapaklı
iş yapıldığını im'a etmek işitiyorlarsa, arz ettiğim
bu prosedür, bu usul dairesinde buna imkân ol
madığını zannediyorum, ifade' etmiş bulunuyo
rum.
«İsim benzerliğinden istifadeyle yapıldı» bu
yurdular. İsim benzerliği olmasaydı, buna bir mu
kavemet mi gelecekti! Herhangi bir mukavemet
geleceğinden korkarak mı isim benzerliğine sahip
•bir kimseyi bulduk?. Bunu da kabul etmemize im
kân yoktur.
«Meclislerin tatilde olduğu bir zamanda ya
pıldı» deniyor. Meclisler bilâhara açılmıştır ve
Hükümetin bütün icraatı Anayasanın sizlere bah
şettiği murakabesi altındadır. Bir yolsuzluk görü
lüyorsa bunu da her zaman sormak, tahkik etme
mümkündür.
Sayın Yılmazıtürk, ayrıca Bütçe Karma Ko
misyonunda söylediği diğer bir hususu da tekrar
burada Yüksek Huzurunuzda ifade buyurdular.
Bu da Diyanet İşleri Başkanlığına getirilen Dr.
Lûtfi Doğan'm, kanunun aradığı ilmî niteliğe sa
hiıbolup olmadığı hususudur. Kendilerine bunu
yüksek komisyon huzurunda arz etmiştim. Diya
net İşleri Başkanlığı Teşkilât ve görevleri hakkın
daki 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesi Diya
net İşleri Başkanı ile Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkan ve üyelerinde aynı niteliklerin bulunma
sını emreder. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığına
tayin edilmiş olan Dr. Lûitfi Doğan 31 Aralık 1996
tarihinde 6/7502 sayılı Kararnameyle o zamanın
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iktidarı tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu
üyeliğine tayin edilmiştir. Binaenaleyh kanunen
îbir ilmî nitelik noksanlığı var idiyse, bunu o za
man sormaları gerekirdi. Kanunun, bir kurul 'için
aradığı ilmî niteliğe sahip bir kinişte, bilâhara Ba
kanlar Kurulunun millî iradeye iktiran eden ka
pariyle Diyanet İşleri Başkanlığına tayin edilmiş
tir. Bunun arkasında Sayın Yılmaztürk'ün ifade
ettiği gibi, «sessizce, isim benzerliğinden istifadey
le, Meclislerin tatilde olduğu bir zamandan yarar
lanarak» gibi ithamlara yer verilmemesini ve bü
tün sözcülerin ve hatiplerin ittifak ile belirttik
leri, «bu yüce müessesenin başında olan zat kim
olursa olsun, onun bu gibi ldikicilerden münezzeh
tutulmasına hassaten rica eder, Yüce Heyetinize
en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
F A K İ H ÖZLEN (Konya) — Sayın
'bir sualim var,

Başkan

BAŞKAN — Buyurun.
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Adalet Partisi
G.rubıı adıma konuşan sayın arkadaşımız lâik
liği, dine ve kendisine göre tarif etti ve lâik
liğin diin eğitimini; camide, sokaikta, evde, ma
hallede veya köyde serbestçe yapılmasına mâni
olmadığını beyan etti; yani lâikliğe bendenizin
(görüşüne göre yeni bir tarif getirdi.
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ulanın .bizim için pratik bir faydası
•kanısında değilim.
Arz ederim.
BAŞKAN — Efendim
liğine dair bir teklif var;
bi de olmadığından teklifi
leri okutup, oylanmasına
Bölüm.
(Prog.)

olacağı

müzakerelerin yeter
fakat başka söz tale
oylaımıyorum, Bölüm
geçiyorum.

101 Genel yönetilin
4
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
9
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Toplumun dini konul arda
aydınlatılması
ve
ibadet
yerlerinin yönetimi
505
iBAŞKAN — Kaimi edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağı
tılmayan transferler
3
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.

Lira
892 739

062 062

230 677

948 038

Diyanet İşleri Bütçesi üzerinde yapılan gö
rüşmeler burada, sona ermiştir. Müslüman Türk
ISayın Bakandan istirham ediyorum, lâikliğin
Milletine Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
Adalet Partisi Grubunca tanımlanan bu yeni
nin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
tarifi, bu içtihadı veya fetvası her neyse, bunu
F) MİLLÎ \SAYFNMA BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
Hükümet olarak, Bakan olarak
Anayasamıza
BAŞKAN — Program gereğince Millî Sa
uygun buluyorlar mı bulmuyorlar mı? Bunun
vunma Bakanlığı Bütçesini görüşmeye başlıyo
cevabının açıkça beyanını rica ediyorum.
ruz.
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAE (De
C. H. P. Grubu adına Sayın Saffet Ura!;
vamla) — Sayın Başkan, şu anda lâiklik ilke
M. G. P. Grubu adına Sayın Sami Turan, A. P.
sinin yer aldığı Anayasa üzerinde bir deği
Grubu adına Sayın Akif Tekin. M. B. G. adına
şiklik teklifini veya lâikliğin bir tarifi üze
Sayın Muzaffer Yurdakuler söz istemişlerdir.
rinde açılmış olan bir müzakereyi görüşmüyo
Şahıslan adına; Sayın Ilamdi Özer, Sayın
ruz. Konumuz, Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
Turgut Cebe, Sayın Hilmi Soydan, Sayın Orhan
çesi üzerindeki görüşmelerdir ve sanıyorum taAkça söz taleıbetmişlerdir.
ımamen yersiz ve sebepsiz olarak bâzı sayın üye
C. H. P. Grubu adına Sayın Saffet Ural bu
ler arasmda çıkmış olan tartışma, sınırlı olan
yurun efendim.
îbu konunun dışına taşılmış olmasından
ileri
C. H. P. GRUBU ADINA SAFFET URAL
gelmektedir. Bu itibarla, sayın senatör arka
(Bursa) — Sayın Başkan, Cumlıuriyet Sena
daşımızın bu sorusuna cevap vermek, bendenizi
tosunun sayın üyeleri; C. II. P. Cumhuriyet Se
de aynı sınırlar dışına taşırmış olacağı kanı
natosu Grubu adına sizleri, Sayın Bakanı, Ba
sındayım. Böyle nazarî bahisler üzerinde, Ana
kanlığın ve kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin!
yasada yer alan bir prensip üzerinde, burada
seçkin ve değerli temsilcilerini saygryle selâm
şimdi uzun boylu birtakım beyanlarda bulun
larım,
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1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Grubunum görüş, eleştiri, dilekleTiini sunacaği'in. Bu Bütçenin Bütçe Karana Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında görevli ola
rak yurt dışında bulunmanı sebebiyle hazır
bulunamamıştım. Ancak, Bütçe Karma Komis
yonu tarafından hazırladı arak T. B. M. M.
Kitaplığına teslim edilen tutanağı bütün ayrın
tıları ile dikkatle okudum ve çok yararlandım.
Şimdi yüksek huzurlarınızda bu bütçeyi ye
ni bir bütçe hazırlama tekniği ile hazırlayıp,
Yüce Meclislere sunan Sayın Millî Savunma
Bakanımıza, Bakanlığın değerli komptrolörü
ıSayın General Yavuzalp ve
arkadaşlarına,
cidden yorulmak: bilmeyen çalışmaları ile büt
çeyi Meclislerimizin tasvibine hazır hale geti
ren Bütçe Karma Komisyonumuzun Sayın Baş
kan ve üyelerine ve nihayet hepsinin bütün gö
rüş ve fikirlerini paylaşmasak bile Koımıisyona
ımüzakıereleriinide tenkid ve temennilerde bııluııarak: Komisyon raporunun oluşmasına katkıda
bulunan değerli parlamenter arkadaşlarıma tebıiik, taıkdir ve teşekkürlerimizi ifade etmeyi gö
rev sayıyorum.
Bütçenin hazırlanması ve Yüce Meclislere
sunulması ile ilgili bu ifadenin her şeyi toz pem
be ve mükemmel bulduğumuz, t asvib ettiğimiz
ve herhangi bir tenkid ve temennide bulunma
yacağımız mânasında
alınmayacağı
inancını
taşıyorum.
Türk yurdunu ve Cumhuriyetini korumak
ve kollamakla görevli Silâhlı Kuvvetlerimizin
bu görevlerini bihakkın yapacaklarına olan gü
cümüz tamdır. Etkili bir surette görevlerini ye
rine getirebilmeleri için Silâhlı Kuvvetlerimizin
güçlendirilmesi yenil estirilmesi yolunda yapı
lan çalışmaları ve hazırlıkları tasvibediyor ve
destekliyoruz. Millî Güvenlik ve ekonomik kal
kınmanın toplumumuzun başlıca meseleleri ol
duğu bir ortamda yaşıyoruz. Kaynakların den
geli olarak; tahsisi suretiyle hem millî güvenliği
mizi ve hem de yurt kalkınmasını başarmak
zorundayız.
Gelecek 10 yıl içinde Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin yeniden teşkilâtlanması ve Silâh, araç
ve gereçLeriııin yenileştirilmesi öngörülerek çı
karılan 1601 sayılı Kanuna uygun olaraik bu yıl
Bütçeye 1 milyar 600 milyon lira konmuş bu
lunmaktadır. Bunu momnunivetle kaydediyoruz.
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Âcil ihtiyaçları karsılarmayı hedef aldığı için
çoğunlukla dış alımlara sarfedilmesini de çare
siz olarak kabul etmekteyiz. Türk sanayii geliş
tikçe, bu dış alımların azalarak yerlerinin git
tikçe artan bir ölçü iğinde, iç alımlara dönüşe
ceğine de inanıyoruz. Dış yardımlara bel bağ
lamanın sakıncalarına- yıllar önce işaret etmiş
tik.
Millî askerî sanayiimizin canlandırılması ve
genişletilmesi konusunda şimdi hepimizin hem
fikir olduğumuzu görmekten kıvanç duymak
tayız. Sayın Bakanın Bütçe Karma Koalis
yonunda millî askerî sanayiimizin geliştirilmesi
konusunda verdikleri izahat karşısında teşek
kürlerimizi ve takdirlerimizi ifade etmek iste
rim.
Bu arada millî bağışlara dayanan, Deniz
Kuvvetlerimizin güçlendirilmesini amaç edinen
«Türk Donanma Vakfı» ile Hava Kuvvetlerimi
zin güçlendirilmesini amaç edinen «Türk Hava.
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı» teşebbüs ve,
çalışmalarını ilgi ile ve umutla takibetmekteyiz. Bunların başarıya ulaşması için Hükümet
çe etkili bir şekilde dest eklenmesini -temrenini et
mekteyiz.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin toplum kalkın
masını olumlu bir şekilde etkileyen eğitim ,okuma - yazma, sağlık ve haritacılık gibi hizmet
ve faaliyetlerini de takdirle karşıladığımızı be
lirtmek isterim.
Sayın arkadaşlarım; Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi üzerinde C. II. P. Cumhuriyet Se
natosu Grubunun görm ve tenkkllerini arz et
miş bulunuyorum.
Hükümetçe teklif edilen ve Bütçe Karma
Komisyonunca da değiştirilmeden 11 milyar 100
-milyon lira olarak bağlanan bu bütçenin yüce
ulusumuza, Millî Savunma Bakanlığımıza ve
Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Senatoyu,
Sayın Bakanı ve Silâhlı Kuşetlerimizin seçkin
temsilcilerini saygıyle selâmlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Sami Turan.
M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri;
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1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Millî Güven Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz edeceğim.
Bugüne kadar memleketimizdeki her ileri ve
yapıcı hamlede büyük payı olan Türk Silâhlı
Kuvvetleri aziz milletimizin gurur ve güven kay
nağı olmuştur. Tarih boyunca hiçbir konu, Türk
Milletinin bekası ve onun istikbali kadar önemli
olmamıştır. Bu sebeple hiçbir politika, Millî
Güvenlik politikasının üstünde mütalâa edilme
miştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin millî güven
lik potansiyeli ve millî savunma gücünün asıl
ve temel kaynağı Türk Milleti olduğu gibi, Türk
Milletinin millî güvenlik ve millî savunma gücü
de şerefli Türk Ordusudur.
Millet ve ülke bütünlüğünün ve Türkiye
Cumhuriyetinin milletlerarası haklarına en bü
yük teminatı Türk Silâhlı Kuvvetleri olduğu
nanemi bir defa daha belirtme isterikm.
Diplomasi, kuvvete dayanmadığı zaman ba
şarılı olamaz. Çağımızda milletlerarası münase
betler, hâlâ herkesin uymayı kabul ettiği, sami
miyetle uyduğu hukukî esaslara bağlanmış de
ğildir. Böyle bir dünyada haklı olmak yetmez.
/laklarınızı çiğnetmemek ve nereden gelirse gel
sin her türlü tecavüze karşı millî egemenliği ko
ruyabilmek için, Milletimizin kuvvetli olması
şarttır. Bu bakımdan, biz, Türk Silâhlı Kuvvet
lerini yalnız vatanın dış ve iç güvenliğinin ko
ruyucusu değil, aynı zamanda milletlerarası mü
nasebetlerde diplomasinin de kuvvet kaynağı
olarak görüyoruz.
Savunma, her şeyden evvel millî bir mesele
dir. Milletler her şeyden evvel kendi güçlerine
güvenmeye ve ona dayanmaya mecburdurlar.
Türk Milleti de dış ve iç güvenliği bakımından
Türk Silâhlı Kuvvetlerine güvenmektedir.
Sayın senatörler;
Millî Güven Partisi Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin çağdaş savaş tekniğinin icaplarına göre en
iyi bir şekilde kurulmasını, yetiştirilmesini ve
donatımını millî güvenliğimizin temel taşı ola
rak görür.
Bu sebeple büyük Milletimiz, kendisinin bir
parçası olan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin güçlen
mesi için istenen her fedakârlığı yapmıştır, bun
dan sonra da yapacağına eminiz.
Barış içinde yasama arzusunu, aziz Ata'ten beri bir millî politika haline getirmiş
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olan Türkiye, bloklar arasındaki gerginliğin
azalmaya yüz tutmasının hiçbir hayale kapılma
dan, her ihtimale karşı hazırlıklı bulunmak zo
rundadır.
Sayın arkadaşlarım;
Türkiye dünyanın en nâzik coğrafî bölgele
rinden birinde bulunmaktadır. Asırlardan beri
devam eden yayılma emellerini, bu defa ideolo
jik sızmalarla da takviye ederek sürdüren bir
büyük devletle komşu olduğumuz gibi, dünya
nın en istikrarsız bölgelerinden biri olan Orta Doğudaki gelişmelerin de tesir alanı içinde bir
ülkede yaşıyoruz.
Yunanistanla komğuluğumuz, Kıbrıs buhra
nının bir çözüm yoluna ulaşmamış olması sebe
biyle, Türkiye için önemli meseleler yaratmakta
dır. Yunanistanla aramızdaki meseleleri barışçı
yoldan çözmek hususunda en samimî duygularla
dolu bulunmaktayız. Aynı ittifak manzumesi
içinde bulunduğumuz Yunanistan, barışçı çö
züm yolu aramak hususunda bizim kadar sami
mî olmazsa, bu durum elbette Türkiye'yi daha
dikkatli olmaya sevk edecektir.
Bizim için son derecede önemli olan bir konu
da, Orta - Doğu ve Doğu - Akdenizdeki durum
dur. Sovyet Rusya'nın Güneyindeki bâzı ülke
lerle kurduğu askerî ve siyasî ilişkilerin son yıl
içinde arz ettiği yeni gelişmeler dikkat çekici
dir.
Diğer taraftan Sovyet Rusya'nın Akdenize
son yıllarda önemli deniz kuvvetlerini kaydırmış
olduğu malûmdur.
Çağımızda silâhlı çatışmalar ve saldırılar için
tek bir şekil düşünmek mümkün değildir. Topyekûn stratejik nükleer savaş, ııüleer silâhların
kulîanlımadığı ve klâsik konvansiyonel silâhlar
la yürütülen savaş, nihayet mevzii sınır çatışma
ları mahiyetindeki savaşlara kadar çok çeşitli
savaş nevileri, bugün strateji uzmanlarını dü
şün dürmekt edir.
Yukarıda saydıklarımızın başında, git gide
önem kazanan sızına, gerilla savaşı, yakıcı faali
yetler gibi çok çeşitli dolaylı saldırı şekilleri de
vardır. Bilhassa gelişme halindeki ülkelere kar
şı komünist emperyalizmin uyguladığı strateji,
genellikle, dolaylı stratejidir.
Dolaylı stratejide, ele geçirilmek istenen ül
kede siyasî ve sosyal huzursuzlukları körükle
mek, ihtilâlci kaynaşmalardan
yararlanmak,
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doğrudan doğruya sahnede görünmeksizin, ara j ri bir noktada bulunabilirdi. Harp sanayiini
cılar vasıtasıyle savaşmak gibi usuller kullanıl
geliştirmeye yönelen gayretler, aynı zamanda
maktadır. Şu halde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
memleketin genel iktisadî kalkmmasıyle ilgili
millî varlığınızı ve bütünlüğümüzü, Türkiye
gayretlere paralel olarak yürütülebilir. Askerî
Cumhuriyetini1 korumak için yapacağı hazırlık
hedeflerle iktisadî hedef ve ihtiyaçları bağdaş
lar, tek düşmana karşı ve tek hedefli olamaz.
tıran projelere öncelik verilebilir.
Savunma hizmetlerinin gerektiği silâh ve
Topyekûn savaş veya klâsik savaş şekilleri
vasıtalar devamlı olarak gelişmekte ve temini
dışında Türkiye'mizi de tehdide 'başladığı açık
büyük malî kaynaklara ihtiyaç göstermekte
ça görülen sızmalara, yıkıcı faaliyetlere karşı
dir.
son derece uyanık ve hazırlıklı olmalıyız.
löOd sayılı Kanunla Ordumuzun 10 yılı kap
Türkiye'nin bütünlüğünü muhtemel bir te
sayan bir dönemde yeniden teşkilâtlanması, si
cavüze karşı korumak amacı ile girdiğimiz ve
lâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi maksadece savunma hedefi güden NATO ittifakı
sadıyle bütçe ödenekleri dışında yeni kaynak
nın öngördüğü ihtimaller dışında, millî ihtiyaç
lar tahsisi yoluna gidilmiştir. 10 yıllık devrele
ve hedefler için hazırlıklı olmalıyız. Aksi hal
re tahsisi öngörülen ve 1973 yılma isabet eden
de; millî savunma davası gibi hayatî ve hiçbir
birinci kışımın tutarı olup, 1 milyar 600 milyon
surette ihmal götürmeyen bir konuda tedbir
lirayı bulan bu kaynakların en iyi şekilde kul
siz davranmış oluruz.
lanılacağından eminiz.
Muhterem arkadaşlar; Akdeniz bölgesi, Or
Son iki yıldanberi harp sanayiini geliştir
ta - Doğu petrolleri. Kuzey Afrika sahilleri gi
mek için yapılan çalışma ve gayretleri müşahabi, dünya hâkimiyeti bakımından büyük önem
de etmekle sevinç duymaktayız.
taşıyan ülkelere bu derece yakın olan, Boğazla
Deniz Kuvvetlerimizi, kendi tersanelerimiz
rı elinde tutan Türkiye, stratejik önemini ta
de inşa edilen gemilerle takviye etmek için gi
rih boyunca olduğu gibi muhafaza etmektedir.
rişilen gayretler övülmeye değer. Bugün donan
Türkiye, büyük çatışma alanlarının dışında,
mamızın tersaneleri, kendi ihtiyaçlarını karşı
kendisinden küçük ülkelerle çevrilmiş bir ülke
larken sivil sektöre de yer ayırması denizcilerideğildir.
ğimiz bakımından önem taşımaktadır.
Coğrafya, bir ülkenin dış politikasına ve
Hava Kuvvetlerimizin kurduğu Hava Kuv
savunmasına tesir eden önemli faktörlerden bi
vetlerini Güçlendirme Vakfı havacılığımız bakı
ridir ve değişmeyen faktördür. Bu sebeple,
mından mühim bir devir açmıştır. Silâhlı Kuv
böyle nazik coğrafi bir bölgede bulunan bir ül
vetlerimizin ihtiyacı olan birçok silâh, mühim at
kenin, millî savunmaya en büyük ihtimamı
ve taşıtları Türkiye'de imal etmek yolunda gi
göstermesi, ekonomik kalkınma
gayretleriyle
rişilen sistemli gayretleri sevinçle, iftiharla kar
birlikte, millî savunma clavasmıı da bir an dahi
şılıyoruz.
gözden uzak tutmaması, her ihtimale göre haMuhterem arkadaşlar, Türkiye'de asker oca
,. zırlıklı olması şarttır.
ğı yalnız askerî bir eğilim veren bir ocak de
Değerli arkadaşlarım, bu mülâhazalardan
ğildir. Türk Silâhlı Kuvvetleri aynı zamanda
sonra, Savunma Bütçemizde yatırımlara ve
büyük bir okuldur. Vatan sevgisini millî değer
harp sanayiine daha büyük bir önem verilme
lere bağlılığı, fedakârlık ve disiplin duygusu
sinden duyduğumuz memnuniyeti belirtmek- is
nu, ahlâkî ve manevî hasletleri geliştiren bir
terim.
eğitim yuvasıdır.
NATO ittifakı içinde bulunmak, bizi, yapabi
Yurt savunması görevinin yanında toplum
leceğimiz ölçüde harp sanayiini kurmaktan alıkalkınmasında da özel ve önemli bir yer işgal
koymamalıdır. Bu alanda dış yardııma fazla gü
etmektedir.
venme yüzünden kaybedilmdş değerli yıllar var
Türk Silâ'hlıı Kuvvetlerine katılan her gen
dır. Vaktiyle kurulmuş olan harp sanayiinin ye
cin savaş eğitimiyle birlikte, teknik bilgi ve ka
teri kadar geliştirilmemiş, hatta bâzı hallerde
biliyetleri geliştirilmekte ve böylece sivil sek
dumura uğratılmış olması elem vericidir. Tür
törün ihtiyacı olan kaliteli işgücüne devamlı
kiye bugün harp sanayii bakımından daha ile- I katkıda bulunulmaktadır.
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Muhterem arkadaşlarım; Millî Savunma
Bütçesi tetkik edildiği zaman 1973 yılı için,
Bütçede 9 milyar 500 milyon liranın ayrıldığı
görülür. 1973 Bütçesi, 1971 yılı Bütçesine naza
ran % 16 edvarında bir artış göstermektedir.
ı«EEMO» adı verilen yeniden teşkilâtlanma
ve modernleştirme çalışmaları için ayrılan 1
milyar 600 milyon lirayla birlikte, toplam öde
nek 11 milyar 100 milyon lirayı bulmaktadır.
Halen dış askerî yardım olarak Amerika,
Almanya, İtalya ve Kan a da'd an yardım gör
mekteyiz. 1947 yılından beri bu yardım devam
etmektedir. Bugüne kadar alman yardım mik
tarı 3 milyar 20 milyon dolardır. Dış askerî yar
dımların savunma gücümüzü destekleyen, ge
liştiren bir faktör olduğu muhakkaktır.
Bizim bu seneki savunma bütçemiz de diğer
seneler gibi, bir asüer kişiye bir senede düşen
harcama Bulgaristan, Yunanistan gibi bâzı kü
çük komşularımızla mukayese edildiği zaman
düşük olduğunu görmekteyiz.
Bu yıl ayrılmış olan bütçe ödenekleri Silâh
lı Kuvvetlerimizin yatırım faaliyetleri, silâh ve
gereç temini, sefer stoklarının ikmâli gibi ih
tiyaçları tam olarak karşılanmasa bile, Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin ileriye ve iyiye doğru gi
dişinde önemli hir merhale teşkil edeceği inan
cındayız.
Değerli senatörler;
Türk Silâhlı Kuvvetleri memleket hizmeti
ne kıymetli hekimler vermiş ve halen de ver
mektedir. Askerî hekimlerin yurt sathında Mil
let sağlığına katkıları büyüktür.
•Bir seneden beri yeni binasında çalışmaya
başlayan Gülhane Tıp Akademisi, modern te
sisleriyle Türkiye'mizin en iyi ve güvenilir bir
sağlık müessesesidir. Bir eğitim kurumu olan
Gülhane Tıp Akademisi aynı zamanda bir kan
ser araştırma ve tedavi merkezi; bir hemşire
sağlık koleji ve sağlık okulunu bünyesinde top
layan bin yataklı bir tatbikat hastanesidir.
Modern tıbbî araç ve gereçlerle donatılan
bu müessese çok değerli ve dünya çapındaki
tıp mensuplarını da .bünyesinde toplamış 'bulu
nuyor. Ciddî, disiplinli ve bilgili çalışmalarıyle
dünyaya ün salmış olan bu millî müessese men
suplarını Yüce Senatonun huzurunda takdir ve
tebrik ederim.
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Örnek bir kuruluş olan Ordu Harita Genel
Müdürlüğünün çalışmaları da takdire şayan
dır. Türk Silâhlı Kuvvetleri dışında Devletin
diğer sektörüne de birçok hizmetler yapmakta
olduğunu memnuniyetle görüyor ve bu teşki
lâtımızı Türkiye'nin kalkınmasına yaptığı kat
kıdan dolayı kutluyoruz.
,Sayın Senatörler; konuşmamı tamamlarken,
«Dengeli ve karşılıklı kuvvet indirimi» yolun
da başlayan temasları; Milletçe tam bir uya
nıklıkla izlemek zaruretini .belirtmek isterim.
1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki Millî Güven Partisi Grubunun
görüşlerini, kısa olarak yüksek
huzurunuzda
arz etmiş bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım; sözlerimi bir dilek
le bitiriyorum.
Yüksek okul ve üniversitelerimizden mezun
olan binlerce gencimiz, 'bilhassa teknik öğre
nim görmüş olanların dışındakiler, arzu ve is
teklerine rağmen, yedeksubay tıkanıklığı dolayısıyle yıllarca askere alınmamaktadırlar.
Kamu sektörü ve özel sektör, askerliklerini
yapmadıkları gerekçesiyle gençlerimizi acılan
sınavlara veya memuriyetlere kabul etmemekte
dirler. Bu gençlerimiz birkaç yıl yine ailelerine
yük olmakta, ve işsiz kalmaktadırlar. Bu hal
bir aydın işsizliğine yol açmaktadır. Bu duru
mun düzeltilmesini ve gençlerimizin askerliğe
çağıılmcaya kadar işsiz kalmamalarının çaresi
nin bulunması şayanı arzudur.
Değerli arkadaşlarım; şahsım ve Grubum
adına Yüce Senatoyu ve şanlı Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin bütün mensuplarını sevgi ve say
gılarla selâmlar, Bütçenin vatanımıza ve Mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
(Alkışlar). '
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adma sa
yın Akif Tekin, buyurun.
A. P. GRUBU ADINA AKİF TEKİN (An
talya) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın
üyeleri, muhterem Millî Savunma Bakanlığı er
kânı ;
Huzurlarınıza Adalet Partisi Grubu adına,
Millî Savunma Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçe
tasarısı hakkında görüş ve temennilerimizi arz
etmek üzere çıkmış bulunuyoruz.
Sayın senatörler, bugün dünyada, bildiğimiz
Doğu ve Batı bloklarından başka Cin Halk
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Cumhuriyeti ile Avrupa'nın ekonomik
gücü
ayrı ayrı birer blok halinde kendini
hissetir
mektedir. Batı ve Doğu blokları arasında bir
siyasî yumuşama başlamış ve netice olarak da
müzakerelere kaçlar varmış bulunmaktadır. Do
ğu ve Batı'da yumuşamanın değişik anlamlar
da olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Sovyet
ler Birliği, hem yumuşama teklifleri yapmak
ta, hem de bir taraftan da askerî gücünü dur
madan artırmaktadır. Savunma ile siyasî yu
muşamanın birbirine sıkı sıkı bağlı olduğu
unutulmamalıdır.
Sovyetler, sosyalizm, özel teşebbüs ve de
mokrasi kavramalarının birbiriyle
uzlaşması:
şeklinde, derinlemesine bir yumuşamadan ya
na olmamaktadırlar. Dünya politikasını, dayan
dırdıkları komünist öğrenime sadık kalmakta
dırlar. Memleketimizdeki bâzı siyasî partilerin
umduğu gibi sosyo - demokratik ilkelere tâviz
vereceği kanaati mevcut değildir. Sovyet Rus
ya kendi bünyesinde sosyal ve ideolojik yumu
şamaya yol açar diye, proleter egemenlik ilke
sini, Batı demokrasilerinin siyasî ve medenî
ö z gü r 1 ük 1 e r i yi e b a ğ d a ş ti r a m az.
Komünist milletler kendilerinin gireceği ge
nel bir savaşı reddederler. Ancak diğer bütün
araçlarla sınıf, ırk ve milliyet kavgası yaptır
mayı baıış içinde birlikte yaşama olarak dü
şünürler ve yaparlar; yani «savaşa bayır; ge
rillaya evet» formülü Doğu ve Batı blokları
arasında yumuşama içinde mütalâa edilirler.
Lcnin'den bu tarafa «Banş içinde birlikte
yaşama.» deyimini, komünistler arasında Kruşçef ünlü kılmış ve Batı içinde savunma gücünü
yıpratmak üzere kullanmıştır. Daha sonra Bre.jnev, proletarya ile 'kapitalizm arasında sınıf
barısı olmayacağı gibi, ideolojik alanda da 'ba
rış içinde birlikte yaşamanın mümkün olama
yacağını belirtmiş; daha açık olarak da ezilen
lerle ezenler, sömürülenlerle sümüı enler ara
sında barış içinde bitlikte yaşamanın mümkün
olamayacağını ilân etmiştir.
Komünist ülkeler, yumuşama ilkesinin dün
yanın her tarafında aynı şekilde uygulaması
lâzım geleceği fikrinde de değildirler. Meselâ
Avrupalılık tutkusu olan Sovyetler Birliği, Or
ta Avıupa'da bir barış görüşmesi ve anlaşma
sı yapmak lüzumunu duymaktadır. Ancak; Or
ta Doğuda, doğu Asva'da, Lâtin Amerika'da ve
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Afrika'da, yumuşamayı, silâhlı bozgunluk
lar çıkarmak, sivil savaş ve soğuk harp yapma
şeklinde anlatmakta ve tatbik etmektedir. Böy
lece barış içinde yaşamanın, harp dışında, her
türlü mücadele anlamında olduğu anlaşılmak
tadır. Bu izahata göre ancak NATO Paktının
kuvvetli bulunması, yumuşama
siyasetinin
müspet olarak neticelenmesine yardım edeceği
anlaşılmaktadır.'
Bu mütalâalarımızın ışığı altında, son ya
pılan Kuzey ve Güney Vietnam aracındaki ateş
kesilmesi anlaşmasının, içlerinde vukuu muhte
mel sivil savaşa ne dereceye kadar, müessir
olup olmayacağı zamanla anlaşılacaktır.
«Stratejik silâhların kısaltılması (SALT an
laşması) Amerika Birleşik Devletleriyle Sov
yet Rusya arasında imzalanmış bulunmakta
dır. Anlaşmaya iki kısım eklenmiştir. Birin
cisi füzesavar füze sisteminin kısıtlanması, ikin
cisi de stratejik hücum silâhlarının kısıtlan
ması hususlarıdır. Anlaşmanın daimî olmadığı
ve beş seneyi kapsadığı, askerî yönü yanında
siyasî yönünün de bulunduğu anlaşılmakta; bu
anlaşma yapılırken, Sovyet Rusya stratejik
üstünlüğe sahip Amerika'nın stratejik
silâh
larla memleketini tahrip etmesi ihtimalini or
tadan kaldırmayı; Amerika da, mukabelede bu
lunacağı stratejik silâhların yok edilmesini
önlemeyi düşünmüşlerdir.
Nihayet, her kuvvet artışının siyasette kııllanilecek bir güç artışı olmadığı her iki taraf
ça da anlaşılmaya başlanmış; netice olarak nük
leer çağ, kendi yarattığı tehlike ile gölgede kal
mış bulunmaktadır.
Şimdi bütün mesele Sovyetlerin bu anlaşma
ya uyup uymayacağı düşüncesidir. Şu kadar ki,
bu anlaşmayı bozmak isteyen sadece anlaşmayı
bozmakla kalmayacak, geniş siyasî ilişkileri de
bozmuş olacaktır. Bugünlerde, öngörüşmeleıine başlanacak olan, karşılıklı ve dengeli kuv
vet indirimini doğuran birçok siyasî önemli
diplomatik olaylar vukua gelmiştir. Federal Al
manya - Sovyet Rusya, Almanya - Polonya ve
Berlin ile ilgili anlaşmalar yapılmış, Xixonı
Moskova'ya giderek stratejik silâhların kısıt
lanması andlaşmasını imzalamış ve nihayet de
karşılıklı ve dengeli kuvvet indiriminin ele
alınması istenmiş bulunmaktadır.
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Kuvvet indirimi çok karmaşık bir mesele I Çin'e karşı bütün menzillerde esnek ve elasti
dir. Çünkü bir veya iki milleti alâkadar etme
ki olarak kullanabilecek -SıS - 11 füzelerini yap
mekte, birçok milletleri ilgilendirmektedir.
maya başlamış ve daha büyük füzeleri de ata
NATO ortak savunmasına katılan milletler, in
bilecek silâhları da inşa etmeye çalışmaktadır.
dirim bölgesinde olsalar da olmasalar da, den
Denizaltından atılan füzeler yönünden Sov
geli kuvvet indirimi sorunu ile karşı karşıya
yetler Birliği geride kalmış, yeni yaptığı (Y)
kalacaktır. Bu konuşmalarda netice almak için,
sınıfı balistik füze denizaltı gemilerini artır
NATO ittifakını koruyarak ve kuvvetli tuta
makta, az ve yetersiz olan stratejik bombardı
rak, masaya oturmalı, tek taraflı kuvvet indiri
man uçakları yerine modern uçaklar yaparak
mine yanaşılmanıalıdır. Böylece Sovyetler Bir
iki ilâ üç yıl içinde bunları çoğaltmaya çalış
liğinin NATO ittifakını veya ittifak üye
maktadır.
lerinden birini her çeşit siyasî ve askerî baskı
altında tutabilecek duruma getirmemelidir.
Hulâsa olarak, stratejik alanda Batı, Rus
ya'nın sabit stratejik silâhlarına sabit üslerÇin'in bir blok haline gelmesi suretiyle Asden havalanan yetersiz bombardıman uçakları
ya'daki durumun gelişmiş olması, Sovyetler
na karşı, seyyar olarak gemilerden ve denizalBirliğinin Avrupa'daki askerî durumunu zayıf
tılardan atılan füzelerle ve uçak gemilerinden
latacağı niteliğini taşımamaktadır. Rusya güç
havalanan modern stratejik bombardıman taylenmesini, ordularını güçlendirmek ve savunma
yareleriyle daha üstün durumda bulunmakta
imkânlarını artırmak suretiyle temin edeceğini
dır.
düşünmektedir. Aynı zamanda yumuşama ve
Rusya dünyadaki çıkarlarını artırmak ve
kuvvet indirimi siyaseti ile iyi görünerek Ame
Sovyet politikasını desteklemek amacıyle deniz
rika'nın Avrupa'dan ve NATO'dan kuvvetleri
kuvvetlerini yeniden kurarak geliştirmekte
ni azaltmasını temin etmek, bunun yerine Av
dir. Kendi sınıfında dünyanın en güçlü savaş
rupa'da egemenlik temin edeceği Avrupa gü
gemisi olan Krivat destroyerinin inşası ile tez
venlik sistemini kurmayı tasarlamaktadır.
gâhta olan ve uçak gemisi inşaatı olduğu zan
nedilen büyük bir geminin yapımları ilerlemek
Sovyetler, Çekoslavakya buhranından son
tedir.
ra kendilerinin ve müttefiklerinin askerî güç
lerini çoğaltmaya karar vermiş, kara kuvvet
Stratejik nükleer sakini gücü arasında say
lerini klâsik ve nükleer silâhlarla, güçlendir
dığımız balistik füze atan (Y) sınıfı denizaltımiştir. Elinde bulunan 225 tümenlik kuvvetin
larmdan başka, Deniz Kuvvetleri için, her tür
c
/c SO'ini NATO karşısında, % 20'sini de Cin
lü deniz harekâtında kullanılmak üzere, eski
Halk Cumhuriyeti karşısında bulundurmakta
tip denizaltılar yerine, nükleer istimli denizaltı
dır. Ordusunu devamlı olarak nükleer ve klâ
lar yapmaktadır. Bu suretle de «Denizlere hâ
sik silâhlarla araç ve gereçlerle, amfibik zırh
kim olan dünyaya hâkim olur» deyimine ehem
lı araçlarla T - 62 tankları ve geliştirdiği yeni
miyet vererek, kuvvetlendiği .nispette açık de
tip tanklarla, füze atıcı hareket edebilir ram
nizlere çıkmaya ve denizlere yayılmaya çalışpalarla teçhiz etmekte, kumanda ve eğitim sis I tığı anlaşılmaktadır. Rusya'nın en kuvvetli fi
temlerini modernleştirmeye devam etmektedir.
losu NATO'nun kuzey kanadında bulunan ku
Böylece hareket kabiliyetini ve ateş gücünü
zey filosu dur. Bu filo Murmanks limanında üs
ve vurucu kuvvetini artırmakta ve kara kuv
lenmiş dört filo halindedir. Her filoda bir piya
vetlerini destekleyen uçakları da modernleştir
de tugayı ve ayrıca Murmanks limanında üs
meye çalışmaktadır.
lenmiş biri amfibik iki piyade tümeni de bulunStratejik alanda, ise, Batı ile eşitliği sağla I maktadır. Norveç Denizine sekiz saldırı grubu
ile saldırı yapabilecek durumdadır. Grönland,
maya çalışma çabasındadır. Hareket kabiliye
İzlanda, İngiltere hattı ileri savunma hattı ha
ti olmayan kıtalararası balistik füzeleriyle
lindedir.
Amerika Birleşik Devletlerini 1/3 nispetinde
geçmiş ve 500 adet de Batı Avrupaya karşı kul
Denizaltı füzeleri ile NATO hedeflerine isa
lanacağı orta menzilli füzeleri mevcut bulun
bet kaydedebil meleri ancak Norveç Denizinden
maktadır. Ayrıca yeni geliştirdiği, Batıya ve I çıkmaları ile mümkündür. Ancak hava korun342 —
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masını yapacak avcı uçaklrarndan ve uçak ge
misinden mahrum bulunduğundan NATO Kuv
vetleri ile arasında stratejik dengesizlik mev
cut bulunmaktadır.
Akdeniz'de; Mısır'ın İskenderiye ve Port
Sait limanlarından ikmallerini yapan, Tunus
kıyıları ile Girit açıklarında bulunan 35 - 75 ge
milik bir filoları bulunmaktadır ve bunların
içinde olan, adetleri 10'u bulan denizaltıları
Cebelitarık Boğazı vasıtası ile Akdeniz'e gel
mektedir. Bu filo Amerika'nın 6 ncı Filosundan
çok zayıf bulunmakta, deniz üstü gemi adetle
ri ile İtalyan Donanması gemilerinden az du
rumdadır. Bu filo stratejik bir hücum olanağın
dan yoksundur. İkmal ve takviye alma bakı
mından, boğazlarla Cebelitarık Boğazına bağlı
dır. Bunlar elinde olmadıkça dar bir harekât
sahası olan Akdenizde mahsur kalarak zararsız
hale gelebilir. Orta - Doğu'da ve Şimali Afri
ka'da, sosyalist hükümetleri, bu bölgede geril
la hareketlerinin, El - Fetih gibi gerilla eğitim
merkezlerinin desteği durumundadır.
Sovyetler Birliği, limanlarından faydalan
mak için Yugoslavya'dan müsaade istemektedir.
Temini halinde, filolarını daha büyük
çapta
tutabilir. Uçak gemileri olmadığından, hava
kuvvetlerini Kahire Havaalanında üslendirmiş,
bunun yetersizliği karşısında da Mısır'ın güne
yinde Avsan'da ve diğeri İskenderiye'de olmak
üzere yeni hava üsleri kurmakla meşguldür.
Böylece Akdeniz'de kuvvetlenmeyi hedef alan
bir çalışma içindedirler.
Sayın senatörler; Türkiyemiz stratejik ve
jeopolitik bakımdan dünyanın en ehemmiyetli
bir parçasını işgal etmiş bulunmaktadır. Bu
yüzden tarih boyunca parçalanmak, koparılmak
ve ufalanmak istenmiştir. Bu sebeple de üze
rinde çeşitli ideolojik ve politik oyunlar oy
nanmış ve entrikalara sahne olmuş bulunmak
tadır. 19 ncu Asırda Osmanlı İmparatorluğunu
parçalamak, Boğazları ele geçirip ılık denizlere
inmek için panislavizm, panhelenizm kurulmuş,
çalışmaya başlamış, Kırım Savaşından sonra da
zamanımıza kadar, memleketimizi bölme ve
yutma siyaseti güdülmeğe başlanmıştır. O za
mandan bugüne kadar Türkiye'nin parçalan
ması için yaratılan sebeplerin hepsi sunî ola
rak meydana getirilmiştir.
Memleketimiz komünistler tarafından El Fetih gibi eğitim merkezlerinde yetiştirilmiş, si

1.2.

1973

O : 3

lâh ve teçhizatlandırılmış şehir ve kır gerillacı
larının hareketlerine, bölücülerin faaliyetlerine
az da olsa sahne olmuş bulunmaktadır. Hepi
miz şurasını bilmeliyiz ki; bu sivil savaş komü
nist milletlerce yukardan beri anlata geldiğimiz
yumuşama ve sulh içinde birlikte yaşama politi
kaları içinde mütalâa edilmektedir ve onlar için
dostluk içinde yaşamaya aykırı düşen hiçbir ta
rafı da bulunmamaktadır, Millî varlığımızın ko
runması için bu hususlarda çok dikkatli olun
ması ve birlikte hareket edilmesi lüzumlu ol
maktadır.
Türkiye'deki şehir ve kır gerillacılarının,
halkların var oluşunu söyleyenlerin, bölücüle
rin, anarşistlerin maksat ve hedeflerini, dıştan
nasıl idare edildiklerini, eğitildiklerini, silah
landırıldıklarını derinliğine bilen Ordumuz,
Örfî İdareye verdiği unsurları ile bunları yok
etmesini bilmiş ve başarıya ulaşmıştır.
Örfî İdare mahkemelerinin, bunların strate
jilerini, taktiklerini, metotlarını ve sloganlarını
bilerek cezalandırmaları hususu sivil mahkeme
lere nazaran şayanı takdir görülmüştür. Bu ör
neğe göre. Hükümetin diğer unsurlarından da,
bu dikkatli faaliyeti göstermelerini istemek
hakkımızdır.
Sayın senatörler; Millî Savunanı Bakanlığı
1978 Malî Yılı Bütçesi huzurlarınıza 9 500 000 000
lira olarak gelmiş bulunmaktadır;
Program
Bütçe sistemine göre 6 program, 44 altprogram
ve 84 faaliyet ve proje üzerinde hazırlanmış
tır. c/c 16,93 nispetinde bir artış vardır. Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânında kalkınma ile
^y;!lî güvenlik arasında kaynakların dengeli
kullanılması ele alınmış, netice itibarı ile güven
lik içinde kalkınma esası kabul edilmiş bulun
maktadır.
Ayrıca savunma gücünün modernleştirilme
si kalkınma şartlarının biri olarak benimsen
mektedir. Silâhlı Kuvvetlerimizin hedeflerine
ulaşabilmesi için kabul edilen 1601 sayılı Kar unla bütçe ödenekleri dışında 10 yılı kapsa
yan bir devre içinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
yeniden teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçleri
ni M modernleştirilmesi için kaynak tahsis edil
miştir. Kısaca EEMO denilen reorganizasyon ve
modernizasyona bu sene 1 600 000 000 lira ay
rılmış ve bunun ilâvesi ile bütçe 11 100 000 000
lir:" yi bulmuştur.
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Şimdiye kadar alman ve yekûnu 3 020 000 000
doları bulan dış yardım bundan sonra da de
vam edecektir. Bu suretle bütçe Bütçe Kanunu
ile kabul edilen miktar REMO Plânından bu
s- - t, tahsis edilen miktar ile .alınacak dış yar
dımlardan meydana gelmektedir.
1973 malî yılı Bütçesinin bir idame bütçesi
çerçevesinden çıkarak Silâhlı Kuvvetleri geliş
tirme bütçesi haline gelmesini memnuniyetle
görmüş bulunmaktayız. Bütçede Kara Kuvvet
lerinin, Deniz Kuvvetlerinin ve Hava Kuvvet
lerinin savaş gücünü artıran
programlarına
c
/c 4-8,5'inin ayrılmasını millî güvenliğimiz adına
memnuniyet verici olarak kaydetmekteyiz.
REMO özel plânından bu sene tahsis edilen
para ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine dış
yardımlardan alacağımız silâhlardan başka mo
dern silâh alımına harcanmasını ve bu m ey an
da Hava Kuvvetlerine 40 phantom uçağının ve
30 uçaksavar bataryasının alınmasını yerinde
karşılamaktayız.
Ordumuzun, dış yardımlardan alınacak si
lâhlarla hareket kabiliyeti, ateş gücü, vurucu
kuvveti artırılmalıdır. Bugün modern ordular
da kara. ordusunun dahi uçar hale getirildiği
unutulmama] ıdı r.
Silâhlanınız NATO standartlarına
uygun
olmalı, eğitimimiz, bilhassa muharebe eğitimi,
yine NATO standartları seviyesinde olmalıdır.
Dış yardımlar hep silâh bakımından olmuş.
harp -sanayiinin kurulmasına yöneltilmemiştir.
Dış askerî yardımların azalması veya tamamen
kaldırılması halinde ihtiyaçlarımızın ya satın
alınması veya imal edilmesi gerekecektir. İmal
etmenin satın almaktan daha ucuz olacağı şim
diden hesaba katılmalıdır.
İkmal Başkanlığı Sanayi Dairesince harp
sanayii kurulması etüt ve çalışmalarının yapıl
dığını biliyoruz. Bu sanayinin komple savunma
sanayi olması ve yan sanayinin de kurulması
şeklinde ele alınmasını ve dış askerî yardımlar
dan da istifade edilmesi lüzumuna inanıyoruz.
Hava sanayimin kurulması Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda öngörülmüş bulunmaktadır. Hava
•Kuvvetlerini Güçlendirme Yakfımn, kurulacak
bu sanayiye öncülük etmesini takdirle karşıla
maktayız. 3 milyar lirası vakıftan olmak üze
re 7 milyar lira ile 10 yıllık ıbir devre, içinde ku
rulması planlanmakta olan ve 200 uçak imal
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edeerk, sivil uçak ihtiyaçlarını da karşılayacak
şekilde kurulan bu dev sanayi millî iftiharları
mızdan biri olacaktır.
Deniz Kuvvetleri için fabrika mevcut bu
lunmaktadır. Fabrikaların daha da genişletil
mesi ile. bütün silâh ve teçhizatı ile birlikte harp
gemisi yapımına geçilmeli, Vakfın çalışmaları
da buna yönelmelidir.
Hafif silâhların ve mühimmatın yapıldığı
memleketimizde ağır silâh ve top yapımı da
ehemiyetle ele alınmalı. Ordumuzun ihtiyaçları
nın karşılanmasında karma, ekonomi düzeni
içinde özel sektörden de faydalanılması plan
lanmalıdır.
Bugün artan nüfusumuz ve yeni yetişen genç
sayısı her ihtiyacından fazla olmaktadır. Kay
nak ile ihtiyaç arasında artan farkın muayyen
bir eğitimi gördükten sonra Devlet sektörüne
aktarılması düşünülmelidir. Mukaveleli subay
istihdamı muvazzaf subay mahrutunu temin
eder ve Devlete ucuza mâlolabilir. G-arpta ve
bilhassa Amerika'da böyledir. Ancak, dikkatli
hareket edilmeli, sonunda bu subayların muvaz
zaf subay olmaları durumuna düşülmemelidir.
Yabancı ve yerli askerlik şubesi tefrikinin
kaldırılması ve askerlik şubelerinin azaltılması
nı yerinde bulmaktayız. Askerliği yaptıktan
sonra yaş haddine kadar olan yoklamaların da
kolaylaştırılması lüzumuna kaniiz.
Silâhlı Kuvvetlerin yurt kalkınmasını etki
leyen faaliyetleri önemli bir yer işgal etmekte
dir. Okuma yazma okullarında eğitim gösteril
mesi, asker çağındaki erkek gençlerin bütünü
nün sağlık kontrollarının, tedavilerinin, aşıla
rının yapılması. Harita Genel Müdürlüğü vası
tası ile bakanlıkların, Devlet kuruluşlarının
yurt kalkınmasında kullanılmak üzere gerekli
harita, plân ve hava fotoğraflarının temini, er
lerin gördükleri eğitim yolu ile sivil sektöre de
vamlı kalifiye işçi yetiştirilmiş olunması, döner
sermaye ile Gölcük'te, Taşkızak'ta sivil sektö
rün ihtiyacı olan gemilerin yapılması, Hava
Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilen döner
sermaye ile Kayseri, Malatya fabrikalarında si
vil. sektöre ait uçaklara bakım, tamir, revizyon
ve imalât yapılmasını lüzumlu ve yerinde gör
mekteyiz.
İnşaatı senelerce süren Güllıane Tıp Akade
misi binası, nihayet biterek hizmete açılmış bu344 —
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lunmaktadır. Ancak, yardımcı sağlık personeli
kadrosuzluk yüzünden eksik bulunmaktadır.
Bu hastanenin kuruluş eksikliklerinin bir an
evvel giderilmesi hususunu belirtmek isteriz.
Bir programa bağlanarak yapılan karargâh bi
nası, kışla, askerlik şubesi hastane ve lojman
yapımı çalışmalarını yerinde bulduğumuzu kay
detmeyi lüzumlu buluyoruz.
Sayın senatörler; konuşmamız içinde blok
ların ordularını nasıl modernize ettiğini kısaca
anlatmış, buna göre bizde de bütçe ve yardım
dışında REM O Plânı ile Ordumuzun modern
leştirilmesi adımının atıldığını şükranla gör
müş bulunuyoruz. Şu kadar ki: Bütçe, program
bir bütçe olarak, yani hizmetin ve projenin kar
şılığı olarak Bütçeye para konarak hazırlandığı
halde, Komisyonda 84 ncü maddeye göre Büt
çenin tümü üzerinde % 10, 1 nci maddesine gö
re 6 önemli harcama kaleminde % 6,5'luk bir
indirim yapıldığı görülmektedir. Bu suretle
toplam 1 413 000 000 liranın kısıldığı hesap
lanırsa, Bütçenin 9 687 000 000 lira değil,
8 087 000 000 lira okluğu ve böylece de 1972
Bütçesinden de «şâğı indirildiği anlaşılmakta
dır. Bu durum karşısında birçok hizmetlerin gö
rülemeyeceği kanaati belirmektedir. Meselâ
REMO Plânının tatbik edilemeyeceği gibi. Bu
hususun dikkate alınmasını yüce Senatoya arz
etmek isterim.
Sözlerime burada nihayet verirken 1973 Ma
lî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin Türk
Milletine ve kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize
hayırlı ve başarılı olmasını Adalet Partisi Gru
bu adına candan temenni eder, yüce Senatoya
saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. H. P. sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Muzaffer
Yurdakuler,
Millî Birlik Grubu adına konuşmak üzere bu
yurunuz.
M. B. GRUBU ADINA MUZAFFER YUR
DAKULER (Tabiî Üye) — Saym Başkan, sayın
senatörler, Silâhlı kuvvetlerin saym temsilcileri;
Devletimizin güvenliğini,
sağlayabilecek
güç.te bir silâhlı kuvevtin, 'kurulup idame ettirilımesi cihetteki yurdumuzun jeopoletiği ve dün
yanın içinde bulunduğu şartlar dikkate alın
mak, aynı zamanda makûl bir harcama tavanı
tespit edilmek suertiyle mümkün olur.
Bu arz edilen hususun gerçekleştirilebilm'esi için, yurdumuzun güvenliği ile ekonomik kal
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kınması arasında ,ahenkli bir dengenin kurul
ması şarttır.
Takdir Duyurulacağı üzere, eikonoımiJk kal
kınma ile millî güvenlik, birbirinden ayrılması
mümkün olmayan faktörlerdir.
Saym senatörler, jeopolitiğimizin, ulusal
politikamızın tanziimcisi okluğunda hepimizin
müttefik bulunduğuna kaniiz.
Vatanımızın coğrafyası ve şartları, bizi uya
nık bulunmaya, gelecek saldırılara karşı koya
cak güçte olmaya zorlamaktadır. Atıl ve batıl
davranış şu coğrafyanın yapısı ile bağdaşmaz.
Anca'k, arz olunan yurdıumuzun güvenliği ile
ıcıkonomiık kalkınması arasındaki dengenin tayi
ni, dünyanın bugünkü politik ortamında, yur
dumuzun mâruz kalacağı muhtemel tehdit ve
saldırı derecesini doğru olarak tespitle müm
kündür.
Bir şeyi tartışmadan peşlin hükmü söylemek
abestir. Buna rağmen yine de peşinen söyleye
ceğiz ki; bu gün bize yönelen dış tehdidin öl
çüsü eski yıllar seviyesinde değildir. Çünkü he
pimizin malûmu olduğu gibi, Batı - Doğu ara
sındaki buzlar çözülmeye bağlamış, anlaşmaz
lıkların çoğu büyük ölçüde halledilmiştir.
Amerika Rusya ile olan
münasebetlerini
büyük bir ticarî anlaşma ile düzene soıbmuş; Vietnaım Savaşını durdurmuş, barış sağlanmıştır.
Federal Almanya meselenin üzerine cesaret
le yürüyerek Doğu ile münasebetlerini iyi so
nuçlara bağlamıştır.
Amerika - Çin, Japonya - Rusya münasebet
leri olumlu bir safhaya ulaşmıştır.
Romanya, bütün dünya ile iyi münasebet
ler kurarak, cesur ve bağımsız bir politikanın
patentini elinde tutmaktadır. Orta - Doğu'da,
Arap - İsrail anlaşmazlığının iyi bir sonuca
ulaşması yakın görülmemekle beraber, tehli
ke eskisi kadar büyük değildir.
İşte bütün bu durumlar muvacehesinde, Tür
kiye'ye karşı olan tehditlerin had safhada ol
duğunu iddia etmek mümkün değildir.
Bu sebeplerle durumdan faydalanarak bu
sükûnetli devreyi lebde kullanmalıyız. Artık
anane haline getirildiğimiz
düşünce ve alış
kanlıklardan vaz geçip Silâhlı Kuvvetler ku
ruluş bünyesinde gerekli değişiklikleri yapacak
cesareti göstermeliyiz.
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Bu seJbeple reorganizasyon ve .modernizas
yon (KEMO) pilânmm yürürlüğe konduğu bu
dönemde meselelerim cesaretle çüzünıleneceğini üımidederiz.
Sayın senatörler, Türkiye millî politikasının
dUhamını, Büyük Atatürk'ün koyduğu Yurtta
Cihanda Sulh» ilkesinden almaktadır. Ancak
bunun tatbikatının da cenge hazır olmakla ge;rçjeıkleş'tirileoeğini bilmektedir ve yine bilmek
tedir kli, bunlar kendisine verilecek her gö
revi haşarı ile yapabilecek, vurucu gücü üstün
bir silâhlı küvete sahib olmakla sağlanır.
Değerli arkadaşlarını; Türk Silâhlı Kuvvet
lerin verilecek görevleri yapabilmesi için lü
zumlu para kaynağı, öncelikle millî bütçeler
den, kaynaklarımızın yetmediği kısımlarda da
plânlanan askerî yardımlardan tetmin olunmak
tadır. Bu yardımlar, başta Amerüka olmak
üzere Federal Almanya, İtalya ve Kanada'dan
geliyor.
Dış yardımların savunma gücümüzü destek
leyen, geliştiren bir faktör olduğu muhakkatır.
Bir gün bu yardımların aksaması, azalması
veya tamamen kesilmesi ihtimallerinin gözönünde tutularak destek olanaklarının yurt içinden
geliştirilmesine önem verildiğini görmek hepi
mizi memnun etmiştir.
Silâhlı Kuvvetlerin muhtaç bulunduğu harp
silâh ve araçlarından büyük bir kısmının bakımı
ve imali ağır sanayie, dayanan bir altyapının
kurulması ile mümkündür.
Askerî yardımların azalması veya tamamen
kesilmesi halinde ortada satın alma veya imal
etme gibi iki alternatif görünüyor.
Teknolojinin hızla gelişmesi, elde'ki silâh,
araç ve gerecin hızla demode olması mahzuru
nu doğurmakta ve bizleri bunların yenileştiril
mesi zarureti ile karşı karşıya bırakmaktadır
H>ı* süu yeni milyar 7 ar harcamak mümkün
değildir. Bu sebeble millî sanayi yanında kuru
lacak harp sanayii ile ihtiyaçları karşılamanın
gerek malî kavn aklarm israfını önlemesi, erecek
istihdam kapasitesini arttırması ve böylece yurt
pV^om^^.p vartılacak büvük katkı dolavısıyle.
Hükümetin yurtta imal etme alternatifini seç
mesi çok isabetli olmuştur. Ancak, pazarı yalnız
T'-ir-kive'nin olacağı belirli silâh ve araçlar ya
pan bir harp sanayiinin kurulması konusunda
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ço'k titiz davramlması gereğine işaret etmek is
teriz.
'Sayın Senatörler; devamlı münakaşa konusu
olan, yalnız bizde değil, bütün dünyada müna
kaşa konusu olan NATO üzerinde de bir mik
tar durmak isteriz. İkinci Cihan Savaşı sonra
sında ortaya çıkan tehlike ve tehditler, Batı Av
rupa ülkelerini müşterek bir endişeye ve bu
nun neticesi müşterek korunma çareleri ara"*a sevk etmişti. Böylece NATO ittifakı mey
dana gelmişti.
Tür'kiye bu ittifaka neden girmiştir Bu
nun geniş araştırmasını yapmak .meseleyi alleriik hale getireceği için birkaç noktaya temasla
yetineceğim.
Türkiye'nin, bu ittifaka girmesinin sebeple• nm basında mâruz kaldığı tehlikeler ve tah"1'tle1* srelir.
Muhte^m arkadaşlarım.; gücün kâfi gelme-145.; ye-de. bu srüeü îtti fa W ar1 a takviye, elbette
H vazgeçilmez bir kuraldır. Çünkü, kuvvetleHn yayılmasını ancak kuvvetler önler. NATO'
mm bidayette sağ^dığı kuvvet dengesi ve ato
mik üstünlük hu bölgede barış ve istikrarın en
önemli bir unsuru olmuştur. Çünkü, mevcut
atomik potansiyel güç caydırma etkisini göster
miş, NATO ülkeleri, Amerika'nın inhisarında
bulunan, cok üstün atomik güce davanan, bu
kesin mukabele ve kitle tahrip stratejisinin et
kisi ile uzun süre rahatlık içinde bulunmuşlar
dır ve bu dönemi lehlerine kullanmışlardır.
:

Biz de aynı rahatlıkdan faydalanmakla be
raber, sükûnetle geçen bu dönemi takip edilen
vanlış politika yüzünden, Amerika ile yarış
edercesine, ona derik kuvvetleri NATO emrin
de ayakta tutmak yüzünden, yurt ekonomisi le
hine kullanamadık.
Sayın Senatörler; NATO'nun stratejisi ne
dir?
Nü'kWr silâhlar Amerika'nın inhisarında
iken NATO stratejisi kifevî mukabele esasına
da.vamyor.du. Bu strateîide büvük knnvansiyonel güce sahip olan hasmın durumu dikkate alı
narak saldırıya karşı konvansiyonel mukavele
müddeti çok kıs a tutulmuştu.
Bu hal, muhtemel hasmı, elinde yeteri dere
cede nükleer silâh bulunmadısn için hareketten
men etmişti. Böylece bu strateji görevini yap
mış ve başarılı olmuştu.
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Sonraları, muhtemel hasım, aynı silâhlara
aynı nispetler içinde sahip olunca, nükleer üs
tünlük nükleer dengeye dönüştü. Netice olarak
kitlevî NATO güvenliğini sağlayan bir strateji
olmaktan çıktı. Artık, kudret kalmamıştı. Kud
ret kalmayınca, inandırıcılık vasfı da ortadan
kalkmıştı. Herkes bir başka şeye inanmakta idi.
ilk saldıran öleceklerin ikincisi olacaktı. İşte
bu gerçek karşısında. NATO yeni bir strateji
bulmak zaruretiyle karşılaşmış ve esnek muka
bele stratejisi böylece doğmuştur.
Esnek mukabele stratejisi gayesinin de, cay
dırma yoluyle bir savaşı önlemek olduğu söylenmıelktedir. Ancak, bu caydırma nasıl olacak
tır? Bu husus diğer müttefiklerde olduğu gibi
/bizde de kuşlku uyandırdı ve herkes kendi ba
şının çaresine bakacak diye NATO içinde bir
kırgınlık baş gösterdi.
Muhterem arkadaşlarım; gerçeği görmemiz
lâzım. Aslında vatanın her karış toprağını ken
di ülkesi gibi savunmayacak tezi ile ortaya çı
karak ittifakları suçlamak pek de insaflı bir
davranış sayılamaz. Çünkü, vatanın savunması
önce o vatanın çocuklarına düşer. Bu sebeple
ittifaklarda ortaklardan bâzıları için vatan olan
yerin, diğerleri için coğrafya parçası
olarak
adlandırıldığını unutmamalıyız.
Bu böyle olunca, NATO'nun, kanatlardaki
ülkeleri gereğinde feda edebileceğine de şaşma
malıyız. Hayır, feda edemez sözüne de inan ma
nı alıyız.
Şu halde asıl olan, fedakârlıkların ve ka
zançların mütekabiliyet esasına oturtulmasıdır.
Bugün NATO'mm hasmı saldırıdan tamamen
vazgeçirme gücüne s a hib olduğunu iddia et
mek mümkün değildir. Bu sebeple hasmı hare
kete geçirmekten sakınmak lâzımdır. Yani,
NATO'nun muhtemel
hasımlarını,,- kuşku ve
tehdit altında bulunduracak ve böylece boy öl
çüşmemiz mümkün olmayan nükleer saldırıları
davet edecek tedbirsizliklerden
kaçınmalıyız.
ü-erokiyorsa bunun için yeni politik ve askerî
tedbirlere başvurmalıyız.
Burada bir soru akla geliyor. NATO'dan çı
kalım mı? Grubumuz, hiçbir gün NATO'dan
çıkalım fikrini taşımamıştır; ama NATO'da eşit
şartlarda oturmanın zaruretime de daima inan
mıştır. Yine inanıyor ve tekrarlıyoruz ki, ne
NATO'ya kayıtsız şartsız bağlılık ve ne de muh
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temel hasımlara karşı kayıtsız şartsız düşman
lık, bağımsız ve ileriyi gören bir politika ile
bağdaşamaz.
NATO'dan
yararlandığımız bir gerçektir;
fakat NATO'nun da Türkiye
jeopolitiğinden
ve ulusumuzdan yararlandığı diğer bir gerçek
tir. Bu seibeplle öteden beri tekrarladığımız vıe
zannedildiği kadar yararlı olmadığına inanma
dığımız bâzı yardımların, paraya ilişkin olan
larını, ekonomimizi temelinden
güçlendirecek
endüstri malzemesi yardımlarına çevirtmıeliyiz.
Değerli senatörler, millî politikanın gerek
tirdiği istekleri ve imkânları bir kısmı ile
ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunlar gösteriyor
iki, Silâhlı Kuvvetlere millî bütçeden sınırlı
imkânlar sağlayaıbiliyoruz. İttifaklardan elde •
ettiklerimiz de muhtemel hasmın üstün gücünü,
sınırlardan itibaren kesin bir şekilde karşıla
yıp durduracak garantide değildir.
Araştırmalardan vardığımız sonuca göre;
bu politikanın temeli, yani anafikrd, imkân öl
çüsünde kendi varlığımızla yurdun savunulması
için başarı ile uygulayacağımız bir savaş dotktrinini seçimektir. Her savaş doktrini belirli bir
şekilde ve kendine has ilkelere, kural ve yön
temlere dayanır. Bunların belirleyici faktörü
kullanılan silâhlardır. Üstün silâhlar bulunup,
kullanılamadığı takdirde, tesirli stratejik ve
takdik. manevralardan faydalanmaktan başka
yol kalmıyor demektir.
Millî politikamız bizi, - istisnaları hariç, sınır dışı harplere sürüklemekten uzaktır. O
halde, yurdumuzu bütün derinliği içinde Bü
yük Atatürk'ün koyduğu savunma doktrinine
uygun biçimde kendi gücümüzle sürdüreeeğiımiz
satıh müdafası için kendine has nitelikte savaş
lar yapmak zorunda bırakabilir. Coğrafî yapı
mız, moral gücümüz, ulusumuzun cesur karak
ter yapısı bunu başarı ile sürdürmek imkânlarını
bize verecektir. Bu sebeple «esnek mukabele
stratejisinin» de bir gereği olarak, klâsik harp
doktrinine göre, Anavatanı bütün derinliğinde
savunabilecek ve gereğinde taarruzî görevleri de
başarı ile sürdürecek küçük fakat ateş gücü ve
hareket kabiliyeti üstün çevik bildikler yanında,
bölgesel savunmayı bütün yurt sathında millet
çe sürdürecek bünye ve nitelikte birlikler vücu
da getirilmesi ve ona ait organizasyonun yapıl
ması zarureti elle tutulur hale bugün gelmiş
tir.
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Bu kuvvetlerin donatımı, büyük bir kısmı ile,
ağır sanayie dayanan ulusal gücümüzden temin
edileceği için bu alandaki sanayi iktişaf edecek,
istihdam kapasitesi artacak ve ulusal ekonomiye
büyük ölçüde katkıda bulunulmuş olacaktır.
Sayın senatörler, Grubumuz, açıkladığımız
bu icaplar dolayısıyle, gerek millî savunma poli
tikası ve gerek Silâhlı Kuvvetler stratejisi he
deflerinin ulusal kalkınmayı destekleyecek bir
bütünlüğü de kapsamına alacak şekilde yurt içi
savunma doktrinini uygulayacak ve sınırlı taar
ruz! hareketleri başaracak olan Silâhlı Kuvvet
lerin bu görevler için yeniden örgütlendirilmesi
zaruretine inanmaktadır.
Buraya kadar zamanın imkânları içerisinde
ortaya koyduğumuz görüş ve düşüncelerimiz
bizlerde, uzun zanından beri hâkim olan fikirler
dir.
Elbetteki, en yeni bilgilerle dolu olan, Silâh
lı Kuvvetlerin değerli mensupları, ileri sürülen
bu görüşleri gerektiği ölçüler içersinde değerlen
direcekler, Silâhlı Kuvvetlerin Teşkilât ve bün
yesi konusunda zorunlu gördükleri değişiklik
tekliflerini, millî politikayı tespit ve Millî Sa
vunma politikasını tâyin edecek sorumlu ma
kamlara ulaştıracaklardır.
Bu çalışma ve değerlendirmelerde, büyük ön
der Atatürk'ün, Büyük Taarruzun ertesi yıldö
nümünde, Dumlupmar'da Türkiye için uygula
nacak millî sanayi ve ve millî savunma politi
kalarını belirleyen şu veciz sözlerinin esas alına
cağına inanıyoruz.
«Hiçbir medenî devlet yoktur ki, ordu ve
donanmasından evvel iktisadiyatını düşünmemiş
olsun. Bir ülkenin millî müdafaa gücü o ülke
nin millî sanayii ile mepsuten mütenasip ar
tar.»
Sayın senatörler, diğer bâzı konulara da kısa
kısa değinmek istiyoruz. Konuyu çeşitli yönle
re yaymadan sadece sosyal ve ekonomik bakım
dan. sağlayacağı faydalara işaretle yetineceğiz.
Toplumsal yapımızda sanayileşme ve sosyal
imkânlar yönünden dengesizlik hiçbir medenî ül
kede rastlanyacak seviyededir. Bu dengesizliği
gidermede alınacak birçok sosyo - ekonomik
tedbirler yanında askerî konuştaki birtakım dü
zeltmelerle de katkıda bulunulabilir.
Muhterem arkadaşlarım; Silâhlı Kuvvetlerin
okullar ve eğitim merkezleri gibi birçok mües
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seseleri tamamen Batıya yerleştirilmiştir. Bun
lar her yıl bütçeden aldıkları paraları Batının
zengin bölgelerine harcamaktadırlar. İnsaf ile
düşünelim. İstanbul'un, İzmir'in, Balıkesir'in,
Bursa'nın, Samsun'un, Anakra'nın buralarda bu
lunan okul ve eğitim merkezlerinin her yıl sarfettikleri milyonlara ihtiyacı var mıdır!
Devlet, son teşvik tedbirleri ile, birçok tâviz
ler vererek sanayii az gelişmiş bölgelerimize gö
türmek isterken, biz neden hiçbir tâvize lüzum
göstermeyen konuş değişikliği tertibini almaya
lım? Bu konuş değişiklikleriyle, o bölgelerin
sosyal ve ekonomik seviyesinde vücuda gelecek
yükselmeyi hesaba katmayalım! Evet, değişik
liklerde taşınmaların ve diğer hususların bâzı
yükümlülükleri olacaktır; fakat yıllar içinde
sağlanacak faydalar ilk yapılacak harcamalara
mutlak değecektir. Konuşların müesseseler se
viyesinde tetkik edilmesinin olumlu sonuçlar
doğuracağına inanıyoruz.
Bir diğer husus, son zamanlarda yurt ölçü
sünde tartışmalara sebep olan askerliğin bedelle
karşılan maşıdır.
Türk geleneklerine göre kutsal bir yurt gö
revi sayılan askerlik hizmetinden yurtdaşı, para
karşılığı, yoksun bırakmayı hem ulusal gelenek
lerimize aykırı bulmakta ve hem de yurttaşlara
para güçlerine göre muamele yapan bir politika
nın, sosyal devlet fesefesi ile de bağdaşmayaca
ğına inanıyoruz.
Buna karşılık Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçla
rını aşan kaynak fazlası personelden yurt kal
kınmasında yararlanmamız hem daha verimli ve
hem de sosyal adalet ilkesine daha uygun bir
tutum olur.
Yedek subay olabilecek nitelikte bulunanlar
la askerliğini er olarak yapacak kimselerin, kafa
ve kol güçlerinin yurt kalkınması yolunda kul
lanılmasını ve bu maksatla da kaynaktaki fazla
insan gücünün bir kalkınma ordusu bünyesinde
toplanmasını ve bir kalkınma seferberliğine giri
şilmesini çok faydalı buluruz.
Bugün, askerlik yapmadığı için iş bulamayan
kaynak fazlası gençlerin yurt çapında yarattığı
sosyal problem küçümsenemez.
Sayın senatörler; bir başka hususa daha de
ğinmek istiyorum :
Ayrılmalar dolayısıyle, son yıllarda Ordunun
sağlık hizmetleri yönünden endişe verici bir
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seviyeye ulaşan askerî doktorların durumuna da I
Özellikle askerî okullarda Atatürk Devrim
bir miktar değinmek isterim.
ciliğinin sosyal, kültürel, ekonomik yönleri Kur
Gerek dış ülkelerden, gerek üniversitelerden
tuluş Savaşımızın bütün nedenleri açıklıkla an
ve gerekse sivil sektörden aldıkları çekici tek
latılmalı ve diğer devrimlerle kıyaslamaları ya
lifler, Silâhlı Kuvvetlerin büyük zaman ve para
pılmalıdır. Böylece Atatürkçülük ruhunun inanç
sarfiyle yetiştirdikleri değerli birçok doktoran,
lı ve bilinçli bekçileri yetiştirilmelidir. Aksi hal
ordudan ayrılmasına vesile olmaktadır.
le, birçok izinlerin akımı içerisinde, genç ve he
Mütehassıs elemanların, ayrılışını önlemek
yecanlı kafalar, bugün olduğu gibi kemalizm
için konan mecburî hizmeti artırma tedbirlerinin
yolundan saptırılacaklardır.
yeterli olmadığına, bilâkis bunun okumayı ceza
Bu durumda suçlu her halde arayan o genç
landırmak anlamına geleceğine işaret etmek iste
kafa olmayacak. Aksine ona aradığı doğru yo
riz.
lu sistemli bir şekilde gösterip, öğretmeyen onu
Bu tip davranışlar yerine, onları askerlik tu
Atatürk Devrimleri ve ülküsü ile yoğurmayan
tacak çekici ve olumlu yolların aranmasının
bizler olacağız.
daha uygun olacağına inanmaktayız.
Sosyal olaylar karşısında bilim dışı tedbir
Sivil sektörde çalışan doktorlarla, askerî dok
alma düşünceleri ve davranışları bizi, müspet
torlar arasında, Personel kanunlarının değişik
netice almak imkânından daima mahrum kıla
hükümleri yüzünden, ortaya çıkan farklılıklar
caktır. Bu sebeple askerî okullar programların
ve aksaklıklar yasa değişiklikleriyle mutlaka
da bu konulara geniş yer verilmeli, bu konular
düzeltilmelidir.
sağlam esaslara oturtulmalıdır.
Silâhlı Kuvvetlere iltihak eden genç doktor
Beni sabırla dinlemek zahmetlerinize teşek
adedinde de günden güne azalma vardır. Belki
kür ederim.
bunun bir sebebi, üniversitelerde Silâhlı Kuvvet
Bütçenin Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı ol
ler hesabına yetiştirilecek tıp talebesi için ayır
masını diler, Grubum adına saygılar sunarım.
dıkları kontenjandır.
(Alkışlar)
İstanbul ve Ankarada olduğu gibi diğer üni
BAŞKAJM — Grupları adma söz alan arka
versitelerden de faydalanarak bu adedin artırıl
daşlarımız görüştüler.
ması yoluna gidilmelidir.
Şimdi şahısları adına söz alanlardan Sayın
İlgililerin, bu hayatî konuya, gereken önemi
Hamdi Özer buyurunuz efendim.
vererek, lüzumlu tedbirleri alacaklarına ve or
dunun sağlık hizmetlerini, içine düştüğü çık
HAMDİ ÖZER (Malatya) — iSayın Başkan,
mazdan kurtaracaklarına inanmaktayız.
'Sayın Senatörler, Sayın Bakan, Kahraman Si
Sayın senatörler, bir hususa daha temas ede
lâhlı Kuvvetlerimizin şerefli komutanları; he
rek sözlerime son vereceğim :
pinizi hürmetle selâmlarım.
Grubumuz, Cumhuriyet devrimlerinin, eğitim
10 dakikalık; bir süre içinde Millî Savunma
ve öğretiminin ve bunların yaratıcısı, AtaBütçemizi kısaca huzurunuzda arz etmeye çalı
türk'üzümün düşüncelerinin, sarsılmaz bir inanç
şacağım.
la genç kuşaklara, sindirilmesinin şart olduğuna
Gönüllerimiz millî savunmıamıza daha üstün
inanmaktadır. Türk Silâhlı Kuvvetleri dün ve
rakamlı bir bütçe getirmemizi istediği halde
bugün olduğu gibi yarın da, devamlı olarak, bu
malî imkânlarımız ancak bu kadarını getirme
inanç ve bu imanla beslenmelidir.
mize müsaade etmiştir.
Dünyanın ve bilhassa Türkiye'mizin, içinde
Görüşmekte olduğumuz bütçelerin hepsi
bulunduğu, bugünkü şartlar dikkate alınırsa,
Devlet vücudunun organlarını çalıştırmak için
Cumhuriyet devrimlerinin ruh ve anlamlarının,
dir; fakat Millî Savunma Bütçesi, bu vücudun
herkesin vicdanına sindirilmesi zarureti, bir ke
sadece bir organını değil, bütün vücudu koru
re daha, en keskin çizgileri ile ortaya çıkar. Bu
mayı ve savunmayı amaç edinmiş bir kuvvetin
bir eğitim meselesidir. Bu eğitim, sistemli bir
bütçesidir. Şuna şükranla inanalım ki, Millî Sa
şekilde ve doğru yönleriyle verilmediği müddet
vunmalımıza ayrılan tek kuruşun yerini dahi bü
çe, birçok karışık fikirlerin ve ters tutumların,
tün Milletimiz açıkça görmekte, gönül huzuru
doğmasına ve devamına sebep olunacaktır.
ve güven duymaktadır.
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,Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz yerde bulduğu.
bir kuruşu dahi eğilerek alır, millî tasarrufa
katar ve o 'kuruşu kurşun yaparak yurt savun
masında kullanmaya çalışır. Onda lüks ve israf
sadece yasak değil, ayıptır. Devletin diğer sek
törlerine ait taşınır ve taşınmaz malarla asker
lere ait olanlar, değil aynı Devletin, âdeta aynı
dünyanın malı değildir.
Sivil bir sekreterin ve hattâ daktilonun ça
lışma odasından çıkıp bir albayın çalışma oda
sına giriniz ve maroken koltukla tahta iskemi
lenin anlattıklarını dinleyiniz.
Günlük mesaileri 24 saat olan ve çalışma
saatlerinin dışı bulunmadığı için o fasıldan ya
rarlanmayan feragat sahibi bu insanları Mille
timiz tanımaktadır. İşte bu takdir duygusu on
lar için mükâfatların en yeterlisi ve en yükse
ğidir ve işte 'karşılıklı bu duygu Milletle Ordu
arasındaki en kuvvetli gönül bağıdır.
Devletimizin ve Cumhuriyet düzenimizin ka
deri 'bu bağın sağlam kalmasına bağlıdır. Bu
bağı kopartmaya çalışanlar çeşitli metotları us
taca uygulama çabası içindedirler. Bunların
içinde en etkili olanı da methü sena taktiğinden
yürüyerek Orduyu Millet iradesine karşı müte
caviz hale getirip yıpratmak ve Milletin ona
olan güven ve sevgisini tahrip etmektir.
'Sayın Senatörler; Ordumuz ve Milletimiz
ıböyle oyunlara gelemiyecek kadar 'milliyetçi ve
Cumhuriyetçi bir şuurla birbirine perçinleşmistir. Bundan hiç bir dost tereddüt ve 'kuşku duy
masın ve hiç bir düşman menfur umutlara ka
pılmasın.
Demokratik Cumhuriyet düzenimizi yıkmaya
ve Ordumuzu Cumhuriyet Ordusu olmak şere
finden kopartmaya yeltenenler en başta kah
raman Ordumuzun kahhar yumruğunu tepele
rinde bulmuştur ve bulacaklardır. Bugün Cum
huriyet kuran, kurtaran ve koruyan bir Ordu
silâh başındadır. Erinden en yüksek komutanı
na kadar bu ahit 1 e and içmiş ve andla yuğrularak vücut bulmuştur. Devletin kaderini bu vü
cut taşımaktadır. Türk Milleti bu vücutta olan
güvenin huzuru içinde mutludur.
(Sayın senatörler, şunu da arz edeyim ki, iyi
niyetlerinden şüphe etmediğimiz bâzı basımımı
zın, yanlışlıkla da olsa Millet - Ordu bütünlüğü
nü zedeleyici haberler yayınlamalarına ve ters
yorumlarda bulunmalarına üzülmemek müm
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kün değildir. Meselâ; bundan bir süre önce, bir
gazetemizin yayınladığı bu tipten bir haber yal
nız Türkiye'de değil, bütün dünyada istifham
larla dolu hayretler uyandırmıştır. «Türk Mil
letinin temsilcisi olan Parlâmento üyelerini Si
lâhlı Kuvvetlerimiz misafirliğe davet etmiştir.
Bu kuvvetlerin başkanı sıfatı ile ev sahipliği
yapan Sayın Genelkurmay Başkanımız davete
icabet eden misafirlerinden birinin elini sıkma
mış ve onu yasama görevinden dolayı kınamış
ve tezyif etmiştir» Heber bu.
Sayın senatörler; bu haber millî geleneğimi
ze ve insancıl ahlâkımızın Türk Milletine has
o1 an misafir severlik ruhuna ve onun demokra
si anlayışına bühtandır.
Hiç bir Türk ve hele Silâhlı Kuvvetlerimi
zin Başkanı kendi misafirine böyle bir davra-.
nışta bulunamaz. Bu haber misafiri değil, ev
sahibini tezyif etmektedir. Bunu şiddetle ve
nefretle reddederiz.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tekzip
edildi.
HAMDİ ÖZER (Devamla.) — Esasen bu ha
ber şerefli Silâhlı Kuvvetlerimizin tekzip ve
reddine uğramıştır; fakat bir haber yarattığı
ilk etkinin ne olacağını, bir yerden yayılan dal
gaların 'Sönebileceğim buna rağmen yerine dönenıiyeceğini takdirlerinize sunarım.
(Sayın senatörler; kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimizin misafiri olanlar çok iyi bilirler ki, on
ların misafire gösterdileri nezaket ve insaniyet
Türk Ordusunun asaletine yakışır bir vakar ve
tevazu taşımaktadır. Millî 'Savunma Komisyonu
üyeleri olarak, çeşitli zamanlarda davet edildik,
harp karargâhlarmdaki çalışmalarını gördük.
Parlâmentosuna bütün kapılarını ve gönüllerini
açtılar. Çok yararlı olan bu temaslarda iftihar
ve güvenle dolduk. Çünkü, burada çok şey öğ
rendik. Orada lüks ve israf yoktu, orada feregat, fedekârlık ve fazilet duygusu içinde sü
rekli çalışmaktan başka bir şey göremedik. Ora
da memleketin kader çizgileriyle çizilmiş vatan
haritasını, onların göğüslerinde bulduk ve ge
ne gördük ki, onlara tahsis edilen bu bütçe ye
tersizdir ve ancak onların feragatıyle yeterli
duruma sokulmaktadır.
Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin mensup
larına verilen maaşlar hakkında birçok dediko
dular yayılmaktadır. Hiç bir zaman bu aldık-
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l a n maaş onların hizmetlerinin karşılığı ola
maz. Bir korgeneralin eline ayda 4 200 lira geç
mektedir, bir Genelkurmay Başkanı 5 hin lira
civarında para almaktadır. Silâhlı Kuvvetlerin
mensuplarının maaşları brüt tutarı üzerinden
şişirtilerek takdim edilmekte olduğu için bun
ları arz ediyorum. Hizmetlerini kanlarıyle ya
zan bu insanlar, bunun karşılığını hiç bir za
man Milletinden talep etmemiştir. Ancak vefa
duygusu bulunan herkesin bunu takdir etmesi
gerektir arkadaşlar.
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hadiselerin tatbikatı neticesinde
doğmuştur.
Bu tatbikatın neticesi, «Türk Halk Kurtuluş
Ordusu» veya «Türk Halk Kurtuluş Cephesi»
adı altında kurulan gizli örgüt, 1961 Anayasa
sında aşırı derecede verilen özerkliklerin tatbi
katından faydalanarak memlekete anarşit sos
yalizm rejimi sokmak için ciddî bir hamle içe
risine girişmişlerdir. Bu hamle o derece tehli
keli duruma girmiştir ki, bugün özerklik hak
kı verdiğknıiz üniversitelerde, gerek bunun kol
ları olan hukuk veya tıp fakülteleri ve diğerle
rinde; meselle bir irfan yuvası olmaktan çıkmış,
bugün Dil ve Tarih Ooğrafya
Fakültesinde
«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.»
dendiği
halde, bu ilim de gerçek mânada Atatürk um
delerinim tatbiki suretiyle ve bunun inkılâp ve
devrimlerinin kökleşmesi ve bugünkü çağdaş
devirde en yüksek medeniyet seviyesine yetiş
mek için gayret sarfedilen bir devirde maalesef
o hakiki mürşit yuvasında, Stalin'in, veya Kari
Marfcs'ın fotoğrafları aısılmak suretiyle irfan
yuvaları, bir ideolojik devrim yuvalan olmuş
tur.

Sayın senatörler; bu görüşmemden
sonra
çok kısa olarak iki temenni de bulunacağım. O
da, birisi Parlâmentodan, Yeni kurulacaklar ha
riç olmak üzere, bütün Devlet ve İktisadî Dev
let Teşebbüsleri dairelerine 5 yıl süre içinde
mefruşat alınmamak, mevcudu dondurmak, bu
na yapılan tahsisin yarısını Türk 'Silâhlı Kuv
vetlerimizin savaş gücünü artırmada kullan
mak, diğer yarısını yurt kalkınmasında kullan
maktır.
İkinci temiennimiz Hükümettendir. Bilhassa.
askerlik şubesi konusundadır. Vatandaşlarımız
her tarafta sızlanmaktadır. Bu Millet, asker bir
Millettir, subayını daima ilçesinde her gördük
çe gönlü tazelenir, güveni artar. Vatandaş yok
lamasını yaptırmak için ilçeye gelir, o gün o il
çenin zamanı değildir diye ya bir hafta süre
ile işini gücünü bırakır orada bekler veyahut ta çekip gider. Bunun mahzuru çok büyüktür.
Fevkalâde istekler karşısında 'kaldığını için onu
arz e'diyorum. İnşallah tahmin ediyorum ki bu
es*.ki duruma gelmese dahi, askerlik şubesini bi
raz daha. sıklaştırmak ciheti takdir edilir ve
uygulanır.
Millî 'Savunma Bakanlığı Bütçemizin Yüce
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olması dileğiy
le hepinize saygılar sunarım.

Neticede bu sosyalist devrim o kadar ileri
gitmiştir ki, banka soyguncuları Orta Doğu
'Teknik Üniversitesine yerleşmişler ve sulh mah
kemesinin kararı alındığı halde, bir sulh ceza
mahkemesinin, kararında, Anayasanın derpiş et
tiği şekilde Türk Milleti arkasında olmasına
rağmen, o devirde mahkeme kararını tanıma
yan gizli örgüt mensupları, belediye hudutları
dışında bulunan bir jandarma albayının emrin•dıe bulunan bir subayı öldürmekten çekinme
mişlerdir. İşte bu devirde bir Devleti yöneten
ler, maalesef o devirde bu gizli örgütlerin si
lâhlı çatışmasına karşı gelememişler, talebe ile
anlaşmak yoluna gidilmiştir. Hadiseye buradan
geliyoruz.

BAŞKAN — ıSayın Turgut Cebe, burada. ımıı
efendim?.. Yok.
ıSayın Hilmi Soydan, buyurunuz.
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarıım;
Bendeniz görüşlerimi 1973 senesi Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi mülâhazasıyle, Mil
lî Savunma Bakanlığına bağlı yargı organları
nın işleyişi ve tatbikatı üzerinde duracağım.
Yargı organlarının tatbikatı, Türkiye'de hız
lı bir sekilide, 12 Mart'tan evvel cereyan eden

Bu devirde Anayasanın emrettiği
şekilde
Devlet hangi yörüngede bulunacak'? Türk Halk
Kurtuluş Ordusu, Devlet radyosundan
Türk
Milletine haykırırken, bunun önüne geçilemediği bir devirde ve anarşistler banka soyguncu
luğu yapıp ve adam öldürüp, kol gezdiği bir
devirde failler yakalanamazken ve hattâ bom
balar atılıp, bugün Bahçelievlerde mâsuım bir
ortaokul talebesinin kolları gidip ve biri de
ameliyattan mahcur kalmak suretiyle kurtul
duğu bir devirde failler yakalanamamış. Biz351 —
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ler dalhi evlerimizle giderken bumdan mütevellit j hâkimdi. Son çıkardığımız kanuna göre, tat
bikatta, savcılık makamı âmiri adlinin tesirin
'bayatı tehlike ile karşı karşıya kaldığımız bir
den kurtulmuş tam müstakil bir organ ol
devirden doğmuştur.
muştur. Mahkeme de iki adlî yargıç getirmek
İşte bu zaruret neticesi olarak,
Türkiye
suretiyle, kıtadan gelen subay ancak bir tek
Cumhuriyetinin temeline fitil atan bu anarşist
subaya iktiran etmektedir, ikisi hukuk meörgütler, Türkiye'yi öyle bir bale getirmiş ki,
(bu durumda Cumhuriyetin bekası tehlikeye düş I zuııu askerî adlî yargıç, biri kıta subayı ve
bu hizmetlere âmiri adlinin tesirinden kurtaünüştür.
Maalesef bu devirde, Türkiye Büyük Millet I ran bir müstakil organ olarak işlemektedir.
Meclisi üyesi olarak, o devrin yöneticisi Baş
Hal böyle olunca, sıkıyönetim tatbikatı su
bakanı Denıirel, meseleye bir Başbakan olarak
retiyle cereyan eden davalarda anarşistler ve
ve yönetimi itibariyle adlî zabıta vakası olarak
buna benzer ideolojik eylemleri yapan suç
terennüm etmiştir. (A. P. sıralarından «Doğru»
luların yakalanması,
sıkıyönetimin
kolluk
sesleri) Ama takdire şayandır ki, Türk Ordusu
kuvvetlerine aittir. Ama tahkikatı
yürütme
uyumaımıştır. Türk Parlâmentosu bizler uyku
savcılara aittir. Bu yönden sıkıyönetim ko
da iken, Türk Ordusu uyumamıştır. İşte bu or
mutanları dahi, Askerî Ceza Muhakeme Usulü
tamda 12 Mart doğmuştur.
Kanununa göre, kendi anlayışına göre, âmiri
adlî dahi kolluk kuvvetleriyle beraber savcı
REFET EENDECİ (Samsun) — Şimdi de
nın emrindedir.
öyle mi?
Muhterem arkadaşlarım; bu durum karşı
HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Evet, doğ
sında savcılar görevlerini ve hâkimler görev
ru konuşuyorum. Hoşunuza gelmedi her halde
lerini bihakkın yapmaktadırlar ve hattâ Nurbiraz.
hak dağlarında anarşistlerin takibinde birta
REFET RENDECİ (Samsun) — Bir şey de
kım isnatlar vâki olduğu halde, bugün Ada
medik.
na Sıkıyönetim Mahkemesi suçluları ciddiyetle
HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Biz de doğ
yakalanmış ve isnadedilen suçlu ihbarlarının dahi
ruyu anlatıyoruz kardeşim, hadise böyle değil
meydana çıkarmış ve hain suçluları yakalamıştır.
mi?
Şu veya bu şekilde birtakım anarşist sos
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmak için sebep
yalistlerin,
sıkıyönetimin icraatından dolayı
yok Sayın Soydan.
tenkitleri ve «Basın özgürlüğü bu memle
HİLMİ SOYDAN (Devamla.) — Şimdi muh
kette yoktur» isnatları; yine arz ediyorum,
terem arkadaşlarım; Sıkıyönetim mahkemeleri
eskiye dönüş ve memleketi kökünden devir
bir Anayasa müessesesidir ve Anayasa
icabı
mek isteyen temel görüşlere dayanmaktadır.
memlekette doğan anarşiyi önleme zımnında
Bu
sebepten dolayı sıkıyönetim mahkemeleri
kurulmuştur. Şimdi burada Sıkıyönetim mah
demokratik rejime ciddî hizmetlerini yapmış
kemeleri deyince, Millî Savununa Bakanlığına
tır. Her yönden teşekkür ediyorum.
bağlı bir yargı organı olarak, Sıkıyönetimi mah
Yüksek Senatoyu selâmlar, Türk Ordusuna
kemelerinin tarz ve teşekkülü üzerinde eski ve
saygılarımı sunarım. (Alkışlar.)
yeni durumuyle durmak isterim.
BAŞKAN — Sayın Akça.
Eskiden sıkıyönetim mahkemeleri,
benim
A.
ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın
anlayışıma göre, bir general mahkemesiydi,
özerkliğe sahibolmayan bir general mahke I Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem
üyeleri, Bakanlığın mümtaz mümesilleri;
mesiydi. Çünkü, sıkıyönetimdeki savcılar id
Dokuz ilimizde sıkıyönetimin devam ettiği
dianame ile davayı acar, ancak parafe edebi
bir ortamda, Millî Savunma Bütçesi hakkında
lir, hakiki imza generale aitti, yani âmiri
mütalâa serdetmenin zorluğu içinde bulundu
adliye. Mahkemelerde üç kişi olarak teşek
ğumu idrak etmenizi rica edeceğim.
kül eder; fakat biri askerî adlî yargıç iken,
Dünyada bir eşine tesadüf edilmeyen,
ikisi kıtadan gelirdi, sanığın rütbesine göre.
dünya siyasî edebiyatında bir örneği olmayan
Şimdi bu durumda âmiri adlî, hem du
suigeneris
ruşmaya hâkim hem de savcılık makamına J bir Hükümetin hazırlamış olduğu
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Hayatî siyasiyesini Cumhuriyet Halk Partisi
bir bütçe hakkında fikir mütalâa ederken,
ne vakfetmiş olan, hattâ, sürgün devrini sü
tenkit mi edeceğimizi veyahut muaheze mi
kûnetle geçirip, Şefinin gazabının geçmesini
edeceğimizi
kararlaştırmanın
imkânsızlığı
bekleyen Nihat Erim, saat onikiye çeyrek kala
içerisindeyim.
Halk
Partisinden istifa ettirilmek suretiyle
Bütün sözcüleri çok dikkatle dinledim.
bir Hükümet kurmuştur ki, askerlerin nef
Hepsi, Şanlı Türk Ordusunun tarihine yakı
ret ettiği şeydir muvazaa.
şır övgülerde bulundular. Fakat, 1946 senesin
de talihsiz bir seçim geçirmiştik. Bu seçim
Böyle bir ayak oyununa benim Türk -aske
den kendisini kurtarabilen pırıl, pırıl bir
rim muvafakat etmez. Bu, bir inandırıcı Hü
Türk generali olan -. rahmetli vesile oldu - Sa
kümet miydi? O kadar inandırıcı Hükümet de
dık Aldoğan'm eski Meclis binasında yapmış
ğildi ki; yalnız biz değil, kendisinin Kabineye
olduğu konuşmadaki bir söz hâtırama geldi.
aldığı onbir arkadaşı, siyasî felsefeleri be
O tarihe kadar Millî Savunma Bütçesi görü
nim felsefeme aykırı olmakla beraber fera
şülürken, ayakta alkışlanıp bağlılık
telgrafı
gat, ahlâk ve fazilet numunesi vermek su
çekilir ve Orduya selâm ifa etmek suretiyle
retiyle kendisini yalnız bırakmışlar ve Kabi
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi tatlıya bağ
neden ayrılmak suretiyle Türk kamuoyuna,
lanırdı.
icabettiği zaman istifa müessesesinin de çok
Sayın Sadık Aldoğan'm tarihe geçmiş bir sö
şerefli bir müessese olduğunu ispat etmek su
zünü burada tekralamaktan gurur duyuyo
retiyle şeref imtihanı vermişlerdir.
rum : «Orduya selâm, işler tamam * devri bit
Aziz arkadaşlarım; sonraki tecrübeler raamiştir; Türk Ordusunu sevmek, onu övmekle,
lûmıınuz, Mecliste 14 sandalyeye sahip bir si
güzel kelimeler kullanmakla mümkün olma
yasî teşekkülün Genel Başkanvekilinin Baş
yıp ; onu teçhiz etmek, kuvvetli kılmak ve vu
bakan bulunduğu bir ülkede o Hükümetin
rucu kuvvetini fazlalaştırmak suretiyle ona
inandırıcı olmasına imkân yoktur. Eğer, de
lâyık olmayı icabettirip, şeklinde bir konuş
mokratik parlamenter rejimin bu memle
ma yapmıştı.
kette yaşamasını arzu ediyorsak, eğer hakika
Kendisinin ne kadar haklı olduğunu İkinci
ten içten inanıyorsak ondört sandalyeye sa
Dünya Savasının kaderini tayin eden Yalta
hip..
Konferansından evvel, Sayın İnönü'nün riyase
tindeki Adana toplantısında
mütefiklerin,
BAŞKAN — Sayın Akça, bunların Millî
Türkiye'nin harbe girmesini talebettikleri za
Savunma Bakanlığı bütçesiyle alâkasını ben
man, Türk ordusunun neye ihtiyacı olduğunu
göremedim.
rahmetli Saraçoğlu ile Numan Menemencioğlu
ve askerî heyetimiz veciz bir lisanla Mr. OhurA. ORHAN AKTA (Devamla)' — Var, var.
chilPe izah etmişlerdi. O tarihte Türk Ordu
efendim; çok alâkası var, efendim. Bendeniz
sunun nelere ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyaçlar
görüyorum, efendim.
temin edildiği takdirde, dünyayı kana boya
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ne alâkası
yan meczup bir kimsenin herekâhnm karşı
var?...
sında Türk Ordusunun dikilebileceğini selis
A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Bu iti
bir ifadeyle o devrin askerî ricali çok güzel
barla, ondört sandalyeye sahip bir partinin
bir şekilde izah etmişlerdi.
Gfenel Başkanvekilinin bulunduğu bir siyasî
Ben de bundan cesaret alarak, Türkiye'de
teşekkülün bu memleketi temsil kabiliyetini
bugün içerisinde bulunduğumuz ortamda Türk
haiz olacağına inanıyorum ve 12 Mart Muhtı
Silâhlı Kuvvetleri adına verilmiş olan 12
rasını veren kudrette, ki, alâkalı olduğu şimdi
Mart Muhtırasının siz muhterem Bakanlık
belli oldu, böyle bir Hükümet tarzını istemiş
mümessilleri huzurunda, faktörleri üzerinde
değildir.
durmayı münasip gördüm.
'SAMİ TURAN (Kayseri) — Meclis güven
Ne istediniz?.. İnandırıcı bir Hükümet.
oyu vermiştir beyefendi, oy vermişsiniz beyAskerlikte iki şey mevzubahis değildir :
j efendi, Partiniz güvenoyu vermiş.
Birisi ricat, birisi muvazaa.
353 —
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BAŞKAN — Sayın Akça, sadet dışına taşinak suretiyle nizamı bozmayalım, mecbur olurum Tüzüğü tatbik etmeye; sözünüzü keserim,
A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Aziz arka
daşlarım ; ikinci husus, Türk silâhlı Kuvvetle
rinin bizden açıkça talep ettiği Atatürk çizgisi
içerisinde reformların tahakkuku idi.
Bu memlekette herkes eline bir cetvel almış,
istediği şekilde Atatürk çizgisi çiziyor. Gelin
biz bu memlekette Atatürk çizgisinin ne olduğu
na karar verelim: Atatürk'ü ekstremist yerler
de ararsanız bulamazsınız. Atatürk'ü hem sağda
ve hem solda bulmak kabildir; ama ekstremist
olarak değil. Ne sağın ekstremine, ne de solun
ekstremine taviz vermiştir. Bu itibarla, 12 Mart
muhtırasında talep edilen Atatürk çizgisinin
esası budur.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bu
tarafa hitabedin, Sayın Akça.
A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Bu taraf
daha hoşuma gidiyor. (Gülüşmeler.)
BAŞKAN — Sayın Akça, iki dakikanız var.
A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Aziz arka
daşlarım; Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi dolayısıyle yapılan övgülerle, cari harcamalarla,
maaşların arttırılmasıyle, generallere, amiralle
re, albaylara verilen maaşlar azdır, diye beyan
da bulunmak suretiyle Ordu sevgisi kazanılmaz;
onların para ile pulla alâkası olan insanlar ol
duğuna kani değilim.
İki dakikalık zaman zarfında söyleyeceğim
sözlerin hepsini söyleyemeyeceğim; fakat bâzı
temennilerde bulunacağım.
Örfî İdare tatbikatında bir hususa riayette
çok büyük fayda var. Muvaffak olmamış ikti
darlar, hareketlerine daima mazeret sebebi arar
lar. Bu, ya bir komünizm imajıdır veyahut dış
tehlikedir. Bu memlekette komünizm gelecekmiş
gibi uyanık bulunmak mecburiyetindeyiz; fakat
komünizmin umacısı gelecektir diye de normal
özgürlükleri kısmak mecburiyetinde değiliz.
Bu itibarla, ekstremist hareketlerden kaçınmak
suretiyle, dozajı tayin edilmiş olan bir sosyaliz
min münakaşasına her zaman hazır olduğumuza
göre, sureti kafiyede ifratlardan ve tefritlerden
kaçmak lâzımdır. Örfî İdare tatbikatında bun
lar aşırı solcudur, falanca parti ekstremist bir
hal aldı; Başkanının dokunulmazlığını kaldıraeaksmız. Dokunulmazlığını kaldırırsınız; ama
haysiyetini kaldıramazsınız.
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BAŞKAN — Sayın Akça, bağlayınız efendim.
!
A. ORHAN AKÇA (Devamla) — Bu itibarla,
j doğrudan doğruya tatbikatta ifrat ve tefritler
den kaçmak suretiyle orta yolu bulmak mecbu
riyetindeyiz.
Bu, Millî savunma Bakanlığı bütçesiyle alâ
kalıdır, değildir diye beni ikaz eden Sayın
Başkana şunu anlatırım ki, sureti katiyede, 12
Mart Muhtırasını veren kudret, bugüne ayakta
dır. 12 Mart Muhtırasını veren kudretin talebhususlar da yerine getirilmedikçe, bu memle
kette arzuladığımız ortama kavuşmaya imkân
olmadığının teminatını Yüce Heyetinize vermek
isterim.
İkinci husus: Yalnız, bir hususu açıkça teba
rüz ettirmek isterim 12 Mart Muhtırasını ve
ren kudret, ayaktadır demiştim ve bütün kuv
vetiyle de ayakta kalmakta devam ediyor, ha
len. Bütün vazifemiz normal ortama geçmek ol
duğuna göre, fuzulî övgülerle inanmadığınız
prensipleri müdafaa ile neticeyi almaya imkân
olmadığının teminatını yüce Heyetinize verir,
hepinizi ve Bakanlığın mümtaz mümessillerini
en derin saygılarımla selâmlayarak huzurunuz
dan ayrılırını, efendim.
BAŞKAN — Sayın Rendeci, buyurunuz.
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar;
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşü
lürken, bununla ilgili ve memleket kalkınması
na da yararlı olacağı kanaatiyle, evvelce ele
alınmış; fakat faydalı olmadığı neticesine varıl
mış bir mevzuu hatırlatmakla yetineceğim.
Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de nüfus git
tikçe artmaktadır. 1970'te 36 milyon, nihayet on,
onbeş sene sonra elli milyonu bulacağız.
Asker gücü, yetişen neslin askere alınması, as
kerliğinin yaptırılması ilerideki senelerde de
Türk Hükümetlerinin ve Millî Savunma'nın mü
him meselelerinden birisi olmakta devam ede
I cektir.
Şimdi, silâh altında muayyen bir nispeti
Türk bütçesine, Türk imkânlarına göre tutmak
mecburiyetinde olduğumuza ve artan nüfus kar
şısında da askere almayla silâh altında tutulan
miktarlardaki devreyi denk getirmenin müm
I kün olmaması sebebiyle birçok genç, askerlik
I hizmetini zamanında yapamamak
durumunda
I ve dolayısıvle tahsil çağını bitirip iş hayatına
1 atılmak imkânlarından mahrum kalmaktadır.
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Üniversiteyi bitiren bir genç, iki sene asker
lik için sıra beklemekte, askerliğini yapmadı
ğından dolayı da Devlet hizmetinde kendisine
vazife verilememektedir. Bu, bir talebenin, bir
gencin tahsilini bitirinceye kadar aile üzerin
de devam eden yükü, tahsili bittikten sonra, ken
disinde bir aşağılık duygusu içerisinde, kazanamamanın, bir işe girememenin, bir iş sahibi
olamamanın neticesi gençlerde cesaretsizliğe ve
birçok sefaletlere, kötü işlere yol açmaktadır.
Söylemek istediğim husus kısaca şu: Bunu
yeni bir kanun mu tanzim edeceğiz; yeni bir
şekil mi vereceğiz, müddetleri mi kısaltacağız;
yedek subaya alınma, diğer şekilde kıtalara alnı
ma şekilleri, her ne suretle tanzim edilecek ise,
mümkün olduğu kadar, tahsilini bitiren asker
lik çağına gelmiş olan kimselerin bir an, önce as
kerliklerini yaparak bu memlekete faydalı hiz
metler vermelerine; ev, ocak kurmalarına, biran
önce yardımcı olmamız lâzım gelir. Bu hususa
bir tedbir düşünülmesini arz ediyorum. Bunun
elbette memleket ekonomisinde, memleketin kal
kınmasında büyük faydaları da olacaktır. Bu,
birincisi.
İkincisi; buna bir çare olarak da evvelce dü
şünülmüş bir mevzu vardı. O da şu, bedel usulü
idi. Eğer bugünkü imkânlarla meseleyi karşılayamıyorsak bedel usulünü getirmekte bir mah
zur yoktur; yahut da onun yerine bu hizmetleri
öğretmenlik gibi, Devlet teşekküllerinde veya
diğer yerlerde askerlik hizmetine mukabil sayı
labilecek şekilde yapabilme imkânının sağlanma
sı veya askerlik hizmeti yerine ikâme etmek su
retiyle bunun da icrası yollarını araması lâzım
gelir. Anayasamızın GO'ncı maddesi, bu askerlik
hak ve görevi mutlaka asker olarak yapılır diye
bir mânâ içerisinde değildir. Bunu 60'ncı madde
şöyle tarif etmiş, ne diyor? Millî Savunma hak
ve ödevi, yurt savunmasına katılma.. Yurt sa
vunmasına katılma mutlaka silâh altına alınıp
muayyen bir süre asker olarak bulunmayı ge
rektirmez. Mânâsı hu. Bu mânanın içerisinde bu
gençlerin askerlik hizmetlerini yurt savunması
na katılma şeklinde tefsir veyahutta o şekilde
anlayıp biran önce bu gençleri memleket hizme
tine verebilmenin, onların da bir ev ve ocak
sahibi, bir yuva ve iş sahibi olması imkânlarını
vakit geçirilmeden araması lâzımdır. Zannediyo
rum, bundan 3 - 4 sene evvel mesele Askerî Şu-
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ra'ya kadar gelmiş ve Askerî Şura'da reddedil
miş idi. Eeddedilen bir meselenin tekrar Aske
rî Şur'ada konuşulup bir karara bağlanması
için bunun Hükümetçe bir kanun tasarısı hali
ne getirilmesi gerekir. Bunda ela değişen zaman
şartları içerisinde esbabı mucibeler kanunun ye
niden ele alınması hususunda mühim rol oyna
yacaktır.
Bu temennimin nazarı itibara alınmasını arz
eder, cümlenize saygılar sunarım. Teşekür ede
rim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege,
buyurunuz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Te
şekkür ederim, vazgeçtim.
BAŞKAN -— Sayın Ziya Ayrım, buyurunuz.
YUSUF,ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; ve Millî Savunma Ba
kanlığının güzide erkânı;
Bâzı bölgelerimizin sınırlarda olması sebe
biyle bu bölgelerde yaşayan halk daima asker
ile ilişki halinde bulunmaktadırlar. Bu sebeple
zaman zaman sınır bölgelerinde bazen sınır ko
mutanlarımızın değişmeleriyle meydana gelen
idarî aksaklıklar ve bazen de hudutlarımızı gös
teren hudut işaretlerinin kifayetli olarak bulun
mayışı, tel örgülerle hudutların tahdit edilme
yişleri yüzünden sınır boyundaki vatandaşlar ve
buradaki birlikler arasında sayıları az da olsa
bâzı arzu edilmeyen üzücü hadiselerin olmasına
sebebiyet vermektedir. Bunlar arzulanmayan
keyfiyetlerdendir. Bu hadiselerin sayılarım
azaltmak için bâzı tedbirlere başvurmak gere
kir.
Diğer taraftan, hukuk devleti olan Türki
ye'de mülkiyet hakkını zedelememek bu konu
da birinci vazifemiz olmalıdır. Meselâ, bugün
Kars İlinin yalnız Sovyet Rusya ile 500 kilomet
reye yakın bir hududu bulunmakta ve bu hu
dut üzerinde Aralık İlçesinden başlayarak İğdır,
Tuzluca, Arpaçay, Çıldır, Hanat ve Posof İlçe
lerinde yüze yakm köy bulunmaktadır ve bura
larda çalışan nüfus hemen hemen hergün buralar
daki askerî birliklerle temas halindedirler. Bu
bölgeleri gezen arkadaşlar ve oralarda hizmet
gören komutanlarımız bilirler ki, denin do arz
ettiğim gibi, bu hududun belli bir şekilde tahdit
edilmeyişi bâzı ihtilâflar doğurmaktadır. Çünkü
vatandaşlar mülkiyet haklarıyle ilgili hususlar-
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da tapuya itibar edeceklerine göre, vatandaş
haklı olarak serbestçe tarlasında çalışmak için
kendisine bir tahdit konulmamasmı da ister.
Ekseri kısmı hayvancılıkla iştigal eden bu bölge
halkı bir taraftan da haklı olmasa dahi sınır
kesimlerinde bulunan otlardan hayvanlarını
faydalandırmak, Araş Nehrinden veya Arpa
çay'dan hayvanlarını sulamak gibi hususlara da
teşebbüs etmektedir. Diğer taraftan da bura köy
lülerinin zamanında tarlasını işlemesi, çapala
rı! ası, mahsulünü toplaması gerekmektedir; ama
konulan tahditler yüzünden bâzı hadiseler ol
makta ve bununla ilgili şikâyetler de tevali et
mektedir.
Şimdi benim Bakanlık erkânından istirha
mım şudur ki, yalnız şu kadarını belirteyim ki,
bu bölgelerde bu gibi hadiselere mâruz kalan
kişilerin belirttiklerine göre, durumla ilgili ola
rak üst makamlara müracaat edildiğinde gereği
yerine geldiğinden vatandaşların şikâyetleri der
hal giderilmektedir.
Muhterem senatörler; sözlerimin başında da
arz ettiğim gibi. durumla ilgili olan hukuk ilke
lerini zedelememek için bâzı tedbirlerin yerine
getirilmesi lâzımdır. Bir defa, hudutlarımızı tam
ve kesin olarak tespit ettirmemiz lâzımdır. Tes
pit iein de Millî Savunma Bütçesine bir ödeneğin
konulması gerekir. Belki de birden 500 kilomet
relik bir hududun tespiti büyük bir külfettir,
büyük bir para sarfını icap ettirir bir keyfiyet
tir; ama bunu yapmaya biraz da mecburuz. Çün
kü bu hudutlardaki sınır bâzı zamanlarda Meh
metçiğin anlayışına göre değişiyor. Bunu hallet
menin yegâne çaresi, şu olacaktır, ki ben de ye
di sene kadar hudutta hizmet verdim, sivil ola
rak bir Devlet çiftliğinde, oralarda da görüyor
dum bu gibi hadiseleri. Şimdi, istirhamım şu
dur :
1. — Buralarda çalışan vatandaşlara hüvi
yet belgeleri verilmektedir. Bu belgeler basite
irca edilmeli, yani kolaylıkla bunların verilme
si sağlanmalıdır.
2. — Hudutlar tel örgülerle çevrilmelidir.
3. — Hudut birliklerine tâyin edilen genç
subaylarımız yetişkin, tecrübeli komutanlar ta
rafından bu konuyla da ilgili olarak harp psi
kolojisi bakımından bir eğitime tâbi tutulmalı
dır.
Diğer bir husus da, bu çiftçilerimiz tarlala
rında çalışırlarken bunlar üzerine zaman tahdi ,
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di konulmamalıdır. Meselâ, bâzı hudut yerlerin
de görüyoruz; «Efendim, tarlanda sabah saat
9,00'da işe başlayacaksın, akşam 17,00'de pay
dos edeceksin.»
Muhterem senatörler; çiftçinin saati yoktur:
Çiftçilik yapanlar bilirlerki, Anadolu çiftçisi
nin çalışma saati. Gün batmcaya kadardır. Çün
kü, çiftçilik muayyen bir zamana inhisar ediyor.
öyle bir durum ki, ekim zamanı muayyen bir za
mandır, o devreyi kaçırdın mı bir daha da ekim
yapamazsın. Toplama zamanı da, hasat zamanı
da sulama zamanları da muyyen devrelere inhi
sar ediyor. Onun için, gecesini gündüzüne kata
rak çalışmak zorundadırlar.
Hudut birliklerimiz buralarda daimî bir va
zife içindedirler; bir taraftan hudut emniyeti
bakımından, diğer taraftan da bu
çiftçilerin
mutazarrırı olmamaları için. Onun için bu köy
lülerinin çalışma saatleriyle ilgili zaman mefhu
mu biraz geniş tutulmalıdır. Gün çıkması ile ve
yahut da havanın ağarması ile, karanlık çökün
ceye kadar olan bir durum üzerinde durulur
sa, öyle zannediyorum ki bu şikâyetlerin ve üzü
cü hadiselerin sayısı da azalmış olur.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder,
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin memleket
timiz için hayırlı olmasını temenni ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Söz sırasına kayıtlı arkadaşla
rımız görüşmüş oldular. Başkaca söz talep eden
varmı efendim?... Yok.
Savın Altan, bu itibarla kifayet önergenizi
müsaade ederseniz muameleye koymayacağım.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tamam
efendim, koymayınız.
BAŞKAN — Sayın Bakan görüşecekler mi?...
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZ
MEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET
İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun savın üyeleri;
Millî Savunma Bakanlığının 1973 malî yı
lı Bütçesi ile ilgili açıklamalarımı sunanken
Yüce Senatonun sayın üyelerini saygı ile selâm
lıyorum.
Bu bütçe tasarısı, Bütçe Karma Komisyo
nu tarafından 19 ve 20 Aralık 1972 tarihlerin
de iki gün süre ile Yüksek Kurulunuz adına
incelenip görüşülmüştür.
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Bu görüşmeler sırasında, savunma sorunla
rımız üzerinde büyük bir dikkat ve titizlikle
durulmuş, vukuflu eleştiriler yapılmış, savun
ma politikamızın yürütülmesi yolunda olumlu
temenni ve tavsiyelerde bulunulmuş, Silâhlı
Kuvvetlerimizin hizmetleri takdir ve teşvik
olunmuştur.
Bütçe tasarımız üzerindeki bu değerli ta
sarruflarından ötürü komisyon
çalışmalarına
katılan Sayın parlamenter arkadaşlarıma Yüce
huzurunuzda teşekkürümü arz etmek isterim.
> Değerli senatör arkadaşlarım;
1973 malî yılı Bütçe tekliflerimiz üzerinde,
biraz önce grupları adına kişisel olarak yapı
lan konuşmaları eleştirileri ve ileri sürülen gö
rüş ve temennileri dikkatle takib etmiş ve din
lemiş bulunuyorum.
İlk önce, Silâhlı Kuvvetlerimiz
hakkında
izhar buyurudan teşvik edici, takdirkâr beyan
lardan dolayı şükranlarımı sunarım.
Görüşmeler sırasında yapılan, eleştirilere, ge
nel mahiyette yapacağım beyanlarla cevap arz
etmiş olacağımı ümidediyorum. Bu beyanlarım
arasında cevabı bulunmayan tenkid ve temen
nileri de ayrıca cevaplamaya
çalışacağım.
Hatip arkadaşlarıma, yapmış olduklan olumlu
konuşmalarından ötürü teşekkürümü ifade
ediyorum. Bu olumlu konuşmalar, bütçenin
uygulanmasında, gelecek yıl bütçesinin yapılmasma yol göstermiş bulunmaktadır.
Değerli senatörler;
1973 malî yılı Bütçe teklifimiz hakkında
ki genel maruzatımı, müsaade buyurulursa, şu
sıraya göre yapmayı yararlı görmekteyim.
— Savunma sorunları yönünden dünyanın
bugünkü durumu;
— Savunma politikamız,
— Savunma hizmetlerimizin kaynaklan (Mil
lî ve dış kaynaklar olarak.);
— Yurt savunması uğruna şimdiye kadar
harcadığımız ve bundan böyle harcayacağımız
çabalar;
— Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden teşkilâtlandmlması, silâh, araç ve gereçlerinin modern
leştirilmesi ;
— Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili kanunlar
üzerindeki çalışmalarımız.
Değerli senatörler;
Bu sıraya göre mâruzâtta bulunmadan ön
ce bir hususa değinmek istiyoram. 1972 malî yı
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lı Bütçemizin Yüksek Kurulunuzca görüşül
mesi sırasında yapılan eleştiriler ve ileri sürü
len temenniler 1973 yılı Bütçemizin hazırlanma
sında bize ışık tutmuş ve huzurunuzdaki bütçe
de bunların dikkate alınmasına, olanaklar yete
rince, çaba harcanmıştır.
Sayın senatörler, hepimizce bilindiği gibi
İkinci Cihan Savaşını izleyen yıllarda, dünya
da Doğu Bloku - Batı bloku şeklinde iki bü
yük kutup meydana gelmiştir. Son yıllarda
Çin Halk Cumhuriyeti de Üçüncü bir kutup
olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Ayrıca
Batı Avrupa'nın da, modern endüstrisi, gelişmiş
ekonomisi, ileri teknolojisi, nüfus potansiyeli
ve askerî gücü ile, önemli dördüncü bir kuv
vet merkezi olarak ortaya çıkması pek uzak ol
mayan bir ihtimal olarak, her gün biraz daha
belirmektedir. Diğer dünya devletleri de, şu
veya bu şekilde, bu bloklarla ilişkili hadde gö
rülmektedir. Günümüzde, dünya soranları ge
niş ölçüde, Doğu ve Batı bloklarının etkisi al
tındadır. Dünyanın savunma meseleleri de söz
konusu bloklann izledikleri politika ile yakın
dan ilgili bulunmaktadır.
Değerli senatör arkadaşlarım, bizim de üye
si bulunduğumuz NATO Paktı devletleriyle
Sovyet Rusya'nın ve peyklerinin vücuda getir
dikleri Varşova Paktı Devletleri arasında, yir
mi yılı aşkın bir zamandan beri süregelen iliş
kiler, birçok aşamalardan geçtikten sonra, son
yıllarda bir yumuşama (Detant) eğilimi gös
termeye başlamıştır. Bu yumuşama eğilimi, son
zamanlarda, daha da ileriye giderek birinden
diğerine geçilen birtakım müzakereler iklimine
yol açmış bulunmaktadır.
1972 Kasım ayının son haftasında Helsin
ki'de bizim de katıldığımız 34 ülkenin temsilci
leri arasında başlayan ve kısa bir aradan son
ra 15 Ocak 1973'ten beri devam eden «Avru
pa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı» hazırlık
görüşmeleri toplantısıyle, Doğu - Batı bloku
devletleri arasındaki ilişkiler yeni bir döneme
girmiş gibi görünüyor. Bu eğilim ve gelişmeler
karşısında NATO devletleri, dikkatli ve denge
li bir Detant politikası izlemektedirler. Böyle
bir politikanın bir çeşit aşaması olarak, NATO
devletleriyle, Varşova Paktı devletleri arasında,
her iki paktın merkez (Orta Avrupa) cephe
sinde «Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimi»
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yoluna gidilmesi hususunda, NATO üyesi dev
letler tarafından karşı tarafa hitabeden teklif
ler ortaya atılmıştır. İyi niyetle sürdürülen bu
yoldaki çalışmalar son günlerde olumlu geliş
me kaycleylemiş, Sovyet Rusya ile bâzı peyk
devletlerin kabul ve mukabil teklifleri ile, söz
konusu kuvvet indirimi maksadıyle yapılacak
toplantılara hazırlı kolmak üzere, Viyaııa'da
istiksafî mahiyette bir toplantı yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Bu toplantı 19 Devlet arasın
da Viyana'da 31 . 1 . 1973'te başlamış bulun
maktadır.

ğaltmaktadırlar. Varşova Paktı Devletlerinin
sahiboldukları silâhların miktarı ve bu silâhla
rın haiz olduğu yüksek vasıflar, savunma konu
sunda daima, uyanık bulunmamızı gerektirmek
tedir.
Akdenizde gemi sayısında zaman zaman
azalma görüntüsüne rağmen, bâzı memleketler
den elde ettikleri birçok üsler ve ikmal kolay
lıkları ile birlikte, h"er an artmaya hazır du
rumda olan Sovyet Donanmasının yarattığı teh
like NATO'nun Güney Kanadı için ciddî bir teh
dit unsuru olmakta devam etmektedir.

Sayın senatörler; Doğu - Batı blokları ara
sında ortaya çıkan bu yeni gelişmelerin NATO
tesanüt ve ittifaklarının elinde bulundurduğu
inan veren caydırıcı güçler v esilâhlar sayesin
de meydana geldiği bir gerçektir.

Suriye ve Irak'ta Sovyet
mevcudiyetinin
kuvvetli bir hale gelmesi ve geçen Temmuz ayı
başlarında Mısır'dan çekilen Sovyet personelin
den bir kısmının tekrar bu ülkeye dönmesi, sö
zü ettiğim tehdit unsurunu ağırlaştıran bir fak
tördür.
Bu husustaki, düşünce ve endişelerimizi 1972
Aralık ayının başlarında Brüksel'de yapılan
NATO toplantıları müzakereleri sırasında açık
ça ortaya koymuş bulunmaktayız. Bütün bu tu
tum ve davranışlar, NATO devletleriyle Var
şova Paktı devletleri arasında başlatılan yumu
şama ve müzakere havasının olaylarla çelişki
halinde olduğu intibaını uyandırmaktadır.

NATO üyesi devletlerin Hükümetleri bu
gelişmeleri, büyük bir dikkat ve teyakkuzla
takibederken kendi aralarında daha çok daya
nışma ve birbirleriyle sürekli bir danışma ha
linde bulunmanın gereği üzerinde önemle, dur
maktadırlar. Bu gereğin, sonucu olan görüş
birliği, geçenlerde Brüksel'de ( 5 - 8 Aralık
1972 tarihlerinde) yapılan, bizim de katıldığı
mız toplantılarda bir kez daha teyidedilmiş bu
lunmaktadır.
Sayın senatörler; Büyük Atatürk'ün koy
muş olduğu «Yurtta Sulh. Cihanda Sulh» ilke
si o tarihten beri ülkemizin savunma politikası
na temel yapılmış ve bu politika Milletimize
mal olmuştur. Bu politikayı millî bir politika
olarak sürdüren ve izleyen Türkiye; üyesi bu
lunduğumuz NATO İttifakı Devletleriyle Var
şova Paktı Devletleri arasındaki ilişkilerin iyi
leştirilmesi, böylece, bu bölgede, dolayısıyle
bütün dünyada âdil ve sürekli bir barışın sağ
lanması için devam etmekte olan çalışmaların,
memnunluk verici bir sonuca ulaşmasını samimî
olarak temenni etmektedir.

Öbür yandan, ortaya atılan tekliflere göre,
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi, Avrupa'
da NATO'nun merkez kesiminde ele alınacaktır.
Bu bölgeden çekilecek Varşova Paktı Kuvvet
lerinin yeni konuşlandırma yerleri, NATO'nun
Güney kanadında bulunan memleketler bakı
mından, birtakım endişeler taşıyan, üzerinde
önemle durmamız gereken bir husustur.

Bütün bu koşullar ve muhtemel gelişmeler
karşısında Türkiye olarak, gerekli teyakkuzun
gösterilmesi için NATO'nun ilgili makamları
nın dikkati önemle ve daima çekilmektedir.
Değerli senatörler;
Burada bir hususa işaret etmeyi yararlı gör
mekteyim. Bilindiği üzere, NATO stratejisi,
Bununla beraber; Avrupa'da böyle bir ba
1967 yılından beri esnek mukabele esasına da
rışın teessüsü yolunda, beslenmekte olan ümit
yanmaktadır. Buna göre muhtemel çatışmalar
lere rağmen, kendimizi zamansız bir rahatlık
da, başlangıçta, konvansiyonel silâhlarla karşı
havasına kaptırmamamız gerektiğini de hesaba
katmamız icabeder. Zira, biraz önce sözünü et | konulacak, gerektiğinde birbirini takibeden ba
samaklar halinde, derece, derece taktik nükleer
tiğim görüşmelere katılırken, başta Sovyet Rus
silâhlarla mukabele edilecek, bu da yetmezse,
ya olmak üzere, Varşova Paktı Devletleri konasıl maksadı caydırıcılık olan stratejik nükle
vansiyonel ve nükleer silâh sistemlerini büyük
er silâhların kullanılmasına kadar gidilecektir.
ölçüde ve artan bir hızla geliştirmekte ve ço358 —
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Bugün, her iki Pakt devletlerinin malik ol
dukları nükleer silâhlardaki dengeleme, bu si
lâhlarım kullanılmasını, daha sınırlı ve hattâ
şüphei bir ha'le getirmiştir. Bunun sonucu ola
rak da konvansiyonel silâhların önemi günü
müzde, daha da önplâna geçmiş bulunmakta
dır.
NATO İttifakı organlarınca geçen yılın
aylarında yapılan toplantılarda bu konu
rinde önemle durulmuş ve konvansiyonel
cün artırılması yolunda üye memleketlere
tavsiyelerde bulunulmuştur.

son
üze
gü
bâzı

Sayın senatörler; NATO stratejisinde beli
ren bu yeni eğilim, huzurunuzda iftiharla söy
leyebilirim ki, Silâhlı Kuvvetlerimizin yetkilile
ri tarafından daha önceden sezilmiş, Genelkur
may Başkanlığımızca, bu konuda yapılan uzun
çalışmalardan sonra, Silâhlı Kuvvetlerimizin reorganizasyon ve modernizasyonu için kısaca Eemo Plânı olarak adlandırdığımız, bir plân ha
zırlanmıştır.
Bu plânın gereği olarak duyullan finansman
ihtiyacı, ilk parti olarak asgarî 16 milyar lira
miktarında hesabedilmiştir. Bu kaynağın sağ
lanması ınaksadıyle, Hükümetçe hazırlanan bir
kanun tasarısı, geçen yılın Haziran ayında Yü
ce Parlâmento tarafından kabul edilerek, Hükü
mete 10 yılda 16 milyar lira harcama yetkisi
veren 1601 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
siyle, sözünü ettiğim Remo plânı bir grup prog
ramlar ve projeler halinde 1972 yılı ortaların
dan itibaren fiilen uygulanmaya başlanmıştır.
Diğer taraftan, 1973 malî yılı, bu kanunun
ödenek yönünden ilk uygulama yılı olacağın
dan, huzurunuzdaki bütçe tasarısı ile, özel bir
program halinde, 1 milyar 600 milyon liralık
ödenek teklif olunmuştur. Bu ödenek savunma
hizmetlerimizin normal ödeneklerinden ayrıdır.
Remo plânının ilik uygulaması olarak,
ABD den toplam proje bedeli 285 milyon do
lar karşılığı, 4 milyar lira tutarında 40 adet
Fantom (F - 4 uçağı; İsviçre'den 86 milyon
dolar karşılığı 1 milyar 320 milyon lira olan 50
bataryalık uçaksavar topu satmalınması sipari
şe bağlanmıştır. Uçaksavar topları siparişi için
yapılan sözleşme ile, bu topların ve mühimma
tının yurdumuzda imal edilmesi hususunda, İs
viçre Firması ile bir anlaşmaya varılmıştır.
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Ayrıca Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket ka
biliyetini artırmak için bedeli İtalyan Askerî
yardımından ve millî kaynaklarımızdan karşı
lanmak üzere personel taşıt araçları satmalmıması gerçekleşme yoluna girmiştir.
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Kısaca arz etmek isterim ki, NATO devlet
leriyle Varşova Paktı devletleri arasında bir
kaç yıldan beri başlayan ve bir ölçüde gelişen
yumuşama havası ve bunun sonucu olarak baş
layan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı,
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi görüşme
leri hazırlık çalışmalarının gerçekten sağlam
ve devamlı bir barış sağlanması ümidine intizaren, her çeşit tehdit ve tehlikeye karşı daima
uyanık bulunmak zorunluğu, yumuşama politi
kası ile savunma gerekleri arasındaki denge
nin Millî Güvenliğimiz aleyhine bozulmaması
hususunda büyük bir dikkat ve titizlikle dur
mamızı gerektirmektedir.
Biraz önce sözünü
ettiğimiz Eemo plânının hazırlanması ve 1601
saydı uygulama Kanunu ile bu plânın fiilen yü
rürlüğe konulması suretiyle bu konuda Yüce
Parlâmento, Hükümet ve Silâhlı Kuvvetlerimiz
olarak, memleketçe göstermiş olduğumuz basi
reti yüksek huzurunuzda bir kere daha belirt
mek isterim.
Değerli senatörler; Silâhlı
Kuvvetlerimiz,
büyük bir disiplin anlayışı ve görev yapma bi
linci içinde, yüksek seviyeli bir ordu olma he
defini esas olarak kabul eden eğitim programla
rını uygulamaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimiz, her
türlü koşullarda yurt güvenliğini sağlamak için
gerektiğinde savaş şartlarına
çabuklukla ve
güvenle uyma yeteneğini kazanmanın, en yük
sek seviyede bir eğitim standardına sahibolman m çabaları içinde bulunmaktadır.
Sayın senatör arkadaşlarım;
Silâhlı Kuvvetlerimizin kuvvet hedefleri,
millî savunmamızın gereklerine göre tayin ve
tespit edilmektedir. Savunma ihtiyacımızın ge
reklerini tayin eden faktörler arasında, tarihi
miz boyunca devam edip gelen jeopolitik şart
ları, son yıllarda bölgemizi ve yurdumuzu dai
ma etkileyen Orta Doğu olaylarının, biraz ön
ce değindiğim gibi Sovyetlerin Akdenizde, Mı
sır'da, Suriye'de ve Irak'ta gittikçe artan mev
cudiyetini ve yurdumuzu çevreleyen diğer teh
ditleri saymak kabildir. Bu tehdit ve faktörler,
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ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun Güney kanadın
daki yerin] ve önemini açıkça ortaya koymak
tadır. Türkiye, millî savunmasının gereklerini
yerine getirirken bu kanatta NATO güvenliği
ne de büyük yararlar sağlayan bir ülke olarak
yer almaktadır. Bu nedenledir ki, NATO kuv
vet hedefleri Türkiye'nin millî kuvvet hedefle
ri dikkate alınmak suretiyle tayin ve tespit
edilmektedir.
Sayın senatörler,
Silâhlı Kuvvetlerimizce,
zaman zaman, yüce Parlâmentonun değerli tem
silcilerine verilen brifinglerle
memleketin ne
türlü dış ve iç tehditlerle karşı karşıya olduğu
gösterilmiş bulunuyor. Bu nedenle ben, bura
da, bu tehditleri ayrıntılarıyla
tekrarlanmak
suretiyle vaktinizi almak istemiyorum.
Ancak, kısaca şurasını belirterek arz etmek
isterim ki, ülkemiz son yıllarda içerden de çok
ciddî birtakım tehditlerle yüzyüze gelmiş bulun
maktadır. Bu tehditlerin, aslında dış tehditle
rin iç kisveye bürünerek yurdumuzu parçala
mak, momleıketimizi bölmek istiyenlerin ülke
miz hakkında besledikleri emellerine ulaşmanın
bir başka yolu olarak değerlendirilmesinin, alı
nacak tedbirlerin isabetli bakımından, yerinde
bir teşhis olduğu kanısındayım.
Değerli senatörler; Geçen yıllara ait bütçe
lerimizin yüce Senatoda görüşülmesi sırasında,
savunma bütçelerimizin birer idame bütçesi ol
duğu, silâh araç ve gereçlerimizin yenilenmesi
ne, savaş stoklarımızın ihtiyaç seviyesinde sağ
lanmasına elverişli olmadığı, daima tenkit ko
nusu olmuştur. Hemen arz etmek isterim ki,
1973 yılı Bütçemiz, yukarıda sözünü ettiğim
RE - MO Plânının ilk dilimi olarak, özel bir
program halindeki 1 milyar 600 milyon lira
miktarındaki ödenek teklifi ile, söz konusu ten
kit ve temennilere olumlu cevap getiren bir büt
çe olmaktadır.
Sayın senatörler; Yüksek huzurunuzda bu
lunan 1973 malî yılı Savunma Bütçemizde tek
lif olunan ödenek, RE - MO Plânı karşılığı 1
milyar GOO milyon liralık ödenek hariç, 9,5 mil
yar liradır. Bu miktar Konsolide Bütçenin %
16, sına tekabül etmektedir. RE - MO Plânı da
hil edilince bu oran % 18 olmaktadır.
Yüksek malûmları olduğu üzere, 1973 malî
yılı Üçüncü Beş Yıllık Plânın ilk uygulama yı
lıdır.
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Geçen Bir ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânları dönemlinde (10 yılda) toplam olarak
240 milyar liraya bağlı olan Devlet Bütçelerin
den Millî Savunma hizmetleri için 44 milyar li
ralık ödenek tahsis edilmiştir.
Değerli senatörler; I ve II nci Beş Yıllık
Plân dönemlerinde, normal savunma hizımetleırimiz dışında, savunma sanayiimizin geliştirilme
siyle ilgili çok önemli projeler üzerinde çalış
malar yapılmıştır. Bir kısmı gerçekleştirilen bir
kışımı da gerçekleştirilme safhasında
bulunan
bu projeler hakkında, özet hallinde bilgi arz et
mek isterim. Bu projelerin başlıcaları :
A — Kara Kuvvetlerimizde;
Tank, palet ve tank yenileştirme fabrikala
rı, atış poligonu, G - 3 ve MG - 3 tüfekleri ima
lâtı, mühimmaıt, kobra silâhları, yedek parça,
pil ve paraşüt imalât projeleri.
B — Deniz Kuvvetlerimizde;
Denizaltı gemileri, çıkarma gemileri, refakat
muhribi, çeşitli gemilerin inşa ası.
O — Hava Kuvveti erimizde;
Jet revizyon tesisleri, akü, roket, uçak te
kerlek lâstikleri, bomba, 20 mim. liik mermi ima
lât ve benzeri projelerdir.
Henüz gerçekleştirilemeyen projeler üzerin
de sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Bunları
teker teker sayarak vaktinizi almak istemiyo
rum. Bu projelerin biran önce gerçekleştirilme
sine çaba harcanmaktadır.
Sayın üyeler, mâruzâtımın burasında önem
li gördüğümüz bir konuya değinmek istiyorum.
Yüce Senatomuzun malûmu olduğu üzere,
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda, Millî
Güvenlik gereklerinin yarattığı askerî ihtiyaç
ları ve sivil sektör taleplerini karşılamak üzere,
ülkemizin teknolojik düzeyini yükseltecek şe
kilde, Devlet gözetiminde bir uçak sanayii ku
rulması öngörül müştür.
Hükümetimiz bu konuda 1973 yılı Kalkınma
Programı uyarınca gerekli hazırlıklara başla
mış bulunmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı
koordinatörlüğünde Bakanlar seviyesinde yapı
lan bu çalışmalar sürdürülmektedir.
Sayın üyeler; Millî Savunma Bakanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 1325 sayılı Ka
nuna göre Bakanlık bünyesinde «İkmal Baş
kanlığı» adında bir dairemiz mevcuttur.
Bu
başkanlık içinde savunma sanayii ve tedarik
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Bugüne kadar 47 391 kişiye İstiklâl Madalya
hizmetlerimizin yürütülüp geliştirildiği iki ku- I
sı verilmiştir. Bir ayda ortalama olarak 1 800 ki
ımluşumuz daha vardır. Savunma Sanayii Dai
şinin evrakı incelenmekte, bunlardan bir ayda
remiz Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacına yeter
200c yakın kişiye madalya verilebilmektedir.
li olabilecek harp sanayiinin memleket sanayii
içinde yerini tayin etımelk, harp sanayii ile ilgili
İncelemelerimizde, İstiklâl Madalyasına hak
sanayi kollarını irtilbatlandırmak suretiyle,
kazanmada engel durumların ortaya çıkmakta ol
harp silâh araç ve gerekçelerini, esas itibariyle
duğu görülmüştür. Müracaatlardan ancak c/c 10
yurt içinde imal etmek üzere t eskil atlandırı'lcivarmdakiiiin İstiklâl Madalyam alım aya hak ka
maktadır.
zandıkları tespit olunmuştur.
Harp sanayiinin yeniden düzenlenip geliştiDava konusu olanlar hariç, bu işin •sonunun
i'ilimesi için Genelkurmay Başkanlığımızca çolv
kısa. bir gelecekte alınacağını söyleyebilirim.
uzun ve önemli çalışmalar yapılmak suretiyle
Sayın senatörler;
hazırlanan etütler ve projeler tekemmül etti
j
Savunma harca/malarımız için gerekli ödenek
rilmek üzeredir.
lerin, esas itibariyle, millî kaynaklarımızdan sağ
landığı malûmlarıdır. İhtiyaçlarımızın bu kay'Sayın. Senatörler:
"Bu münaseketle Silâhlı Kuvvetlerimizin müş- I ıraklardan k arşla nam ayan kısımları, dost ve müt
tefik ülkelerden, NATO ittifakı çerçevesinde alı
•terek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan in
nan 'dış askerî yardımlardan sağla ılımaktadır.
şaat hakkında kısaca lıilgi arz etmek isterim :
Bunlara, ilâveten NATO Müşterek ilnfrastürüfctür
130 adedi hudut ve karakol binaları olmak
Progra/mıyle, Avrupa Müşterek
Enfrastrüktür
üzere çeşitli büyüklükte, 885 .kışla, karargâh, ser
programlarından da ayrıca yardım sağlanmakta
vis binası, atelye, askerlik şubesi, oikııl, hastane,
dır. Türkiye'nin NATO'ya girişinden bugüne ka
revir, er pavyonları ile benzeri binalar, ya tama
dar, yurdumuzda tesis ve inşa edilen NATO ci
men yeniden yapılarak, ya da, esaslı surette ona
haz ve tesisleriyle, bunlarla ilgili hizmetlerin
rılarak hizmete .konulmuştur.
karşılığı, söz konusu programdan 7 milyar lira
nın üstünde bir meblâğ alınmış ve buna kargılık
Silâhlı Kuvvetlerimizin hizmetinde, halen
ev sMihibi memleket olarak, vecibelerinizin kar
11 300 adet lojman vardır. Bunlar mevcut ihti
şılanması için, Millî Bütçeden 2 milyar liraya ya
yacın •ancak c/c 18'ini karşılayabilmektedir.
kın miktarda bir harcamada bulunul muştur.
Değerli senatörler ;
Hizmeti vatandaşın ayağına götürme ilkesin
NATO Enfrastrüktür prograımı, 1974 yılı so
den ayrılmadan, müesisiriyet, kontrol ve muranunda bitmektedir. Son defa, Aralık 1972 ayı
Ikaıbeyi artırarak personel ve bütçe giderlerinden
başında yapılan NATO toplantısında, alman ka
tasarruf sağlamak suretiyle hizmeti mümkün ol
rarla bu program süresi 1975 • 1979 yıllarını kap
duğu kadar ucuza maletmek maksadiyle askersayacak bir dönem için uzatılmıştır.
alma hizmet ve tetşkilâtında
reorganizasyona
NATO çerçevesi içinde, ikisi esaslı olmak üze
gidildiği yüksek melümlarıdır. Bu reorganizasre dört yabancı ülkeden yardım sağlanmaktadır.
yonnn 1071 ve 1972 yıllarına a id olan kısımları
I Bunlardan ilki A. B. D.'den sağlanan yardımlar
gerçekleştirilmiştir. 1973 yılı uygulaması üzerin
ıdır. 1947 'den beri süregelen bu yardımlar, 1972
de de son çalışmalar yapılmaktadır.
I yılında 60 milyon doların altına düşmüştür. 1973
Bu yeniden teşkilâtlanmada, vatandaşın as
yılı için bu yardımın 100 milyon dolar olarak
kerlik şubeleriyle ilişkilerinde, alışkanlıklar dı | planlandığı öğrenilmiştir.
şında, fazla bir güçlük olacağı sanılmanıaktadır.
Federal Almanya'dan 1961 yılında 50 milyon
Çünkü; vatandasın askerlik işlemleri, eskiden ol
1). M. olarak başlayan askeri yardım bugün 100
duğu giibi, yine kendi ilçesinde yoklama, celp ve ımilyon D. M. olarak devam etmektedir. İtalya
sevk zamanları seyyar ekipler gönderilmek sure
ve Kanada askerî yardımlarından da bâzı yedek
tiyle yapılacaktır, yapılmaktadır.
I parça ve askerî malzeme sağlanmaktadır.
Değerli senatör arkadaşlarım;
•
Değerli senıtörler;
İstiklâl Madalyası ile ilgili çalışmalarımız ko I
Dış askerî yardım programları, yardım yanusunda da kısaca bilgi vermek isterim:
I pan ülkelerin genel politikalarına bağlı kalmak-
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tadır. Meselâ A. B. D. Başkanı Nisson yönetimiiiıin 1970 yılında aldığı bir kararla yardımların
azaltılması yoluna gidilmiş; Amerikan askerî
yardımlarının yardım alan ülkenin mevcut po
tansiyellerini artırıcı ye geliştirici yönde, kendi
kendine yeterli duruma gelmeleri öngörülmüşIriir.
Crittikçe azalan bu yardımların, ileride tümü
ile kesilebileceği hesaba katılarak, millî kaynaiklarnnızm şimdiden savunma sanayiine yöneltikneısi zorunlu görülmelkitedir.
Hükümetimiz, programında bu hususa açık
ça yer yermiş, Üçüncü Beş Yıllık Plâna bu mak
satla, ilkeler ye politikalar koymuştur.
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Sayın üyeler;
Huzurunuzda bulunan 1973 malî yılı Millî
Savunana Bütçesi Anayasamızın 110 ncu madde
si gereğince Millî Güvenliğin
sağlanmasından
ve Silâhlı Kuvvetlerimizin savaşa hazırlanmasın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorum
lu olan Balkanlar Kurulunca kabul edilmiş bulu
nan strateji esasları dairesinde Genelkurmay
Başkanlığınca tespit edilen ilke, öncelik ve ana
programlar uyarınca Kuvvet Komutanlıkları ta
rafından plânlanan savunma hizmetlerinin gerek
tirdiği malî kaynakların büteeleırmesi suretiyle
hazırlanmıştır.

İlk uygulamasına bu yıl başlanacak olan
Program
- Bütçe modeline göre yapılmış olan 1973
1)eğerli senatörler;
malî yılı Millî Savunma Bütçesinde hizmetlerin
Şimdi, Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili kanun
bütç elenmesi, biraz sonra zikredileceği üzere, bir
lara ilişkin çalışmalarımız hakkında, kısaca bilgi
takım programlar b alinde bu hizmetlerin gerek
vermek isterim;
tirdiği mal ve hizmetlerin tedariki işleri de başka
Yüksek Parlâmento tarafından 1971 yılında
bir program halinde gerçekleştirilmek üzere, ter
Anayasamızda yapılan değişikliklerden
Silâhlı
tiplenmiş bulunmaktadır. Böylece tedarik edilen
Kuvvetlerimizle ilgili kanunlar üzerindeki çalış
mal ve hizmetler tekrar program sahibi kuvvetle
malarımız taımamlamnış, 60 ve 127 nci maddeler
re devredilecektir. Program - Bütçe modeli için
hariç diğerleriyle ilgili tasarılar
kanunlaşarak
deki, Millî Savunma Bütçesi ile ilgili uygulama,
yürürlüğe girmiştir. Bunlardan başka .Sıkıyöne
savunma hizmetlerinin yürütme ' teşkilâtı olan
tim, Seyir ve Hidrografi hizmetleriyle ilgili ka
Silâhlı Kuvvetlerin bünyesindeki özellikten ileri
nun tasarıları. Silâhlı Kuvvetlerin Personel ka
.gelmektedir. Bu nedenle, Millî Savunma Bakan
nuni arında da .öngörülen bâzı ufak değişiklikler
lığı Bütçesinin uygulamasında program, altprogle ilgili tasarılar da Bütçe, ve Plân Komisyonun
raın ve faaliyetler arasında ödemek nakli zorun
dan geçmiştir.
lu bir hal almaktadır. Bu zorunluğa uymak makAyrıca, Silâhlı. Kuvvetlerimize bağlı fabrika
sadıylc
Bütçe Kanunuyle teklif edilmiş bulunan
ve atelyclerdeki Döner Sermaye Kanunu, Mil 11 î Sa
vunma. ve •] and anma Genel Komutanlığı işçileri hüküm, Millî Savunma Bakanlığı ile Silâhlı Kuv
vetler tarafından yürütülen hizmetlerin kolaylık
nin lojman ihtiyaçlarını karşılamak üzere gele
la görülmesini sağlamış olacaktır.
cek yıllara geçici yükelmlere girişme yetkisi ve
ren Kanun, Askerlik ve Yedek Subaylık Kanun
Sayın senatörler;
larının değiştirilmesi. Silâhlı Kuvvetlerimizin, Si
Program - Bütçe esasına göre hazırlanmış
lâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarından fazla olan er
olan 1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı
ve yedek subayların askerlik yükümlülüklerinin
Bütçesi 6 anaprogram halinde tertibolunmuştur.
yurt kalkınması ile ilgili diğer hizmetlerde gör
Bu progrmalar şunlardır :
dürülmesi hakkındaki kanun tasarıları üzerindeki
.1. Genelkurmay Hizmetleri Programı,
çalışmalarımız da sürdürülmektedir.
2. Millî Savunma Bakanlığı
Hizmetleri
Programı,
Sayın Başkan, sayın üyeler;
3. Kara Savaş Gücü Programı,
Buraya kadaıki açıklamalarımla savunma po
4. Deniz Savaş Gücü Programı.
litikamız, savunma hizmetlerimiz ve Silâhlı Kuv
5. Hava Savaş Gücü Programı.
vetlerimizin çalışmaları hakkında genel bilgi ver6. Rö - MO Programı.
meyG çalıştım.
Kolaylıkla görüldüğü üzere, Silâhlı Kuvvet
Şimdi de, müsaade buyurulursa, 1973 malî
lerimizin yeniden teşkilâtlanması, silâh, araç
yılı Millî Savunma Bütçesinin bünyesi ve teknik
ve gereçlerinin modernleştirilmesi maksadıyle çıyönü hakkında kısaca mâruzâtta bulunacağım.
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'karıkın 1601 sayılı Kanım gereğince on yıl müd
detle, Savunma Bütçelerimizde yer alacak olan
ödeneğin 1973 yılına aidolan ilk 1 milyar 600 mil
yon liralık kısmına ilişkin hizmetler, özel kanunu
gereğince ayrı bir programı halinde düzenlenmiş
bulunmaktadır.
Değerli senatörler;
1973 malî yılı Millî Savunma Bütçemiz, Üçün
cü Beş Yıllık Plânın genel dengesi içinde tespit
edilmiş olan kamu harcamaları için öngörülen
esaslara ve oranlara, göre hazırlanmıştır.
Hükümetçe, 11 milyar 100 milyon lira olarak
Parlâmentoya sevk olunan 1973 malî yılı Millî
Savunma Bakanlığı Bütçe teklifi iki gün süre ile
•göıüşüldükten sonra. Bütçe Karma Komisyonun
ca ,da uygun görülmüştür. Bu miktar gecen yılkı
Miilî Savunma Bütçemize nazaran BE-MO Plânı
ödeneği hariç c/r 16,93'dük bir artış göstermiştir.
Sayın senatörler;
Simidi 1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlı
ğı Bütçesinde yer alan programların parasal de
ğerlerini belirtmek üzere kısaca mâruzâtta hıılııntinak istiyorum.
Biraz önce 6 program halinde tertiplendiğini
ifade eylediğim söz konusu program!ardan:
1. (lenelkurmay Hizmetleri Programı
260
milyon lira,
2. Millî Savunma Hizmetleri
Programı 1
milyar 136 milyon lira,
3. Kara Savaş Ciücü Programı 4 milyar 988
milyon lira,
4. Deniz Savaş (Üicü Programı 1 milyar 316
milyon lira,
o. Hava Savaş (üicii Programı 1 milyar 797
milyon lira,
6. RK-MO Programı 1 milyar 600 milyon li
ra, tutmakta olup toplam 11 milyar 100 milyon li
raya baliğ olmaktadır.
Bu programlarda yer alan ödenekler, başlıca
harcama kalemlerine göre tahlil edildiğinde ;
Personel Giderleri 4 milyar 668 milyon lira
ile Bütçemizin % 49,1'mi,
Yolluklar 95 milyon lira ile Bütçenin % liıe,
Hizmet Alımları 290 milyon lira ile Bütçenin
% 3'üne,
Tüketim malları ve malzeme alımları 3 mil
yar 830 milyon lira ile Bütçenin % 40'mı,
Demirbaş alımları 16 milyon lira ile Bütçenin
% 0,017'sine,
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Makine Teçhizat ve Taşıt alımları 58 milyon
lira ile. Bütçenin % 06'sına,
Yapı tesis bedeli karşılıkları 470 milyon lira
ili' Bütçenin 9c4,9iıa,
Diğer ödemeler '2 milyon lira ile Bütçenin. %
0,003'ne,
Transferler 66 milyon lira ile Bütçenin 9c 0,7'
'-'ine tekabül etmektedir.
Sayın senatörler ;
Mâruzâtımın burasında bir hususa değinmek
ist iyonun;
Bütçe hizmetlerinin ekonomik yönden tasni
finde, Savununa harcamalarına genellikle
cari
giderler arasında yer verilmektedir.
Yüksek Heyetinizce de takdir buyuru!a.cağı
üzere savunma, hizmetleri memleketin her yön
den güvenliğini sağlayan hizmeti erdir. Bu hiz
metler, Devletin üzerine aldığı ekonomik, sosyal
kültürel alanlardaki bütün hizmetleri geniş an
lamda destekleyen birtakım hizmetler manzume
sini teşkil etmektedir.
Silâhlı Kuvvetler, memleket
ekonomisinin
ürettiği tarım ve sanayi ürünlerinin yılda mil
yarlar tutarında büyük kapasiteli bir nıüşterisidi.\
Silâhlı Kuvvetlerimiz, memleket çocuklarının
eğitimine, kültürüne, sanayi ve hizmet alanların
da bilgi ve beceri sahibi olmalarına geniş ölçüde
k a t k ı d a, bul u n m akt a d ir.
Öbür yandan, Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi kanalından Silâhlı. Kuvvetlerimiz memleke
tin. sanayileşmesine, sanayi hayatımızın gelişmesi
ne. Özellikle yılda 24 bin miktarında işçi çalıştır
mak suretiyle, milletimizin önemli sorunlarından
biri olan istihdam sorununun çözümlenmesine,
azımsanmayacak çapta yardıında bulunmaktadır.
Bu bakımlardan, tüm savunma giderlerini dar
anlamda cari harcamalar gözüyle görmemek: ge
rektiğini arz etmek isterim. Nitekim NATO ülke
leri Savımın Bütçelerinde bü tür hizmetler, yatı
rım niteliğinde hizmetler olarak sıniflandırılmaya tabi tutulmaktadır. 1973 Bütçemizde mikan
3 milyar 500 milyon lira tutarımda savunma özel
yatırımları niteliğinde ödenek bulunduğunu ifa
de etmek isterim.
Sayın senatör arkadaşlarım;
Huzurunuzda bulunan 1973 malî yılı Millî
Savunma Bütçesi Program - Bütçe modeline gö
re hazırlanmış olan bu vıliki Devlet Bütçesinin bir
363 —
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parçası olarak aynı esaslara göre yapılmış bir
(bütçedir.
Kaynakların daha verimli ve etkili olarak
(kullanılması, lıarcamalarda
israf m
önlenmesi
maksadını güden ve yeni bütçe modelinim uygu
lanması suretiyle savunma Hizmetlerimizin tah
sis edilen kaynaklarla dengeli olarak plânlanıp
yürütülmesi, böylece kuvvet hedeflerimize her
yııl emin adımlarla yaklaşılması sağlanmış olacak
tı?,

nun. yedek subay ihtiyacı tespit edildikten son
ra artan yede'k subay vasfındaki gençlerimizin
askerlik hizmetine muadil sivil sektörde hizmet
etmeleri sağlanacaktır. Bununla birlikte bâzı
tedbirler de vardır. Meselâ nakdî bedel konusu
akla gelmektedir; fakat bu hususta çalışmala
rımız vardır, aktı netice henüz yoktur. Bu ça
lışmalarımız tasarı haline iktisap edince tabiatiyle Yüce Parlâmentoya gelecek ve Parlâmen
toda en iyi şekli muhakkak ki verilecektir.

•Sayın senatörler; 1973 malî yılı Millî 'Savun
ma Bakanlığı Bütçemiz hakkındaki umumî
açıklamalarımın sonuna gelmiş bulunuyorum,
Bu açıklamalarımda gerek grupları adına ge
rek şahısları adına konuşmuş olan değerli hatip
arkadaşlarımızın temas ettikleri konuların ve
ileri sürdükleri temennilerin cevapları okluğu
nu sanıyorum. Bununla beraber, değerli hatip
•arkadaşlarınım temas ettikleri bâzı konulara
da kısaca cevap arz etmek isterim.

Akif Tekin arkadaşımıza yine teşekkürle
rimizi sunmak isterim. Temennileri arasında er
ve yedeksubay ihtiyaç fazlası sualine cevap ara
etmiş bulunuyorum. Mukaveleli subay mev
zuunda hazırlanmış bulunan kanunumuz bir ge
çici komisyona havale edilmiş bulunmaktadır,
orada tetkike alınmak üzeredir.
Gülhane yardımcı personeli konusundaki
temennileri üzerinde zaten biz de durmaktayız.

(\ H. P. Grubu adına konuşan sayın Saffet
Ural arkadaşımıza, ileri sürdükleri temenni ve
takclirkâr sözleri, ileri sürdükleri
temennile
ri, umumî maruzatım arasında geniş ölçüde yer
almış bulunan hususlara taaluk ettiği şeklinde
tespit etmiş bulunuyorum. Kendilerinin gerek
«Silâhlı Kuvvetlerimizin vatan hizmetindeki gay
retlerini takdir edici sözlerine, gerek Bütçenin
bünyesi ve Bütçenin hazırlanması ve bütçe ile
istihdaf edilen gayelere ulaşılması hususundaki
gayretlerimizin takdiri dolayısıyle teşekkürleri
mi sunarım.
Sayın Sami Turan arkadaşıma da aynı se
beplerle teşekkürlerimi arz etmek isterim. Ko
nuşmaları sırasında ihtiyaç fazlası'yedek subay
la!' konusuna temas ettiler. Biraz evvelki ma
ruzatım sırasında buna temas etmiş bulunuyo
rum .
Ayrıca şunu arz edeyim ki, yedek subay ko
nusunda ihtiyaç fazlası belirmiş •bulunmaktadır.
Er konusunda henüz böyle bir ihtiyaç fazlası
halen mevcut değildir. Yedek subay konusunda
meydana gelen ihtiyaç fazlasının dikkate alın
ma sı ; yani Ordumuzun yıllık yedek subay ihti
yacından fazla kalan, yedek subay olma nite
liğinde bulunan gençlerimizin askerlik konula
rını halletmek üzere bir kanun hazırlamış bu
lunuyoruz. Kanun tasarısı hazırlığı son şeklini
almak üzeredir. Bu kanun tasarısına göre ordu

Muzaffer Yurdaimler arkadaşımızın yaptık
ları konuşmalarda ileri sürdükleri temennileri
dolayısıyle teşekkürlerimi sunmak isterim. Ken
dileri birçok hususlara temas ettiler ve kendi
leri de ifade ettikleri gibi bunlar üzerinde ko
nuşulacak meselelerdir, elbette değerlendiril
meye alınacak meselelerdir. Yalnız bu arada.
kendileriyle bir noktada beraber olmadığımı be
lirtmek isterim.
İfade buyurdular ki, «Bugünkü
dünyada.
Avrupada, Asya'da ve Afrika'da değişen şart
lar. ikili merkez esasına dayanan münasebetler
çok merkezci münasebetler haline gelmiştir ve
bu sebeple Türkiye'ye müteveccih tehditler
azalmıştır, yeni bir görüşle dikkate alınması lâ
zım gelirdi» Bu husustaki görüşlerine katılamı
yoruz. Çünkü Türkiye'nin diğer kesimlerindeki
büyük tehdit değişmemişken, güney bölgemiz
de ve Akdenizde tehdit niteliğinde yeni geliş
meler mevcut iken, Türkiye'ye karşı tehdidin
azaldığını iddia etmek mümkün değildir-. Kal
dı ki ifade buyurdukları şekilde ikili, üçlü ku
tup haline gelmiş bulunan dünya politikasına
bağlı olarak dünya savunma meseleleri hak
kındaki görüşmeler henüz yeni başlamıştır. Bu
görüşmelerin ne istikamet alacağı, bu konfe
ransların ne neticeler vereceği henüz belli de
ğildir. Bu itibarla, bugünkü stratejimiz esasları
dairesinde Türkiye'nin (mâruz bulunduğu teh
ditler kendi görüşleri gibi azalmış sayılamaz.
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Silâhlı Kuvvetlerimizin hareket kabiliyeti;
yüksek, yeniden teşkilâtlandırılması gereği hu
susundaki temennileri zaten bizim de ele aldı
ğımız hususlardır. İfade ettiğim RE - MO Plâ
nının zaten hedefi, gayesi de budur. Bu yolda
çalışmalar yapılmaktadır.
Savunma sanayii konusuna temas ettiler.
Çalışmalarımız, savunma sanayii konusundaki
temennileri istikametindedir.
Silâhlı Kuvvetlerimizin okul ve sair mües
seselerimizin yeniden konuşlandırılması hususu
na temas ettiler. Bu arada, 'Silâhlı Kuvvetleri
mizin bu birlikleri okul ve sair müesseselerin
bir yönden de yapacakları masraf suretiyle az
gelişmiş, memleketimizin gelişmekte bulunan
(bölgelerine iktisadî faydalar -sağlayacağına işa
ret ettiler. Kendileri de gayet iyi bilirler ki. Si
lâhlı Kuvvetlerin ünitelerinin konuşulandırılnıası her şeyden evvel askerî icaplara bağlı şey
lerdir. Bununla beraber RE - MO Plânı gereğin
ce yeni icaplara göre konuşlandırma mevzuları
da ele alınmış bulunmaktadır. Okul ve sair te
sislerin yer değiştirmeleri birçok yönden kolay
değildir. Sureti umumiyede bu konuşlandırma
mevzuları arz ettiğini gibi RE - MO Plânı için
de ele alınmıştır.
Doktor ve sair elemanların vazifelerinden
ayrılması, konusunda temas ettikleri, çare tavsi
ye hususlar ise, bizim de üzerinde durduğumuz
umumî m e vzula r di r.
Hamildi Özer arkadaşımıza teşekkür ederim.
Askerlik şubelerinin ve askerlik dairelerinin
hizmet icabına göre hizmeti aksatmadan düzen
lendiğini işaret etmiş bulunuyorum. Hakikaten
belirttikleri gibi çok belirgin mahzurlar ortaya
çıkarsa elbette düzeltilmesi kabildir.
Hilmi Soydan arkadaşını temennilerinde ce
vap verilecek bir soru tevcih etmemişlerdir.
İtiraf edeyim ki Orhan Akça arkadaşımı
zın ne söylemek istediğini anlayamadım ben.
(Gülüşmeler) 'Sayın Başkanımızın da söyledi
ği gibi Bütçe ile alâkasını tesis edemedim, 'kusu
ra bakmasınlar. Yalnız 'bâzı şeyler, meselâ «Sı
kıyönetim rejimi olduğu için Bütçe hakkında
görüşmeyeceklerini» söylediler. Bunu ne mak
satla söylediklerini hiç anlayamadım. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler) Yani sıkıyönetimle
Bütçe tenkidi arasında ne münasebet vardır?
Acaba Bütçeyi, değerli çalışmaları neticesinde
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her yönüyle tenkit eden arkadaşlarımız nasıl
tenkit ettiler ? Sıkıyönetim' İdaresinin Bütçe
•tcnkidiyle ne alâkası vardır? Kendilerine bu
şekilde'ki bir beyanı hiç yakıştıramadım. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri)
«Hükümet su i generist bir Hükümetmiş!»
Efendim bu mesele o kadar konuşuldu ki; Hü
kümet, parlamenter usullere göre kurulmuş bir
Hükümettir. Her gün, her türlü icraatı yüce
Parlâmentonun murakabesine tabidir. Yüce
Parlâmentonun, her vesile ile söylediğimiz gibi,
itimadı ba'ki kaldıkça, seçimlere kadar bu vazi
feyi yürütmeyi üzerine almış bir Hükümettir.
Hükümet sui generisttir. Bu Hükümetin yaptı
ğı Bütçe şudur budur.. Bunlar, içinde bulunduduğumuz şartlarda memleketin normal idaresi
ne doğru gitmeye gayret 'ettiğimiz şu sıralarda,
tahmin ediyorum ki tasvip edilmeyecek, iştirak
edilmeyecek •mütalâalardır. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri)
«Sıkıyönetim rejimi olduğu için Bütçe hak
kında konuşamadım.»' dediler; fakat birçok şey
leri konuştular. Arzu ederdim ki, diğer arka
daşlarımızın çok isabetle temas ettikleri husususlarda. kendisinin böyle «Orduya selâm nvesele tamam» dan ibaret bir Bütçe getirmişiz gibi
ifadeleri, üzerinde çok konuşulması gereken bir
beyandır, ama bendeniz fazla bir şey söylemek
istemiyorum.
Bütçemizin her türlü vasfım belirten, haki
katen realist olarak belirten
hizmetlerimizi
takdir eden arkadaşlarıma bir kere daha te
şekkür ederim.
Bütçemizin her şeyi ortadadır. Savunma po
litikasıyla, bu politikaya erişmek için alman
tedbirleriyle, savunma sanayiimizin kurulmasıyle, her çeşidiyle açık seçik ortadadır. Bunun
hiç bii' vasfı olmayan bir bütçe şeklinde ifade
edilmiş olması da garip bir beyandır.
Refet Rendeei arkadaşımın
temennilerine
de. zannediyorum biraz evvelki maruzatım ara
sında cevap arz etmiş bulunuyorum.
Ziya Ayrım arkadaşımızın temas ettiği, Sov
yet Rusya - Türkiye arasındaki hududun işaret
lenmesi Harita Genel Müdürlüğümüz tarafın
dan etüt edilmiştir, bitirilmek üzeredir. Temen
ni ettikleri hususlar, gerek Sovyet Rusya ile
Türkiye arasındaki hududun işaretlenmesi, gc-
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rek temas ettiğini sandığım garnizon hudutları
meselesi üzerinde durulacaktır.
Böylece sanıyorum ki, hatip arkadaşlarımı
zın temenni ettikleri hususlara cevap arz etmiş
bulunuyorum.
Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşla
rım; yüksek huzurunuza takdim eylediğimiz'
1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
siyle teklif ettiğimiz 9,5 milyarı normal, 1 mil
yar 6Q0 (milyon lirası RE - MO plânı finansmanı
karşılığı olarak toplam 11 milyar 100 milyon li
ra miktarındaki ödeneğin kullanılması suretiy
le Türk 'Silâhlı Kuvvetleri şan ve şerefle dolu
tarihimizin akımı içinde oluşan millî ve ananevi
kudretine yeniden katılacak maddî ve manevî
güçlerle, nereden, gelirse gelsin, hangi kisveye
bürünürse burunsun her çeşit tehdit ve tehlike
ye karşı yurdumuzun ve aziz Milletimizin sa
vunma ihtiyacını kemaliyle karşılamaya, iç ve
dış güvenliğimizi her türlü koşullarda sağlama
ya devam edecektir. («Bravo» sesleri)
Çok yüklü bir gündem üzerinde çalışan ve
bu saatlere kadar çalışmasını devam ettiren
yüce senatonun, maruzatımı sabırla ve dikkatle
, dinlemek suretiyle göstermiş bulunduğu ilgiden
dolayı, teşekkürlerimi arz etmek isterim.
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Bölümlerin okunup oylanmasına geçiyoruz.
Bölüm
(Prog.)
lira
101

102

.103

104

105

106

Bu münasebetle yüce senatoya derin saygı
larımı arz ederek huzurunuzdan
ayrılıyorum.
.' (Şiddetli alkışlar)
Teşekkür ederim.
BASKAX

1973

Teşekkür ederim efendim.

Genelkurmay hizmetleri prog
ramı
260 306
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Millî Savunma Zakanlığı hiz
metleri programı
1 136 578
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Kara savaş gücü programı 1 988 323
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Deniz savaş gücü progra
mı
1 316 855
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Hava savaş gücü programı 1 797 937
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmişsilâhlı Küvetlerin yeniden
teşkilâtlanması, silâh araç ve
gereçlerinin
yenileştirilmesi
programı
1 600 000
BAŞKAN — Kaimi edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.

128

655

000

100

117

000

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Grup başkanlarının Millî Savunma Ba
kanlığı 1973 yılı Bütçesinin kabulü münasebetiy
le Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cumhuriyet Senato
sunun sevgi ve takdir hislerinin iletilmesine dair
önergesi (i/82)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Millî Savunma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesinin
kabulü münasebetiyle, millî varlığımızın temina
tı ve rejimimizin dayanağı aziz Türk Silâhlı
Kuvvetlerine. Cumhuriyet Senatosunun sevgi ve

takdir hislerinin, Bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
ması dileğimizle birlikte iletilmesini saygı ile
arz ederiz.
A. P. Grup
Başkanı
Ahmet Nusret Tuna
Kontenjan Grubu
Başkanı
Fahri Korutürk

C. H. P. Grup
Başkanvekili
Hıfzı Oğuz Bekata
Millî Güven Partisi
Grup Başkanı
Sami Turan

Millî Birlik Grup Başkanı
Fahri özdilek
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BAŞKAN — Gereği yapılmak üzere Genel
Kurulun bilgilerine sunuldu.
Sayın Bakan, Bütçenin görüşmesi böylece bit
miş oluyor.
Bütçenin, Ordumuzun ve Milletimizin hayrı
na olmasını temenni ederim. Hayırlı ve uğurlu
olsun efendim. (Alkışlar)
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe
kanun tasarısının.İkinci Oturumda yapılan acık

1 . 2 ' . 1973

O : 3

oylamasına 119 sayın üye iştirak etmiş; 117 ka
bul, 2 ret oyu ile tasarı Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilmiştir.
Birleşimi 2 Şubat .1973, bugünkü Cuma günü
saat 9,30'da toplanmak üzere kapatıyoraım efen
dim.
(Kapanma saati : 02,10)
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilıen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir.)
üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Eeddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar

:
:
:
:
:
:

184
119
117
2
—
62

Açık üyelikler :

3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş '
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
ANKARA
Turhan Kap anlı
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
ARTVİN
Fehmi Alpaslan

AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Nejat Sarlıcalı
BİLECİK
Mehmet Orhon TuğruJ
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
î. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziva Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy

ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Fikret Gündoğan
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
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KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligü
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
İ. Etem Erdinç
MALATYA
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosnıanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerinı Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NEVŞEHİR
î. Şevki Ata sağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
Şevket Koksal

C. Senatosu
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğhı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
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SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım înebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumeuoğlu
Cemal Tarlan
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TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
ismail Yeşilyurt

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Salâhattin Babüroğlu
Sait Naci Ergin
Fahri Korutürk
Bahriye Üçok

[Reddedenler]
İÇEL
Lûtfi Bilgen

GİRESUN
İhsan Topaloğlu
[Oya

TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
İsmet İnönü
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukaddes Öztekin (B.)
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
MacitZeren (Bşk. V.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
Mansui' Uluisoy (î.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
BURSA
Saffet Ural
ÇORUM
Safa Yalcuk

KatılmayanlarJ

DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arı'burıın
(Başkan)
İZMİR
Nazif Çağatay (İ.)
Mümin Kırlı
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
SıiTiAtakıy (Bşk.V.)
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan

KIRŞEHİR
Halil Özmen (İ.)
KOCAELİ
Hikmet İsmen
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Doğan Barutçuioğlu
(I.)
MARAŞ
Adnan Karakücük (B.)
Hilmi Soydan
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Selâhattin Acar
SAKARYA
Mustafa Tığlı (İ.)
SİVAS
Hüseyin öztürk
TOKAT
Zihni Betili

[Açık üyelikler]
ı
Eskişehir
Sivas
Urfa

l

ı

TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu

(t)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Gihaıt Alpan
Fethi Çelilkbas
Hayri Dener
özer Derbil
Nihat Erim
Valhap Güvene
Mehmet İzmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Tayfur SökmGn
NaimTalû (B.)
Halil Tunç

Cumhuriyet
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GÜNDEMİ
2:] NCÜ BİRLEŞİM
1 . 2 . 1973 Perşembe
Saat : 9,30
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — 197;.) yılı Bütçe kamum tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi
( l / 7 o 4 ) ; Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 107} ı Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
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