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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda; 

Cumhuriyet Senatosu, 

Millet Meclisi, 

Cumhurbaşkanlığı, 

Sayıştay Başkanlığı, 

Anayasa Mahkemesi ve, 

Başbakanlık bütçeleri kabul olundu. 

7 . 2 . 1975 Cuma günü saat 9,3Q"da toplanılmak 

üzere Birleşime ( 7 . 2 . Î975) saat 03,37'de son ve
rildi. . 

Başkan 
Tekin A rıh urun 

Kâtip 
Bingöl 

Arif Hikmet Yurtsever 

Başkan 
Başkanvekili 

Zihni Beti! 
Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kah ay 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 1 3 . 2 . 1974 ta
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) 
(Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

2; — Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Bankası ku
rulması ile ilgili yetki Kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/4; C. Se
natosu : 1/325) (Malî ve İktisadî îşler ve Bütçe Plan 
komisyonlarına) 

3. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük 
Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılma
sına ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulma
sına ve 7 . 1 . 1972 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/172; 
C. Senatosu : 1/326) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 
(Müddet : 15 gün) 

4. Dört üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi : 1/132; C. Senatosu : 1/327) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) Müddet : 15'er gün) 

5. — Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hak
ların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek taz
minat hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/126; C. Senato
su : 1/328) (Malî ve İktisadî îşler ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarına) (Müddet : 15'er gün) 

Raporlar 

6. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2/241; C. Senatosu : 2/80) (S. Sayısı : 428) (Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1975) 

7. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/243; 
C. Senatosu : î/314) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1975) 

8. — istanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1,250; C. Senatosu : 1/321) 
(S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/251; C. Senatosu : 
I 322) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 7 .2 .1975) 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/252; C. Senatosu : 1/323) (S. 
Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

11. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapom 
(M. Meclisi : 1/247; C. Senatosu ; 1/318) (S. Sayısı : 
433) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

12. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın-
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da Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/248; C. Senatosu : 1/319) (S. Sa
yısı : 434) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

13. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/249; C. Senatosu : 1/320) (S. Sayısı : 435) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

14. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi 
ile bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/245; C. Senatosu 1/316) (S. 
Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

15. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/246; C. Senatosu : 1/317) 
(S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

16. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 1/244; C. Senatosu : 1/315) (S. Sayısı : 438) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1975) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,30 

BAŞKAN — Başkanvckili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - Meîımet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

1. 

III. — GÖRÜŞ 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/2 W; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS

TEŞARLIĞI BÜTÇESÎ .-

. BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilâtı 1975 mali 

yılı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Lütfen ilgi

liler yerlerini alsınlar... 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hil

mi Nâlbantoğlu. 

ÜLEN İŞLER 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ NALBANT-
OOLU (Euıııum) Sayın Baglttui; fîiyııı remtörlpr, 

(1) 406 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

hepinizi saygıyle selâmlarım. 
Bendeniz C. H. P. Grupu adına, Devlet Planla

ma Teşkilâtı Müsteşarlığının 1975 malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı üzerinde görüşlerimizi açıklamak için 
söz almış bulunuyorum. 

Geçen yıl da bu görev bana verilmişti". Hatırlaya
cağınız'üzere, bu Teşkilâtın örgütü, görevleri, kadro
su, kadro şişkinliği, görev felsefesi ve memleket ger
çekleriyle ters düşen görev saptamaları hakkında ak
lımın kestiği ve dilimin döndüğü ölçüde eleştirilerimi 
partimin grupu namına yapmıştım-

Örneğin, bu Teşkilâtın Çerkez Köyü, memleket 
gerçekleri ve görev gereklerine ters düştüğü halde 
gerice yöre olarak seçebildiğirii; Devlet Ve; kamu ot-
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ganizmalarını işler hale getirebilmek için gerekli 
idarî ve kamu reformlarını tavsiyede etkin oh sadığı
nı; kendi personel ve uzman şişkinliğini gidermediği-
ni söylemiştim; fakat gördüm ve izledim ki, bizlerin 
burada Bütçe ve Plan Komisyonunda ve hatta Mec
lis gruplarında söylediklerimiz hiçbir işe yaramıyor. 
«Kim okur, kim dinler varakı mihri vefayı.» 

Böyle olunca da insuı isteksiz oluyor, söylemek
ten ve konuşmaktan da vaz geçiyor. 

Mademki partim görev verdi, sırf bu gereğe uya
rak yine bir şeyler arz edeceğim. Belki söyleye söy
leye iz bırakırız diye. 

Evet bu Teşkilât Anayasanın 41 ve 129 ncu mad
delerine göre 91 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuru
luş amacı; memleketin uzun vadeli plan ve yıllık 
programlar çerçevesi içinde beîii hedeflere doğru 
kalkınması için gerekli planları hazırlamaktır. Görev
leri ise; memleket olanaklarını tespit ederek uzun ve 
kısa vadeli planlar hazırlar; planların uygulanabil
mesi için gerekli idarî reform tavsiyelerinde bulunur; 
planların uygulanmasını kovuşturur, plan ve prog
ramların aksadığı alanlarda organizasyon ve metot 
incelemeleri yapılmasını sağlar; özel sektörün faali
yetlerini planın hedef ve amaçlarına uygun bir şekil
de düzenleyecek tedbirleri tavsiye eder v. s. 

Bu Teşkilât 1961 yılında kurulmuştur. Nerede ise, 
15 senedir çalışmaktadır. 

Memleket gerçekleri nedir, bir göz atalım : 
— Nüfusun % 61'i köylüdür. 
— Köylü nüfusu perişandır. Ziraat gerilemekte

dir. 
— işsiz ve topraktan geçimini sağlayamayan köy

lü şehirlere göç etmektedir. 
— İstanbul, izmir, Ankara, Bursa, Adana yöre

sinde Devlet, kamu ve özel sektör fabrikaları gün
begün artmaktadır. 

— Bursa, izmir, Adana ovaları sulanmakta pa
muk, tütün, narenciye ürünü artırılmakta, Doğu Ka
radeniz, Akdeniz yöresi doğal sulandığı için çay ve 
narenciye gelişmekte, Orta Anadolu, Doğu - Güney
doğu sulanmadığı için buğday azalmakta, Ticaret ve 
Sanayi yatırım malları bakımından dışa bağımlı hale 
gelmekteyiz... Gelmişiz de... 

— 25 yıîdanberi yaptığımız santrallardan Doğu 
Anadolu'ya bir hat çekelim diye düşünmezken, Ke-
banı, istanbul ve izmit civarındaki fabrikaların ener
jisini karşılasın diye yaptık. 

Sanki bunu Anadolunun; Doğu ve Güney Anado-
fturaa köjftüsünün gecelerini aydınlatma, buralarda 
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kurulacak küçük fabrika ve atölyelerin çarklarını dön
dürme ve en önemlisi, tezeği toprağa attırma aracı 
olarak kullanamaz mıydık?.. 

—• Önemli bir konu daha var. Türkiye'nin % 8'i 
ormanlık kalmıştır. Bu memlekette yılda 15 milyon 
ton odun yakılmaktadır. Bu gidişle 22 yılda bütün 
ormanlar, fundalıklar kaybolacaktır. 20 veya 30 sene 
sonraki çöl Türkiyesi için ne yapacağız?.. 

Bu gerçekleri ve Devlet Planlama Teşkilâtının üze
rine eğiimediği daha bir çok gerçeği çoğaltmak müm
kün; fakat ben burada müsaadenizle Devlet Planla
ma için üzerine eğiîinecek gerçekleri dile getirmeye 
çalışacağım. 

Yukarki söylediklerim dahi, Devlet Planlama Teş
kilâtının görev gerekleri bakımından üzerine eğilin-
mesi gereken konulardır. Demek ki; 

1. Bu teşkilât memleket gerçeklerini görerek 
planlama yapamıyor. 

2. Gerekli idarî ve kamu reformlarını tavsiyede 
bulunamıyor. Bir vesile ile de arzettim; Devlet ve 
kamu yönetimi süratle düzenlenmelidir. 

3. Planların uygulanmasını kovuşturamuyor. Ge
çen sene bu hususta Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kuruluna da çok iş düştüğünü, bu teşkilâtın sadece 
oturarak değil, yıl içinde zamanın yarısını ilgili ku
ruluşlarda gezerek ve kalarak geçirmelerini, hatta di
ğer Devlet ve kamu kuruluşlarını da gezmelerini tav
siye etmiştim. Önerim yine geçerlidir. 

Ayrıca ek önerim; Bakanlık içi veya bağlı kuru
luşlarındaki denetleme kurullarını, o genel müdürlük 
kadrolarından kaldırıp, Bakanlıkların Denetleme Ku
rullarında toplamak gerekmektedir. Bu suretle, genel 
müdürlükler bünyesinde asimile edilmiş kurul üyeleri 
Bakanlık bünyelerine geçince, teşkilât içinde etkinlik 
ve özgür girişimlere karışacaklardır. 

Planların uygulanmasını kovuşturmada Devlet 
Planlama Teşkilâtı neler yapar? Arz edeyim : 

Bu Teşkilâtın çalıştırmakta olduğu 138 uzman 
yardımcısını, Devlet ve kamu kuruluşları bünyelerin
de yılın muayyen zamanlarında birer veya ikişer ay 
çalıştırır. Bir ay hesabiyle 1-2 defa veya münavebeli 
2 ay hesabiyle 6 defa yer değiştirmek suretiyle en az 
6 X 138 = 828 idareyi denetler veya programlarının 
izlenimi için rapor elde eder. 

4. özel sektör faaliyetlerini planın hedef ve 
amaçlarına uygun bir şekilde dûzenüyecek tedbirleri 
tavsiye edebilmiş midir?.. Hayır. 

Bunun nedenleri vardır. Bunları açıklamak sure
tiyle bir münakaşa yaratmak ötemeîn. İsteyenle tar-
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tışabilirim bu konuda... Bu kadar söylemek suretiyle 
dahi, konunun üzerinde objektif ölçüler içinde kal
mak niyetinde olduğumu da belirtmiş bulunuyorum. 

Velhasıl Devlet Planlama Teşkilâtı hiçbir görev 
konusunda etkin olamamış veya etkin olabilecek sav 
getirememiş; her görev bölümünde uydu olmaktan, 
uysal davranmaktan öteye gidememiştir. 

Neden olamamıştır?.. Düşünelim : 
— Belki kanunu yeterli değildir veya yeri iyi be

lirlenmemiştir. 
— Yaptığı planlar tutarlı değildir ki, savunabil

sin, 
— Uzmanları kalite ve kantite bakımından yeterli 

de olmayabilir. 
— Teşkilâtı düzenli değildir. 
Bendenizin yukarıdaki üç maddedekilere aklım 

ermez, fakat geçen sene de dokunduğum üzere, bu 
Teşkilâtın, teşkilâtı bozuk olduğundan tekrar değine
ceğim. 

Sizlere anlatmak istiyorum ki, kendisini bozukluk
tan, düzensizlikten kurtaramamtş, planlayamamış bir 
teşkilât, başkasını nasıl düzenleyecek, planlayacaktır. 

«Kendi himmete muhtaç bir dede, 
Nerde kaldı gayriye himmet ede». 

Bu teşkilâtın örgütü : Geçen sene de arz etmiştim ki, 
programın arka sayfasına da baktığımızda; 

16 adet binek arabası var. Tabiî 16 adet de şo
förü olacak. 16 adet de arabalı makamı olması lâ
zım. 

Müsteşar, Genel Sekreter, 5 Müşavir, Hukuk Mü
şaviri, 2 Genel Sekreter yardımcısı, 4 Daire Başkanı 
v.s. tamam 16 makam. 

Bu dairelerden Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
Dairesini yine anlamadığımı söyleyeceğim. 

Eğer bu teşkilât memleket gerçeklerini gözönün-
de tutarak plan ve programları hazırlayacaksa, za
ten tüm görevi budur. Böyle bir daire ihdas etmiş 
olması, tüm teşkilâtına bir bühtandır yahut göster
melik bir daire, milletin gözünü boyamak, salkımı 
şuraya yedirip, talkını buraya atmak olur. 

Geri kalmış yörelere yatırım kanalize edilemezse 
bu dâireyi mu yoksa Devlet Planlama Teşkilâtını m 
suçlayacağız?,*. 

Devlet Planlama Teşkilâtının sekreter, memur, 
daktilo, teknisyen v.s. presnole şişkinliğine dokun
mayacağım. 

Çünkü, yaptığı plan ve programlarla Türkiye'de 
istihdam imkânının artmasına yön verememiş bir 
teşkilâtın» kendi bünyesinde de maaşlı işsizle* barın

dırması, bütün Devlet ve kamu kuruluşlarında oldu
ğu gibi, bu Teşkilâtta da olasılık haline gelmiş; kur
tulamıyor, kurtulamıyoruz da. 

Ancak, bendeniz uzman ve uzman yardımcısı sa
yılarına değineceğim. Bu teşkilâtta geçen sene.99 uz
man, 110 uzman yardımcısı var idi. Bu yıl 136 uz* 
man, 138 uzman yardımcısı sayısına yükselmiş. Fran
sa gibi memleketlerde 25 - 30 uzman ile bu teşki
lâtlar yürümektedir. Şimdi bu uzman ve uzman yar
dımcıları için bir hesap yapalım: 

Uzman ve uzman yardımcılarını 136 kabul 
edelim, iki misli, 272 adet eder. Yıl 365 gündür, 115 
günü tatil, geriye 250 gün kaldı. Her uzman için 
30 gün de izin, 220 gün çalışma günü kalır. 272 uz
man çarpı 220 gün, eşittir 59 840 çalışma günü eder. 
Bu uzman yardımcılarının seyahat durumları ise şöy
ledir: 

Uzmanların dış memleketlere yaptıkları seyahat-
ların gün olarak toplamı 725 gün; 

Ankara'nın doğusunda; Ankara'nın doğusuna der-
ken,bilfarz Kırıkkaleyi de, Kırşehiri de Ankara'nın 
doğusu kabul ediyoruz, buna göre Ankara'nın do
ğusuna seyahat toplumları 1.110 gün. Ankara'nın ba
tısına 2001 gün. Ankara'dan şöyle kuzey - güney 
hattı geçirirsek Batıya; Bursa'ya, İstanbul'a, İzmir'e 
gittikleri günlerin toplamı da 2001 gün. Bu rakamları, 
Devlet Planlama Teşkilâtından' sorduğum yazılı so
ru önergesine aldığım cevaplardaki listelerden çıkar
mış bulunuyorum. Bu seyahatların toplamı 3836 gün 
eder ki, ben buna yuvarlak rakam 3840 gün diyorum. 

Gezip gelen uzman ve yardımcılar her halde 
memleketin bir sorunu hakkında rapor düzenlemiş
lerdir ve tabiatıyle tebliğ de vermişlerdir. Şunu da 
arz edeyim; bence memleket İçerisinde az gezmişler
dir. Gezmeleri de, oturup rapor da düzenlemeleri 
görevlerinin tabii bir sonucudur veya icâbıdır. 

Yukarıda bulduğum 59 840 İş günü, çalışma günü, 
tatilleri ve otuzar günlük izinleri çıktıktan sonra, ka
lan 59 840 iş gününden ben, bu seyahat toplamları 
olan 3 840 seyahat gününü çıkarıyorum, 56 000 gün 
çalışma günü oluyor. Günde de; yani 56 000 günde 
de bu rapor ve tebliğleri yazdıklarını kabul ediyo
rum. 10 günde bir rapor veya tebliğ yazılmış ölsün, 
buna göre, Devlet Plânlama Müsteşarlığı dosyaların
da 56 OÖÖ'i lCPa feSİefsefc 5 600 rapta* Vttyâ tebliğ 
olmasını ben istiyorum. Acaba var mıdır?.. Değil 
5 600, 560 tane dahi olması övgüyle söylenebilir. 
Kaldı ki, 56 inceleme raporu var ise, yine btın&n dâ 
burada açıklanmasını istiyorum. 

— » — 
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Yukarıda verdiğim gezi günleri adedi, kalkınmada 
Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığının, bu uzman
lardan faydalanmak suretiyle Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu'da saha araştırmaları için bu uzmanlardan 
istifade etmiş olması suretiyle 1 110 güne yükselmiş
tir. Aksi takdirde, Doğu için çıkardığım 1 110 gün
lük gezi günü sayısı, uzmanların dış memleketlere 
gittikleri gezi günü sayısı olan 725 günden çok daha 
küçük olacaktır. Bu hususu da belirtmek istiyorum. 
îşte bu Teşkilât böyle... 

Arkadaşlarım, 
Değil bu Teşkilâtı, Başbakanlık bütçesi sırasında 

da dün kişisel olarak söylediğim gibi, Devlet ve kamu 
teşkilâtını da düzenlemek gerektiğine elbirliği ile gi
rişmemiz lâzımdır. Aksa takdirde, kimse gücenmesin 
veya sevinmesin, ne devletçilik, ne kamuculuk, ne 
özelcilik olur, ne de halk sektörü yeşerir. Türkiye'de 
gün geçtikçe bu Teşkilâtın yaptığı uygulanmayan ve
ya uygulanamayan programlarla memleketin hiçbir 
sorunundan kurtulamayız. Sorunlar ülkesi olmakta 
devam edip gideriz. 

Burada, şahsî zorlama suretiyle rapora koyduğum 
cümleyi arz edeceğim. Grupum pek müsaade etmedi; 
ama koydurmuş oldum. 

Kemaliye'îi olduğu için Doğuya planlamayı yö
neltmeyen, (Tabiî Doğu kavramının içine gerice yö
releri yerleştirerek söylüyorum) fakat, Sayın Baykara 
burada yok. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Buradayım. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMÎ NALBANT-
OÖLU (Devamla) — Özür dilerim, 

Eğer gelecek sene Devlet Planlama Teşkilâtı uz
manlarını gerice kalmış yörelere gerektiği nispette 
sevk' edemezse, müsteşar arkadaşımız; kendisine de 
hürmetim var, sevişiriz; fakat'gelecek sene sonunda 
artık Kemaliye'îi olduğunu, yerinde kalmasının ge
rekçesi yapmasın. Bu benim... 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Anlamadım. 

BAŞKAN — Burasının şahsî görüşü olduğunu 
beyan ettiler. Grupu razı olmamış, şahsî görüşü ola
rak burasını beyân ettiler", zapta öyle girdi efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Cümleyi anlayamadım Sayın Başkan. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMÎ NALBANT-
OĞLU (Devamla) — Tekrarlamamı istiyorlar Sayın 
Başkanım, ^ , 

BAŞKAN — Evet efendim, devam edin. 
C. H. P. GRUPU ADINA HİLMÎ NALBANT-

OĞLU (Devamla) — Kemaliye'îi olduğu için Doğu
ya doğru planlamaya yöneltmeyen, («Doğu» kavra
mının içinde gerice yöreleri de yerleştirerek söylüyo
rum) ve fakat Kemaliye'îi olduğu için de yerinde kal
masına gerekçe sağlamış olan Müsteşarın, artık insaf 
edip, gerice bölgelere yönelik, memleket gerçeklerine 
uygun çalışmaya teşkilâtını yöneltmesini rica ediyo
rum ve sizleri saygılarımla selâmlıyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Karaağaçlıoğîu. 

A. P. GRUPU ADINA MUSA KÂZIM KARA
AĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Yüksek huzurîarınzda görüşmesi yapılan Devlet 
Planlama Teşkilâtının 1975 Malî Yılı Bütçe tasarısı 
üzerinde Adalet Partisi Senato Grupu adına görüş ve 
kanaatlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Maruzatıma başlamadan önce, hepinizi saygı ÛQ 
selâmlarım. 

1961 Anayasasıyle Devlet hayatımızda varlığı ka
bul edilerek kamu kuruluşları içinde mühim bir yer 
işgal eden planlama birimi, Batı demokrasilerinin yıl
lar öncesi devlet hayatında değer verdiği köklü ku
ruluşlar gibi, bizde de lâyık olduğu yeri ve değeri bul
muştur. 

Devlet Planlama Teşkilâtı, geride bıraktığımız iki 
plan tatbikatı döneminde ve hâlen uygulamakta oldu
ğumuz Üçüncü Beş Yıllık Plan çalışmaları sebebiyle, 
lehte ve aleyhte yapılan eleştirililere rağmen, genel
likle gerçekleşen müspet hizmetleriyle varlığını tüm 
kamu kuruluşlarına kabul ettirmiş bulunmaktadır. 
Şu anda, huzurlarınızda müzakeresi yapılmakta olan 
1975 yılı bütçesi, Üçüncü Beş Yıllık Planın üçüncü 
yıl uygulama dilimini teşkil etmektedir. Bütçe müza
kereleri kadro, hizmet, yatırım ve tahsisat gibi Dev
let kuruluşlarının teknik, idarî, malî hukukî yönle
rinin değerlendirilmesinin dışında, hizmete ilişkin po
litikaların eleştirilmesine de imkân vermektedir. Bu 
itibarla, kuruluş ve hizmet maksatları yüksek Heye
tinizce bilinen bu müessese hakkındaki görüşlerimizi 
arza çalışırken, hükümet - plan ilişkilerinin zarurî de
vamlılığı içinde, elbette hükümetlerin en büyük da
nışma ünitesi ve fikrî kaynağı olan Devlet Planlama 
Teşkilâtını, onun icra organı olan hükümetleri siyasî 
görüşleri açısından kısaca değerlendirmeye çalışaca
ğız. .. . . . • • • . . . .. 
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Değerli arkadaşlarım; 

Devlet Planlama Teşkilâtının 91 sayılı Kuruluş 
Kanununun kendisine verdiği görevlerin sınırları için
de hizmetini ifa etmesi tabiîdir. Bu yasal görüş altın
da Devlet Planlama. Teşkilâtı, memleketin tabiî, be
şerî, iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını objek
tif ölçüler içerisinde tespit ederek, takip edilecek ik
tisadî ve sosyal politikayı ve hedefleri tayinde ekono
mik ve ilmî ölçüler içinde Hükümete yardımcı olmak 
ve muhtelif bakanlıkların iktisadî politikayı ilgilendi
ren koordinasyonunu temin etmek için hükümetlere 
tavsiyelerde bulunmak ve bu alanda icranın yüksek 
seviyede müşavirliğini yapmaktır. Ayrıca, plan uygu
lamasını takip ile plan bütünlüğünün korunması ve 
hedeflere erişilmesi için gereken ikaz ve tavsiyeleri 
keza icra kanalıyle yaparak, planın genel ve sektörel 
muvaffakiyetini sağlamaktır. 

Bu arada şu hususu kesin olarak ifade etmek is
teriz ki, Devlet Planlama Teşkilâtı, ülkemizin "şartla-
ları dikkate alınarak tespit edilmiş olan kalkınma mo
delinin ilmî sınırları içerisinde kalmak şartı ile hazır
ladığı idarî, malî, teknik ve hukukî yönlü kalkınma 
ve gelişme planları, plan ve proje fikirlerini alternatif
leri ile birlikte siyasî iktidarlara iletir ve tavsiyeler
de bulunur. Bu konudaki tercih siyasî iktidara aittir. 
Devlet Planlama Teşkilâtının asla icracı bir kuruluş 
olmadığı kabul edilmelidir. Zira, siyasî tercih ve tak
dir hakkı Anayasa ve kanunların muvacehesinde hü
kümetler tarafından kullanılmaktadır. Gerçi geçmiş 
yılların bütçe müzakerelerinde de ifade ettiğimiz gibi, 
Yüksek Planlama Kurulunun terekküp tarzı ve çalış
ma şekli itibariyle Devlet Planlama Teşkilâtını icra ile 
tedahül halinde görüp, onun icracı bir kuruluş oldu
ğu fikrini savunan görüşlere rastlamak mümkündür. 
Anayasanın Hükümetin yetkilerini tarif eden hüküm
leri ve Devlet Planlama Teşkilâtının 91 sayılı Görev 
ve Kuruluş Kanununun kesin tarifleri karşısında bu 
mümkün değildir. Şayet Devlet Planlama Teşkilâtının 
icracı bir kuruluş olması gereği varsa, o zaman Dev
let Plan ve Koordinasyon Bakanlığı kurulur ve Plan
lama Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tür
kiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurulu, Atom Ener
jisi Komisyonu, Orta - Doğu ve Amme Enstitüsü gi
bi teknik ve ekonomik yönlü kuruluşlar bu Bakan
lığa bağlanarak, Devlet Planlama Teşkilâtı icracı bir 
kuruluş haline getirilir. Ancak kanaatimiz odur ki, 
idarî reformu ele almadan, bu kabil ysni kuruluşlara 
gidilmesinde büyük sakıncalar vardır. 

Sayın senatörler; 
Yirminci asrın ikinci yarısında iktisaden. geri kal

mış ülkelerin temel sorunları sosyal, ekonomik ve si
yasidir. Bu sebepledir ki, bir ülkede hayat standardı
nın yükselmesi ve maddî refahın temin edilmesi, sa
dece ulusal bir gaye değil, bunun ötesinde memleke
te daha iyi kültürel ve entellektüel hayat için bir va
sıta olmasıdır. Bu sebeple, çağımızın modern millet
lerinin gelişen tarih içindeki ekonomik büyümeleri 
ve sosyal gelişmeleri iktisat politikasının bir plan va
sıtası ile yürütülmesi zaruretini ortaya koymuştur. Bu 
görüşledir ki, Türk Anayasasının 41 nci maddesi ge
reğince iktisadî kalkınmamız beşer yıllık kalkınma 
planlarına bağlanmış bulunmaktadır. 1963 yılında uy
gulamaya konan Birinci Beş Yıllık Plan, bütün güçlük
lere ve tecrübesizliklere rağmen, % 6,6'lık kalkınma 
hızını gerçekleştirmiştir. Böylece öngörülen % 7'lik 
kalkınma hızına az bir farkla yaklaşarak, ülkede pla
na olan ümidi, inancı yerleştirmiş ve planlı dönemin 
gelecekteki başarısının en güçlü dayanağı ve örneği 
olmuş; büyük tecrübeler kazanılmıştır. Planlı kalkın
manın gereği yalnız yöneticiler tarafından değil, bü
tün milletçe benimsenmeye başlanmıştır. İşte İkinci 
Beş Yıllık Plan bu müşterek inançla büyük bir dikkat
le dünya ve ülke gerçeklerine uygun bir görüş içinde 
hazırlanmıştır. 

Bir bakıma Adalet Partisinin ülkenin süratle kal
kınmasını hedef alan siyasî tercihinin haîka, halktan 
yana hizmet felsefesinin damgasını taşıyan tkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında hâkim olan temel görüşler, 
istikrarlı bir politika içinde yılda % 7 lik bir hızlı ve 
devamlı kalkınma, refahı tabana yayarak çeşitli gelir 
rupları ve coğrafi bölgeler arasındaki farklılığı gidere
cek yatırım politikası ile aziz Türk Milletini asgarî 
hayat seviyesine yükseltmek çok sayıda vatandaşa iş 
sahası açmak, işsizliği önlemek, kalkınmanın nimet ve 
külfetinden yararlanarak fırsat eşitliğini sağlamak, 
Türk nüfusunun % 70'ini teşkil eden, ihracat gelirle
rimizin % 80'i, gayri safi millî hâsılanın % 30'nu 
temin ettiği halde, tarihî ihmaller sebebiyle sadece 
imparatorluk hükümetleri devrinde değil, uzun yıllar 
Cumhuriyet Hükümetleri devrinde dahi dünya nimet
lerinden mahrum kalmış köylü kitlesinin geniş esnaf 
ve işçi tabakalarının sosyal ve ekonomik kalkınması 
hedef alınarak asgarî kaynaklarla kalkınmanın sağ
lanması bu İkinci Beş Yıllık Planda öngörülmüştür. 
Hazırlanmış olan planlar önceden tespit edilmiş olan 
% 7 hedefleri de aşarak, % 7,2 mertebesinde bir ge
lişme sağlamak suretiyle hedefi geride bırakmıştır." Bü 
da gösteriyor ki, artık Türk Devlet hayatı ve topİüm 
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hayatı planlı dönemin bütün gereklerini, Türkiye'nin 
gerçek modeli içinde tatbik etme imkân ve şansını 
bulmuştur. 

Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, ülkemiz
de beşer yıllık iki plan tatbikatı ile büyük tecrübeler 
kazanılmış ve ülkemizin potansiyelini, geleceğe ait he
deflere ulaşmak için, daha iyi kaynak tahsis etme im
kânlarını bize bahşetmiş bulunmaktadır. Genellikle 
on yıllık İkinci Plan döneminde öngörülen '% 7 kal
kınma hızı çok az farkla gerçekleştirilmiştir. Zira, 
Birinci Planda % 6,2, İkinci Planda % 7,2 mertebe
sine ulaşılmıştır. 

Tarım sektöründe tespit edilen % 4?lük hedefe 
yaklaşılmış; sanayi sektöründe öngörülen % 12'iik 
hedefin gerisinde kalınmış, % 6,5 olarak kabul edilen 
hizmetler sektöründe ise, bu hedefler aşılmıştır. Maa
lesef önemli ölçüde geri kaldığımızı ifade • ettiğimiz 
sanayi sektöründe ise, üretim malları sanayii gelişmiş, 
ara malları sanayiinde ciddî adımlar atılmış, yatırım 
mallan sanayiinde ise söz ister duruma girilmiştir. 

Muhterem senatörler;' 
Başarılı sayılan iki plan tatbikatı ile ortaya çıkan 

neticelere göre hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Planda 
gelişen ülke şartları ile ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve 
dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve teknolijik 
koşullar, mezkûr planda kalkınmanın hedeflerinin tes
pitinde bizi zorlamıştır. Siyasî tercihin planda ihmal 
edemeyeceği ve yerine getirilmesi zarurî tecrübe ve 
görüşler olmuştur. Ancak, bu sebeple planda yer alan 
tercihlerin büyük emeklere, samimî gayret ve çabala
ra rağmen, Anayasanın karma ekonomi esprisine ve 
Türk Ulusunun geleneksel ekonomik ve sosyal yaşan
tısına, onun siyasî görüşüne uygun bir kalkınma mo
delinin sistematiği içinde kusursuz olarak tespit edil
diğini iddia etmek de mümkün değildir. Bu hususta
ki görüşlerimizi Üçüncü Plan müzakeresi esnasında 
tafsilâtı ile Yüce Heyetinize arz etmiştik. 

Yüksek malumlarıdır ki, her ülkede olduğu gibi, 
kalkman memleketimizin kaynaklan da mahdut ve 
sınırlıdır. Bunları dikkatle kullanmaya mecburuz. Ge
lişen ekonomimizin üç temel sektörü olan tarım, sa
nayi ve hizmetler kesiminin kalkınma planında geliş
me hızlarının bir denge sistemi içinde tespit edilmesi 
ve önceliklerin buna göre belirtilmeli lâzımdır. 

Tarım kesimi gayri safî millî hâsıladaki % 28'e 
varan payı ile Türk ekonomik hayatında bir ağırlık 
taşımaktadır. Bu itibarla doğal şartlara bağlı olan bu 
sektör, vakit vakit ekonomik istikrarsızlıklarımızın 
büyük sebebi ojmaktgdır. Susun önleyici tedbirleri

ni süratle almakta zaruret vardır. Ayrıca tarım kesi
minde yığılan insan gücünü, sosyal ve siyasî dengeyi 
bozmadan yumuşak bir geçişle endüstriye ve hizmet
ler sektörüne kaydırmanın emniyetli bir kalkınma me
kanizması seçiminin tercih noktasına gelmiş ve hat
ta beşinci yılını idrak ettiğimiz Üçüncü Beş Yıllık 
Planın 1975 uygulaması ü& bu kritik noktayı mâale
sef geride bırakmış bulunuyoruz. 

Kabul etmek lâzımdır ki, dünyada sadece tarımla 
kalkınmış bir ülkeye rastlamak mümkün değildir; 
ama sanayi ve hizmetler yolu ile kalkınmış ülkelerde 
dahi tarım sektörü bizdeki gibi ihmal edilmemiştir. 
Aksine, endüstrinin yanında modern bir hüviyette ge
lişme imkânı bulmuş ve tarım kesiminde istihdam edi
len genel nüfusun % 6 ilâ. % 12'si mertebesine indi
rilerek ekonomik ve sosyal istikrar sağlanmıştır. Bu 
gelişme uzun yıllar süren bir endüstrileşme mücade
lesi sonunda gerçekleştirilebilmiştir. Bu sebepledir ki, 
Üçüncü Beş Yıllik Planda kalkınmanın sürükleyici 
sektörü sanayi kesimi olmuştur. Bu tercih aslında hız
la artan nüfusumuzun bundan böyle tarım alanların
da tutulmasının imkânsız oluşu ve artan nüfusun eko
nomiye baskısı ile Türkiye'nin jeopolitik durumu iti
bariyle sanayileşmemizin zaruretinden doğmuştur. Ay
rıca AID ülkeleri ile olan Katma Protokolün yirmi 
yıllık perspektifi içinde Türk ekonomisine olan tesir
leri de dikkate alınmıştır. 

Millî menfaatlerimizi, millî varlığımızı ve bü
tünlüğümüzü AID içinde korumak için 22 yıllık ge
lişim planı içinde Türkiye'nin gayri safi millî hâsı
lası içinde bugün % 23,5 civarında olan sanayi payı
nın, 1995'lerde % 40'a yaklaşmasını, tarım geliri pa
yının •% 28 lerden % 10 civarına indirilmesini, ayrıca 
sanayi kesiminde çalışanların toplam çalışanlara ora
nının % 11'den % 22'ye ulaşmasını ve tarımda çalı-
şanlann payının bugünkü % 65'lerden % 20'ye düş
mesini hedef almıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek için 
önümüzdeki 20 yıl içinde gayri safi yurt içi hâsılanın 
% 9 civarında artması lâzımdır. 1995'lerin hedefle
rine göre tespit edilen Üçüncü Beş Yıllık Planın eko
nomik ve sosyal hedefleri iç ve dış finansman kaynak
ları içinde özel ve kamu kesiminin hizmet dengesine 
göre tespit edilmiştir. Umumiyetle bir kalkınma, nor
mal seyreden istikrarlı bir dünya ekonomik gelişmesi 
ve siyasî inkişâfı esas alınarak meseleler vazedilmiştir. 

Büyük çapta iç ve dış ekstremler olarak kabul edi
len ekonomik ve sosyal, siyasî hadiseler geniş bir gö
rüşle plan hedeflerinin tespitinde alınmamıştır. Aslın
da dünya ekonomi tarihinde ifade etmek istediğimiz 
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büyük enerji; ezcümle petrol krizi, geniş kapsamlı 
yüksek dozda yaygın enflasyon, gelişmiş ekonomik 
yapıdaki ülkeleri saran, şiddeti gittikçe artan işsizlik 
ve dev endüstrilere hayatiyet veren hammadde darlı
ğı ve bunun getirdiği sorunlar ve bunların dışında dün
ya sulhunu tehdit eden istikrarsız bir dünya politikası 
ve ülkemizi yakından ilgilendiren Kıbrıs ve kıta sa
hanlığı ile tümü ile Türk - Yunan hadiseleri bütün bu 
fevkalâde iç ve dış gelişmeler Üçüncü Beş Yıllık Pla
na temel olan görüşleri çoktan aşmış fevkalâde sü
ratle yeni buutlar kazanmış olan dünya ekonomik ve 
siyasî ortamı içinde bir an evvel yeniden yön veril
mesini zorunlu kılmıştır. 

önceden kestirilemeyen yukarıda arz ettiğim hu
susların plan hazırlığı ve tespitinde dikkate alınma
mış olması nasıl bir kusur değilse, bugünün dünya ve 
ülke şartları içinde meseleyi dikkatle değerlendirerek 
planı hedeflerinden saptırmadan gerekli tedbirleri al
mamak ve lüzumlu revizyonu yapmamak kanaatimiz
ce ülkemiz menfaatleri bakımından da o kadar zarar
lıdır. Hatta bu konudaki hassasiyet, petrol krizinin 
başladığı 1974 yılında derhal gösterilmeliydi. Maale
sef Ecevit Hükümeti, Kıbrıs zaferini siyasî maksat
lar içinde oya tahvili için seçime gitme gayretlerini 
bu kabil ciddî ve mühim memleket meselelerine ter
cih etmiştir. Bu suretle Türk ekonomisi içinden çıkıl
maz bir krize bile bile itilmiştir. Dünyada böylesine 
mühim ekonomik, sosyal ve siyasî gelişmelerin cere
yan ettiği bir dönemde parti çıkarları için sunî hükü
met buhranları yaratarak, aylardan beri ülke menfaat
lerini koruyacak, bu meselelere cesaretle eğitebilecek 
icralardan bu memleketi mahrum etmek ve bunun ge
tirdiği sonuçların vebalini değerlendirmek, yüksek 
takdirlerinize arz ettiğimiz bir husustur. 

însafla söylemek gerekir ki, bugüne kadarki tat
bikatta bugünün güç şartlarını karşılayacak herhangi 
bir güçlü tedbiri bütçelerde yer almış müessir bir eko
nomik politika görüşü olarak bulmak mümkün değil
dir. Huzurunuza getirilen bütçelerde önerilen görüş
ler, normal şartların Üçüncü Beş Yıllık Planda yer 
aldığı tedbirler ve konular manzumesinden başka bir 
şey değildir. Bugünün fevkalâde olan sorunlarına mü
him bir şey getirmediği kanaatindeyiz. Bunda hükü
metler kadar plan müessesesi de, hükümetlere müşa
virlik yapan müesseseler de sorumludur. 

Üzülerek ifade edelim ki, bugünkü şartlar içinde 
hâlâ ülkemizin enerji politikası tam olarak tespit edil
memiş, sorunlarına tatbikatta hâlâ geçerli bir çözüm 
bulunamamıştır. Avrupa da genişliğin© büyüyen iş

sizliğin dış ülkelerdeki işçilerimize getireceği sikın-
tıları ve bunların ülkemize kısa dönemde büyük çapta 
dönmeleri halinde meydana çıkacak problemleri, bu
nun tedbirlerini hâlâ kesin hatları ile tespit etmiş de
ğiliz. Değil ki bu meseleyi, sayıları iki milyonu aşan 
iç işsizlik kadrosuna dahi iş bulacak yatırımları ger
çekleştirmekten ve geçmiş yılların planlarını hedefe 
ulaştırmaktan çok geride kalmışız. 

12 Mart sonrası ve bilhassa 1974 yılı kamu ve özel 
sektör yatırımlarında büyük çapta gerileme olmuştur. 
Her ne kadar parasal yatırımlar hedeflere yakın gibi 
görünüyorsa da, fiziksel yatırımlar bu hedeflerin çok 
daha gerisinde kalmıştır. Dış ticaret dengemizde dö
viz gelirleri bakımından en büyük imkânımız, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin ülkeye gönderdikleri dö
vizlerdir. Bunlar bir yandan yatırımlarımızın dış kay
nak ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da dış ti
caret açığımızın kapanmasını ve tediye muvazenesini 
sağlamamızı temin ediyordu. Avrupa'daki işsizlik so
runu yüzünden bu döviz kaynaklarından kısa dönem
de mahrum kalmamız mümkündür. O takdirde dış ti
caret açığını karşılamak üzere tarım ve endüstri sek
törlerinde ihracata dönük, köklü, ekxstra tedbirler ala
rak ihraç gelirlerini süratle artırmak lâzımdır. Ayrı
ca, turizm imkânlarımızı geliştirerek, bu gelirlerini 
yurt ekonomisine faydalı hale dönüştürecek tedbirle
ri zaman geçirmeden almak ve turizm yatırımlarına 
büyük bir öncelik vermek lâzımdır. 

Türk Devletinin iç ve dış düşmanlara karşı beka
sı, ülke bütünlüğünün muhafazası, hür demokratik 
düzen içinde kalkınmamızın gerçekleşmesi her şey
den evvel millî beraberliğimizi, millî gücümüzü tem
sil eden Silâhlı Kuvvetlerimizin varlığı ile onun sa
vunma gücü İle mümkündür. Dostluklar, iktifaklar 
lâzımdır, şarttır; ama kâfi değildir. Devletlerin men
faatlerinin mevzubahis olduğu bir dünya politik gö
rüşü içinde, bu görüş daha da ehemmiyet kazanır. 
Kaldı ki, yakın mazide karşılaştığımız acı hakikatler, 
her şeyden önce kendimize güvenme anlayışımızın 
ne kadar gerçekçi olduğunu bir kere daha ispat et
miştir. Kıbrıs harekâtı bize sadece süngümüzün haklı 
zaferini değil, bunun ötesinde çok şeyleri kazandır
mıştır. Bunun en başta geleni, kendi ekonomik ve 
teknolojik gücümüze dayanan bir harp endüstrisinin 
süratle kurulması konusudur. Böyle bir meselenin ele 
alınması ülkemizin imkânları ve mevcut sanayi altya
pı tesislerimizin kapasiteleri, harp sanayiini besleye
cek yan sanayiler, bunların iç ve dış pazar imkânları, 
bu sanayi dalının istediği yetişmiş ve eğitilmiş işçi ve 
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teknik kadrolar, bu endüstrinin çekirdek tesislerin ve 
nihayet bu yatırımları ne şekilde finanse edileceği gibi, 
daha birçok teknik-sorunların değerlendirilmesi ve bun
ların bilimsel bir açıdan ele alınıp, proje haline geti
rilmesidir. Hattâ daha ileriye giderek şunu ifade et
mek isterim ki; bunun Planlama kuruluşu içerisinde 
bir birim halinde ele alınmak suretiyle, gerek istih
dam politikasına, gerek iç tüketime, gerekse savunma 
hizmetlerine yönelik ve geçerli bir endüstri dalının 
proje, plan ve programlarını münhasıran bu ünite va-
sıtasıyle, Millî Savunma Bakanlığının da fikri ve ka
naati alınarak, gerçekleştirilmesi lâzımdır. 

Bu çalışmaları yaparken Planlama ve Millî Savun
ma Bakanlığının karşılıklı olarak meseleye sahip çık
malarının daha faydalı olacağını; zira harp sanayiinin 
kurulmasının ana gayesinin Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin ihtiyacını karşılamak olduğundan, ihtiyaç sahibi 
müessesenin bu konudaki görüşlerinin alınması ve de
ğerlendirilmesi lâzımdır. Bundan başka, zaman kay
betmeden bu sanayiin planlı Türk sanayileşme hare
keti içindeki yerinin tespiti ve bunun ön çalışmaları
nın hazırlanması, malî kaynaklarının tespiti, bütçeler
de gösterilmesi, kanunî statülerinin hazırlanması gibi 
ilk yapıcı adımların zaman kaybedilmeden atılmasın
da zaruretler ve hatta büyük zorunluluklar vardır. 

Ordusunun klâsik silâh ihtiyaçlarını ve bunun ötesin
de yapabileceğimiz diğer süper silâhların imalinde te
mel bir kuruluştan başlamak surteiyle Deniz, Hava 
ve Kara Kuvvetlerine ait olan ihtiyaçları bu statü 
içerisinde birleştirici bir şekilde insangücü, malzeme 
ve parasal ekonomileri sağlamak ve hedefe ulaşmak 
müessir bir çalışmanın imkânlarım getirme bakımın
dan faydalı olur kanaatindayız. Planlamanın bu ko
nu üzerine de eğilerek, bu vakıf çalışmalarını bir ku
ruluş altında, «Türk Silâhlı Kuvvetleri Vakfı» diye 
adlandırmak suretiyle değerlendirilmesinin faydalı 
olup olmayacağı hususu üzerinde, Silâhlı Kuvvetle
rin de fikrini alarak bir çalışmaya girişmesinde büyük 
yararlar vardır. 

Ülkemiz bugün büyük çapta bir enflasyona ma
ruzdur. Aylardır devam eden hükümet buhranının tev
lit ettiği kaynaklar, karanlık siyasî ortam, buna inzi
mam eden 1974'ün diğer ekonomik tablosu bu enflas
yonu ağırlaştırmış, memleketi birtakım darboğazlara 
itmiştir. Başta eşya fiyatları olmak üzere, anormal 
yükselmeler, birtakım gıda maddelerinde yoklar, arz 
ve. talep dengesinin bozulması, her nevi tüketim malı 
için uzayan kuyruklar artık bu memlekette normal 
hadiseler meyanına girmiştir. Ülkenin ekonomisinin 
kısa zamanda altının üstüne geldiğini görmemek için 
insanın gözünün kör olması lâzımdır. En kötüsü, bü
tün bunlara köklü tedbirler getirecek cesaretli bir ic
raat, müessir bir gelişim olamamıştır. Meseleler sa
dece kâğıtlarda kalmaya mahkûm fikirlerden ve tav
siyelerden de öteye gitmemiştir. 

Yukarıda da arza çalıştığım gibi, dünya ekonomi
si, enerji sorunu, hammadde sorunu, beslenme soru
nu, enflasyon ve işsizlik gibi konularda yeni buutlar 
kazanırken, bizim de bunlardan muayyen ölçülerde 
etkilenmemiz kaçınılmaz bir gerçektir; fakat asıl sı
kıntı, 12 Mart sonrası hükümetleri ile onu takip eden 
koaalisyon Hükümetinin Türkiye ve dünya gerçekle
rine uymayan tutarsız ve yersiz ekonomi politikaları
nın Türk ekonomisine verdikleri zarardır. Bu yüzden 
meydana gelen sıkıntılar plan bütünlüğünü ve planın 
genel dengesini bozmuştur. Bu bakımdan günümüzün 
değişen sosya - ekonomik, sosyo - politik şartlan için
de planın yeniden revize edilmesi zaruri bir hale gel
miştir. Sanırız. Şöyle ki, Üçüncü Beş Yıllık Planın ha
zırlandığı ekonomik, teknolojik, sosyal ve siyasî şart
lar o kadar değişmiştir ki, bugünkü ortamda plan uy
gulanmasını başarıya ulaştırmak artık çok zor ola
caktır. Bu itibarla, her şeyden evvel geride bıraktığı
mız şartları değil, ileriye doğru baktığımız dünya ko-

Bu itibarladır ki, şayet gerekiyorsa plan içerisinde 
gerekli revizyonları önümüzdeki yıl tatbikatı içerisin
de süratle ele almak suretiyle, bu konunun fikirden 
fiiliyata çıkmasının ilk adımlarını atmak lâzımdır. 
Türkiye'de mevcut bir Makine Kimya Endüstrisi var
dır. Bu sanayi uzun yıllar Türk harp sanayiinin temel 
maddelerini ve bunun istemiş olduğu mühimmat ve 
malzemeyi, klâsik silâhları imal eden bir müessese idi. 
Bu müessesenin de mevcudiyeti, bu atılacak adımlar
da yapılacak işin muvaffakiyete erişmesi için temel ku
ruluş olarak, büyük bir endüstriyel kuruluş olarak bu 
sanayinin gelişmesinde süratle faydalı olabilecektir. 

Bu arada şunu da ifade etmek istiyoruz ki, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri içerisinde iki büyük vakıf vardır. 
Bunlardan bir tanesi Donanma Vakfı, bir tanesi de 
Hava Kuvvetlerini Günçİendirme Vakfıdır. Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının endüstriyel ça
lışmalarını tayin edecek TUSAŞ adlı bir şirketin ku
rulma kanunu ve statüleri tespit edilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetleri kül halinde mütalâa ettiğimiz 
takdirde, temel hizmetler ve endüstriyel hizmetleri
nin muayyen bir ünitede birleşmek suretiyle bir mües
sese, bir kuruluş haline getirilmesi, bütün bu vakıf
ların birleştirilmesi suretiyle Kara, Deniz ve Hava 
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şullarını nazarı dikkate alarak, planda hedefe ulaş
mak için, sadece hedefleri sabit kalmak şartı ile önü
müzdeki iki yıllık tatbikat uygulamalarında büyük 
çapta değişikliklerin zarurî olduğu kanaatini ifade et
mek isteriz. 

Sayın senatörler; 

Beş yıllık planlarda öngörülen ekonomik, sosyal, 
teknolojik tedbirler yanında, süratle ele alınmasına 
işaret ettiğimiz Devletin yeniden organizasyonu mev
zuu vardır. Üçüncü Beş Yıllık Plan müzakereleri es
nasında burada bu meseleyi etrafı ile arz etmiş bulu
nuyoruz. Aslında İkinci Beş Yıllık Planın tavsiye met
ninde yer almış bulunan idarî reformun yapılması key
fiyeti vardır. Bundan evvelki bütçe müzakerelerinde 
de arkadaşlarımızın büyük bir vukufiyetle dile getir
dikleri gibi, Devleti müessir hale getirmek, Devleti 
itibarlı hale getirmek ve Devlet hizmetlerinin kusur
suz ve aksaksız olarak kamuya, halka hitap edebil
mesini temin etmek, haysiyetli bir Devlet varlığının 
korunabilmesini temin etmek için idarî reformun sü
ratle ele alınması lâzımdır. 

nün gerçeklerine uygun bir model içerisinde süratle 
ele almakta büyük faydalar vardır kanaatindeyiz. 

Muhterem senatörler; 
Plan çalışmaları, şüphesiz ki kaynak ve mevcut 

kaynakların dengesi fikrinden uzak düşünülemez. Bu 
husus planın hayatî noktalarından birisini teşkil eder. 
Ne var ki, 1974 yılında Ecevit Hükümeti iç ekono
mimizin süratle değişen eğilim gösterdiği dönemde dış 
dünyanın ekonomimiz üzerindeki etkilerini değerlen
dirirken. kendi ekonomik görüşlerinin tesiri altında 
plan fikrinden tamamen uzak kalmıştır. Bu yüzden de 
Türk ekonomisini içinden çıkılmaz büyük darboğaz
lara itmiştir. 

Yukarıdaki ifadelerimle 1974 yılı Hükümetinin ic
ra olarak «Her şey değiştireceğiz.» görüşünün, han
gi zihniyetin vasıtası olduğunu teşhiste sanırım çok 
faydalı olmuştur Zira Sayın Ecevit, Hükümet Prog
ramının Büyük Millet Meclisinde müzakeresi esnasın
da, «Türkiye'de şayet bu Hükümet güvenoyu alır, bir 
miktar iktidarda kalırsa, uzun sürede iktidar olacaktır. 
Şayet iktidarda kalırsak her şeyi kökünden değiştire
ceğiz.» demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Biz bu siyasî görüşün tamamıyle karşısındayız. 
Türkiye'de her şeyin değişmesi Anayasaya, mevcut 
plana, örf ve ananelere, geleneklere, Türkiye'nin şart
larına ve onun getirdiği yasal ortama bağlıdır. Rejimi 
demokrasi olan ve kalkınma modeli içerisinde karma 
ekonomi prensiplerinden hareket etmek suretiyle hür 
ve demokratik düzen içerisinde Türkiye'yi kalkındır
mayı hedef alan bir görüş ve siyasî felsefe içerisinde 
her şeyi değiştirmek kendilerinin malum zihniyeti 
olan düzen değişikliğini hedef tutan bir maksadı istih
daf ediyorsa, biz işte siyasî görüşler itibariyle Adalet 
Partisi olarak bunun tamamiyle karşısındayız. Türkiye' 
nin gerçeklerine uymayan. Türkiye'nin demokratik reji
mine, Anayasasına ve onun hukuk düzenine ters dü
şen her şeyin karşısında olmak bizim görevimizdir. 
Aslmda, asgarî müştereklerde birleşeceğimiz husus
lar; Anayasa, kanunlar ve planlı dönemin icabı olan, 
bir Anayasa müessesesi olan planın tavsiyeleri ve onun 
getirdikleridir. Plan da bir kanun hükmüdür. Meclis
lerimizde müzakere edilir, neticelere bağlanır, filhâl 
siyasî tercihler ağırlık basmıştır; ama o siyasî tercih
ler milletin ibra ettiği ve kendisine yapılmasını istedi
ği hizmetin sahiplerinin siyasî kanaatleridir. O itibar
la bunları, millete ters düşmeyen fikirlerin istikame
tinde değerlendirmek lâzımdır. Biz bu görüşlerin kar
şısındayız. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin reorganizasyonu 
ile ilgili çalışmalar nasıl geride ve rafta kalmışsa, bu
gün üzülerek ifade etmek lâzımdır ki, Devleti rehabi-
lite edecek olan tedbirlerin kuvveden fiile çıkması da 
o kadar askıda kalmıştır ve plan argümanının tavsiye 
metinleri içerisinde tozlu raflarda kalmaya mahkûm 
olmuştur. Filhal, Türkiye'nin içinde bulunduğu siya
sî istikrarsızlıklar bu konunun süratle ele alınmasına 
manidir. Bugünkü şartlar içerisinde kuvvetli icralar 
kurulmadığı müddetçe, idarî reformun hedeflerine 
ulaşmasını düşünmek ham bir hayal olur. 

Aslında Parlamentoya dayalı güçlü hükümetlerin 
uzun ve ciddî çalışmaları ile gerçekleştirmesi mümkün 
olan bu idarî reformu her halükârda önümüzdeki 
dönemde kurulacak olan siyasî icraların süratle dik
kate almasında büyük faydalar vardır. Devlet, paha
lı bir Devlet haline, bürokrasinin kötü işleyen bir me
kanizması halinde dünyada misal olarak gösterilebile
cek olan yegâne Devlet haline gelmiştir. Kadrolar şiş
miş, hizmetlerle mütenasip olmayan ücretler sistemi 
tatbik edilmiş, 1327 sayılı Personel Kanunu tatbikatı 
ile bu keşmekeşlik daha da artmıştır. Bugün Sayın 
Başbakanın da ifade ettiği gibi, artık yan ödemelerle 
ilgili konu o kadar speküle edilmiştir ki, daktilosun
dan kapıda bekleyen bekçisine kadar herkes bu yan 
ödemelerden bir şeyler bekler hale gelmiştir. Gerek 
Personel Kanunu, gerekse Devlet idarî reformunu gü-
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Muhterem arkadaşlarım; 
Planların başarıya ulanması hiç şüphesiz ki siya

sî istikrara, ekonomik dengeye, sosyal barışa bağlıdır., 
Bütün bunların yanında fikri istikrar da Devleti yöne
ten hükümet adamları için mühim bir unsurdur. Yani 
sadece siyasî istikrar, ekonomik istikrar ve sosyal ba
rış bir planın hedefe ulaşmasına kifayet etmez. O pla
na hayatiyet veren hükümet kadrolarının, icra kadro
larının istikrarlı bir fikre sahip olmaları ile de müm
kündür. icralar vakit vakit fikirlerini değiştirdikleri 
takdirde ekonomilere, idarelere ve sosyal hayata mü
essir olabilecek büyük sıkıntılar tevlit ederler. Bu iti
barla, hükümeti yönetenlerin fikirlerinin ehemmiyetle 
değerlendirilmesinde ve bu fikirlerin istikrarlı olma
sında mühim sebepler vardır. O bakımdan, biz hükü
met adamlarını bu yönde değerlendirmek istiyoruz. 
Maalesef son yıllarda; yani 12 Marttan bu yana Türki-
ye'mizdeki hükümeti yöneten kadroların inanışların
da istikrarsızlığın, fikirlerin tutarsızlığının ve karar
sızlığın var oluşuna zaman zaman şahit olmuşuzdur. 
Bu görüşledir ki, normal bir seyirde gelişen ekonomi
mizi ürkek ve çekingen hale getirmiş ve ekonomide 
istenmeyen tehlikeli bir durgunluğun başlamasına ve 
yatırımların, bilhassa özel sektör yatırımlarının geli
şerek artmamasına bu tutarsız davranışlar büyük çap
ta sebep olmuş ve o yatırımların hedeflerine ulaşma
masında büyük bir amil olmuştur. 

Muhterem senatörler; 
Yüksek malumlarınızdır ki, karma ekonomi, söz

lerimin başında da ifadeye çalıştığım gibi, Türkiye' 
mizin sosyo - ekonomik, sosyo - politik gerçeklerine 
uygun bir görüş içinde Anayasada yerini almıştır. 

Plan müessesesi de bu görüşten mülhem olarak 
Anayasadaki demokratik, siyasal, sosyal, ekonomik 
görüşlere uygun beşer yıllık dönemleri içine alan il
mî ve tecrübî esaslara dayanan bir model içinde tes
pit eden planlar hazırlamaktadır. 

Bu itibarla, üç plan tatbikatında görüldüğü gibi, 
plan anlayışımız açıklığa kavuşmuş, kesinlikle prensip
leri tespit edilmiştir, metot ve modeli bellidir. Kamu 
sektörü için emredicidir, özel sektör için de teşvik 
edici, yol gösterici ve özendiricidir. Ancak, ne var ki, 
1974 yılında görev başında olan Ecevit Hükümetinin 
plana ve ekonomiye ters diiş&n tutum ve davranışlany-
le kamu yatırımları gerçekleşememiştir. 

Yukarıda arza çalıştığım gibi, özel sektör, Hükü
metin lüzumsuz para ve kredi politikaları, hammad
de ve enerji sıkıntısıyle teşvik uygulamada geçerli ol
mayan ve özel sektörü horlayan birtakım dogmatik 

alışkanlıklarının tesiriyle alman istikrarsız tedbirlerle 
büyük sıkıntılara düşmüştür. Bu yüzden de, 1974 yı
lında öngörülen yatırımlar, maalesef yine ifade etmek 
isteriz ki, gerçekleşememiştir. Fiziksel manada kamu 
yatırımları % 65, özel sektör yatırımları ise % 80 ci
varında bir gerçekleşmeye ulaşmıştır, hedeflerin çok 
gerisinde kalmıştır. 

Bu arada, mal arzı darlığı artmış, fiyat artışları ala
bildiğine yükselmiş, hayat pahalılığı çekilmez bir hal 
le gelmiş, ülke, şekerinden yağına kadar âdeta yoklar 
memleketi olmuş, dükkânlardaki, iktisadî müessese
lerdeki kuyruklar her gün biraz daha uzamış, enflas
yon had safhaya gelmiş, bu haliyle ülkede fakir ede
biyatı yapanlar, fakirin daha çok ezildiği kötü bir 
ekonomik ortam oluşturmuşlardır. 

Netice olarak, 10 aylık Hükümet bilançosunun 
karanlık tablosu huzursuz, kararsız, mustarip insanla
rın yaşadığı yoklar ve kuyruklar ülkesi; işsiz, aşsız in
sanların yaşadığı, herşeyi olan ve fakat beceriksiz yö
neticiler elinde hiçbir şeyi olmayan bir ülke sunî ola
rak ve maksatlı bir biçimde yaratılmış, siyasî hükümet 
buhranlarının mevcut olduğu bir diyar haline gelmiş
tir. 

Şu hususu sırası gelmişken söylemek isteriz ki, re
jimlerin ayakta kalması her şeyden önce bir inanç me
selesidir. Bir siyasî hayat felsefesine gönül verme, 
ona sahip olma meselesidir. Rejim yüzünden Türk 
Milleti siyasî tercihini hür demokratik sistemde bul
muştur. Tanzimattan bu yana 52 yıllık Cumhuriyet 
döneminde hep bu mücadelenin savunmasını yap
mıştır. Bu mücadelenin en kudretli yönü de, hürriyet 
içinde demokratik yoldan kalkınmaktır. Bu kalkınma 
ise, ekmeği, aşı olan toplumların rejime sahip olma 
gücüdür. Aksi halde bu güçten mahrum olunursa, 
rejimi korumak mümkün değildir. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizin hassas ekonomik yapısı altında gelişen 

iç ve dış şartlar Türkiye'yi daha zor günlerin belirsiz 
karanlığına doğru itmektedir. Hele ekonomik baza 
dayanan sosyo - palitik gelişimlerin meydana getirdi
ği huzursuz ortamın gün geçtikçe gelişmesi, genişle
mesi rejim için tehlike teşkil edecek şiddete ulaşır gö
rünmesi, bu endişelerin ne kadar isabetli olduğunu 
göstermektedir. Hiç şüphesiz ki, ülkemizi, milletimizi 
bekleyen sıkıntıların bir kısmı, birlik ve beraberlikte 
yaşamaya mecbur olduğumuz dünyadaki süratli de
ğişmelerin bize olan tesiri olup, büyük bir kısmı da 
kendi iç bünyemizin yarattığı şartlardan ileri gelmek
tedir. Bugünün devletleri, ihtiyarlamış dünyamızla 
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gittikçe tükenen kıt kaynaklarını doğadan büyük öl
çüde faydalanmak için yeni buluşlarla, yeni teknolo
jilerle geliştirme gayretini göstermişlerdir. 

Bu ve daha değişik ekonomik sebeplerin doğurdu
ğu ağır baskı, Batı âlemini yaygın bir neflasyonun 
kaplamasına yol açmıştır. Keza, milletlerarası ekono
mik alanda son zamanlarda çok önemli bir değişme
ye daha sahne olmuştur. Bu şüphesiz hammadde üre
ten ülkelerin bu maddelerin ekonomik önemini, stra
tejik değerlerini çok iyi anladıklarını ve bunu siyasî, 
ideolojik ve ekonomik politikalarının en kuvvetli ma
nivelası olarak kullanabilme noktasına gelmiş bulun
malarıdır. Bunun en tipik örneği petroldür. Bu sebep
le, artık planların hazırlanmasında geçmişte kullandı
ğımız klasik metotların yerine, yeni gelişmelerin 
ekonomiye, teknolojiye, sosyal yapıya getirdiği yeni 
buutlar içinde mütalaa etmek ve mevcut planlan bu 
görüş içinde süratle yeni bir revizyona tabi tutmak ve 
ekonomimizi içinde bulunduğu darboğazlardan kurta
racak yeni tedbirlerin alınmasını sağlamak lâzımdır. 

içindir ki, Türk ekonomisinin sistemi ve işleyişi hak
kında sağlam, sıhhatli, köklü, temelli modeller araş
tırıp, bunların değişen şartlara uygun bir biçimde, 
dinamik bir yapıda geliştirilmesi lâzımdır. Planın bir 
manada hayatiyetten mahrum oluşu sebebiyle, 12 
Mart sonrası hükümetlerinin değişik siyasî görüşleri 
dolayısıyle değişik maddeler etrafında icraata teşeb
büs etmeleri, siyasî tercihlerinin farklı doğrultuda ol
ması ekonomimizde telâfisi mümkün olmayan tehli
keli ve kararsız bir ortamın doğmasına sebep olmuş
tur. 

Aslında, plan değişmez, rijit, tabu haline getirile
cek körü körüne tatbiki gereken bir hukukî argüman 
değildir. Onun da hazırlandığı şartlara göre ileriye ba
kış ölçüleri vardır. Hazırlık safhasında tespit edilen 
verilere, istatistikî malumata ve gelişme projeksiyonu
na göre plan tekniği ve modeli içinde meseleler kıy
metlendirilerek 5 yıllık makro ve mikro denge içinde 
plan hedefleri tespit edilir. Görülüyor ki, plan, önce
den tespit edilmiş varsayımlara göre, plan modeline 
uygun bir sistematik içinde siyasî tercihlerin ağır bas
tığı bir görüş içinde hazırlanıyor. Gelişen dünya ko
şulları altında ekonomilerde, teknolojilerde vuku bu
lan süratli gelişme ve değişiklikler siyasî konjonktür
deki değişiklikler; ülke savunması, dış ilişkiler konusu 
gibi hayatî meseleler plan bakımından ayrı bir ağır
lık taşıyor. Bu itibarla, planın çağın gelişen şartları
na açık bir esnekliğe sahip olması lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Yukarıda tafsilen arza çalıştığımız dünya şartları, 

bizi plan tatbikatı bakımından kısa perspektifli plan 
yapımına itiyor. Bu sebeple 10-15 yıllık projeksiyon
lara yerleştirilmiş kısa süreli hedefleri gösteren plan 
sistematiği içinde kalkınmayı gerçekleştirmenin daha 
emin bir tatbikat olduğu meydandadır. Zira, katı eko
nomik görüşlere sahip olan sosyalist ülkelerin dahi 
uzun hedefli planlar yerine kısa dönemli planları ter
cih ettikleridir. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var, efendim. 
A. P. GRUPU ADINA M. KÂZIM KARA-

AĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Bu husus temel daya
nağı olan istatistikî veriler, envanter çalışmaları gibi te
mel bilgilerin sıhhatinin ve gerçeklere uygunluğunun 
kabili münakaşa olduğu ülkemizde, bu görüşümüzün 
daha da büyük bir ağırlık taşıyacağı aşikârdır. 

Sözlerimin bu kısmında biraz da özel konulara te
mas etmek istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Devlet Planlama Teşkilâtı Devletin en yüksek se

viyeli müşavir bir kuruluşudur. 3u kuruluşun siyasî 

tster dış, ister iç sebepler yüzünden olsun, ekono
mimizin bugünkü sıkıntılarının bir başka sebebi de, 
ülkerrûzde ciddî, sistemli, uzun vadeli bir iktisat poli
tikasının olmayışıdır. Bu yüzdendir ki, baş döndürü
cü bir hızla değişmekte olan dünya ekonomik koşul
ları iyi değerlendirilememiştir. Filhakika, dünya eko
nomik konjonktüründeki değişiklikler Türkiye'nin 
kontrolü dışında olup, tesir etmemiz mümkün olma
yan ekonomik ve politik güçler tarafından tayin edili
yor. Ne var ki, bu durumda Türk Hükümeti için ya
pılacak olan, değişimelerin mahiyetini iyi tanımak, 
muhtemel tesirlerini iyi tespit ve tahmin etmek ve bun
lara karşı en tesirli ekonomik tedbirleri alıp, politika
larını anında ortaya koymaktır. 

Şunu üzülerek ifade etmek isterim ki, Ecevit'in 
Koalisyon Hükümeti 1974 yılının değişen dünya eko
nomik şartlarına uyan uzun ve kısa vadeli tedbirleri 
almakta çok gecikmiş ve millete pahalı ödetilen, basi
retsiz bir Hükümetin başarısz ve şanssız örneğini ver
miştir. Bunun içindir ki, Devlet Planlama Teşkilâtı 
yeniden kurulacak güçlü bir Hükümet ile el ele ve
rerek memlekete ağır bir yük gibi ıstırap kaynağı olan 
ekonomik sorunların, bugünün ülke ve dünya şartla
rı içinde yeni tedbirlerle hafifletilmesine ve bunun ge
çerli mücadelesine hazır olmalıdır. Bu güçlüklerin bü
yük olduğunu, çok çetin olduğunu biliyoruz; ama 
ek olarak bir şeyi daha biliyoruz ki, o da iktisaden 
güçlü olmamızın başka bir yolu da yoktur. Bunun mü
cadelesini yapmak herkesin şeref borcudur. Onun 
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tercihi yoktur; ancak ilmî ve tecrübî gerçeklere da
yanan kalkınma modeli ve felsefesine uygun görüşle
ri, kanaatları ve tavsiyeleri vardır. Bunların geçerli ola
bilmesi için müessesenin güçlü bir kadroya sahip 
olması lâzmıdır. Ancak, mevcut kadro ile bugünkü 
meselelerin üstesinden gelmenin mümkün olmadığını 
ifade etmek isteriz. 

Çok kıymetli teknisyen elemanların olması, cid
den iyi niyetli, kabiliyetli genç arkadaşlarımızın bura
da vazifeli olması koca bir ülkenin meselelerini çöz
mek için kâfi değildir. Ülkenin meselelerini bilen genç 
ve kabiliyetli plancılara yol gösterecek, yıllarca sar-
ha şarha susuzluktan yarılmış Anadolu bozkırlarında 
tevekkülle kendilerine uzanacak hizmet elini bekle
yen, Devletten nasiplerini almamış insanların hayat 
hikâyeleri içinde ne istediğini bilen tecrübeli plancı
ların varlığına da ihtiyaç vardır. Bu tecrübeli kadrola
rı Devlet Planlama Teşkilâtında tutacak tedbire ve 
bir personel rejimine ihtiyaç vardır. Kanımızca bu 
kadroyu güçlendirecek her türlü tedbirin alınması 
plan müessesesi için büyük bir hizmet olacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilâtında bugüne kadar uz
manlık müessesesi geleneği yerleşmemiştir. Bu mües
sesede bu geleneğin yerleşmesi ve devamlılık arzetme-
sini temin edecek tedbirlerin alınmasında zaruret var
dır. 

Partizanca görüşlerle, siyasî tasarruflarla esasen 
çok zayıf olan bu kadro bugün büsbütün zaafa uğra
tılmıştır. Ekonominin massedemeyeceği yatırımların 
programa alınması hususunda icrayı uyararak; tek
nik, ekonomik zaruretler olmadıkça yatırımları önce
den tespit eden hedeflerden saptırmamalıdır. 

Devlet Planlama Teşkilâtı olarak hedeflere uy
gun, fakat planın zaman uygulamasına ters düşen ya
tırım projelerinin adedindeki yaygınlık ve genişlik, 
yatırım tahsisatlarının azlığı sebebiyle prc'e maliyet
lerinin artışına ve netice itibariyle rantabilitelerinin 
düşmesine sebep olmaktadır. Bu hususa çok dikkat 
etmek lâzımdır. Bu değerlendirmeyi yaparken proje
lerin bütün süreleri de dikkate alınmalı ve proje uzun 
zaman yelpazesi içerisinde yayılmamalıdır. 

Plan değerlendirmesine esas olan girdi ve çıktıla
rın sadece 5 yılda bir değerlendirilmesinin yapılması 
değil, IBM makineleri yardımıyîe yıldan yıla yapılma
sının zaruretine işaret etmek isteriz. 

icra ile tedahül haline gelen yatırımların vs plan 
uygulamalarının her ay Devlet Planlama Teşkilâtın
ca kontrol ve takibini yeni bir sisteme bağlamak ve 

7 . 2 . 1975 O : 1 

bunu yeni bir kuruluşa, hatta mümkünse yaptırmak 
zaruretine kaniiz. 

Üçüncü Plan görüşü içinde sanayinin hızlandırıl
ması öngörülmektedir. Bu gelişme, ekonominin ön
gördüğü hızm ötesine gidemez. Aksi halde, parasal 
kapasite ile fizikî kapasite arasındaki fark memlekete 
enflasyonu davet eder nitelikte müessir olur. 

Plan çalışmalarına katılan teknisyenlerin planın 
uygulandığı şartları mutlaka yerinde görerek, Türki
ye'nin gerçeklerini yakından tanıyarak plana renk ver
meleri, projelere istikamet vermeleri tavsiyeye şayan
dır. 

Teşvik uygulama konusu yetersizdir. Öncelikli 
yörelere yeteri kadar imkânlar götürülemiyor. 1928 
yılının teşvik uygulama imkânları ve kanunî imkân
ları bugün tatbik edilen imkânlardan çok daha mü
kemmel mahiyet arz etmektedir. Bu itibarla, bunları 
Türkiye'nin gelişen şartları içerisinde yeni baştan ele 
almakta fayda vardır. 

Geri kalmış yöreler için özel bir plan, program 
tatbik edilmesinde zaruret vardır. Türkiye'nin geliş
mesini, Türkiye'nin kalkınmasını bütün vatan sathı
na yaygın bir şekilde götürebilmenin başka bir çare
si yoktur. 

Adalet Partisinin Güneydoğu Anadolu'ya, münha
sıran şarka yönelik 22 ili içerisine alan kalkınma plan
larının Türkiye'de gerçekleştirilmesi için plan mües
sesesinin icraları mutlaka uyarmasında zarureti var
dır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçîıoğîu, programın 
çok gerisinde bulunduğumuzu hatırlatarak, lütfen bağ
lamanızı rica edeceğim. Müddetiniz doldu efendim. 

A. P. GRUPU ADINA M. KÂZIM KARA-
AĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, dört 
sayfa kaldı hemen bitireceğim. 

I BAŞKAN — Bağlayınız efendim, müddetiniz dol-
j muştur. 
j A. P. GRUPU ADINA M. KÂZIM KARA-
I AÖAÇLIOĞLU (Devamla) — Çok değerli arkadaş

larım; 
j Sözlerimin sonuna geldim. Birtakım hususlar da

ha vardı, onları da arz etmek istiyordum. 
I Her şeyden evvel şunu söylemek isterim ki, Tür-
1 kiye'de 10 yıllık iki plan dönemini idrak etmişiz. 
| Üçüncü Beş Yıllık Planın da üç yıllık uygulamasını 

başarıya götürmüş olan Devlet Planlama Teşkilâtı, 
S belki de hakkında bu kürsülerden insaf ölçülerini ta-
| şan tünü eleştirilere maruz kalmıştır; fakat şunu ka-
| bul etmek lâzımdır ki, iyi niyetlerin toplandığı bu 
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müessese, Türkiye Devletinin kalkınmasında büyük j 
emeği, büyük bir fikrî katkısı olan bir müessesedir. 

Aslında, bizim bu eleştirilerimizin ve bizden ev
vel bu eleştirilere iştirak eden arkadaşların düşün
dükleri tek nokta, bu plan müessesesine Türkiye'ye 
daha büyük bir güçle hizmet edebilme imkânını ge
tirmektir. Yoksa, bu müesseseyi tahrip etmek değil
dir. Bu müessese Anayasada yerini bulmuştur. Bu 
müessese, Devlet kuruluşları içerisinde itibarını, de
ğerini kazanmıştır. Ancak, Türkiye, Batının kalkınma 
modelinden daha farklı bir modelle kalkınmaya mec
burdur. Türkiye'yi süratle kalkındırmaya mecbursu
nuz; ama bu süratle kalkınma içerisindede ekonomik 
istikran, siyasî istikrarı, sosyal barışı muhafaza etme
ye mecbursunuz. Fakirle zengini bir tablonun üzerin- j 
de muhtelif renkleri vazeder gibi yan yana yaratamaz
sınız bir ülkede. Fakirin çoğaldığı, orta sınıfın fakir 
kitleye doğru yanaştığı bir sistem içerisinde rejimleri 
muhafaza edemezsiniz, yoklukla rejime sahip olamaz
sınız. Bu itibarla. Türkiye'yi dengeli kalkındırmaya 
mecbursunuz. Plan fikrinden uzaklaşmamaya mecbur
sunuz. 

. Sayın arkadaşlarım dediler ki, «Keban'dan getiri
len enerjiyi batının endüstrisine kullandırıyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, istirham edi
yorum. 

A. P. GRUPU ADINA M. KÂZIM KARA
AĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, grup 
adına ikinci söz hakkım var, istemiyorum. Sözümü 
bitireceğim. 

BAŞKAN — Anlıyorum, ama program itibariyle 
çok gerideyiz. j 

A. P. GRUPU ADINA M. KÂZIM KARA
AĞAÇLIOĞLU (Devamla) —- İki dakikada bağlaya
cağım Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Şurada otururken esefle, üzüntüyle müşabade et- î 

tim. Bir arkadaşnn, «Keban'dan üretilen enerjiyi Do- i 
ğuya değil, Batıya, kalkınmış yörelere, nasibini almış i 
olan yörelere görülüyorsunuz» dedi. 

Aslında yapılsn bu plan, Doğıı'nun kalkınmasidır. 
Bu Keban projesinin müzakereleri esnasında İkinci. I 
Üçüncü; hatta Birinci Baş Yılhk Pb.nm îr.üzFİkerele-
rinde Türkiye'nin tümüyle kalkınmasını, Türkiye'yi 
bölücü fikirlerin istikametinde değil, Türkiye'yi bağla
yıcı fikirler istikametinde bu hizmetleri getirdik. Tür- j 
kiye'de, nerede bir potansiyel varsa, nerede bir imkân j 
varsa, Doğusundan Batısma bütün bu imkânları d> ' 
ğerlendirmek hepimizin borcudur. j 
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j Bugün Fırat Nehri Türkiye'nin en büyük enerji 
i kaynağıdır, i 9 milyar kilov/at - saatlik enerji yatıyor, 

biz burada lamba ile geziyoruz, Ankara gibi Hükü
met merkezinde kısıtlı olarak enerji alıyoruz. Fler 
bir ki!owat - saatin endüstriye 6 liraya nıalolduğunu, 
Türk ekonomisine milyarlara varan bir zararı tevlit 
ettiğini görürsek, bu yapılan hizmetleri Doğunun, Ba
tının hizmeti olarak kabul etmekte ve Türkiye'yi bir
leştirmekte faydamız vardır. Türkiye'yi bölmek iste
yenler, sinsi bir politikanın istikametinde bilerek ve 
bilmeyerek bu görüşlere alet oluyorlar. 

İstanbul Boğaz Köprüsü de aynı idi; aynı müna
kaşaları bu kürsülerde yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım; 
! Bir misal vereyim. 1923 yılında Doğu, Batı diye 

ayırmadvk; o zaman 8 tane ilkokulu olan Urfa'nm 
bugün 1973 rakamlarına göre 555 tane ilkokulu var
dır. 3 bin öğrenci sayısı da 67 bin öğrenciye çıkmış
tır. 

Gidiniz; Diyarbakır'daki, Elâzığ'daki, Van'daki, 
Kars'taki, Arhadan'daki tesisleri görünüz. Elbette kî, 
bunlar kolay olmuyor. Endüstrinin gidebilmesi için 
enerji lâzımdır, kurulmuş olan endüstriye de enerjiyi 
götürmek lâzımdır; enterkonnekte şebekeye bağlamak 
mecburiyetindesiniz. Bunu Hakkâri'de yapsanız, o ta
rafa götürmeye mecbursunuz. Kalkınma budur, Tür
kiye'nin icabı budur, ilim budur. Yoksa, Türkiye'yi 
bölmek için. bunları birbirinden farklı görstermek 
suretiyle Doğu - Batı ayırımı yaparak, Türkîye'ıvn 
ortasına da bir demir perde koymak memleketi böl-

j mektir. 

Arkadaşlar; 

Hepimiz birleşmeye mecburuz, asgarî müşterek-
lerde birleşmeye mecburuz. Tenkit etmekle, şu veya 
bu maksatlara bilerek, bilmeyerek hizmet etmekle 
Dîvkte hizmet edilmez, millete hizmet edilmez. Mil
let hizmet bekliyor. Binaenaleyh, geliniz bu hizmet
lerde birleşelim. Hepimiz şu memleketin faydasına 
yönelik hizmetlerde gayret gösterelim. Bir Harran, 

] bir Aşağı Fırat projesi için hepimiz elbirliğiyle bu 
\ projeler/in müdafaasma koşalım. Türkiye'de istihdam 

politikasını halletmek istiyorsanız Aşağı Fırat Havza-
sı 13,5 milyon insana tarım sahasında iş sağlayacak
tır, Türkiye'nin 8,5 milyon dönümlük 'arazisini sula-

j yacaktır, 1,5 milyon dönümlük arazisini pompadan 
( sulayacaktır. Gidelim, o İstikamette hizmet yapalım. 
\ Yıllarca bu kürsülerden bunu müdafaa ettik; 22 ilin 
î kaîkmrnasiyle ilgili projeler bu maksatla buraya geti-
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rildi. Binaenaleyh, sayın arkadaşlarımın insaf ölçüle
ri içerisinde meseleleri mütalâa etmesi lâzımdır. 

Sayın Başkan ve sayın arkadaşlarım, vaktinizi al
dım, müsamahanıza çok teşekkür ederim. 

Devlet Planlama Teşkilâtı her halükârda Türkiye' 
ye faydalı hizmet etmiştir. Hizmetlerinin daha iyi ol
masını ve Türk Milletine büyük emeklerle, büyük 
projelerle katkıda bulunmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, bütçelerinin Devlete, Millete hayırlı, uğurlu ol
masını dilerim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. Hoşça kaim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Kişisel görüşünü bildirmek üzere, buyurun Sayın 

Kutlar. 
İBRAHÎM TEVFÎK KUTLAR (Gaziantep) — 

Sayın Baş/kan, değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı devresi içine 

girmiş bulunuyoruz. Bu planlama devrine girmenin 
önemini anlamak için biraz geriye bakmak lâzım. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan devresi içinde geriye bakacak 
olursak, pek çok mesafe katetmiş, memleketin ekono
mik, sanayi ve sosyal hayatında büyük işler başardı
ğımızı görmüş olacağız. 

Sayın arkadaşlar; 
Planlama Teşkilâtına bir hayli dil uzatanlar ol

muştur; ama bu Teşkilâtın hakkını vermek, ileride 
'burada çalışan değerli arkadaşları daha büyük bir 
şeykîe, daha büyük bir hızla çalıştırmak imkânını 
vermek demdctir. Onun içtin ben sözlerime Planlama 
Teşkilâtına tüm olarak teşekkürlerimi sunmakla baş
layacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geri kalmış ülkeler arasında olan büyük Türkiye' 

mizin topyekûn kalkınması, tarım ve sanayinin atbaşı 
beraber kalkınmasına bağlıdır, tleri memleketleri de 
bu yolda görüyoruz. Amerika tarıma dayalı bir sana
yi yapmış, Japonya aynı yolda ilerlemiş. Öyle görü
yoruz. 

Bugün Türkiye, dünden çok daha fazla tarıma ve 
sanayie önem vermek mecburiyetindedir. Gerek yurt 
içi, gerek yurt dışı ekonomik ve siyasal ortam biz' 
buna sevk ediyor. Onun için diyorum ki, Planlama 
Teşkilâtımız, meselâ Güneydoğu Anadolu'nun sulan
ması konusuna önem versin. Bunun büyük bir hızla 
ilerlemesi lâzımdır. Çünkü, her şevden evvel memleke
timiz ekmeğe muhtaçtır, ekmek 'ihtiyacımız var. Ev
velâ bunu temin etmek lâzım. Ortam gösteriyor; at
mosfer art& bizim karşımızda güneş gibi duruyor. 

Biz kendimiz ekmeği yapmazsak nereden alacağız? 
Evvelce memleketimiz periyodik bir kuraklığa 

maruz kalıyordu. Türkiye gittikçe devamlı bir kurak
lığın içerisine gitmektedir. Periyodik kuraklık 10 se
nelik zaman içerisinde 2 veya 3 sene olup, geçiyordu; 
?akat ben kaç senedir görüyorum, Türkiye tamamen 
kuraklık içinde. Yalnız hububat yönünden değil, su
yumuz bile yok, enerji yök. Bunların hepsi iklime 
bağlı. Sonra, bu baraj göllerinin teşekkül ettiği yer
lerde görüyoruz ki, iklim de değişiyor. 

Binaenaleyh, ben her şeyden evvel senede iki mah
sul verebilecek Güneydoğu Anadolu'nun 'baraj konu
sunun ele alınmasını bilhassa istirham ediyorum. Di
ğer taraftan, sanayie de aynı şekilde hız vermek lâ
zımdır. 

Benim Planlama Teşkilâtından bir istirhamım da
ha var. O da, ödenekleri serpiştirme şeklinde değil, 
tekniğin imkânı oranında muayyen yerlere teksif edip, 
oradan bir an evvel bir netice almasıdır. Yatırım yap
mışsın, neticesini daha alamamışsın... 

Meselâ hatırıma bir - iki misal geldi, arz edeyim. 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolu, Haydarpaşa - İsken
derun çift yol, bunun yanında daha bir çdk fabrika
lar, havaalanları gibi milyonlarca lira tutan yatırım
ları yapmışsın, her sene bunu ödeneklerini parça par
ça veriyorsun, bunlardan bir an evvel bir nema alamı
yorsun, bunları bir işletmeye açamıyorsun... 

Binaenaleyh, diyorum ki, bunların en önemlisini 
nazara alarak, tekniğin imkân verdiği oranda ödene
ği artıralım, bunları bir an evvel faaliyete geçirelim. 

Vakit dar, onun için ben sözümü uzatmak istemi
yorum. 

Bu tarım sahalarının sulanması, hayvancılığa önem 
verilmesi bugün bizim istihdam politikamıza da bü
yük deva olacaktır. Sulanan yerde daha çok vatandaş 
çalışacak, üretim artacak, bu şekilde memlekette yok
luğunu gördüğümüz gıda maddeleri çoğalacak, bunun 
üzerine sanayi ve iş yerleri açılacak, dolayısıyle bu 
şekilde memleketin işsizliğine de çare bulmuş olaca-
ğiZ. 

Ben bu konulara böylece temas ettikten sonra, ge
ri kalmış 22 vilâyetin kalkınmasıyle ilgili bir hususa 
temas etmek istiyorum. 

Bu vilâyetlerin içerisinde, iftiharla söylüyorum, 
benini doğum yerim olan Gaziantep de vardır. 1966 
senesinde 10 senelik bir plan uygulanmasına maruz 
kalındı; fakat Anayasa Mahkemesinin 933 sayılı Ka
nunu iptal etmesinden sonra halk Devletten yardım 
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göremedi, bocaladı. Ancak, 1968 - 1969 seneleri ken
disini toparlayarak faaliyete geçti. 

Cetvel elimde; Sanayi Bakanlığından 35 teşvik 
;belges'i alınmış. Bunun 6'sı faaliyet halinde, üretime 
geçmiş; 25'i halen yapım halindedir, üretime geçme
miştir, 4 belge de iptal edilmiştir. 

Hepimizin bildiği gibi, Gaziantep sanayie yatkın 
bir yerdir. Orada kalifiye işçi bulabilirsiniz. Mehma-
em'ken halkın yaşantısı biraz daha ileri gittiği için hal
kın sermaye teşkili de 'imkân dahilindedir. 

Ben Planlamadan istirham ediyorum; Gaziantep'i 
bu şevkli çalışmasından alıkoymayalım. Bu vilâyet ci
var Vilâyetlere de tesirlidir. Civar vilâyetlerde de bu 
tip faaliyetler göze çarpmaktadır. Bunların bu başla
mış olan işleri bitsin; en az bir 1980 yılına 'kadar, bu
radaki 'bu teşvikin devamını istirham ediyorum. 

Ben sözlerime son verirken, bütün elemanlarıyle 
memlekete çok faydalı hizmette bulunan Planlama 
Teşkilâtını tebrik eder, bütçesinin kendilerine, mem
lekete hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Yapılmış olan konuşmalara cevap vermek üzere 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat 
Baykara, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde grup
ları ve şahısları adına konuşmuş olan sayın senatör
lere, evvelâ bu konuşmalarda belirttikleri çok fay
dalı görüşleri ve bize gösterdikleri çok tutarlı yollar 
için kendilerine teşekkür etmek isterim. 

yönlerde de hâlâ geliştirmeye muhtacolduğumuz usul
lerimiz ve kalkınma yöntemlerimiz bulunabilir. Bun
ların yararlarıyle, halen geliştirmeye muhtacolduğu
muz yöntemleri birlikte ele aldığımız zaman, herke
sin de kabul edebileceği gibi, memleketimizin bugün
kü sanayi ve diğer sektörlerdeki gelişmesini bundan 
10 - 12 sene öncesine nazaran kıyaslamak mümkün 
bile değildir. Bunu rakamlarla izah etmek çok kolay
dır ve mümkündür; fakat vaktinizi almamak için, 
herkesin bildiği gerçekler üzerinde bir daha durma
mak için bu rakamları şimdilik zikretmek istemiyo
rum. 

Biraz önce «Bir planı, planlı kalkınmayı eleştir
mek gerçekten her zaman için mümkündür.» demiş
tim. «Şu veya bu uygulamasını yetersiz bulmak müm
kündür.» demiştim; fakat tarafsız bir gözle plan uy
gulamalarına baktığımız zaman, memleketimizin sa
dece belli yörelerinin değil, memlekete yaygın bir ge
lişmeyi başarmak üzere olduğunu sevinçle görmekte
yiz. Bu genel açıdan baktığımız zaman, Sayın Nal-
bantoğlu'nun ileriye sürdükleri eleştirileri gerçekten 
anlayışla karşılamak mümkündür. Şu bakımdan ki, 
kendileri bugüne kadar yapılmış olan işleri biraz da
ha yoğunlaştırarak, memleketin geri kalmış bölgeleri 
de dahil olmak üzere, daha hızlı bir şekilde kalkın
mayı öngörüyorlar. Bu bakımdan kendilerine katıl
mak gerçekten mümkündür; fakat bazı eleştirileri 
oldu ki, bendeniz bunları biraz abartılmış buldum. 
Meselâ Sayın Nalbantoğlu, Planlama Teşkilâtının 
gerçekleri bilmeden planlar ve uygulamalar yaptığını 
söylediler ve bu uygulamaları da çabuk ve doğru bir 
şekilde takibedemediklerini belirttiler. 

Bilindiği gibi, Planlama Teşkilâtı ne planları, ne 
de bunun uygulama programlarını teşkil eden yıllık 
programları kendi başına yapar. Gerek planlar, ge
rek programlar evvelâ ihtisas elemanlarından ibaret, 
ihtisas komisyonları dediğimiz komisyonların süzge
cinden geçmiş öneriler halinde ortaya çıkar, ondan 
sonra hükümetin belli organlarında tartışılır. Yüksek 
Planlamada tartışılır, ekonomik açıları itibariyle Ba
kanlar Kurulunda tartışılır ve böylece plan ortaya çı
kar ve bunların uygulama planlan ortaya çıkar. 

Tedbirlerin ortaya konulması ki, tedbirler, en 
önemli uygulama araçlarıdır) aynı şekilde ortaya çı
kan elemanlar halinde göze görülür. Arada, değer
lendirmeyi takip itibariyle Planlama Teşkilâtı, aslın
da ikinci derecede bir kontrol yahut takip mercii ola
rak ortaya çıkar. Aslında, bu takibi yapan icracı dai
relerin bizzat kendileridir. Bunları değerlendirme, 

Bildiğimiz gibi, plancılık, kaynakları en ekonomik 
şekilde ve yurt yararına en iyi olan bir biçimde kul
lanarak, sosyal ve ekonomik kalkınmayı en tasarruflu 
şekilde ve memleketin şartlarına en uygun bir biçim
de, en çabuk bir tarzda başarabilme sanatıdır. Bu ba
kımdan ele aldığımız zaman, Planlama Teşkilâtımızın 
şimdiye kadar başardığı işleri ve planların memlekete 
sağladıkları ekonomik ve sosyal gelişmeleri gerçek
ten çok yüksek bir seviyede olarak tespit etmemiz 
mümkündür. 

Bunun yanında, elbette ki, her memlekette oldu
ğu gibi, bizim memleketimizde de iki veya ikiden bi
raz fazla plan uygulamış olmamıza rağmen, bazı 
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her yıllık programlarda yer alan takip usulleri çerçe
vesinde Planlama Teşkilâtı tarafından takibedilir. 

Bu arada Sayın Nalbantoğlu, uzman ve uzman 
yardımcılarının adetlerinin özellikle son senelerde 
arttığına temas buyurdular. Özellikle 1974'te sözleş
meli personel, yani uzman yardımcılarının rakamları 
şöyle : 

1973 yılı sonunda teşkilâtta 205 sözleşmeli eleman 
varmış (Ki, bunlar uzman ve uzman yardımcılarıdır) 
1974 yılı sonunda ise, bu sayı çoğalmamış, bilâkis 
202'ye inmiş durumdadır. 

Yine Sayın Nalbantoğlu, idarî reform konusu üze
rinde durarak, Planlama Teşkilâtının idarî reform 
için gerekli tavsiyelerde bulunmadığını belirtmişler
dir. 

Bilindiği gibi, idarî reform konusu, memleketimizin 
bugünkü problemi değildir. Daha çok önceki yıllar
dan beri başlatılmış bir reform hareketi vardır. Bu
nun için birçok komisyonlar ve komiteler kurulmuş
tur, raporlar alınmıştır; fakat uygulamaya geçilmesi 
bir türlü nasip olmamıştır. Şu bakımdan ki; belki de 
hükümetlerin son zamanlarda istikrarlı ve devamlı, 
uzun süreli hükümlerin kurulamamış olması, bu ko
nunun büyük bir itina ile ele alınamamasının sebep
lerinden birini teşkil etmiştir denebilir. 

İdarî reform için bir strateji yapılmıştır. Bu stra
teji, idarî reformun başarılması için takibedilecek 
yolların anahatlarmı belirlemiştir; fakat bugüne ka
dar bu reforma uygun, çok göze batıcı bir sonuç alı
namamıştır. İdarî reformun yanında, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin reformu, hareketi vardır. Memleke
timiz için gerçekten çok önemli olan bu konuda bi
raz daha ileri gidilmiştir denebilir. 1972 yılında tes
pit edilen Kamu İktisadî Teşebbüsleri reformu 
anailkeleri, yani stratejisi tespit edilerek ilân edilmiş
tir ve hatta buna uygun olarak bir kanun tasarısı ha
zırlanarak 1973 yılı başlarında Yüce Parlamentoya su
nulmuştur; fakat bunun sonucunu almak, maalesef 
kadük olması dolayısıyle mümkün olmamıştır. Teşeb
büsün yenilenmesi lâzımdır. 

Sayın Nalbantoğlu, Devlet Planlama Teşkilâtının 
teknik elemanlarının iş günlerini ve gezi sürelerini na
zarı itibara alarak, bazı sonuçlar çıkarmak istediler. 
Zannediyorum ki, böyle bir hesap teşkilâta kanunla 
verilen görevlerin yanlış değerlendirilmesi gibi sonuç
lar doğurabilir. Herşeyden önce bilmeliyiz ki, teşki
lât, bir teftiş ve denetim teşkilâtı değildir. Planların, 
programların uygulanmasının gerektirdiği bir oranda 

f gezilerini düzenler ve aldıkları sonucu yine aynı amaç
la değerlendirir. 

I Yine sayın Nalbantoğlu, pek iyi anlayamadığım 
bir şekilde, birtakım doğum yeri ilişkilerini nazarı iti
bara alarak, bazı sonuçlar çıkarmak istediler. Gerçek
ten, belki de iyi anlayamadığım için sözlerini, kendile
rine bu konuda verecek bir cevap bulamıyorum. Çün
kü biz, bu şekildeki münasebetleri nazarı itibara ala-

j rak belli faaliyetlerde bulunmak, belli tedbirler almak 
yahut belli kişileri korumak vesaire gibi bir hususun 
mevcut olabileceğini hiç bir zaman düşünemiyoruz, 
Onun için ben bu konuyu yanlış anladığıma hamle
diyorum. 

j Sayın Karaağaçlıoğlu; cidden bizim için çok is-
j tifadeli olan konuşmalarında, vukuflu bir şekilde plan 

ve Planlama Teşkilâtının problemlerine parmak bas
mış oldular. Bu arada sayın Karaağaçlıoğlu, yirie ida
rî reform konusuna değindi. Biraz önce belirttiğim 
gibi, bu konu önemle ve hassasiyetle ele alınması ge
reken bir konudur. Ne kadar önce ele alınırsa, mem
leketimiz bakımından yararlı sonuçlar doğuracak bir 
reform hareketi olacaktır. 

I Yine sayın Karaağaçîıoğîu'nun söylediği gibi, ida
rî reform gerçekleştirilmeden yahut onun esasları bel
li olmadan yeni devlet teşkilâtı kurulmasının önüne 

I geçilmesi memlekete büyük faydalar sağlayacaktır. Bi
ze, sonradan kaldırılmaları gerekecek olan bazı lüzum
suz teşkilâtı şimdiden öngörüp, onları kurmama olana
ğını verecektir. Bu, esaslı olarak ve bütün hatlarıyle 
şimdiden saptanmamıştır denemez. Yalnız idarî reform 
gerçekleştirilmemiş olsa bile, bugün Planlama Teşkiîâ-

I tımıza verilen görevler arasında kamu teşkilâtı kuru
lurken, bunların sayın Karaağaçîıoğîu'nun belirttiği 
gibi, ilerde reformu güçleştirmeyecek bir şekilde na
zara alınması ve o şekilde değerlendirilmesi için direk
tifler verilmiştir. 

Kalkınmada sanayi ile tarımın beraber gitmesi, bi
rinin gelişmesinin ötekini ihmal edecek bir durum 
yaratmaması görüşüne tamamen katılıyoruz. Gerçek
ten, son zamanlardaki gelişmeleri de nazarı itibare al
dığımız takdirde, tarım sektörünün sadece Türkiye'de 
değil, giderek bütün dünyada beslenme meselesinin 
hal tarzı olarak önem kazandığını görüyoruz. Bizde de 
söylenenlerin aksine, 1973 - 1977 yıllarını kapsayan Üç
üncü Beş Yıllık Planda tarıma, gerçekten yatırım ola-

j rak, büyük önem verildiğini belirtebilirim. Ancak, ha
va şartlarına tabi olan bir sektörde kalkınmayı, geliş
meyi sadece makineleşme veya oraya tahsis edilen ya-

I tırımların miktarıyîe ölçmek mümkün değildir. Bunun-
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la beraber, gerek memleketimizdeki tarımda makina-
leşme, gerekse gübre kullanımının giderek artması, su
lama sistemlerinin geliştirilmesi tarıma verilen önemin 
bazı belirtilerini teşkil edebilir. 

Yine Sayın Karaağaçhcğlu, son senelerde dünyada 
beliren krizlerin planlar, özellikle kalkınma planı üze
rindeki tesislerinin iyi ölçülmesini ve kalkınma prog
ramlarının buna göre revize edilmesi gerektiğini söy
lediler. 

Çok doğrudur. Şu bakımdan doğrudur; memleke
timiz için olduğu kadar, diğer gelişmiş memleketler için 
dahi çok önemli etkileri olan, meselâ son senelerin bir 
petrol krizi, bütün memleketlerin en azından ödemeler 
dengisini alt üst etmiştir denebilir. Bizde de bir nispet 
dahilinde aynı şey olmuştur. Bizim 1974 için özellikle 
öngördüğümüz dış ödemeler dengesi ve dış ödemeler 
dengesi açığı petrol krizi doiayısiyle; (sadece petrol 
krizi değil, onu bir misâl olarak arz ediyorum) evvel
ce planda öngörülmemiş büyüklükleri ve açıkları bize 
getirmiştir. Bu açıkları ve bu öngörülmeyen gelişme
leri biz programlarımızla dengelemeye çalışıyoruz. Bir 
taraftan da artan ithalât değerlerinin karşılığını, özel
likle sanayi mamulleri ihracatını geliştirme suretiyle 
karşılamaya çalışıyoruz. 

İstihdam sorununa gelince; Üçüncü Beş Yıllık 
Planda da belirtildiği gibi, istihdam sorunu, gerçek
ten Türkiye'nin bir numaralı sorunudur denilebilir. 
Her sene çalışma alanına büyük vatandaş kitlelerinin 
dahil olduğu bir nüfus yapısına sahibiz. Bir taraftan 
kalkınma yoluyıe sağladığımız işyerlerine karşılık, 
bunların belki üç - beş misli yeni çalışma, yeni iş iste
yen nüfusumuz iş alanına girmektedir. Güçlüğümüzün 
çoğu buradan ileri gelmektedir. Üçüncü Beş Yıllık 
Planda da öngörüldüğü gibi; hatta 1977 yılı sonunda 
bile Türkiye'nin iş bulma mecburiyetinde bulunduğu 
1 milyon 700 bin kişi mevcut olacaktır. Demek ki, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan sonuna kadar dahi, vatandaş
larımızın tümüne iş bulabilir bir duruma gelmiş ola
mayacağız. Uzun perspektif içerisinde 1995 yıllarına 
doğru bu istihdam sorununa ancak çare bulmuş hale 
gelmiş olacağız. Özellikle dış memleketlere işçi gön
derme olanaklarının azalması ihtimali karşısında, bu 
istihdam probleminin biraz daha önem kazanacağını 
da açıklıkla belitmekte fayda ummaktayız. Bunun için
dir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan ve onu takip edecek 
planlarımızda anasektör olarak büyük istihdam sağla
yan sanayileşme, çekici, itici güç olarak ele edinmiş
tir. 

Fiziksel yatırımların geri kalması konusu, gerçek
ten üzerinde durulacak bir konudur. Bunun belli başlı 
sebeplerini biliyoruz. Bunlar, yatırımlara karşılık ola
rak sağlanan finansman imkânlarının gerçekleşmesinde 
uğranılan güçlüklerdir, birinci sebebi budur. İkinci se
bebi; fiyat artışları yoluyla bir yatırım için öngördü
ğümüz ödeneğin o yatırımın bitirilmesine kifayet etme
mesidir. Bu fiyat artışlarının sebep olduğu fiziksel ge
ri kalmaları önlemek için geçen yıldan beri bazı ted
birler alıyoruz. Bunlar parasal tedbirlerdir; fakat ana-
kaynaklara yahut sağlam kaynaklara dayanmayan ya
tırımların, daima fiziksel bakımdan geri kalmaya mah
kûm olduğunu da bilmemiz gerekir. Bu, sadece yatı
rımların değil, bütün kamu sektörü ve kamu iktisadî 
teşebbüslerinin anadavası olarak ortadadır. Üçüncü 
Beş Yıllık Planda ve 1975 programında yatırıma ayrı
lan kaynakların çok sağlam yerlerden sağlanması ge
rektiği üzerinde durulmuştur ve biz buna Hükümet ola
rak 1975 yılı için dikkat ettik; fakat bizden sonra ge
lecek uygulayıcı hükümetlerin de, özellikle Parlamen
toya dayalı hükümetlerin bunun çarelerini daha iyi 
bulunmasını biz, geçici bir Hükümet olarak tavsiyeye 
şayan buluruz. 

Harp endüstirisi konusunda Sayın Karaağaçhoğlu' 
nun söylediklerine tamamen katılıyoruz. Bu sanayiin 
kendi millî kaynaklarımızla beslenip, geliştirilebilir bir 
hale getirilmesi, artık bu seviyedeki Türk ekonomisi
nin belli başlı amaçlarından birisi olması gerekir. Bu, 
hem millî bekamızın şartıdır, hem de harp âlet - eda-
vatı, teçhizatı bakımından dışarıya bağlılığımızın azal
tılmasının bir gereğidir. 

Belki hatırlayacaksınız; bu konu, bundan önceki 
haftalarda ele alınmış, münakaşalı toplantılar, panel
ler halinde ele alınmış ve bu sanayiin nasıl geliştirile
ceği üzerinde gerçekten istifadeli fikirler ileri sürül
müştür. Kaldı ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
stratejisinde de harp sanayii, ekonominin bu
günkü aşamasında ele alınması gereken en önemli ko
nulardan birisi sayılmıştır. Bütçelerimizde bu yöne yö
nelik ödeneklerin artığını sevinçle görmekteyiz. Bun
dan sonra, hem bu harp sanayiinin kurulması olanak
larını bir elde toplamak, hem de biraz önce arz etti
ğim ödenekleri artırmak Türkiye'ye büyük şeyler ka
zandıracaktır. Yalnız şurasını belirtmek isterim; harp 
sanayii deyince, sadece ona yönelik sanayii anlamamak 
lâzımdır. Bir ekonomide sanayi geliştikçe harp sanayii
nin kurulmasının daha kolaylıkla başarıldığı bir gerçek
tir. Bu bakımdan, Türkiye'nin harp sanayii kurma şan
sı, bundan önceki senelere nazaran her yıl biraz daha 
artarak devam etmektedir. 
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Sayın Karaağaçîıoğîu, «Planlama kadrosunu güç
lendirmek lâzımdır, yeni personel rejimi lâzımdır.» de
diler. Tamamen katıldığım bir konudur. Genç ve ye
tenekli elemanların yer aldığı Personel Dairemizi, ger-
geçten günün şartlarına uygun biçimde yürütmek, per
sonel rejimi bakımından yürütmek ve onları en iyi ola
naklarımızla teçhiz etmek, gerçekten hükümetlerin bel
li başlı görevi ve ödevi olmalıdır. Biz bu yıl buna baş
ladığımızı zannediyoruz. Bir başlangıçtır; ileride geliş
tirilecek esaslar tespit ettikse kendimizi mutlu saya
rız. Bu konuda, ancak bu kadar söyleyebiliyorum, ile
ride inşallah size, bugün başlamış olan gayretlerin daha 
çok geliştirildiğini söyleyecek arkadaşlarımız bulunur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Kutlar, tarım ve sanayiinin beraber gelişme
si zorunluğundan bahsettiler. Aynı görüşe iştirak edi
yorum; biraz önce de belirttim. 

Bu arada Güneydoğunun sulama işlerinin, baraj 
işinin halledilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Lütfeder
lerse ben bu konuyu inceleme konusu olarak ele alayım, 
(detaylannı tespit edemedim) kendilerine bilgi arz ede
ceğim; Gaziantep'in 1980 yılma kadar teşvik tedbirle
rinden istifade etmesi konusunda olduğu gibi. 

Efendim, sanıyorum ki, sayın konuşmacıların mü
talâalarına ve görüşlerine bazı cevaplar arz edebildim. 
Tekrar Planlama Teşkilâtımız için söylenen lütufkâr 
sözlerinden dolayı konuşmacılara teşekkür eder, Yüce 
Heyetinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler...- Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 18 866 560 

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

111 Planlama hizmetleri 179 628 640 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 277 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

1975 malî yılı Devlet Planlama Teşkilâtı Müste
şarlığının Bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun. 

B) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü 1975 malî 
yılı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Halil Özmen. 
C. H. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN (Kır

şehir) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunarım. 

Bir milletin medeniyet seviyesi, içinde yaşadığı 
çağa uyabilecek medenî ve modern kuruluşlarıyle an
laşılır. Bir milletin eğer modern kuruluşları varsa, va
tan sathında çoğalmışsa, o milletin seviyesi çok yük
selmiş demektir. 

Devlet istatistik Enstitüsü de bunlardan birisi ola
rak görülmektedir. Milletimizin de böyle bir kuru
luşu bugün vardır. 

Dünya üstünde bulunan medenî milletler cami
asına, bu modern kuruluşumuz ile biz de katılmış bu
lunuyoruz. Böyle bir kuruluşa Milletimizi kavuşturan
lara ve bu kuruluşta emeği geçenlere sonsuz saygıları
mızı sunarız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin de yüksek malûmlarınız olduğu üzere, 

evvelce bizde böyle bir kuruluş yoktu. Osmanlı İm
paratorluğu Batı alemiyle ilişkiler kurmaya başladığı 
zaman, bu konuda müspet çalışmalar başlamıştır. 

1609 yılında bizde ilk defa genel nüfus sayımı 
ve tarım ürünleri sayimı yapıldığı tetkiklerimiz sonun
da anlaşılmaktadır. Bizde asıl çalışmalar, her şeyde 
olduğu gibi, 1926 yılında, Cumhuriyet devrinde baş
lamıştır. 1926 yılında Başbakanlığımıza bağlı bir Ge
nel Müdürlük kurulmuştur. O zamanın şartlarına gö
re, bu Genel Müdürlük birçok işler yaparak fevkalâ
de faydalı bilgiler toplamış, eserler meydana getirmiş 
ve bugünkü modern kuruluşun ilk temelini atmıştır. 

Sayın senatörler, çok değerli arkadaşlarım; 
«istatistik» sözü, kelime anlamıyle Latince «Du

rum. Devlet» manasına gelmektedir. Genel bir ifadey
le istatistik, her hususta genel durumumuzun tespiti 
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diye tanımlanabilir. İstatistik, devletin durumunu, 
bir çalışma dalının durumunu, bir kuruluşun duru
munu önümüze serer; yani ortaya çıkarır, sorumlu 
kişiler de ona göre hareket etmeye mecbur olurlar. 
Bu konuda gerçekçi olmak, doğru - dürüst, yanlışsız 
bilgi derlemek çok önemli ve çok mühim bir şeydir. 
Yalnız, bu hususu tam manasıyle yerine getirmek için, 
her şeyde olduğu gibi, çok dikkatli bir çalışmaya 
ihtiyaç vardır. Bundan başka, mükemmel bir şekilde 
yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, lüzumlu 
araç ve gereçlerin, makine ve teçhizatın temin edil
mesi şarttır. Demek ki, ilk önce iyi kurulmuş, iyi 
plânlanmış bir teşkilât, iyi eğitilmiş ve her hususta 
tatmin edilmiş bir personel olacaktır. Bu şartlar temin 
edildikten sonra, o kuruluştan her türlü fayda ve isti
fade etmek mümkün olacaktır. 

Bugün, İstatistik kuruluşumuz övünülecek bir hale 
gelmiştir. Modern devlet çalışmalarının temel taşların
dan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sayın senatörler, değerli arkadaşlarım; 
Ben, sözlerimi burada bitiriyorum. Konuşmama 

başlarken de arz ettiğim gibi, vazgeçilmez kuruluşları
mızdan birisi olan İstatistik Kuruluşumuza bu 1975 
malî yılı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan niyaz ediyorum, huzur içinde başarılı çalış
malar temenni ediyorum. 

Hepinizi C. H. P. Grupu ve şahsım adına saygı 
ve hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
îlyas Karaöz. 

A. P. GRUPU ADINA İL YAS KARAÖZ (Muğ
la) — Sayın Başkan, değerli senatörler: 

Sözlerime Devlet Istatistiük Enstitüsünün tarihî 
gelişimi ile başlamak istiyorum. 

Değerli senatörler; 
İstatistik konusu ülkemizde uzun bir geçmişe sa

hiptir. Dolayısıyle İstatistik Teşkilâtının tarihî geli
şimini Cumhuriyetin ilânından önce ve Cumhuriye
tin ilânından sonra olmak üzere iki bölümde incele
mek gerekir. 

Osmanlı Devleti yeni kurulduğu sıralarda toprak 
sayımlarına önem verilmiştir. Bu işin 1326 - 1360 ta
rihleri ile 1360 - 1389 tarihleri arasında yapıldığı bi
linmektedir. Daha sonra 1512 - 1520 tarihleri ara
sında Kanunî Sultan Süleyman, genel bir sayım yap
tırmaya teşebbüs ederek, her yüzyılda bir tekrar edil
mesi usulünü Kanunnameye yazdırtmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunun idarî, malî ve sosyal 
bünyesinin özellikle askerî güç esasına dayanması, 

j askerlik yaşındaki erkek nüfusun tespit ve, takibini 
zorunlu kılmıştır. Dolayısıyle 1566 ve 1608 yıllarm* 
da birer nüfus sayımı yapılmıştır. 1638 - 1643 ta-
rihîerinde yapılan yeni bir nüfus sayımında, sayımın 
her 30 yılda bir tekrarlanması karar altına alınmış ve 
bu tarihten sonra ülkenin belli eyalet ve vilâyetleri 
ölçüsünde birçok sayımlar yapılmıştır. Ayrıca, 1831 

I yılında sadece erkek nüfus tespit edilmiş, 1854 yılın-
I da ise, sayım neticelendirilememiştir. 
I 1876 yılında sayımın yapılması için «trade-i Se-
I niye» çıkmış ve 1878 yılında da Osmanlı toprakları 
I içinde olan Trablus ve Arabistan'a ait nüfus tahmin 
I edilerek, Nüfus Sicil Nizamnamesi çıkarılmış ve nü-
J fus tezkereleri usulü meydana getirilmiştir. Dolayı-
I siyle nüfusun yazım ve kaydı ile doğum ve ölümler 
I takip edilebilmiştir. 

I Osmanlı Devletinde ilk istatistik dairesi 1874 yı-
J lında kurulmuş ve 1877 yılında da kapatılmıştır. On-
I dokuzuncu yüzyılın başından itibaren ademi merke-
I ziyet sistemine dayalı olarak, merkezde her nezaret-
I te, taşrada ise vilâyet ve kazalarda istatistik büro-
I lan açılmış ve aynca bu çalışmaları takip ve kontrol 
I etmek için de ayrı bir merkezî organ kurulmuştur. 
I 1891 yılında Babıâli'de Merkezî İstatistik Encü* 
I meni ve 1918'de Daire-i Sadarete bağlı bir İstatistik 
I Müdüriyeti Umumiyesi teşkil edilmiştir. Bu kuruluş 
i Cumhuriyet Devrine kadar devam etmiştir. Cumhu-
I riyetin ilânından sonra 1926 yılında Başbakanlığa 
I bağlı yarı merkeziyet sistemi ile çalışan İstatistik 
I Umum Müüdrlüğü Teşkilâtı kurulmuştur. Bu kuru-
I luş 1927 yılında nüfus sayımı, tarım sayımı ve sana-
I yi sayımını gerçekleştirmiş ve fiyat istatistikleri ile 
I evlenme istatistiklerinin düzenlenmesini, İstatistik Yıl-
I lığının yayınlanmasını sağlamıştır. 1930 yılında 1554 
I sayılı İstatistik Kanunu çıkarılarak, istatistik işlerinin 
I merkeziyet sistemi ile yürütülmesi kabul edilmiştir. 

I Değerli senatörler; 
I 23 Haziran 1962 tarih ve 53 sayılı Kanunla Baş-
I bakanlığa bağlı olarak kurulan Devlet İstatistik Ens-
I titüsü değişen şartlara, gelişen teknik metotlara ve 
t artan ihtiyaçlara uygun bir düzeye getirilmiştir. 
I İstatistik Enstitüsü Kuruluş Kanununun 2 nei 
I maddesi uyarınca, ülkenin ekonomik ve sosyal faali* 
I yetleri ile ilgili olarak nüfus hareketleri, sağlık, eği-
I tim ve kültür, tarımsal faaliyetler, imalât, inşaat 
I ve istihsal sanayii, millî muhasebe, dış ticaret, fiyat, 
I ticaret ve hizmet, iç ve dış nakliyat, maliye ve malî 
I kurumlar, adalet istatistikleri ile bunlar dışında ka-
| lan her türlü faaliyetlere ait istatistikleri düzenler, 
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istatistikle ilgili olarak kamu kuruluşları arasındaki 
koordinasyonu sağlar ve istatistik standartlarını tes
pit eder, istatistik analizleri ve etütleri yapar ve ya
yınlar, her yıl İstatistik Yıllığını çıkarır, sonu sıfır 
ve beş ile biten yıllarda genel nüfus sayımı, sonu 
sıfır ile biten yıllarda genel tarım sayımı ve sonu bir 
ile biten yıllarda genel sanayi ve işyeri sayımı ile 
hükümetler tarafından ihtiyaç görülen diğer konular
da sayım ve anketleri yaparak yürütür, kamuoyu araş
tırmaları yapan bilimsel kurumlara yardım eder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, İstatistik Enstitüsüne kanunla veri

len görevleri son derece çeşitli ve önemli bulun
maktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1974 Malî Yılı Büt
çesi 55 246 085 Türk Lirası idi. 1975 Malî Yılı Büt
çesi ise % 24,31 fazlası ile 68 678 058 liradır. 

Enstitü kendisine tanınan malî imkânlarla kanun
la verilmiş olan görevleri yerine getirmeye çalışmak
tadır. 

Değerli senatörler; 
İstatistik bir ilim olarak kabul edilmiş bulunmak

tadır. istatistik! bilgiler, modern devlet çalışma
larının temel taşlarından biridir. Kamu kuruluşları
nın ve özel sektörün istatistikî bilgilerden yararlan
ması bugün artık bir zarurettir, istatistik; varlıkla
rımızın, mevcutlarımızın sadece rakamlarla ifadesi 
anlamına gelmez. İstatistik; vergi, sanayi ve tarım 
ürünleri, nüfus ve benzeri konularda rakamlarla 
tahmin edilmeye elverişli sosyal olayları belli bir dev
re için bir metot çerçevesinde bir araya toplama 
amacını güder. 

İstatistik; olayların analiz ve inceleme metodu
dur. İstatistikte yapılacak araştırmaların cinslerine 
göre metotlar uygulanır; uygulama alanı geniştir. 
İncelenecek konuların sebeplerinin çokluğu nedeni ile 
kullanılan metotlar muhteliftir. Bilgi toplamak, yo
rumlamak, sınıflandırmak, gruplamak, analiz yap
mak ve sonuçlar elde etmek büyük bir dikkat ister. 
Bu çalışmalar bilgili, tecrübeli, yetişmiş elemanlara 
ihtiyaç gösteren faaliyetlerdir. Yeterli olmayan bir 
analiz, bilimsel olmayan bir inceleme sonunda çıkan 
netice bizi yanlış hükümlere götürebilir. Bu bakım
dan yapılacak çalışmaların çok dikkatli olarak yürü
tülmesi lâzımdır. 

Değerli senatörler; 
İş idaresi, müteşebbislik fonksiyonunu icra sa

natıdır. Bugün istatistikler modern iş idaresinin ka
rarlarının yürütülmesinde dikkate alınması gerekli 

kurallar arasında yer almakta ve kararlara ışık tut
makta ve iş idaresinin daima ihtiyaç duyduğu bir 
kaynak haline gelmiş bulunmaktadır. 

İstatistikler ne kadar çabuk yapılır ve neşredilir-
se, ondan istifade etmek imkânı o kadar süratli olur. 
Genel olarak ülkemizde istatistikler oldukça gecike
rek yayınlanmakta, böylece yararlanma imkânları 
da gecikmektedir. Gerçek ve doğru kararların alın
masına büyük ölçüde yardımcı olan istatistiklerin 
gecikmeden yayınlanması lâzımdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsüne 53 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi ile verilen görevlerle ilgili konuların 
tamamı hakkında lüzumlu istatistiklerin yapılamadı
ğı bir gerçektir. Anket çalışmalarında kamu ve özel 
teşebbüslere gönderilen soru kâğıtlarının basitleştiri
lerek, herkes tarafından kolayca anlaşılır hale getiril
mesi daha sıhhatli bilgi almada faydalı olacaktır. 

Değerli senatörler; 

Son yıllarda memleketimizde harp sanayii kurul
ması için bir adım atılmış bulunmaktadır. Memleke
timiz sanayiinin bir envanteri yapılmalıdır. Bu envan
terin yapılmasında, başta Devlet İstatistik Enstitü
sü olmak üzere, Sanayi Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilâtı ve Sanayi Odaları işbirliği yapmalıdırlar. 
Bu envanter çalışması sonucu ortaya çıkacak olan 
kamu ve özel sektör olarak millî sanayimizin teknik, 
beşerî ve finansal potansiyeli tespit edilmiş olacak
tır. 

Değerli senatörler; 

Devlet İstatislik Enstitümüzün yapması lazım ge
len en mühim görevlerinden biri, tarım parkesinin he-
saplanmasıdır. Tarım parkesi diğer bir çok devletler
de !933'lerde yapılmaya başlanmıştır. Değerli arka
daşlarım, tarım paritesi, mahsûl fiyatlarının çiftçiye 
sağladığı satın alma gücü ile sanayi mamul fiyatları 
ve çiftçinin piyasadan satın aldığı diğer zarurî ihti
yaç maddeleri arasındaki farkı belirtmeye yarar. Bu 
mühim konu bu zamana kadar ele alınmamıştır. Bu 
sebeple bazı yanlış neticelere de varıldığı bir gerçek
tir. Devlet İstatistik Enstitüsü gelecek yıl meclislerin 
huzuruna geldiğinde, «Ben Meclislerden aldığım ikaz 
üzerine Türkiye'de pamukta, tütünde, fmdıkda, çayda 
veya belli başlı tarım ürünlerimizin birkaçında tarım 
paritesini hesap ettim, gerçek şundan ibarettir.» de
mesi lâzımdır. Bunu da müessesenin başında bulunan 
değerli bakan arkadaşıma ve değerli teknisyenlere ha
tırlatıyorum. 
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Değerli senatörler; 
Bilindiği üzere, Enstitü geniş kapasiteli 64 bin ka

rakterle 90 bin karakter arasında hafızaya sahip bir 
bilgisayar sistemini büyük masraflarla tesis etmiş bu
lunmaktadır. Elektronik beyin adı ile anılan bu has
sas ve pahalı aracın teknik ve idarî alanda en verimli 
şekilde kullanılması Enstitünün çalışmalarına hız ve
recek önemli bir unsurdur. Bu sistemin tam kapasite 
ile çalıştırılması, korunması ve beklenen randımanın 
alınması ise, her şeyden önce yetişkin elemana ihtiyaç 
göstermektedir. Bu konuda duyulan yetenekli eleman 
noksanlığı bir yana, uzun sürede güç şartlar altında yurt 
içi ve yurt dışı eğitimlerle yetiştirilen operatör, prog
ramcı, sistem - analiz proje yönetmeni ve teknisyen 
gibi personelin Enstitü bünyesinde muhafazası için 
gerekli malî tedbirlerin alınması lazımdır. 

53 sayılı Kuruluş Kanunundaki özel hükme daya
nılarak müessesede sözleşmeli personel çalıştırılması 
imkânları da araştırılıp, ortaya konulmalıdır. Yan öde
melerle ilişkin Kararnamenin mevcudiyetine rağmen, 
Devlet İstatislik Enstitüsünde bilfiil makine başında 
çalışan 150 makine operatörüne, kadro unvanının, 
iş unvanına uymaması nedeniyle, yan ödeme yapıla
mamakta olduğunu müşahade etmiş bulunuyorum. Bu 
hususun da halledilmesi lâzım gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım ; 
Devlet İstatistik Enstitüsüne 53 sayılı Kanunla 

verilmiş bulunan görevlerin tam manasıyle yerine ge
tirilebilmesi için, bu kuruluşa gelecek yıllarda daha ge
niş imkanlar sağlanması icap etmektedir. 

Sözlerime burada son verirken, 1975 Malî Yılı 
Bütçesinin Devlet İstatistik Enstitüsüne, memleketimi
ze hayırlı ve yararlı olmasını temenni eder, Yüce Se
natoya saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Şahısları adına Sayın Aslanoğlu, buyurun. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Enstitü Bütçesi üzerinde geçen yıl grupum adına 

söz almıştım. Bu defa kişisel görüşlerimi dile getirmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Modern devletin aydınlatıcısı ve yol göstericisidir 
İstatistik. Modern devlet çalışmalarının temel taşların
dan birisidir İstaistik. İstatistik, olayların analiz ve in
celeme metodudur. İstatistikî çalışmalarda toplamak, 
yorumlamak, sınıflandırmak, gruplamak, analiz ve so
nuçlar elde etmek büyük bir dikkat ister. Yeterli ol
mayan analiz, bilimsel olmayan inceleme sonunda çı

kan neticeler bizi yanlış hükümlere götürebilir. Çağı
mızda fezanın esrarı çözülmüştür. İlmin akıl ermez 
gelişmesinde istatistiğin kullanılmasındaki pay bü
yüktür. Artık politik alanda, ekonomik ve sosyal alan
da, tababette karar almak, tutarlı sonuçlara varmak, 
teşhis koymak kehanet değildir. Önemli olan; ekono
mik, sosyal, kültürel ve doğal olayların nicelik ve ni
teliklerinin, oluşum şartlarının, yapılarının zaman için
de gösterdikleri değişimlerin güvenilir metotlarla or
taya konulab ilmesidir. İstatistiğin yüklendiği ağır gö
revin esası budur. 

Memleketimizde bu görev Devlet İstatistik Ensti
tüsünün tekelindedir. Hükümetlerin, ilim adamları
nın, özel ve kamu sektöründeki müteşebbisin ihtiyaç 
duyduğu çok önemli göstergeler olan sayısal bilgilerin 
toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulma
sı bu kuruluş tarafından gerçekleştiribilmektedir. 

Elli yıllık mazisi içinde Devlet İstatistik Enstitü
sünün gelişiminin gözden geçirilmesinde ümit verici 
sonuçlara varılmaktadır. Nitekim, nüfus sayımları ile 
işe başlayan Teşkilât, bugün bütün konulara el atmış, 
en ileri ülkeler seviyesinde istatistik yapan bir eğitim 
müessesesi vasfını kazanmış, ismini ve faaliyetlerini 
yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirmiştir. 

Sayısal bilgilerin toplanmasında en güvenilir usul
lerin kullanılması amacı ile personel eğitimine önem 
vermiş ülkelerin ihtiyacını karşılayacak sayıda istatis
tik uzmanı, programcı, sistem çözümleyici, anketör 
yetiştirmiş, sayım ve anket çalışmalarını milletlerarası 
prensip ve standartlara uygun olarak sürdürme gele
neğinin yerleşmesini sağlamıştır. Çalışmalarında dai
ma objektif olma prensibini benimsemiş, memleket 
gerçeklerini olduğu gibi yansıtmayı amaç edinmiş, po
litik etkenlerin dışında görev yapmıştır. Toplanan bil
gilerin yurt kalkınması dışında hiçbir maksatla kul
lanılamayacağına, kişisel bilgilerin üçüncü şahıslara 
herhangi bir yoldan intikal etmeyeceğine vatandaşı ik
na etmiş, (hatırlarsınız ziraî sayımda bunda İstatistik 
çok müşkülâta maruz kalmıştır.) istatistik eğitimini 
bütün yurtta yaygın hale getirmiştir. 

İstatistik Enstitüsünün bu konulardaki gösterdiği 
atılımları, sayısal bilgileri toplama ve ilgililerin isti
fadesine sunma hususunda gösterdiği çabalarından da
ha çok önemli görmekteyim. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün yüklendiği görevler 
son derece ağırdır. 53 sayılı Kanunla verilmiş görev
leri vardır, Hükümetin istediği konularda çeşitli çalış
malar yapmak zorundadır, planların ihtiyaç gördüğü 
bütün verileri temin etmek mecburiyetindedir. Bu 
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görevlerin ifası her şeyden önce malî olanaklarla sınır
lıdır. Sınırlı olan Devlet Bütçesinin küçük bir bölümü 
olan Devlet İstatistik Enstitüsünün Bütçesinin de 
sınırlılığı olağandır. Çoğu kere Devlet İstatistik Ensti
tüsü hazırladığı yıllık çalışma programlarını gerçekleş
tirmeye sırf bu sebeple imkân bulamamaktadır; ter
cih yapmak zorundadır. Binaenaleyh, bazı alanlarda 
istatistikî verilerin bulunmadığı, ya da noksan olduğu 
şeklindeki beyanların bu açıdan değerlendirilmesinde 
yarar vardır. Kaldı ki, sayısal bilgilerin toplanması işi, 
sahiden meşakkatli ve zaman alicidir. Karadeniz Böl
gesindeki bir köyde beş soru kâğıdı doldurmak için, 
bir anketör on kilometre yol yürümek gerçeği ile karşı 
karşıyadır. Toplanan soru kâğıtlarının doğrudan doğ
ruya elektronik beyine verildiğini düşünemeyiz. Elde 
yapılması gereken çeşitli işlemlere ihtiyaç vardır. Kırk 
milyon nüfusun sayılması, bunların idari bölünüş ve 
vasıflara göre ayrıntılı bilgileri verecek biçimde işle
me tabi tutulması büyük masraflara ve uzun zamana 
ihtiyaç göstermektedir. Bu bakımdan zaman zaman ku
ruluş hakkında vakî olan tenkit ve temennilere bu açı
dan bakılması yararlı olacaktır. 

Müessesenin reorganize edildiği yıllardan bugüne 
kadar verdiği hizmetlerin ayrıntılarına girmeye ihtiyaç 
yoktur. Bunu hepimiz yakından bilmekteyiz. Ancak 
sözlerimi bitirmeden bir hususa değinmekte yarar gör
mekteyim. 

Bu yıl Devlet İstatistik Enstitüsü istisnaî bir çalış
ma dönemine girmektedir. 26 Ekim 1975 Pazar günü 
genel nüfus sayımı ülkemizde 10 ncu kez uygulanacak
tır. 400 bin sayın memurunun görev alacağı bu sayı
mın güçlüğü, büyüklüğü ve zarureti ortadadır. Mart 
ayından itibaren alan çalışmalarına başlanacak olan 
bu sayımdan beklenen sonuçların alınması, sayımın se
lâmetle yürütülmesi, eksiksiz bir organizasyon ve malî 
olanak meselesidir. Enstitünün 1975 malî yılı Bütçe 
Kanun tasarısının tetkikinden, titizlikle tespit olunan 
sayım giderlerinin bir kısımının bütçeleşemediği, bun
ların bütçe uygulaması esnasında Maliye Bakanlığının 
ihtiyaca göre artırılacak ödeneklerle karşılanma esa
sına bağlandığı miişahade edilmektedir. 

Genel nüfus sayımının memleketimiz sosyal ve 
ekonomik yapısı yönünden taşıdığı önemi gözönünde 
tutularak, bu uygulama çalışmalarının, hiçbir surette 
aksamayacak biçimde geliştirilmesinde zorunluluk var
dır. Devlet İstatistik Enstitüsünün yurt çapında uygu
layacağı bu sayımın başarı ile sonuçlandırılmasında 
ilgili tüm kuruluşların gerekli ilgi ve yardımlarını esir
gemeyeceklerine inanmaktayım. 

I 1975 Malî Yılı Bütçesinin Devlet İstatistik Ensti-
I tüsününe, memleketimize yararlı ve hayırlı olmasını 
I temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Başka söz isteyen, sayın üye?... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Saym Çelikbaş, başka söz isteyen 
I olmadığına göre, saym Bakanın izahatını aldıktan son-
I ra son sözü zatıâlinize versem olabilir mi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
| Hay hay. 
I BAŞKAN — Tenkit ve temennilere cevap vermek 
I üzere Devlet Bakanı Sayın Salih Yıldız, buyurun. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil-
I letvekili) — Sayın Başkan, çok değerli senatörler; 

Bütçe üzerinde çok değerli sözcüler tarafından ya-
I pılan konuşmalar son derecede olumlu ve yol gösterici 

olmuştur. Bu bakımdan, huzurlarınıza sadece sayın 
konuşmacılara teşekkür etmek maksadı ile çıkmış bu
lunuyorum. Bu arada da, eleştirilerden faydalanarak, 
eksikliklerimizi o eleştiriler ışığı altında ve onları bir 

I rehber edinerek gidermeye de çalışma bizim için elbet-
I te zevkli bir görev olacaktır. 
I Hükümete Enstitünün bir tavsiyesi vardır. Beş yıl-
I da bir nüfus sayımı yapılmaktadır. Bu bir kanun ge-
I reğidir. Ancak, beş yılda bir yapılan sayımların çok 
I sıkıntılı olduğunu ve hatta bir noktada yararsız oldu-
I ğunu ifade etmektedirler. Kanun hükmü olduğu için, 

bir sayın arkadaşımızın da temas ettikleri üzere, bu 
yıl 26 Ekim 1975 Pazar günü genel nüfus sayımı ya-

I pılacaktır. O balamdan, Yüce Senatonun ve yetkililerin 
bu hususta düşünmelerini rica ediyorum. Gerçekten 

I Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve bizden sonra ge-
j lecek hükümetin de benimsemesi halinde, beş yıllık 

sürenin uzatılmasında fayda mülâhaza olunmaktadır. 

Sözlerimi burada bitirirken, bütün konuşmacılara 
teşekkürlerimi ve Yüce Senatoyo en derin saygılarımı 
arz ederim. (A.P. ve C.G.P. sıralarından alkışlar.) 

I BAŞKAN — Saym Çelikbaş, son söz, buyurun 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

I Türkiye'mizde elindeki imkânlara göre benim iyi 
j çalıştığını gördüğüm müesseselerimizden bir tanesi 

Devlet İstatistik Enstitüsüdür. 
Atatürk zamanında yabancı bir mütehassısa ve-

I rilmek suretiyle başlatılan Başbakanlık Devlet İsta-
I tistik Genel Müdürlüğü son derece iyi yetişmiş, mer-
I hum ve Profesör olan ve beraber çalışmaktan büyük 

246 — 
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zevk duyduğum Celal Aybar'la devamlı bir gelişme j 
içerisinde bulunmuştur. Demin bir arkadaşımın dedi- I 
ği gibi, Türkiye'nin şartlan içerisinde tenkite değe
cek tek husus, (Onu da pek tenkit etmeye dilim var
mıyor) neşriyatın nispeten gecikme ile ortaya çıka-
bilmesidir. Eğer, istatistik neşriyatının süratle istifa
deye arzı imkânı sağlanacak olursa, bütün resmî ku
ruluşlar ve istatistikten faydalanmak isteyen özel ku
ruluşlar ve kişiler daha büyük bir ölçüde bu sıhhatli 
çalışmadan faydalanabileceklerdir. Fakat benim hu
zurunuza gelmekteki asıl maksadım bunları söylemek 
değildir. Bu ilim müessesemiz, 50 nci yıl vesilesiyle 
fevkalâde değerli dökümanter bir eser neşretmiştir. 
Adı «Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişme
nin 50 nci yılı.» 

Umumiyetle politikacılar ve Türkiye'nin gelişmiş
liğiyle alâkalı neşriyat yapan kişiler kendi açılarından 
problemleri değerlendirirken, gerçeğin ne olduğunda 
maalesef pek isabetli davranamıyor ve daha çok ön 
yargılarla hareket ediyorlar. 

Bu ilim Müessesemiz, hepinizin el kitabı olarak 
yanınızda bulundurmanızı tavsiye etmekten zevk duy
duğum bu eserinin sonunda «Varılan nokta» diye 
bahsi nasıl kapatmış... 

«Türkiye Cumhuriyetinin 50 yıllık ömrünü geçir
diği zaman aralığı dünyanın ileri toplumları için bü
yük atılmların gerçekleştirildiği bir dönemdir. Bu 50 
yıllık süre içerisinde insanoğlu jet uçaklarından ro
ketlere uzanan bir hız gelişimini sağladığı gibi, dün
yanın en yakın uydusu olan aya gitmeyi de başar
mıştır. Buzdolabından televizyona kadar akla gelen 
birçok araç bu 50 yıllık zaman içerisinde ortaya çık
mış ve geliştirilmiştir. 

Dünyanın maddî olanakları açısından geçirdiği 
aşama şu küçük örnekle anlatılabilir. 

Milâttan önce 4 bin yıllarında insanoğlunun eri
şebildiği en yüksek hız saatte 8--10 kilometredir. 18 
nci yüzyılın sonlarında posta arabalarının geliştiği 
dönemde bu arabaların eriştiği hız saatte 15 kilomet
re dolaylarındadır. Yani insanoğlu 5 bin yıl içerisin
de hızı, ancak saatte 5 kilometre arttırabilmiştir. 19 
ncu yüzyılın ortalarında trenlerin ortalama hızının 
25 kilometre olduğu düşünülürse, 20 nci yüzyıldaki 
gelişmeler daha da açık kavranabilir. 

Şöyle ki, 1923'lerde insanoğlunun ulaştığı hız sa
atte yaklaşık olarak 200 kilometre idi. 1970'de ise 
aya giderken yaklaşık olarak 15 bin kilometrenin öte
sinde bir hıza ulaşılmıştır. 

Çevremizdeki maddî olanakların böylesine arttığı 
ve de uygarlığın görülmemiş bir tempoda değişime 
uğradığı bir zaman aralığı içerisinde Türk toplumu
nun ekonomik ve sosyal yaşamında meydana gelen 
değişmeyi değerlendirmek pek de kolay olmamakta
dır; fakat Türkiye'yi gelişmiş toplumlarla karşılaştı
rarak belli ölçüde karamsarlığa düşmek yerine, 50 
yıllık kalkınmanın somut örnekleri üzerinde durmak 
daha gerçekçi olacaktır. 

Bugün Türk toplumu umutlarıyle, yaşama düze
yiyle ve özlemleriyle 1923'îerin toplumunu çok geri
de bırakmıştır. 1973'lerin Türk toplumu sanayileşme 
sürecine girmiş, ekonomik ve sosyal ölçüleri büyü
müş, hızlı gelişmenin ortaya çıkardığı toplumsal dev
rimin sorunlarını çözmeye çalışan yepyeni bir top
lumdur. Türkiye 50 yıl içerisinde birçok ülkenin yüz
yıllar boyunca gerçekleştiremediği dönüşümü ger
çekleştirmiştir. Halen kişi başına geliri 500 doları aş
mış, yarınına umutla bakan, özlemleri Batı toplum
larının özlemlerine denk sanayileşmiş bir Türkiye 
doğmaktadır. 

50 yılın herkesçe görülebilen somut sonucu bu
dur.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, çok görüyoruz, Türkiye'de karamsar bir 

tablo çizmek marifettir sanılıyor. Eller aya, biz ya
ya.... 

Muhterem arkadaşlar; 
Aya iki süper Devlet dışında gitme çabasında 

olan bir İsviçre görüyor musunuz, bir îsveç düşünü
yor musunuz?.. Türkiye, bu süper Devletlerle yarışa 
çıkacak durumda mıdır ki, vatandaşlara bir karam
sar tablo çizmekten özel bir zevk alınıyor. 

Gerçekçi olarak ifade edilmiş; Türkiye'nin 50 yıl
da katettiği mesafe kolay kolay tasavvur edilir bir 
mesafe değildir. Yabancılar son 10 yılda otomobille 
İstanbul'dan Ankara'ya gelirken, tanıdıklarımdan ve 
dünyanın her tarafını gezen yabancılardan duyuyo
ruz. «Şaşıyoruz, memleketinizde büyük mesafeler 
kaydediliyor, büyük gelişmeler oluyor; fakat bunu 
neden küçümsüyorsuntfe, aklımız ermiyor.» diyorlar. 

Arkadaşlar; 
Şu halde bunun bir kısmını ben ifade edeyim. Tür

kiye, sanayileşmeye 10 yıldan beri hızla girmiştir. 
Bugün Türkiye için bahis konusu olan, beynelmilel 
ticarete girmektir. Türkiye, beynelmilel ticarete gire
bildiği anda, çok ümitvarım, Devlet ilmî bir politika 
takip ederek; önyargılarla değil, birtakım ütopik 
modeller peşinde koşmadan, karma ekonomi pren-
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sipîeri içerisinde beynelmilel ticarete girmeye muvaf
fak olduğu andan itibaren, komşularımız içinde bir
takım tarihî bağlarla bağlı bulunduğumuz zengin pet
rol ülkelerinin bulunduğunu da dikkate alarak ve bu 
ülkelerin pek çok maddeleri ithal ettiğini de hesaba 
katarak 10-15 yıl içerisinde büyük mesafe alacağına 
katiyetle inanıyorum. Ama elverir ki, ilmî, gerçekçi 
bir politika uygulayalım önyargılardan kendimizi sı
yırabilelim. 

îşte memleketimize böyle bir gerçekçi, ilmî bir 
eser kazandırdığı içindir ki, ben huzurunuzda Dev
let İstatistik Enstitüsünün sorumlularını samimiyetle 
tebrik ediyor ve onları bu çalışmalarında yürekten 
desteklemeyi vazife biliyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

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

B) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 29 210 984 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İstatistik verilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi hizmetleri 39 173 223 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 293 851 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 1975 malî yılı Bütçesi 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 
11279) (S. Sayısı : 408) (1) 

(1) 408 S. Sayılı basmayan 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Toprak ye Tarım Reformu Müste
şarlığı 1975 malî yılı Bütçesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ziya 
Gökalp Mülayim, buyurunuz. 

C. H. P. GPvUPU ADINA ZİYA GÖKALP MÜ
LAYİM (Samsun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun saygıdeğer üyeleri; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Büt
çe Kanunu tasarısının Yüce Senatoda görüşülmesi ve
silesiyle, ülkemizin en önemli ekonomik ve siyasal 
konularından biri olan toprak reformu konusu üzerin
de, sene?, olarak, C. H. P. Senato Grupunun görüşleri
ni belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Toprak reformu, ülkemizde uzun yıllardan beri 
tartışilagelen bir konudur. Bu Yüce Parlamentoda da 
toprak reformu, konusu sık sık ele alınmıştır. 

Ülkemizde toprak, sosyal, siyasal ve ekonomik yön
lerden önemli bir sorun olarak kaldıkça, toprak soru
nu etkili ve gerçek bir toprak reformu ile bir an ön
ce çözülmedikçe bu tartışmaların devam edeceğinde 
de şüphe yoktur. 

Geçen yıl, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Grup adına yapmış olduğumuz ko
nuşmada da belirttiğimiz üzere, başlıca şu üç neden
den dolayı Türkiye'de toprak önemli bir sorun ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye'de toprak dengesiz olarak dağılmıştır. 1970 
tarım sayımına göre, Türkiye'de 100 dekarın altın
da toprağa sahip işletmeler, mevcut işletmelerin % 90' 
mı teşkil ettikleri halde, işlenen tüm arazinin sadece 
% 53'ü bunların ellerinde bulunmaktadır. İşlenen 
arazinin diğer % 47'si ise, işletmelerin % 10'unun 
elindedir. Daha ilginç olanı, 500 dekarın üstündeki 
işletme adedi, toplam işletmelerin sadece binde 5'i ol
duğu halde, bunların ellerinde bulunan toprak, tüm 
arazinin % 1 Tidir. 

Hatta o kadar ki, özellikle Güneydoğu Anadolu-
da toprak dağılımı, bölgenin tarihî özellikleri nedeniy
le, yarı feodal bir düzen içinde oluşmuştur. Bazı ki
şilerin veya ailelerin onbinlerce dönüm toprağı var
dır. Bunlar birçok köylerin sahibidirler. Bu çağ dışı 
durum, halen de bütün şiddetiyle devam etmektedir. 

Türkiye'de toprak, tarım işletmelerinin çok önem
li bir kısmında işleyenin elinde değildir. Üretici köy
lülerin 1 milyona yakın kısmı, işlediği, toprağın mül
kiyetine sahip olmayıp başkasının toprağını işletmek
tedir. Büyük mülk işletmelerde de toprağın gerçekte 
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işleyenin elinde olduğu söylenemez. Bu büyük top
raklarda toprağı işleyen işçi durumundadır. Toprağın 
işlenmesine toprak sahibinin katkısı asgarî derecede
dir. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'de toprak dengeli dağılmadığı, genellikle 

işleyenin elinde bulunmadığı ve üretici yaygın bir şe
kilde kooperatifleşmediği için teknik yönden de ve
rimli bir şekilde işletilmemektedir. 

Öte yandan, birçok yerlerde Hazine topraklarına 
güçlü kişiler sahip çıkmaktadırlar. Aç kalmamak için 
bazı Hazine topraklarını ekip biçen köylüler; varlık
lı- çevrelerle onların sözcüsü durumundaki sağ siyasal 
güçler gözünde toprak işgalcisidirler. Hazine toprak
larına, Devlet gücünü de arkalarına alarak sahip çı
kan bazı varlıklı kişilerse, gene o sağ güçlerin gözün
de «mukaddes mülkiyet hakkı» nı kullanmaktadırlar. 

Değerli üyeler; 
Türkiye'de toprak sorunu çözülmedikçe, toprak 

mülkiyeti düzenindeki bu bozukluklar ve adaletsiz
likler sürdükçe, tarım teknolojisindeki yenilikler ve 
tarımda verimi artırmak için Devlet yardımryle alı
nan tedbirler ve hatta tarım ürünlerine uygulanan yük
sek taban fiyatları genellikle büyük toprak sahiple
rine daha çok yararlı olmakta; o yüzden tarım kesi
mindeki sosyal adaletsizlik ciddî sonuçlar doğurabile
cek boyutlara ulaşmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, demokratik sol bir parti olan 
C. H. P., ötedenberi gerçek bir toprak reformunun 
savunuculuğunu yapmıştır. 

C. H. P.'nin toprak reformu anlayışı, özel toprak
ların belirli büyüklüğün üzerindeki kısımlarının yasa 
gereğince kamulaştırılarak mevcut Hazine toprakla-
rıyle birlikte topraksız ve az topraklı köylülere dağı
tılması ve bu kimselerin toprak reformu kooperatif
leri içerisinde örgütlendirilmesidir. Bu kamulaştırma ve 
dağıtma işleminde C. H. P,'nin «Toprak işleyenindir» 
ilkesini esas alacağını özellikle belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sırası gelmişken burada C. H. P. olarak «Toprak 

işleyenindir» ilkesinden ne anladığımızı da belirtmek 
isteriz. 

Önceki gün bu kürsüden A. P. sözcüsü Sayın Lût-
fi Tokoğlu, «Toprak işleyenindir» diyerek C. H. P.' 
nin, özellikle C. H. P. Genel Başkanı Sayın Ecevit'in 
anarşi yarattığım ileri sürdüler. 

Bizim anlayışımıza göre «Toprak işleyenindir.» de
mek, toprağın mülkiyetine, onu işleyenin, toprağın 
üzerinde fiilen çiftçilik yapanların sahip olması de
mektir. 

Bugün ülkemizde milyonlarca topraksız ve az top
raklı köylü işlediği toprağın sahibi değildir. Toprak
ta ortakçı, yarıcı veya işçi olarak çalışmaktadır. 

Biz diyoruz ki, yapacağımız toprak reformuyla bu 
kimseler toprak sahibi olacaklar. Kuracağımız yeni 
toprak düzeninde bu kimseler işlediği toprağın mülki
yetine de sahip olacaklardır. Zannediyorum A. P., 
bunun aksi görüştedir. A. P., toprağın mülkiyeti, onun 
işlemeyenin elinde bulunsun ister. Yani bugünkü bo
zuk toprak düzeni devam etsin ister; toprak sahip
leri toprağı işleyenleri sömürsün isterler. Biz, toprakta 
kimsenin kimseyi sömüremeyeceği hakça bir düzen 
kurmak, istiyoruz, toprak işleyenin olsun istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Görüldüğü üzere, C. H. P.'nin eskidenberi savun

duğu toprak reformu, toprakta' özel mülkiyetin yay
gınlaşmasını amaçlamaktadır. Bütünüyle C. H. P., top
rak reformunun sosyal, ekonomik ve siyasal amaçla
rını kısa zamanda gerçekleştirmeyi istemektedir. 
C. H. P., toprak reformu yapmış olmak veya yapmış 
görünmek için değil, Türkiye'de toprak sorununu çöz
mek, bunun için toprak - insan ilişkisini düzeltmek, ta
rımın ilkel ve bazı yörelerdeki çağ dışı yapısını de
ğiştirmek, tarımdaki toprak ve gelir dağılımı denge
sizliğini gidermek, sanayiin gelişmesine ortam hazır
lamak ve esas itibariyle toprağın mülkiyetine toprağı 
işleyeni sahip kılmak için toprak reformu yapmak is
temektedir. 

Sayın üyeler; 
Böylece C. H. P.'nin toprak reformu görüşünü 

açıkça belirttikten sonra, gelelim ülkemizde toprak re
formu. konusundaki son gelişmelere : 

12 Marttan sonra, her ne suretle olursa olsun, bir 
toprak reformu yasası çıkarılması, genel seçimlere gi
debilmek için bir şart olarak gözüküyordu. Yıllar-
danberi, bütün tutumlarıyle toprak reformuna karşı 
olduklarını gösteren sağ siyasî partilerin Parlamento
da hâkim bulunduğu bu devrede, C. H. P. muhale
fetine rağmen, 1757 sayılı «Toprak ve Tarım Refor
mu Kanunu» adı altında, sözde bir toprak reformu 
kanunu çıkartılmış ve bu Kanun 19 Temmuz 1973'de 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanunu çıkaranlar, 14 Elcim seçimlerinden galip çıka
caklarını ve sonra da, zaten yozlaşmış olan bu kanu
nun uygulanmasını da istedikleri şekilde yozlaştıra-
caklarım ve böylece Türkiye'de toprak reformunun 
yapılamayacağını ispatlamış olacaklarını hesaplamış
lardır. Bunun için de 14 Ekim seçimlerine kadar hiç
bir şey yapılmamış, hatta bir reform bölgesi bile sap* 

v 
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tanmayarak seçim sonuçlan beklenmiştir. C. H. P. ise, 
«Akgünlere» adını verdiği seçim bildirgesinde Kanu
nu yozlaşmış ve yetersiz ilân etmiş; iktidara geçince 
kanunu derhal değiştireceğine söz vermiş ve hatta 
yapacağı değişikliklerin esaslarını bile belirtmiştir. 

14 Ekim seçimleri olmuş, sonuç malum; C. H. P. 
en çok oyu almıştır. Toprak reformuna karşı olan sağ 
partilerin hesapları böylece altüst olmuştur. Bunun 
üzerine, esasında bir A. P. - C. G. P. koalisyonu olan 
Talû Hükümeti, istifa etmeden birkaç gün önce, 1 Ka
sım 1973 tarihinde Urfa'yı Toprak ve Tarım Refor
mu Bölgesi ilân etmiştir. Amacı, Hükümeti C. H. P. 
kurarsa onu güç bir bölgeyle karşı karşıya bırakmak
tır. Nitekim C. H. P. - M. S. P. koalisyonu yapılmış ve 
sağın temsilcisi M. S. P., Hükümet Programında top
rak reformundan hiç bahsedilmemesini sağlamıştır. 
Koalisyon pazarlığında C. H. P., Ortak Pazara karşı
lık toprak reformu konusunda M. S. P.'ye önemli ta
viz vermek zorunda kalmıştır. Bu suretle, Ecevit'in 
Hükümet kurmasından tedirgin olan toprak ağalan 
rahatlamışlardır. 

Böylece, yasayı değiştirerek istediği şekilde bir 
toprak reformu yapamayacağını anlayan Koalisyon 
Hükümeti, hiç olmazsa mevcut yozlaşmış kanunu, 
uygulamada yozlaştırmama çabalarına girişmiş ve 
1974 yılı bütçesinde Toprak ve Tarım Reformu Büt
çesine ayrılmış bulunan 950 milyon lirayla, reform 
bölgesi olarak ilân edilen Urfa'da altyapı yatırımları
nı gereçkleştirmeye çalışmış, birçok yatırımları da yap
mıştır. Fakat uygulanan kanun, toprak reformu ilke
leri açısından çok yozlaşmış olduğundan, bütün iyi-
niyetine rağmen, Koalisyon Hükümetinin de toprak 
reformu konusunda pek bir şey yaptığı söylenilemez. 
Zaten o Kanunla yapılamazdı da. 

Koalisyon Hükümeti gidip de, Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığının başına, toprak reformuna 
daima karşı çıkmış bir siyasal partinin bir üyesi, C. 
G. P.'li bir Bakan getirilince, toprak ağaları ve onla
rın Parlamentodaki temsilcileri derhal harekete geç
mişlerdir. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarını bö
lücülükle itham ederek, reformda çalışan teknisyen
leri yıldırma hareketine girişmişler ve maalesef bu ha
reketlerinde başarılı da olmuşlardır. Nitekim şu anda, 
her bakanlığın bütçesi görüşülürken teknisyenler bu
raya geldiği halde, Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığından bir Müsteşar arkadaştan başka hiçbir tek
nisyen gelmemiştir. 

Sayın senatörler; 
İşte bu gelişmeler sonunda ve bu ortam içerisinde 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Malî 

Yıh Bütçe Kanunu tasarısı komisyondan geçerek kar
şımıza gelmiş bulunuyor. Bu tasarıya göre, ilgili müs
teşarlığa 904 milyon lira ödenek verilmektedir. Bu 
para nerelere harcanacaktır? Bu paranın harcanması 
ile, ülkemizde toprak reformu konusunda önemli bir 
adım atılmış olacak mıdır? Kanaatimizce hayır. 

Bu paranın harcanması ile Urfa'da yol, su, elek
trik, okul gibi altyapı yatırımlarına devam edilecek
tir. Nitekim, istenen 904 milyon liranın 631 milyon 
lirası altyapı yatırımlarına harcanacaktır. Bu altyapı 
yatırımlarının yapılması, bize göre, esasında bir top
rak reformu da değildir. Ülkenin her tarafında yıllar
dan beri yapılmaktadır. Zaten bu rakamlar reform 
bütçesinde gözükmekte, fakat yatırım Köy İşleri ve 
Enerji Bakanlıklarınca yapılmaktadır. Bu altyapı ya
tırımlarına ait paraların reform bütçesinde gözükmesi, 
esasında hatalıdır. Reform bütçesini gereksiz yere şi
şirmektedir. Aynı paraların ilgili bakanlıklar bütçele
rinde gösterilmesi daha yerinde olurdu. Böylece, ger
çekte reforma ne sarfedilmiş, bilinmiş olurdu. 

Bütün bunlara rağmen, 1975'de en iyimser tah
minle, belki de Urfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçe
lerinde bir miktar toprak kamulaştırma ve dağıtımı 
yapılacaktır. Urfa'lı toprak ağalarının ve onların Par
lamentodaki temsilcileri sağ partilerin baskısı altın
da, Irmak Hükümetinin ve ilgili Bakanın tutumu ve 
reformda çalışan teknisyenlere yapılan baskılar, bu en 
iyimser tahminlerin bile gerçekleşemeyeceğini göster
mektedir. Kaldı ki, kanun çıktıktan sonra, 2 yıl içe
risinde 2 milyara yakın bir para sarfedilerek Urfa' 
nın ancak iki ilçesinde biraz kamulaştırma ve toprak 
dağıtımı yapmış olmak, (o da yapılabilirse) toprak 
reformunun tabiatına da aykırıdır. Etkili ve gerçek 
bir toprak reformunda, bütün ülkede bütün işlerin 8 
- 10 yıl içerisinde bitirilmesi gerekir. Halbuki, yozlaş
mış olan bugünkü yasanın bu tempo ile bütün yurtta 
uygulanması yılları alacak ve sonuçta da, bu refor
ma umut bağlayan topraksız ve az topraklı köylüler
de hayal kırıklığı uyandıracaktır. 

Toprak reformuna daima karşı çıkmış olan, yıl
lardan beri bu kürsüden, «Biz toprak reformu değil, 
tarım reformu istiyoruz» diyen sağ partilerin istedik
leri de zaten budur. Onlar, toprak ve tarım reformu
nu topraksız ve az topraklı köylüleri toprağa kavuş
turmak için değil, Devlet kesesinden bazı şahısları da
ha zengin yapmak, onların güçlerini daha da artır
mak için kullanılsın istiyorlar. Ülkemizde, «Toprak
sızdan yana bir toprak reformuna ihtiyaç yok» di
yenler, Sayın Demirel'in deyimiyle «Kimin toprağım 
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alıp kims vereceksiniz» diyorlar. Onlar gibi düşünme
yen ve Anayasanın, emrettiği şekilde gerçek bir toprak 
reformundan yana olanları ise komünistlikle, mülki
yet düşmanlığıyle, en son olarak da bölücülükle itham 
ediyorlar. 

Sayın senatörler; 
Bütün bu tartışmalar yıllardan beri sürüp gidiyor. 

Fakat bunun çok daha fazla devam etmeyeceğine 
inanıyoruz. Halk gittikçe bilinçlenmekte ve her fır
satta sağ partilere gereken dersi vermektedir. 

Çok değerli üyeler; 
Sonuç olarak açıkça diyor ve inanıyoruz ki, top

raksız ve az topraklılardan yana bir siyasal parti tek 
başına iktidara geçmedikçe, Türkiye'de gerçek bir top
rak reformu yaparak toprak sorununu çözmek müm
kün değildir. Yozlaşmış Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun uygulanması, bir oyalamadan ileri gide
mez .1975 bütçesine bu konu için 1 milyara yakın pa
ra konulması, bu oyalamayı bir gösterişten ileri götü
remez. 

Ülkemizde toprak reformunun gerçekleşebilmesi 
için; bilinçlenen halk çoğunluğu tarafından toprak re-, 
formunun benimsenmesi ve bunların temsilcilerinin 
demokratik rejim içerisinde Parlamentoda çoğunluğu 
almaları gerekmektedir. O günlerin de çok uzakta ol
madığı kanısındayız. 1973 seçimlerinde Türk halkı, o 
yöndeki tercihini, gerçek bir toprak reformundan ya
na olan C. H. P.'ye en fazla oy vererek göstermiş; 
fakat verilen oylar, etkili bir reform için yeterli ola
mamıştır. Yapılacak ilk seçimde Türk halkının terci
hini pekiştirerek toprak işleyenindir ilkesine dayanan 
bir toprak reformundan yana olan C. H. P.'yi tek ba
şına iktidara getireceğinden kuşku duymamaktayız. 

İşte ancak o zaman, ülkemizde topraksız ve az 
topraklı köylülerden yana bir toprak reformu sürat
le yapılacaktır. C. H. P., Türk halkının erken bir se
çimle bu görevi kendisine bir an önce vermesini bek
lemektedir. 

Sayın senatörler, 
Böylece Grupumuzun toprak reformu konusunda

ki. görüşlerini genel olarak belirtmiş bulunuyoruz. 
Yüce Senatonun değerli üyelerine C. H. P. Sena

to Grupu ve şahsım adına saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Halil Bal-
kıs, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHÎM HALİL BAL-
KIS (Urfa) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muh
terem üyeleri; 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1975 
Malı Yılı Bütçesinin eleştirmesine geçmeden evvel bir 
hususu ehemmiyetle ve özellikle tespit etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Gerek biraz evvel konuşan değerli arkadaşım Zi
ya Gökaip Mülayim ve gerekse geçenlerde TRT hak
kında gündem dışı konuşma yapan C. H. P.'li sayın 
bir üyenin ve gerekse dün akşam konuşan Sayın Ka-
ravelioğlu'nun beyanlarından, A. P.'nin toprak ve ta
rım reformunun karşısında olduğu gösterilmekte ve 
bu. husus zorlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hatırlarınızdadır; bu kanunu Grupumuz çıkart

mıştır ve uygulamaya koyan da yine Grupumuza men
sup olan Bakanlardır .Eğer, A. P. bu kanunun çıka
rılmasını istememiş olsaydı, herhalde bu kanun çıka
mazdı. 

Bu Kanun uzun zamandan beri konuşulmakta ve 
son günlerde de bir polemik mevzuu olmak istida
dını göstermektedir. Halbuki, bu kanun çok ehem
miyetli, çok mühim ve iktisadî hayatımıza belki çok 
tesiri olacak çok yöntemli bir kanundur. Bunun 
üzerinde böyle bizi ve sağ partileri karşısında göster
mek suretiyle polemiğe girmek, kanaatimizce çok yan
lış ve çok tehlikeli bir tutumdur. 

Biraz evvel Ziya Gökaip Mülayim arkadaşım, Ur
fa ağalan ve Doğunun parlamenter temsilcilerinden 
bahsettiler. Bendeniz de Urfa'nm temsilcisiyim; ama 
ağaların temsilcisi değilim. Evvelâ bunu tespit etmek 
lâzım gelir ve konuşurken de, bir parlamenteri bir 
zümrenin temsilcisi olarak göstermek herhalde siyasî 
görüşlere uygun veyahut (dilim varmıyor) hoş bir 
hareket değil. Ben, neden ağaların temsilcisi olayım?.. 
Ben 250 bin kişiyi temsil eden bir arkadaşınızım ve 
her sınıf halktan rey almış bir arkadaşınızım. Bu ma
ruzatım içerisinde katiyen hiçbir tarafı istilzam etme
den tamamen objektif ölçüler dairesinde maruzatımı 
arz etmeye çalışacağım. Grupumuzun da görüşü aynı 
istikamette olduğunu tekrarla ve ehemmiyetle arz et
mek isterim; çok rica ediyorum bu meseleyi polemik 
haline getirmeyelim. 

İstanbul'daki Mimarlar ve Mühendisler Odası Baş
kanı Urfa'daki reform hakkında beyanatta bulunu
yor. Beyefendiler, herkes bildiği nispetinde konuşma
lı. Birçok arkadaşlarım Urfa'yı görmemişlerdir, Urfa' 
mn özelliklerini bilmezler, Urfa'yı tanımazlar. Urfa' 
ya her dört senede bir ancak bir Başbakan ya gelir, 
ya gelmez; senede bir Bakan gelir veya gelmez. Urfa' 
mn özelliklerini bilen yok; ama kürsülerde «Urfa» 
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kelâmı geçince herkes deste deste beyanatlarda bu
lunuyor, ki bunların hakikaten ga}/ri samimî olduğu 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Urfa'nın toprağında bir özellik vardır. Biz geçen

lerde bir gündem dışı konuşma münasebetiyle arz et
tik ve dedik ki, «Urfa'da ilk defa Toprak Reformu 
uygulaması yapılmaktadır.» Eğer bu Kanım Urfa'da 
muvaffak olamazsa, bir daha da muvaffakiyetini bek
lemek mümkün değildir. Urfa topraklarının özellikleri 
vardır, bu özelliklerini bilmek lâzım. Bu Kanunu uy
gulayanın bilgisi, tecrübesi ve memleket realitesine 
yakın vukufu olması lâzımdır. Aksi halde menfî ne
ticeler yaratacağı muhakkaktır. 

Meselâ, o gün yine arz etmiştim; Urfa'nın toprak
ları tuzludur, dedim. Bana Sayın Bakan verdiği ce
vapta gerçi bu hususu bildirmedi; ama, ben arz ede
yim. 

Elimizde bir vesika var. Bu vesikanın tarihi 1971. 
Köy İşleri Bakanlığı Mütedavil Sermayeli Toprak ve 
Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü : Dosya nu
marası 2. kayıt numarası 169, ek - 1, tarihi 24.8.1971. 
Lütfen bunu kaydetsinler ve bu kaydı aynen çıkar
sınlar. Resmî kayıttır. Rapor numarası 108, raporun 
tarihi 23 .9 .1971 ve Devlet Su işlerinin yapmış ol
duğu Akçakale'nin bu yılki uyulama bölgesinin hari-
tasıdır ve burada açıktan açığa beyan ediyor. Yani 
hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmadan, «Toprak 
tuzludur, yıkanması lâzımdır. Yıkanmadıkça hangi 
gübrenin verileceği tespit edilemez.» diyor. İşte eli
mizdeki vesika; tarih ve numarasını takdim ettim, 
lütfen bunu celbetsinler ve baksınlar ki, hakikaten 
öyle, midir, değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, 'bu rapora da lüzum yok. 
Yaz günlerinde Haran Ovasında, Urfa Ovasında se
yahat eden arkadaşlarımın çıplak gözle tuzluluğu gör
meleri mümkündür. Çünkü, tuz satha vurmuştur ve 
hâlâ yeryüzündedir ve her yerde görülmesi mümkün
dür. Biz, «Toprak tuzludur» diyoruz, hilafı haki
kat bir beyanda bulunmuyoruz. «Bunun ıslah edil
mesi lâzımdır.» diyoruz. 

Teknisyen arkadaşlarım bilirler; böyle bir topra
ğa, eğer ıslah edilmeden, drenaj kanalları yapılma
dan ve altyapı tesisleri yapılmadan su verirseniz, çok 
kısa bir zaman sonra çoraklaşacaktır. Biz, uygulama
nın Kanunun amacı istikametinde olması veyahut 
memleket yararına olması hususunda ısrarlıyız. Biz 
bunu arz ederken, sağdan, soldan bizi daima buna 
karşı gibi göstermek hevesi var. Hayır arkadaşlar, te-

yiden söylüyorum, bunun karşısında değiliz, Gmpu-
muz da karşısında değildir. Lütfen bunu kabul bu
yuran ve polemik mevzuu yapmayın. îşte arz ediyo
rum, karşısında değiliz; ama, tatbikatını da mı kont
rol etmeyelim? Türkiye Büyük Millet Meclisinin men
subu sıfatıyle her kanunda olduğu gibi, bu Kanun
da da denetlemek görevini yapmamız gerekmez mi? 
Biz hakikatleri huzuru âlinize getirmekten başka ne 
yaptık?.. 

Dün arkadaşım Sayın Karavelioğîu «Bir direniş 
meydana geldi» buyurdular. Hangi direniş, nerede ve 
direnişin şekli nedir? Sadece bendeniz, Senatoda çık
tım dedim ki : «Böyle bir durum vardır, lütfen ilgili
ler alâkadar olsunlar ve hakikaten uygulamada daha 
etkili bir neticeyi meydana getirmesi için gerekli ted
birleri alsınlar.» dedik. Bunu bir direniş kabul ettiler. 

Sayın arkadaşım Salih Yıldız benim konuşmam
dan sonra Urfa'ya bir seyahat yaptı. Elbette ki va
zifesi icabı her sınıf halkla temas ettiler ve bu arada 
toprak sahipleriyle de görüşmüş ve onlarla da soh
bet etmiş. Gayet normaldir. Döndükten sonra bize bir 
cevap verdi; ama bizim maruzatımızın cevabı değil. 
Kaldı ki, bu işi yapmakla mükellef bulunan Sayın 
Müsteşarın gazetelerde deste deste beyanatı çıkmaya 
başladı. 

Şimdi, hiç alâkası olmayan, hiç lüzumu olmayan 
bir hadise. Terbiyesi ve ahlâkına, seviyesine son de
rece hürmet ettiğim Salih Yıldız, üç devre milletve
killiği yapmış, yaşlı başlı bir avukat arkadaşa «Ağa
bey» demesini, dahi, affedersiniz, gazetelere kadar 
götürmek küçüklüğünü gösterdi. Burada bunu söy
lemek istemezdim; ama maalesef hadiselerin nasıl 
başka yönlere sürüklenmek istendiğini ve nasıl bir 
neticeye varmak istendiğini arz etmek için bunları 
söylemek zorunda kalıyorum. 

Yine elediler ki, Urfa'da 1 milyon liralık bir fon 
toplandı. Ne imiş bu fon? Toprak Tarım Reformunu 
sabote etmek içinmiş. Kim toplamış? tki isim veri
yor; iki avukat arkadaş. 

Muhterem arkadaşlar, sizi temin ederim, tama
men hilafı hakikat. Böyle bir şey yok, böyle fon fa
lan toplanma diye bir şey yok. Kim vermiş, kim vere-
bilirmiş? 

Bu, yine aynı beyanatında, arz ettiğim üç devre 
milletvekilliği yapmış olup, yaşlı - başlı olan zat, «Bir 
avukatın 78 bin dönüm arazisi var» diye beyanatta 
bulundu. Muhterem arkadaşlar, insaf edelim. Bu ar
kadaşımızın 20 bin aileye mensup bir aşireti var
dır ve ismini de söyleyeyim, Şeddade Aşireti. Bu bir 
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nahiyeye yerleşmiş ve tamamen bu nahiyeyi ölçseniz 
78 bin dönüm gelmez; lavlı, taşlı bir yer. Bu arka
daşın da 2 500 veya 3 000 dönüm arazisi var ki, uy
gulama bölgesinden 90 kilometre şimalde, insaflı ol
mak lâzım gelir. Ben onun müdafaasını yapmıyorum, 
yalnız beyanatın hakiki şeklini arz etmek için izah edi
yorum. Uygulama bölgesinden 70 - 80 kilometre şi
malde bulunan bu toprak ağası, güya direnişe geç
miş... 

Yine, bir avukat arkadaşın ismi daha geçer, o da 
Reşit îpek. Uygulama bölgesine 100 kilometre daha 
fazla şimalde, Siverek kazasının hudutları dahilinde, 
2 000 - 2 200 dönümlük bir arazisi vardır. «9 bin dö
nüm arazisi vardır.» dediler. 

Arkadaşlarım, ben insaf ölçünüze sığmıyorum. 
Böyle bir hadise, hakikaten böyle bir beyan bu Ka
nunun amacından saptırılmasından başka bir şeye ya
ramaz ve bir gaye sağlamaz. Amacından saptırmak 
için çalışan biz değiliz, bizzat Toprak ve Tarım Re
formunu uygulamaya memur edilen Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarının bizzat kendisidir ve ekibidir. 

Yine arkadaşlarım; 
Asıl mesele, Toprak ve Tarım Reformunun müs

pet bir netice verebilmesi için, bu altyapı tesislerinin 
yapılması lâzım, hazırlık yapılması lâzım. Yani top
rak ıslah edilmez, toprak drenaj kanalları açılmaz, su
lama yapılmaz ve diğer yan imkânları hazırlanmazsa, 
yine reform muvaffak olamaz. 

Bu kere biz dedik ki, «Artezyen kuyuları teminat
lı bir sulama işine yaramaz.» Neden? Biz bunun tec
rübesini gördük. Daha evvel açılmış bulunan muhte
lif kuyular var. Bir zamanlar, ilk açıldığında artez
yen halinde akan kuyular, sonradan aşağıya düştü. Yi
ne bir zaman açılan kuyuların zamanla hem suyu 
kaçtı ve hem de sağdan soldan acı ve tuzlu sular ka
tılmak suretiyle suyun vasfı bozuldu. Yine aynı vilâ
yetin Suruç kazasında; atın geçtiği yerde ayağı batıp 
su çıkan bir kazada, son zamanlarda motopompla su 
çekilmeye heves edildi, bir - iki bin motor oraya bağ
landı. Muhterem arkadaşlarım, 6 metreden, 5 metre
den, 10 metreden çıkan su, 40 metreye, 80 metreye, 
100 metreye düştü. Demek, bize bu gösteriyor ki, bu 
yeraltı rezervi, aslında bir yeraltı nehri, yeraltı çayı, 
yeraltı gölü değil, etraftan sızma suların toplandığı bir 
su ve böyle yüzlerce artezyen kuyusu, binlerce mo
tor koyduğunuz zaman, yeraltı rezervi bitmeye mah
kumdur. îşte, arz ettiğim gibi, en yakın emsali Suruç 
kazasmdadır. Lütfen tetkik buyursunlar, arkadaşlarım 
gitsin görsünler. İftira etmiyoruz, hilafı hakikat ko

nuşmuyoruz, işte meydanda. Bu sene bütün pamukçu
lar iflâs etti, suyun kaçması yüzünden. 

Sonra Urfa kurak bir iklime sahip. 1966 - 1972 
seneleri arası kuraklıkla geçmiştir. Hele 1972'de hiçbir 
hâsılat alınmadan, tamamen kurak geçmiştir; yağmur 
yağmamıştır. Şimdi böyle bir bölgede yeraltı suyu
na itibar ve itimat edeceksiniz ve reformu burada 
gerçekleştireceğim diye çırpmacaksınız ve çıkaracağı
nız bu sudan, sulama yapacaksınız... Yok arkadaşlar, 
bu hiç mümkün değil. Bugün hakikaten belki su çıkı
yor ve bembeyaz bir su akıyor; ama iki, üç sene son
ra bu kerre toprağı alınan vatandaş mutazarrır ola
cak, toprak verilen adam toprağı kullanmak imkânına 
malik olamayacak. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunun çok güzel bir misali vardır. Bu ilgili arka

daşlarımın onu da tetkik etmelerini istirham ediyo
rum. 1954 senesinde Urfa'nın doğusunda Viranşehir 
kazası var ve Devlet Üretme Çiftliğinin 2,5 milyon dö
nüm arazisinin içerisinden 500 bin dönüm arazi if
raz suretiyle, bugünkü gaye ve maksat uğruna 4752 
sayılı Kanun esasına göre, dağıtım yapıldı. Biz, o za
man da bunun dağıtımına muhalefet ettik; çünkü 
dağ'tım şeklinde aynen bugünkü gibi hatalar vardı. 
Onu o zaman arz ettik; fakat, zamanın Hükümetine 
bunu, bugünkü gibi inandıramadık. Ceylanpmar çift
liğinin doğusunda 200 bin, batısında 300 bin dönüm 
olmak üzere, 500 bin dönüm toprak dağıtıldı. 1954' 
de dağıtım yapıldı, 1956 senesinde bu topraklar yeni
den (4753 sayılı Kanun ahkâmına göre) iptal sure
tiyle Hazine namına tescil edilmek zorunda kalındı. 
Çünkü, yine böyle tertipsiz bir dağıtım yapılmıştı ve 
kayıtlarla da sabittir; Viranşehir Asliye Hukuk Mah
kemesine 1000 dava açıldı ve benim bildiğim 850 -
900'ü tekemmül etmişti ve o araziler iptal edilerek Ha
zine namına tekrar iadeyi tescil edildi. 

Şimdi, bu tescil edilen arazi halen rezerv halinde 
duruyor; kapanın elinde kalmış vaziyette. Bendeniz 
daha evvel Millet Meclisinde bulunduğum zamanlar
da da arz ettim, dedim ki; «Bu toprak üzerinde du
rulsun.» Durulmadı. Nasıl dağıtıldı?.. Muhterem ar
kadaşlarım, ben özet olarak Heyeti Âliyenize arz ede
yim : 

O tarihte Suriye'de bulunan yüzlerce kişi Türki
ye'ye gelip, bir muhtarın mühürü ile mektumen ka
yıt suretiyle Türk vatandaşlığına girdi. 1500 aile Ba-

| tıda, 1000 aile de Doğuda olmak üzere, toplam olarak 
j 2500 aileye, norm olarak 200'er dönüm arazi dağı-
I tılmıştı o zaman. Bir muhtar mührü, bir vatandaşlık 
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belgesi ve ondan sonra bunun tek bir tarafı; eğer genç-
se askerlik yapma durumu var. Kuvveden düşmüş 
olan zaten düşmüş olur ve bunlar istihkak sahibi ol
dular. Bu topraklar bu şekilde dağıtıldı ve iki sene 
dayanılmadı; bu topraklar tekrar iptal suretiyle Ha
zine namına tescil edildi. Herhalde arkadaşlarım bu
na vakıftırlar, bilmemelerine imkân yok. îki Cırcıp na-
miyle maruf arazidir ve yine tarihini arz edeyim, Şeyh 
Şâmil Muharebesinde Abdüîhamit oradaki Çeçenleri 
buraya iskân etmek istedi ve 40 000 aile iki Cırcıp 
arasına yerleştirildi. 

Muhterem arkadaşlar; 
1952 senesinde gittiğim zaman, bu Çeçen ailesin

den üç aile kalmıştı. Lütfen tetkik buyurun.. Neden 
böyle olmuş; bu 40 000 aile nereye gitmiş? O ovada 
gezdiğiniz zaman; tarlalarda, tepelerde mezarlıklar 
doludur. Bunlar neden olmuş? Lütfen bunları tetkik 
edelim ve yaptığımız işten sonradan bize büyük bir 
zarar iras etmeyelim. 40 000 Çeçen ailesi yok edilmiş
tir. Ben zannediyorum ki, bu üç aileden iki aile da
ha öldü, bir aile kaldı, şimdi hâlâ bu Çeçen ailesi 
Kızıltepe'de ikamet ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Toprak tuzludur» dedik, «Hayır» diyorsunuz; 

«Toprak ıslaha muhtaçtır» diyoruz, «Hayır» diyor
sunuz. «Artezyen kuyusuyla sulama teminatlı değil
dir, olmaz» diyoruz, olmaz; mümkün değil ve bu tec
rübeyle sabittir. Daha evvel Devlet Su İşlerinin aç
mış olduğu kuyular var ve bunlar köylülere terke
dilmiştir. O köylerdeki sulamalara bakm. Normal ku
ru ziraat yapılmış olsa, bundan daha çok fayda sağ
lanacağı muhakkak. Çünkü, hasat vermiyor, hepsi ço-
raklaşıyor. Arz ettiğim gibi, yani bir sondaj yapma
ya da lüzum yok. Buyurun; Ovada gezdiğiniz zaman, 
bütün tuz tabakasının satha vurduğunu çıplak gözle 
görmek mümkün. Arkadaşlarım gezmiş görmüşler
dir ve bunu da bilirler. 

Şimdi, toprak reformunda iktisadî, sosyal ve si
yasal amaçların tahakkukunda zaruret var. Tarımda 
hakikaten gelişme ve tarım ürünlerini artırmak lâ
zım, gıda maddelerini çoğaltmak lâzım. îşte, açlık, 
sefalet buradan geliyor. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Biz 
bunun hilafını mı istiyoruz? Binaenaleyh, bu verimi 
artırmak için ne gibi tedbirler ve çareler aranılması 
lazımsa, biz o tedbirler ve çareler vakit geçmeden alın
sın diyoruz. Ovada şimdiye kadar ne yapılmış?.. Dört 
tane kuyu açılmış, ekili tarlalara dozerler girmiş; par
sel yollan açıyor, kanal açıyor, bütün ekinleri tah
rip ediyor. Hani yatırımlar, hani yan tesisler?.. 

Muhterem arkadaşlar; 

Eğer «Yozlaştırmak» diye bir fikir varsa, bu 
Adalet Partisinden gelmiyor. Bu, tamamen bugünkü 
sistemi uygulayıcılardan geliyor. Çünkü yozlaştırma
ya bizim hiçbir dahlimiz yok. Hangi gün direnme ya
pılmış, Urfa'da kime ne söylenmiş, Urfa'da kim, ki
me bir şey söylemiş?.. Sayın Müsteşarın kendi be
yanı : «Ben Urfa'da 15 bin dönüm araziyi istimlâk 
ediyorum da, böyle dolaşıyorum» diyor. Kim ne 
demiş kendisine?.. Hayır arkadaşlar, bunlar hilafı ha
kikattir. Hiç kimse direnmeye geçmemiştir. Yalnız 
bendeniz, evet huzurunuza bu meseleyi gündem dışı 
getirdim; ama bu benim görevim ve hakkım ve bu
nu ben de getireceğim, her milletvekili, senatör de böy
le bir duruma vakıf olduğu zaman getirmek mecbu
riyetindedir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Urfa bölgesi ma
demki uygulama bölgesi seçilmiş, rezerv halinde 600 
bin dönüm arazi Viranşehir de yatıyor, 200 bin iki 
cırcıp arasında, 400 bin dönüm de; (Aklımda kaldığı
na göre arz edeyim) 134 hisse itibariyle 12 hissesi va
tandaşın, geri kalan Hazinenindir. 90 hisse itibariyle 
5 hisse vatandaşın, 85 hisse Hazinenin olmak üzere, 
bu araziler halen rezerv halinde duruyor. % 5 - 10 his
seler var, bunlar da vatandaşlara kalır. Eğer müsaade 
edilseydi, belki bu köylerin isimlerini de sayabilirdim 
size. Köyleri tek tek söylemem mümkün. Burada be
yanatta bulunduğum zaman, lütfedip de bir sorulmuş 
olsaydı, biz bunları daha evvel de kendilerine arz 
ederdik. Yani arkadaşlarımıza yardımcı olmak ister
dik, ama biz ağzımızı açtık, «Yozlaştırma başladı, 
Urfa'da direnme başladı, kan akmaya başladı, ağalar 
harekete geçti.» dendi. Hangi ağa harekete geçti?.. 
Zavallı ağa... Ağa dediğiniz kimdir?.. Urfa, yapısı iti
bariyle muhtelif aşiretlerden müteşekkildir. Falan aşi
retin 10 bin hanelik bir imkânı vardır; ki isimlerini 
saymayayım, orada dolaşan arkadaşlarım hepsini bi
lirler, bu 10 bin aile bir aşiretin ve bunun başkanı
nın mıdır o arazi?.. Hepsinin ayrı ayrı arazisi vardır. 
Ben o uygulama bölgesinde toprağı az veya topraksız 
çiftçinin adedinin izam edildiği kadar büyük olduğu 
kanısında değilim. Bunun da tespiti mümkün, istihkak 
sahiplerine daha 1968 senesinde Akçakale mıntıkasın
da 50 000 dönüm toprak dağıtıldı. Hem de böyle 30 
dönüm değil, (Şimdi norm olarak kabul edilen mik
tar 30 dönüm.) 200 dönümden aşağı olmamak üzere 
toprak dağıtıldı. Aklımda kaldığına göre, tapuları da 
zannederim geçen sene verildi. Yine arz ettiğim gibi, 
500 000 dönüm Viranşehir'de dağıtıldı. Siverek mın-

— 254 — 
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tıkasında Hazine arazisi var, Urfa'nın civarında Ha
zine arazisi var ve bunların hepsi dağıtılmak üzere 
rezerv halinde hazırlanmış idi. 

Şimdi, 500 000 dönüm arazi beri tarafta elinizde 
hazır; Suriye hududuna 500 metre mesafedeki bir ye
re sıkışmışsınız, orada reform uygulaması yapıyorsu
nuz... Elbette ki muvaffak olmaz. Bunun muvaffak 
olmasına imkân var mı?.. Ben aynı mıntıkanın ço
cuğuyum, yakınen bildiğim bir belde. İşte arkadaş
larım da herhalde hilafım söyleyemezler. Suriye hu
duduna ya 500 metre, ya da 1 kilometre mesafede
dir. Geçen gün Sayın Dahiliye Bakanından da Bütçe
de sordum, «Bu reform kelâmı çıktığı günden beri bu 
mıntıkada nüfusa yeniden kayıt miktarı nedir?» Mek-
tumen ne kadar nüfusa kayıt edilmiştir? dedim. 

Muhterem arkadaşlar; 

îşte hadise meydanda ve burada kapanın elinde 
kalacak bir durum var. Şunu da arz etmekten geçe
meyeceğim; Urfa bir Suriye vilâyeti idi. İngilizler iş
gal etti, sonra Fransızlara devrettiler ve Urfa Türk
leri bizatihi, silâha sarıldı ve daha Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kurulmadan evvel, 11 Nisan 1920 se
nesinde Atatürk Ankara'ya gelmeden evvel, ilânı hür
riyet etti ve Fransızları imha etmek suretiyle vatanı
nı kurtardı ve hatta, ta Abdülaziz dağlarına, Rakka' 
ya kadar gidip işgal ettiler, (ki bu Urfa'dan 150 kilo
metre cenupta) fakat bir talihsizliktir, demiryolu hu
dut kabul edilince Halep'e kadar olan mıntıka ve diğer 
taraftan Bağdat'a kadar olan mıntıka tamamen eli
mizden çıktı gitti ve hududa kadar çekilmek zorun
da kaldık. Asgarî. (Şimdi kalan mıntıkayı bilemiyo
rum.) 100 kilometreden fazla mesafe elimizden çıktı. 
Şimdi, böyle zorluklarla, hiçbir taraftan bir yardım al
madan Urfa, kahramanca kendi vatanını tek basma 
savunmuş ve bugün Suriye vilâyeti olmaktan kurtar
mış ve Türkiye hudutları içerisinde şerefli bir mev
kii, kahramanlık mevkiini almış olan bir vilâyettir. 
Bu topraklar kolay kolay elde edilmedi ve Urfa'lıla-
rın daha 100 kilometrelik arazileri Suriye'de ve Ha
lep'te kaldı. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi bir şeyi söylerken insaflı konuşmak lâzım. 
Hem kanunu biz çıkaralım, biz suçluyuz; uygulama
ya biz koyalım, biz suçluyuz, biz yozlaştırıyoruz... Bu, 
insaf ölçülerine sığmaz. Ben, muhterem arkadaşlarım
dan, bu kanunun muvaffak olması isteniyorsa, aklı 
selimle hareket etmelerini istiyorum. Eğer bu kanu
nun muvaffak olması istenmiyorsa, o zaman yaptık-
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karınızı devam ettirin; nasıl isterseniz öyle yapabilir
siniz. 

Yine, yapı itibariyle gayet tetkike şayan Urfa'nın 
iki kazası daha vardır. Halfeti ve Birecik kazaları. Bu 
kazalar ve köyleri de sulu köylerdir. Arazi ufak par
çalara bölünmüştür ve iktidarımız zamanında 35 kö
ye su, yol, elektrik, postane, okul ve tarım kredi ko
operatifi; bütün noksanları ikmal edilmek suretiyle 
hepsi hazırlanmış ve yapılmıştı. Halen; yani köy -
kent dediğiniz, orada kent haline gelmiş köylerimiz 
vardır. Bilmem arkadaşlarım teşrif edip gördüler 
mi?.. Bilmiyorum; zannetmem gitsinler. İşte köy -
kent için en güzel yapısal bir örnek. Elektriği, suyu, 
yolu, mektebi, kooperatif binası, postanesi var; her-
şeyi olan köylerdir bunlar ve bu köylerin adedi de 
35 - 40 tanedir. Aklımda kaldığına göre, o zaman 35 
tanesine 1969'a kadar elektrik çekildi, sonradan yine 
plana alındı; ama 1969 - 1975 yıllarında, 6 seneden 
beri bir tek köye ikinci bir elektrik gelmedi ve getiri
lemedi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi çok söylenecek şeyler var; fakat muhterem 

arkadaşlarımın hem zamanını, hem de sabırlarını sui
istimal etmemek istiyorum. O bakımdan evvelâ şunu 
tekrar tekrar ve üstüne basa basa arz edeyim bu top
rak ve tarım reformuna bizi karşı koymayın ve lüt
fen bizim buna karşı olduğumuz hususundaki kanaa
tinizden vazgeçin. Bu, yanlış bir tutum. Eğer muvaf
fak olmasını istiyorsanız şu arz ettiğimiz altyapı te
sislerinin yapılmasının, toprak ıslahının ve hakikaten 
tuzlu toprağın yıkanmasının, sulama için Fırat bara
jının buraya gelmesini sağlamanın çarelerini aramak 
zorundayız. Zaten, şu raporda da «Toprak yıkanma-
dıkça gübre cinsi bile tayin edilemez, toprak tuzlu
dur.» diyor. Bu, elimizde resmî vesika olarak bulu
nuyor. Şimdi, bunlar yapılmadıkça, bir «reform yapa
cağız» hevesi içerisinde... 

BAŞKAN — Sayın Balkıs bir dakikanızı istirham 
edeceğim. 

Çalışma müddetimiz dolmuştur. Sayın Balkıs'ın 
Grup adına yaptığı konuşmada 8 dakikası daha var
dır. Bu 8 dakikayı doldurması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmişir. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM HALİL BAL
KIS (Devamla) — Bu altyapı tesislerinin süratle ve 
ehemmiyetle hazırlanması lâzımdır. 

Sayın Bakan arkadaşım Urfa'lılarla görüştüğü hu
susunda beyanda bulundular. Urfa'lılar zaten görüş-



C. Senatosu B : 28 7 . 2 . 1975 O : 2 

meden kaçmıyor ve herhangi bir direnme hareketine 
geçmiyor ki... Yalnız, arz ettiğim gibi, onlar da bu 
yanlış uygulamanın tashihini ve doğru bir yola giril
mesini sağlamak için rica ve istirhamda bulunuyor
lar. Yoksa, Urfa'lılarm silâhla veya başka bir şekilde 
harekete geçme durumları yok. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunu daha çok görüşeceğiz; fakat sabote edenin 

Sayın Müsteşar olduğu kanısındayım. Şahsen kendisi
ni tanımam, şu anda burada olsa dahi tanımıyorum. 
Kendisiyle görüşme imkânını bulamadım ve şahsı ile 
de bir alâkamız ve münasebetimiz yoktur. Arkadaşımı
zın şahsı ve şu veya bu şekildeki hareketi bizi ilgilen-

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 
üzerinde gruplar adına konuşmalar bölümündeyiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ikinci kez 
konuşmak üzere Sayın Ziya Gökalp Mülayim, buyu
runuz efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Grup 
adına konuşmaktan vazgeçtim, kişisel görüşlerimi arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — O zaman kaydedelim efendim. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi 

üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir, 
şimdi kişisel konuşmalara geçiyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Grup adına söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına ikinci 
defa Sayın Ömer Ucuzal, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Grupum adına ikinci defa söz alışımın sebebini 
kısaca huzurunuzda arz etmek isterim. 

dirmez; ama bu uygulamadaki tutumu hakikaten ca
libi dikkattir ve üzerinde çok durulması lâzım gelir. 
Beyanatlarını da nazarı itibara alacak olursak, bu işi 
başaracak bir insan olmadığı kanısındayız. 

Bilvesile Toprak ve Tarım Müsteşarlığına 1975 
Malî Yılı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saat 14.30'da tekrar toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.03 

— • 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1975 
Yılı Bütçesi görüşülürken, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşımız konuşmaları sırasında, 
hepinizin dinlediği gibi, Müsteşarlığın Bütçesi üze
rinde, Müsteşarlığın toprak ve tarım reformu tatbika
tının başlatıp yürütülmesinde gereken hususları üze
rinde durmayarak, meseleyi, yine ta eskiden beri 
ele aldıkları şekilde dile getirdiler. 

Evvelâ şunu Adalet Partisi olarak bir defa daha 
tekrar etmek isteriz ki, biz, Toprak ve Tarım Refor
mu Kanununun karşısında değiliz. Hepinizin bildiği 
gibi, Adalet Partisi olarak kurulup iktidara geldiğimiz 
günden beri Türkiye'de bütün sosyal meselelere el at
mış, bu meyanda da topraksız veya az topraklı köy
lü vatandaşlarımızın sosyal hayatlarında imkân sağla
mak için, gerek toprak mevzuunda, gerekse tarım mev
zuunda Devletin imkânı nispetinde gereken çalışma
ları yapmış ve fevkalâde topraksız ve az topraklı köy
lüye yardımcı olmuşuzdur. Nitekim, Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun çıkarılmasında da Yüce Heye
tinizin, bütün Türk kamuoyunun ve dünyanın bildiği 
gibi, Adalet Partisi olarak toprak ire tarım refcrnnu-
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekiii Necip Mirkeiâmoğlu 

KATİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşks üînca S. Ü.) Mehmet Çamhca (Kastamonu) 
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nun Türkiye'de, gerek tatbikatı yönünden, gerekse sağ
layacağı neticeleri iyi istikâmete götürmek için parti 
olarak bütün gücümüzü sarf etmişizdir. 

Bir gerçeği daha açıklamak isterim. Türkiye'de 
köylü vatandaşın, Türkiye'de topraksız köylü vatan
daşın bulunduğunu ve bunların da yardıma ihtiyacı 
bulunduğunu her yönüyle Adalet Partisi olarak ele al
mış bir teşekkülüz. 

Toprak reformu karşısında, Anayasanın teminatı 
içerisinde ele alınan hususlara en ufak bir reaksiyo
numuz olmamış, aksine toprak reformunu Anayasa 
teminatı dışında bir istikamete sevk etmek isteyen 
görüşlere karşı, Anayasanın mülkiyet hukukunun ze
delenmemesi yönünde gerekli reaksiyonları göster
mişizdir. Bu, Anayasanın bize tahmil ettiği külfetin 
ifadesidir. 

Adalet Partisi, ne zaman toprak reformu meselesi 
ele alındı veya dile getirildiyse, toprak sahiplerinin 
yanında gösterilmeye çalışılmıştır. Ama şu gerçeği de 
gayet rahatlıkla ifade etmek isterim ki, bugün Türki
ye'de toprak sahiplerinin bir envanteri yapılsa, büyük 
toprak sahiplerinin % 90'ı siyasî kanaat itibariyle 
Cumhuriyet Halk Partisinin bünyesindedir. Eğer, top
rak reformuna, tatbikatına Adalet Partisi olarak ge
rekli kanunî reaksiyonları gösteriyorsak, bu, bizim 
Anayasaya ve Anayasanın getirdiği mülkiyet haklarına 
olan saygımızdan ileri geliyor. Toprak sahibi hangi 
partinin zihniyetini taşırsa taşısın, bu zihniyetleri mü
dafaa değil, bizim müdafaa etmek istediğimiz husus, 
sadece Anayasanın koymuş olduğu nizamları tatbik 
etmekten ibarettir. 

Toprak reformu yanına bir de «Tarım reformu» 
kelimesini koyuşumuz bazı çevrelerce yadırganmıştır 
ve hala da yadırganmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Topraktan bir şey bekliyor, toprağın üstünde çalı

şan insanların sosyal hayatını düzene koymak isti
yorsak, mecburuz tarım sahasında da imkânlar yarat
maya, tarım sahasında da tedbirler almaya. Toprağı 
tarımdan, tarımı da topraktan ayırmak mümkün de
ğildir. O halde, «Toprak» kelimesinin yanında «Ta
rım» kelimesinin bulunmasını ilmen, fennen ve ak-
len ayırmak mümkün değildir. 

Sayın arkadaşım, topraksız ve az topraklı kişileri 
için partisinin iktidara geldiği zaman yapacakları bir
takım işleri ifade ettiler. Ben kendilerine bir gerçeği 
burada hatırlatmak isterim. Topraksız veya az top
raklı bütün vatandaşlarımız kendilerine değil, Ada
let Partisine rey vermişlerdir. Açın 1973'ü, 1969 ve 
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1965'lerin seçim sonuçlarını; göreceksiniz ki, Adalet 
Partisi olarak köylerde Cumhuriyet Halk Partisinden 
fazla rey aldığımız bir gerçektir. Bu, bizim Türk köy
lüsünün yanlarında oluşumuz, Türk köylüsüne sosyal 
imkânları hazırlayışımızı gösterir. 

Hepinizin bildiği gibi, 1965 yılında iktidara gel
diğimiz zaman 4753 sayılı Kanunun tatbikatını ya
pan 19 toprak komisyonu varken, biz bunu üç misli 
artırarak Hazineye ait boş duran, işletilmeyen ve 
fakat toprağı işlemeye, topraktan rızkını kazanmaya 
ihtiyacı olan vatandaşlarımıza milyonlarca dönüm 
toprağı dağıtma imkânını sağladık. Ama ne hazindir 
ki, Cumhuriyet Halk Partisi, bu sahaya da el atarak 
birtakım hareketleri, birtakım teşvik ve tahrikleri ya
ratmaktan çekinmemiştir. Nitekim sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü, huzurunuzda yine geldiler, 
«Toprak işleyenin, su kullananın» sloganını bir defa 
daha tekrar ettiler. Ama bizim Anayasamızda böyle 
bir hüküm yoktur; arkadaşlarımızın söylediği slogan, 
başka ülkelerin Anayasalarında yazılı metinlerdir. Bu 
sloganı ortaya attıktan sonra Siverek'te, Elmalı'da bu 
kabil hareketleri teşvik, Aydın'ın Doğanlar köyünde 
bu kabil hareketleri teşvik ve ortada Anayasanın te
minatı altında bulunan mülkiyet hakkını hiçe sayan 
bir tutum ve davranışı iyi karşılayacaksınız... Mal sa
hibi olmayı, mülkiyet hakkına sahip olmayı birtakım 
kişiler nezdinde suçluluk haline getirmek memleketi
mize hayır getirmez değerli arkadaşlarım. 

Son günlerde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının birtakım hareketleriyle karşı karşıya kalındı, 
birtakım basın da bu hareketlerde yardaşlık yaptı; 
burada gayet iyi niyetlerle gece gündüz emek ve gay
retler sarfederek çıkarmış olduğumuz Toprak ve Ta
rım Reformu tatbikatı yıllarca, «Güneydcğu Anado
lu, Güneydoğu Anadolu» diye dile getirilen o bölge
nin bir ilinde tatbikata konuldu, her nedense durup 
dururken birden bire bu uygulamayı yapan yetkili ki
şiden itibaren organlar yeni bir sloganla Türk kamu
oyunun huzuruna çıktılar : «Toprak ve tarırr refor
mu tatbikatına Urfa'daki toprak ağalarının Parlamen
todaki temsilcileri karşı çıktı» gibi haksız, y^siz ve 
kanunsuz ithamlarla karşı karşıya kalındı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, Anayasanın 77 nci maddesine gör 2 yemin 

ederken, seçildiğimiz ilin değil, bütün Türkiye'nin 
temsilcisi olarak burada görev yapmaya namusumuz 
üzerine söz verdik. Bir kısım parlamenterleri, toprak 
ağalarının Parlamentodaki temsilcileri gibi sıfatlan
dırmak, hem ayıptır, hem günahtır, hem kanunsuz bir 

267 — 
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tutumdur. Eğer Urfa ilinde yapılan tatbikat, tatbi
kattaki aksaklıklar sebebiyle dile getirildiyse, Parla
mentonun içerisinde tatbikatı yapan yetkililerin, «Ne
den bunlar dile getiriliyor, neler eksiktir?» diye dö
nüp kendi fiillerine, işlemlerine bakarak onu düzelt
meleri gerekirken, bir başka genel müdürün yaptığı 
hareket tarzı içerisinde sayın Toprak ve Tarım Müs
teşarının da yetkilileri ve kanunları aşarak birtakım 
beyanatlar verdiğine radyo ve televizyonda ve hasır
da şahit olduk. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, iki dakika içinde b'^ 
tirmenizi rica edeceğim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi, tatbikatta birtakım eksiklikler vaı 
demek, bu işi düzeltin, demektir. Bu fakir milletin 
yüzlerce milyonu burada sarfediliyorsa, her kuruşunu 
iyi sarfetmekle mükelleftirler tatbikatçılar. Ama tat
bikatı yaparken de, Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununun getirdiği hükümler istikametinde tatbikat 
yapmak gerekir. Fakat dört numaralı yayınlarının 
dördüncü sayfasında Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununu aşan, Anayasasının hükümlerini aşan birtakım 
tatbikat yollan gösterir tutumun içerisine girerse Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, hiç şüphe etme
sinler ki; burada bulunan her değerli sayın üye bu 
hareketlerinin karşısına çıkacaktır. O hareketlerin 
karşısına çıkmak, (Nerede var nerede yok bilmiyo
ruz ama) birtakım «Toprak ağası» sloganlarıyle bu 
ağaların yanında, bu hareketlerin karşısına çıkanları 
sıfatlandırmaya haklan yoktur. 

Hizmete özel damgalı dört sayılı yayınlarının dör
düncü sayfasında ne diyorlar? 

«Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri, ortak
larına çok yönlü hizmet edecek bir örgüt olmaları ne
deniyle başarılan ortakların uyumluluğu ile gerçek
leşecektir. Ortakların uyumlulukları, demografik ya
pılan, sosyal dayanışmaları, konuşma dilleri ve mez-
hepleriyle bağlı oldukları sosyal toplulukların aynı ol-
masıyle ilişkilidir. Bu nedenle etnik yapı, kooperatif 
yapısını etkileyen önemli sosyal bir faktör olacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bağlayınız lütfen. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Toprak ve Tarım Reformunu kelime kelime 

başından sonuna kadar tetkik ederseniz, böyle bir met
ne, böyle bir muhtevaya, manaya rastlayamazsınız. 
Şu metin ve muhteva hem Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununa aykırı, hem Anayasamızın vatandaşa tanı

dığı bütün haklara'aykırıdır. Siz, Devletin ülkesiyle 
milletinin bütünlüğünü sağlamak için bütün gayreti 
sarfetnıeye ve bunun üzerine yemin etmeye karar ver
miş, yemin etmiş Meclislerin üyesi olarak şu Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının dört numaralı 
yayınında getirilen hükme karşı çıkmayıp da neye 
karşı çıkacaksınız?... 

BAŞKAN — Cümlenizi lütfen noktalayınız efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Bu bakımdan bir defa daha tekrar ediyorum; 
Adalet Partisi olarak Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunun getirdiği hükümlerin tatbikatının yanındayız, 
aykırı tatbikatların karşısındayız. Toprak ağalarıyle 
bizim ilişkimiz yoktur. Biz bütün Türk Milletine, 
her sınıfta olduğu gibi, topraksıza ve az topraklı va
tandaşımıza da her türlü imkânları hazırlayarak gel
dik; bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Konu üzerinde kişisel konuşmalara 
geçiyorum. 

İlk konuşmayı yapacak olan Halil İbrahim Bal-
kıs, buyurunuz. 

HALİL İBRAHİM BALK1S (Urfa) — Ben konuş
tum efendim. 

BAŞKAN — Kişisel konuşmalarda da isminizi 
yazdırmışsınız efendim. Önümdeki tabloda var. Vaz
geçiyorsanız mesele yok efendim. 

HALİL İBRAHİM BALKIS (Urfa) — Yanlışlık 
olmuş Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu?... Yoklar. 
Sayın Çelikbaş?... 
Buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Toprak ve Tarım Reformu Teşkilâtı Bütçesi ve
silesiyle Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü ko
nuşması sırasında, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin Hükümet ortaklığı zamanında çı
kan bu Kanun üzerinde Cumhuriyetçi Güven Parti
sine bazı tarizlerde bulunmasaydı huzurunuzu işgal et
meyecektim. 

Bir kere Türkiye'de herkes bilir ki; toprak refor
mu ile ilgili iki kanun Türkiye'de Meclislerden çıka
rak uygulanmıştır. Bunlardan birisi; 1944 yılında, 
Allah rahmet eylesin, bu konularda bir köylü çocu
ğu olarak kendini yetiştirmiş ve en büyük otorite ola-
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rak kabul edilmiş, rahmetli Prof. Doktor Şevket Ra-
şit Hatiboğlu'nun gayretiyle çıkan Kanundur. Ken
disiyle uzun yular asistanı ve doçenti olarak çalıştı
ğım ve feyzinden çok istifade ettiğim bu büyük va
tanperver, «Köylü» deyince heyecan duyan, gözleri 
parlayan ve kendi devrinde Türk ziraaîine büyük eser
ler kazandırmış olan bir zattır. Bunlardan birisi Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumu, bunlardan birisi Dev
let Üretme Çiftlikleridir. Büyük Devlet adamı Şevket 
Raşit Hatiboğlu, sulandırılmış, yozlaştırılmış olarak 
çıkartıldığı iddia edilen kanun devrinde, Cumhuriyet
çi Güven Partisi - Adalet Partisi ortakhğjnda Güven 
Partisinin kurucuları arasında yer almış bir ilim ada 
mıdır, bir Devlet adamıdır. 

İkinci ve halen uygulanmakta olan kanun ise, yi 
ne Cumhuriyetçi Güven Partisinden, Başbakanlık va
zifesini yaptığı sırada Sayın Ferid Meien'in büyük 
gayretleriyle ve onu takip eden Talû Hükümeti, Ada
let Partisi ve Güven Partisi ortak Hükümetinin gay
retleriyle Mecliste müzakereleri bitmiş ve neşredilmiş 
olan kanundur. 

Bu durum karşısında insan kendisine şu suali so
ruyor : Bu, sulandırılmış, yozlaştırılmış, beğenilmeyen 
kanun, böylesine ehemmiyet atfedilen bir partinin Hü
kümet Programında bir satırcık olsun yer almamalı 
mıydı?... Ortak Pazar ortaklarına taviz olarak veril
miş... Eğer, bir partinin böylesine büyük bir politika
sını taviz olarak vermek yoluna giderseniz, siz daha 
çok tavizler verirsiniz, çok tavizler verirsiniz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim düşünce farkımız şuradadır : Biz devlet 

idaresini gerçekçilik diye biliriz, biz devlet idaresini 
hayalperestlik diye bilmeyiz. Sizin iki politikanız or
tadadır. Bir yağ politikası uyguladınız ki; vatandaş' 
bir kaşık yağa muhtaç ettiniz. Hayalî bir politika 
Bir pamuk politikası uyguladınız ki; üreticiyi perişan 
ettiniz, fabrikaları perişan ettiniz; pazarları kaybet
tik ve önümüzde problem olarak duruyor. Bu itibarla 
devlet idaresi, lâf idaresi değildir. 

Bakınız; Cumhuriyetçi Güven Partisi Toprak ve 
Tarım Reformunu birlikte mütalaa eder. Bunu bil
hassa belirtiyoruz. Tek başına toprak reformu İtal
ya'da tatbikatını görmüştür; bir netice vermez arka
daşlar. Tarım reformu ile birlikte yürütülen toprak 
reformu uzun vadede başarıya ulaşır. Kolay değil, si
hirbaz değneği ile bu çeşit problemlerin halledildiği 
tek ülke yoktur. Bu, inanç ister, sabır ister, gerçek
çilik ister ve çevresine çalışma şevki aşılama ister. 
Onu bunu itham ederek bu işler yürütülmez. 

[ Bakın biz ne demişiz... Cumhuriyetçi Güven Par
tisinin görüşü şu ve Kanun ona göre çıkartıldı. 

I Millî bünyemiz ve Anayasamıza uygun bir toprak 
ve tarım reformunun yapılmasını Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi daima istemiştir. Bu konuda 1970 Yılı 
Bütçe müzakerelerinde Genel Başkan Sayın Feyzioğ-
lu aynen şunları söylemiştir; 

«İyi tohum, ucuz gübre, sulama, haşarat ve za
rarlı otlarla mücadele, makineleşme, ucuz ve yeterli 
ziraî kredi, köylü ve çiftçiye güven veren ve ziraî 
mahsulün değerlenmesini sağlayan pazarlama imkânla
rı, ziraî eğitim, bir kelime ile tarımda verimliliği ar-
iırmak; yalnız tarım kalkınması için değil, millî kal
kınma içinde zarurîdir. Ancak, tarımla ilgili geniş 
ve ciddî bir reform toprak davasını da halletmeye, 
toprak - insan ilişkilerini âdil, sağlam ve ziraî gelir
leri düşürmeyecek esaslara bağlamaya mecburdur. 

Türkiye'de toprağa kavuşturulması zarurî ve 
mümkün olan topraksız köylüler vardır. Hiç şüphe
siz, durmadan artan nüfusumuzun üçte ikisini tarım 
sektöründe tutarsak, herkese geçinebilecek kadar top
rak vermek kabil olamaz. Bu, hem boş, hem de teh
likeli bir hayalden ibaret kalır. Aynı miktarda kalan 
toprağı, durmadan çoğalan bir tarımsal nüfusa böle
rek refaha kavuşulmaz. Elbette nüfusun gitgide artan 
bir kısmını tarımdan sanayiye ve hizmetler sektörüne 
çekmek; tarımsal nüfusun yalnız oran olarak değil, 
mutlak sayı olarak azalmasına karşılık diğer sektör
lerle iş imkânlarını geliştirmek ve tarımda çalışanla
rın verimliliğini artırmak şarttır. 

Ancak, şu da gerçektir ki; Türkiye'de toprak - in
san ilişkileri pekçok yerde muteber resmî kayıtlara 
bağlanmamıştır. Toprak ihtilâfları başlıca sosyal dert
lerden biri halinde sürüp gitmektedir. Ziraî işletmeler 
veraset yoluyle durmadan bölünmekte ve verimsiz ha
le gelmektedir. Toprak reformu yapılmak suretiyle 
dağıtılabilecek ve bugünkünden daha verimli şekilde 
işletilebilecek arazi de vardır. Şu halde, toprak ve 
tarım reformu yapılmalıdır. 

Partimiz, elbette Anayasa ve hukuk dışı zorbalık
lara, Türkiye'yi baştan başa kana boğabilecek sorum
suz kışkırtmalara taraftar değildir. Toprak reformu 
bu çeşit kışkırtmalarla halledilemeyecek kadar ciddî 
ve önemli bir konudur. 

Başarılı bir reform, özel mülkiyet ve tapu tanıma-
' yan bir yağma teşvikçiliği tarzında değil, özel mül

kiyete saygı prensibine dayanılarak ve hukukî çerçe
ve içinde yapılabilir. Hiç şüphe yok ki, ziraatte en ve
rimli işletmecilik tarzı, özel mülkiyete dayanan işlet-
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meciliktir. İnsanlar kendi malları olan toprakları daha 
iyi işlerler, kendilerinin olan ağaca, hayvana daha iyi 
bakarlar. 

Tarih gösteriyor ki, «Toprak işleyenindir» diye 
başlayıp, sonunda «Toprak devletindir» diye biten, 
sosyalist ve kolektivist rejimler, tarım sahasında özel 
mülkiyete saygılı rejimlerin sağladığı başarıya ulaşa
mamışlardır; hiç bir zaman da ulaşamayacaklardır 
Getirdikleri esarettir, darlıktır. 

Verimi düşürmek marifet değildir. Toprak ve ta
rım reformunun gecikmeden gerçekleşmesi şarttır. Bu 
reformun, toprağın en verimli şekilde kullanılmasına 
imkân verecek verimli işletmeciliği koruyacak şekil
de yapılması hem aklın, hem de Anayasanın icabıdır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Ayni görüşte olmayan kişilere koiü niyet atfet

mek huyundan vaz geçmek lâzım gelir. Arkadaşımız 
dedi ki, «Bizim Hükümetimiz iyi niyetine rağmen ba
şarı kazanamadı» Sizinki iyi niyet oluyor da, bu ka
nunun çıkması için çalışanlarmki neden kötü niyet 
oluyor arkadaşlar?.. Bu ne peşin hükümdür?. 

Şimdi müsaade ederseniz çok üzüntümü mucip 
olan bir başka hususa temas edeceğim. 

Bu çıkan kanun; onların da hiç bir harfini değiş
tirmeyerek uygulamakla yetineceklerini Başbakanın 
ağzından ifade ettikleri bu kanun. Devlet kesesinden 
bazı şahısları daha zengin yapmak maksadını gözeti-
yormuş.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz sorumlu mevkilerde çok bulunduk; geçen 

gün bütçe müzakerelerinde öğrendiğim bir hadiseyi 
nakledeyim: 

Bir bakan özel bir ajansa haber almak için 4 mil
yon lira vermiş. Bizden bir misal gösterebilir misiniz 
arkadaşlar? insan arkadaşımızın bu sözüne bakıyor-
da, ister istemez Ziya Paşa'nın şu beyitini hatırlıyor; 
«Onlar ki verirler laf ile dünyaya nizamat, bin türlü 
teseyyüb bulunur hanelerinde.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Elinizde bütün imkânlar vardı; biz Türk Devle

tinde dürüstlüğün hâkim olması için ispat hakkı diye 
bir mevzuda, politikada parti değiştirmiş, mücadele 
etmiş kişileriz, bildiğiniz bir şey varsa bunları ortaya 
koyunuz. 

Bu bakımdan, Türkiye'de, hele Senatoda kendi 
görüşünde olmayan kişilere kötü niyet, kendi görüşü
ne iyi niyet atfetmek inhisarını lütfen bırakınız arka
daşlar. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. iki dakikanız var 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar; 
Urfa'nın seçilmesine gelince; bu mevzuda ailesin

den kendisine kalacak serveti bağışlayacağını, bu çe
şit töhmetlerden kendini kurtarabilmek için peşinen 
ifade eden Prof. İlhan Öztrak, tetkiklerini yapmış, 
Hükümete getirdi. Hükümette konuşuldu. Çeşitli se
beplerden uygulamanın Urfa'da yapılması başarı el
de etmenin bir numaralı faktörü olarak tezkkür edil
di ve nihayet Hükümet karar verdi, uygulansın diye. 

Bu, sonradan gelen Hükümete müşkülât çıkart-
makmış.. Arkadaşlar, bu vehimlerle hiç bir mesele çö
zülemez. Evvelâ vehimlerden kendimizi kurtaralım. 
Nihayet bir başkasının da iyi niyet sahibi olabilece
ğini, onun da kanaatinin kendi söylediği sözler istika
metinde bulunabileceğini peşinen kabul edelim ve on
dan sonra müzakere yoluyîe bir noktada, fikirlerimiz
de beraber olmasak dahi, uygulamanın muvaffakiyeti 
için destek olalım. 

Bu itibarla, tamamen iyi niyetlerle, Türkiye'nin 
gerçeklerine uygun olarak ve Anayasa doğrultusun
da çıkarılmış olan bu Toprak Reformu Kanununun 
kılına dokunulmaksızın, Cumhuriyet Halk Partisinde 
de benimsenip Hükümette uygulanmaya geçilmesi, 
bühtanları topyekûn bertaraf etmeye yeter de artar 
sanırım. Tabiî bu sözlerim iyi niyet sahipleri içindir, 
peşin hükümlülere söyleyecek sözüm yoktur. 

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

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Konuştum Sayın 
Başkan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Sayın İbrahim Tevfik Kutlar. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Saynı Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü Müla

yim arkadaşımız eğer, «Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununa Adalet Partisi karşıdır.» demeseydi ve yine 
«Toprak işleyenindir ilkesi üzerinden hareket ediyo
ruz» demeseydi benim konuşmaya niyetim yoktu. 

Arkadaşlar, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, 
Adalet Partisinin ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
müşterek Hükümeti zamanında, 224 Adalet Partili 
milletvekili, 90 küsur senatörüyle, komisyondan iti
baren gece - gündüz büyük bir inanç ve gayret içeri-
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sinde çıkarılmıştır. Ama siz bu gerçekleri her gün 
sabahtan akşama 40 milyon vatandaşın kulağına rad
yodan fısıldar, 20 milyon vatandaşın gözüne baka ba
ka televizyon ekranlarından hilafı hakikati ifade eder 
durursunuz. Artık yağma yok. Vatandaş, bu gayri ha
kikat laflara inanmıyor; vatandaşlar da bu yalan laf
lara karşı bilinçlendi. O halde, kendinizi bu hayallere 
kaptırıp aldatmayın. 

Toprak Kanununun tatbiki kolay değildir. Ben 
toprakta yetişmiş, 30 sene de halkın içinde, köylünün 
içinde, onlara âdeta bir tanm öğretmeni gibi hizmet 
etmiş, onlara çeşitli konulan öğretmiş bir idareci ola
rak yetişmiş bir insanım. Kolay değildir; toprak sabır 
ister, toprak Allahtan rahmet ister, toprak sermaye 
ister, toprak geniş gönüllülük ister. Eğer bunları ya
pamazsanız, bunları tatbik edemezseniz tarımda mu
vaffak olamazsınız. Biz birçok köyleri yerleştirdik; 
işte Doğu'da gözükenler, hepsi kısa bir zaman sonra 
bıraktılar, kaçtılar gittiler, yine bazı ellerde toplandı. 

Onun için diyoruz ki, bizim inanarak çıkardığımız 
bu Kanunu, hakikaten bil'inçli insanlar iyi niyetle, 
iyi ellerde tatbik etsin. Masa başında toprak reformu 
yapılamaz. Bunun hem bilincini iyice kavramış ola-
ca'ksm, hem tatbikatını göreceksin, hem halkın ah
valini bileceksin. Evet; kalkacaksın, «Toprak işleye
nin su kullananın» diye fetva vereceksin, memlekete 
anarşi sokacaksın... Bu anarşinin misalleri benim 
memleketimde çok. Geçen sene Karaçomak köyü 
muhtarını stadyumdan çıkarken kurşunlayıp öldür
düler. Ocak ailesinden daha kanları burcu burcu ko
kan iki vatandaşımızdan; yüz küsur seneden beri ora
da 73 kişi olan ve bütün aileleriyle çalıştıkları çiftlik
lerinde, hâkimin huzurunda, birinin beynine kurşun 
sıktılar, ikincisini üç yerinden yaraladılar ve iki ay
dan beri Hacettepe Hastanesinde felçli olarak yatı
yor; ölümü, yaşamasından daha evla bir vaziyette, 
çoluk çocuk borç içinde, perişanlık içerisinde. 

İşte biz, Toprak Reformu Kanununa karşı deği
liz, biz hakikî Toprak Kanununun tatbikatıyle bera
beriz. Biz, memlekete toprak reformu diye anarşi 
getirilmesinin karşısındayız. Çıkacak Müsteşar diye
cek ki, «Etkin durumlarına göre kooperatif yapıla
cak.»1 Hayır arkadaşlar, biz buna karşıyız, bu yoldan 
komünizme karşıyız. Mukaddes toprak mülkiyetini 
tanıyacağız ve toprak reformunu tarım reformuyla 
beraber yapacağız, vatandaşı hakikî bir müstahsil du
rumuna getireceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
50 nci yıldönümünü iki sene önce idrak ettiğimiz 

bu büyük Cumhuriyeti kuran Atatürk diyor ki : «Mi-

sakı Millî hudutları dahilinde Türküm diyen her va
tandaş Türktür.» Sen nasıl bölücülüğe gidersin?., tşte 
biz etnik ve mezhep birleşimleriyîe toprak reformu
nu yapalım, demenin ve bu suretle sıkılmış yumruk 
gibi olan ve olması lâzım gelen Türkiye'yi şu veya 
bu adlar altında bölme zihniyetinin ve onun uygu
lanmasının karşısındayız. Toprak reformu hakikaten 
lâzımdır ve bu memlekete büyük faydalar getirecek
tir; ama bu iş iyi bir tatbikatla olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, iki dakika içerisinde 
bitirmenizi rica edeceğim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — 
Başüstüne, bitireceğim. 

Sulama için, iyi bir toprak müsteşarlığının mutla
ka iyi tanrncıiarı olması lâzımdır. Rastgeîe sulamanın 
toprağı çoraklaştırdığı herkesçe bilinen bir keyfiyettir. 
Onun için sulama işinde de fevkalâde itina göstermek 
lazımdır. 

Sözlerimi toparlayıp diyorum ki : 
Biz, toprak reformunun, tarım reformuyla beraber 

uygulanmasının yanındayız ve uygulanmasına bütün 
gücümüzle çalışacağız; ama bu vesileyle memlekete 
anarşi getirmenin, memlekete komünizmi getirmenin, 
memlekete bölücülük getirmenin karşısındayız. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın îmadettin Elmas?.. Yoklar. 
Sayın Ziya Gök alp Mülayim, buyurunuz. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Toprak ve Tarım Reformu Bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi belirtmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Burada, özellikle Adalet Partisi sözcüsü arkadaş
larımızın ve Sayın Çelikbaş'ın iddialarına cevap ver
mek istiyorum. 

Önce şunu belirteyim ki; Sayın Balkıs'ın ne demek 
istediğini anlamak biraz güç. Urfa'daki toprak refor
mu uygulaması için bir çok iddialar ortaya attı, Urfa' 
da sulama yapmanın güçlüğü üzerinde durdu ki, bu 
fikrine evvelki konuşmada da belirttiğim gibi, biz de 
katılıyoruz. Ben de Grup adına yaptığım konuşmam
da, Urfa'nın güç bir bölge olduğunu ve kasıtlı seçil
diğini söylemiştim; fakat Sayın Balkıs ilâveten, der 
ki burada bir çok yatırımlar yapıldıktan sonra, bir 
nevi vazgeçilsin, anlamına gelecek bir konuşma yaptı 
ki, geçenlerde gündem dışı yaptıkları bir konuşmada 
da aynı iddiayı ortaya atmıştı. Buradan acaba Sayın 
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Balkıs, Urfa'dan vazgeçilsin de yapılan yatırımlardan 
toprak ağaları mı faydalansın isterler? 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Öyle bir 
kastım yok. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ben 
o anlamı çıkardım. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, Sayın Bal
kıs, siz de fikirlerinizi ifade buyurunuz efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Sa
yın Balkıs, aynı zamanda, «Urfa'da reform başarılı 
olmazsa, bir daha hiç bir yerde başarılı olamaz» dedi 
ki, Urfa örnek bir projeydi. Ve «ülkemiz için çok 
menfî sonuçlar çıkar» dedi. Benim kanaatimce Urfa' 
yi, toprak ve tarım reformunun ilk pilot bölgesi ilân 
edenlerin amacı da bu idi. Urfa'da başarısızlığa uğra
tıp, toprak reformunun Türkiye'de yapılamayacağını 
ispatlamak. 

1757 sayılı; ki, bize göre yozlaşmış diye iddia etti
ğimiz Toprak ve Tanın Reformu Kanunu da bunun 
için çıkartılmıştır. Reform yapıyor gözükmek, hiç bir 
şey yapmamak, milleti oyalamak, sonra da «Bakınız 
toprak, reformu yapılınca hiç bir şey olmuyor» diye 
millete söylemek... Bütün bunlar, toprak reformuna 
karşı olanların yıllardan beri uyguladıkları oyunların 
kanaatimce bir başka türlüsüdür; fakat Cumhuriyet 
Halk Partisi bu oyunun farkındadır ve tek başına ik
tidara geçmedikçe gerçek bir toprak reformu yapıla
mayacağını bilmektedir. Bunu seçim bildirgesinde söy
lemiştir ve her vesileyle de söylemektedir. 

Sayın Balkıs ve Sayın Ucuzal'ın ısrarla belirttiği 
ikinci konu da; Adalet Partisinin toprak reformuna 
karşı olmadığıdır. Her ne kadar sayın senatör arka
daşlarımız bunu böyle söylüyorlarsa da, Adalet Par
tisi Genel Başkam Sayın Demirel'in, gerek 1969'daki 
ve gerekse 1973'teki beyanları bunun aksini göster
mektedir. Sayın Demirel, 27 Eylül 1969 tarihinde 
Milliyet Gazetesinde yayınlanan özel demecinde ay
nen şöyle söylemektedir : 

«Türkiye'de toprak reformu yapılmasına lüzum 
ve imkân yoktur. Çünkü, Türkiye'de bir toprak refor
muyla dağıtılacak toprak yoktur. Mühim olan mese
le, kimin toprağını alıp kime vereceksiniz?..» 

Yine Sayın Demirel, 1973 yılının Temmuz ayında 
Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde 
yaptığı konuşmalarda 1969 yılındaki görüşlerinde ıs
rar etmiş, «Kimin toprağını alıp kime vereceksiniz?..» 
demiştir. Gerçek bir toprak reformunun baş ilkesi 
olan «Toprak işleyenindir» ilkesini anarşi ve komü
nistlik olarak ilân etmesi de, Adalet Partisinin refor
ma karşı olduğunu ispatlamaz mı?.. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Kanunu biz çıkardık, Allah aşkına... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, rica 
ediyorum. Siz devam buyurunuz efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Gene! 
Başkanınızın gazetelerde çıkan beyanını okuyorum. 
Zannediyorum, bir genel başkan bir partiyi oldukça 
bağlar. 

BAŞKAN — Siz devam buyurunuz efendim, Ge
nel Kurula hitap buyurunuz, lütfen Sayın Mülayim. 

Siz de müdahale etmeyeceksiniz efendim, rica edi
yorum. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) — 
Müdahale etmiyorum, Kanundan bahsediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz yer
den konuşamazsınız, öyle bir usulümüz yok. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ada
let Partisi, daima toprak kamulaştırma ve dağıtımını 
içine almayan; sadece köylüye gübre, ilâç, makine 
gibi üretim araçlarının dağıtılması şeklinde anladığı 
tarım reformundan yana olmuş ve «Biz toprak refor
mu değil, tarım reformu istiyoruz» demiştir. Yine bu
gün sözcüler «Toprak reformuyla beraber tarım re
formu istiyoruz.»1 demişlerdir. (A. P. sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri) 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasının 
Adalet Partisinin oylarıyle Meclisten geçmesine gelin
ce : 

Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
işbirliğiyle, yasaya esas teşkil eden kanun taslağını 
azamî yoziaştırdiktan, reform açısından hiç işe yara
maz hale getirdikten sonra çıkartılmıştır... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz de vardınız 
orada. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen, rica ediyorum. 
MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — Biz 

dinledik seni. 
BAŞKAN —• Sayın Pestilci, ben yönetiyorum efen

dim. teşekkür ederim. Buyurunuz Sayın Mülayim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — ...Ve 
uygulama da bunu doğrulamaktadır. Kanun çıkalı 
1,5 yıl olduğu halde, ülke çapında toprak reformunun 
sosyal, ekonomik ve siyasal amaçlarından (Üçünü 
birden) hiç birini gerçekleştirecek bir şey yapılama
mıştır. Bu da, Kanunun ne denli yozlaşmış olduğunu 
kanıtlamaktadır kanısındayım. 

Sayın Çelikbaş, benim. Cumhuriyetçi Güven Par
tisinin toprak reformuna karşı olduğunu söylediğim 
zaman, ona karşı bir görüş belirtti. Ben eskiye baka-
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rak, Partinin bütün geçmişiyle bir konuyu inceliyo
rum. Kanaatimce Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
üyelerinin büyük bir kısmı, Cumhuriyet Halk Parti
sinden ayrılan üyelerdir, ki buradaki arkadaşlarımızın 
da büyük bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisinden geç
miştir ve bu ayrılmalar iki defa olmuştur. Birisi 1966' 
da, diğeri de 1972'de. Her iki ayrılmada da en önem
li neden, toprak reformu konusundaki anlaşmazlık 
olmuştur ve... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Yalan söy
leme, böyle şey olmamıştır. Bunu söylemek için mi 
geldin?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, yeri
nizden müdahale etmeyeceksiniz Sayın Ak yurt, rica 
ediyorum efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ha
yır, yalan söylemiyorum. 1972'de... 

BAŞKAN — Sayın Akyurt; Sayın Mülayim siz 
bana müsaade ediniz efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ar
kadaşınız Sayın Melen'in açiklamalannı dinlemiştim, 
1972'de-de Saym Satır'ın ve diğer üye arkadaşlarını
zın tartışmalarını: «Toprak işleyenindir» il'kesi üze
rindeki tartışmaları dinledim ve buna dayanarak söy
lüyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bu kişisel 
kanaatin yanlış. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Yanlış. 

BAŞKAN — Sayın Mülayim, lütfen Genel Kuru
la hitap ediniz efendim, Sayın Akyurt, müdahale et
meyiniz, Sayın Soydan, sizden de rica ediyorum efen
dim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — İlim ada
mına yakışır mı bu lâflar?,. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Akyurt, rica 
ediyorum efendim. Devam buyurun efendim, lütfen. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ben 
toprak reformunu siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan 
inceliyorum ve bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi 
olarak şu anda konuşuyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sosyalist 
Partisi olacağı için. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Akyurt, rica 
ediyorum efendim.^ 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ce
vap verebilirim tabiî; ama.. 

BAŞKAN — Siz bana müsaade buyurunuz efen
dim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, lütfen müdahale et
meyiniz, çok rica ediyorum efendim. Devam buyu
runuz Saym Mülayim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — 
Cumhuriyetçi Güven Partili üyeler, daima gerçek 
bir toprak reformuna karşı çıkmışlardır, en son ola
rak da gerçek bir Toprak Reformu Kanununun çık
masına karşı çıkmışlar ve yasanın yozlaşmasında rol 
oynamışlardır. 

Yasanın yozlaştığını yine uygulamada görüyoruz. 
Bir toprak reformunun gerçek bir toprak reformu 
olması için. kısa zamanda etkili olarak uygulanabil
mesi ve sosyal, ekonomik ve siyasal amaçlarını ger
çekleştirebilmesi gereklidir. Aksi halde, bir ülkede 
toprak reformu yapıyoruz denilemez; ancak toprak 
reformu yapıyor gözükülebilir ve mevcut yasa böyle 
bir uygulama olanağı vermemektedir. 

En son olarak, Sayın Ucuzal'ın bölücülük iddia
sına gelince; son zamanlarda Cumhuriyet Senatosun
da yapılan gündem dışı konuşmalarla bu konu orta
ya getirildi ve basın da buna katıldı. «Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı bölücülük yapıyor; Cum
huriyet Halk Partisi zamanında veya Koalisyon Hü
kümeti zamanında Müsteşar tayin olduğu için, Cum
huriyet Halk Partisi de bu Toprak Reformuyle bö
lücülük yapıyor» denilmektedir. Bu, Toprak ve Ta
rım Reformu Kooperatiflerinden ileri gelmektedir ve 
burada günlerden beri tartışılan Urfa Akçakale ilçesi 
Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin yapısal 
modelleri diye bir araştırmadır; burada bölücülük 
yapıldığı iddia edilmektedir. Bu araştırmanın genel 
kısmında etnik yapı diye arkadaşlarımızın okuduğu 
bir kısım vardır, doğru. Araştırmanın sonuç kısmında 
denilmektedir ki, «Bu araştırmada sonuçlara varıl
mada etnik yapının fonksiyonel değişimi ve sosyal 
faktörleri ilgili soyut veriler çalışmanın bu aşama
sında değerlendirilmemiştir.» Nitekim bu araştırma; 
bir kooperatif model araştırmasıdır, acaba kaç kişi
den meydana gelecek, ne kadar traktör kullanılacak 
v.s. gibi. Genel kısmında «Etnik yapı» kelime ola
rak konulmuştur. 

Bu araştırma Eylül 1973'de yapılmıştır. Halbuki, 
hepimiz biliyoruz, bir Toprak ve Tarım Reformu 
Kooperatifi Kanuna göre kurulur. Urfa'daki Top
rak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Toprak ve Ta
rım Reformu Kanuna göre kurulacaktır. Kanunda, 
kooperatiflerle ilgili kısımlarda böyle bir etnik yapı 
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söz konusu değildir. Kaldı ki, bu araştırmadan son
ra Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin yö
netmeliği ve ana sözleşmesi çıkarılmıştır. Yine bir
çok arkadaşlarımız hepsi bilirler, hukukçu arkadaş
larımız özellikle bilirler ki, bir kooperatif ana söz
leşmeye göre kurulur ve ana sözleşme de kanuna ay
kırı olamaz ve Toprak ve Tarım Reformu Koope
ratiflerinin ana sözleşmesinin 11 nci maddesinde or
taklık koşulu olarak şöyle denilmektedir; «T. C. va
tandaşı olmak ve medenî hakları kullanma yetene
ğine sahip bulunmak.» Bunun bütün arkadaşların 
bilmesi gerekli ki; kooperatifte herhangi bir bölücü
lük söz konusu değildir, Resmî Gazetede yayınlan
mış olan ana sözleşmede bu belirtilmiştir. 

Bu böyle iken, günlerden beri; bir aydan beri bu
rada çeşitli arkadaşlarımızın çıkıp devamlı olarak 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığım bölücü
lükle itham etmesi (Ki ben değerlendirme yaptım) 
bir baskıdır, yıldırma hareketidir ve bu da başarıya 
ulaşmıştır, arkadaşlarımız ulaşmak istedikleri amaca 

. ulaşmışlardır. Hakikaten Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığında çalışan arkadaşlarımızı yıldırma ha
reketi başarılı olmuştur. Bu da, toprak ve tarım re
formuna karşı olanların ülkemizde 1975 yılında Top
rak ve Tarım Reformunu akamete uğratmak için 
şimdilik elde ettikleri bir başarıdır; fakat bu başarı
nın devam etmeyeceğine inanıyorum. Cumhuriyet 
Halk Partisi tek başına iktidara geçtiği zaman, ger 
çek bir toprak ve tarım reformu yapacaktır ve bu 
toprak ve tarım reformunda ana ilke, «Toprak işle
yenin» olacaktır. (C. H. P. sıralarından, «Doğru. 
doğru» sesleri). 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan, buyurunuz. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz; Kahraman Maraş Senatörü olmakla 
beraber, halkın içinden gelen ve işçiyle, köylüyle 
hemhal olup onun kuru ekmeğini yiyerek toprakla, 
ziraatle iştigal eden bir arkadaşınızım. Ben toprak 
sahibiyim, bu toprak bana babamdan kalmamıştır, 
kendim aldım. Toprak ve tarım reformuna şiddetle 
taraftarım; ama hangi şartlar altında?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir kısım arkadaşlar, (Daha ben Avrupa'ya git

miş değilim) Avrupa'dan gelmezler, sosyetik yerler
de yaşarlar, Avrupa'nın en güzel yerlerini gezerler, 
çiftçiyi bilmezler, saka ile, köylü ile yatmayı bilmez

ler, köylünün ekmeğini yemeyi bilmezler, ziraat ne
dir onu da bilmezler; toprak ve tarım reformundan 
bahsederler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Toprak ve Tarım Reformu bu memlekette evle 

viyetîe lâzımdır. Yalnız, bunun tatbikatına bakacağız. 
1924 tarihli Anayasamızda bir toprak reformundan 
bahsediliyor ve 4753 sayılı Kanunla toprak reformu
nun Türkiye'de ilk tatbikatına başlanmıştır. Komis
yonlar dağıtım yaptı, vatandaşlar, 100-150 dönüm 
olarak dağıtılan bu arazilerden tasarruf dahi etmedi
ler. 4753 sayılı Kanunda 25 sene müddetle (Bu yeni 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununda da var) sat
mama kaydı olduğu halde, toprağı alan vatandaş bu 
30 - 50 - 100 dönüm araziyi işletemediği için. (o za
man avukat olduğundan) eski toprak sahibiyle bir
likte yanıma geldiler ve dediler ki, «Hilmi Bey, bize 
bu 50 - 100 dönüm toprak verildi; fakat biz bu ka
dar toprakla iaşemizi temin edemiyoruz. Onun için 
biz bu toprağı satacağız.» «Siz bunu kanunen sata
mazsınız» dediğimde. «Satacağız, çare yok» cevabı
nı verdiler. 

Nihayet 25 sene sonra ferağ vaadiyle, (Ki böyle 
bir tatbikat devam ediyor muhterem arkadaşlarım.) 
Noter Kanununun 24, Borçlar Kanununun «Akit Yap
ma vaadi» hükümlerine müsteniden bu dağıtılan ara
ziler ferağ edilmemiştir; ama gidin, tetkik edin, maa
lesef toprak eski sahibini bulmuştur. Bu tatbikat 
Türkiye'nin çok yerinde yapıldı. 

Şimdi, yeni Toprak ve Tarım Reformuna geliyo
rum : Neden bu muvaffakiyete ulaşmadı, vatandaş 
neden dağıtımdan aldığı bu araziyi eski sahibine ve
ya başkasına satma lüzumunu gördü? İşte buradan 
Toprak ve Tarım Reformuna geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
150 dönüm sulu bir arazi Anadolu'da işletilirse, 

rantabl olursa, Toprak ve Tarım Reformu muvaffak 
olur. Bu olmadığı takdirde, istediğiniz kadar teknis
yen getirin, bunun muvaffak olması sureti kafiyede 
mümkün değildir. Çünkü, Anadolu kuraklıkla karşı 
karşıyadır. O halde, bu kuraklık karşısında iki defa 
ekininden mahrum olan vatandaş ya tohumunu alı
yor ya da tohum satın alma zorunda kalıyor; ama 
bu Reformla birlikte Anadolu'da sulu ziraat tatbik 
edildiği zaman, bu meselenin başarılı olacağına ina-
nyorum. 

İkinci bir konu; sulu ziraat nasıl olacak? 
Toprak ve Tarım Reformuyîe yeni bir hüküm ge

tirilmiştir. Bu hükme göre, doğal kanunlarla çıkan, 
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neb'an eden sularla sulanan arazilerin sulu sayılma
yıp, Devlet barajları ve Devlet sektörü suretiyle su-
lanılanları sulu sayıldı. 

Şimdi hikâye böyle olunca burada bu tatbikatı 
yürütme bakımından Urfa'da yeraltı suları vardır, 
diye Devlet bir zorlamaya gitmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeraltı sulan devamlı 
değildir; devamlı olarak alındıktan sonra bu suyun 
yine bitmek ihtimali vardır. O zaman ne olur? 4753 
sayılı Kanunda muvaffak olamadığınız duruma tek
rar avdet ediyoruz. Durum, susuz araziye doğru gi
diyor ve vatandaş susuz arazilerde verdiğiniz bu 100 -
150 dönüm ile istihsal temin edip verimli bir hale 
gelme durumunda olamayacaktır. 

Ne yapmak lâzımdır? Bizde bu reformun yanın
da bir de süratle gitmesi iktiza eden tarım reformu 
yanında nehirlerden ve barajlardan sulama işinin de 
süratle halledilmesi lâzımdır. Bu yönüyle de Köy İş
leri Bakanlığına bağlı küçük sulama, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına bağlı büyük sulamalara 
bakarak bunların elde edeceği su ile biz Türkiye'de
ki arazileri gerektiği şekilde sulayamayız ve dolayısıy-
le toprak reformunda tatbik edeceğimiz usulü de 
tatbik edersek bunda muvaffak olamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de sulama oranı henüz yüzde 5,7 dir. 

Bu miktar Suriye'de yüzde 10 olduğu halde bizde 
yüzde 5,7 ve Irak'da yüzde 35 dir. Yüzde 5,7 olan 
bir sulama ile nasıl olur da muhterem arkadaşlarım, 
bu arazileri sulamadan ve reform dolay isiyle 35-40 
dönüm arazi vermek suretiyle bu vatandaşları kalkın
dıracağız da istihsalde büyük yükselme olacak, üre
timde büyük yükselme olacak. Ben buna inanmıyo
rum, muhterem arkadaşlarım. 

İkinci bir konu, süratle bu reforma taraftar oldu
ğumu arz ettim. Ama, Irak bir Sulama Bakanlığı 
kurmuştur. Irak'da Sulama Bakanlığı var. Ama biz
de sulama, talî derecede bakanlıkların bir köşesine 
yerleştirilmiştir. O halde bu reformda ısrar ettiğimiz 
müddetçe bir sulama bakanlığının da ısrarla kurul
masında yine zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bu reforma bu yönü ile taraftarız. Yalnız, 

reform tatbikatında şunları görüyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Ziya Mülayim Bey arkadaşımın beyanı bizi bu

rada üzdü. Anayasaya göre toprak, toprak sahibinden 
gerçek bedelle alınıp vatandaşa verilecektir. 38 nci 

maddede tadilât oldu, vergi kıymeti üzerine inhisaf 
ettirildi, bu. Beyan esası suretiyle, Emlâk Vergisi 
Kanununa göre, beyandan beş sene geri dönülme
mek şartı da koşuldu. Hal böyle olunca, reform bu 
şartlar dahilinde yapılmaktadır. 

Şimdi, vergi üzerinden alınıp verme de bir Ana
yasa hükmü olduğu için buna da itiraz etmiyoruz. 
Ama, tatbikatta diyorsunuz ki, - biz Anayasamızda 
mülkiyet esasını kabul ediyoruz, güzel; arazi sahibin
den de bu toprakların parası 20 sene taksitle ve ver
gi kıymeti üzerinden alınınca, parası 20 sene taksitle 
verilecek veya tahvile bağlanacak, çok güzel; o da 
Anayasa emridir - burada bu tatbikatı yaptıkdan 
sonra arazi sahibinden - mülkiyet esasını da kabul 
ettiğimize göre - bedava alacak değilsiniz, muhte
rem arkadaşlarım. O da Türk vatandaşıdır. 

Şimdi bu yönden Toprak Reformu Kanununu 
biz çıkarmadan evvel bu partiden istifa etmişizdir. 
Biz, toprak reformu sebebi ile bu partiden ayrılmış 
değiliz, muhterem arkadaşlarım. Bunun taraftarı 
olan bir arkadaşınızım. Bunun şartlarla muvaffak 
olacağına inanan bir arkadaşınızım. Anayasanın hük
müne de aynen uyuyorum; ama hangi şartlarla? Bu 
işin içinde yaşayan bir arkadaşınız olarak, 30 senedir 
içindeyim, muvaffak olabilmesi için de detayları ile 
izah ettim. Biz, Altıok'un hasretini ölünceye kadar 
bağrımızda yaşatacağız. Toprak reformunu, Anaya
saya bir hürmetsizlik olarak, Kahraman Maraş'da 
yaptığınız gibi, biz bu toprak reformunu beğenmiyo
ruz; zengin yine zengin oluyor, arazi sahibinden alıp 
vatandaşa verdiği zaman zengin yine zengindir. «Top
rak işleyenin, su sulayanın» kaziyesinden yürüyerek 
«arazi sahibinden alıp size bedava vereceğiz» diyor
lar. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? İşte bu beyanı
nız Altıok ile bağdaşamaz. Tam sosyalizmin kendi
sidir ve bunu kabul edin muhterem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, iki dakika içinde lüt
fen konuşmanızı bağlayınız efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım; 

İstifa konumuz budur. Toprak reformuna tarafta
rız ve bunu istiyoruz, samimeten istiyoruz. Hal böy
le olunca, bu istifa nedenlerini; «biz iktidara tam 
olarak gelince bu reformu değiştireceğiz, fabrikadan 
alıp size bedava vereceğiz, hissedar yapacağız, arazi 
sahibinden bedava alıp sizi hissedar yapacağız», te
ranesi ile yapmış olduğunuz bu propaganda demok
ratik sol anlayışınızın tam doğrultusundadır, doğru
dur ve Türkiye'de biz mülkiyeti kabul ettiğimize gö-
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re, muhterem arkadaşlarım, bu propagandanız sizi 
tam sosyalizmin kucağına atmaktadır. Aîtıok'a hür
met ederek sosyalizmin karşısına amansız mücadele 
edeceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve M. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Ziya Gökalp Mülayim arkadaşımız şahsı 
adına söz alıp huzurunuza geldiğinde Saym Genel 
Başkanımız Demirel'in Milliyet Gazetesindeki beya
natından ve Antalya civarında yapmış olduğu kanuş-
malarmdan bahis buyurdular. 

Sayın Demirel, «Kimin malını alıp, kime veriyor
sunuz?» derken, yine arkadaşımın rahatlıkla benimse
diği bir slogana Anayasaya dayanarak cevap vermiş
lerdir. «Toprak işleyenin, su kullananın» sloganınız 
Türkiye'de revaç bulduğu anda bir Hükümet Başka
nının, Hükümet Başkanı olmasa dahi bu Anayasaya 
saygılı olan kişilerin söyleyeceği söz, kimin malım 
alıp, kime veriyorsunuz demek olur. Niçin olur? Ana
yasamızın 36 ncı maddesini beraber okuyalım: 

«Madde 36. — Herkes, mülkiyet ve miras hakla
rına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyle, kanunla 
sınırlanabilir...» 

Bu madde hükmü ile sizin benimsediğiniz sloga
nı karşılaştırdığımız zaman sayın arkadaşım, kimin 
malını alıp, kime veriyorsunuz, demek Anayasayı 
açıkça hatırlatmaktır. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — 36 ncı madde
nin son fıkrasını niye okumadınız, Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Son fıkrasına gel
diğim zaman, zannederim siz tekrar sloganınızla müş
kül duruma düşersiniz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, Sayın 
Kocaman, rica ediyorum. Siz de lütfen Genel Kuru
la hitap buyurun efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Ondan iftihar 
duyarız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O bizim 
amentümüz. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitabediniz, lütfen 
efendim. Müdahale etmemenizi rica ediyorum, bil
hassa rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Okuyorum: 
«...Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yara

rına aykırı olamaz.» 

Anayasanın teminatı altındaki mülkiyeti sizin slo
ganınızla işletmeye çalıştığınız zaman yağmacılık baş
lar. Yağmacılığı da kanun himaye etmez. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yağ
ma, çok evvel yapılmış. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, yeri
nizden müdahale etmeyiniz, efendim. 

Sayın Ucuzal, devam buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gelelim A. P. 

olarak tarım reformuna. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Türkiye'de tarım reformuna Devletin gücü imkâ

nında A. P. sahip çıkmış, Türk köylüsünün bulun
duğu seviyeden biraz daha sosyal hayatın imkânına 
kavuşturmak için, A. P. büyük imkânlar aramış, bul
muştur. 

Türk köylüsüne en iyi tohumu getirmiştir, Türk 
köylüsüne ihtiyacı olan gübreyi getirmiştir; ama... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Meksika 64. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, Meksika 
64, Türk çiftçisinin dönümde 80 - 100 kilo arasında 
aldığı mahsulünü, 400 - 600 kilo arasında mahsule 
kavuşturmuş, o zaman sizin görüşünüzde olan kişi
ler, «Meksika'dan getirilen buğday tohumları zehir
lidir, topraklara atıyorsunuz, yağan yağmurlar sebe
biyle topraklardan akıp giden seller bu zehirleri de
nizlere götürüp balıkları bile öldürüyor.» gibi birta
kım anarşik fikirleri yaymaya çalışmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Balıklar mı yiyiyor? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Aç kalacağız, ondan 
korkuyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz Sayın 
Kırlı, rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi göreceğiz 
sizin tutumunuzu. 

Toprakları aç bıraktınız dedik, gübreye yüzde 300 
zam yaparak Türk köylüsünü gübresiz ekime mah
kûm ettiniz. Önümüzdeki sene bunun sıkıntısını hep 
beraber çekeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gelirsiniz buraya, «Toprak reformu, toprak re

formu?» Ama sizin Ecevit Hükümeti olarak kurdu
ğunuz Hükümetin programında neden tek kelime 
toprak reformu formundan bahsetmediniz? Hükümet 
olarak geldiniz, Akgünler Kitabında birtakım söz
leri yazdınız; ama icraatınızın delili olacak Hükümet 
programına tek kelime, toprak ve tarım reformundan 
bahisle tek kelime yazamadınız. 
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MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bu sene aç kalaca
ğız. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, rica ediyorum lütfen 
yerinizden müdahale buyurmayınız efendim.-

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Urfa'da toprak 
ve tarım reformu tatbikatının başlaması 1974 senesi 
içinde olmuş, bu dönemde Hükümet olarak siz tat
bikatın başında sorumlu olarak bulunmaktaydınız. 
Seçtiğimiz yer yanlış seçildi iddianıza karşın, Hükü
met olarak değiştirme imkânınızı kullanıp bir başka 
yere götürebilirdiniz; ama muhalefet yıllarında hep 
Güneydoğudaki topraksız vatandaşı ele aldınız. Tür
kiye'de toprak reformu mücadelesini aça aça* bir nok
tada Sayın Ziya Gökalp Mülayim arkadaşımızı di
renişte haklı görürüz. Bu direnişin mükâfatını ken
dileri görmüştür; ama Türk köylüsüne ne götürdük
lerini şu ana kadar 10 aylık Hükümetleri zamanında 
göremedik. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Siz iktidar olsay
dınız gübreye zam yapmayacak mıydınız Sayın Ucu-
zal, açık söyleyin? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kocaman. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Olsaydık ne ya

pardık değil, olduğumuz zaman gördünüz, yeniden 
Hükümet olursak göreceksiniz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Olamayacaksı
nız ki, geçti o devirler. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsaade buyurur 
musunuz?... 

Değerli arkadaşlarım; 
Hatibi sükûnetle dinleyeceksiniz, başka türlü se-

lâmetli bir müzakere yapamayız. Oturduğunuz yer
den müdahale ederseniz ne hatip sözünü bitirebilir, 
ne bir sonuca gidebiliriz. Çok rica ediyorum. 

Buyurunuz sayın hatip. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Toprak Refor
mu tatbikatını yapan kişileri yıldırma teşebbüsüy-
müş. 

MÜMİN KİRLİ (İzmir) — İndirme yapılıyor. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Demin de arz 

ettim, sevgili arkadaşlarım, 
Sayın arkadaşım geliyor, Başbakanlık Toprak 

ve Tarım Reformu Müsteşarlığının, Ekim 1974'te 
Urfa"daki tatbikat hakkında çıkardığı kitabın 4 ncü 
sayfasındaki hükmü, bir araştırma mahsulü olarak 
gösteriyor. 

FERİD MELEN (Van) — Direktif, direktif. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Peki, bu araş
tırma mahsulünün mahzurlu olduğunu kabul ederek 
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inkâra yeltenirken, bu kitabın içine bunu yazmakta
ki gayeniz ne?.. Meydanı boş bulursanız gelip tatbik 
edeceksiniz. Size meydanı boş bırakmayacağız sev
gili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal 2 dakika içinde topar
lamanızı rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Toparlayacağım 
sevgili Başkanım. 

Şimdi soruyorum sayın arkadaşımıza; Bu Ana
yasanın içerisinde, şu 4 numaralı kitabın 4 ncü say
fasında yazılan hükmü teyideden tek kelime bulup 
söyleyebilir misiniz?.. 

Türkiye'yi etnik gruplara, Türkiye'yi mezheplere, 
Türkiye'yi dillere göre böleceksiniz, sonra da... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Vatan Cephesi na
mı altında birleştireceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özlen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben size Ana
yasanın hükmünü hatırlatıyorum. (Fikret Gündo-
ğan'ın yerinden anlaşılmayan müdahalesi) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan rica ediyorum siz
den, lütfen efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben sizi 
temcit pilavı yemekten kurtarmak için müdahale edi
yorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Maziye döner
seniz, başka türlü şeylerin de cevabını alırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, müsaade buyurur 
musunuz, bir dakikanızı rica edeyim. 

Sayın Gündoğan, kürsü bütün gruplara, bütün 
üyelere usul içinde açık. Rica ediyorum, oturduğu
nuz yerden müdahale buyurursanız, bir başka müda
haleyi davet ediyorsunuz. Lütfen efendim, ben kendi 
uygulamamı yapayım müsaade buyurursanız. Ben 
kendi usullerim içinde, İçtüzüğün emrettiği usuller 
içinde müzakereyi götürüyorum efendim. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz yıllardan 
beri temcit pilavı dedikleri şeyi burada dinledik, sey
rettik... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükümet
ten bekliyoruz. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, Sayın Gün
doğan. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 10 ay Hükümet 
yaptınız, Hükümet Programı yazdınız, «Nerede bu 
toprak reformu?» diye soruyorum, cevap yok. Ora
dan arkadaşımız, «Temcit pilavı», oradan «Vatan 
Cephesi...» 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ya Milli
yetçi Cephe?... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Milliyetçi Cep
he bu mesuliyeti üzerine alarak memlekete ve mil
lete hizmet edecek, o yüzde 300'e çıkarılan gübre 
fiyatım da herhalde yüzde birkaçın altma düşürme 
imkânı sağlayıp, Türk köylüsüne eskiden olduğu gi
bi yine imkânları götüreceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bizim için köylü meselesi; topraksızlık mesele

si, beşeriyet meselesidir, siyasî kanaatlerimizi yanlış 
sloganlarla yayarak oy toplayıp bu Meclise gelmek 
demek değildir. 

BAŞKAN — Lütfen cümlelerinizi bağlayınsz Sa
yın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Demin arz et
tiğim gibi, toprak ve tarım reformunun çıkarılan 
kanun metnine sadık kalarak, A. P. olarak, Milliyet
çi Cephe olarak onun yanındayız. Ama, bunu Ana
yasa hükmü dışında tatbikata tevessül eden siyasî 
partilerin karşısında olacağız, tatbikatçıların karşı
sında olacağız, her zaman Anayasa ve kanun çizgi
leri içerisinde çalışacağız. 

Sözlerimi bitirirken, Yüce Heyetinize saygılar su
narım arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Ortaç, buyurunuz efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, tarihî bir olayı tavzih için söz is
tiyorum. Bir sataşma vaki olmuştur, onun için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma sizinle mi alâkalı Sayın 
Çelikbaş? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç sözlerini bitirsinler, 
ondan sonra hangi konuda sataşma olduğu hususu
nu işaret buyurursunuz, takdir ederim efendim. 

Buyurunuz Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
Elbette konuşulmakta ve tenkitleri yapılmakta olan 

mevzu, toprak ve tarım reformu, sanıldığı kadar, 
uzaktan görüldüğü kadar kolay bir iş değildir. Millî 
Mücadeleden sonra, Türkiye'de toprağa ihtiyacı 
olanlar üzerinde çalışmalar yapılmış, temenni etti
ğimiz nüfus artışına muvazi olarak birtakım toprak 
üzerinde, köy hudutları dahilinde, yine aynı köye 
mücavir insanların topraksızlarını, bu konuda me-
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raların fazlalığından almak suretiyle birtakım tev
ziat zaman zaman yapılmış ve bu tevziat ile toprak
sız köylüye topraklar verilmişti. 

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasından son
ra, millî hudutlar içinde kalan Türkiye'deki insanların, 
dışında millî hudutlar dışında kalan insanlardan Tür
kiye'ye göçmek isteyenlere de toprak tevziatı yapıl
mış, hatta bunlar Anadolunun muhtelif merkezle
rinde binalar ve köyler kurulmak suretiyle yerleşti
rilmeye çalışılmış; fakat eksik tutumlar dolayısıyle 
bu tevzi edilen topraklardan da vatandaşlar oralar
dan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Sayabiliriz; Do
ğuda; Diyarbakır, Muş gibi illerimizde de gönderil
miş insanların bakımsızlıkları ve bakılmadıkları için 
kendilerine verilen topraklan görmemiş ve Batıya 
gelmek suretiyle oralarda tavattuna çalışmışlardır. 

Görülüyor ki, toprağı tevzi edeceğim diye bir an
layışla ortaya çıkıldığı zaman, bunu dörtbaşı ma
mur olarak vermediğiniz, birkaç sene onu gübresiy-
le, tohumuyle, hayvaniyle, fakat şimdikine göre de 
makinesiyle teçhiz etmezseniz, sizin bu toprak ve ta
rım reformu artık başarıya ulaşamaz. Kaldı ki, de
min burada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
konuşan sayın arkadaşımız, Toprak Reformu Ka
nununun kendi hazırladıkları şekilde olmayıp, son
radan yozlaştırılarak, eğer bugüne bir muvaffakiyet-
sizlikle girilmişse, bu muvaffakiyetsizliği, Kanunun 
eksik ve yozlaştırılmış olarak neşredilmiş olmasında 
bulmaya çalışmalarını ben doğru bulmuyorum. Çün
kü. meseleyi sadece bir parti propagandası şeklinde, 
bir flaş haber şeklinde, bir flaş telkin şeklinde anlı-
yorlarsa, işte şimdi mazeretleri ve yapılamayan işleri, 
Kanunun kendisinde bulmaya çalışmaya gayret et
melerini ben kınamıyorum. 

Aslında, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğı daha kurulurken, ilk teşkilât yapılırken en çok üze
rinde durulacak şey, o teşkilâtın başına, amaca uy
gun, o Kanunu iyice anlamış, Türk köylüsünün ne
ye ihtiyacı var, geçmişi hakkındaki eksiklikleri ne
dir, onları nasıl tamamlayacağını bilen insanların 
o teşkilâtın başına getirmeleri lâzımdı; bu yapılma
mıştır. 

Türkiye'de, teşkilât kadar kolay kurulan bir şey 
yoktur ve bu teşkilât kurulduğu zaman, hangi ve
kâletten hangi şeyi koparacağız anlayışıyle muh
telif vekâletlerdeki hizmet tedahüllerini doğuracak 
şekilde birtakım hizmetler alınır; kurduk denir, ra
hatlanır, gazetelerde yayınlar, beyanlar ve burada 
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parlak sözler söylenir. İşte, bu işteki yanlışlık bura
dan başlar. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Toprak reformu, bu memleketin can alacak ve 

can verecek; kötü kullanılırsa can verecek, fakat 
iyi kullanılırsa çok can alacak ve hakikaten de men
faati yüksek olacak bir reformdur. Bir hıza, bir sü
rate de ihtiyacı yoktur. Bunun, tedricen ve tekamül 
ile yürütülmesi çok yerinde olur. Bir - hızın hiçbir 
faydası yok. 

1974 yılında (Eğer vereceğim rakamda bir hata 
varsa beni lütfen tashih buyursunlar) 600 milyon li
ralık bir tahsisat vardır. Bunun 450 milyonu Devlet 
Su İşleri tarafından gerçekleştirilecektir. Devlet Su 
İşleri ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
nın evvelâ bir teması olmuş, fakat sonradan bu te
ması, tek taraflı olarak Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı kesmiştir. Biz biliyoruz şekliyle, kendi 
bildiklerine doğru yürümüşlerdir. Urfa'da şantiye 
olarak kurulan ilk yerde bu yılın yaz aylarında sa
dece 1 kuyu açıldığını, sonra bu bir kuyunun 17'ye 
çıktığını görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1974'ün sarfiyatı olarak teemmül edilen öngö

rülen 600 milyon lirayı, 1 yılda teknik elemanlarını 
bulamadıktan, sulama işini yapmadıktan, altyapı 
dediğimiz şeyleri tanzim etmeden nasıl tatbik ede
ceksiniz? Sonu hüsrandır. Sonunu hüsran görüyoruz. 
Nasıl Diyarbakır'da yapılan ve yerleştirilen insan
lar oralarda yoklarsa, Niğde'de yerleştirilmiş insan
lar yoklarsa, bütün bunlar aynı şekilde cereyan ede
cektir. Bir devridaim olacak, tevzi ettiğiniz insanla
rın elinde o toprakları göreceksiniz, fakat tevzi et
tiğiniz adamları o topraklar üzerinde çalışır göreme
yeceksiniz ve bu arada Devlete milyonlara, milyar
lara mal olacaktır. Urfa, bir tecrübe tahtası olacak 
bu memlekette. Toprak reformunu ağıza almak im
kânını da bizler ileride bulamayacağız. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım; 
Çok teenni ile, çok bilgili insanlarla, hiçbir ta

rafın siyasî tesiri altında kalmayan insanlarla eğer 
teşkilâtınızı kurabilirseniz, vicdaniyle hareket ede
cek, köylünün yanında olacak, alacağından verece
ğine kadar, alacağı adamdan da vereceği köylüye 
kadar insaflı bir hareketle Devlet menfaatini tan-
zimcilik ve huzuru getirecek kadar dikkatli insanla
rın elinde bir operasyon hassasiyetiyle görülecek bir 
işti bu. Yoksa, kopardığınız yerde yarayla, verdi
ğiniz adamla da lanet olsun, böyle toprağı ne yapa

yım diye konuşurken karşılaşacağımız da muhak
kak. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, biraz önce bulun
duğunuz yerden Başkanlığa bir hitapta bulunarak, 
söz istediğinizi beyan etmiştiniz. Lütfen ifade bu
yurur musunuz hangi konuda söz istiyorsunuz efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, Sayın Ziya Gökalp Mülayim, biraz ev
vel yaptıkları konuşmada, bizim Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrılışımızın nedenini, toprak reformu
na karşı gelmiş olmamızla ifade ettiler. Tarihî ger
çek bu değildir. Bu bizim için çok ağır bir bühtan
dır. İzin verirseniz gerçeği zabıtlara dercetmek is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, yani sataşma mad
desinden dolayı söz almak istiyorsunuz. 

Sayın Çelikbaş, sayın hatip ifadelerinde, temiz 
bir dille ve lisan nezahetiyle birtakım eleştirilerde 
bulundular; haklı olabilir, haksız olabilir. Sayın 
Soydan konuşurken, o da kendi açısından bu olayın 
böyle olmadığını ifade buyurdular. Konuyu bu sı
nır içinde tutmakta beis görmezseniz kapanmış te
lâkki edelim efendim. Ben, şahsınıza bir sataşma 
görmedim efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim o halde ben direniyorum, lütfen oya 
sunmanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Çelikbaş, Sayın Ziya Gökalp Mülâyim'in, 

Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılma nedeni ola
rak, toprak reformu hareketine aleyhtar olmaları 
nedenine bağlamış olmasını kendisi açısından bir 
sataşma niteliğinde görmektedir. Başkanlık bu ni
telikte görmemektedir. Konuyu oylarınıza sunuyo
rum. Sayın Çelikbaş'ın anladığı anlamda bulan ar
kadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler lütfen efendim... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Buyurunuz Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar; 
Konuşması sırasında Sayın Ziya Gökalp Mülayim, 

arkadaşlarımın vaki itirazı karşısında, ben bilmi
yordum, affedersiniz, yanlış biliyormuşum desey
di, benim için ve benim gibi arkadaşlar için bir me
sele yoktu. 
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Biz, Cumhuriyet Halk Partisinden, toprak refor- j 
muna karşı olduğumuz için ayrılmadık; bizden son
raki arkadaşlar toprak reformuna karşı oldukları 
için ayrılmadılar; fakat Cumhuriyet Halk Partisin
de enternasyonal sosyalizme kayışı gördüğümüz 
için; bunu önleme çabalarını çok gösterdik, başarı 
kazanamadık. I 

Merhum İnönü, şurada oturuyordu, Sayın Ak-
yurt şahittir, Sayın Salim Hazerdağlı şahittir, oy 
kullandım, yanına gidiyorum. Cumhuriyetçi Parti 
ile birleşme teşebbüslerimiz var, yüksek sesle «Çe-
likbaş, Çelikbaş, haklı çıktınız» dedi, şurada. 

Bu itibarla, bizim haklı çıktığımız sadece Sayın 
İnönü'nün beyanı ile teyit edilmiyor; bugün Cum
huriyet Halk Partisi Avrupa Konseyine girdiğimiz 
günden beri sosyalist grupa dahil değilken, bugün 
sosyalist grupa dahildir Avrupa Konseyinde. Bi
zim görüşlerimiz tamamen teeyyüd etmiştir. 

Ben, arkadaşımın bu olaylar cereyan ederken 
içeride bulunmaması sebebiyle yanlış bir bilgiye da
yanarak bunu ifade etmiş olmasını kabul ediyo
rum. Aksi takdirde, bir ilim adamına, fikrî dürüst
lük dışında, fikrî iffet dışında bir beyanı ben yakış
tırmakla çok mazurum, çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var. okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Reformu 

bütçesi üzerinde 6 arkadaş konuşmuş, konu aydın
lanmış olduğundan yeterliğini arz ederim. { 

Gaziantep 
İ. Tevfik Kutlar I 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini dinlediniz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yeterlik önergesinin 

aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. Söz aldığı
nız maksadın hududu içinde kalacağınız şüphesiz
dir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Top
rak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi üze
rinde görüşmeler devam ederken, bir yeterlik öner
gesi verilmiş bulunmaktadır. 

Yeterlik önergesinin hukukî mahiyet ve mesnedi, 
o konu hakkında Yüce Senatonun yeterince berrak
lığa kavuşmasıdır. 

Sanırım ki, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelerde Cumhuriyet 
Senatosu yeterince berraklığa kavuşmuş değildir. I 

j Bir kısım arkadaşlarımız ciddî ithamlarda bulunmuş
lar, bir kısım arkadaşlarımız isnatlarda bulunmuşlar 
ve bir kısmı da sorular sormuşlardır. 

En sonundan başlayayım; Sayın Çelikbaş, bizim, 
Avrupa Konseyinde sosyalist grupa dahil olduğu
muzu bir suç ve itham olarak belirtti. Eksik söy-

I ledi... 
BAŞKAN — Lütfen konuya girmeyiniz Sayın 

Atalay, rica ediyorum efendim. 
S!RRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 

sosyalist grupa biz yalnız Avrupa Konseyinde değil, 
Ortak Pazarda da girdik. Ben, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Parlamentosu Sosyalist Grupuna ilk giren 
ve orada ilk konuşan bir arkadaşınızım. Binaenaleyh, 
ithama maruz kalmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın 
Atalay?.. Siz. bu kürsüden uygulama yapmış bir ar
kadaşımızsınız. Kifayet önergesinin aleyhinde söz al
mış bulunuyorsunuz. Bu sınır içinde kalmanızı hassa
ten rica ediyorum. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — Ben cevap vermi
yorum, diyorum ki, bu şekilde ithamlar vaki oldu. 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün başka yolları, başka 
usulleri var efendim. Lütfen o yollardan ve o usul
lerden söz almayı tecrübe buyurunuz, o konulan iş
letelim efendim. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — İşte bunları ifa
de ediyorum Sayın Başkan, diyorum ki, arkadaşları
mız bu nitelikte isnatlarda bulunmuşlardır. 

BAŞKAN — Konu yeteri kadar aydınlanmamıştır 
i buyuruyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Bu bir gerekçedir, bunu ifade bu

yurdunuz efendim. Bunu genişletmeyiniz lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Cevabını vermiyo

rum Sayın Başkan, niçin girdiğimizi, ne şekilde gir
diğimizi ifade etmiyorum. Diyorum ki, arkadaşımız 
bunu bir isnat niteliğinde ifade etmiştir, konu ber
raklığa kavuşmamıştır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İsnada maruz kalan sayın üyenin 
başvuracağı başka yollar var efendim. Önerge üze
rinde alman söz, buna müsait değildir. Sayın Atalay. 
Lütfen bunun içinde kalmanızı rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşlarımız 
sorular yöneltmişlerdir bize; Sayın Ucuzal, eleştiri, 
ne tür bir belgedir, eleştirinin mahiyeti nedir?.. Bunu 
aşarak «Bu eleştirinin 4 ncü safhasındaki hususların, 

I Anayasanın neresine uygun olduğunu arkadaşlarımız 
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bize söyleyebilir mi?.»' diye bizden açıklık beklemek- ı 
tedir. 

Demek ki, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğı bütçesi üzerindeki görüşmeler yeterince aydınlan- I 
mamıştır. Arkadaşlarımız bizim savunduğumuz konu
larla ilgili olarak bize sorular soruyorlar. 

BAŞKAN — Bunu ifade buyurdunuz Sayın Ata- I 
lay. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Bunu ifade ediyo
rum. 

Bize yine, Parti bildirgemizde kamuoyuna yıllar
ca önce açıkladığımız, savunmasını yaptığımız «Top- I 
rak işleyenindir» hususunun, mülkiyet hakkına teca- I 
vüz olduğunu ve bunun bir sosyalist düzen olduğu 
ifade edilmiş ve «buraya gidiyorlar» şeklinde sorular I 
sorulmuştur. Ve yine bize «Toprak Reformundan Hü- I 
kümet Programında niçin bahsetmediniz?..» sorusu 
açılmıştır. Bunlar ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Bütün bunların hepsinin cevaplan
masına medar olunsun, diye siz yeterlik önergesinin I 
aleyhinde bulunuyorsunuz. I 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İzin verin de siz 
değil, bunları ben ifade edeyim. I 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade buyurur mu- I 
sunuz, bir dakikanızı rica edeyim. 

Sayın Atalay, kifayet önergesi üzerinde söz alıp, 
konu üzerinde konuşmak, parlamentolarda alışılmış 
ve denenmiş bir usuldür. Siz de bu usulü deniyorsu
nuz. Buna tevessül etmemenizi bilhassa rica ediyorum. 
Eğer, Yüce Heyet, sizin «Konu yeterince aydınlanma-
mıştır» mülâhazanıza katılırsa, elbette bunların ce
vaplarını vereceksiniz. Ama, 'kifayet önergesi, bun
lar konuşulmasın, diye verilmiştir zaten. Siz bunları 
konuşursanız bu önergenin maksadının dışına çıkmış 
olacaksınız. Sizden bilhassa rica ediyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben «Toprak işleyenindir»1 ilkemizin gerekçesini an
latmıyorum. Toprak Reformu üzerinde iki ayrı dün
ya görüşü ve anlayışını izah etmiyorum. Gerçekten 
Toprak Reformunda bizim farklılıklarımız vardır, 
bunu anlatmıyorum, diyorum ki, arkadaşım çıkıyor 
«Bunları niçin göstermediniz söyleyebilir misiniz?..» 
diyor. Bunu ifade ediyor. Diyorum 'ki; bunlar açıkça 
gösteriyor ki, Topra'k ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler yeterince berraklı
ğa kavuşmamıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Temcit pilâvı 1 
gibi aynı sözler... I 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal müdahale buyurmayı
nız efendim. Ben yönetiyorum. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Zorla konuşuyor, Mec
lisin kürsüsü zorla işgal edilmez. 

BAŞKAN — Sayın Beler, müsaade buyurunuz 
efendim. 

Sayın Atalay, sizden rica ediyorum, benim istir
hamdan başka, ricadan başka bir aracım yoktur, bir 
vasıtam yoktur. Eğer, kifayet önergesi kabul edilmez
se, bunların hepsine cevap verme imkânınız. Ama, ki
fayet önergesinin sınırları içinde kalmanızı tekrar siz
den rica ediyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, ye
terlik önergesi demek. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, izin ve
riniz lütfen konuşsun. 

BAŞKAN —: Müsade ediniz efendim. Yönetim or
taklık kabul etmez. Ben yönetiyorum efendim. Sayın 
hatiple diyalogumu kurdum. Kendileri lütfedip sınır 
içinde kalacaklar. Sözlerin de sonuna geldiklerini zan
nediyorum. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Yeterlik önergesi 

ne demektir?.. Yeterlik önergesi aleyhindeki görüş ne 
kapsamda olacaktır?... Bunun burada örneklerini çok 
gördük. 

Yeterlik aleyhinde ben burada çıkın sadece, evet 
efendim söylenenler kâfi değildir, daha, çok söylene
cek çok söz vardır, şeklinde basma kalıp iki cümle söy
lemekle size karşı saygısızlık ederim. Size karşı say
gıyı, size karşı savunmayı bana bırakıyorsunuz. Ben 
size, «Niçin yeterli değildir, görüşmeler niçin berrak
lığa kavuşmamıştır» derken elbette bunun nedenlerini 
anlatma zorunluğundayım. Buna dahi tahammül et
miyorsunuz. Ne siz ediyorsunuz, ne de Başkan ediyor; 
ama tahammül edeceğiniz günler uzak değildir. Bir 
kader meselesi, bir gün meselesi; fakat Türk Ulusunun 
vereceği bir vadeye kadar parmaklarınıza, oylarınıza 
pekiyi .beyefendiler. Ama, iki ölümden biri seçilecek; 
ya Harizan ya Ekim... 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini tekrar okutup oy
larınıza sunacağım. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Lehinde 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin yalnız aleyhinde 
konuşulur Sayın Elmas: 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Reformu büt

çesi üzerinde 6 arkadaş konuşmuş, konu aydınlanmış 
olduğundan yeterliğini arz ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini komisyonun ve 
Hükümetin konuşma hakkı ve en son sözün senatörün 
olma hakkı mahfuz kalmak kaydiyle oylarınıza sunu
yorum: Yeterlik önergesini kabul edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler lütfen.. Kabul edilmiş
tir efendim. Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz bir saattir. 
Sayın üyeler, bu bir saatin içine sorulacak suallere 

verilecek cevap süresi de dahildir. Onun için sayın 
Bakan kürsüde konuşmalarını yaparlarken sayın Ba
kana tevcih edeceğiniz sualleri lütfen bir kâğıda not 
ederek bendenize gönderiniz. Ben sayın Bakana intikal 
ettireceğim. 

Buyurunuz Sayın Salih Yıldız. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Konuşmamda mümkün olduğu kadar soğukkanlı 
olmaya ve Yüce Senatonun havasını daha çok sertleş-
tirmemeye dikkat edeceğim. 

Muhterem senatörler; 
Verdiğim müteaddit demeçlerle ve yüce huzuru

nuzda 19 ncu Birleşimde Hükümet adına yaptığım ko
nuşmada, Urfa'da elde edilecek başarı, sadece Urfa 
çapında elde edilecek bir başarı değil, bu kanunun Tür
kiye çapında bir başarısı olacaktır. Urfa'da başarıya 
ulaşması için bütün hükümetlerin, (bundan sonra gele
cek hükümetler dahil) en büyük gayreti göstermeleri 
ve hiçbir gayretten geri kalmamalarını aynı konuşmam
da belirtmiştim. Zira demiştim ki, bu kanuna bağla
nan umatların, Urfa'daki tatbikat dolayısıyle kırılması 
halinde bu kanun Türkiye çapında iflâsı olacaktır ve 
bu kanuna bağlanan umutların Türkiye çapında sön
mesi olacaktır. Bu itibarla hükümetlerin son derece 
dikkatli olmaları ve Urfa'daki başarıyı her ne pahası
na olursa olsun kanun dairesinde sonuna kadar ve 
ciddiyetle takip etmeleri lâzımdır demiştim, 19 ncu 
Birleşimdeki konuşmamda. Ve aynı birleşimdeki ko
nuşmada Sayın Urfa Senatörü Halil Balkıs'ın gündem 
dışı konuşmasına cevaben «Açıkça ifade edeyim ki, 
uygulama bölgesi olarak seçilen Urfa'daki uygulama 
yarıda bırakılmayacak. Zira burada birçok yatırım
lar yapılmıştır ve görevde kaldığımız sürece bu uygu

lamaya bütün imkânlarımızla devam edeceğiz» demiş
tim. Halen de Hükümet olarak bu kanaati taşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu noktada bir hususu, yüce malumunuz olmakla 

beraber belirtmek istiyorum. 
Uygulama bölgesini kim tayin eder? Uygulama böl

gesi Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur. Urfa İli 
de 1973 yılı Kasım ayı başlarında Naim Talû Hükü
meti zamanında Bakanlar Kurulu kararı ile seçilmiş
tir. Binaenaleyh, bunun aksine bir Bakanlar Kurulu 
kararı çıkmadığı sürece Urfa uygulama bölgesi olarak 
devam edecektir. Hâl böyle iken, yok efendim Urfa' 
da uygulama durdurulacakmış. Urfa'daki uygulama 
başka tarafa kaydırılıyor, Urfa'daki uygulama şöyle 
oluyor, böyle oluyor; bu sözlerin hepsi havada kalma
ya mahkûm iddialardır. 

Müsteşarlık tüzelkişiliğe haiz bir kuruluştur, Top
rak Tarım Müsteşarlığı. Kanunun tatbiki için kurulan 
fon Müsteşarlığın emrinde olup, itâ amiri bizzat Müs
teşardır. Denetimi, Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan yapılır. Hükümet gerekli ödeneği bütçeye koyar. 
Müsteşarlık Başbakana bağlıdır, Başbakan veya görev-
lendireciği bir bakan sadece bu çalışmalara nezaret et
mekle mükelleftir. 

Hâl böyle olunca Hükümet olarak bütçenin çok 
zor şartlar altında bağlandığı yüksak malumlarınız ol
duğu halde, Müsteşarlığın istediği ödenek bütçeye kon
muştur ve Müsteşarlığın emrine verilmiştir muhterem 
arkadaşlarım. Bu safhadan sonra başarıya ulaşmak 
geniş çapta Müsteşarlığın ciddî ve hiçbir taviz ver
meden; ama, kanun dairesinde, ciddî çalışmalarına ve 
göstereceği gayretlere bağlıdır. 

Hükümetimiz göreve başladığı günden bugüne ka
dar devamlı olarak Müsteşarlığı teşvik etmiştir ve teş
vik etmeye devam etmektedir. Ne gibi ihtiyaçları var
dır. Başarıya ulaşabilmeleri için, öngördükleri hedef
lere ulaşabilmek için ne gibi ihtiyaçları vardır, diye 
devamlı sormuş ve devamlı takipçisi olmuştur. Sayın 
müsteşarın mutlaka yakınları vardır, dostları vardır, 
Hükümetin bu anlayış içinde olduğunu herhalde ka
bullenecek durumdadır. 

Bu arada umumî bir girizgâh olarak, sayın arka
daşlarımın henüz değindiği hususlara cevap vermeden 
bir girizgâh olarak bir diğer hususa da temas etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz toprağa sarılı olarak büyüdük ve köylü çocu

ğuyuz. Köyün ne demek olduğunu, köylünün ne de
mek olduğunu, toprağın ne demek olduğunu bizzat 
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içinde yaşayarak biliyor ve anlıyoruz. O bakımdan 
Türkiye'de toprak ve tarım reformunun gerek köylü 
için, toprak bekleyen az topraklı veya hiç toprağı ol
mayan köylü için ve gerekse Türk Milleti için taşıdığı 
önemi yakınen biliyoruz. O bakımdan, bizim reforma 
inancımız, doğuştan gelen bir inançtır ve bu doğuştan 
gelen inancı elimize verilen, tatbik etmekle mükellef 
olduğumuz kanunların hudutları içinde tatbik etmek 
de bizim görevimizdir. 

Şimdi de, cevaplara geçmeden önce bir iki hususa 
temas etmek istiyorum. 

Her ne kadar bir partiye mensup isem de Hükü
metimiz kuruluş biçimi itibariyle bir koalisyon değil
dir. Bu bakımdan, partili sıfatıma müteveccih reform 
anlayışıma yönelen ve Sayın Mülâyim'e ait bulunan 
hususlara cevap vermeyi zait telâkki ediyorum. An
cak, bir hususu bilhassa belirtmek istiyorum. 

Gün geçtikçe yavaş yavaş maalesef bir kanaate 
varıyoruz. Sayın Mülayim buraya çıkıyor ve Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına şöyle konuşuyor; di
yor ki, «Bu kanunla reform yapılmaz». Olabilir, ken
di anlayışıdır buna karşı gelmek ve niçin bizim gibi 
düşünmüyorsun demek asla doğru değildir. Saygı du
yarım; kanun anlayışları odur. Birgün çoğunlukla ik
tidara geldikleri zaman elbetteki kendilerine göre bir 
kanun çıkarma imkânına sahip olurlarsa mesele yok. 
Ama önemli olan şu; «Urfa İli, sırf bu kanunun ba
şarısızlığını tescil etmek için kasten seçilmiştir. Bina
enaleyh, Urfa'da başarıya ulaşmak asla mümkün de
ğildir», dediler. Bir kişi de aynı konuşmaya paralel 
olarak demeç veriyor ve cümleler aşağı yukarı birbiri
nin aynı. 

Şimdi hal böyle iken, reforma karşı kimdir. Urfa' 
daki reform uygulamasını başarısızlığa doğru götürmek 
isteyen ve dolayısıyle Urfa köylüsünün bu kanuna 
bağladığı umutları kıran kimlerdir, bunların karşısına 
çıkan kimlerdir, yüce takdirlerinize bırakıyorum?. 

Bu arada Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sa
yın Balkıs'ı da eleştirmek istiyorum. Sayın Balkıs ko
nuşurken kendi kişisel düşünceleriyle grupunun görüş
lerini birbirine karıştırmıştır. Sayın Ucuzal bilâhare 
bunu açıklığa kavuşturmakla şüphelerimizi silmiştir. 
Şöyle ki, Sayın Balkıs, «Urfa'da, şu, şu şartlar yerine 
getirilmedikçe reform uygulamasında başarıya ulaşıla
maz» demiştir. 

Gündem dışı konuşmamda kendilerine cevap ver
dim ve dedim ki, elbetteki reformun başarıya ulaşabil
mesi için başta gelen şart, iyi bir sulama şebekesidir. 

i Muhterem senatörler; 
Teknik elemanlara ya inanacağız, ya inanmayaca

ğız. Ama, inandığımız zaman yüzde yüz isabetli midir, 
inanmadığımız zaman yüzde yüz haksızlık mıdır, bu
nu da bilemiyorum?. Bazen yanıldıklarımız da oluyor. 
Ama, Urfa'daki sulama projesi Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılmıştır ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü birçok ciddî etütlerle yeraltı sula
rından istifade etmek suretiyle reform sahasının su-

J lanabileceğini tespit etmiş ve Müsteşarlık ile bir proto-
I kol yapmışlardır. Halen tatbik edilmekte olan proje, 

Devlet Su İşlerinin hazırladığı ve tatbik ettiği proje
dir. 

I Verilen bilgilere göre yeraltı sularından uzun süre 
yararlanmak mümkün olacaktır ve hatta bunu ispat 
eden, bu hususta delil olarak gösterilen diğer bir 
husus da; komşu ülke olan Suriye'de (ki, aşağı yukarı 
aynı arazi yapısıdır) yıllardan beri yeraltı sularından 
faydalanılmakta ve son derece müspet sonuçlar alın
maktadır. Ama gündem dışı konuşmamda da temas 
ettiğim gibi, elbetteki yeraltı sularından yararlanmak 
bir zaruretin ifadesidir. Arzu edilen, elbetteki Aşağı 
Fırat projesinin bir an evvel gerçekleşmesidir. Hiç şüp
hesiz buna karşı durmak asla akıl işi değildir. Ama, 
o tahakkuk edinceye kadar yeraltı sularından pekâlâ 
yararlanılabileceği ve yeraltı sularının düşünülen ihti-

I yaçları karşılayabileceği, arz ettiğim gibi yapılan ince
lemelerle tespit edilmiştir. Hatta birkaç kuyuyu bizzat 
gördük; umumiyetle 250 ilâ 300 metre derinlikte su 
elde edilmektedir. Bu sular zengin kaynaklara sahip 
oldukları için kendiliklerinden satha 6 metre kalıncaya 
kadar yükselebilmektedirler. Demek ki, monte edile
cek motorlar 6 metrelik bir mesafeden suyu çekecek
lerdir ve birkaç kuyudan elde edilen suyun saniyede 
800 ilâ 850 litre gücünde olduğu tespit edilmiştir, 
muhterem senatörler. Bu çok kuvvetli bir rezervin 
ifadesidir hiç şüphesiz. 

Böylece Sayın Balkıs'a da cevap arz etmiş oluyo
rum. 

! Dün bütçenin tümü üzerinde Millî Birlik Grupu 
adına konuşan Sayın Selâhattin Özgür Beyefendiye, 
reform üzerinde Hükümetimizin gösterdiği titizliği be
lirtmiş olmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 
Keza, Sayın Karavelioğlu'nun gösterdikleri iyi niyete 
ve bize yardımcı, ışık tutacak ölçüdeki konuşmalarına 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu arada Sayın Karave-
lioğlu, 212 nci madde gereğince Müsteşarlıktan istenen 
blgilerin çok geç verildiğini, bu yüzden birçok sanayi 
yatırımlarının aksadığı ve buna bazı müşahhas hadise-
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ler dolayısıyle ıttıla kespettiğini, binaenaleyh Hüküme- j 
tin ne düşündüğünü sordular. 

Gerçekten bu konuda bize intikal etmiş bazı şikâ
yetler vardır. Ben Müsteşarlıktan şifahî olarak sor
dum; verdiği cevap; son altı ay içinde gecikme olma
dığını, en fazla bir veya iki ay bekletildiğini; ama bun
dan sonra daha da hızlı yürüyeceğini ifade ettiler. 
Ama, ben bununla da iktifa etmeyeceğim, bizzat tet
kik edip Sayın Karavelioğlu'na yazılı olarak da cevap ı 
arz edeceğim. •, 

Muhterem senatörler; 
Demin de arz ettiğim gibi, bugün karşınızda güven

oyu alamamış ve istifa etmiş bir hükümet bulunmak
tadır. Ben o Hükümetin üyesi olarak sizlere hitap edi
yorum. Dün Sayın Başbakanın da açıkça belirttikleri 
gibi, bir an evvel Parlamentoya dayalı bir Hükümetin 
kurulmasını canı gönülden istemekteyiz. Ama o tarihe 
kadar da görevimizi büyük bir sorumluluk duygusu 
içinde yürütmeye mecburuz. Yaptığımız bundan iba
rettir, bir nöbet tutmaktan ibarettir ve bu nöbetin en 
kısa sürede son bulmasını (Buna inanmanızı bilhassa 
istirham ediyorum) Bakanlar Kurulunda Başbakan da
hil bütün üyeler istemekte ve bunu sabırsızlıkla bek
lemektedirler. 

Bir husus belki düşünülebilir; Urfa uygulama bel
gesi olarak 1973 yılı Kasım ayı başlarında seçilmiştir. 
Siz Hükümet olarak bu seçimi nasıl karşılıyorsunuz, 
isabetli bir seçim midir, değil midir?.. 

Biz Hükümet olarak bunu muhtelif vesilelerle ko
nuştuk ve bu seçimin son derece isabetli olduğuna 
inandık. Evvelâ şundan dolayı inandık; Urfa'daki ara
zi ve toprak dağılımı son derece gayri âdildir. Gerçek
ten bir kişinin elinde birkaç köy bulunmakta ve vatan
daşın c/'c 90'ından fazlası mülkiyet hakkından mah
rum durumdadırlar. Bu itibarla, bunları, az topraklı 
veya topraksız çiftçileri toprağa kavuşturmak ve top
rak ve tarım reformu tatbikatı dolayısiyle, altyapı ya
tırımları dolayısiyle Urfa'nın kalkınmasını da temin 
etmek bu sayede mümkün olacaktır. Bu itibarla, Sayın 
Balkıs'dan özür dilerim; Urfa'daki uygulamaya karşı 
çıkacağına yardımcı olmalarını rica ediyorum. Çünkü 
Urfa'da başarıya ulaşmak için bütün Urfalıların el ele 
vermesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Mülayim, diğer bir hususa da temas ettiler; 

dediler ki, «O kadar isabetsiz bir seçim yapılmış ve 
kanun o derece yozlaşmış ki, geçen iki yıl içinde de 
esasen bir şey yapılamamıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen iki yıl içinde bir şey yapılamamış ise, istifa 

etmiş bir Hükümetin iki, iki buçuk aylık bir faaliyet 
dönemini ele almak ve bunun üzerinde biraz insafla 
durmak gerekir. Kaldı ki, Müsteşarlık Teşkilâtının en 
ufak bir şikâyeti olamaz, Hükümetimizden. Arz et
tim, kendilerinden hiçbir yardım esirgenmemiştir bu
güne kadar. 

Bir hususa temas edildiği için açıklıyorum ve de
min de arz ettim; 19 ncu Birleşimde yaptığım gündem 
dışı konuşmanın ilgili kısmını aşağı yukarı okumaya 
çalışacağım: 

Kurulması düşünülen kooperatiflerle ilgili 4 numa
ralı bir yayınla karşı karşıya kaldık ve bu yayının der
hal hizmetten kaldırılmasını, kimler tarafından ne 
maksatla hazırlandığını da tahkike başladık. Ben ko
nuşmamın sonunda aynen şunu ifade ettim, bugün de 
ediyorum: «Türkiye Büyük Millet Meclisinin hiçbir üye
sinin ve hiçbir siyasî partinin böyle bir kooperatifkuru-
luşunu tasvip edeceğine en ufak ölçüde ihtimal vermi
yoruz.» dedim. Bugün de tekrar ediyorum. Onun için 
bu yayınla ilgili partilerarası her türlü mücadele ken
dileri bakımından hiç şüphesiz ki, hürmete şayandır; 
ama biz Hükümet olarak böyle düşündük ve dün 
Başbakan burada kendisine tevcih edilen bir soru üze
rine açıkladı ve ben bu görevi Başbakan adına yürü
tüyorum. Başbakan da aynı hususu belirtmiştir. 

Eğer sabrınızı tüketmeyeceksem 1975 yılı içinde 
neler yapmak düşündüğümüzü, daha doğrusu nelerin 
programlandığını kısaca okumak istiyorum; çünkü 
c/c 100 bir ihtimalle inşallah bir an evvel tahakkuk 
eder, bunu tatbik etmek bizden sonra gelecek hükümet
lere nasip olacaktır, ama sırf bilgi sahibi olmanız bakı
mından sunmak istiyorum. 

1975 yılı içerisinde neler yapılabilecektir? 
1. Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde toplam 

579 700 dönüm arazi kamulaştırılaeaktır. 
2. Akçakale ilçesinde 5 900 aileye toprak dağıtı

lacak, toprak ve tarım reformu kooperatifleri kurula
cak, topraksız ve az topraklı aileler yeter gelirli tarım
sal işletmelere kavuşturulacaktır. 

3. Viranşehir ilçesinde 5 390 topraksız ve az top
raklı çiftçiye toprak dağıtılacak, toprak ve tarım refor
mu kooperatifleri kurulacak, çiftçilerin yeter gelirli 
tarımsal işletmelere kavuşturulması gerçekleştirilecektir. 

Bu şekilde, ortalama yıllık geliri 3 200 TL. olan 
köylünün gelir seviyesinin 26 400 liraya ulaşması he
def alınacaktır. Toprak dağıtımından yararlanan çiftçi
ler toprak ve tarım reformu kooperatifleri eliyle bütün 
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tarımsal girdilere ve krediye kavuşturulacaktır. Bu 
amaçla Toprak ve Tarım Reformu fonundan 400 bin 
TL. kredi olarak dağıtılacaktır. 

Urfa ilinde 12 100 hektarlık arazi sulamaya açıla
caktır. Reform bölgesindeki 50 köy elektriğe kavuştu
rulacaktır. Ayrıca Suruç ve Akçakale ilçelerindeki yer
altı suyunu sulama alanlarının elektrifikasyonu için 
Urfa - Akçakale ve Urfa - Suruç enerji nakil hatlarıyle 
bu ilçelerin trafo merkezleri inşaatlarına başlanıp, bir 
kısmı 1975 yılında bitirilecektir. 

Urfa il yolları yapımına devam edilerek 110 kilo
metre asfalt kaplama yapılacaktır. 

Akçakale, Viranşehir, Hilvan, Suruç, Birecik ilçele
rinde toplam 110 köye içme suyu götürülecek, Akça
kale, Viranşehir Hilvan ve Suruç'ta toplam 129 köye 
800 kilometrelik tesviye; 

Akçakale, Hilvan, Suruç Viranşehir, Merkez, Boz
ova, Halfeti, Siverek ilçelerinde de toplam 1 200 kilo
metre stabilize kaplama yol yapılacaktır. 

Reform bölgesinde 15 yatılı bölge okulunun kurul
ması sağlanacaktır. Kimyasal gübre ihtiyacını karşıla
mak üzere 40 bin ton kapasiteli 20 adet gübre deposu 
yapılacaktır. 

Sağlık hizmetleri için 25 adet sağlıkevi ve bir adet 
sağlık ocağının inşaatı tamamlanacaktır. 

1 589 adet paftanın değerlendirme işlemleri yapıla
rak, Urfa ilinin tamamının harita yapımı işi bitirile
cektir. 

Tapulama işlemleri sürdürülmekte olan 42 köyde
ki işlemleri bitirilecek ve 294 köyde tapulama çalışırla
rına başlanacaktır. 

Uygulama alanlarında toprak ve tarım reformu 
kooperatifleri ve üst örgütlerinin kuruluşuna ilişkin 
etüt, proje ve planlama çalışmaları tamamlanarak koo
peratiflerin kurulması gerçekleştirilecektir. 

Uygulama bölgelerinde yeter gelirli tarımsal aile 
işletmeleri haline getirilmeyenlere yan gelir sağlamak 
amacına yönelik girişimler desteklenecek ve bu ailelerin 
tarım dışı sektörlerde istihdamlarına imkân sağlanacak
tır. 

İkinci bir reform bölgesinin tespit ve ilânı için ge
rekli hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. 

Hazine mülkiyetinde bulunan tahsisi yapılmamış 
13 780 000 dönüm arazinin reform bölgesi dışındaki 
topraksız ve az topraklı köylülere kiralanması çalış
maları devam ettirilecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir muhterem senatörler, 
beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz eder saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfederseniz sorulmuş 
soruları okuyacağım, o sorulara da lütfen cevap veri
niz. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) — 
Hay hay efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Toprak Reformu Müsteşarı, kurumu ile ilgili ola
rak basına beyanat vermiştir. Bu beyanat için, 657 
sayılı Yasanın 15 nci maddesine göre, bağlı olduğu 
Bakan yetki vermiş midir? Sayın Bakanın açıklamala
rını istirham ederim. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

BAŞKAN — Sözlü cevap verebilirsiniz, yazılı ce
vap verebilirsiniz; sizin ihtiyarınızdadır, efendim. Bu
yurun sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devam
la) — Efendim, bu hususta bizden herhangi bir tali
mat alınmış veya izin alınmış değildir; dün sayın Baş
bakanın da işaret ettiği gibi gerekli tahkikat yapıl
maktadır efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, ikinci soru
yu okuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını arz ve rica ederim. 

1. Urfa'dan sonra Toprak ve Tarım Reformu 
için Erzurum ili seçilebilir mi veya sıradaki ikinci il 
hangisidir? 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devam
la) — Efendim, biraz evvel 1975 yılı çalışma progra
mını yüksek huzurlarınızda okudum. Burada ikinci bir 
reform uygulama bölgesi çalışmalarının devam ettiği
ni arz ettim. Bu çalışmalar bitmeden ve şu anda belli 
olmadan bunu açıklamak mümkün değildir. O itibar
la beni mazur görsünler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İstirha
mım odur efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Soru cevaplandırıldı mı efendim, cevaplandırıldı 

mı sayın Bakanım? 
DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 

— Evet efendim. Cevaplandırıldı. 
BAŞKAN — Sayın Balkıs, bulunduğunuz yerden; 

size, maksadınızın dışında ve söylemediğiniz sözler is-
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nat edilerek veya o şekilde anlaşıldığına dair bir işare
tiniz oldu. 

Bulunduğunuz yerden lütfen ifade buyurur musu
nuz efendim? 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

Ben evvelâ üzerine basa basa karşısında bulunma-
diğımı beyan ederim. Bana; «karşısında olacaklarına 
yanında olsunlar» şeklinde bir kelâm edildi. Bunu 
izah etmek zaruretini arz ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Kar
şısında bulunsan ne olur yani? 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 
— Efendim, bir yanlış anlama olmuştur. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz sayın Bakan. 
Evet efendim. Yerinizden ifade imkânını bula

mayacak mısınız efendim. İsterseniz buyurunuz. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — İzin ve
rirseniz kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sizinle alâkalı olan 
kısım bitmiştir efendim. Buyurunuz. Teşekkür ede
rim. 

Sayın Balkıs, buyurunuz. Size söylemediğiniz ya 
da kastetmediğiniz bir maksat izafe edildiği şeklin
de bir açıklamanız olacak. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz burada konuşurken üzerine basa basa 

tekrarla karşısında bulunmadığımı ve grup olarak da 
karşısında bulunmadığımızı; ancak tatbikatın yanlış 
ve düzensiz, uygunsuz olduğunu, uygunsuz ve 
düzensiz, bir tatbikat içinde bulunulduğundan ya
kındığımızı arz etmiştim. Sayın Bakan burada benim 
için; «karşısında bulunacağına yanında bulunsan 
daha iyi olur» şeklinde bir kelâmda bulundular ki 
bu yanlıştır. 

Sonra üstü kapalı bir şekilde benim reformun 
karşısında bulunduğumu göstermekteki fayda ne ola
bilir, ne maksat taşıyabilir? Kaldı ki; kendisi icra
attan ne derece memnundur, yapılan işten ne dere
ce memnundur, şu ana kadar ne yapılmıştır? Biz 
burada onu da izah ettik. Dedik ki; «Şu ana ka
dar dört tane kuyu açılmaktan başka hiçbir hare
kette bulunulmamıştır.» 

Üçüncüsü; yine burada buyurdular ki; «Bunun 
bölgesini değiştirmek...» Ben böyle bir teklifte bu
lunmadım. Yani reformun başka bir bölgeye nak
li teklifinde bulunmadım. Urfa'dan nakledin deme-
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dim; ama eğer muvaffak olamayacak ise, muvaf
fak olması mümkün değilse ve bu sulama şekliyle, 
şu haliyle toprak yarın çorakiaşacaksa, daha bü
yük zararlara duçar olmaktansa daha erken dönüş 
mümkün. Bu hem de faydalı olur. Kaldı ki; tuz
lanma dolayısıyle çoraklaşmayı önlemek için artez
yen kuyularının yeterli olmadığını, Fırat Barajının 
yapılması ve bol su ile yıkanması lâzımgeldiğini ve 
reformun tatbikatından ancak ondan sonra bir fay
da hâsıl olacağını arz etmek istemiştim. 

Sayın Bakanın benim beyanatlarımı yanlış anla
mış olduğu kanaatindeyim. Bunu tavzihen ve tas-
hihen arz ediyorum. 

Eğer hakikaten değiştirilmesinde bir fayda varsa, 
birkaç milyar daha sarf etmektense, daha erken de 
dönmek mümkün olabilir ve bu da gayet tabiî nor
maldir. Zaten şu anda reform bölgesinde yani uy
gulama bölgesinde sarf edilmiş büyük bir emek yok. 
Üç beş tane kuyu vardır; işte o kadar. Bu da arz 
ettiğim gibi tuzluluk hali vaki olursa bir işe yara
maz, o da gider. 

Maruzatım bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkanım, araya konuşma girdi. Müsaade 
ederseniz ufak bir sualim var. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Sual kıs
mını da kapatmış olduk, Sayın Kalpaklıoğlu. Ba
kana taalluk eden kısım bitti. Sadece bir tavzih 
yapma ihtiyacı ile ve Tüzüğün ilgili maddesine daya
narak söz istediler. Bendeniz de vermiş oldum. 
Özür dilerim efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Özür 
dilerim. Muhterem arkadaşlarım, üç sefer kürsüye 
gelerek «kâfi derecede su yok» dediler. Sayın Ba
kan su var iddiasında bulundu. İstirhamım şu; su 
var ise saniyede 800, veya 1 000 litre su akıttınız mı, 
bu suyun daimîlik vasfı var mı? Yoksa su bir an 
çıkıyor da ondan sonra olduğu yerde mi kalıyor. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, teşekkür ede
rim. 

Sayın Bakan, lütfen bulunduğunuz yerden ifa
de buyurunuz. Kısa olarak; sadece her hangi bir 
konu kapalı kalmasın mülâhazası ile buyurunuz efen
dim. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Sayın Başkanım, benim sözlerim bir öl
çüde belki yanlış anlaşılmış olabilir. Kendileri tav-
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zih ettiler. Ben gündem dışı konuşmalarını esas al
mıştım, esasında kastım oydu. Gündem dışı ko
nuşmasında böyle konuşmuşlardı. O bakımdan 
mesele tavzihe kavuşmuştur. Söyleyecek başka bir 
şey yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil

letvekili) — Sulama konusunda emrediyorsanız cevap 
vereyim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Kalpaklıoğlu için 
mi efendim? 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Cevap lütfediniz, lütfen kısa olsun. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Kısa arz edeyim. 

Efendim, demin de arz ettiğim gibi Devlet Su 
İşlerinin yaptığı etütler var. Planlanan programa 
göre 1977 yılı sonuna kadar açılacak kuyu sayısı 
700 olacaktır. Bugüne kadar açılan kuyu 30 civarın
dadır. Bu kuyuların hepsinden, demin arz ettiğim 
gibi çok kuvvetli suların çıktığı tespit edilmiştir; 
yani kuyular açılmış, hazır. Sadece motorları pek 
yakında monte edilecek. Durum bundan ibarettir 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, cevap olmadı. 80Û veya bin litre su çı
kabilir; fakat tatbikatta sucular bilirler, birazcık su 
çekilir, birkaç saniyede su biter. Bir de motor asıl
dıkça saatlerce çalışsa da yine de devamlı motor su 
çeker. Hangisindendir diye sual sordum. Bu tecrü
be ile sabittir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kalkaplıoğlu. 
Sayın Bakan, suallerini açtılar, siz de lütfen ce

vaplandırınız. 
DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil

letvekili) — Arz edeyim efendim. 
Efendim, ben konuşmamda da arz ettim, hatta 

bir hususa da temas ettim. Dedim ki; «yeraltı sula
rından istifade etmeden evvel, böyle bir şey düşün
meden evvel teknik elemanlara, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne gerekli etütler yaptırılmıştır.» 
Hattâ şöyle bir şey de ilâve ettim; «Teknik eleman
lar bazen insanı yanıltır, bazen de yanıltmaz.» Ama, 
her halükârda İnşallah yanılmayız. Bugünkü durum 
bundan ibarettir ve onlar bu su ile uzun süre bu 
arazilerin sulanabileceğini ifade etmektedirler efen
dim. Bilgimiz buna dayanmaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Son söz... 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın Baş

kanım bir sual sorabiilr miyim? 
BAŞKAN — Estağfurullah. Sual mi efendim? 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İmadettin Elmas, 

yerinizden buyurunuz. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sualim 
bir açıklama şeklinde olacak. Yapılan altyapılar ka
mulaştırma yapıldıktan sonra mı yapılacak, yoksa 
kamulaştırmadan önce, evvelâ altyapılar yapılmak 
suretiyle bilâhara kamulaştırmaya mı gidilecektir? 
Bu suali sormamın sebebi, eğer altyapı daha evvel 
yapılıyorsa, kamulaştırma daha sonra yapılacaksa 
Hazine zarar edecektir. Bunun için kamulaştırma
nın daha evvel yapılmasını, ondan sonra altyapının 
yapılmasını ve tevzinin daha sonra yapılmasını arzu 
ediyorum. 

Bunun nasıl yapıldığını soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Salih Yıldız, buyurunuz efendim. Sayın 

İmadettin Elmas'ın sorusuna cevap lütfediniz. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Konuşmamda arz etmiştim. Kamulaştır
maya içinde bulunduğumuz yıl içinde ve pek yakın
da başlanacaktır. 

Bugüne kadar birçok altyapı yatırımları yapıldığı
na göre demek ki altyapı yatırımları kamulaştırma
yı beklemeden yapılmaktadır efendim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bu Dev
letin zararınadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sual cevaplandırılmıştır. 
Son söz senatöründür. Sayın Ziya Ayrım, buyu

runuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz sırasını 
bana vermişti. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım son söz hakkını 
Sayın Hazerdağlı'ya vermiş bulunuyor. 

Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Toprak Reformu Müsteşarlığı Bütçesi üzerinde 
konuşmalar yapılırken sayın senatörlerden bazıları 
Toprak reformunun yozlaştırıldığını, kuşa çevirildi-
ğini söylediler. 
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Bu sözler Toprak Reformu tasarısının Meclisleri
mize geldiği tarihlerden beri sol canipten mütemadi
yen söylenmiş sözlerdir; ama bilimsel, daha doğrusu 
bir bilim adamı olarak bu işi çok iyi bilmesi lâzım 
gelen ve fikrinden merakla istifade etmeyi bekle
diğim bir senatörün, bu toprak reformu üzerinde «yoz
laştırılmış, kuşa çevrilmiş» demiş olması beni düşün
dürdü. Ben beklerdim ki, bir bilim adamı olarak, 
nasıl yozlaştırılmış, hangi safhalardan geçmiş olduğu
nu ifade buyursunlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bununla da yetinmeyerek bizler hedef tutularak, 

toprak reformundan kaçmak için Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrıldığımız gibi, tecavüz ve tasallutlarda 
bulunmuşlardır. Ben bilim adamı gözüyle gördüğüm 
arkadaşımdan bunu beklemezdim. Bu canipte saldır
ganlar var, bu kendisine düşmezdi. Kendisinden bilim 
bekliyordum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir grupu istih
daf ederek konuşmayınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bilim bek
lerdim, burada mütefeyyiz olmak isterdim; ama buna 
nail olamadım, üzüldüm. Şunları hatırlatmak isterim: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, toprak reformu bu Meclislerden çıkarken, 

esasen Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmıştık. Ar
kadaşım tabiî kontenjandan gelmiş, parti mücadelesin
den gelmemiş olduğu için bunları tetkik etmemiş ola
bilir; ama ben beklerdim ki, bundan evvelki konuşma
ları, o zamanlar kendileri senatör olmadığı için, tet
kik buyursunlar. Bir şeyi daha bilmeleri lâzım ge
lirdi; bizim Toprak Komisyonunda mücadele ettiği
miz zaman, kendilerinin o zamanın Devlet Bakanı 
Karaosmanoğlu'nun yanında bulunduklarını ve bizim 
bu mücadelelerimizi bilmeleri lâzım gelir zannediyor
dum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Biz toprak reformu münasebetiyle Tutanak Der
gisinin 76 ncı Birleşim 21 . 6 . 1973 tarihli zabıtla
rında, toprak reformu üzerindeki konuşmalarımız mey
dandadır. Bu konuşmalarımız, sizin bugün söylekile-
rijı izden çok ilerdedir. Esasen bu toprak reformu önü
müze geldiği zaman, devrin Devlet Bakanı Saym İl
han Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisinin yapmış ol
duğu tasarıdan daha ileri bir tasarı olduğunu, toprak 
normları itibariyle onlardan daha az olduğunu söyle
mişlerdi. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bizim konuşmalarımız burada, bu konuşmalarım

la sizin vakitlerinizi alacak değilim. Yalnız, bir iki 
pasaj okumama müsaade buyurun; 

«Türkiye'de toprak mülkiyetinin bir özelliği vard-
dır. Vatanı büyütmek mümkün olmadığına göre, bu 
vatanda yaşayan insanlar bu topraklardan rızklarını 
beklediklerine göre, toprak mülkiyeti diğer mülkiyet
ten ayrı özellik taşımaktadır. Bir kimse kendi mül
künün; arsasının üzerine bina yapabilir, kat üstüne 
kat çıkabilir. Fakat toprak büyütül em ez..» gibi de
vam ediyorum. Ondan sonra, «Feodal kalıntısı top
rak düzeninin Türk insanının özgürlüğünü, geri kal
mışlığını etkilediğini..» söylüyorum. «Toprak mülkiye
tinin mukaddes olduğunun, eskimiş olduğunu, bunun 
yerine işletmeciliğin gün geçtikçe hâkim olduğunu...» 
bu konuşmalarımda ifade ediyorum. 

Arkadaşımız bütün bunları okurlarsa, bizim top
rak reformunda kendilerinden ayrı değil, belki ken
dileri gibi düşünmediğimiz olabilir; ama toprak refor
munun Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir toprak re
formu olduğunu söylemiş bulunmaktayız. Burada da 
beyan ve ifade etmişiz, mutlaka bu toprak reformunun 
mükemmel bir kanun olmadığını, bunun da olumlu 
ve olumsuz yanları bulunduğunu; Olumsuz yanları 
da Türkiye'nin jeolojik yapısından ileri geldiğini. 
(Biraz evvel Sayın Bakanın da birçok tartışmaya se
bep olduğu gibi), sulu ve susuz toprağın tarifinin Tür
kiye'de nasıl olacağının belli edilmemiş olduğu, ger
çekten güç bir konu olduğunu, sulu toprakla, susuz 
toprağı tayin etmek çok güç bir konu olduğundan, bu 
zaruretlerden olumsuz yanları da bulunduğunu ifade 
ermişiz ve o vakit Sayın Cmhuriyet Halk Partili arka
daşlarıma demişim ki; bir öneriniz varsa getirin bu
raya, şu sulu, susuz toprağı tayin edebilelim. Dev
letin suladığı toprak mı sulu topraktır, nasıl toprak 
sulu topraktır, diye bunları ifade etmişiz. 

Bu kanunun olumsuz yanlarından biri de; gerçek
ten modern işletmelerin tayininde suiistimaller olabi
leceğini, bunu tayin etmekte güçlükler doğabileceğini 
ifade etmişiz. Bugün her kanun geldiği zaman olum
suz yanları vardır. Ben Sayın Profesörden beklerdim 
ki; bu Türkiye'de büyük bir aşamadır, Türk Milleti
nin hepimizin yıllardır beklediği bu kanun büyük bir 
aşamadır. 1924'ten beri Türkiye'de toprak reformu 
bir konudur, Türk Milletinin en büyük konusudur. 
Toprağın düzenlenmesi, bu bir aşamadır, bunun ek
sikleri uygulamada belli olacaktır. Eksikleri ne ise 
meydana çıkacaktır, tüm kanunlarda olduğu gibi, 
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bu da düzeltilecektir. Bunu beklerdim ve şu yönde 
düzeltilmesi hususunda öneriler vermesini beklerdim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz bunları buralarda konuştuğumuz zamanlar, sa

yın arkadaşımın toprak reformu konusunda herkese 
hazır elbise giydiren bir bilim adamı olarak istihdaf 
konusu olduğunu da biliyoruz. Kimsenin şahsını hedef 
tutmuyorum. Herkese hazır elbise, herkesin falandan 
hazır elbise giydiğini, onun için toprak reformu ko
nusunda bir tarafın bilgilerinin bundan ileri gitme
diği buralarda bir istihza konusuydu. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Ulu orta, gelişigüzel toprak reformu sebebiyle ay
rılmışlardır gibi saldırıların bilim adamına yakışma
dığını takdir buyurursunuz. Biz Toprak Reformunun 
savunucusuyuz, iddiacısıyız, uygulayıcısıyız, kanunu 
çıkancısıyız. Biz bunları yaptığımız zaman, siz bir 
partinin kontenjanından acaba nasıl olurda girerim 
gibi, süklüm püklüm işlerin içindeydiniz. Biz bunları 
savunduk, yaptık, meydana getirdik, bugün uyguluyo
ruz ve uygulayacağız. Siz iktidara geldiğiniz zaman 
biz toprak reformunu yapacağız dediniz, kalem ba-
tırmadınız. Biz taviz verdik Millî Selâmet Partisine 
dediniz. Bu tavizleri vere vere bir gün yolunuzdan 
ayrıldınız, ayrılacaksınız, siz yolunuzdan ayrıldığınız 
için biz de sizden ayrıldık. Gerçek sebebi budur, bunu 
siz bilmezsiniz, bunu arkadaşlarımıza sorunuz, saldırı 
size düşmez, sizin canipte çok saldırganlar var. lüt
fen o işi onlara bırakınız. 

Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Cumhuriyet Halk 

Partisi yolundan ayrılmaz, Atatürkçüdür. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sataş
ma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Saym Mülayim, yerinizden ifade buyurun efen

dim, hangi konuda söz istiyorsunuz? 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Hüseyin 

yoldaş. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk ve Sayın Hazerdağ-

lı sizden rica ediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Mülayim. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sayın 

Hazerdağlı, benim konuşmamda bu kanunun niçin 
yozlaştığını belirtmediğimi ve bilim adamlığımdan bir 
nevi istihza yoluyle bahsetti. Bunu sataşma kabul 
ediyorum. Müsaade ederseniz niçin yozlaşmış olduğu
nu izah edeyim. Aynı zamanda arkadaşlarımızın gerek 

Komisyondaki çalışmalarında da bilim adamı olarak 
hareekt ettiğimi belirtmeye çalışayım. 

BAŞKAN — Sayın Mülayim ifade buyurdu
ğunuz noktalarda, sataşma konusu nedeniyle söz isti
yorsunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — C. H. P. Atatürk
çü yoldadır. Bu yolda devam etmeyenler, lokomotif 
vagonları gibi dökülüyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen solcusun. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Atatürkçü sol

culuğumla iftihar ediyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Bir 

de benim kontenjandan gelmemle de.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

Baştan ifade buyurdunuz sözler bir sataşma anla
mı ve maksadı istihdaf etmiyordu. Ancak, sizin, sük
lüm püklüm, kontenjandan gelme yolları aradığınız 
konusunu sataşma kabul ediyor, sadece bu sınır için
de kalma kaydı ve ricasıyle size söz veriyorum. Bu
yurunuz efendim. 

Çok rica ediyorum, sadece bu sınıf içinde kalmanız 
kaydıyle söz verdim efendim.. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Sayın Hazerdağlı konuşmasında, benim bilim 
adamı olmama istihza yoluyle bahsettiler ve aynı za
manda toprak reformu hakkındaki bütün çalışma
larımı, kontenjandan Meclise girmek için bir yol ola
rak kullandığımı söylediler. 

Önce şunu belirteyim ki, kontenjandan milletve
kili veya senatör olmak küçültülecek bir şey değildir, 
kanunî bir haktır. Aramızda kontenjandan girmiş ar
kadaşlar vardır, Millet Meclisinde vardır veyahut 
Cumhurbaşkanı kontenjanından seçilmiş arkadaşlar 
vardır. Bunlar Anayasamızın ve Seçim Kanunlarının 
verdiği bir haktır ve Parlamentoda belirli konulardaki 
uzman arkadaşlarımızdan gerek Parlametonun ve ge
rekse partilerin yararlanması için konulmuş bir yol
dur. Bunun istihza edilmemesi gerektiği kanısındayım. 

Kaldı ki, ben bir bilim adamı olarak, 1965'ten 
itibaren belirli, memleket için tarımın gelişmesi için 
yararlı gördüğüm konularda çalıştım; büyük emekle
rim vardır, kitaplarım vardır; belki görmüşlerdir. Be
lirli fikirleri oluşturdum. Bütün bu 'çalışmalarım so
nucunda hiç bir zaman süklüm püklüm olmadım. 
Partim bana, Parlamentoda yararlanmak üzere yer 

? vermiştir. Üniversitedeki görevimin de aynı derecede 
! şerefli olduğuna her zaman inanıyorum; çünkü üni-
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ver siteden geldim. Parlamento üyeliği kadar üniversite 
üyeliğinin de şerefli olduğuna ve burada da faydalı 
olacağıma inanıyorum. Ben buraya hiç bir zaman 
süklüm püklüm gelmedim. Bu sözü bir nevi iade edi
yorum. Diğer.. 

BAŞKAN — Sayın Mülayim, lütfeder misin? Sa
taşma kabul edilen hususun sınırları içinde kalarak 
cevap lütfettiniz. Bunu aşmamanızı, taşmamanızı rica 
ediyorum efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Yal
nız bir noktayı daha arz etmek istiyorum. O da, bi
lim adamlığımla ve kontenjandan gelmemle ilgili. 

Sayın Hazerdağlı, ben bu tasarının, bu kanunun 
hazırlanmasında Komisyonda çalıştım. O zaman baş
bakanlık yapmış sayın arkadaşlarımız ve Sayın Erim 
bilirler. Namuslu olarak çalıştım ve birçok noktaları 
belirttim. Kanunun hazırlanmasında toprak reformu 
kooperatiflerine bütün emeğimi verdim diyebilirim. 
Yalnız, çalıştıktan sonra biz tasarıyı teslim ettik ve 
Hükümet (Benim iddiam odur zaten) yozlaştırdı. O 
zaman bir bildiriyle yozlaştığım ve bunları açık açık 
hatta gazetelerde yazarak izah ettim. Ben demin bu
rada fazla vaktinizi almamak için bunları belirt
memiştim. 

BAŞKAN — Sözleri buraya taşırmayınız, rica 
ediyorum efendim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Ha
len başka bir fırsatla da bu kanunun niçin yozlaşmış 
olduğunu izah edebilirim. 

Nitekim, iki senelik uygulamadan hiçbir şeyin 
yapılmamış olmasını, hiç bir şey yapılamaması da 
yozlaşmış olduğunu gösterir kanısındayız. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim, lüt
fettiniz Sayın Mülayim. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Biz pek tabiî 
bunu bekliyorduk. Sizin kontenjandan gelmeniz na
sıl bir haksa, bizim de fikrimizi savunmamız bir hak
tır. Ben sizden istifade etmek için bekledim, yazıklar 
olsun. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kanunu 

tasarısı üzerinde gruplar ve şahıslar adına yapılan 
uzun konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, tümü üzerindeki konuşmalardan sonra 
maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığına, 1975 malî yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (904 270 600) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

TOPRAK VE TARIM REFORMU 
MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 11 755 280 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım reformu uy
gulamaları 892 440 120 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 75 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Birinci 
madde (A) işaretli cetvelle kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (904 270 600) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir Lira 

2 Vergi dışı gelirler 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 904 170 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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İkinci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1975 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Dördüncü mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1757 sayılı Kanunun 201 nci maddesi 
gereğince T. C. Ziraat Bankası nezdinde açılan 
«Toprak ve Tarım Reformu Fonu»na Genel Bütçeden 
ödenmesi gereken meblâğ, 1975 malî yılı için Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine bu amaç
la konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Okunan Beşinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Be
şinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. Kupalar gezdirilsin. 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kanun 

tasarısı üzerindeki müzakereler bitmiş ve açık oya 
sunulmuştur. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına tahsis 
olunan paranın millet hayrına ve yararına sarfedil-
mesini ve milletimiz için iyi neticeler vermesi temen
nisiyle kutlu olmasını dilerim. 

Sayın Bakan, teşekkür zımnında bir şey buyura
cak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Yüce Senatoya teşekkürlerimi arz etmek
le iktifa ediyorum. 

BAŞKAN — Hayırlı olsun efendim. 

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesine geçi
yoruz efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
Danıştay Başkanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 

gruplar adına söz almış sayın üyeleri arz ediyorum: 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh

met Feyyat, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hüse
yin Avni Göktürk. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Feyyat?. Yok. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin Avni 
Göktürk.. Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun söz 
hakkı mahfuzdur. Buyurunuz Sayın Göktürk. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; 

Danıştayın 1975 malî yılı Bütçesinde Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulundaki müzakeresi sırasın
da Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimi, tenkid ve 
temennilerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Eski ve tarihî adiyle «Şûrayı Devlet» bir manada, 
Devlet Meşveret Meclisi, Danışma Heyeti demektir. 
«Şûra» kelimesi, yüksek malûmunuz olduğu üzere 
Arapça bir kelimedir. Şûra; meşveret, istişare, müste
şar gibi birçok kelimeyle aynı kökten gelir. «Şûra» ke
limesinin lügat mânası, bir heyet mânasını ifade eder. 

Bu müessese, Anayasa ve kamu kuruluşları kar
şısında ve devlet yapımızda; birleşmiş bir idarî kaza 
rolünü oynamakta olan heyet, kurum mânasına gel
mektedir. Danıştay, yani Şûrayı Devlet; bu isimle 
imparatorluk devrinde 1 Nisan 1868 tarihli ferman
la Divanı Ahkâmı Adliye ile beraber kurulmuş, 10 
Mayıs 1868'de fiilen açılarak çalışmalarına başlamış
tır. Bu hesaba göre Danıştay bir asrı mütecaviz bir 
geçmişe sahiptir. Bundan dolayı hatta bu müessese 
yüzüncü yıldönümünü idrak ettiği 10 Mayıs 1968 ta
rihinde bir kutlama bayramı yapmış ve bu münase
betle de kabarık bir kitap neşretmiştir. Bu kitap; içe
risinde Danıştayı ilgilendiren birçok makale, etüt, araş
tırmayı ihtiva eyleyen hacimli bir kitaptır. Garp'da 
usulüne • uygun olarak yapıldığı gibi, bizde de yük
sek malûmları olduğu üzere, bu nevi gelenekler ya
vaş yavaş yerleşmektedir. 
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Bu yüksek idarî mahkeme hakkında 1961 tarihli 
Anayasamızda gayet esaslı prensip hükümleri vardır. 
Ezcümle, Anayasamızın 140 ncı maddesi; Danıştayın 
kuruluş, işleyiş, yargılama ve daire başkanlarının se
çimi usulü, mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, 
hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte iler
lemeleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması, 
disiplin cezası uygulanması; tıpkı mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlerin teminatı esaslarına göre tan
zim edilmiş, kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Danıştayın teşkilât ve görevleri 31 . 12 . 1964 ta
rih ve 521 sayılı Kanunla şöyle düzenlenmiştir: İdarî 
uyuşmazlıkları ve davaları görüp halletmek, Bakan
lar Kurulunun gönderdiği kanun ve tasarılar hakkın
da mütalâa bildirmek, tüzük tasarılanyle imtiyaz söz
leşme ve şartlaşmalarını incelemek, Başbakanlık ta
rafından gönderilen her türlü işler hakkında mütalaa 
beyan etmek ve gerek 521 sayılı Danıştay Kanununun 
ve gerekse diğer kanunların gösterdiği sair işleri yap
mak vazifesiyle yükümlü bir müessesedir. 

Bununla beraber, 20 . 9 . 1971 tarihli, 1488 sayılı 
Kanunla Anayasada yapılan tadillere uygun olarak 
Danıştay Kanununda da bazı' değişiklikler yapılması 
icap etmiştir. Gerçekten, hem bu Kanunun geçici 14 
ncü maddesi, hem de 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen madde
leri uyarınca bu tadiller zarurî, zorunlu görülmüştür. 

İşte bu mecburiyetle ve hem de 8 yıllık uygulama
da görülen aksaklıkları da bertaraf etmek üzere 1740 
sayılı Kanun izhar edilerek 26 Haziran 1973 tarihin
de yürürlüğe konmuştur. Anayasada yapılan bu deği
şiklikler arasında isabetli olanlar mevcut olmakla 
beraber, kanaatimce bazılarının da hukuk ve devlet
teki kaza vahdeti prensibi, adalet birliği ve eşitliğinin 
zarureti bakımından doktrinde mahzurlu sayıldığına 
işaret edemeden geçemeyeceğim. 

Ezcümle, Anayasanın değişik 140 ncı maddesiyle 
asker şahısların Danıştayın idarî denetiminden çıkarı
larak, bu denetimin bir Askerî Yüksek İdare Mah
kemesine verilmesi pek isabetli olmamıştır. Bu Askerî 
Yüksek İdarî Mahkeme malumunuz olduğu üzere, 
4 . 7 . 1972 tarih ve 1602 sayılı Kanunla kurularak 
halen vazifesine devam etmektedir. 

Danıştay bugün; 10'u idari davalara ve 3'ü idarî 
işlere bakmak üzere kurulmuş olan 13 daireden oluş
maktadır, ayrıca dava daireleri birleşerek Dava Daire
leri Genel Kurulunu, idarî daireler birleşerek İdarî 
Daireler Kurulunu, bütün Danıştay daireleri birleşerek 
Danıştay Genel Kurulunu ve İçtihatları Birleştirme 

Kurulunu teşkil etmek üzere birtakım toplu kuruluş 
ve heyetleri ihtiva eder. 

Burada ayrıca belirtmeye mecburum, bugünkü 
Danıştay'ımız bu 13 dairesiyle ve çok kalabalık bir 
kadro ile teraküme mani olamamaktadır ve günlük 
ihtiyaçları tamamıyla karşılamakta güçlük çekmekte
dir. Bu husus hakkında vereceğim küçük bazı rakam
ların pek anlamlı olduğunu sanırım. Meselâ, 1968 
yılında dava dairelerindeki devir sayısı 26055 iken, bu 
rakam giderek mütemadiyen artmış ve 1974 yılında 
takriben iki misline baliğ olmuştur. Aynı suretle, idarî 
dairelerde 1958 yılındaki devir adedi 416 iken, 1974 
yılında bu devir sayısı birkaç misline baliğ olmuştur, 
Bu durum karşısında maalesef hepimizin yapabildiği
miz yegâne şey, alabildiğimiz en iyi tedbir; Danıştaya 
daire ilâve ederek, kadroyu şişirmekten ibaret kal
mıştır. Böylece, kadro kabardıkça ve müessese şişkin 
hale geldikçe, işlerdeki teraküm de aksine çelişki 
eseri olarak mütemadiyen çoğalmış; yani birikme mü
temadiyen çoğalmış ve gelecek yıllarda da devir mü
temadiyen artma istidadını göstermiştir. Bir kere, bu 
kadar büyük kadrolu Danıştay, bu kadar kalabalık 
bir rutin, hiç bir memlekette yoktur. 

Sonra, çoğalan işleri yenmenin, her halde çok da
ha akılcı, rasyonel, idari, bürokratik, işbölümcü ilâ-
hir tedbirleri olsa gerektir. Bu nevi tedbirlerin bir 
kısmını bundan evvelki konuşmalarımda da bilvesile 
arz ettiğim gibi meselâ, altkademe idare mahkeme
leri teşkili gibi, Danıştayın yetkisi- içinde bulunan 
bazı meseleleri tecrit etmek, ayırmak gibi birtakım 
tedbirler hemen akla gelir. 

Vakıa, bunun yapılması için Danıştay'da ve bu 
tedbirlerin almması için de Danıştayda öteden beri 
iyi niyetli birtakım gayretler, projeler, hazırlıklar olur: 
ama nedense bu bir türlü fiile çıkamaz. 

Burada Yüksek Heyetinizi Danıştay dosyalarının 
girdi ve çıktısı ile işgal edecek ve geniş istatistik ra
kamları ile ayrıca yoracak değilim. Yalnız burada şim
di kanaatimce önemli saydığım bir nokta üzerinde 
kısaca durmak istiyorum. Bu mühim nokta, Danıştay 
kararlarının bünyesi, muhtevası, niteliği bakımından 
değerlendirilmesi keyfiyeti olacaktır. 

Gerçekten bu kurumun tutum ve davranışının 
ve bazı kararlarının zaman zaman objektiflik ve hu
kukîlik niteliğinin tartışma konusu olması keyfiyeti
dir. Matta sanıyorum ki, bu görüşten hareketle askerî 
idarî kazanın Damştaydan ayrı bir kaza sistemi olarak 
kanunî bir statüye bağlanması her halde aynı anlayı^n 

[ ve görüşün fiilî tezahürü ve itirafı şeklinde yorumla-
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nabilir. Bu noktayı evvelki yıllarda da işaret etmiştim. 
Yukarıda da biraz evvel temas ettim. 

Gerçekten, idarî kazanın böylece insanları, vatan
daşları, Türk insanını; asker - sivil diye ikiye böl
müş olması idarî kazadaki birlik» vahdet prensibine 
sarahaten, ilmen aykırıdır ve bunun böyle olduğu da 
sanırım izahtan varestedir. Çünkü, bu suretle bir bü
tün olan ve nitelik bakımından birbirinden farksız 
olan vatandaşlar, insanlar hakkında bir ölçü takdirine 
ve tatbikine dayanan adalet tevzii işi iki müessese ta
rafından; yani iki ayrı hukukî takdir ölçüsüne bağ
lanmış oluyor. 

Ayrıca, Danıştayımızın öyle işlere de müdahale 
ettiği görülür; etmemesi lâzım geldiği birtakım işlere 
de müdahale ettiği görülür. Bu işlere karışması, şimdi 
arz edeceğim, hem cemiyetin yararına ve hem de sos
yal ve hukukî esaslara ve maslahata aykırı sayılmak 
gerektir. Meselâ bgün Danıştay'ımız öğretim işine ka
rışır, öğrenim ve eğitim işlerine karışır, belediye, es
naf, tarife işlerine, öğretmen - talebe ilişkilerinden do
ğan disiplin meselelerine, talebenin aldığı numaralara 
müdahale eder; etmek yetkisini kendisinde bulmakta
dır. Kanaatimce bunlar asla caiz değildir. Bunlar mut
laka önlenmeli. 

Bu sözlerle Danıştayın görev ve yetki bakımından 
bir reorganizasyona tabi tutulmasına mutlak ve za
ruret olsa gerektir. Böyle bir yeni teşkilâtlandırma sı
rasında Danıştayın her türlü kurallarındaki aza sa
yısının da çoğunluğunun seçkin hukukçulardan seçil
miş olması; yani karar organlarındaki hukukçu ço
ğunluğunun sağlanması kanaatimce işlerin ve karar
ların daha salim mecraya sokulması için uygun ola
caktır. 

Böylece, Danıştay kararlarındaki hukukîlik ve arz 
ettiğim objektiflik niteliği daha emniyetle sağlanmış 
olacaktır. Yani bu tedbirlerle tatbikatta Danıştay ka
rarlarının müspet hukukumuzun lâfzına ve ruhuna 
uygunluğu daha isabetli şekilde elde edilmiş olmakla 
adalet fikrinin tecellisi temin edilmiş olur ve huku
kun üstünlüğü prensibi üzerinde tartışma eğilimi aza
lır ve kanunlarımızın müessiriyeti, etkinliği de daha 
ciddî surette tahakkuk eder. 

Şimdi, Danıştayın bütçesi üzerinde birkaç söz söy
lemek istiyorum. Danıştayın 1975 yılı Bütçesi 65 mil
yon 255 bin lira olarak teklif edilmiş; buna Bütçe ve 
Plan Komisyonunda bir miktar ilâve yapıldı; 35 bin 
lira kadar bir ilâve yapıldı ve bu suretle de bütçe 65 
milyon 285 bin liraya baliğ olmaktadır. Böylece bağ
landı. Geçen yılın bütçesi halbuki 58 milyon küsur

du Demek ki, Danıştay Bütçesinde epeyce bir artış 
var. Bu artışın nispeti de, mukayese için arz ediyo
rum, yüzde 12,4'tür. 

Yatırımlara gelince; müessese zaten bir yatırını 
müessesesi değildir. Yüksek malumunuz olduğu üze
re Danıştayın bir binası vardır, uzun yıllardan beri 
inşa halinde bulunan bir hizmet binası. Bu bina için 
her halde umarım ki bu sene bitirilmek için gerekli 
tedbir ve tahsisat eldedir, vardır tahsisatı. Bunu Ba
yındırlık Bakanlığı kullanmaktadır, bu tahsisatı ve o 
binanın inşasını yürütmektedir. Danıştay halen bir 
özel binada 700 bin lira kira ile kiracı bulunmaktadır. 

Geçen yıl bütçesinin uygulanmasına gelince; bu 
cari yılda çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneklerin 
kullanılmasında tasarrufa riayet edilmiş ve burada 
dikkati çeken hiç bir mesele yoktur. Hizmet kadro
ları tamamdır, rutin hizmeti aksatacak bir husus da 
yoktur. 

Danıştay Bütçesinin bu müesseseye ve memleketi
mize hayırlı olmasını diler, Yüce Senatoya saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Mehmet Feyyat. Buyurunuz Sayın Feyyat. 

C.H.P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1 Nisan 1868 tarihli bir irade ile (sayın hocamı
zın da belirtikleri gibi) Divân-ı Ahkâmı Adliye ile 
birlikte kurulan iki ay sonra 107 nci yılını idrak ede
cek. eski adı ile Şurayı Devlet, yeni adı ile Danışta
yın Bütçesi üzerinde grupumuz adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Anayasamızın 140 ncı maddesinde Danıştayın ku
ruluşu, fonksiyonu, daire başkanlarının seçimi, hâkim
lerin atanma ve nitelikleri ve sair işleri ve kanun söz
cülerinin statüleri açık ve seçik bir şekilde hükme bağ
lanmış ve askerî idarî kaza yetkisini de tefrik ederek 
Danıştay yerine, kanunla kurulan yeni Askerî İdarî 
Mahkemesine verilmesi emredilmektedir. 

521 sayılı Kanunla Danıştayın yapısı ile görev ve 
yetkileri ayrıca teferruatı ile saptanmıştır. 10 Dava 
dairesi ile, üç de idarî işlerle görevli olmak üzere 
ceman 13 daireden ibarettir. Geçmiş yılların ve yılı
mızın diğer konuşmacıları gibi, bu Yüce Kuruluşun 
tarihini, yapısını ve fonksiyonunu teferruatıyla arz et
meye gerek görmüyorum. Zaten tekrardan ibaret ola
cağı düşüncesindeyiz. 

İdarî kaza bünyesinde yapılan ayırımın; yani as-
j kerî idarî kaza ile Danıştay tefrikinin yerinde olun c\-
I madiği tartışması ile, keza Anayasal bir kuruluş 
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olan Askeri Yargıtayın Adlî Yargıtaydan tefrik edil
mesi tartışmasında aynı müşterek gerekçeler söz konu
sudur ve bu bir Anayasa meselesidir. Bu konuda Ana
yasa değişikliği zorunluğu ve güçlüğü gözönünde bu
lundurulursa, henüz güvenoyu almamış bu Hükümeti
mizden ancak bizim gibi temennide bulunabilecekleri 
ümidini saklamaktayız. 

Halk kitlelerinim zamanla millî egemenliği ele 
geçirmeleri ve kendi kendisini yönetme iktidarına sa
hip çıkmalarına paralel olarak, yargı yönünden onu 
temsil eden adlî mahkemelerin tarihî oluşumu ile; ya
ni tabandan, temelden fışkıran adlî mahkemeleriyle, 
yukardan tabana doğru eğilen ve geliştirilen Danışta-
yın doğuş ve oluşumları arasındaki farkı sezinlemek 
zor değildir. 

Danıştay, öncelikle halk üzerinde egemen olan mo-
narşik iktidarın sultasından, yukardan gelen lütfedilen 
müsahamalar ile bu sultadan kurtularak bugünkü şe
refli ve gerçek yargısal yerini almıştır. 

Danıştayın tarihi, gelişimi ve süreci, tabiatı gereği 
statik olup, halk bünyesinden fışkıran adlî mahkeme
ler gibi, onun kadar kuvvetler ayrılığının sağlanma
sında etkin rol oynamaması tabiîdir. Ancak. 27 Ma
yıs Devriminden sonra Kurucu Meclisin gerçekçi ve 
realist tutumu ile bu Yüce Kuruluş bağımsızlığına ka-
vuşabilmiştir. 

Tebaa - Devlet ilişkileri ve ihtilâfları söz konusu 
olunca. Danıştay'ımızın bugünkü bağımsızlığını adliye
den daha geç alması olağanken, Kurucu Meclis bunu 
bertaraf ederek bağımsızlıklarını Yargıtay ve adlî 
mahkemelerle aynı tarihte sağlamıştır. Kuvvetler ayrı
lığından. kaza organın, kaza kuvvetini; yani yargı 
erkini kuvvetler ayrılığına paralel olarak adlî 
rejim ve idarî rejim açısından ele alın
malı ve askerî kazanın bilimsel olamayacağı. 
Türk Ordusu ve mensuplarının ancak disip
lin ve disiplin mahkemelerinden başkasına, özellik
le bu mahkemelere karşı mutaassıp, haklı ve titizdir; 
yani askerî yargıtay ile askerî idare mahkemesine öz
lemci bir taassup içerisinde değildir. Bu nedenle, As
kerî idare Mahkemesi, Danıştay bünyesi içerisinde bir 
veya iki dava dairesi olarak düşünülebilir ve hâkim
lerinin yetenekleri de bugünkü Askerî İdare Mahke
melerinde olduğu gibi, Döviz Mahkemelerinde olduğu 
gibi ayrıcalık isteyebilir ve aynı personelden, askeri 
şahıslardan da tayin edilebilir. Yeter ki, tevhidi kaza, 
yanı idarî kaza bünyesinde tevhidin sağlanabilmesi 
mümkün olsun. 

Danıştayımızm idarî dairelerinin işlerini artıran 
ve yargı görevine müdahale sayılan Memurin Muha-
kematı hakkında Kânunu Muvakkatanın ilgasıyla, yeni 
modern yasa ile bağımsız idarî mahkemelerin kurul
ması zamanı çoktan geçmiştir. Anayasamızın ruh ve 
açık lafzına uygun, kuvvetler ayrılığı prensibi bu yön
de gerçekleşmemiştir. Hatta, Tahkikat Komisyonu
nun Yassıada da verdiği kararın gerekçesi bu yönden 
de devam etmektedir, kanaatindeyim. 

Anayasamızın 132'nci maddesine aykırı olarak; 
1. Sorgu hâkimi niteliğindeki tahkik memurları, 

(Halen devam eder bu statü.) 

2. İdare kademede görevli ilçe ve il idare kurul
larına mevdu yargısal sorgu hâkimi görevi, 

Bu kurulların ayrıca Anayasamızın 14 ncü madde
sinde belirtilen kişi dokunulmazlığı. 15*nci maddesin
de belirtilen özel hayatın gizliliği, 16'ncı maddesinde 
yer alan konut dokunulmazlığı ilkesine tamamıyîe 
ters düşmektedir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin 
20.9.1%3 gün 59 225 sayılı kararıyle iptal edilen mez
kûr muvakkat kanunun; yani Memurin Muhakematı 
Muvakkat Kanununun löncı maddesiyle ilgiıi gerek
çenin ışığı altında, bu muvakkat ve Balkanlardan kal
ma köhne kanunun, 1-2-3-4-5-6 ncı maddelerini ınerii 
saymak Anayasaya saygısızlık sayılacağı izahtan vares
tedir; ama maalesef rner'j sayılmaktadır. 

Yine Anayasamızın 28.9.1965 gün ve 65/43 kara
rıyle organik bakımdan idareci sayılan Adliye başkâ
tiplerinin sorgu hâkimliği, hatta savcılığı yapamaya
caklarına. diğer bir kararlarında da savcılığa vekâlet 
edemeyeceklerine dair kararı gözönünde bulunduru
lursa, arz ettiğim husus kendiliğinden daha açık bir 
şekilde anlaşılır. 

Buna karşılık, tahrirat katibi vesaire şube memu-
ruyle, müdürlerinin nasıl olurda başkâtibe benzer du
rumları söz konusu olduğu halde. Lüzumu Muhakeme 
kararı veyahutta men'i muhakeme kararı verebilirler? 
Bunun Meclis bünyesinde yetenekli avukatlardan ve 
milletvekillerinden kurulmuş Tahkikat Komisyonu; 
yani sorgu hâkimi, yetkisi haiz Tahkikat Komisyonuy-
le benzer tutabiliriz sayın Bakanım. Halen devam 
ediyor bu suç. Anayasayı ihlâl, 

Bu muvakkat kanunda, 6 ncı maddede yer alan 
«Tahkikatı iptidaice icrasında lüzum veya men'i mu
hakemeye ait muamelâtın işbu kanunda musarrah ol
mayan hususatta, Usulü Muamelâtı Cezaiye Ahkâmı
na tevfikan hareket olunur» hükmü karşısında bu ki
şisel zabıt arama yetkisine haiz olmaktadırlar. Bu du
rum karşısında derhal bir yasanın çıkarılması ve ba-
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ğımsız idarî mahkemelerin kurulmasıyle gerekirse, 
vergi ve sair ihtilâfların bu mahkemede görülmesi ve 
Danıştayın bazı konularda temyiz ve tahkikatla ye
tinen bir merci haline getirilmesi gereğine inanmakta
yız. 

Bu Parlamento içerisindeki sağ cephe, bu Hükü
metin memnun ve bütçesini de kabullendiğine göre, 
güvenoyu vermesi (diğer sağ parti cephesiyle 265'i 
geçmektedir) ve sonunda bu Anayasaya açık ve seçik 
şekilde aykırı 'kanunu çıkarmak zorunluğu vardır. 

İdarî bir makam olan Hâkimler Personel Daire
si; yani Yüksek Hâkimler Kurulu kararlarına karşı 
Danıştay yolunun kapalı tutulmasını emreden Ana
yasa hükmünün değiştirilmesi zaruretine inanmakta
yız. Bir hâkim veya Cumhuriyet savcısı bir mübaşir 
kadar hak aramada özgür değildir, hak arama yolu 
tıkanmıştır. Hak tevzi eden hâkim, bir mübaşir kadar 
hak arama olanağına sahip değildir. Bu garip hük
mün Anayasadan çıkarılması zaruretine inanmakta
yız. 

Köydeki bir öğretmen veya bir memurun; Hakkâ
ri'nin Beytüşşebap ilçesinin bir köyündeki bir öğret
men veya bir memurun aktif politika yapması ile, 
memleket sorunlarını dile getirmesi arasındaki önem
li farkı görmek, istemeyen ve anlamayan dar görüşlü 
sapık bazı yöneticilere karşı kurulacaka idare mahke
mesinin, bugünkü haliyle güçsüz olmasına rağmen, 
Danıştaydan yine yeterince istifade etmekteyiz. Çün
kü Danıştay, iş çokluğu sebebiyle maalesef buna ce
vap verememekte, işgücü ve sonuç alına yeteneği 
azalmaktadır. 

Bu nedenle, hiç bir polemiğe ve suça iştirak etme
den, sırf düşüncelerini halisane bir şekilde dile geti
ren herhangi bir memur, öğretmen ve sair kamu gö
revlisini (Hâkim ve subay hariç) davranışı hakkında 
şu suali Sayın Bakanımıza arz etmek isterim. 

Bir köydeki öğretmen görevini yaparsa, derste 
sadet haricine çıkmazsa; fizik hocasıysa fizik dersi
nin, matematik hocasıysa matematik dersinin dışına 
çı'kmazsa, tam namuslu bir öğretmendir, ama mesai 
bittikten sonra bu öğretmen köy kahvesinde oturuyor 
ve şöyle diyor : Demokratik sol, sosyal demokrat, 
sasyalizm, karma ekonomi, sağ düşünce Anayasamı
zın çizgisi içerisindedir. Ne bu gericiliktir, ne bu ko
münizmdir. Bu itibarla, memleketin büyüklerini, yö
neticilerini karalayanlara inanmayın, bu memleketin 
Anayasası budur derse, Anayasasının esprisini, ima
jını, esasını, ruhunu köylüye verirse, bu bir memleket 
sorunu mudur, bir memleket gerçeğini dile getirmek 

J midir, bir aydın kişinin fizik özgürlüğünün gereği 
I midir? Yoksa aktif politika mıdır? Yani, Personel 
I Kanunu gereğince aktif politikaya girmiştir denilecek 
I ve ihracı gerekecek midir? Ama, şu parti sosyalisttir, 
I şu parti gencidir, şu parti budur, diye herhangi birisi-
I nin lehinde veya aleyhinde tercihini kullanırsa, mu

hakkak ki, bu Personel Kanununa göre aktif politika-
j dır. Bu duruma girmeyen ve biraz evvel anlattığım 
I (bir öğretmenin tutum ve davranışını, bir Hükümet 
I üyesi olarak nasıl bulursunuz? 
I Bu memlekette anarşinin temel nedenlerinden bi-
I risi budur. Daha çok sebep sayabilirim. Sayın Baş-
I kanım, cebimde o kadar malzemem var ki, altı sene 
I okumadan ben o malzemelerle bu Senatoda yetinebi-
I lirim. 
I Bu sualimin Sayın Bakan tarafından cevaplandı-
I olmasını istirham ediyorum. Ben kendilerini, 27 Ma-
I yısın o özgürlükçü Anayasasında rolü olmuş ve şe-
I refli bir mazisi bulunan bir kişi olarak tanımakta-
I yım. Bu konunun dile getirilmesini ve gerekirse ka-
I muoyuna açıklanmasını hassaten istirham ederim. 

I Bu nedenle, özgürlüğün sağlanması için Danıştay -
I dan, özellikle idari kazadan tüm ulusumuzun yarar-
I lanması olanağının sağlanması şarttır. 
I Şimdi, biraz evvel Sayın Hocamız gayet güzel bir 
I noktaya değindi, bende de çağrışım yaptığı için te-
I mas etmek lüzumunu duydum. Meselâ, Hakkâri'nin 
I Beytüşşebap ilçesinde veya Edirne'nin Kofcağız ilçe-
I sinde bir öğretmenin şu veya bu fiilî değil de yaptı-
I ğı bir hata Danıştaya mı gelecek? Eğer bir mahallî 
I idare mahkemesi orada olursa, hem vergi ihtilâfları-
I na hem Memurin Muhakemat-ı Muvakkat Kanunu-
I nun ilgasıyle, memurların vazifeleriyle ilgili suçlarda 
I sorgu hâkimliği görevine ve hem de bu tip iptal da-
I valarına baksa, Danıştay, gerekirse bazı önemli konu-
I larda temyiz mercii sayılsa, diğer önemli konularda 
I Danıştay iptidaî mahkeme sayılsa. Her halde bu da 
I anarşinin temellerinden birisidir. Bir öğretmen ister 
I devrimci olsun, ister tutucu olsun, şu olsun bu olsun, 
I istediğiniz kadar idealist olsun, köyde hata yapabilir. 
I Bazı inançların tesiri altında kalabilir, genç olabilir, 
I küçük köyde tepkiyle, etkiyle karşılaşabilir, hata ya-
I pabilir; ama bir öğretmenin verdiği not, bir talebe-
I nin, hele ortaokulda bir talebenin istikbaliyle alâka-
I lıdır. Türkiye'nin bütün köylerine yaygın okullar kar-
I şısında, biz bütün bu yükü, sayın hocamızın belirttik-
I leri gibi Danıştaya yüklersek, maalesef uygun ' bir 
I davranış olmaz. 
I Şu duruma bakınız, vergi ihtilâflarında, itiraz ko-
J misyonlarında mal müdürü hem davacı hem üye. Böy-
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le mahkeme olmaz; hem kadıdır hem davacıdır hem I 
davalıdır. Görülmemiş bir şey. 27 Mayıs Anayasasın
dan önceki Anayasaya göre dahi ters, hatta ihlâl sa
yılan, o gerekçe ile ihtilâl oldu, Kurucu Meclis geldi... 
Bunlar neden bugüne kadar sırıtır durur? Bugünkü ta
rafsız Hükümetimizden hiç olmazsa bunun kamuoyu
na duyurulmasını diliyoruz. En yakın tarihte yapıla
cak seçimden sonra iktidara gelecek demokratik sol I 
hükümet herhalde bunu mükemmeliyetle başaracak
tır. 

Şimdi söyleyeceklerim Sayın Bakana bir sual şek
linde tevcih edilen sözler olmayacaktır, bunu daha 
ziyade Hariciye Bakanlığına arz edeceğim ve çok ha- I 
zırlıklıyım bu konuda Sayın Bakanımın da ıttılaına j 
arz ediyorum. Bakanlar Kurulu ile ilgili görürlerse 
veyahut da Danıştay kendileriyle ilgili olduğu için, 
Hariciye Bakanlığı ile temas kurmalarını hassaten is
tirham ederim. 

Anayasamızı aldık. Bu Anayasa Devletimizin te
melidir. Birinci kısım, genel esaslar. İkinci kısım, 
temel hak ve hürriyetler. Üçüncü kısım, Cumhuriye
tin temel kuruluşları, yasama, yani bu Yüce Meclis
ler; ister tek ister çift. 

2 nci, 94 ncü ve 131 nci maddeleri, Cumhurbaş
kanından, en küçük memura kadar yüce yürütme, 
icra. Ondan sonra yargı; şöyle böyle 20 - 25 madde. 
Anayasamızın 1/8'i kadar ediyor. Devletin, 1/8'i. 
Devletin temeli, hatta teşriî organla eşdeğer. Kuvvet
ler ayrılığı prensibi muvacehesinde yargı foksiyonu, 
bunun nüvesi de Yargıtaydır. Anayasa Mahkemesi 
politik bir mahkemedir, bunun dışında mütalaa edile
mez. Anayasa Mahkemesinin kararları, bilimsel yön
den, ayağa düşülmeden, pespaye bir hale düşmeden 
bilimsel yönden eleştirilebilir; ama Yargıtayın karar
lan kesinleşmeden asla ve kat'a eleştirilemez. Bu iti
barla, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, bu yar
gı fonksiyonunun temelini teşkil etmektedir. Devle
tin temeli. Devleti kim temsil eder? Sayın Cumhur
başkanımızdan başlamak üzere bir kadro vardır. 

Şimdi, Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir, 
«Anasına bak kızını al» diye bir atasözü vardır. Eğer 
bu Anayasaya değer veriyorsak, bu Anayasanın kut
sallığına inanıyorsak; bir Hariciye Bakanlığı Protokol 
Genel Müdürlüğü vardır. Bu Protokol Genel Müdü
rü, Hariciye Bakanlığı Müsteşarlığının emrinde, Müs
teşar Hariciye Bakanının emrinde, Hariciye Bakanı 
Bakanlar Kurulunun emrinde, Bakanlar Kurulu da 
bu Yüce Meclislere karşı sorumlu; mesafeye bakın. ı 
Ama yargı, tamamiyle bu Yüce Meclislere eşit. ama 

bakıyorsunuz, o Genel Müdür, bir Danıştay Başka
nını, bir Yargıtay Başkanını, bu Senato Başkanı, bu 
Meclis Başkanı kadar yüce bu iki makamı, istediği 
gibi bir kararla protokole yerleştiriyor. Avrupa'da 
bol bol protokol tahsili görmüş, Türkiye'nin gerçek 
yapısından, gelişiminden, halk hâkimiyetinin nasıl el
de edilişinden, 1946 - 1950 siyasî demokrasisinin ger
çekleşmesinden, yavaş yavaş sosyal demokratik bir 
bünyeye bürünmesinden, Türkiye'nin realitelerinden 
habersiz, yabancı işlerle, hatta bana göre lüzumsuz 
işlerle meşgul bu genel müdür, bir Yargıtay Başkanı
nı, bir Danıştay Başkanını, hatta bir hâkimi istediği 
gibi protokolde sıraya tabi tutuyor. Bir kararla önü
ne verilmiş objektif bir kaide - tasarruf; bu kai
de - tasarrufun değer ve niteliği bence sıfırdır. Ana
yasanın, bu kutsal Anayasanın, nizamın bekçisi ve 
bir nizama sahibolan bir Mehmet Feyyat olarak, ben
ce bunun değeri sıfırdır. 

O kararnameye saygılı olmak, anarşiye prim 
vermek demektir. Bu itibarla bu yüce mahkemelerin 
esaslarına riayet etmek lâzım. Şunu Sayın Bakanın 
delaletiyle, Sayın Hariciye Bakanına iletilmesini rica 
ederim; «Londra Sefirinin oğlu, Japonya Sefirinin 
kızıyla flört ediyomuş, yok, canı tarhana çorbası is
termiş, onun kıyafeti iyi imiş, onun hanımının el
bisesi iyi imiş» gibi fuzulî işlerle meşgul. Bu konu
da tahsil görmüş, bünyeden kopmuş, gayri millîye 
doğru yönelmiş bir mekanizma içerisinde büyüyen 
bir kimsenin bunu tayin ve tespite hak ve selâhiyeti 
yoktur. 

Protokole bakalım; Sayın Cumhurbaşkanı, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başba
kan. Anamuhalefet Partisi Başkanı, Anayasa Mah
kemesi Başkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri (Üyeler önem
li değil. Benim için önemli olan başkanlıktır. Hâ
kimlerin sayısı çok olabilir. Benim Sayın Başkanım 
onore edildiği gün, ben onore edilmiş sayılırım, be
nim bulunup bulunmamam önemli değil. Çünkü sa
yı, kemiyet protokolün teşkilinde önemli rol oynar, 
imkânsızlık doğurur) siyasî parti genel başkanları, 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletvekilleri, gene
raller ve amiraller, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay, 
Askerî Yargıtay ve Hâkimler Kurulu, Uyuşmazlık 
Mahkemesi ve Yüksek Askerî İdare Mahkemesi Baş
kanları. Protokol sırası aynen böyle. 

Yüce Meclislerin başkanları kadar onore edilme
si zarurî olan bu iki yüce mahkemenin başkanı pro
tokole sokulmaz. 
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Hâkiırı, bence Devletin üstündedir. İngiliz Kra
lının arabası hâkimin önünde durur. İngiliz Kralı sa
dece hâkime saygılıdır. İster Doğu'dan, isterseniz 
Batı'dan alın, İsterseniz Fatih Sultan Mehmet'ten 
alın her yerde hâkime saygı vardır. Elini kestiren o 
yüce imparator Fatih Sultan Mehmet, Müslümanlık 
dininden esinlenmiş olan «Şeriatın kestiği parmak 
acımaz» sözü, Türk karakteri... Bütün bunları bir 
araya getirdiğimizde bu bize yakışıyor mu Sayın 
Başkanımız?.. Bu sağcılığa, demokratik solculuğum 
baki kalmak şartiyle bir sağcı olarak sağcılığa yakı
şır mı, maneviyata yakışır mı?... Vicdanınıza sığını
yorum, bu haysiyet kırıcı, Devlet haysiyetini kırıcı, 
Sayın Senato ve Meclis Başkanlarına yapılacak bir 
hakaret kadar ağır, vahim bir davranış değil midir? 
Bunun biran evvel düzeltilmesi zorunluğuna inanmak
tayım. Delâletinizle bu husus Hariciye Bakanlığına 
intikâl ettirilsin. 

Bir problem vardır; Askerî Yargıtay Başkanının 
rütbesi, Genelkurmay Başkanının rütbesine eşdeğer 
olmadığı için (Hâkimlikte rütbe söz konusu olmaz) 
bu durum böyledir. Eğer bu bir aksaklık yaratıyorsa, 
bilâhara Askerî Yargıtay, sivil Yargıtay bünyesi için
de eritilir. Zaten 1924 Anayasasında Askerî Yargı
tay Müessesesi yoktu. Askerî Yargıtay, bir kanun
la kuruldu. Kurucu Meclisin en büyük hatası, sırf 
hoşlarına gitsin diye midir nedir bilmiyorum, Aske
rî Yargıtay müessesesini buraya sokup, bu aksaklığı 
doğurdular Türk Ordusu hiçbir zaman bu işlere ka
rışmaz, talep etmez. Türk Ordusu, «Kıbrıs'a çı
karma yaptığım zaman beni mahcup etmeyecek vu
rucu kuvvetimi temin edebiliyor musunuz, muhare
be imkânını verebiliyor musunuz, moral verebilir 
misiniz, benim disiplin imkânlarımı sağlayabilir mi
siniz?..» gibi hususları talep eder. Bütün beklediği 
budur. Bunun dışında ne şuna karışır, ne buna ka
rışır. Gerisi politikacıların riyasından başka bir şey 
değildir. O itibarla bu hususun hiçbir değeri olma
dığı kanısındayım. 

Eğer Askerî Yargıtay Başkanlığı bir aksaklıksa, 
o durdurulur, hiç olmazsa Yargıtay ve Danıştay 
Başkanları bu konu içinde değerlendirilir veyahut 
da protokolün dışına çıkarılır, hâkimler yücedir, 
kutsaldır, protokolde yeri yoktur denir. O da bir 
onoredir. 

Bir genel müdür veyahut da bir iki bakanlığın 
yaptığı bir kararnamenin, insanların kanına mal ol
muş, Başbakanların asılmasına mal olmuş, kanına 
mal olmuş bir Anayasayı çiğnemeye hakkı yoktur. 

O Protokol Genel Müdürü, kanına mal olan eski 
Başbakan zamanında da aynı hatayı yapıyordu, mer
hum Menderes'in arkasında zeytin yemek için sıra 
bekliyordu. Bilâhara zaman döndü, aynı duruma 
biz düşebiliriz. 

Müesseselerin başında bulunan Anayasaya saygı
sız kimselere hiçbir zaman müsamaha etmeyeceğiz. 
Aynı duruma düşürülmek için çaba gösterdiklerini, 
Bizans entrikacılarına alet olduklarım bilgilıerkıize 
arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 408 Sıra sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı Bütçe Kanun tasa
rısı üzerinde oy kullanmayan sayın üyeler lütfen 
oylarını kullansınlar. 

Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerin
de konuşacak olan sayın üyelerin konuşmaları bit
miştir. 

Söz sırası Sayın Bakandadır. Sayın Bakana yö
neltilecek olan sorular lütfen bu süre içinde Baş
kanlık Divamna intikal ettirilmiş olsun. 

Buyurunuz Sayın Devlet Bakanı Mehmet Öz-
güneş. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri, 

Söz almış olan arkadaşlarımız, gerçekten Danış
tayın tarihçesi hakkında, görevleri hakkında son de
recede faydalanarak dinlediğimiz gayet faydalı bil
giler verdiler. Kendilerine şükranlarımızı arz ede
riz. 

Ben sadece bir, iki noktayı belirtmek için huzuru
nuzu işgal ediyorum; Bunlardan birisi, Danıştay 
üzerindeki çok ağır yükün kaldırılması davasıdır. 
Kanaatimiz odur ki, bunun üç yolu var. Birisi; Da-
nıştayın bugünkü daire sayısını artırmak; ikincisi, 
ara mahkemeler, idarî mahkemeler veya alt kade
me mahkemeleri kurmak; üçüncüsü ve zannediyorum 
ki, en etkilisi; idarede reform yaparak Danıştayın 
üzerindeki bu ağır yükü kaldırabilmek. 

Danıştayın daire sayılarını artırmak veya üye 
sayılarını arttırmakta sanıyoruz ki, hiçbir fayda 
yoktur. Şu halde problem olarak ara mahkemeleri
nin kurulması ve bir de idarenin düzeltilmesi mese
lesi kalıyor. 

İdarî mahkemelerin kurulması için bir kanun ta
sarısı hazırdır ve İnşallah son tetkikleri de yapıldık
tan sonra kısa zamanda Meclislerimize sevk edilecek
tir. Öyle sanıyorum ki, bunlar kurulduktan sonra 
Danıştayımızm üzerindeki ağır yük geniş ölçüde 
hafifleyecektir. 
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İkinci konu; Danıştayın yükünün hafifleyebilme-
si için idarede iş tahlili, sınıflandırmanın yapılma
sı, bu esaslara dayanan bir idarenin yürümesi, iş 
akımının iyi düzenlenmesi, görevlerin, sorumluluk
ların ve yetkilerin iyi tespitine imkân verecek bir 
idarî reform yapılmasıdır. Biz inanıyoruz ki, bir 
idarî reform Danıştayın üzerindeki yükü geniş ölçü
de azaltacaktır. 

Yüce Senatonun üyeleri hatırlarlar ki, uzun za
mandır hükümetler bir idarî reform yapmanın gayre
ti içindedirler, bu çalışmalar uzun uzun devam et
miştir; fakat, maalesef zannetmiyorum ki, bizim Hü
kümetimiz de bunu, kısa sürmesini temenni ettiğimiz 
süresi içerisinde getirebilsin. 

Kararların objektif olup olmadığı davası üzerin
de bir söz söylemeye şahsen kendimi yetkili bulmu
yorum. Danıştayın yüce hâkimleri, verdikleri ka
rarların objektif, haklı olması için her gayreti sarf 
etmektedirler. Hatasız insan elbette yoktur. An
cak, kanaatim odur ki, Danıştay hâkimlerinin verdi
ği kararlar, her halde tek başına bir idarecinin ver
diği karardan daha objektif olması gereklidir sanı
yorum. 

Danıştayın kendi yetkilerini aşması ve örnek ola
rak öğretime kadar uzanması problemi sanıyorum ki, 
Anayasanın bir gereğinden doğmaktadır, inandığı
mız bir prensibidir Anayasanın. İdarenin hiçbir iş
lemi yargı denetimi dışına çıkamaz. Mutlaka ida
renin işlemesi yargı denetimi içerisine girmelidir. 
Danıştay'a birçok davaların gitmemesi için idare içe
risinde azamî iç murakebenin geliştirilmesine gayret 
ediyoruz. Bu arada Millî Eğitim Bakanlığı, öğre
timden misal verildiği için arz ediyorum, kendi im
tihan sistemini sübjektiflikten objektifliğe doğru ge
liştirmektedir. imtihanlar kompozisyon sisteminden 
objektif sisteme doğru geliştikçe, elbette ki, Danış-
taya gidecek öğretim davaları daha da azalacaktır. 

Ancak, şu noktayı belirteyim ki, Danıştay öğren
ciye sınıf geçiriyor, öğrenciler Danıştay'da geçiyor 
gibi bir iddia burada yapılmadı; ama çok zaman söy
lenir dışarıda, gerçeklere uymaz. Hiçbir zaman 
Danıştay her hangi bir öğrenciye sınıf geçirmemek
tedir. Aksine Danıştay gene Millî Eğitim Bakanlığı 
içerisinde görevli öğretmenlerden, gene Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından tespit edilen üç bilirkişi 
öğretmene tetkik ettirmekte, eğer öğrenci haklı ise, 
elbette ki öğrencinin hakkını kendisine vermektedir. 

Eğitime hevesli bir arkadaşınız olarak, Danış
tayın gerek üniversitede, gerekse ortaöğretimde ver-
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miş olduğu birçok kararları merak ederek incele
dim. Gördüğüm netice şudur ki, idare birçokla
rında esaslı şekilde kusurludur. Bu kusurun gideril
miş olması, kanaatim odur ki, öğrenciye emniyet 
sağlar, öğrenci ile yönetim arasındaki münasebet
leri daha iyi hale getirir ve nihayet elbetteki, öğren
cinin hakkını da kendisine vermiş olur. 

Biz inanıyoruz ki, fiilen Danıştayın mevcudiyeti, 
Ankara'da Danıştayın mevcudiyetinin caydırıcı etki
leri vardır idare üzerinde. Ankara'da bir Danışta
yın olduğunu, sırasında ilgililerin Danıştaya gidece
ğini bilen idare iç murakabesini ve nihayet kararla
rını daha dikkatli almak zorunda kalır. 

İkincisi, Danıştaya gitme imkânını daima elinde 
bulunduran memur kendisinde bir görev emniyeti his
seder ve nihayet üçüncüsü, idarenin yanlış yaptığı bir 
hareketin Danıştay tarafından düzeltilmesi, idare ile 
memur arasında elbetteki, daha iyi münasebetlerin 
tesisine imkân verir. 

Fikir özgürlüğü hususunda çok kıymetli arka
daşım bana bir soru tevcih ettiler. Elbetteki, bu so
ru beni aşar. Ancak, ben açık açık şu noktayı sorul
duğu için belirtmek zorundayım. Şayet bir memur, 
örnek olarak bir öğretmen, falan köyde görevinin dı
şında bazı fikirleri beyan ediyor ise, bunun suç sa
yılıp sayılmayacağına elbetteki, savcı, İçişleri Bakan
lığı, Millî Eğitim Bakanlığı karar verecektir. Şayet 
bunun sonucu Danıştaya geldiği gün acaba bu me
murun normal vazifesinin icabını mı yaptı, vatandaş
lık hakkını mı kullandı, yoksa vatandaşlık hukukunun 
daha dışına çıkarak politikaya mı karıştığı hakkında 
hüküm verme yetkisi idareye değil, Danıştayın âdil 
hâkimlerine aittir. 

Fikir özgürlüğü mevzubahis olurken müsamaha
nıza sığınarak bir noktayı belirtmek istiyorum. Kanaa
tim odur ki, fikir özgürlüğünün vazgeçilmez üç ana 
unsuru vardır. Bunlardan birisi inanç hürriyetidir. 
İkincisi, inancını yayma hürriyetidir ve nihayet üçün
cüsü, inancı uğruna organize olma hürriyetidir. Bu
gün bütün dünyada inanç hürriyeti mutlaktır. Kimse 
kimseye şuna neden inandığını, neden ötekine inanma
dığını tesir edemez. Ancak, ben sanıyorum ki, yeryü
zünün hiç bir yerinde inancını yayma hürriyeti ile, 
inancı uğruna organize olma hürriyeti mutlak değil
dir. Memleketin tarihî şartlan, coğrafî şartları, kültür 
seviyesi ve nihayet jeo - stratejik durumu çok zaman 
o memlekette inançların yayılma imkânlarını inanç
lar uğruna organize olma imkânlarını tahdit eder. 

Acaba bir Askerî Yargıtay bulunmalı mı, askerî 
idarî mahkeme bulunmalı mı, bulunmamalı mı? Sa-
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nıyorumki, bu münakaşa da beni aşmaktadır. Çün
kü, Anayasanın hükmüdür. Anayasaya bunlar böyle 
girmişlerdir. Anayasaya hürmetkar olan iktidar el
bette ki, Anayasayı tatbik edecektir ve bugün Ana
yasa icabı olarak bu müesseseler vardır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Anayasa deği
şikliği ile ilgili. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Ancak, bir noktayı açık olarak söyleyeyim 
ki, bir Kurucu Meclis Üyesi olarak Kurucu Meclis 
Askerî Yargıtayı Anayasaya koyarken, Sayın Feyyat 
beyin de çok güzel belirttikleri gibi; ne Ordudan her
hangi bir talep almışlardır ve ne de büyük saygı ile 
andığım Kurucu Meclis üyelerinin hiç birisi şu ve
ya bu şekilde Orduya hoşgörünmek için Askerî Yar
gıtayı da Anayasaya sokmamışlardır. 

Arkadaşlarım, açıkça söyleyeyim, Orduda slogan 
haline gelen bir söz vardır. «Muharebe meydanı mah
keme salonu değildir.» Askerliğin kendisine mahsus 
disiplin anlayışı vardır ve bu askerliğin temelidir. Bu 
temel sarsıldığı gün, bir ordunun disiplini sarsılmaya 
başladığı gün, o ordu muharebe gücünün çok büyük 
bir kısmını kaybeder. Onun içindir ki, her asker is
tisnasız, asker disiplinine geniş ölçüde bağlıdır. Elbc'c-
teki, Türk Ordusunun disiplini de tarihî gelenekleriy
le son derece sağlamdır ve bu disiplinin sağlam olarak 
kalması eminim ki, bütün senatörlerin ve bütün yurt-
daşlarımızın en çok istedikleri bir noktadır. 

Bu noktaları böyece belirttikten sonra gerçekten 
Danıştay hakkında bilgi veren, tarihî bilgi veren, Da
nıştay hakkında güzel söz söyleyen her iki arkadaşıma 
da saygılar sunarım. 

Bütün Cumhuriyet Senatosu üyelerini hürmetle se
lamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

408 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde oy verme
miş sayın üye var mı efendim?... Oy verme işlemi 
bitmiştir. 

Sayın üyeler; Danıştay Başkanlığı bütçesinin tümü 
üzerinde konuşmalar bitmiştir. 

Bütçe kanununun bölümlerine geçmeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 24 819 360 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı 36 036 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Danışma ve inceleme 4 160 840 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 268 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde müzakere
ler bitmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Buyurunuz Saym Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta
biî Üye) — Efendim. Şükranlarımızı arz ederiz. 

Ç) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Büştçesinin müzakeresine başlıyoruz... Hükümet 
ve Komisyon yerlerini alsınlar. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
tümü üzerinde C. H. P. Grapu adına Sayın Mehmet 
Ali Pestilci?.. Bulunmuyorlar. A. P. Grupu adına 
Sayın Mehmet Varışlı?.. 

Sayın Mehmet Varışlı buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET VARIŞLI 

(Konya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1975 malî 
yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adma söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken sayın üye
leri ve Genel Müdürlüğümüzün değerli elemanlarını 
saygıyle selâmlıyorum. 

Sayın senatörler; 
Birinci Beş Yıllık Planda, 20 yıllık bir süre içe

risinde bitirilmesini öngördüğü Tapu ve Kadastro İş
leri, Genel Müdürlüğümüzün dar ve mahdut imkân-
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lan içerisinde gerçekten planın kendisine vermiş ol
duğu hedeflere ulaşmanın samimî gayretleri içerisin
de olduğunu müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Tapu ve kadastro, demokrasi nizamımızın vazge
çilmez önemli sorunlarından birisidir. Kanaatimiz 
odur ki, toprağın mülkiyet durumunu hukukî yönden 
açıklığa kavuşturmak için çalışmalara daha da hız 
verilmelidir. Tapu ve kadastro, toprak mülkiyetinde
ki karışıklıkları önlemesi bakımından memleketin asa
yiş ve düzenini sağlaması ve milletçe kalkınmamızın 
temini yönünden çok önemlidir. 

Sayın senatörler; 
Malumlarınız olduğu üzere, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü yükümlü olduğu görevleri iki kol
dan yürütmektedir. Bunlardan biri; günlük tapu iş
lemleri, diğeri ise; süreli programlı tapulama ve ka
dastro işlemleridir. Tapu işlerinin bütün il ve ilçe
lerde ve tam teşkilâtlı bucaklarda mevcut olan tapu 
sicil muhafızları ile memurlarının yürüttükleri alım, 
satan, intikâl, bağışlama, trampa, taksim - rehin ve 
irtifak hakları tesisi ve kat mülkiyeti gibi günlük ta
pu işleri Genel Müdürlüğün Medenî Kanun ile Ta
pu Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla Tapu Sicil Tü-

*züğü hükümleri uyarınca 3'ürütmekle yükümlü ve so
rumlu olduğu en önemli görevleri arasındadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu alan
daki sürekli işlerini kadastro ve tapulama çalışmala
rı teşkil etmektedir. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanununa göre yürütülmekte olan kadastro 
çalışmaları il ve ilçelerin belediye sınırları içerisinde
ki taşınmaz malların hukukî ve fennî durumlarını 
tespit, plana dayalı ve Medenî Kanununun aradığı ni
telikteki tapu sicilinin düzenlenmesi ve kurulması 
amacmı gütmektedir. 

Yaptığımız tetkik neticesinde bugüne kadar 43 
ilimiz, 106 ilçemizde kadastro yapılarak 1 Ekim 1974 
tarihine kadar 1 730 599 parselin tapu sicilleri tesis 
edilmiştir. Bu işleri yürütmek üzere halen 21 il ve 
50 ilçede 71 müdürlük halinde bu müdürlüklere bağlı 
ve yetki ile bir il ve 32 ilçede olmak üzere 104 böl
gede kadastro işlerine devam olunduğunu da mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında 
başlamış olan tapulama çalışmalarının amacı, köyler
deki tapulu taşınmaz malların tapu kayıtlarını yeni
lemek ve tapusuz tasarruf edilenlerin, kanunlar 
uyarınca zilyetlik esaslarına göre kayıtlarını tesis ve 
planlarını düzeltmektir. 

1950-5.5 yılları arasında klâsik metotla çalışan 
Umum Müdürlüğümüz, 6587 sayılı Kanun ile fotog-
rametrik metotla çalışmaya geçmesi, müdürlüğümü
zün çalışmalarında kolaylık sağladığı da memnuni
yet vericidir. 

Edindiğimiz istatistik! bilgilere göre günlük tapu 
işlerinin devamlı bir surette arttığı görülmektedir. 
Tapu muamelelerinde elde edilen Emlâk Alım Ver
gisi, Damga Vergisi, daire dışı akitlerde hazine payı, 
tapulama ve kadastro harçlarıyle, Malî Denge Ver
gisi Maliyemize büyük katkıda bulunmaktadır. 

Tabiat şartlarının elverdiği günlerde ancak çalış
ma imkânı bulan teknik elemanlarımızın mecburen 
fazla mesai yapması gerekir. Çok önemli bir sorun 
olan bu konuyu maalesef 1971 yılından beri fazla 
mesainin ödenmemesi nedeniyle yıllık hedefin % 75 
oranında gerçekleştiğini üzülerek tespit etmiş bulu
nuyoruz. 

Sayın senatörler; 
Urfa'da başlanılan toprak ve tarım reformu uy

gulaması nedeniyle bu bölgedeki tapulama ve kadast
ro işlerine ağırlık verildiğini, örneğin: Urfa, Akça
kale, Birecik ve Siverek'teki çalışmalara ilâveten Vi
ranşehir, Suruç ve Bozova ilçelerinde yeni bölge mü
dürlüklerinin kurulmasını memnuniyetle karşılamak
tayız. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için teklif 
olunan bütçenin azamî tasarruf düşüncesiyle hazır
landığı malumlarınızdır. 1975 yılı programındaki üre
tim hedeflerine ulaşabilmek amacıyle bundan herhan
gi bir kısıntı yapılmaması ve hatta artırılması kanaa
ti içerisindeyiz. 

Yine edindiğimiz bilgilere göre, pek az sayıda 
olan Arap harflerini bilen ve sayıları çok azalmış 
bulunan memurların sayılarının artırılması ve Türk-
çeye çevirme işine hız verilmesini dilemekteyiz. Çün
kü, birkaç sene sonra bu işi yapabileceklerin temi
nindeki güçlük, memleket çapında hizmet aksamasını 
davet edebilecek önem taşımaktadır. Bu nedenlerle 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1971 yılın
dan beri kesilmiş fazla mesaisinin devamına lüzum 
olduğu kanaati içerisindeyiz. 

Değerli arkadaşlar; 
Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa zamanda 

içinde çözümlenebilmesi için tapulama mahkemele
rinin bir an evvel çoğaltılıp çalışma imkânlarının ar
tırılması kanaatindeyiz. Tapu dairelerinin görev ya
pabilecek ve tapu sicillerinin muhafazasında güven 
verecek binaların yapılması artık zorunluluk haline 
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gelmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun geniş çapta uy
gulandığı görülen büyük şehirlerde bu durum fazla-
sıyle ihtiyaç haline gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
Devlet Memurları Yasasının 4 ncü derece tatbika-

tıyle yan ödemelerin ortaya çıkardığı kuruluşlar ara
sı eşitsizliğin bir an önce düzeltilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınarak Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün diğer kuruluşlarla uyumlu hale getiril
mesi ve böylece memleketimizin her köşesinde ve 
her türlü mahrumiyete katlanarak çalışan görevlilerin 
çalışma şevklerinin artırılması gereğine önem veril
mesini dilemekteyiz. 

Planın öngördüğü üretim hedeflerine ulaşması 
için azamî gayret gösteren Genel Müdürlüğün 1975 
yılında motorlu taşıt aracı ihtiyacının sağlanmasında 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce 1 nci de
recede tercih tanınıp gerekli araçların behemahal 
malî yılbaşlarında temin edilmesi zorunlu olduğu 
inancı içindeyiz. 

Ayrıca, teknik bir konu olan tapu ve kadastro 
işlemlerinin yürütülmesinde mesleğe yetenekli ele
man yetiştirmek için hizmet içi ve hizmet öncesi eği
time önem verilmesinin de lüzumlu olduğunu belirt
mek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Sözlerime son verirken; 1975 malî yılı bütçesinin 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, memleketi
mize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Allah'tan niyaz eder, Yüce Senatoya saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Ali Pestilci, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ PES

TİLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1975 
malî yılı Bütçe tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerini kısa da olsa bu bütçe 
vesilesiyle belirtmek için söz almış bulunuyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve tüm teş
kilâtı, her geçen gün biraz daha ağırlaşan görevleri 
karşısında sessiz sedasız çalışan ciddî bir kuruluşu
muzdur. Bir yandan vatandaşa hizmet eden, diğer 
yandan ise Devlete küçümsenmeyecek bir gelir te
min eden bu Genel Müdürlük, şayet hizmeti gereği 
gibi yürütemiyorsa, bu, büyük ölçüde gerekli imkân
lardan yoksun bulunmasından ileri gelmektedir. 
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Bütün il ve ilçelerde tam teşkilâtlı,, dört bucakta 
mevcut olan tapu sicil muhafızlığı ve memurluğu 
eliyle bütün tapu işlerini yürüten bu Genel Müdür
lük Teşkilâtı, Devlet daireleri içinde çalışma koşul
ları ve personel açısından en mahrumiyet çeken bir 
kuruluşumuzdur. 

Günlük tapu işleri devamlı surette artış göster
mektedir. 1974 malî yılı içinde görülen iş sayısının 
yaklaşık olarak 1 milyon 800 bine ulaştığı ve bu iş 
karşilığı tahsil edilen harç ve vergilerin ise 1 milyar 
900 milyon liraya ulaştığını söylersek, herhalde bu 
dairenin sessiz olarak gördükleri hizmetin değerini 
ölçmek daha çok mümkün olacaktır. Bu değerli hiz
metin daha iyi görülebilmesi için eminiz ki, gerekli 
her türlü imkânın bu Genel Müdürlükten esirgenme-
mesi lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün süreli iş

lerinden olan kadastro ve tapulama çalışmaları, ay
rıca bir değer taşımaktadır. 2600 sayılı Yasa gereği 
olarak çalışmalarını yürüten Genel Müdürlük, bugü
ne kadar 43 il ve 106 ilçenin kadastrosunu yaparak 
1 630 509 parseli sicilleyerek tapu siciline geçirmiş 
bulunmaktadır. Halen, 104 bölgede de kadastro işle
rine devam edilmektedir. Gönül arzu eder ki, çağı
mız Türkiyesinde kadastro işlemi görmemiş bir ka
rış toprak kalmasın. Gelecek kısa zamanda büyük 
bir süratle bu hizmetleri tamamlaması için Genel 
Müdürlüğe gerekli olanağın sağlanmasında sayılma
yacak kadar yararlar olduğu kanısındayız. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ayrıca 5602 
sayılı Yasa ile 1950 yılından bu yana köylerdeki ta
pulu taşınmaz malların tapu kayıtlarını da yenilemek 
gibi bir görevi üstelemiş bulunmaktadır. Bu amaçla 
tapulamanın başladığı tarihten 1 Ocak 1975 tarihine 
kadar 12 341 köyün tapulaması ele alınmış, bunlar
dan 10 928 köyün tapulaması tamamlanmış ve halen 
1 328 köyde de çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bu kısa zamandaki verimli çalışmalar ile 12 348 118 
parselde 133 628 019 dönümlük alanın plana dayalı 
tapu kütükleri düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Teknik icap ve zaruretler artırılmak suretiyle bu 
hizmetin de kısa zamanda tamamlanması samimî bir 
temennimizdir. Bunun için gerekli ödenek ve motor
lu aracın verilmesi, hizmeti daha verimli hale geti
recektir kanısındayız. 

Tapu ve Kadastro Genel- Müdürlüğünün yukarı
da özetlenen görevleri ve bunların gelişmesi, merak-
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ketimizin sosyal ve ekonomik hayatiyle çok sıkı ilgi
sini ve önemini göstermektedir. Hizmetin ana gaye
sinin, mülkiyet hakkını düzenlemesi, bu görevin ağır
lığını ve ciddiyetini ortaya koymaktadır. Toprak ve 
Tarım Reformu uygulamaya başlanması, bu Genel 
Müdürlüğün hizmetlerinin önemini bir kat daha ar
tırmış bulunmaktadır. 

Ciddî ve verimli bir ekonomik kalkınma, Toprak 
ve Tarım Reformu uygulamasıyle mümkün olacaktır. 
Reformun uygulanmasındaki başarı da bu Genel Mü
dürlüğün çalışmalarına ve verimine çok yakından 
bağlı bulunmaktadır. Onun için Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün çalışmalarını bütün imkânları
mızla ciddî olarak desteklemekte büyük yararlar gör
mekteyiz. 

7 OOO'e yaklaşan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 
teşkilât mensuplarının gerçekten güç şartlar içinde 
bu hizmeti yürütmeye çalıştıklarını yakından görü
yoruz. 1971 yılı programındaki hedeflere ulaşabil
mek için azamî bütçe imkânlarının kendilerine sağ
lanarak bu çalışmaları hep birlikte desteklememiz lâ
zım geldiği kanısındayız. 

Genel Müdürlüğün ciddî bir sorunu da merkez 
arşivlerinde mevcut Arap harfli kayıtların yenilen-
mesidir. 45 milyon adet Arap harfli kayıttan bugün e-
dek ancak 3 milyonu yenilenmiş olup 41 milyon ka
yıt ise yenilenmeyi beklemektedir. Her geçen gün 
zamanda Arap harflerini bilen eleman sayısının da 
azaldığı dikkate alınarak bu çalışmaların üzerine cid
dî olarak eğilinmenin zorunluğunu ortaya koymak
tadır. 

Sayın senatörler; 

Yurt çapında tapu dairelerini, cidden görev gö
rebilecek ve tapu sicillerinin muhafazasında güven 
verecek binalara kavuşturmak ve bu dairelerin her 
türlü carî harcamalarını karşılamakla kendilerine 
yardımcı olmamız lâzım geldiği kanısındayız. 

Devlet Memurları Yasasında, Genel Müdürlük 
personeline vâki ödemelerde eşitsizliği ve birtakım 
haksızlığı giderici tedbirlerin alınması ve bu perso
nelin de diğer kuruluşlar personeli ile uyumlu bir ha
le getirilmesinde önemli bir zorunluk vardır. Bu ka
dar önemli görevler yüklenen Genel Müdürlüğün 
meslekî yetenekli eleman yetiştirmesi için de, bugün
kü koşullardan daha ileri bir çalışma içine girmesini 
ve bu çalışmayı sağlayacak gerekli imkânların ken
dilerine sağlanması lâzım geldiği kanısındayız. 

Sayın senatörler; 
Yurdun her köşesinde ve her türlü mahrumiyete 

katlanarak görev yapan Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü personeline ve halkımıza 1975 malî yılı 
bütçesinin hayırlı olmasını diler, Grupum ve şahsım 
adına Yüce Senato'yu saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — 408 sıra sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı bütçe kanun tasarı
sının oylamasında 118 sayın üye oy kullanmışlar
dır; 86 kabul ve 32 ret oyu ile bütçe kabul edilmiş
tir. 

Milletimize hayırlı olmasını dilerim. 
Sayın üyeler; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 

tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Hükümet konuşacak mı efendim, Sayın Bakan?.. 
Buyurunuz Sayın Salih Yıldız, Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI SALÎH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Programda bir hayli geri kaldığımız için kıymetli 
zamanlarınızı israf etmek istemiyorum. 

Esasında bütün konuşmacılar, son derecede olum
lu ve yol gösterici, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğümüzün çalışma şevkini artırıcı konuşmalar yap
mışlardır. Bu bakımdan kendilerine teşekkürlerimi 
peşinen arz etmek isterim. 

Gerçekten Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, bü
yük bir fedakârlık içinde çalışmaktadır. Bu kuruluşun 
başında bulunan Sayın Genel Müdür, değişik ikti
darlar zamanında aynı görevde bulunmuş ve hiçbir 
zaman görevi ile politikayı bir arada değil, birbirin
den ayrı tutmuş; katiyen görevine politikayı karıştır
mamış, bu sebeple de bütün iktidarların teveccühünü, 
itimadını kazanmış bir kişidir. 

Bir bakan olarak bu hususu belirtmem belki bi
raz ileri bir hüküm şeklinde telâkki olunabilir; ama 
geçici bir kişi olarak vazife bakımından bunu belirt
meyi bir vicdan borcu olarak telakki ediyorum. Çün
kü, aylardan beri kendileriyle çalışıyorum; gerçekten 
mesleğinin ehli ve arkadaşlarını son derecede iyi seç
miş, yurt gerçeklerini bilen bir çalışma düzeni için
dedirler. 

Bu arada Toprak ve Tarım Reformu uygulama 
bölgesi olarak seçilen Urfa İlende Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün gösterdiği faaliyetleri birkaç 
cümle ile arz etmek istiyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olan Urfa 
il ve ilçelerinde 691 köy vardır. Bunlardan 351 ade-
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dinin tapulama işi bitmiş, 71 köyünkü de bitmek üze
redir. Kısa sürede ve maalesef kendilerine, beklenen 
imkânlar, sağlanması gereken imkânlar verilmediği 
halde bu başarı takdire şayan bir başarıdır. 

îlk olarak ele alınan Akçakale'nin 121 köyünün 
tamamında tapulama işlemleri bitmiştir. Tapulama 
ve kadastro çalışmalarına elbette bu bölgede ağırlık 
verilmiştir. Zira, Toprak ve Tarım Reformu çalış
malarının başarıya ulaşabilmesi için her şeyden ev
vel tapulamanın bitmesi lâzımdır. Bu, Toprak ve Ta
rım Reformu çalışmalarının ilk kademesini ve ana-
unsurunu teşkil etmektedir. Bu bölgede mevcut üçün
cü bölge müdürlüğüne bazı ilâveler daha yapılmış
tır. 

Muhterem konuşmacılar Genel Müdürlüğün bir
takım ihtiyaçları üzerinde durdular. İnşallah önü
müzdeki bütçe yılında gelecek iktidarlar ve yıl için
de birtakım imkânlar bulunursa bu ihtiyaçlarını tak
dir eder ve yerine getirirler. 

Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, yüksek 
sabrınızı ve zamanınızı daha fazla suiistimal etme
mek için sözlerimi bitirirken tekrar bütün konuşma
cılara teşekkürlerimi ve Yüce Senatoya da en derin 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin tümü üzerindeki konuşmalar bitmiş
tir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri. 34 367 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu, tapulama ve kadastro ça
lışmalarının yürütülmesi 365 150 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 706 00 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin Milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/278) (S. Sa
yısı : 40) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin müzakeresi

ne geçiyoruz. 
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Bütçenin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu adına sayın Âdil Altay, 
Sayın Altay, buyurunuz. 
C.H.P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (Sivas) 

— Muhterem Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1975 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve te
mennilerini dile getirmek üzere huzurunuzda gru-
pum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygı ile selâm
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden beklenebilecek 

hizmetlerin muhtevasını tayin ve tespit edebilmek mü
lâhazası ile evvelemirde vakfın mana ve mahiyetine, 
vâkfın da maksadmdaki ulvîliğe kısaca dokunmak 
lüzumunu, duymaktayım. 

Vakıf fertlerin menkul veya gayrimenkul bir kıy
meti harici hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet 
olmaksızın sırf kendi rıza, rey ve mübareşetleri ile şah
sî mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenat kastı ile yi
ne kendileri tarafından tayin olunan şartı ve hizmet
lerin ifası için ebedî olarak tahsis eylemesi şeklinde 
tarif edilmektedir. 

Böylece fert mülkiyetinden çıkarılan, mülkiyet hak
kının malikine ve halefine sağlayacağı bütün hak ve 
menfaatler, toplum yararına terk ve tahsis edilen bu 
mallar, vakfın teessüsü ile beraber şahsiyet iktisap 
eder. Bu bakımdan vakfın mala şahsiyet izafe edilme
si şeklinde ifade ve tavsif edilmesi de kabildir. 

Değişiklik psiko - sosyal şartlar altında vücut bu
lan vakıfların her biri müstakil birer hükmî şahsiyeti 
haiz olup; bunlar, statüleri makamına kaim olan vak
fiyelerinde yazılı esaslar dairesinde idare edilmekte
dirler. Aynı zamanda vakfı vücuda getiren kimse ta-

(/) 407 S. Sayılı basmayazı 5.2,1975 tarihli 26ncı 
Birleşim tutanağına eklidir. 
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rafından da tespit olunan şahıs ve makamlarca da mu
rakabe edilmektedirler. 

Bilhassa İslâm hukukçuları tarafından iltifat gören, 
diğer bir ifade tarzı ile vakıf, menfaati insanlara ait 
olmak üzere bir aynı, Allanın mülkü olarak saklamak, 
temlik ve temellükten menetmek demektir. Zaten vak
fın lügat manası hapistir. İslâm Hukukunda vakıf bir 
malî sahibinin mülkünde hapsederek menfaatini tasad-
duk etmektir. 

Bütün bunlardan şu neticeye varılmaktadır ki; vak
fın temelini hayır ve hasenatta bulunmak teşkil etmek
tedir. Böylece vakıf, şahsın hayır ve hasenatını, yani 
yardım emelini ebedileştirmek için sosyal ve ulvî ve 
vicdanî bir inancın, islâmî bir düşünüşün ve imanî bir 
hissin sadaki cariyesidir. 

Bundan dolayıdır ki; vakfın doğuşundan ve tarihî 
gelişimindeki seyrinden islâmî bir müessese olduğu ka
bullenmek zorunluğu her yönüyle sezinlenmek ve de
ğer yargılarımızı buna dayalı tutmak gerekmektedir. 
İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak vakfı 
bu mahiyetiyle benimsemek ve Vakıflar Genel Mü
dürlüğünü de bu yönü ile eleştirmenin isabetine inan
dığımızı burada belirtmek lüzumunu duymakta ve de
ğer yargılarımızı da İsîâmiyetin üstünlük ve ulviyetine 
yönelik tutmaktayız. 

Hazreti Muhammet Hicretin 32 nci ayında yedi 
parça hurmalığını Müslümanlığın korunması amacına 
tahsis ve teberru ederek İsîâmiyette ilk vakfın temelini 
atmış bulunmaktadır. «Sevdiğiniz malınızdan başkala
rına yardım etmedikçe, ahiret sevabına nail olamazsı
nız» Ayeti Kerimesinin nüzulundan sonra, Müslüman
ların mallarını âdeta yarışırcasına insanlık hizmetine 
tahsis ve teberru etmek suretiyle, yeni vakıfların vü
cut bulduğuna şahit oluyoruz. 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiği zaman, 
bütün zenginleri toplamış ve onlara şu yollu hitabede 
bulunmuştur; «Hakkında Resulullah'ın fetih müjdesi 
bulunan ve bu fetih müjdesine bizlerin müyesser ol
duğu bu muhteşem şehrin daima Müslüman Türk Mil
letinin elinde bulunmasını isterseniz, sahip olduğunuz 
maldan "ve paradan bir kısımını bu güzel şahrin imarı 
için vakfediniz.» Padişahın bu daveti üzerine, bütün 
zenginler çeşitli vakfiyelerde bulunarak, bu güzel şeh
rin veçhesini değiştirmişlerdir. 

Bu büyük hükümdarın en isabetli hareketi ise, ilk 
teberruda kendisi bulunarak, muhteşem bir vakıf mey
dana getirmesi suretiyle, Ayasofya Kilisesini parasını 
bizzat kendi cebinden, kendi kesesinden ödemek su
retiyle Bizanslılardan satın alarak, çanlarını söktüriip, 

I istavrozlarını kaldırtıp, minareler diktirip, içine, de 
minber ve mihrap yaptırıp cami haline getirdikten 
sonra; ilk cuma namazını kendisinin kıldırmasıyla, hi
tabesine herkesten evvel kendisinin uysallık göstermiş 
ve böylece inanandaki samimiyeti bütün bedahatiyle 
ortaya koymuş bulunmasıdır. 

Bu büyük hükümdar şu hakikati sezinlemiş ve düs
tur edinmişti ki, büyük Türk Milletinin halledemeye
ceği bir dava, yapamayacağı bir iş, aşamayacağı bir 
engel, göze alamayacağı bir fedakârlık, hakkından ge
lemeyeceği bir müşkül, altından kalkamayacağı bir yük, 
dize getiremeyeceği bir hasım yoktur. Yeter ki, başın
da bulunan idarecinin ve muhatabının dürüstlük ve 
samimiyetine inanmış olsun. 

I İşte gerek Hz. Muhammet'in, gerekse Fatih Sultan 
Mehmet'in bu asilane ve örnek hareketleriyle başla-

1 yan vakıf müesseseleri bir çığ halinde Osmanlı İmpa-
j ratorluğunun en ücra köşelerine kadar tesir ve mevcu-
I diyetini göstermiş bulunmaktadır. 

I Böylece, Osmanlı İmparatorluğunun muhteşemliği-
I ne paralel olarak gelişen Vakıflar Müessesesi, kendi-
I sine has hukuk kuralları uyarınca hemen her mevzuu 
I ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu gelişme o kadar ileri 

gidebiimiş ki, bugünün normal Devlet hizmetlerinin 
% 80'nini Vakıflar Müessesesi kendisine konu olarak 
benimsemiştir: Başta dinî hizmetler, sosyal hizmetler, 
eğitim hizmetleri olmak üzere, tekmil kültür ve güzel 

I sanatlar hamlelerinin Vakıflar Müessesesinin içinde 
I mütalaa edilmekte olduğu tarihî bir hakikat olarak 

kendisini kabul ettirmekte ve gözlerden kaçmamak-
I tadır. 

İşte bu muhteva genişliğindendir ki, Vakıflar Mü
essesesi bugünkü mütevazi ve dağınık haliyle bile, ima
retten tutunuz da, işletmecilik ve bankacılığa kadar 
çeşitli konularla ilgilenebilen bir teşkilât olmaktan berî 
kalamamaktadır. Üç kıtada geniş emlâk ve araziye 
sahip bulunan Vakıfların. Osmanlı İmparatorluğunun 

I gerilemesi devrinde gittikçe zayıfladığı, uzun süre de
vam eden harplerle, tabiî tesir ve afetlerin önemli 
tahribatı yanında, birçok vakıf gelir kaynaklarının 
terkedilen memleketlerde kalması, malikleri çocuksuz 

I olarak öldüklerinden, dolayı vakfa intikali lâzım ge-
I len gayrimenkulîerin mutîakiyet devrinde zayıf iradeli 
I ve vakfın manâ ve mahiyetini idrakinden yoksun padi

şahların mesnetsiz ve keyfî emirleriyle, saray mensup
larına verilmesi, aşarın kaldırılmasıyle beraber aşar 
hâsılatı vakfedilen köylerden alınan gelirin de elden 
çıkması ve vakıf ormanların devletleştirilmesi gibi, et-

j kenler ve sebepler ile, vakıf gelirlerinin önemli ölçüde 

294 — 
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azalması üzerine, Vakıflar Müessesesi eski haşmetini 
kaybederek, ciddî bir bunalım içersine girmiş ve ken
disinden bekleneni verememek durumuna düşmüştür. 

Görülüyor ki, bir devletin çöküntüsü kısa bir za
manda bütün müesseselerine sirayet etmekte, her yön
den perişanlığa zemin hazırlamakta ve yol açmakta
dır. Buradan şu neticeye varılmalıdır ki, manevî var
lığımız ve insanlık haysiyetimiz, millî bütünlüğümü
ze ve güçlü olmamıza bağlıdır. Bunun içindir ki, 
«Allah Devlete, millete zeval vermesin» temennisinin 
tevekkülü içinden biran evvel sıyrılıp, millî ve mane
vî bütünlüğümüze sahip çıkarak, asrımızın yaşaya
bilme ve var olduğumuzu kabul ettirebilme koşulla
rını göze almakta gecikmemeliyiz. Şayet bir gecik
me varsa ki, olduğu kanaatindeyim. Bu gecikmeyi 
telâfi gayret ve çabasını benimsemeli ve çevremize 
de benimsetmeliyiz. 

Hükümet bunalımının (rejim bunalımı demeye 
gönlüm razı olmuyor ve dilim varmıyor) Meclisleri
mizde temsil edilen her siyasî teşekkülün pervasızca 
sahip çıktığı, demokrasimizin sendelemesine dönüş
tüğü son günlerde, hodrimeydan dercesine içerisine 
düştüğümüz politik çıkarlar ve sürtüşmelerle, Yüce 
Türk Milletine lâyık bir hizmet ortamında bulundu
ğumuzu sanarak kendimizi aldatmayalım. 

Milletlerin selâmeti, millî ve manevî bütünlük 
inancıdadır, özentisinde değil. Onun için özentileri 
bırakıp, biran evvel inançlara sarılalım. Sadık kala
lım, samimî olalım ki, dürüst kalabilelim. 

Kusura bakmayınız, tabiatım itibariyle akıl ho
calığı yapmaya kalkışamayacağımı siz muhterem ar
kadaşlarımın kabul buyuracaklarından cesaret ala
rak, yeri gelmişken mensubu bulunduğum Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun hissiyatına bir ölçüde ter
cüman olmak istedim, hepsi o kadar. 

îşte böylece ciddî bir bunalım içerisine düşmüş 
ve kendisinden beklenini verememek acziyle baş başa 
bırakılmış Vakıflar Müessesesi, 1827 yılında kurulan 
Evkaf Nezaretince tedvir edilmiş, Cumhuriyetin ilâ
nı üzerine de. Şer'iye ve Evkaf Vekâletine bu görev 
tevdi edilmiş, ise de, 1924 yılında bu Vekâletin de 
ilgası üzerine kısa bir süre bu hizmet Diyanet işleri 
Başkanlığına gördürülmüş bulunmaktadır. 

Ancak, vakıf hizmetlerinin çeşitliliği ve sahasının 
genişliği ile, bu hizmetlerin özelliği karşısında müsta
kil bir teşkilâta ihtiyaç hissedildiğinden, 1924 yılında 
429 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün kurulmasına lüzum görülmüştür. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Mezkûr Kanun gereğince, katma bütçeli tüzelkişi

liği haiz bu Genel Müdürlüğün kurulmasiyle de da
ğınık ve perişan bir halde bulunan vakıf işleri ted
ricen düzeltilmiş ve bir nevi yağmaya uğramış bu
lunan gelir kaynaklarının derlenip toplanmasına im
kânlar nispetinde çaba sarf edilmiştir: 

Bilhassa vakıf işletmelerinin semereli bir düzene 
sokulması ve kiraların gülünç ölçülerden nispeten 
kurtarılmasındaki başarılar küçümsenemeyecek bir se
viyeye vardırılabilmiştir. Bununla beraber, meseleye 
halledilmiş, normal ve arzulanan seviyeye vardırılmış 
nazariyle bakmak, ziyadesiyle iyimserlik olacaktır. 

Önemli vakıfların toplandığı büyük ticaret merkez
lerindeki vakıf iş hanlarında kiralar henüz emsalleri 
seviyesine vardırılamamış olduğunun kabullenilmesi 
yerinde bir hareket ve üzerinde titizlikle durulması 
gerekli bir konu sayılmalıdır. Bir vakıf iş hanında 
kiracı bulunan bir kimsenin fırsatı ganimet bilmesi 
şöyle dursun, en azından emsali kirayı ödemesinin as
garî insanlık icabı sayılacağı görüşünden hareketle, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünü bu konuda titizliğe da
vet ederiz. 

Vakıf gelirlerinde büyük bir yekûn tutacağını tah
min ettiğimiz kira bedellerinde müsamahalı davra
nışlarla, vakfın maksat ve ulviyetine gölge düşürmeye 
kimsenin hakkı olmadığı inancımıza ağırlık vermek
teyiz. Bu konuda gerekirse kanun çıkarma yoluna 
bile tevessül edilmesini yerinde ve haklı bir sebep 
saymaktayız. 

2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince, 
irat getirmeyen ve elde tutulmalarında fayda görül
meyen gayrimenkullerin satılarak elde edilen parala
rın «Akar toprak satış bedeli özel fonu» namı al
tında toplanarak, bununla yurdun muhtelif ve lü
zumlu yerlerinde yeni yatırımlara gidilmesi, böylece 
vakfın gelirinin devamının ve artırılmasının sağlan
masını memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek iste
rim. 

Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bulunan ge
niş çaptaki vakıf zeytinlikleri mahsulünün değerlen
dirilmesi mülâhazasiyle kurulmuş iki işletmeyi; mo
dern fabrikalarla teçhiz etmek, imalât kapasitesini ar
tırmak ve bu teşebbüslerin de satış mağazaları ile 
takviye edilmesini takdir ile karşılarken, bu konuda 
hazırlanmış bulunan projelerin de yıl içinde ihaleleri
nin sağlanması lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

Keza, Vakıf Taşdelen Memba Suyu İşletmesinin 
de modern cihazlarla donatılmış olmasını hem İstan-; 
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burun içmesuyu ihtiyacının bir ölçüde karşılanmış ol
ması ve hem de bir milyon lira civarında hasılat ve 
kâr sağlanması bakımından memnuniyetle karşıladığı
mıza işaret etmek isterim. 

Başta Taksim Oteline katkısı olmak üzere, yur
dun her tarafında yeni işhanları inşa ettirmesinin ya
nında bazı kervansaray, külliye ve medrese gibi tari
hî binaların, özelliklerine halel gelmemek kaydiyle 
ve şartiyle, restore edilmek ve onarılmak suretiyle tu
ristik otel haline getirilmesini hem turizme hizmet 
hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünün, öz kaynak
larım artırma çabasının bir işareti saymaktayız. 

Sermayesi 600 milyon liraya yükseltilmiş bulu
nan Karadeniz Bakır İşletmeleri T.A.Ş.'ne de % 6 
hisse ile katılmış bulunan Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün sınai yatırımlara yönelmiş olmasını olumlu 
karşılamaktayız. Esasen kira bedellerinin, emsalleri 
nispetinde tahsil edilmekte müşkülâtlar ile karşılaş
makta olan ve müşkülâtlara rağmen de bir türlü 
olumlu neticeye varamıyan Vakıflar Genel Müdür
lüğünün, işhanları inşasından kaçınarak, sermaye 
yatırımlarına iltifat edip sınai sahaya yönelmesinde 
fayda görmekteyiz. 

Memleketimizin iktisadî ve ticarî hayatında, ku
ruluşundan bu yana, daima artan ve olumlu bir te
sir icra eden Türkiye Vakıflar Bankasının 174'e va
ran şube sayısı ile büyük bir gelişme kaydetmesini 
ve yılda ödenmiş sermayenin % 18 civarında da kü
çümsenemeyecek bir kâr sağlamasını takdirle kar
şılamaktayız. 

Hâsılı, kuruluşundan bu yana, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün gelir kaynaklarını artırmak suretiyle 
malî sıkıntıdan kurtarma gayret ve çabası içerisin
de bulunduğunu ve bu hususta da nispeten de olsa 
başarı sağlamış sayılacağını C. H. P. Grupu olarak 
dile getirmeyi bir görev bilmekteyiz. 

İşte bu gayret ve çaba içerisinde sağlayabildiği 
nispî başarı neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
kendi öz kaynaklarından 1975 malî yılı içinde 
128 590 164 lira hâsılat sağlayacağını tahmin et
mektedir. Bu miktar geçen yılkinden 28 milyon lira
lık bir artış göstermektedir ki, küçümsenemiyecek 
bir artış olduğunu kabul etmekteyiz ve memnuni
yetle karşılamaktayız. 

Bu öz kazanca; 7044 sayılı Kanunla vakıflara dev
redilen, âbide ve eski eserlerin onarım ve restorasyon 
hizmetlerinin karşılığı olarak Hazinece yapılacağı ta
sarlanan 57 870 649 lira yardımın 30 milyon lira ar

tırılarak 87 870 649 liraya yükseltilmesi yanında köy
lere yaptırılacak camilere malzeme ve yardım fonu 
için de 40 milyon lira ile Hazine yardımı 127 870 649 
liraya yükseltilerek Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1975 malî yılı Bütçesi 256 460 818 lira olarak bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Öz kaynaklarda % 28 ve Hazine yardımında % 
50'nin üzerinde bir artışla 1975 malî yılı Bütçesinin 
bağlanmış olmasına rağmen Vakıflar Genel Müdür
lüğünün, çeşitli ve sahası çok geniş olan vazifeleri kar
şısında yine de bu miktarın kifayetsizliği peşinen ka
bul edilmelidir. Ancak önümüzdeki yıllarda da aynı 
artış temposu ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün büt
çeleri hazırlanmak basireti gösterilecek olursa, vakıf 
hizmetlerinin lâyıkiyle ele alınmış sayılması yerinde 
olur ve memnuniyetle karşılanır kanısındayız. 

Bugün için kifayetsizliğinin ka'bullen'ilmesinde isa
bet vardır ve kifayetsiz bütçeler ise tatbikatçıları 
müşkül duruma sokmaktan ve hizmetleri aksatmaktan 
başka bir şeye yaramadığı tecrübelerle sabittir. 

Gelir kaynaklarını artırma çabası içerisinde bu
lunmalarına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü yet
kilileri, bütçelerinin kifayetsizliği nedeniyle vakıf hiz
metlerinin ifasında müşkülât ve imkânsızlıklardan ya
kınma mevkiinde ve mecburiyetindedirler. 

Prensip itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü, va
kıf hizmetlerini kendi öz kaynaklarından elde edebil
diği gelirlerle karşılamak mecburiyetirtdedir. Devlet 
bütçesinde, bu hizmetler için bir yardım görmesi ba
his konusu bile edilmemelidir. Gerçi bütçesinde, 
87 870 649 lira, âbide ve eski eserlerin onarım ve 
restorasyon ve 40 milyon lira da köylere yaptırılacak 
camilere malzeme ve yardım fonu için Devlet Büt
çesinden yardım gözükmekte ise de bu, hakikat halde 
bir yardım olmayıp Devletin, mezkûr hizmetlerini 
Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile yerine getir
mesinden ibarettir. Demek oluyor ki, vakıf hizmetle
rinin yürütülmesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
elindeki nakdî imkân 128 590 164 liradan ibaret kal
maktadır. 

İşte bu bütçe ile çeşitli ve yaygın va'kıf hizmetleri
nin görülmesi çaresizliği karşı karşıya demektir ki, 
bu halin birtakım aksaklıklara yol açacağına muhak
kak nazarıyla bakılmalıdır. Bu aksaklıklara bir kaç 
örnek vermekle yetineceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Altay, bir dakikanızı istirham 
edeyim. Acaba daha kaç dakikaya ihtiyacınız var? 
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On dakika süreniz kaldı. Bunun yanında İkinci Otu
rum için belirlenen süre de bitmiş bulundu. Eğer ten
sip buyurursanız Yüce Heyetten on dakika için izin 
alacağım ya da 20.30\Ian sonra konuşursunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (De
vamla) — Efendim, hazırladığım konuşma henüz ya
rı olmuştur; takdir Başkanlığındır. 

7 . 2 . 1975 O : İ 

BAŞKAN — Başkanlığın herhangi bir takdir yet
kisi bulunmadığını siz ta!kdir buyurursunuz Sayın Al-
tay. 

O halde sayın üyeler, îk'inci Oturum için belirlen
miş süre bitmiştir. 20.30'da devam etmek üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 malî yılı Bütçe
sinin müzakeresine devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Âdil Altay'ın konuşması 
yarıda kalmıştı, kendilerinin 10 dakikalık müddetleri 
var, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (Si
vas) — Muhterem arkadaşlarım; 

Konuşmama kaldığım yerden devam ediyorum. 
Vakıf hizmetlerinin başında dinî hizmetler ve sosyal 
hizmetler ile eğitim hizmetlerinin geldiğini konuşma
mızın başında belirtmiştik. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 1975 malî yılına 
ait Bütçe raporunda da dinî hizmetlere gerekli tah
sisatın ayrılması kaydına rastlamak müm'kün olama
mıştır. Vakfın islâmî bir müessese olması ve Hazreti 
Muhammed'in ilk vakfın temelini atışında; yedi par
ça hurmalığını, Müslümanlığın korunması amacına 
tahsis ve teberru etmesi ve hatta İstanbul'un fethini 
müteakip, Fatih Sultan Mehmet'in ilk tesis ettiği va'k-
kın mevzuunu, kendi parasıyla Bizanslılardan, Aya-
sofra Kilisesini satın alarak cami haline getirmesi kar
şısında, 1975 malî yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesinde de Dinî hizmetlere tahsisat ayrılmasının 
düşünülmüş bile olmamasının yadırganmasından daha 
tabiî bir şey olamaz. 

Öğrenci yurtlan kurma ve işletme hizmetlerine ge
lince; bütçe raporunda muhtelif yıllara ait, mukaye
seli şekilde detaylandırılmış, yurt adedi, barındırılan 
öğrenci sayısı ve ayrılan tahsisat miktarına göz gez
dirildiğinde; konulan tahsisatlarla barındırılacak öğ
renci sayılarının tutarsızlığı karşısında, bu hizmetin 
de kifayetsizliğini kabul zorunluğu doğmaktadır. 

Bütçe raporundaki rakamların karşılaştırılmasında, 
aynı tutarsızlığa imaretler kurma ve bakım hizmetle
rinde de rastlanmaktadır. 

Muhtaç ve âmâlara" yardım için bütçeye konulan 
î 490 000 lira, Karma Bütçe Komisyonunda görü
şülürken 4 050 000 lira artırılarak 5* 540 000 liraya 
yükseltilmiş ve böylece 700 âmâya ayda 90'ar lira 
yerine 1 000 âmâya ayda 250'şer lira; 650 muhtaca 
ayda 75'er lira yerine yine 1 000 muhtaca ayda 200'er 
lira yardım yapılması olanağına kavuşturulmak su
retiyle hizmetin gülünçlüğünün giderilmesi yolu tutul
muştur. Bu günün hayat pahalılığı karşısında, bilhas
sa âmâlar için, bu yardımların da ciddiye alınama
yacağını ve sembolik olmaktan kurtulamayacağını 
kabul zorunluğu vardır. 

Yüksektahsil öğrenci bursları konusunda da, Va
kıflar Genel Müdürlüğünce ancak 150 fakir öğrenci
ye burs verilebilmekte ve bu adet 1974 yılında oldu
ğu gibi 1975 malî yılında da bir artırmaya tabi tutul-
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mamışür. Bilhassa fakir öğrencilerin bile yüksek öğ- j 
renime ziyadesiyle iltifat ettikleri ve gündüzleri çalış
mak suretiyle gece öğrenim yapmayı göze aldıkları 
bir zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu ko
nuda da yaya kalmış olduğunun kabullenmesi karam
sarlık sayılmasa gerektir... 

Böylece hulasaten belirtildiği üzere, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün sosyal hizmetler konusundaki faa
liyet ve hizmetlerinin gülünç denecek derecede kifa
yetsizliği ve hattâ geçersizliği meydandadır. «Eh ne 
yapalım çok veren, maldan; az veren candan» Sözü- I 
nün resmiyette yeri olmasa gerektir. 

Eğitim hizmetlerine gelince; Vakıflar Genel Mü- j 
dürlüğünün Î975 malî yılı Bütçe raporunda da bun
dan bahis bile açılmamakta olduğu üzüntü ile görül
mekte, esefle karşılanmaktadır. Halbuki bir zamanlar 
tekmil ilim müesseseleri vakıf kaynaklariyle kurulur 

. ve inkişafını devam ettirirdi. Bugün gerek Avrupa'da j 
ve gerekse Amerika'da eğitim ve sağlık müesseseleri
nin çoğunlukla, vakıf suretiyle kurulduğu ve idare 
edilmekte olduğu bir hakikattir. Bizde yükseköğrenim 
yapan özel okulların fiyasko vermesi; bunların vakıf 
suretiyle kurulup idare edilmesi gerekirken bu saha
nın, şahıslara bırakılmış olmasından ileri gelmekte
dir. 

Yükseköğrenim müesseselerinin kurulmasının ve 
işletilmesinin yalnız devletten beklenilmesi, bütün zor
lamalara rağmen ihtiyacı karşılayamayacağını göster
mekte ve bunalımlara yol açmaktadır. Bu konuda ye- ı 
ni vakıfların kurulması vazgeçilmez bir durum arz et
mekte olduğu kanaatindeyiz. Böylece kurulacak yeni 
vakıfların da Vakıflar Genel Müdürlüğünün sevk ve I 
idaresine tevdiinden daha tabiî bir şey olmasa gerek
tir. Bu tatbikat Avrupa'da ve Amerika'da görülmekte 
ve kendisini kabul ettirmektedir. 

Avrupa ve Amerika'daki tatbikat göstermektedir 
ki; bütün yükseköğrenim müesseselerinin devlet tara
fından kurulması ile bu çığ gibi gelişen ihtiyaç karşı-
lanamamaktadır. Şahıslar tarafından kurulacak özel 
okullara da dönülemeyeceğine göre vakıf suretiyle 
kurulacak yükseköğrenim müesseselerine lüzum ve j 
zaruret hâsıl olacaktır. Bu konunun tecrübe edilmiş 
olması mülahazası ile bir vakıf üniversitesinin doğu 
illerimizden birisinde kurulmasını temenni ediyoruz. 
Böylece vakıflar, tarihi eğitim hizmetlerine dönüşüm 
imkânını da bulmuş olacaktır. I 

Bütün bunları, vakıfların tarihî inkişaf ve gelişi- • 
mine dönüşül meşinin zamanının geçmekte olduğu 
kanaatimizi belirtmek için sıralamış bulunmaktayız. J 
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Herşeyden, evvel Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bu
günkü idare tarzının monotonluğundan ve katılığın
dan kurtarılarak seyyaliyete kavuşturulması lüzu
muna inanmaktayız. Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 
maksat ve ruh baki kalmak şartıyle gövde olarak 
bir yenilenmeye ve idarî reforma ihtiyacı vardır. Ar
tık bugünün koşullarında, esasen içinden çıkılamayan 
ve derli toplu yürütülme imkânı bulunamayan ima
rethaneler çalıştırmak, aşevleri açmak, âmâ ve muh
taçlara yardıma kıyam etmek ve benzeri hizmetlerde, 
tabir caizse, bocalayıp durmanın modasının geçtiğini 
kabul etmek zorunluğu vardır. Aynı gaye ve ruhu ta
şıyan modern hizmetlere dönüşüm yapmanın zamanı 
geçmiştir. Bu durum karşısında, bu sahada ihtisas 
yeri sayılan Amme İdaresi Enstitüsünün alâkasının 
temini ile bir organizasyon ve metod araştırması için
de ilmî ve rasyonel düzenlemeye ve teşkilâtanmaya 
müstacelen geçilmesini temenni ediyoruz. 

Bu arada vakıf emlakinin de sıhhatli bir envante
rinin yapılarak hakiki varlık ve imkânlarının meyda
na çıkarılmasının sonunda bunların en rasyonel şekil
de değerlendirilebilmesi çarelerine tevessül edilmeli
dir. Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mali
yenin ve malî mevzuatın dar kalıplarından kurtarıla
rak ya bağımsız, nevi şahsına münhasır bir işletme ya
hut da bir iktisadî Devlet Teşekkülü haline getirile
rek hareketli bir hüviyete kavuşturulmalıdır. Ancak 
o zaman, özkaynaklarmın daha verimli bir ortamda 
geliştirilebileceği kanaatindeyiz. 

Bugünkü haliyle Vakıflar Genel Müdürlüğü, elin
deki emlâk, akar v.s. varlıklarını değerlendirmede 
işletmeler ve iştirakler yönünden ele almış olup, faa
liyetlerini bu noktada toplamıştır. Halbuki, zeytinlik
ler, narenciye bahçeleri, kavaklıklar, fındıklıklar ve 
her türlü ziraate salih arazi bilhassa Edirne - İpsa-
la'daki çeltik arazisinin işletilmesinde teknik imkân
lara yer verilemediği itibariyle verimli kılınamamış bu
lunmaktadır. Böylece vakıf mallarının esasını teşkil 
etmekte bulunan bu emlâk, Ziraat Yüksek Mühendis
liği tarafından yönetilmektedir. Kanaatimizce bu hiz
metin lâyıkıyle yapılabilmesi oldukça geniş bir teşki
lâta ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla da mevcut, İş
letme ve İştirakler Daire Başkanlığının yanında bir 
de Ziraat İşleri Daire Başkanlığına ihtiyaç duyulmalı 
ve bu teşkilât kurulmalıdır. 

Evvelemirde mevcut vakıf emlâk ve arazinin, tek
nik imkânlarla verimli hale getirilmesinden sonradır 
ki, elde edilen mahsulün değerlendirile bilmesine sıra 
gelebilsin. İşte vakıf emlâk ve arazinin verimli hale 
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getirilmesi vakıf gelirlerinin artmasında esası teşkil 
etmektedir. Bilhassa Edirne - İpsala'daki çeltik ara
zisinin teknik ve modern imkânlara kavuşturularak iş
lenmesi hem Vakıflar Genel Müdürlüğüne milyon
lar kazandıracak, hem de dışardan ithal edilmekte 
olan çeltik tohumu ihtiyacını memlekette temin edebil
mek imkânına da kavuşulmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün tek sağlık müesse

sesi, Bezmi Alem Valide Sultan vakfı ile tesis edilmiş 
bulunan Gureba Hastanesidir. Yılda 67 bin civarın
da poliklinik, 4 bin civarında da klinik tedavisi ve 
2 700 ameliyat yapmak kapasitesinde bulunan bu ha
yır müessesesinin arsası üzerine, gerek aynı vakfın 
arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden alın
makta bulunan paralar gerekse hayrat satış bedelle
ri ile 575 yataklı takriben 34 milyon liraya baliğ pro
je değerinde modern bir hastane inşaatının bitmek 
üzere olduğunu memnuniyetle karşılamaktayız. An
cak Vakıflar Genel Müdürlüğüne, tıbbın hayli iler
lemesi karşısında vakfiyenamedeki şartla magayir 
düşmeyen değişik tıbbî görevlerin düştüğüne de işa
ret ederek, geçen yıl da üzerinde ısrarla durduğumuz 
ve günün koşullarına da uygun bulduğumuz bir öne
rimizi tekrarlamaktan kendimizi alamayacağız. 

Bugün, bütün Devlet hastanelerinde, fakru zaru
ret durumunu belgeleyebilen vatandaşların muayene, 
tedavi ve hattâ ameliyatları parasız olarak yapıla-
gelmektedir. Kaldı ki, Genel Sağlık Sigortasının ta-
hakkukunda bu hizmet daha da yaygın hale getiril
miş olacaktır. Böylece Vakıflar Gureba Hastanesinin, 
Vakfiyenamesindeki şartlar dairesinde yapageldiği 
hizmetler; bütün Devlet hastanelerinde ve hatta ayrı
lan bir kontenjan nispetinde, üniversite hastanelerin
de yaygın bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Hülâsa edecek olursak, bugün bütün hastaneler, 
Vakıflar Gureba Hastanesinin yerini hizmet bakı
mından almış bulunmakta ve böylece Vakıflar Gure
ba Hastanesinin bir ayrıcalığı kalmamış sayılmakta
dır. Bu izahatımdan artık Vakıflar Gureba Hastane
sinin ayırıcı bir fonksiyonu kalmamış olduğu neticesi 
çıkarılmamalıdır. 
. Diğer taraftan, tıbbın ilerlemesi ve organ değişi
mine kadar varan başarısı karşısında, hali vakti ye
rinde olan vatandaşların bile malî takatlrının kâfi 
gelmediği tedavi ve ameliyatlarla karşı karşıya bulu
nulmakta ve sırf bu imkânsızlıktan vatandaşın bir 
nevi ölüme terkedilmiş olduğu da görülmekte ve bu 
fecî durum hayıfla karşılanılmaktadır. Bu türlü has-

j talıklar oldukça çeşitlidir. Ben burada, son zaman
larda yaygın bir hale gelmiş bulunan kronik nefritin 

J ilerlemesi üzerine böbreklerin fonksiyonnunu yeri
ne getirememesi neticesinde üremi sebebiyle ölüme 
terkedilme ve buna seyirci kalınma durumu üzerin
de duracağım. 

Bugünkü tıbbî imkânlar, sunî böbrek cihazları ile 
böbrekleri iflâs etmiş bir insanı senelerce yaşatabil
mekte ve neticede de, aynı dokudaki böbrek temi
ninde, böbrek nakli ameliyatı yapılmak suretiyle, 
hasta normale avdet ettirilebiimektedir. Bu hal ise 
muhakkak bir ölümden insanoğlunun kurtarılması
nın temini demektir. Müslümanlığın; müspet ilimle-

I re, bunun neticesinden faydalanmaya ve insan haya-
I tına verdiği kıymet hiç şüphe yok ki, vakfın hikme-
I tini ve menşeini teşkil etmektedir. Bu itibarla Va

kıflar Genel Müdürlüğünün bu duruma yüz çevir
mesi ve alakasız kalması tabiî karşılanamaz. Bezmi 
Alem Valide Sultan bu vakfını bugünün tıbbî ko
şulları karşısında tesis etmiş olsa idi hiç şüphe yok 
ki, bizim gibi bir değerlendirme yolunu tutardı. 

ı Memleketimizde bu hastalığa duçar kalanlar, 
hali vakti yerinde olsa bile, yine de malî takatinin 
yetersizliği yüzünden hastanelerimizde ölüme ter-
kedilmekte veya tıp otoritelerimiz tarafından, ken-

I dilerine veya yakınlarına yabancı memleketlerde te
davi ve ameliyat tavsiye edilmektedir. Halen Ha
cettepe Üniversitesi Hastanesinde mevcut olan suni 
böbrek cihazı, tedavinin pahalılığı yüzünden, kim
senin malî takati kâfi gelmediğinden, tedaviyi göze 
alan bulunmadığı sebebiyle bir türlü faaliyete geçi-
rilemcmektedir. Bu hastanenin yetkilileri hal tarzı 

i olarak; bu konuda bir vakfın kurulmasının tek çıkar 
I yol olduğundan bahsetmektedirler. 

Kronik nefritin ilerlemesi neticesinde böbrekle
ri iflâs etmiş hastaların, memleketten çıkma imkâ
nı bulamayanların ölüme terkedilmeleri, çıkanla
rın da yabancı memleketlerde binbir müşkülât içe
risinde acınacak durumlara düşmeleri, şüphesiz 
ki; Vakıflar Gureba Hastanesinin bugün yapmakta 
olduğu hizmetlerle kabili telif olmayacak derecede 
ehemmiyet taşımaktadır. 

Vakfın maksadına da uygun olacağı itibariyle in
şaatı bitmek üezere bulunan bu hastanenin suni böb
rek cihazları yerleştirilmek ve gerekli lâboratuvar 
ile ameliyathanenin tesisi suretiyle bu nevi hastalık
ların tedavi ve tahlilleriyle böbrek nakli ameliya-

I tının yapılabileceği bir sağlık müessesesi haline ge-
j tirilmesi hususunda yetkilileri uyarmayı daha da ile-
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ri giderek harekete geçirmeyi vazgeçilmez bir vazi
fe telâkki etmekteyiz. Bunun emsallerine Avrupa ve 
Amerika'da rastlanmakta olduğuna da işaret eder
ken bu tedavi, tahlil ve ameliyatları bütün mükem-
meliyetiyle yapabilecek tıp otoritelerimizin, ölüme 
terkedilmiş hastalarının başucunda üzülerek ve ha
yıflanarak imkân beklediklerine de değinmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 7044 sayılı Kanun 

ile tevdi edilmiş bulunan önemli bir görev de; abi
de ve eski eserlerin onarım ve restorasyonudur. Peşi
nen belirtelim ki, bu çok külfetli ve şümullü bir hiz
mettir. Bütçe raporuna göre, 1975 malî yılı içinde 
200 adet cami, medrese, han, hamam ve kervansa
rayın onarım ve restoresi öngörülmüştür. Bu iş için 
ayrılan 57 870 649 lira Bütçe Karma Komisyonunda 
30 milyon lira artırılarak 87 870 649 liraya yüksel
tilmiş olması karşısında bakımı ve yapılacak tarihî 
eserlerin sayısının da artacağına muhakkak nazarı 
ile bakıyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bu onarım ve restore işi için, geçmiş 25 yılda 250 
ilâ 300 milyon lira ancak sarfedilebilrniş olması da 
göstermektedir ki; şanlı tarihimizin, canlı anıtları 
olan sanat ve medeniyet eserlerimiz de ihmal edil
miştir. Bir daha yerine getirilmesi mümkün olma
yan eserlerimizin devamlı bakım ve ihtimama ihti
yaç göstereceklerini bilmem ki kayda lüzum görü
lür mü?.. 

Memleketimizin hemen her köşesinde tarihî eser
lerin mevcudiyeti, bunların onarım ve restorasyonu
nun çok önemli bir konu olarak ele alınmasını ve 
hizmetin benimsenmesini gerektirmektedir. Bugüne 
kadar olduğa gibi her yıl sembolik kalacak muay
yen bir tahsisatın konmasiyle yetinilmeyerek, gün 
geçtikçe bu tarihî amtîardaki yıpranmanın artaca
ğı ve her yıl birim fiyatlarındaki artışın da hesaba ka-
tılmasiyle bu husustaki tahsisatın, muayyen bir mik
tar olarak tespiti prensibinden vazgeçilerek, o malî 
yıl bütçesinin muayyen bir nispeti olarak tayini yo
lunun benimsenmesi ve hattâ bu hususun da bir ka
nunla kesinliğe kavuşturulmasında isabet görmek
teyiz. Bu anlayış gösterilmeyip işin ehemmiyeti ka
bul edilmedikçe tarihî sanat ve medeniyet eser
lerimizin zamanla bir yığıntı haline gelmesine seyirci 
kalınıyor demektir ki, buna gönüller razı olmasa ge
rektir. 

Bu konuda üzerinde durulmaya değer önemli bir 
husus da tarihî hiç bir kıymeti bulunmadığı halde 

bazı virane ve yığıntıların, eski eser damgası vurul
ması suretiyle muhafazasında ısrar edilmesidir. Bu 
görüşmodern şehirleşmede içinden çıkılmaz bazı so
runlar ile yetkilileri ve uzmanları başbaşa bırakmak
tadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün tatbikatmdaki bu 
iki davranış, bir çelişki teşkil etmektedir. Bir taraf
tan şanlı tarihimizin anıtlarını teşkil eden sanat ve 
medeniyet eserlerinin, tabiî kuvvetler ve âfetler kar
şısında vasıf ve zerafetini kaybetmesine seyirci ka
lınırken, diğer taraftan hiçbir tarihî niteliği olma
yan yığıntı ve binacıklarm, eski eser damgası vuru
larak muhafazasında ısrar edilmekte ve girişilen 
modern şehircilik faaliyetinde müşkülât çıkarılmak
tadır. Kanaatimizce tarihî ve eski eser niteliklerinin 
tespitinde biraz da olsa olumlu hareket etmekte ve 
esneklik tanımakta isabet olsa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Altay, müsamaha payını da 
kullandınız, istirham ediyorum, bağlayınız, hepsini bi
tiremeyeceksiniz. 

C. K. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALTAY (De
vamla) — Saym Başkan, müdahaleniz olmasaydı, şim
diye kadar bitirmiş olacaktım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Î975 malî yılı bütçesin
de vakıfça hayrat gayri menkullerinin onarımı için büt
çe raporunda önerilen miktarın Bütçe Karma Komis
yonunda 19 milyon lira gibi bir artırmaya tabi tutul
ması dikkatleri çekmiştir. Tatbikatta ise, bu hizmet 
çoğunlukla dernek ve emsali kuruluşlar aracılığıyle ye
rine getirilmekte ve bu tahsisatın büyük bir kısmı, 
derneklere yardım olarak dağıtılmaktadır. Halbuki 
Dernekler Kanununun 50 nci maddesi, resmî mües
seselerin derneklere yardımını esaslı bir kısıtlamaya ta
bi tutmaktadır. Mezkûr maddeye göre, kamu yararına 
çalışan dernekler dışında kalan derneklere bu gibi yar
dımların kanunen yapılamaması, hem ödeneğin âtıl 
durumda kalmasına yol açacak ve hem de hizmeti ak
satacaktır. Bu hizmetlerin normal hale dönüştürülme
si kanun değişikliğiyle mümkün olacağından bir an ev
vel bu konuda bir kanun değişikliği getirilmesi gereği
ne işaret etmek isterim. 

Şimdilik maruzatımız bundan ibarettir, dinlemek lüt-
funda bulunduğunuzdan dolayı teşekkür eder, Vakıf
lar Genel Müdürlüğü bütçesinin teşkilâtına ve Yüce 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, 
Grupum ve şahsım adına muhterem heyetinizi saygıy-
le selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Ömer 
Ucuzal. 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski- j 
şehir) — Sayın Başkan, değerli senatörler; ı 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1975 malî yılı büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adına görüş ve 
temennilerimizi arz etmek üzere huzurunuza geldiğim 
şu anda, bu değerli zamanınızı fazla israf etmemeye 
gayret edeceğim; 

Değerli arkadaşlarım; 
Her ne kadar ismi bir umum müdürlük ise de, 

teşekkülün diğer teşekküllere nazaran ayrı bir ehem
miyet taşıdığı da hepinizce malum. Müntesibi olmakla 
iftihar ettiğimiz İslâm Dininin milletimize bahşettiği ı 
iyi görüşlerin yarattığı bu kaynak bugün maddî yönüy
le paha biçilmez değerlere ulaşmış, manevî ycnüyse, 
yerine getirilmesi mümkün olmayan büyük bir anıt 
olarak karşımızdadır. Huduttan hududa, köy, kasaba, 
ilçe, şehir, memleketimizin sinesinde ecdadımızın bı
raktığı büyük kaynaklar var. Bu kaynaklar, hepini
zin bildiği gibi bugün Umum Müdürlüğün emrinde
dir. Nasıl oluştu, nasıl meydana geldi bu hususun üze
rinde durmak zaittir hepiniz biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bize düşen görev, bu müessesenin bünyesindeki j 

eserleri değerleri ve kıymetleri iyi muhafaza edebil
mek, gelir kaynaklarını iyi değerlendirmek, böylece 
vakıf sahiplerinin vakfiyelerde tespit ettiği istikamet
lerde hayrî, dinî ve sosyal hizmetleri yerine getirmek, j 
bize düşen görevdir. Bu teşekkül uzun yıllar varîığıy-
le yokluğu belli olmaz bir tutum içindeyken, geçen j 
10 yıl içerisinde başına getirilen görevlilerin gayretiyle 
bugün malî sahada olduğu kadar ticarî sahada, ticarî 
sahada olduğu kadar sosyal sahada, tarırn sahasında 
ve bankacılık sahasında Türkiye'nin iktisadî hayatın
da büyük rol oynayan bir teşekkül halinde, hem ken
disini yaşatmakta hem de meydana getirdiği değerler
le memleketimize büyük hizmet etmektedir. 

Geçen 10 sene içerisinde dedim, geçen 10 sene içe
risinde kanunlarında yapılan değişiklikler, Medenî Ka
nunumuzda yapılan değişiklikler ve Vakıflar Banka
sının kuruluşuna ait Kanunda yapılan değişiklikle, bu 
teşekküle büyük imkânlar sağladınız. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, bir taraftan eski âbideleri muhafaza ve 
restore ederken, hepinizin bildiği gibi, bir taraftan da 
memleketin sinesinde yeni yeni eserler yaratmakta, bü
yük şehirlerde işhanları, apartmanlar, oteller; derece 
derece kasabalara kadar bu güzel eserleri yapıp, va
tandaşın ihtiyacını karşıladığı gibi, elde ettiği gelirler
le de yeni yeni eserler meydana getirip, teşekkülü ye
niden eski haline getirmek için büyük gayretler sarfet- j 

j mektedir. Bunun yanında, memleketin muhtelif yer
lerinde bulunan işletmeleri, teknik yönden takviye ede
rek' daha faydalı hale getirdiğini de görmekteyiz. 

Vakıflar bünyesinde büyük tekâmül olmuştur de
dim. Delilleri hepinizce malum değerli arkadaşlarım. 
Bugün ticarî sahaya bakarsak, Vakıflar Bankasının 
Türkiye'nin iktisadî hayatında hızla geliştiğini, ancak 
sermayesi nispeti nazarı itibara alınırsa, (Gayet açık 
ifade ediyorum) Türkiye'de en iyi gelişmeyi sağlamış 
bir banka olarak bugün yüksek bir seviyeye gelmiş; 
başında bulunan insanların gayretiyle de yarın daha 
çok imkâna kavuşacaktır. Bu noktaya gelmişken şunu 
arz edeyim. 

Banka, bildiğiniz gibi 50 milyon sermaye ile ku
rulmuş; geçen sene Kuruluş Kanununda yaptığınız 
bir değişiklikle, sermayesinin 200 milyon liraya çıka
rılması imkânı Bakanlar Kuruluna verilmişse de bu
gün 100 milyon lira sermayeli olarak görülmektedir. 
Hükümetten ricamız; bu imkânı vererek, sermayesinin 
200 milyona çıkarılması, bu bankanın daha büyük 
çalışma imkânına kavuşmasını sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
I Sermayesi 100 milyon olan bu Bankanın, 1974 yılı 

bilançosuna bakarsak, sağladığı kârın 65 milyona yak
laştığını görürüz. Eğer imkân verilir de sermayesi 200 
milyona çıkarsa, sağlayacağı kâr o nispette artacak; 
böylece ecdat yadigârı olan o paha biçilmez eserlerin 
korunması, restore edilmesi, muhafaza edilmesi müm-

j kün olacaktır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, eğitim sahasında mem

leketimizin muhtelif yerlerinde yaptırdığı ve açtığı 
talebe yurtlarıyle, büyük bir hizmetin içerisindedir. 
Vakfiyeleri tanzim ederek imkân yaratan rahmetli 
ecdadımızı, bu yönüyle de büyük tatmine kavuştur
duğu kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elindeki gayrimenkulleri giderek mühim derecede 

değerli hale getirmiş; bir yönüyle de turistik sahada, 
özel sektörün ve Devletin yetişemeyeceği yerlerde, 
mevcut vakıf gayrimenkulleri bu sahaya tahsis etmek 
suretiyle, bugün Türkiye'nin turizm gelirinde büyük 
yeri olan müesseseleri kurmuş ve devam ettirmektedir. 
Kısacası, her yönüyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
kendisine tevdi edilen ecdat yadigârı büyük emanete, 
büyük titizlikler içerisinde, imkânları nispetinde gay
ret göstererek yaşatma çabasını sarfetmektedir. Bu ba
kımdan, hem Vakıflar Genel Müdürlüğüne hem de 
vakıf paralar namı altında gayet cüzi bir faizle çalış-

j tınlan ve hemen hemen Türkiye ekonomisinde hiçbir 
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yarar sağlamayan o parayı, bir banka sermayesi hali
ne getirerek kurulmuş olan Vakıflar Bankasının, gide
rek inkişafını ve memleket ekonomisinde sağladığı im
kânları görerek, her iki müessesenin memleketimize 
büyük hizmet içinde olduğunu ifade ile kendilerine 
Adalet Partisi olarak Grupumuzun şükranlarını ifade 
ve bundan sonra da başarılar dileğimizi arz ederken, 
bu bütçenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve milletimize 
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diler, Yüce Heyetini
ze saygılar sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, buyurunuz efendim. 
ÎSMAÎL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Çanakkale ili, Çan ilçesi, Karakoca, Büyükbaşak 

ve Küçüklü köylerinde vakıf camilerinin bulunduğu
nu ve bunların durumlarını kısaca arz etmek üzere 
söz almış buîunyorum; sizlere saygılarımı sunuyorum. 

Çanakkale İli, Çan ilçesi, Karakoca, Büyükbaşak 
ve Küçüklü köylerinde zamanın hayırseverlerinden 
Hacı Emin Ağa isminde bir zatın vakfı olarak inşa 
edilmiş olan camiler, çeşmeler vardır. Bu vakıf cami 
ve çeşmeler üzerinden 100 yıla yakın bir zaman geçmiş 
bulunmaktadır. Zaman, her şeyi olduğu gibi, bu iba
det ve hayır kurumlarını da yıpratmış bulunmakta-
. dır. 

Bilhassa, Büyükbaşak ve Küçüklü köylerindeki ca
miler son derece yıpranmış durumdadır. İçerisinde iba
det yapılamayacak haldedirler. Köylüler, vakıf olan 
bu camileri yeniden yaptırmak istemektedirler. Bil
hassa, Büyükbaşak köylüleri, vakıfların Çanakkale 
de (O zaman Balıkesir'de) bulunan Bölge Müdürlü
ğüne yapmış oldukları müracaatlar sonunda, «Cami, 
Hacı Emin Ağa vakfıdır; Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce yaptırılması düşünülmektedir» mealinde ce
vaplar almışlardır; ama bugüne kadar ne Büyükba
şak köyü camii yapılmış ne de Küçüklü ve Karakoca 
köylerindeki camilerin durumları dikkate alınarak 
herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

Rahmetli Hacı Emin Ağa yadigârı olan bu eser
lerden, Büyükbaşak köyündeki cami, yukarıda da 
arz ettiğim gibi namaz kılınamayacak durumdadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden, ecdat yadigârı 
Büyükbaşak köyü caminin yaptırılması hususunda 
köylülerin yardımlarını da dikkate alarak, gerekli in
celeme, araştırma ve teknik çalışmalarıyle maddî 
yardımlarını esirgememelerini önemle rica ediyorum. 

Bu meyanda Küçüklü ve Karakoca köyleri cami
lerinin de onarılmaları için bilhassa teknik eieman-

larınızca tetkikat yaptırılmasını, gerekiyorsa onarıl
masını hassaten istirham ediyorum. 

Bu vesile ile saygılarımı sunuyor, bütçemizin 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve Yüce Milletimize 
uğur getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebe

tiyle ben de birkaç noktaya değinmek istiyorum. 

Malumunuz, vakıf ve vakıf hukuku, daha ziyade 
İslâmi ve ilâhî anlamda şahısların gayri menkullerin 
veya eserlerini ebedî olarak hayra tahsis etmeleridir. 
O halde vakıf hukukunun esası, vakfedilen emtea, 
muhakkak ebedî olarak idamesinin temini gerekir. 
Ondan dolayı dedelerimiz öyle vakıfiyeler yapmış
lardır ki, öyle vakıfnameler vardır ki, bir eseri, far-
zedclim, bir camiyi vakfetmiş, o caminin tamirine, 
bakımına, müstahdemlerinin maaşlarına varıncaya 
kadar, ayrıca başka bölgelerden gayri menkuller ve 
akarlar temin etmiştir. Seneler boyu hasara uğraya
cağım da hesap ederek, çeşmeler de böyle, kervan
saraylarda böyle, camilerde böyle, diğer birçok şey
lerde böyle. 

Görüyoruz ki, vakıf müessesesi kendi kendini 
idare edemiyor ve Devlet bütçesinden yardım görü
yor. Tabiî bunun tahlili yapıldığı zaman hiç şüphe
siz ki, yurtlar açması, burslar vermesi, körlere yar
dım, birçok amme ve sosyal hizmetleri yanında 
yanlız envalin Vakıf istikametindeki değerlen
dirilmesi dışında hizmetleri de üslendiğinden 
dolayı elbette masrafı da olacak ve bunun 
için de Devletten yardım görecektir. Bunu 
tabiî karşılıyorum. yalnız, benim bilhassa 
İstanbul için üzüldüğüm bir cihet var; dedelerimizin, 
ecdadımızın büyük fedakârlıklarla vakfettikleri bu 
kıymetli eserler ne yazık ki, bu Genel Müdürlüğün 
Parlamentodan geçirilmiş bir kanunla birleşmiş ve 
sembolik fiyatlarla çarçur edilip elden çıkarılmıştır. 
Bir kısmı yol istimlâkleri, belediye istimlâkleriyle 
gitmiş, bir kısmı, alan ile satan müessese arasındaki 
menfaatler maksadına matuf olarak sembolik fiyat
larla heder olmuş gitmiştir. İstanbul'da 5, 10, 20, 30 
bin lira gibi fiyatlar. Bunun misallerini vermek 
mümkün. Bundan evvelki senelerde bir vakıf envan
teri çalışması yapılıyor idi; zannediyorum 19 bin 
civarında tespit edilen emval, 30 küsur bine çıkarıl
mış idi. 
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Ben şimdi şunu önererek Bakanın ve ilgililerin 
dikkatini çekmek istiyorum; hiç olmazsa bundan 
sonra yakıf gayri menkulü her ne pahasına olursa 
olsun, bilhassa büyük şehirlerde bu arsa spekülas
yonu dediğimiz gayri menkulün süratle ve en hızlı 
bir şekilde kıymet kazandığı şu son asırda ve seneler
de, gayri menkulü eklen çıkarmamak için büyük gay
ret gösterilmesi gerektiği inancındayım. Burada hem 
bir görev ifa edilecek, hem de vakıf hukukunun ku
ruluş gayesi ve idealine hizmet edilecektir. 

Bu vakıf emvallerinin, böylesine çarçur edildiği
ni gören vatandaş, zengin Müslüman, zengin Türk 
vatandaşı; «adam ne olacak, görüyoruz işte vakfe -
dilenleri, ne hale geliyor, ben neden vakfedeyim. 
Vakfı düşünüyordum; ama bari Kızılaya vereyim, 
yahut bir mektep yaptırayım veyahut başka şekiller
de bunu hayatımda değerlendireyim» gibi vakfetme 
iştiyakı ve hissini rencide ediyor ve vakıf hamiyet 
ve gayretini ortadan kaldırıyoruz bu tutumla. Onun 
için bu satış meselesini bir defa ortadan kaldırma
lıdır. 

Bir fırsatım olur da imkânını bulursam, eski va
kıf emvallerinin geriye istimlâki kayıt ve şartını ih
tiva eden bir kanun teklifi getirmek istiyorum. Rah
metli Menderes bu meseleye istanbul'da yol istimlâ
ki sırasında parmak basmış ve böyle bir kanun, tasa
rısı hazırlığı için emir vermiş, zannediyorum bir mik
tar da çalışılmış idi; fakat çıkması kısmet olmamış. 
Her halde parlamenterlere de hukukî bir çalışma bir 
kanun tedvini görevi de gerekiyor. Biz bu kanunun 
çıkarılmasında belki gecikiriz, ama istirham ediyo
rum, satışı c/c 100 ve mutlaka durdurmalıdır. 

Bugünkü Genel Müdür ve Başmüdürün böyle 
bir hususa, cihete tevessül edeceğini asla düşünmüyo
rum bile; ama vakıf müesseseleri öyle bir hale gel
miştir ki; (Ben bir kaç seneden beri merak ile İstan
bul'daki vakıf müesseselerini takip ederim) meselâ, 
Heybeliada'da bir vakıf binası vardır ve kiraya veril
miştir. Tesadüf, bir Hıristiyanın elindedir. Bu binayı 
sembolik fiyatla kiralamıştır. Belki şimdi arttırmışlar
dır, bilmiyorum. O zamanlar 30 - 40 lira idi. Bu 
30 - 40 lira gibi sembolik fiyatla kiraladığı binanın 
üst katını senelik 5 000 liraya kiraya vererek mükem
mel bir yazlık haline getirmiş. Altını da ikiye bölmüş, 
bir tarafına gençlik kolları lokali açılmış, öbür tara
fını da ayrıca bir ticarethane haline getirmiş. Peki, 
benim vatandaşımın bu vakfını ne diye sembolik fi
yatla kiraya vereyim ve o kiracı da astronomik fiyat
larla başka ikinci ellere kiralasın?.. 

Bunun başka misallerini de görmek mümkün. 
Geçtiğimiz senelerde bu işlerin çok mücadelesini yap
mıştık. Çok şikâyetlerimiz olmuştu. 

Bir de kiraya temas etmek istiyorum; Vakıf akar
larının, kiraya verilen binaların mutlaka bugünkü ki
ra rayiçleri seviyesine getirilmelidir. Biliyorsunuz 
meşhur Akaretler, çok cüzi fiyatlarla kirada idi. Bir 
ara Hüsamettin Atabeyli'nin Bakanlığı zamanında 
ele alındı bu husus ve tahliye davaları ve birtakım 
mücadelelerle bir seviyeye getirildi. Fakat, öyle zan
nediyorum ki, bugün dahi, süratle yükselen kira şart
ları içerisinde vakıf emlâkinin kiraları yine düşüktür. 
O halde kira hususunda da ilgililerin dikkatini çek
mek isliyorum. 

Biz bu meselelerde hassas davranırsak, üzerinde 
titizlikle durursak hem gayrimenkulu değerlendirmiş 
oluruz, hem buralardan istifade ettiğimiz paralarla 
heder ve harabolmakta olan mabet, çeşme, kervan
saray, akar gibi vakıf emvallerin restorasyonu temin 
edilmiş olur. 

Umumî derdimiz olan bir meseleye daha değinmek 
istiyorum; Bu vakıf eserleri restore edecek sanatkâr, 
mühendis, erbab, usta eleman yok denecek kadar az
dır. Vakıflardan restore ettirmek için para alıyoruz, 
rastgeîe bir 'kalfaya ustaya vermek mümkün değil, 
eleman bulamıyoruz. Bilmiyorum, bizim inşaat yük
sek mühendisleri, mimarlar bu konuya, Osmanlı tarzı 
mimarisine, veyahut Selçukı tarzı mimarisine veya 
daha evveline, sonrasına oriyante olmuyorlar mı, ya-
hutta bu sahada adam yetiştirmek ayrıca bunu cazip 
kılacak imkânlar bulunabilir mi? Sayın Bakanın bu 
hususta dikkatini çekmek için arz ettim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bir 
hususa daha temas etmek istiyorum sayın senatörler. 

Sayın Halk Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız bir 
suni böbrek meselesinden bahsetti. Hekim olduğum 
için, bu konunun mustaripi olarak buna daha bir 
açıklık getirmek istiyorum. Suni böbrek dendiği za
man Hidro - Diyalis hemen hemen her hastanede 
akut zehirlenmelerde veya bir kısım Supakut hasta
lıklarda böbreğin, kanın temizlenmesi manasına bu 
cihazı almak mümkündür. Bu, Bezmi Âlem Valide 
Sultan Hastanesine de temin edilebilir. O mühim de
ğil; asıl mühim olan kronik böbrek hastalıklarında 
ölüme müncer olan, üremiye müncer olan vakalarda 
bir doku uyuşmazlığı laboratuvarının Türkiye'de he
nüz kurulmamış olması ve bir de böbrek transplan
tasyonu ameliyesinin Türkiye'de henüz yapılamamış 
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DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
saym üyeleri; 

Söz almış olan arkadaşlarımız gerçekten çok en-
terasan bilgiler verdiler. Çok yapıcı tenkitleri ve tav
siyeleri ile bize yol gösterdiler, kendilerine teşekkür
lerimi arz ederim. 

Gecenin bu geç saatinde vakıflar hakkında uzun, 
tarihî bilgiler vererek vaktinizi almak istemem. Ancak, 
birkaç noktanın açıklanmasında fayda görüyorum. 

Birincisi, vakıfları inceleyen İslâm bilginleri, va
kıfların membalarını iki anaislâmî kaideye bağlar
lar; 

Birisi, İslâmiyette çok miras yemek kabul edilir 
bir hal değildir. Dolayısıyle gerçek Müslüman evlâ
dına bir hayli miras bırakmaktansa, Allah'a aidoldu-
ğuna inandığı bu mallan büyük bir kısmını gene 
Allah'a iade etmek manasında toplumun hizmetine 
vakfeder. 

olmasıdır. Biliyorsunuz İngiltere (Londra) bunu canlı 
dönerden 150 bin, 160 bin, 200 bin liraya yapıyor. 
Bir ölçüde Almanya yapıyor. Amerika ise, ölüden al
mak suretiyle hastalar için daha emin bir yol olmak
la beraber, 15 bin dolar teminatın karşısında, ayrıca 
masrafları da göze alırsanız 200 - 300 bin liralık bir 
külfete mal olmaktadır. Halbuki bir doku uyuşmaz
lığı laboratuvarı ve böbrek transplantasyonu istasyo
nu Türkiye'de kurulması gerekir. Bu Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yapacağı iş değil. O bakımdan sözcü
nün dikkatini çekmek istiyorum. Bu, milyonları aşan 
büyük bir tesistir. 

Biliyorsunuz, hidro - diyalis Gülhane'de var, Hacet
tepe'de var, Üniversite'de var, istanbul'da var, Gure-
ba'da var, orada da yapılabilir. O, böbrek temizleme 
işidir; suni böbrek, ama böbrek nakli, kronik hasta
lıklar için Türkiye'nin bölgelere ayrılıp bir istasyon 
kurulmasını gerektirir ki, bu ya Sağlık Bakanlığının 
ya Üniversitesi Tıp fakülteleri hastaneleri bünyelerin
de ve Türkiye'yi bölgelere ayıran bir ünite merkez 
haline getirilip yapılması gerekir. Bu mesele o hale 
gelmiştir ki, Amerika'da bir hasta böbrek naklini ka
bul etmediği takdirde haftada bir gün veya iki gün 
uğruyor iğne yaptırır gibi kanını temizletiyor sunî 
böbrek cihazında; ondan sonra işine devam ediyor. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Top
luyorum Sayın Başkan, 

O halde Türkiye'de bir hidro - diyalis; yani sunî 
böbrek cihazı her hastanenin temin edebileceği ka
dar pahalı olmayan bir nesne. Vakıf Güreba Hasta
nesinde bunun da yapılmasmı isteriz. Bu dahi bir ekip 
işidir. Bir hekim ve büyük bir grupun yapacağı iştir. 
Öyle iğne yapar gibi bir sıhhiyenin yapacağı iş de
ğildir, ama bunun yanında Türkiye'de bir Nefrolo-
jinin kurulması, bir böbrek nakli ve doku uyuşmaz
lıkları laboratuvarı ve istasyonun kurulması binlerce 
böbrek hastası karşısında büyük bir ihtiyaçtır ve bu 
vakıf bünyesinde hallonulacak mesele değildir. Bunu 
işaret etmek istedim. 

Teşekkür ederim. Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesinin memleketimize, milletimize, ilgililerine uğur
lu ve hayırlı olmasını, Vakfın ilâmaşallah devam et
mesini Cenabî Haktan niyaz eder. saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Dev

let Bakanı Sayın Mehmet Özgüneş, buyurun efen
dim. 

İkincisi, Müslümanlıkta başkasına yardım, hele 
düşküne muhtaca yardım âdeta bir ibadettir. «Kom
şusu açken tok yatan bizden değildir» ilkesi, İslâm 
Felsefesinin temelidir. Bu iki anafelsefedir ki, Müs
lümanları devamlı olarak vakfetmeye doğru şevket -
mistir. 

Diğer bir tabirle vakfetmek İslâmî bir zevktir. 
Müslüman olmayan bir kimsenin bu zevki kavraması 
gerçekten güçtür. Nitekim, Türk vakıflarını inceleyen 
yabancı muharrirler bunların böyle olabileceğine ihti
mal vermemişler, bunun altında mutlaka birtakım 
hileler var demişler ve padişah müsaderesinden kor
kulduğu için vakfedildi, mal kaçırmak için Devlet
ten vakfedildi gibi birtakım bahaneler aramaya çalış
mışlardır. Halbuki gerçeği objektif olarak inceleyen 
herkes bilir ki, bu tamamiyle bir İslâmî zevktir. 

Arkadaşlarım, özellikle Osmanlı İmparatorluğu
nun yükselme devrinde vakıfların vüs'atı hakkında 
bir bilgi verebilmek için şunları söylemek yeterlidir. 
Osmanlıların yükselme devrinde eğitim hizmetlerinin 
yüzde yüzü, sosyal, sağlık ve bayındırlık hizmetlerinin 
çok büyük bir kısmı sadece vakıflar tarafından kar
şılanırdı; Devlet tarafından değil. Bu kadar büyük po
tansiyeli olan vakıflar, maalesef zamanla erimiştir. 
Evvelâ önemli bir kısmı yurt dışında kalmıştır. 

İkincisi, maalesef bir kısım insanlar vakıf malla
ra sahip çıkmışlar ve böylelikle özel şahısların elle
rinde kalmıştır ve bir kısmı da, son derece üzüle
cek bir olaydır ki, satılmıştır. Bugün elimizde kalan 
vakıflar esas Türk Müslüman vakıflarının küçük bir 
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kısmıdır dense, doğru söylenmiş olur. Bu vakıflar 
için Özellikle Cumhuriyet devrinde büyük gayretler 
sarf edilmiştir. 

Şimdi, burada şu yapılmıştır, bu yapılmıştır der
ken, elbette ki, hiçbirisini kendime mal edecek deği
lim. Nihayet benim ikibuçuk aylık bir Bakanlığım 
var, ben burada başta Başbakan olmak üzere şimdi
ye kadar vakıflarda çalışmış olan bütün görevlileri 
huzurunuzda hürmetle anmakla, onların hizmetlerini 
karşılamak istiyorum. 

Şimdi, acaba vakıfların durumu nedir, sıkıntıla
rımız nerelerde var? Ben Yüce Senatoya bunları arz 
etmek istiyorum. Birinci problemimiz evvelâ vakıf
lar Teşkilât Kanunu ile bugün vakıfları yürütmek, ve
rimli bir şekilde idare etmek artık mümkün olmayan 
bir hale gelmiştir. Bundan dolayıdır ki, vakıfların, 
özellikle Teşkilât Kanununda değişiklik yapmak için 
hazırlıklarımız vardır. Eğer, Yüce Meclisler teklifle
rimizi kabul eder ve kanunlaşabilirse, bu takdirde 
vakıflar için büyük bir imkân açılacaktır. Elde mev
cut mevzuatla bu işi artık yürütemez hale gelmiş ol
duğumuzu Yüce Senatoya arz etmek isterim. 

İkinci husus, bütün benden önceki bakan arka
daşlarımı ve görevlilerin, her türlü gayret sarfetmiş 
olmalarına rağmen, bugün modern manada bir va
kıf envanterinin mevcudolduğunu iddia etmek son de
recede zordur. Biz vakıfları her vilâyette ayrı ayrı bir 
karteks sistemine bağlamaya ve her vakıf mal ve 
hizmet için bir inkişaf planı yapmaya gayret ediyo
ruz. Şayet bunu yapabilirsek evvelâ mallarımıza sa-
hibolacağız, bundan sonra bu mallarımızı ve hizmet
lerimizi en verimli bir şekilde nasıl inkişaf ettirece
ğimizi bir plana bağlamak imkânını bulacağız. 

Üçüncü konumuz, vakıf mallarının büyük bir kıs
mı bazı şahısların eline şu veya bu şekilde kiracı 
sıfatıyle geçmiştir ve bunların önemli bir kısmı da 
aldıkları bu malları başkalarına; bize ödedikleri kira 
bedelinin birkaç misli ile başkalarına vermişlerdir ve 
bunlara dokunduğunuz gün binbir tezviratla; (Bu 
tabiri kullandığım için özür dilerim Yüce Senatodan, 
ama daha hafifini bulamıyorum, adam bizden 1 000 
liraya kiraya tutmuş, 7 parçaya bölmüş ve her biri
ni 1 500'er liraya kiraya vermiş.) Üzerine yürüdü
ğümüz zaman tezviratın envaını yaparak, iftiranın 
envaını yaparak vakıflar idaresi üzerine baskı yap
ma gayreti içindedirler. Açıkça söyleyelim ki, ben 
kalayım veya benden sonra başkası gelsin, hiçbir ne
tice değişmeyecektir, hiç gözlerinin yaşlarına bak
madan üzerlerine yürümeyi, vakıf mallarını mutlaka 

bu insanların ellerinden kurtarmayı ecdadımıza karşı 
namus borcu sayıyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Sıkıntılarımızdan bir diğeri; meslek içi eğitim fik

rinin bugüne kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü içeri
sinde yeteri kadar gelişmemiş oluşudur. Çeşitli kay
naklardan personel alan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kendi personelini yeteri seviyede kendi iç imkânla-
rıyle eğitememiştir. Planlarımızdan birisi de, perso
nelimizi devamlı olarak eğitmek ve böylelikle hizme
timizi azamî seviyeye çıkarmak gayretidir. 

Bir diğer noksanımız eğitim sahasındadır. Demin 
arz ettim ki, atalarımız, bilhassa Osmanlı İmparator
luğunun yükselme devrinde Devletin eğitim hizmetle
rinin yüzde yüzünü vakıflarla görmüşlerdir. Bugün 
eğitim hizmeti namına gerçekten son derece az bir 
burs tahsisi ve bir de adedi kanaatimce epeyce az 
olan yurtlarla iktifa etmek zorundayız. 

Bugün Türkiye sathında 49 tane ortaöğretim, 3 
tane de yükseköğretim yurdu olmak üzere 52 tane 
yurdumuz var. Hemen Yüce Senatoya arz edeyim ki, 
bu yurtlara öğrenci yurdu demek yerine, öğrenci ya
takhanesi demek daha doğrudur. İçlerinde eğitsel he
men hemen hiçbir tesis yoktur. Sportif tesislerden 
tamamıyle mahrumdur, kütüphaneleri yoktur. Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütün bunları, bu öğrenci 
yatakhanelerini yurt haline getirmek için eğitsel, sos
yal hizmetleri bunlara götürmek için planlarını yap
mıştır ve Ankara Yüksek Öğretim Yurdu örnek yurt 
olarak seçilmiştir. İnşallah çok kısa zamanda bu yur
du diğer yurtlara örnek olacak şekilde donatacağız 
ve diğer yurtlarımızı da kısa zamanlarda bu imkâna 
kavuşturacağız. 

Arkadaşlarım; 
İftihar edeceğimiz konulardan bir tanesi de Va

kıflar Bankamızdır. Burada Vakıflar Bankamız do-
layısıyle halkımıza büyük bir şükran borcumuzu öde
mek istiyoruz. Halkımız bir taraftan parasını değer
lendirirken, öbür taraftan ecdat yadigârı vakıf mal
lara yardım edeceğini düşünerek Vakıflar Bankası
na karşı büyük bir ilgi göstermektedir. Bugün ben 
gururla huzurunuzda söyleyeyim ki, gerek müşte
ri - memur münasebetleri bakımından, gerekse güve
nilir bakımından Türkiye'de Vakıflar Bankasıyle ya
rışabilecek banka sayısı fazla değildir. Bunu huzuru
nuzda gururla belirtiyorum. 

Arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken huzurunuzda bir şikâyeti

mi de getirmek istiyorum. 
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Valilerimiz ve belediye reislerimiz nerede bir va
kıf arsa görseler, nerede bir vakıf mal görseler he
men yeşil sahayı getirip onun üzerine oturtmak, he
men gecekonduları getirip onların üzerine koymak ve 
hemen hangi bir tesis yapılacaksa mutlaka bir vakıf 
mal arayıp şu veya bu yollardan Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne baskı yaparak yok pahasına bu arsaları 
ve malları alma alışkanlığı içindedirler. 

Ben buradan bütün valilerimize, bütün belediye 
reislerimize şu hususu arz etmek isterim ki, aldıkları; 
yok pahasına aldıkları, «kasten» diyebileceğim bir 
şekilde yeşil sahaya ayırdıkları ve böylelikle vakıfla
rın ellerinden aldıkları her mal vakıf hizmetlerinden 
bir eksikliği meydana getirmektedir. Biz bu vakif 
malların gelirleriyle eğitsel, sosyal hizmetleri devam 
ettirmek istiyoruz. Onun içindir ki, istisnasız her yurt
taş vakıf mallara, kendi malından daha çok itina et
mek zorundadır. Gönlüm çok isterki, belediye baş
kanlarımız ve valilerimiz bu şuurun içerisine girsin
ler. Çünkü, demin de dediğim gibi, İslâmî bakîmdan 
vakıf mal, Allah'a bırakılmış maldır, Allah'ın malı
dır. O mala dokunmak demek, bize atalarımızdan 
kalmış olan malların bakımlarını ve vakıf hizmetleri
ni aksatmak demektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşan arkadaşlarımız, demin de belirttiğim gi

bi, gerçekten bize yol gösterdiler. Kendilerine tek
rar şükranlarımı arz eder, Yüce Senatoya en derin 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın Niyazi Ünsal'ın Başkanlık aracılığı iie bir 
suali vardır. 

«Yugoslavya'da emlâki olanlara ödenmek üzere 
1956'da Yugoslav Hükümetince Türk Hükümetine 
ödenen 35 milyon lira hak sahiplerine bugüne kadar 
neden ödenmemiştir? Değişen durumlar karşısında 
ödeme nasıl yapılacaktır?.. 

Sözü edilen paranın 20 senelik faiziyle enflasyon
larla değer kayıpları olmuştur. Bunları kim karşılaya
caktır?»' Diyor. 

Sayın Bakan, soru sahibi olmadığı için cevap ver
mek zorunda değilsiniz. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, ben soru sahibi arkadaşımıza, 
önemli bir konuyu buraya getirdikleri için teşekkür 
ederim. 

Yalnız, hemen şunu arz edeyim ki, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü sadece Türkiye içerisindeki vakıfların 

yönetimi ile görevlidir. Türkiye dışmda kalmış olan 
vakıf malların şu veya bu şekilde Türkiye'deki bazı 
mallarla karşılanması veya paralarının ödenmesi ko
nusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü sadece teknik 
eleman göndererek yardım eder. Buna ait paraların 
bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bir alâkası yok
tur. Kuvvetle tahmin ediyorum ki, bu para Maliye 
Bakanlığmdadır. Ben Maliye Bakanlığına değerli ar
kadaşımızın bu arzularını intikal ettireceğim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1975 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 256 460 813 lira öde
nek verilmiştir. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

löl Genel yönetim ve destek hiz
metleri 20 387.547 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Mülhak ve yeni kurulan vakıf
ların yönetim kontrol ve tescil 
işlemleri 4 814 028 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Vakıf emlâkinin yönetimi işle
tilmesi ve değerlendirilmesi 55 957 780 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal yardım ve kültürel te
sis kurma ,< 165 734 158 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 9 567 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen (A) işaretli cetvelle birlikte 1 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
256 460 813 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B - Cetveli 

Gelir türü Lira 

122 040 164 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 134 420 649 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilen (B) işaretli cetvelle birlikte 2 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabuî edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1975 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Vakıflar Genel Müdür

lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir fazlalarını lüzumunda; 

a) 112 nci vakıf emlâkinin yönetimi, işletilmesi 
ve değerlendirilmesi programının 02 nci altprogra-
mmm 001 nci (Vakıf emlâkinin kira, satınalma, sa
tış tespit, tescil, değerlendirme ve mülkiyete ilişkin 
işlemleri) faaliyetlerinin 300, 400 ve 800 ncü, 

b) 113 ncü sosyal yardım ve kültürel tesis kur
ma programının 02 nci altp-rogramınm 00Î nci (Öğ
renci yurtlan kurma ve işletme) faaliyeti ile aynı prog
ramın 03 ncü altprogramımn 001 nci (İmaretler kur
ma, bakım ve işletmesi) faaliyetinin 300, 4G0. 500 ve 
600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe yılı içinde kapatılmak üzere, 
Başbakanlığın onayı iie (3 000 0C0) liraya kadar kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel Mü
dürlük yetkilidir. 

BAŞKAN - - Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuî edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
haklan. Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 
ve 13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuî edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazi maddeler ekleyen kanunların uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarları
nı artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan 
devreden nakit tertibinde husule gelecek gelir fazla
sını, 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 kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır; küreler dolaştırılsın. 

D) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1975 malî 
ydi Bütçe kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Âdil 
A i tay. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL ALT AY (Sivas) 
— Muhterem Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1975 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve temen
nilerini dile getirmek üzere huzurunuzda bulunduğu
ma değinerek, grupum ve şahsım adına Yüce Heye
tinizi saygsyle selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince genel 

idare içerisinde yer almış bulunan Diyanet İşleri Baş
kanlığı, yürütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ul
viyetinden dolayı hiç şüphe yok ki, diğer devlet ku
ruluşlarının yanında mümtaz ve müstesna bir mevki 
işgal etmektedir. İşte bu mümtaziyet ve müstesnahk-
tan dolayıdır ki, onun her yönüyle bir an evvel mü
kemmeliyete kavuşturulmasının lüzumuna inanan ve 
bu inançla da her fedakârlığı kemâli samimiyet ve 
ciddiyetle göze almak gayreti içinde bulunan bir parti 
olduğumuza işaretle, sözlerimize başlıyor ve bu mü
kemmeliyetin ölçüsünün de. diğer hak dinler karşısın
da İsiâmiyetin ilericiliği ve üstünlüğü olmasını can
dan diliyoruz. 

Bu dinî kuruluşun bütçe görüşmesinde İsiâmiyetin 
mana ve mahiyetiyle her yönde mükernmeîliyet ve 
mümtaziyeti üzerinde izahata kalkışmayı biraz da ol
sa konunun dışına taşmak olarak kabul etmekte isek 
de lâyiklik ilkesinin kapsamına ve önemine dokun
manın lüzumuna kani bulunmaktayız. Din ile dünya 
işlerini ayrı mütalâa etmek ve bunların birbirine ka-
rıştırılmamasmda titizlik ve hassasiyet göstermek; 
böylece dinî inançlarımıza, dünya işlerinin üstünde 

7 . 2 . 1975 O : 3 

mümtaz ve müstesna bir yer ayırabilmiş olmak husu
sunda azamî dikkat ve itinayı gösterebilmek temeline 
oturtulan lâiklik ilkesi tam ve kâmil mânada ifade
sini Anayasamızın 19 ncu maddesinde bulmaktadır. 

Konuşma süremizin sınırlı tutulması karşısında 
Anayasamızın bu önemli maddesinin tefsiri imkânına 
süre bakımından sahip kınamadığımızı hesaba ka
tarak, aynen okumakla yetinmeyi tercih zorunluğunu 
dm/maktayız. Diğer taraftan bu maddenin açıklığı ve 
kesinliği karşısında aynen okumakla yetinmenin de 
maksadı hâsıl elmiş sayılacağı kanaatini de işaret 
etmek isteriz. 

Bu madde der ki; 
«Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriye

tine sahiptir. 
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaç

larla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan ibadetler, 
dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, 
dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. 
Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınana
maz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi iste
ğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin isteğine 
bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya hu
kukî temel düzenini, kısmen de olsa, din kurallarına 
dayandırma veya siyasî veya şahsî çıkar veya nüfuz 
sağlama amacıyle, her ne suretle olursa olsun, dinî 
veya din duygularını veya dince kutsal sayılan şey
leri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak 
dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtan ger
çek veya tüzel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği 
hükümler uygulanır ve siyasî partiler Anayasa Mah
kemesince temelli kapatılır.» 

İşte memleketimizdeki lâiklik görüş ve temennisi 
bundan ibarettir ve kanaatimizce bundan ibaret de 
kalmalıdır. Bunun kısıtlanması veya geniş tutulması 
dengeyi bozabilecek bir nitelik taşır. Onun içindir ki. 
bir vatandaş ve müslüman olarak, bu görüşe sahip 
çıkmak ve benimsemek, kanunlara saygı ve İslâmi-
yete de sadakatin ta kendisidir demekten kendimizi 
alamayacağız. Zira; İslâmiyette zor yoktur. Başka 
dinden olsa bile herkese saygı ve sevgi esastır. Müs
lümanlık her şeyden evvel ahlâk ve fazilet dinidir. 
Ahlâkın, faziletin ve ilmin, kısacası insanlığın bulun
madığı yerde İslâmiyet! aramak nafiledir. Bu me:.l-
deki âyet; kerime ve hadisi şeriflere, İsiâmiyetin ba-
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his konusu olduğu her kitap ve her yerde rastlan
maktadır. 

Bu noktadan hareketle şu neticeye varıyoruz ki; 
İslâmiyet doğuştan ve aslında lâyik bir din olarak, 
diğer hak dinler yanında temayüz etmiş ve mükem
meliyete kavuşmuş bir dindir. 

Hıristiyanlık âleminin, engizisyon mezaliminden 
kurtularak, dinde reformu başarıp lâyiklik ilkesine 
kavuşmasını tetkik eden bir âlim; tetkikatının neti
cesini şöylece dile getirmektedir; 

«Unutmamak gerekir ki; lâyiklik ilkesi siyasî top
lumda yaşayan bir insana, insanlığa yakışır derecede 
önem veren kutsal bir ilkedir. Zira bu ilkenin kabul 
edilmesiyle fert, düşünmek için bir dimağa, mânevi 
âlemini korumak için de bir vicdana kavurmuş bu
lunmaktadır.» 

İşte lâyiklik ilkesinin, ilim ve felsefe yönünden 
mâna ve mahiyetiyle önemini veciz bir şekilde belir
ten bir görüş... 

îslâmiyetin, doğuş ve esasında lâyik bir din ol
masından ve insanlık haysiyetini her şeyin üzerinde 
tutan tesamuhe de lâyık olduğu mevkii ayırmış bu
lunmasından dolayıdır ki; ilk Müslüman, biraz evvel 
belirttiğimiz dimağ ve vicdana sahibolarak doğmuş
tur. Sonradan kavuşabilmek bahis konusu bile edil
memelidir. İşte İsîârniyeti tetkik imkânına sahibolan 
Garp âlimlerinin, hayranlık duymaktan kendilerini 
alamamaları, kanaatimizce bu üstünlükten ileri gel
mektedir. 

İsîâmiyetin bu üstünlüğüne rağmen şu hakikati de 
belirtmek gerekir ki; Hıristiyan tezvirat ve propagan
daları ile zaman, zaman İsîâmiyetin geniş ve nurlu 
ufkunda da kararmalar ve daralmalar meydana gel
miş ve bu bunalımlar tesirini hissettirebilmiştlr. İşte 
bu bunalımlar Türk Milletine çok pahalıya mal ol
muştur. Bu yüzden tekmil varlığı ve benliği tehlike
ye düşmüş ve neticede bir ölüm - kalım mücahedesi 
vererek bağımsızlığına kavuşabilen Büyük Türk Mil
leti ilk iş olarak bünyesine arız olan illetleri silip 
atarken, lâiklik ilkesini de resmen ve teyiden kabulle, 
bundan böyle idare şeklinin lâik bir Cumhuriyet ol
duğunu da dünyaya ilân etmiş bulunmaktadır. 

Doğuşundan ve aslında lâik bir din olan ve diğer 
hak dinler arasında sosyal yönünün ağır basmasıyle 
de temayüz etmiş bulunan İslâmiyete göre en iyi 
ve benimsenen idare tarzı zaten Cumhuriyettir. İs
lâm âleminde idare tarzını lâik bir Cumhuriyet ola
rak dünyaya ilân eden ilk Devlet olmak uyanıklığı-

I nın ve mutluluğunun bize aidolduğunu buradan dile 
} getirmek isteriz. 

Yine dile getirmek isteriz ki; lâikliği ve Cumhu-
I riyeti temel ilkeleri arasında kabullenen, sıralayan 
I ve bunu açıkça, gururla ilân eden ilk siyasî teşekkül 
I de Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. 

I İsîâmiyetin gerekli kıldığı birlik, beraberlik ve 
I kardeşlik noktasından hareketle, bütün Türk Milleti 
I olarak hepinizin dünün C. H. P.'lileri olduğunu be-
I lirtmekten kıvanç duymaktayız. Ancak, ne garip te-
I celîidir ki; bugün biz, C. H. P.'nin nimetlerini millet -
I çe paylaşmaya rıza gösterircesine hakkı teslim ede-
I riz de; külfetlerini, siyasî muhaliflerimiz, münhasıran 
I bizim omuzlarımıza yüklemekte ve hatta bir sakız 
I gibi ağızlarında çiğnemekten zevk duyarcasına, yeri 
I geldiğinde, bizleri ithama bile kalkışmakta millî ve 
I dinî bir sakınca görmezler. 

I Bu sitemimizde maksat aranmamasını hassaten ri-
I ca edeceğim. Mevzu döndü dolaştı bu noktaya geldi 
I de, bir parti sözcüsü olarak, parmak basmadan ge-
I çemedim hepsi o kadar. 
I Bu özetlemeden de anlaşılacağı veçhile yeni Türk 
I Milletinin lâikliği resmen kabul ve ilân etmesi bir 
I yenilik getirmeden ziyade, İsîâmiyetin doğuşuna ve 
I aslına bir dönüş olarak kabul edilmelidir. Bundan do

layıdır ki; lâikliğin ve Cumhuriyetin, Anayasamızın 
I deyimiyle daha derli toplu olarak, millî demokratik, 
1 layık ve sosyal Cumhuriyetin karşısında olanlar haddi-
I zatında, ister bilerek, ister bilmeyerek olsun, hakikî 

Müslümanlığın karşısındadırlar... Şahsî ve siyasî çı-
I karları için bu zavallılara taviz verenlere gelince; on-
I 1ar hakikî Müslümanlığa ihanet etmektedirler. İşte 
I bu hakikatten herkes dersini ve hissesini almalı, hiç 
I olmazsa bundan sonraki hareketlerinde ve tutumların-
I da daha dengeli olmak gayret ve çabasını göstermeye 
I kendilerini zorlamalıdırlar. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Lâyiklik ilkesinin bu mümtaziyeti ve önemi kar-
I şısında biz, C. H. P. Grupu olarak, arzuluyoruz ki; 

Anayasamızın 19 ncu maddesi sarahatinin ışığı altın-
I da, dinî inanış ve davranışlar karşısında parti farkı 
I gözetmeksizin, bir kitle halinde, birlik ve beraberlik 
I içerisinde bunalım ve din işlerini yürütmekle görevli 

Diyanet İşleri Başkanlığınada, partilerüstü denebile-
I cek üstün bir mevki ve avantaj tanıyalım ve bu gö-
I rüşün ışığı altında da donatma gayreti içerisinde bü-
I tün imkânları bu teşkilâta götürebilelim. Her türlü 

politik ve keyfî tesir ve tazyikten azade kılınması 
I gereken bu teşkilâta saygılı olmasını bilelim ve bu-
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nun lüzumuna da inanalım. Samimî ve içten inanı- < 
şm bulunmadığı yerde Müslümanlığı aramak nafile 
ve hele onun iddiasına kalkışmak ise kelimenin tam 
manasıyle gülünçtür. 

C. H. P. bu samimî ve içten arzusunu 1963 yılın
da bağımsızlarla kurduğu Koalisyon Hükümeti dev
resinde hazırlamış olduğu 633 sayılı Kanunla ortaya 
koymuş ve böylece geniş bir adım atmış bulunmak
tadır. Anayasamızın 154 ncü maddesinde çıkarılma
sı lüzumuna işaret edilen bu kanun ile; 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok imkânlarla 
teçhiz edilerek, yeni, modern ve demokratik bir teş
kilâtlanma sistemine; 

2. Haricî tesirlerden uzak tutularak, kendiliğin
den bünyesini arıtmak yeteneğine; 

3. Dışardan gelebilecek her türlü siyasî ve mad
dî baskılardan da kurtulmak yönelimine girebilmek 
ve kişiliğine sahip çıkabilmek olanağına; 

4. Kendi teşkilâtının kurulabilmesinde kendi in-
sifyatifini kullanabilme imkânlarına; 

5. Din görevlilerinin ve bilhassa köy imam - ha
tiplerinin, haysiyetli ve maaşlı bir Devlet memuru 
hüviyetine; 

6. İlmî ve teknolojik veçhesini de tamamlayarak 
Müslümanlığın emrettiği ve lüzumlu kıldığı, birlik 
ve beraberlik amacına ulaşarak, memleketin en ücra 
köşesine kadar teşkilâtlanma imkânlarına kavuşturul
mak istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 154 ncü maddesi; «Genel idare için

de yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı özel kanunun
da gösterilen görevleri yerine getirir.» hükmünü ihti
va etmektedir. Demek oluyor ki; Diyanet İşleri Baş
kanlığı bu haliyle bir Anayasa kuruluşudur. İşte Ana
yasamızın bu maddesinde işaret edilen özel kanun 633 
sayılı «Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkında Kanun» dur. 

Bu özel kanunun 1 nci maddesi de; 
«İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları 

ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu ay
dınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Baş
bakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş
tur» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Böylece İslâm dininin bahis konusu olduğu her 
yerde Diyanet İşleri Başkanlığının ve kanunî teşki
lâtının mevcudiyeti kanunen şart koşulmuş oluyor. 
Bu kanunî zorunluk itibariyle Diyanet İşleri Başkan
lığı Teşkilâtının çok genişlemek istidadı gösterdiğini 
kabul etmek gerekmektedir. 

Mevcut devlet kuruluşlarımıza bir göz gezdire
rek büyüklüğü ve yaygınlığı itibariyle bir sıralamaya 
tabi tutacak olursak; Millî Savunma ve Millî Eği
tim teşkilâtlarından sonra üçüncü sırayı Diyanet İş
leri Başkanlığı Teşkilâtının alma istidadı gösterdiği 
neticesine varırız. İşte bu büyük ve yaygın teşkilâtın 
kuruluş ve kadro esaslarını düzenleyen kanun hüküm
lerine işbaşmdaki hükümetlerce saygılı davranmak, 
her ne maksatla olursa olsun, tavizkâr tutumlarından 
kaçınmak, tasarrufları sağlam ve mantıkî esaslara is
tinat ettirmek, ileride meydana gelecek bu büyük teş
kilâtın mükemmelliğinin temini için şarttır. İşte C. 
H. P. grupu olarak biz; devlet kuruluşları arasında 
mümtaz ve müstesna bir yeri olduğuna inandığımız 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtının, mükemmelliği
ni arzuluyor ve bunu temin edecek şartlara riayetkar 
kalmalarını mesuliyet mevkiindeki hükümetlerden 
bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Halihazır durumu itibariyle Diyanet İşleri Başkan

lığı Teşkilâtının; din hizmetleri, genel idare hizmetle
ri, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı 
hizmetlerinde ceman 41 056 görevli personel mev
cuttur. 

Yurdumuzda 65 227 yerleşim ünitesinin mevcu
diyeti karşısında bu miktarın 80 iîâ 90 bin civarına 
varması gereği tahmin edilmektedir. Mevcut personel 
bu miktara varıncaya kadar da teşkilâtta kadro, daha 
mühimi kalifiye personel ihtiyacı her zaman ve her 
yerde kendisini göstermektedir ve gösterecektir de. 

Bu ihitiyacın tedricen karşılanacağı 633 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesi ile hüküm altına alınmış
tır. Bu madde «Bütçenin (D) cetvelinde, Diyanet İş
leri Başkanlığı kısmına konulacak kadrolar, ihtiyaç 
karşılamncaya kadar yılda iki bin adet konulmak su
retiyle artırılır.» hükmünü taşımaktadır. Bu ikibin 
kadro yalnız bucak ve köy imam - hatipleri içindir. 
Kasaba ve şehirlerde ki mazbut cami ve mescitler ile 
dernekler marifetiyle inşa edilmiş cami ve mecsitîere 
verilecek kadrolar bu yıllık artırımın dışında tutul
muştur. Bu nevi cami ve mescitlerin ihtiyacı için de 
imkânlar dairesinde yeni kadroların temin edileceği 
kanunda tasrih edilmiş bulunmaktadır. Görüşümüze 
göre kanunen tasrih edilen bu, yıllık ikibin kadro ta
bam teşkil etmektedir ve kanunî bir zorunluktur. 
Hiçbir zaman tavanın tespiti anlamına gelmez. Ka
nını bu maddesiyle iş başındaki hükümetlere yılda iki
bin kadro artırım yapmak zornnluğunu getirmiştir. 
Bu miktarın fazlası için kanunî bir mani yoktur, ancaE 
memnuniyetle karşılanır. 
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Diyanet İşleri Başkanlığında 80 ilâ 90 bin civa
rında görevlinin çalıştırılmasıyle ancak ihtiyacın kar
şılanabileceği hakikati karşısında daha elli bin civa
rında kadroya ve görevliye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kanunun belirttiği tempoya göre bu, ancak yirmi se
ne sonra temin edilebilmiş olacaktır. Biraz evvel be
lirttiğimiz görüşümüze istinaden yıllık tahsisi düşünü
len kadronun artırılmasında faide mülhâhaza etmek
teyiz. 

Kaldı ki, meselenin çözümünü kadro teminine de 
bağlamak doğru sayılamıyacaktır. Bu kadrolara ta
yin edilebilecek yeterlikte olabilen kalifiye elaman 
temini de meselenin esasını teşkil etmektedir. Zira 633 
sayılı Kanun tekmil imam - hatipliklere, imam - ha
tip okullarının ikinci devre mezunlarını bu buluna
madığı takdirde de birinci devresi mezunlarının tayin 
edilebileceğini âmirdir. Halbuki bu mezunlar Bucak 
ve köy imam - hatipliklerine gitmemektedirler. Böy
lece, bucak ve köy inmam - hatipliklerine çoğunluk
la Kur'an kurslarından bitirme belgesi alanlar talip ol
makta ve ancak vekil imam - hatip olarak tayin edi
lebilmektedirler. Bunların kifayetsizliğini kabul et
mekte isabet şöyle dursun bir nevi zaruret vardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda ki mevcut 
personelin c/c 85ü' ilkokul mezunudur. Bu kadro iti
bariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı, kendisin
den bekleneni verecek nitelikte ve yeterlikte sayılma
malıdır. Bu hususta gösterilecek hoşgörü ve işi hafife 
almak, islâmiyetin mana, mahiyet ve üstünlüğüne göl
ge düşürmekten başka bir şey temin edemez. Zira bu 
personelin, kanunen kendilerine tevdi edilmiş bulu
nan; islâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları 
konusunda toplumu aydınlatmak, başka bir deyimle 
manevî âlemimize istikamet vermek görevi, hoşgörü 
ile karşılanacak ve hafife alınacak neviden olmama
sı gerektir. 

Bu itibarla, bir taraftan din görevliliğini cazip ve 
itibarlı kılmak çarelerini ararken diğer taraftan da 
imam - hatip okulları ile yüksek islâm enstitülerini bi
rer meslek okulu haline getirerek buradan mezun 
olanların başka teşkilâtlara gitmesini önlemek gere
keceği kanaatindeyiz. Böylece meslek okullarından 
mezun din adamlarının Diyanet İşleri Başkanlığı Teş
kilâtında toplanabilmeleri lüzum ve mecburiyeti ka
bul edilmeli ve bu hususta her türlü fedekârîık be
nimsenmelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı bakımından di
ğer önemli bir sorun da, vekil - imam - hatip konusu
dur. Bu tatbikat bir mecburiyet olarak teşkilâta ken-
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dişini kabul ettirmiş ve bugün çok yaygın bir hal al
mıştır. Halihazırda sayıları onbeş bini bulan vekil 
imam - hatipler; geçici bir görev niteliğinde olan ve
killikten haklı olarak kuşku duymakta ve gelecekle
rinden de emin olamamaktadırlar. İşte bu kuşku ile 
başbaşa bulunan din görevlilerinden, mesleklerini be-
nimseyebiimelerinin ve kendilerinden bekleneni vere
bilme gayreti içerisine girebilmelerinin beklenmesi, 
ziyadesiyle iyimserlik ve hatta bir ölçüde safdillik sa
yılacağından vekil imam - hatip tatbikatının tasfiye
sinde sayılamıyacak kadar faide mülâhaza etmekteyiz. 
Ancak şunu da belirtmek isteriz ki; bu personel 
konusu, Diyanet İşleri Başkanlığının, bir an evvel ele 
almak mecburiyetinde olduğu, en müşkil ve karışık 
bir davasıdır. Zira bu aşamayı geçmedikçe teşkilâtın, 
kendi bünyesini arıtabildiği ve semereli bir çalışma or
tamına gidebildiği kabul edilemez ve edilmemelidir 
de. 

Din görevlilerinin gerek sayı ve gerekse yeterlik 
yönünden, arzulanan ve ihtiyaç duyulan seviyeye ge
tirilebilmesi, bugünkü ortam içerisinde üç buutlu bir 
dava olarak karşımıza çıkan personel sorununun hal-
ledilebilmesiyle mümkün kılınabilecektir. Bu buut
lardan birincisi; ihtiyaç duyulan kadroyu, kanunun 
tayin ettiği temponun daha da sıklaştırılmasıyle, müm
kün olduğu kadar kısa bir zamanda temin edebilmek
tir. İkincisi; bu kadrolara, 633 Sayılı Kanunun tanı
dığı ölçülerle, İslâm Dininin inançları, ibâdet ve ah
lâk esasları konusunda toplumu aydınlatmak yetene
ğine sahip, ortaöğretim seviyesinde din eğitim ve öğ
retimi görmüş aydın ve uyanık din adamlarının ta
yini imkânlarını elde etmektir. Üçüncüsü ise; haliha
zır mevcudu 15 000 civarında olan vekil imam - ha
tipleri, hizmet içi eğitim merkezleri açmak ve bu eği
timi, her il merkezinde olmak üzere yaygın bir hale 
getirmek suretiyle özel ve seviyli bir eğitimden son
ra açılacak sınavlarda başarı gösterenlerin vekilliğini 
kaldırarak imam - hatip olarak tayin etmektir. Muay
yen sayıda tanınacak sınav hakkını kullandığı halde 
başarı sağlayamamış olan vekil imam - hatipleri de 
müezzin ve kayyımlıklara tayin etmek suretiyle vekil 
imam - hatip tatbikatını sona erdirmektir. Böylece hem 
vekil imam - hatip tatbikatı tasfiye edilmiş hem" de 
mevcut vekil imam - hatiplerin kazanılmış hakları bir 
nevi teminat altına alınmış olacaktır. 

Yüksek öğretimde, mektupla öğretime gittiğimiz 
bir dönemde bulunuyoruz, vekil imam - hatiplerin eği
tilmesinde ve açılacak sınavlara hazırlanmasında bu 
metodun gayet geçerli olacağına da burada değin-



C. Senatosu B : 28 

meden geçemiyeceğiz. Zaten İslâm âlimleri öğretimin 
beşikten, mezara kadar devam etmesini, tarih boyun
ca telkin etmiş ve savunmuş bulunmaktadırlar. Diğer 
taraftan, «Hak etmediğiniz bir şeye zinhar sahip çık-
mayınız.» âyeti kerimesinden mülhem olacak ki; is
lâm hukukunda, hak ve hukuk kavramı «Hak edinile-
meyen bir şeye, hiçbir yerde ve hiçbir zaman sahip 
çıkılmamalıdır.» esasına istinat ettirilmek istenmiş
tir. 
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mevcut Müşavere Heyetinin dört üyesinden üçü, Din 
İşleri Yüksek Kurulu üyesi imiş gibi görev başında 
tutulmaktadırlar. Halbuki Müşavere Heyeti üyeleri 
tayin iîe iş başına getirilmiş bulunmakta idiler. Oysa 
633 sayılı Kanunun 5 nci ve 20 nci maddelerinin tet
kikinden de anlaşılacağı üzere evvelâ, Aday Tespit 
Kurulu, Teşkilât temsilcilerinden meydana gelmekte 
ve bunlar da aralarından II üyeyi Din İşleri Yüksek 
Kurulu üyesi olarak seçmektedirler. Böylece Din İş
leri Yüksek Kuru! üyeleri seçimle iş başına getiril
mektedirler. Tayin iîe gelen görevlilerle seçimle iş 
başına getirilecek üyelerin arasındaki farkı, takdirle
rinize arzla yetinirim. 

Gerek aday tespit kurulunun gerekse Din İşleri 
Yüksek Kurulunun 633 sayılı Kanunun hüküm ve 
maksadına göre teşekkül ettirilmesi Diyanet İşleri 
Daşkanhğma, Müslümanlığa yaraşır kişiliğini ve de
mokratik hüviyetini kazandıracaktır. İslâmiyete yara
şır kişilik ve hüviyete sahip olmayan bir Diyanet İş
leri Başkanlığı Teşkilâtını, C. H. P. olarak benimse-
miyeceğimizi dile getirir. Hükümetten en kısa zaman
da bu kurulların 633 sayılı Kanun hüküm ve esasına 
uygun olarak teşekkül ettirilmesini ve harekete geçi
rilmesini bekleriz. 

633 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde mahiyeti 
ve önemi belirtilen Din Şûrasının da toplanmasına bu
güne kadar yanaşılmamış; ir. Halbuki önerileri ile Di
yanet işleri Başkanlığı Teşkilâtına, faaliyetlerinde 
ışık tutacak ve yön verecek bu ilim şûrasının biran ev
vel toplanmasında sayılamayacak kadar faideler bek
lenmelidir. Hükümetin bu şûrayı da yakın bir gele
cekte toplıyacağı ümidimizi muhafaza etmekteyiz. Bir 
Müslüman olarak geleceğe daima ümitle bakmanın 
isabetine inanmaktayız da. 

Muhterem arkadaşlarım; 

633 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde Diyanet 
İşleri Başkanlığının görevleri arasında ibadet yerleri
nin yönetimi de yer almış olduğuna göre cami ve 
mescitlerden de bahsetmek gerekeceğine kanı buîun-
maktaViZ. 

Yurdumuzda. 7 265 adedi şehir ve kasabalarda; 
35 820 adedi de köylerde olmak üzere toplam olarak 
43 0Q5 adet cami ve mescit mevcuttur. Ayrıca 500 ci
varında cemi ve mescitte inşa halinde bulunmaktadır. 
Bu ibadet yerlerinin tamamının Diyanet İşleri Baş
kanlığınca yönetilmesine rağmen görevlilerinin aylık
larının, henüz hepsi Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe
sinden ödenememektedir. Bunlardan: 

Bu durum karşısında, herkesten daha ziyade, din 
görevlilerinin, hak edemedikleri takdirde imam - ha
tipliğe arzulu olmayacaklarının tabiîliği karşısında Di
yanet İşleri Başkanlığının, hemen teşebbüse geçerek 
hizmet içi eğitim merkezlerini açması, kısa bir zaman
da da bunu yaygın bir hale getirmesi, mektupla da
ha doğrusu yayınla öğretime ağırlık vererek vekil 
imam - katipleri 633 sayılı Kanunun öngördüğü ye
teneğe kavuşturması ve bu seviyeyi ciddî sınavlarla 
saptaması, başarı gösterenleri imam - hatip olarak ta
yin etmesi ve bütün sınav haklarını kullandığı halde 
başarı sağiayamıyacakîar olursa, onları da müezzin 
veya kayyımlıklara nakil suretiyle kazanılmış hakla
rına halel getirmemesi kanaatimize göre hakkaniyete 
de uygun tek çıkar yoldur. Zaten 633 sayılı Kanunu 
hazırlayanların maksat, niyet ve hedefleri de bu idi. 
Ne yazık ki, gerek A. P. hükümetleri, gerekse 12 
Mart Muhtırasını müteakip, partilerüstü namı altın
da işbaşına gelen karma hükümetler bu kanunun çı
karılmasındaki maksat ve niyeti benimsemeye bir tür
lü yanaşmamışlar ve bu davranışın tabiî bir neticesi 
olarakta aradan on sene gibi uzun bir müddetin geç
miş olmasına rağmen hâlâ yerinde sayılmaktadır. Bir 
mesafenin katedilmis olduğu bahis konusu edilemez. 
Zira daha önce altı madde halinde sıraladığımız mak
sat ve niyetlerden bir tanesinin bile tahakkuk ettiril
miş olduğu, bugün için iddia edilememektedir. 

Geçen on yıl içerisinde Diyanet İşleri Teşkilâtının 
ne gibi karışıklıklara, başsızlıklara ve şahsi çıkarcıla
rın, maksadı henüz su yüzüne çıkarılamamış, gayret
keşliklerine sahne olduğu üzerinde durmayı, bu hu
susta bir Senato Araştırma raporunun yüce heyeti
nizde görüşülmek üzere karma komisyonca hazır
lanmış bulunması karşısında, zaid addetmekteyiz. 

633 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde fonksiyonu 
ve teşekkül tarzı belirtilmiş bulunan Din İşleri Yük
sek Kurulunun, maksada uygun şekliyle kurulup faa
liyete geçiriiebilmiş olmaması teşkilâtın aksak - topal 
hareketini sureta devam ettirebildiği şeklinde yorum-
lanmalıdır. 633 sayılı Kanunun çıkarılmasından Önce 



C. Senatosu B : 28 

1 — Mazbut cami ve mescitlerin personelinin ay- ! 
lıkları genel bütçeden, Diyanet İşleri Başkanlığınca j 
ödenmektedir. 

2 — Mülhak cami ve mescitlerin personellerinin | 
aylıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce, kendi katma 
bütçesinden ödenmektedir. 

3 — Dernekler ve vatandaşlar tarafından yaptırı
lan cami ve mescitlerin personellerinin aylıkları ise 
yaptıran dernekler ve vatandaşlar tarafından ödene-
gelmektedir. j 

4 — Bucak ve köy cami ve mescitlerindeki perso
nellerin aylıkları; kadro verilebilenlerinki Diyanet İş
leri Başkanlığınca, verilemiyenlerin ki ise köy halkı ta
rafından ödenmektedir. Ancak bu farklılık normal sa
ylamadığından zamanla hepsinin personel aylıkları
nın genel bütçeden, Diyanet İşleri Başkanlığınca öden
mesi hedefine yöneîinmiş ve hatta mülhak cami ve 
mescitlerin personellerinin aylıkları konusunda pren
sip kararına varılmıştır. 

1974 malî yılına kadar cami ve mescitler, mahal
len kurulmuş dernekler tarafından inşa edilir ve Va
kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinden de bu dernekle
re, sembolik olmaktan kurtulamayan, yardımlarla 
yetinilirdi. 1973 genel seçimlerine gidilirken, C. H. P. 
seçim beyannamesinde «Köy okulları gibi köy cami
lerinin de hükümetçe yapılacağı..» prensibine yer 
verilmiş ve bilahâre bu prensip Hükümet Programın
da kesinliğe kavuşturularak Vakıflar Genel Müdür
lüğü 1974 malî yılı bütçesine 35 milyon lira ödenek 
konmuş bulunmakta idi. Bu miktar 1975 mali yılı büt
çesinde 63 milyon olarak görünmektedir. Bu ödeneğin 
önümüzdeki yıllarda daha da artacağını umuyor ve 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bir milyon civarında Türk ve Müslüman işçinin ve 
bunlardan bir kısmının da aile efradının. Avrupa'nın 
muhtelif memleketlerinde ve Avusturalya'da çalış
mak üzere bulundukları bir vakıadır. Bunların, dinî 
vecibelerini yerine getirmesi olanağına kavuşturulma
sı, Devlete düşen ehemmiyetli bir görev olarak tesiri
ni hissettirmektedir. Bu dindaşlarımızın Cuma ve 
Bayram namazları gibi cemaat halinde kılınmasında 
zorunluk olan namazlarını eda için bazı kiliseleri ve
ya müsait salonları kiraladıklarını veya açık mey
danlarda namazlarını eda etmekte olduklarını gaze
telerden öğrenmekteyiz. Hatta bu nevi kendi kaderi
ne terkedilmiş vatandaşlarımızın durumlarından ya-
kınıldığına da şahit olmaktayız. Bu duruma devletin 
kayıtsız kalmasının türlü sakıncaları karşısında hiç 
olmazsa bu gibi işçilerimizin yoğun olduğu mahallere J 
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! cami inşası ile aydın ve uyanık din görevlisi gönde-
j rilmesi zorunluğuna inancımızı dile getirerek hükü-
ı metin bu konuda ilgisiz kalamıyarak eğileceği ümidi-
j mize işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
j Bugünkü dünya gençliğini, inanç kısırlığının bir 

ruh bunalımı içerisine ittiği her yönüyle müşahede 
edilmektedir. Kaygısızlık, mesuliyetsizlik, berduşluk 
ve çevreyi hiçe sayma hatta kendisini birtakım sapık 

j cereyanların akıntısına terketme yönleriyle tezahür 
etmekte olan bu bunalımlar, insanoğlunun bugüne ka
dar geliştirdiği manevî değer ve ahlâk kurallarına göl
ge düşürerek; geleceğe ümitle bakabilmek gayret ve 
faziletinin yerini, her ne pahasına olursa olsun, gü
nünü gün etme davranışı almaktadır. 

İşte bu bunalımın, gençliğimizi de çemberi içeri
sine almakta olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Hiç 
şüphe edilmemelidir ki; bu bunalımların menşeini, 
inançlarda tatminsizlik ve ahlâk kurallarını umursa
mamak teşkil etmektedir. Bu bunalımların, toplumları 
müşkülede karşı karşıya bırakabildiği gibi uçuruma 
da sürüklemek istidadı göstermekte olduğu hesaba 
katılmalı ve çareleri aranmalıdır. Hükümetlerin bu 
husustaki umursamazlıkları ise durumu daha da ağır
laştırıcı nitelik taşır. 

Bugün eğitim çağındaki gençlerimizin, kendilerini 
geleceğe hazırlamak gayretlerinden uzak bir kayıtsız
lık özentisi içinde olması eğitimi önemli ölçüde etki
lemekte ve zâfa düşürmekte bulunduğu, inkârı müm
kün olmayan bir vâkıâ olarak eğiticileri ve velileri 
düşündürmektedir. 

Diğer hak dinlerin kısırlığı yanında, lâik bir din 
olarak doğmuş, ahlâk ve fazilet temeline oturtulmuş, 
doğuşu ile birlikte de içtihat kapısını açmış bulunan 
Müslümanlık, bir çağlayan ve hatta bir umman olarak 
gözleri kamaştıracak ve insanoğlunu tefekküre dal
dıracak bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Kanaatı-
mıza göre isîâmiyetin nurlu ufuklarını gençliğe aç
makla müşküller ortadan kaldırılmış olabilecektir. 
Yeter ki; mesuliyet mevkiinde bulunanlar, bu ortamı 
hazırlayabilmenin hiç olmazsa gayreti içerisine gire
bilsinler. İşte bu ortamın hazırlanabilmesi herşeyden 
ve herkesten önce, TBMM'inde temsil edilmekte bu
lunan siyasî parti ve grupların, birbirine karşı eleştiri 
ve davranışlarında; birlik, beraberlik ve kardeşlik 
duyguları ile aynı göreve talip olmanın idrakine vara
rak, memleketin ve milletin yüksek menfaatlerini her-
şeyin üstünde tutarak, manevi değerlerle dinî inanç ve 

I faziletlere layık olan üstünlüğü tanıyarak, birbirleri-
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nîn kişiliklerine saygılı olarak ahenkli bir şekilde ha
reket etmeleri ve hükümetlerin de; hizmet müddetle
rinin dolduğu sezintileri karşısında, her ne pahasına 
olursa olsun koltuklarının muhafazası endişesine ka
pılarak şiddet ve zor tedbirlerine başvurmanın yanın
da muayyen çevreleri memnun etmek pahasına, Di
yanet İşleri Başkanlığı gibi önemli devlet kuruluşla
rını, kendilerinden bekleneni veremez duruma getir
meye kıyamın kimseye bir şey kazandıramıyacağını 
artık kabullenip, feragat, anlayış ve hassasiyet göster
mek suretiyle hemen nöbeti devretmeleri ve böylece 
memlekette hoşnutsuzluk esintilerine meydan verme
meleri iîe mümkün olabilecektir kanısındayız. Böylece 
tekmil Anayasa ve devlet kuruluşları; hakiki maksat
larına yönelerek ve kişiliklerine de sahip çıkarak in
kişaf seyirlerini, zamanın akışına uyumlu kılabilecek
lerdir. 

Bir Müslümanın, birbirini takip eden iki gününde 
bile, iyiye ve güzele doğru bir farklılığın gereği üze
rinde duran islâmiyet hiç şüphe yokki; ilericiliği esas 
kabul eden bir dindir. «Evlâtlarınıza yalnız kendi ter
biyenizi vermeye kalkışmayınız. İyice hatırınızda ol
sun, onlar; sizin yaşamakta olduğunuz zamandan, 
başka bir zaman için yaratılmışlardır.» mealindeki 
Hadisi Şerif de belirtmektedir ki; İslâmiyet, nesilden 
nesile önemli ölçüde bir bir ilerlemeyi ve yaşantıda 
bir değişikliği lüzumlu görmekte ve telkin etmektedir. 
Bunun hikmeti üzerinde durulduğunda; iyiye ve güze
le yönelik ilerleme arzusunun insanoğlu için doğal 
olduğu, neticesine varılır. 

Bundan dolayıdır ki; Türk milletini, her yönden 
doyurucu refah seviyesine ulaştıracak güç ve yetenek
lere sahip olamayan hükümetler ile islâmi anlayış içe
risinde bunun ahengini kurabilmek mükemmelliğine 
kavuşamamış Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı, top 
lumun güven ve saygısını üzerinde henüz toplayabil
miş sayılamaz. 

Hâsılı, mevzuun neresinden başlarsak başlayalım. 
en azından, 633 sayılı Kanunun maksadına uygun 
olarak teşkilâtlandırılmış, güçlendirilmiş, kişiliğine 
kavuşturulmuş ve ilmî veçhesini de elde edebilmiş 
bir Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtına ihtiyaç du
yulmaktadır. 

Konunun çok önemli ve geniş olması, teşkilâtın, 
her yönü ile mükemmelliğe ihtiyaç göstermesine rağ
men, konuşma müddetimizin de sınırlandırılmış bu
lunması karşısında maruzatımız şimdilik bu kadardır. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan teşekkür 
eder, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin teşkilâtına 

I ve Yüce Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileyerek, grup um ve şahsım adına muhterem heye
tinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 
Malı Yılı Bütçe Kanunu tasarısına açık oyunu kul
lanmayan sayın üye var mı efendm?. Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan 
müsaade ederseniz, demin yaptığım konuşmada bir 
cümleyi tashih etmek istiyorum. Danıştay Bütçesi üze
rinde konuşurken bir husus zapta yanlış geçti, o ba
kımdan bunu tashih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında yarın söz alır 
düzeltirsiniz efendim, usulü odur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Peki, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Yılmaztürk. 

I A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

1975 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin üze
rinde Adalet Partisi Grupu adına tenkit ve temenni
lerimize geçmeden evvel, çok önemli saydığım bir 
hususa işaret etmek istiyorum. 

I Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, sözlerinin 
başında layikîiğin tarifini yaparken, «Din ile dünya 
işlerini ayırmak» manasına ifade buyurdular. 

Şimdi sayın senatörler, biz Yüce Senatoda oku
muş kişiler olarak bu meseleyi haîledemezsek, vatan
daş bu kavramın, bu tarifin içinden nasıl çıkar? Hu
kuk kitaplarında; ilmî eserlerde dikkat edilirse, layik-
lik bahsine girildiği zaman, «Din ile devlet» tabiri 

j kullanılır. «Din ile dünya» değil. Devletten maksak, 
Administrasyon, idare, yönetim kastedilir. Halbuki 
dünya işi; tasavvur ediniz ki, bir insanın doğumun
dan ölümüne kadar; doğum mekanizması, hayat fonk
siyonları, cemiyet hayatı, yaşayışı, bütün mevcudiyeti 
onun dünya işidir. Eğer «Dünyadan» buradaki kas
timiz, şu üzerinde yaşadığımız seyyare ise, buradaki 
bütün hayat fonksiyonlarımız ferdin dünya işidir. 
Ferdin; doğması, evlenmesi, gezmesi, tozmazı yeme
si, içmesi; halta dinî vecibelerini yerine getirmesi, 
oruç tutması, namaz kılması, biraz evvel bütçesini ka
bul ettiğimiz vakıfları, gayri menkulleri, hibeleri, he
diyeleri. fukaranimn elinden tutması, cemiyete, mil
letine hizmet etmesi, ücretsiz olarak Allah rızası için 

I yardımda bulunması, hastanın ziyareti, elinden tut-

314 — 



C. Scnaiosu B : 23 7 . 2 . İ97S O : 3 

ması; bütün bunlar dünya işidir ve bu dünya işi, ina
nan insanın da yaptığı iştir, inanmayan ferdin de yap
tığı iştir. 

İnanan fert, bir inanç içinde bulunan fert; sema
vî dinlerin birine bağlı olan bir insanın inancı itiba
riyle inanç noktasından yaptığı işler, inancjyle birleş
tiği zaman din olur, ibadet olur; ama inanmayan ki
şinin bu hayat fonsiyonlan inanan kişilere nispetle 
dinî ölçüler noktasından dinî olmaz; lâ-dinî olur. ama 
her ikisi de dünya işidir. 

Onun için çok rica ediyorum, böylesine köklü, 
kendisinin daima kuvvet ve kudretini her şekil ve ve
sileyle beyan eden bir eski partinin grup sözcüsü bu 
meseleyi halletmeliydi. 

O halde, burada; yani bir ilmî hala, bir hukukî 
yanılma yok ise; senelerden beri her vesileyle ben bu 
Senato, kürsüsünden daima ifade etmişimdir, layik-
liğin tarifinin Anayasada yapılmamış olması, büyük 
Türk Milletinin inançlı vatandaşları için büyük sıkın
tılar doğurmaktadır. Onun için diyorum ki, Anayasa
nın 19 ncu maddesinde keşke layikliğin efradını cami, 
ağyarını mâni bir tarifi yapılsaydı da, burada şimdi 
biz karşılıklı sıkıntılara düşmeseydik. Bu büyük bir 
eksiklik; ama hukuk kitaplarında, ilgili hukukçular, 
ilim adamları daima bu konuyu devlet ve din ilişki
leri olarak Garp'da da, Şark'da ela belirtmişlerdir. 
Yalnız bir incelik var; Avrupada hümanizma hare
ketleri başladıktan sonra kilisenin taassubu karşısında 
hümanizma, yani Luter'in İncil'i Aîmancaya çevirme 
hadiselerinden sonra bir mesele çıkıyor ortaya: Hıris
tiyan Dininin esasında ahkâm yoktur, hukuk kaidele
ri yoktur; daha ziyade (varsa da) esasattan uzaklaştığı, 
tahrif edildiği, esası kaybolduğu içindir ki, ahkâm ta
rafı olmadığından «Kralın hakkını krala, İsa'nın hak
kını İsa'ya verin» deyip geçmişlerdir ve ondan dolayı-
dırki, orada, devletin dinden ayrılması bir önemli 
mesele halinde değildir. Kiliseye demişler «Sen işini 
yap, karışma; devlet de kendi bildiğini yapsın, nasıl 
yürütürse yürütsün» demiş, ama İslâm Dini öyle de
ğildir. Dinlerin en mütekâmili olan Din-i Celil-i İs
lâm'da ahkâm var, sistem var; hem fert hayatını, hem 
cemiyet hayatını tanzim eden prensipler manzumesi
dir, İslâm Dini. 

Meselâ, yine konuşmalarda belirtiliyor, devlete, 
demokrasiye ve cumhuriyete karşı çıkmak ve bu kar
şı çıkışı Müslümanlığa mal etmek.. Hayır, yok böyle 
bir şey. Niçin yok, biliyor musunuz? Demokrasinin 
banisi İslâm Dinidir. Layikliğin banisi İslâm Dinidir. 

\ Dünya daha laikliğin «La» sini bilmezken, 1400 se
ne evvel, 14 asır evvel bizim Peygamberimiz Kur'an-ı 
mübinde «Lâ ikrahe fi-ddin» ayeti ile dinde cebrin 
olmadığını; dinin, inancın bir vicdan, tefekkür me-
selesi olduğunu, düşünce ve tefekkürden sonra ima-

! nın, inancın makbul olduğunu beyan etmiş ve demiş 
ki, «Leküm diynüküm velyedin» Senin dinin senin, 

i benim dinim benim, senin dininden dolayı, dinsizliğin
den dolayı yaptığın bütün mesuliyetler de sana ait, 
demiştir. 

İşte bu ayet meallerinden anlaşılıyor ki, layikliği 
İslâm vazetmiştir. Yine, gene İslâmiyet'e bakalım: 
Peygamber Efendimiz, âlem-i ahret'e intikal ettikten 
sonra yerine bir halifenin tâyini noktasındaki Eshab-ı 
Güzin'in geniş çalışmaları ve dört halife devrine 
nazar edecek olursak, seçim sistemini vazetmiştir. 
«Benden sonra filân halife olacaktır» diye bir işa
rette, resmî bir beyanda bulunmamış, Meclis-i Meş
veret dedikleri bir nevi danışma kurulu, Danıştay du
rumunda olan o günün insanları arasında seçim siste
mi getirilmiştir ve Hazreti Ebubekir seçim yolu ile 
gelmiştir. Hazreti Ömer seçimle gelmiştir. Hazreti Os
man seçimle gelmiştir. Hazreti Ali seçimle gelmiş
tir ve ondan dolayı «Benden sonra hilâfet 30 sene» 

j buyurmuştur Peygamberimiz. Bir hadis vardır, bakı
yorsunuz Hazreti Ebubekir iki sene, Hazreti Ömer 
12 sene, Hazreti Osman, .zannediyorum 10 veya 12, 
(yanlış olmasın) dört halife ile 29 sene tamamladı; 
bir miktar da Hasaneyn'e ilâve edersek 30 sene. Me-

I sele meydana çıkıyor. Ondan sonra da, «Meliken 
Aduda» tabiri var ki, saltanat ve meliklik başlar ma
nasınadır. Buna Isırıcı köpek» manası dahi verenler 
vardır; tarihçiler arasında. 

Demek oluyor ki, biz Müslümanlar, İslâm Dininin 
banisi ve Müslümanlar, Dünyada en ileri demokrasi
nin örneğini vermişiz. Dünya, ondan sonra gelmiş, 
geçmiş; asırlar geçmiş, nihayet 1 0 - 1 2 asır sonra 
Garpta, Avrupa'da krallara karşı hareketler, cereyan
lar ve ondan sonra seçim sistemi ve gelmiş, gelmiş 
cumhuriyete kavuşmuş; yani seçim sistemi ile memle
ketin, milletin idare edilmesi. 

O halde siz nasıl diyebilirsiniz ki, ben, yüzde yüz 
bir Müslüman cumhuriyet çocuğu olarak, benim cum
huriyetin aleyhinde, demokrasinin aleyhinde bulun
mama inancım müsaade etmez? Ki, inanç itibariyle 
bunun aleyhinde bulunmak mümkün değildir. Bu in
celiği anlamak lâzımdır, diğer dinlerden, İslâm Di
ninin farkı olarak. 
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Ondan sonra, tarihî seyir içerisinde din adamla
rının taassup ve hurafeye kapılarak, kötü tatbikatının 
neticesi olarak bazı cebrî sistemler konmuştur. Meselâ 
görürüz. Osmanlı İmparatorluğunda kırbaçla adamla
rı camiye götürmek., yok böyle bir şey, İslâm Di
ninde. 

Demek oluyor ki, işte bu gibi sıkıntı ve cebirler 
neticesinde layiklik ve laisizm Garptaki ile beraber 
Şarkta birleşmiş, doğmuş gelmiş ve meydana çıkmış
tır. 

O halde Müslüman Türk Devleti olarak bizdeki 
lâyik anlayış ve lâyik devlet görünüşü ile, Garp dinleri, 
yani semavî dinleri içerisindeki Zerdüşt, Brahma, Bu
da, İseviyet, Museviyet gibi diğer beş dindeki lâyik gö
rüş ile İslâm Dinin; bizatihi lâyikliği bünyesinde ge
tirmiş olan İslâm Dininin layık devlet anlayışı fark
lıdır. 

Onun için, çok isttirham ederim, devletin dine, 
dinin devlete bitaraflığıdır; ilimde ve hukukta layik-
liğin tarifi. Yoksa, dünya ile devlet işi nasıldı? Dünya 
işlerini ayırmak, din ile dünya işlerini ayırmak.. Peki 
ben, dünyada dindar olarak nasıl yaşayacağım? Be
nim bütün hayat fonksiyonlarım dünya işi. İşte bu 
inceliği çözmek mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki, 
Türk Milletini, Türk camiasını, inananını, inanma
yanını, müslimini gayri müsiimini tam bir serbest te
fekkür zihniyeti ve hukuk kaideler manzumesi içeri
sinde rahat ettirmek istiyorsak Anayasa tadilini ya
pıp, Anayasanın 19 ncu maddesine layikliğin tarifini 
getirmek lâzımdır. Bunu getiremediğimiz müddetçe 
Yüce Senatonun kürsülerinde dahi 40 yaşını doldur
muş yüksek tahsilli memleket ve millet mümessilleri 
olarak bu meselede bir ilmî noktada, bir orta nokta
da henüz siyasî partiler olarak birleşmiş ve anlaşmış 
değiliz. 

Yine bu layik sistem içerisinde yanlış anlaşılan ve 
tatbik gören taraflar vardır. Layiklik dediğimiz za
man mutlaka dört anahürriyet yer almalıdır; tedris 
hürriyeti, neşir hürriyeti, telkin hürriyeti, inanma ve 
vicdan hürriyeti. Anayasanın 19 ncu maddesi inanma 
ve vicdan hürriyetine yer vermiş, burası tamam. Fa--. 
kat tedris, telkin ve neşir hürriyetleri tafsil ve tarif 
edilmemiş. Yalnız aşağıda bazı kayıtlar var ki. «Ka
mu düzeni, genel ahlâk ve bu uğurda çıkarılmış olan 
kanunlara aykırı olmayan ibadetler serbesttir» diyor. 
Zaten İslâm Dininde kamu düzenini tanzim vardır; 
Kamu düzenine aykırı ibadet yoktur ki, İslâm Dinin
de. Genel ahlâk.. Nasıl olur, bizim Peygamberimiz, bu 
dinimizin, mübelliği, muallimi Hazreti Mu
hammet diyor ki, bizzat, «Ene büiste liütemmime 

mekârimel ahlâk.» Yani, ben mekarimi ahlâkı, yüksek 
ahlâkı itimama gönderildim. Dindeki gayenin hakikî 
ve yüksek ahlâkın tamamlayıcısı olduğunu ifade edi
yor. 

Dinin bütün gayesi insanları yüksek kültüre, ah
lâka, şuura ve karaktere eriştirmektir. Bu esas var
ken, genel ahlâka aykırı olur mu? Şöyle olur o: Sok-
rat devrinden sonra bir ahlâk ayrımı olmuştur. Böy
le, sosyoloji tarihine, dinler tarihine bakacak olur
sak. O mesele şudur : 

Sokrat'm ayrıca bir ahlâk kaidesi koymasmdaki 
incelik, Sokrat devrinde din tamamen esastan ayrıl
mış, hurafeye dalmış, insanlar tamamen ahlâktan so
yunmuş. O zaman, geçerli bir din olmadığı için Sok
rat. din yerine ikame eder anlamına gelen ahlâk kai
delerini koymuştur ve Sokrat'tan sonra, din ve ah
lâk ayrımı meseleleri sosyalojide, ilim sahasında fi
lozoflar arasında bir mesele haline gelmiştir; ama İs
lâm felsefesinde ve İslâm inanışında bu böyle değil
dir. Onun için, İslâm inanışına göre, dinsiz ahlâk ol
maz ve din ahlâkın mütemmimidir, ahlâkı temin et
mektir; ama şimdi bugünkü cemiyet tarifine göre. 
ahlâkı, siyasî ve tarihî gibi taksim etmek ayrı konu. 

Bugünkü ihtisaslaşmadaki ahlâk telakkileri veya 
cemiyetin kendine göre kıymet hükmü olarak ifade 
ettiği ahlâk tabirinin üzerinde durmuyorum. İlmî 
manada ahlâk, îslâmm zıt olmasına imkân olmayan 
kaideler manzumesi ve prensipler ihtiva eden bir esa
sın topudur. Ondan dolayı, İslâm Dininin hiçbir kai
desi genel ahlâka aykırı olamaz. Bu uğurda çıkarıl
ın iş olan kanunlar, şimdi mevcut ve mer'i kanunla
rın, İslâm dininin kaide ve prensiplerine uyan ve uy
mayan tarafları var ise; bence olabilir, bir başka ar
kadaşça olmaz, bu bir ilmî ve hukukî münakaşa me-
seies'dir. Bunu vazıı kanun olarak biz, teşri organ, 
bunun icap ettiği yerde; gerekli ve ilmî tartışmasını ya
parız. Bunu da, şöyle bütün mer'i kanunları elekten 
geçirip, tararsanız, bir kaç taneyi geçmez, tezat gibi 
görünen kanunlar, bunun için de. din güzel kaideler 
vazetmiş, 

Meselâ diyor k;. «Akıl ile nakil arasında ihtilâf 
olmaz.» Bunun manası ne?.. Akıl; aklı selim, insan 
akh. Nakil ise, vahyi ilâhi. «Akıl ile nakil arasında 
ihtilaf olmaz.» Ya, olduğunu kabul edelim. Olur ise, 
ona da kaide koymuş. «Akıl ile nakil arasında eğer 
ihtilâf varsa, ya akıl sahih değildir, ya nakil sarih 
değildir» diyor. O halde mesele ne?.. Ya vahyi ilâ
hi iyi anlatılamamış, anlaşılamamıştır veyahut akıl, 
aklı selimden mahrumdur. Her adam beyin taşır; ama 
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bu beyinlerin hepsi bir olmaz. Buradaki akıldan mak
sat aklı selimdir. Objektif olan birçok beyin ve zi
hinlerde müşterek ma'kes bulan kaidelere, mantığa 
rağbet eden akıl manasınadır; tabiî aklı selim. 

Demek oluyor ki, bu şekliyle çek güzel prensip
ler vazedilmiştir; ama ne yazık ki, biz asırlardan beri 
buna ciddî ola-ak eğilmemişiz. Bugün Türkiye'nin 
gerçek derdi, din mevzuunu tarafsız ve hiçbir siyasî 
hesap ve çıkar gözetmeden bütün parti ve teşekkül
lerin (Sayın Halk Partisi sözcüsünün de işaret ettiği 
gibi) üstüne çıkararak ve hiçbir menfaat, hesap güt
meyerek; çünkü. İslâm onun da kaidesini koymuş : 
«İbadetler ivaz ve garaz mukabili olmaza diyor. En 
makbul ibadet, ivazsız, gararsız, hiçbir menfaat mu
kabili olmaksızın sırf Allah rızası için olan ibadetle
rin en makbul olduğunu, yine bizim Kur'anı mübîn. 
İslâm dini işaret ve ifade etmiştir. 

O halde, demek oluyor ki, bırakalım siyasî çıkar 
ve hesaplan bir tarafa, nasıl ki, Türkiye'de bir Tıp 
Fakültesi kuruyor ve ehil hekim yetiştirmek suretiy
le sağlık davasına hizmet ve insan denilen varlığı 
daha sıhhatli ve daha iyi yaşatmanın çarelerini arı
yorsak, nasıl Hukuk Fakültesini kurup, dünya Dev
letler Hukukuna varıncaya kadar cemiyet ve millet
lerin nizamını, ihtilafını. acayişini, emniyetini tanz;m 
etmek için dünyada kocaman bir hukuk sistemi ve 
prensibieri doğmuş ve hukuk fakülteleri ve ihtisas 
dalları, bunların nasıl en modern şekilleriyle eski şe
killerini birleştirerek inceliyorsa, lütfen bütün dînleri 
tetkik eden, bu arada İslâm dinmide tarafsız olarak 
inceleyen bir ilim müesseseleri kuralım ve bunlara 
böylesine yaklaşalım ve eğilelim. 

Amerika'da 700 tane üniversitenin 400 tanesinde 
İlahiyat Fakültesi vardır. Amerikalı kütüphaneye gi
rer ve bütün dinleri ve onların mukayasesini yapar. 
Ondan dolayıdır ki. Washington Üniversitesinde zan
nediyorum. onlar dünyada cemiyetleri tanzim eden 
kaideler içerisinde büyük hizmeti dokunan insanla
rın resimlerini ve kısa tercüme-i hallerini yapmışlar
dır. Bunların başında da bizim peygamberimizin ismi 
geçer. Dikkat ederseniz, Amerikan parasının üzerin
de «Allaha güveniyoruz» manası çıkan tabir vardır. 
Mesele, bir Allah mefhumu olarak, Hıristiyan. İse
vî ve Musevî sair din erbabı dahi vahdaniyette bera
berdir, vahdaniyet bâsübadelmevt mevzuunda Alla-
hm birliği ve ikmci âlemin kabulünde birleşir bun
lar ve milyonlarca insan bu prensip üzerinde yürür. 
Yalnız ayrılındığı nokta, tslâmiyetin banisi olan bi

zim peygamberimiz neden Hıristiyanların arasından 
çıkmadı ela Arapların arasından çıktı meselesinde ha
set edildi. Bundan dolayıdır ki, Yahudiler ve Hıris
tiyanlar cephe aldılar. Hatta Hz. İsâ, (İncilde bahse
der) «Benden sonra bir ruh gelecek ve benim kıyme
timi size anlatacak ve beni dünya sahnesinde o ba
rıştıracak» diyor. İncil'de ben gördüm, hatta babını 
bile bulurum; ama şimdi yanımda yok. Ordan çıkan 
mana şu : Hıristiyan itikatında bir kısım insanlar Hz. 
İsa'yı haşa piç olarak kabul eder, bir kısmı Allahın 
oğlu olarak kabul eder, bir kısmı üçünü ruhül ku-
clüs; yani üç, teslis'i bir, üçünü bir, birin üç olduğu
nu kabul eder. Bunların hepsi yanlış. Bunu bu dün
ya sahnesinde kim beraat ettiriyor?.. Bizim Peygam
berimiz. Sure-i Âli İmranda Nirvana'yı, Meryem 
Ana'yı iffet ve ismet numunesi bir kadın olduğunu, 
Hz. İsa'nın babasız olarak, anneli olarak doğduğu
nu ... Bunun daha ince felsefî manaları var; ama kor
karım bunları izaha kalktığım zaman bazı senatör ar
kadaşlar geçen senelerde olduğu gibi, «Yahu vaaz 
etmeye kalktın, burası cami midir?.» demesinler diye 
tafsilâta girmiyorum; ama eğer merak eden arkadaş 
olursa, o zaman bu konunun ilmî detay ve tafsilâtı
na girmek mümkün. Burdan şu mana çıkıyor : 

İstanbul'da ben talebeliğim sırasında bir din ada-
nımı dinlerker camide, sakalları göbeğine kadar bir 
papaz Trabya'dan geldi ve gözleri yaşararaktan bu 
bahsi dinledi. Ondan sonra biz de tıbbiye talebesi-
yiz. papazla görüştük; «Hayatımda gönül verdiğim 
en mühim konu olan Hz. İsâ meselesini bana bu zat 
çözdü, halletti» dedi ve ondan sonra adam hem Müs
lümanlığı takip etti, hem de Hıristiyanlığın kendi ge
reklerini yaptı. Yani bununla şunu demek istiyorum : 
Sahne-i Şuhutta Hz. İsa'yı beraat ettiren şüphesiz 
Hz. Muhammed (S. A. V.) dır. Ondan dolayı, mese
lenin bir çok yönleri bu şekilde ortaya çıkıyor ve 
anlaşılıyor. 

Sayın senatörler; 

Tabiî bu geniş ve uzun çalışmaları gerektiren, vak
ti icap ettiren konular olduğu için bir Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesi bünyesinde, evet, din konusu ko
nuşulur; ama bu kadar felsefeî detaya, biz bir din 
âlimi olmadığımıza göre, girmekte fazla bir yarar 
görmüyorum. Bu işlerin derinliğine münakaşası elbet
te din adamlarının, din âlimlerinin görevidir; ama biz 
siyasiler olarak, onlara kolaylaştırıcı yollan elbette 
göstermek durumundayız. 
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Sayın senatörler; 
Biraz evvel işaret ettiğim gibi, dünyada belli baş

lı 6 din var; Zerdüşt, Buda, Brahma, Yahudiyet, Hı-
ristiyarıet ve İslâmiyet. 

fslâm dini şüphesiz bütün dinlerin en sonuncusu 
ve en mütekâmilidir. Din. bütün faziletlerin ve bü
tün kcmalâtın aslıdır. Din ve iman, mütebbi-i vicdan
dır. İmanda ümit, imansızlıkta ümitsizlik vardır. Ebe
diyete inanmadıkça, samimî ve hakikî ahlâk olamaz. 
Mekârm-i ahlâk din sayesinde olur. Apaçık, her 
kim olursa olsun, herkesten gani, mafevk bir kudre
te muhtaçtır. Maruf olup, malum olmayan zat ı rnut-
lakı bilmek, bulmak aşkına din denir. 

İnsan asude kaldığı zaman, bu kitab-ı kainat içe
risinde kendisinin büyük bir âyet olduğunu görerek, 
«Ben kimim, nereden geldim, ne olacağım, bu âlem
de ne gibi vazifeyle mükellefim, buradan nereye gö
türüleceğim?» diye kendisine bazı sualler tevcih et
tiği vakit, din müessesesine yaklaştığı anlaşılır. Bu 
suallerin cevabını, ancak din verir. O halde din, in
sanın bu âleme nereden geldiğini, ne olacağını ve 
nereye götürüleceğini bildiren bir ilimdir. Din aslını 
bulmak aşkıdır, din vicdanlara zevk-i hürriyeti tattı
ran müessesedir. İşte insan, kendisinin fevkinde. 
kendine tabi olmaktan gani, kendi o kudretin mah
kûm ve tabiî olduğunu hissederek, kayyum olan as
lını, sahibini bulmak aşkıyle mücehhez elan kimseye 
de dindar denir. 

Bir kimse makam-ı ademiyete ayak bastı mı. 
imân teklif olunur; mümin olur. îmanda teslimiyete 
geçer, Müslüman olur. Bu makamda, hak ile ünsi-
yet başlar, insan olur. İnsan olunca da hakkın sıfat
larına girmek hakkı verilir, oruç farz olunur. O zev
ki tadana Cenabı Hak, «Gel benimle konuş» der, 
onu muhatap tutar; kendisiyle konuşmak hakkını ve
rir, yani namaz farz olur. Bu makamda niyaz, nâs 
makamlarına terfi ettirilir, bu makama terfi eden 
kimselerde nazarı hakikatten meşhud olan ancak Al
lah olduğu zevki zahir olur. 

Bütün embiyanın, bahusus Resullerin Seyyidi Haz-
reti Muhammed'in haber verdiği bir âlem-i maad-
âhiret, orada kurulacak bir mahkeme-i dâd var. Za
limin eyvah, mazlumun oh diyeceği bir gün var. Arif
ler, şu mükevvenata bakarak, âlem-i ahirette geçecek 
olan neticeyi bilerek, nihayet haşır denilen çok bü
yük bir hadisenin meydana gelip, âlemin başına bir 
kıyamet kopacağını, ikinci âlem açılacağını haber ve
rirler. j 
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Yine o büyük Peygamber şöyle buyuruyor : «Bir 
milletin ilim adamları ümerasına uşak olmadıkça, 
salihlcri facirlerini tezkiye etmedikçe, kötüleri galip 
gelip hayırlılarına fenalık yapmaya başlamadıkça, Al
lah eli o milletin üzerinden kalkmaz. 

Hep birbirinize rauf ve âdil olunuz. Hepinizin 
hayatı masun ve malı emin olsun. Hayatı masun ve 
malı emin olmayan millet yaşayamaz. Her kim ki, 
bir emanet aldıysa, onu sahibine gayet sadıkane ve 
vefakârane versin. Rabbiniz, yaptığınız işlerin hesa
bını size soracaktır. 

Kadınlarınıza çok güzel muamele yapınız. Onlar 
vediat-ullahtır. Yani, Allahın bahşettiği bir atiye ve 
emanettir. Emri ilâhî ile dairenize aldınız, o emre ria
yet ediniz.» 

Burada da bir noktayı işaret edeyim : İslâmiyet-
ten evvel, dünya ve medeniyet âleminde kadın, ko
cası öldüğü zaman, Garpta, Yunan medeniyetinde, 
miras gibi, eşya gibi varisleri tarafından taksim edi
lir ve satılırdı. İşte, 14 asır evvel insan hukukunu, 
kadın hak ve hukukunu İslâm vermiştir. Bütün dün
ya, bugün en medenî âlem dahi, isterseniz buna sü
per devlet dediğimiz Amerika'dan misal verelim; 
henüz daha renk meselesini haîletmemiştir Amerika. 
Zenci-beyaz mücadelesi devam eder hâlâ, ama koca 
İslâm 1 400 sene evvel, siyahiyi de, beyazîyi de, kır
mızıyı da bağrına basmış; Biîâl-i Habeşî hazretleri 
bunun en canlı misalidir. Hattâ, kırmızı ırkın varlı
ğı o zaman bilinmiyor, Kristof Kolomb tarafından 
Amerika keşfedildikten sonra kırmızı ırk bilindi ve 
fakat Peygamberimiz bir hadisinde. «Ne bir siyahı
nın beyazîye, ne bir beyazînin siyahiye, ne de bir 
kırmızının beyazîye hakkı tercihi ve tevakkufu yok
tur» hadisi ile kırmızı ırkın dünyada var olduğuna 
işaret etmiştir. Bu da onun bir mucizesidir. 

Yine Peygamberimizin sözlerini aktarmaya devam 
ediyorum : 

«Söylediklerimi dikkatle dinleyiniz ve zaptediniz, 
işitmeyene de naklediniz. Dinleyenin, işitenden daha 
yüksek kabiliyeti de olabilir. 

Müslümanlar, kardeş olup, hukukta müsavi bir 
aile teşkil etmektedirler. Hiçbir zulmü irtikap etme
yiniz ve biliniz ki, zulüm sizin ebedî helakinize sebep 
olacaktır. 

Çünkü, bir millet küfr ile yaşayabilir, fakat zulm 
ile yaşayamaz. Zira, küfrün cezası ahirete taallûk 
eder, mühlet verilir; zulme mühlet yoktur.» 

İslâm dininde zulme rıza zulüm, küfre rıza kü
für, nifaka rıza nifaktır. Bu dinin en zor yeri de bu-
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rasıdır. Zalim değil, fakat zalime hoş görünmek için 
zulmünü hoş görmüş... Din nazarında o, zalimden 
daha aşağıdır. İnsanların ekserisi zulme, şirke, nifa
ka rıza göstermeleri yahut meyletmeleri, birkaç gün
lük geçici fani yaşayışlarında gafil avlanıp beş-on ku
ruş maddî menfaate özenerek, insanlıktan istifa etme
leri ile zulmetmiş olurlar. 

Halbuki, huzur-u kalp madde ile değildir. Nice 
masası, kasası, rütbesi olanlar vardır ki, bir tek oh 
nefesi bulunmaz. Bunlardan mahrum olarak yaşa
yanlar vardır ki, kalplerinin safasma doyum olmaz. 
Hülâsa, Allahsız, adaletsiz yaşamanın tadı yoktur. 

Gönül bir yere bağlanmadıkça, vicdanında «Ebed, 
ebed» sadasını almadıkça, her an yaşadığı halde ölü
dür. Bir cemiyetin hayatını devam ettirebilmesi için 
hukuka ihtiyaç vardır. Hukukun istinatgahı ise ah
lâktır. Din ile hakikî ahlâk ayrı değildir ve dinsiz 
•ahlâk olmaz. Meşhur Alman hukukçusu Kelsen, ese 
rinde; «Kanunların müeyyideleri, binnetice Allah kor
kusuna dayanmaktadır» der. 

Sayın senatörler; 

Şimdi, biraz da cuma hutbesi hakkında maruzat
ta bulunacağım. Hepinizin malumu olduğu üzere, na
maz tevkifi ibadet şekillerindendir. Yani, Allah han
gi şekli ile emretmiş, Peygamberimiz hangi şekliyle 
talim eylemişse o şekilde yapılır. Serbest olan ibadet
ler, kayıttan, şekilden istisnadır. îşte cuma namazı 
ve cuma hutbesi de tevkifi ibadet şekillerindendir. 
Yani, hutbe, namazdan maduttur, namazın bir par
çasıdır. Biliyorsunuz öğle namazının farzı dört rekat 
olduğu halde, Öğle vaktine mahsus olarak kılınan na
maz cuma günü iki rekat olarak kılınır. İşte bunun 
iki rekatı hutbedir. Yani, hutbe namazın mütemmimi 
ve onun parçasıdır. O halde, burada, bu tevkif-i iba
dette mutlaka bir sistem, prensip; namazda olduğu 
gibi kaide vardır. 

Hutbenin esası üç kısımdan ibarettir. 

Birincisi hamdele. İkincisi salvele. Üçüncüsü me-
vize. Yani, hamd; Allah'a hamd. O da nasıl; tabiî ye
meği yedikten sonra yapıldığı gibi elhamdülillah çok 
şükürden ibaret değildir. Allah'a hamd, bilûmum 
mevcudat ve zerrat-ı kâinattan akvalen, ef'alen sâ
dır olan bilcümle mehamid ve senaya-yı namütenahi, 
makam-ı rububiyete, tenezzül-ü süphanisiyle tenezzül 
eden âlemin rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu, tabiî 
biraz ilmî bir ibare: Bütün canlı varlığın şükranı an
lamındadır hamd. 

Selveleden maksat, Peygamberine, âline, hulefa-i 
raşidine, haşere-i mübeşşere, eshabı güzin gibi, İslâm 
dininin bidayet kuruluşunda büyük hizmetleri geçen 
ve hizmetlerinden dolayı kendilerine ayrı bir kıymet 
atfedilen zevatı zikretmekti. 

Ondan sonra üçüncü kısım, mevize. Mevizeden 
maksat, kısa vaızlardır. Bu da ne oluyor: Ayet, ha
dis, hadis'i kutsiyi, günün ihtiyacına göre okuyacak, 
ona mana verecektir. Hutbeyi, Peygamber efendimiz 
sağlığında kendisi, ondan sonra halifesi ve İslâm hali
fesi, merkezî hükümette yapar, başka mabetlerde halife 
namına okunur ve okutulur. 

O halde bu mevize, günün ihtiyacına göredir. İs
lâm tarihinin seyrine bakacak olursak, hutbede ara 
sıra aksamalar olmuştur. Meselâ, bir sep hadisesi 
vardir; hutbeden sep. Bu, bilâhara Ömer İbn'ül Ab-
dülaziz namındaki zat; İkinci Ömer diye tanınan 
zat, bunu kaldırmış ve yerine bugüne her zaman hut
bede okunan «Innallahe ye'mürü» ayetini vazetmiş
tir. 

Demek oluyor ki, hutbede Islâmın satvetli günle
rinde dahi bazı aksamalar olmuştur. 

Bugünkü, Türkiye'nin tatbikatına bakalım; as
lında, bir hutbe kitabı yapıp, Cuma Namazı hutbe
sini klişe halinde kayıtlamak da İslâm olarak; Müs
lüman prensiplerine uymaz. O halde hutbe kitabı ya
pılamaz. Nasıl ki, namazda «Zammı sure» filân oku
nacaktır demiyor da, mutlaka «Fatiha» okunacak 
diyorsa, burada da hutbe, günün ihtiyacını karşıla
yacak. Meselâ bir yerde bir cinayet olmuşsa, bir sos
yal hadise varsa, bir harp varsa, hatip onunla ilgili 
ayetleri okuyacak ve o kıymeti belirtecek veyahut o 
milletin, o İslâm milletinin kendince önemli saydığı, 
muharebeden kurtulduğu, istiklâlini ilân ettiği yahut 
önemli günler addettiği günlere tesadüf ederse Cuma, 
o zaman da o günün önemini kısaca belirtebilir, 
ama bunun dışında neden hutbe kitabı ihtiyacı doğ
du Türkiye'de?... Mesele şudur: 

Kur'anı tamamen bilen din adamı ve din âlimi, 
müfessir; hadisi kutsî ve nebeviyi tamamen bilen, 
ihata eden eleman kalmadığı, azaldığı için ve binler
ce mabet de bulunduğundan, hatip çıkıyor, bir na
hiyede, kasabada, köyde ya Mehmet Akif'ten şiirler 
okuyor, ya hoşuna giden bir şairin bir menkıbesini 
anlatıyor veya tarihî seyir içindeki bir İslâm büyüğü
nün bir menkıbesini, hususiyetini anlatıyor. İşte bu. 
yanlış, sakat, mümkün değil, olmaz. O halde bunu ön
lemek için hiç olmazsa, ulu orta herkes çıkıp da Cu
ma hutbesinde, minberde gazel okumasın diye Diya-
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net buna bir çare ve formül bulmuş, bir hutbe ki
tabı ihdas etmiş ve böylece bilmeyen, ondan istifade 
eder; etmelidir de, ama âlim, bilen bir kişiyi, hutbe 
kitabiyle mukayyet olarak yapacaksın diye Diyanet 
Başkanlık ve teşkilâtı bunu dinen mecbur edemez. 
Hukuken, tüzük olarak etmiş ise, ona bir diyeceğim 
yok. Mevcut ve merî nizamdır, uymaya mecburdur, 
ama dinen bu tahdidi yapamazsınız. Çünkü, öyle yer 
vardır ki, bir başka sureden bahsetmek icabeder; 
öyle yer vardır ki, oranın ihtiyacına göre Kur'anın 
6 666 âyeti celileden elbette lüzumlu yerini seçip ge
tirecek ve böylece o camianın karakterine, ahlâkına, 
gelişmesine, yetişmesine hizmet edecektir. 

Bir mesele daha var; 14 asır içinde memlekete, 
millete büyük hizmetleri geçmiş, Türk tarihinde na
mütenahi hizmetlerle dolu pek çok insan var. Her 
devirde bir insanı bunun içine alıp da onun methiye
sini yapacak olursak, o zaman hutbe 45 dakikada, 1 
saatte olmaz, belki günlerce sürer okunması. Onun 
içindir ki, bu bellidir, klişe halindedir. Millî kahra
manları, Devlet büyüklerini, askerî büyükleri, mem
leketin selâmetine, saadetine hizmetlerde, katkıda bu
lunmuş olan şairleri, alimleri, büyük insanları baş
ka şekil ve vesilelerle zikrederiz, teyid, tesid ederiz, 
günlerimizi kutlarız, değerini veririz; fakat bu hutbe 
kitabı içinde ve Cuma hutbesi içinde olmaz. 

Cuma hutbesinin bir hususiyeti daha var, İslâm 
dinî cihadı, harbi ve Cuma namazını kadınlara farz 
kılmamıştır. Ondan dolayı ayrı bir hususiyeti vardır. 
Yalnız erkekler harbederler, hanımlar geri hizmet
lerde bulunurlar. Cumayı da yalnız erkekler kılarlar, 
hutbeyi de yalnız erkekler okurlar. Bunu da bir ka
yıt olarak işaret etmiş olayım. 

Bu vesile ile Cuma hutbesinde hemen her hatibin 
ve her zaman okuduğu bir ayeti okuyup, onun meali
ni kısaca izah ettikten sonra sözlerimi kısaca topar
lamaya çalışayım: 

«Innallahe ye'müru biladli velihsani ve itaizil kur-
ba ve yenhâ anilşahşâi velmünkeri velbağy yeizuküm 
lealleküm tezekkerûn.» 

Mânası: Cenabı Hak, bir milletin bekası için üç 
şeyi emrediyor ve üç şeyi nehyediyor. Emrolunan üç 
şeyden birincisi, «adi»; yani adalet; bütün sözlerinde, 
işlerinde, hallerinde adaleti emrediyor. Âdil olan bir 
kimse muhakkak şirki defeder. Aynı zamanda şekki 
yıkar, Allah'ın gayrısından bir şey istemekten utanır. 
Başkasında ayıp görmez. 

Emrolunan üç şeyden ikincisi; «İhsan»; Allah'ın 
ahlâkiyle ahlâklanmadıkça katiyen ihsan ve irfan 

mertebesine çıkamaz. O rütbede Hak müşahede edi
lir. Hakkı müşahede edende de mevcudata nazarı 
hakaretle bakamaz, zulüm de yapamaz. 

Emrolunan üç şeyden üçüncüsü; akrabadan muh
taç olanlara vermektir. Hakikatte dinde nesep, hak
ka gider. Binaenaleyh, din cihetinden kalbine çok 
yakın, ondan dolayı muhabbeti vücudunu istilâ et
miş olan dostlarının düşmüşlerini kaldırmak. 

Cenabı Hakkın nehyettiği üç şeyden birincisi, 
«fahşa», hayasızlık, nefsin zilletine mahkûm, şehve
tine,, kuvvetine mağlup olarak mürüvvet caddesin
den harice çıkmak, Allah'ın hududunu çiğneyerek 
insanlıktan istifade etmek. 

İkincisi, «Münker», ruhun sıfatlarını atarak, lâ-
huti zevkleri terkederek, kuvvei gadabiyyeye bine
rek, fitnelerle süslenerek, hilm ve merhameti ayak
lar altına alarak, kötü elan şeyleri zevk ile yapmak 
ve iyidir diye herkese kabul ettirmeye çalışmak. 

Üçüncüsü, «bagy»; hakki olmadığı şeye tasallut 
ederek, hakkıymış gibi görünerek, mugalatah cebir
ler yaparak, huzuru ilâhiden tard kararını almaya 
müstahak olmak. Zira, bagy, zulmün en büyük bir 
şubesidir. Cenabı Hak, emrolunan üç şeye sımsıkı 
sarılınız ve nehyolunan üç şeyden de kuvvetli su
rette sakınınız buyuruyor. 

Mürebbi-i ukûl olan büyük Peygamber şöyle bu
yuruyor; 

«Ya Allahm emirlerine sımsıkı sarılıp ve nehiy-
lerinden sımsıkı kaçınırsınız, yahut içinizden en edep
sizlerinizi Allah başınıza musallat eder de sonra en 
hayırlılarınız dua eder; fakat kabul olunmaz.» 

Bir milletin bütün fertlerini alim yapmak müm
kün değildir, ama mümin yapmak, bir inanışın et
rafında toplamak mümkündür. Millî eğitimde ve 
din eğitiminde bu anasermaye kaybedildiğinden eği
tim ve öğretim gayri millî olmaya başlamıştır. Eği
tim ve öğretimin temel prensibi inanç ve idealleri, 
manevî değerleri ve kıymetleri tarih şuuru içerisin
de korumak olmalıdır. İslâm Dininin özü evvelâ 
insanî bir ksrakter terbiyesi ve yüksek bir ahlâka 
sahip kıirna şuurudur. Ondan sonra ilim, sanat, fel
sefe, yüksek kültür ve teknik gelir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim lütfen bağ
layınız. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ-
TÜRK (Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan. 

Reform ve ilericilik, yeni tabiriyle devrim; inanç 
ve idealleri inkâr edip, maddenin kesafetinde boğul
mak olmayıp, bilâkis inanç ve idealleri ve manevî 
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değerleri korumaktır. Bugün bize düşen büyük vazi
felerden biri, din ve vicdan hürriyeti bahsinde düşü
len tarihî hatayı, tarihî yanılgıyı düzeltmek ve memle
kette temiz bir içtimaî sulh ve adalet nizamı kurmak
tır. 

İslâmın esası vahdaniyet, «Allahın birliğine 
iman», basübadelmevt, «ikinci hayata, ikinci âleme 
yani öbür dünyaya inanmaktır.» Ondan sonra kaza 
ve kadere iman esası vardır. 

Kaza; irade-i ilâhiyedir. Kader de o iradenin ha
riçteki zuhurudur. Kadere iman ilmî gelişmeye mani 
olmadığı gibi, kaderi inkâr etmek de mukadderatı 
değiştirmez. Kaza ve kader, hale gere tecelli eder. 
İslâmiyet zenginliği âmirdir. Fakat başkasının za
rarına dolmuş olan gayrimeşru kasaları da parça
lamayı emreder. Şahsın zenginliği icabında her 
uğurda feda etmesini emreder. 

İslâmiyet zekat müessesesini vazetmiştir. Zen
gin ile fakirin muvazenesini yapar. Fakiri zengine 
dost kılar ve hissedar yapar. Infak müessesesini 
vazetmiştir. «Yanındaki komşusunun (Sayın Baka
nın biraz evvel belirttiği gibi) aç olduğunu bilerek 
kendi karnını doyuran mümin değildir.» diyor. Çok 
açık bir kaide. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, müsamaha hak
kini da kullanmış bulunuyorsunuz. Lütfedin sözü
nüzü kesmeden siz bağlayın, lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Sayın Başkan bir hususu arz 
edeyim. İkinci kez 15 dakikalık konuşma hakkım 
var ve benden sonra da grup adına konuşan olma
dığına göre, ikinci kez gelmeyim de, beş dakikada 
bunları toparlayayım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, o hakkınız Tü
züğe göre bütün gruplar konuştuktan sonra... 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Başka grup yok 

BAŞKAN — Var efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ

TÜRK (Devamla) — O halde ben ineyim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, başka grup hak

kını kullansın ondan sonra efendim. Rica edeceğim. 
A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ

TÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, o halde iki şık 
var. Ya bana müsaade edin üç dakikada toplayayım 
veyahut ineyim 15 dakika daha konuşayım. Saat 
ilerliyor, lütfedin üç dakikada toparlayayım. 

BAŞKAN — Üç dakika, beş dakika olmasın 
ama; buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — İnfak müessesesini vazetmiş
tir. «Yanındaki komşusunun aç olduğunu bilerek 
kendi karnım doyuran mümin değildir», denmiştir. 
«Bir semtte bakımsızlıktan dolayı zaaf gelip ölen 
bir kimsenin-, o semt katilidir» denmiştir. Kur'anı 
Kerimde 72 yerde infak emri, yani düşeni kaldırın 
emri vardır. Tafsile girmeyeyim vaktinizi almak için, 
32 yerde zekât emri, 32 yerde namaz emri, bir veya 
iki yerde Hac emri vardır. Hatta bir yerinde diyor 
ki, «Bir düşmüşü gördüğünüz vakit yardım edece
ğiniz takdirde onun milliyetini kavmiyetini araştır
mayınız. Olur ki, hissinize kapılır da bu bizden de
ğildir diye yardım elinizi kaldmrsımz.» diyor. Bu
na dahi müsaade etmiyor islâm. «Hakkın sıfatları 
ile sıfatlanın» emri vardır. Yani, «Taalluku biahlâ-
kiliâh vettasifu bisıfatillâh» (Allahın ahlâkı ile ah
lâklarım, sıfat? ile sıfatlanın) buyuruluyor. Yani, bun
dan dolayı bütün mevcudata insan, islâm, mütekâ
mil insan, nazar-ı hakaretle bakmaya hakkı yoktur. 
Neden? Çünkü, Allah Rezzâkı erâzilü eâzımdır. Ya
ni, en alçağa en rezile ve en azime yani en büyüğe 
ve en kerime rızkı veren odur; yani Allahtır. 

Sayın senatörler; 
Biraz vaktinizi aldım, fakat mesele biraz felsefî, 

biraz ilmî olduğundan dolayı ve başka vesilelerle 
bunları dile getiremediğimiz için, bu vesile ile arz 
etmiş oldum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Cuma günü. 

A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YILMAZ
TÜRK (Devamla) — Çok istirham ederim, bu sataş
malar size fayda getirmez. Lütfen dinleyiniz ilim 
nedir öğreniniz. 

Bu 633 sayılı Kanunu tadil eden kanun tasarısı 
ve muhtelif arkadaşların getirmiş olduğu kanun tek
lifi komisyonlarda birleştirilip Meclis kanadından 
geçmiş ve Senatomuza da gelmiştir. Bunu sevinçle 
karşılıyoruz ve bu kanunun üzerinde eleştirilecek ba
zı yerleri vardır. Bunu kanun geldiği zaman elbet
te görüşeceğiz, ama hiç şüphesiz bu 633 sayılı Ka
nunun İCA senelik tatbikatından sonra aksaklıklarının 
giderilmesi büyük fayda getirecektir. 

Sayın Bakanımızın bidayette ele alıp şimdi tekrar 
aynı Kanunu buraya (Bakanlığı şeklinde) getirmiş ol
masını da ben ayrıca bir şans ve talih, yerinde bir 
tesadüf sayıyorum. İnşallah bu kanunu iyi bir şekil
de geçiririz ve böylece bir yara halinde olan vekil 
imamlar meselesini de hallederiz. Öylesine halledelim 
ki, artık bu vekil - asil meselesi ortadan kalksın ve 
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bundan sonra ehliyeti, liyâkati, başarısı olan doğru
dan doğruya imam olsun ve üç, beş seneden beri, on 
seneden beri ben vekilim, ben ne zaman asil olacağım, 
benim çoluğum çocuğum ne olacaktır diye daima biz
leri, Parlamenterleri vazifelilerin aşındırması mesele
si de böylece ortadan kalkmış olacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin büyük bir grup 
olan ilgililerine, memleketimize ve milletimize uğurlu 
ve hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, beni din
lemek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı Yüce Sena
toyu saygı ile selamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanun tasarısının açık oylamasına 111 sayın 
üye katılmış; 82 kabul, 29 ret oyu ile tasarı kabul edil
miştir. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler Grupu adına Sa
yın Bahriye Üçok. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, değerli Senatörler; 
Diyanet Başkanlığı bütçesinin tümü üzerinde ya

pılan görüşmelerde, ben de sizlerin dikkatlerine Müs
lüman toplumu eğitici, öğretici, uyarıcı çağın gidişine 
ters düşmeyecek nitelikte olması zorunlu bulunan Di
yanet Başkanlığı yayınları üzerine çekmeye çalışaca
ğım. 

Diyanet işleri Başkanlığı Türkçe çevirileri bulun
mayan ve îslâmın temen kitapları arasında sayılan, 
bazı eserleri yayınlamakla, gerçekten büyük bir hiz
met görmüştür. Bunlar arasında Buhari'nin Sahihinin 
bir özeti olan Tecrid-i Sarih çevirisi ile, Riyaz-üs Sa
lih'inden başka Kur'anı Kerimin 1960 dan sonra ya
pılan çevirisi ve geçen yıl bu çevirinin tekrarlanması 
gibi çalışmaları teşekkürle karşılamaya değer olanla
rın başında gelmektedir. 

Ancak, bu çok yararlı ve gerekli eserlerin yanı sı
ra, Diyanet İşleri Başkanlığının yayınları arasında ba
zı öyle kitaplar ve dergiler çıkmıştır ki, bunlarda ya
kın tarihimizin inkâr kabul etmez gerçek değerleri bir 
tarafa itilmiş, Kurtuluş Savaşı sanki başlı başına sarık
lıların gerçekleştirdiği bir zafer olarak okuyuculara 
sunulmuştur. Elbette Türk toplumu içinde, Ankara 
Müftüsü Rıfat Börekçi, oğlunu Demirci Efeye rehine 
gönderecek ölçüde yurtsever Hacı Süleyman Efendi 
gibi gerçek aydın din bilginleri vardı. Elbette onların 
şerefli adları tarihimizin sayfalarını süslemelidir. Ama, 
Türk'ün bu en büyük zaferini her türlü tarihî kritikten 
yoksun duygusal kalemlere bırakmak Diyanet Başkan
lığı için bir sorumsuz davranış olmuştur. Öneğin «Kur-

1 tuluşun ve Cumhuriyetin Manevî Mimarları» adım 
! taşıyan ve Diyanet Başkanlığınca yayınlanan bir kitap 
| öylesine duygusaldır ki, Cumhuriyetle gerçekleştirilen 

devrimler örtülü ifadelerle bir kopukluk, bir boşluk ve 
dejenere edilmişlikle nitelenmektedir ve yine bu kitap
la Atatürk'ün «Mefkure arkadaşım» diye telgraf çek
tiği Hacı Süleyman Efendi gibi çağdaşlarının yüz yıl 
önünden giden, gönül halk sevgisiyle, insan sevgisiy
le dolu bir büyük din bilgini bu kişisel yorumun inan
cı çerçevesinde gösterilmiştir. Yani, yazar kendi dü
şünsel hedefim, Hacı Süleyman Efendinin de hedefi 
gibi göstermiştir. Oysa Hacı Süleyman Efendi. 
«Eğitim düzeni olmayan bir milletin medenî düze
ni de olmaz. Köylerde yalnız erkekler için değil, kız
lar için de okul açmak gerekir. Erkeklerin okuması 
ne kadar gerekli ise, kızların okuması da o oranda 
önemli, hatta çok daha önemlidir. Kadınları yüksek 
mertebede bulunan bir milletin sırtı hiç bir zaman ye
re gelmez. Bugün köylerde ufak ufak okul yapmak, şe
hirlerde büyük cami yapmaktan daha hayırlıdır. Her 
türlü mutluluk eğitimden doğar. Sosyal düzenimizdeki 
ilerleme kadına vereceğimiz önemle orantılıdır. Cahi
lin dindarından da hayır gelmez» diye bu kürsüden ses
lenmiştir. 

Bu seslenişten tam 52 yıl sonra yayınlanan ve 400 
sayfa tutarındaki bu kitabın işlediği başka bir tema 
ise, «Tüm Kurtuluş Savaşı önderlerinin medreseden 
yetişmiş olduğu» imajıdır. Medrese Medreselere öv
güler, medreselere özlemler. 

Sayın senatörler; 
Yalnız bu kitap değil, masrafları Devlet bütçesin

den karşılanan ve Diyanet Başkanlığının 15 günde bir 
çıkardığı resmî gazetesinde de öyle yazılar yer almak
tadır ki, bunlar izlenseler öyle sanıyorum ki, bu ya
yınlar için bütçeden ayrılan ödeneğin hiç değilse eği
tim konularında yararlı olacağı inancı içinde bulunan 
siz millet temsilcilerini hayli huzursuz edeceği açık
tır. Çünkü bu gazetelerde yer alan konular ve yazılar 
gerçekten en az bin yıl arkalarda kalmıştır. 

Bir iki örnek vermek gerekirse, 1 Haziran 1974 
tarihli gazetede «Büyü» adını taşıyan yazıda bakınız 
nelerden bahsediyor. 

«Spirtizma denilen ruh çağırma, filozofların yer
sel ruhlar dedikleri cinleri çağırmaktan başka bir şey 
değildir. Gelenler insan ruhları değil cinlerdir. Fakat 
kendilerini ruh diye, hatta bir velinin ruhu diye tak
dim edip, insanları altadmaya çalışırlar. Söyledikleri
nin bir kısmı doğru da çıkabilir, çoğu da yalandır. 
En tehlikelisi, insanların kafasını evham ve hürafat 
ile doldururlar.» 
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1 Temmuz 1974 tarihli gazetede «Misvak ve fay
daları» adlı yazıda bakınız neler söylüyor. 

«Aslında fırça - macun birleşimi ile yapılan ağız 
temizliğinde diş ve diş etlerinde meydana gelen tahri
bat misvakla kıyas edilemeyecek kadar büyüktür. Fır
çanın sureta temiz ve parlak gösterdiği dişler hakika
ten gün be gün tahriş olarak hekimin tornasına git
mektedir.» Dikkat buyurun diş fırçalanınca tornaya 
gidiliyormuş. «Birçok hadisi şeriflerle kullanılmaları 
insanlara tavsiye buyruian ağız temizliği ile beraber 
daha birçok sıhhî şifaları havi misvaka gelince» de
dikten sonra Hazreti Muhammedin ağız temizliğinin 
o zamanki aracı olan misvakı tavsiye eden hadisini 
zikreden yazar uzun uzun misvakın insan bünyesinde
ki maddî, manevî şifasını anlatıyor. Misvakın zekâyı 
artıracağını, şeytanı darıltacağını, ihtiyarlığı gecikti
receğini ve daha 20 adet faydasını kaydettikten sonra, 
fırçanın çabuk eskimesinden ötürü pahalıya mal ol
duğundan, oysa misvakın kolayca cepte taşınabildi-
ğinden ve uzun yıllar kullanılabileceğinden bahsedip, 
tercih edilmesinde ısrar ediyor. Artık bunun hijyenik 
yönünü siz tasavvur edin; cepte taşınacak ve uzun 
yıllar hep aynı dal parçası; yani misvak kullanılacak. 

Şimdi, bir de Diyanet Dergisinin 1972 Kasım -
Aralık sayısındaki «Dua ve ibadet» adlı yazıdan kü
çük bir örnek vereyim. Bunu da bir Yüksek îslâm 
Enstitüsü öğretmeni yazmış. 

«Demek ki, dua eski bir alışkanlık olarak telâkki 
edilmeyecektir. Hakikat olan şudur ki, duanın tesir
lerinden tamamıyle uzak yaşamaktayız. Buna da se
bep, duanın az yapılışı, yani nadir oluşudur. Halbuki 
iyi düşünürsek dua âdeta infilakî bir tesire sahiptir. 
Bu yolla böbrek iltihabı, ülser, deri, akciğer, kemik ve 
karın zarı veremi, kanser gibi hastalıkların süratle iyi
leştikleri görülmüştür. Hadise hemen tamamıyle aynı 
şekilde vuku bulmaktadır. Evvelâ büyük bir ıstırap, 
sonra iyi olduğunu hissetmek. Birkaç saniye, en faz
la birkaç saat içinde arızaları kaybolmakta ve anato
mik yaralar kapanmaktadır.» 

Çağdaş tedavi ile birlikte gerçekten bu tedaviyi da
ha etkin kılacak ve kolaylaştıracak duayı tasviye ede
ceğine, çağdaş tedaviyi bir yana bırakarak yalnız dua 
ile yetindiği görülüyor yazarın. 

1974 yılının 13/4 sayılı Diyanet Dergisinde «İs
lâm hukukunda zaruret hali» adlı ve Hayrettin Kara
man tarafından dilimize çevrilen yazıda, hastalık ha
linde muayene ve tedavi için gizli yerlerin açılmasının 
caiz olup olmadığını görelim. 
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«Kadının bir yerinde çıban çıksa, erkeğin ona bak
ması caiz değildir. Ona bakmadan, bir kadına, çıba
nın nasıl tedavi edileceğini öğretir.» Yani doktor, la
lettayin bir kadına çıbanın nasıl tedavi edileceğini öğ
retecek o kadın, doktor olmayan o kadın tedavi ede
cek. «Çünkü, aynı cinsten olanların, birbirinin gizli 
yerlerini görmeleri daha hafiftir. Ancak, onu tedavi 
edecek bir kadın bulamaz veya bir kadına tedaviyi 
öğretmeye muvaffak olamazlarsa ve hasta kadının 
ölmesi veya acı çekmesinden de korkarlars, böyle bir 
tehlike varsa, kadının gerekli yerlerini örterek erke
ğin onu tedavi etmesi ve mümkün olduğu kadar da 
gözünü sakınmasında zarar yoktur, çünkü bir cinsin 
diğer cinse bakması daha tehlikelidir. Burada zaru
retin gerçekleşmesi aranır; bu ise, ölüm tehlikesidir. 
Böyle bir tehlike ortaya çıkınca da zaruret miktarın
dan fazlası mübab. olamaz.» 

Bu, çok sıkı ve tutucu öğütler sonucudur ki, ba
sında hepimizin sık sık izlediği gibi, köylerde tehlike 
olmuşlar arz eden doğumlarda kimi eşler doktora baş-
vuramaz ve doğum yapan çaresiz kalmış kadınlar, 
kötü kaderleriyle başbaşa bırakılmışlardır. 

Çocukluk yıllarımdan beri uyanık ve uygar bir 
kent olarak tanıdığım, Ordu'da, geçen yıl sabahın sa
at yedisinde hem de hoparlörle pervasız olarak bir 
adamın şu muskayı satmakta olduğunu gördüm : Mus
ka burada ve bütün"mahalleli muskacının başına top
lanmışlar, muskayı satın alıyorlardı. 

Gene bu ilimizde özellikle kamyon şoförlerinin sa
tın alıp arabalarına astıkları bal tefsirini de basımevi 
sahibi, bir komşum bana verdi ve kendi basımevinde 
binlerce sayıda basılan bu Bal tefsirinin son cümlele
rinde şunlar yazılı : «Her gün bu Bal tefsirini her kim 
okumaya devam ederse, gelecek bütün kazalardan Ce
nabı Hak onu muhafaza eder.» Bal tefsiri de böyle 
bir kâğıt. Hazreti Muhammet, bir ziyareti sırasında bal 
istemiş, balın içinden kıl çıkmış, bu kıl neye delalet 
ediyor, diye Ashaptan muhtelif kişiler bunu tefsir 
etmişler. Ev sahibini mahcubiyetten kurtaracak nazik 
buluşlarla birtakım tefsirler. İçindeki uzun olduğun
dan vaktinizi almamak için metni okumuyorum. 

Sayın senatörler; 
İslâmda Allah ile kul arasında bir aracının, bir 

din adamının olmadığı herkesçe malum olduğu halde, 
Diyanet Gazetesinde «tslâmda Din Adamı Var» baş
lığı altında bir yazı da yayımlanıyor ve tabiî, islâm
da din adamı değil, ancak din öğretmeni ve din bil
ginini tarif edebiliyor, yazar. 
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Gene (13/4 ve-1974 sayılı. Diyanet Dergisinde 
ben tahfif ederek söyleyeceğini.) «Haram Kılınmış 
Şeylerle Tedavi Yönünde», şöyle bir tavsiye var : «Şu 
kadarı vardır ki, tedavi ediyorsa deve idrarı içmek 
mubahtır.» 

Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle Diyanet 
Başkanlığı bir yarışma açmıştı, geçen yıl bir müna
sebetle bundan burada bahsetmiştim. Açtığı yarışma
da üç yazı başarılı görüldü; üçü de birbirinin aşağı 
yukarı aynı mealde olan yazılar bunlar. Birinciye 1 500 
lira ödeniyor. O yazı şudur, bir tek sayfa; 1 500 lira 

•ödeniyor. Bu tek bir sayfada, «Cumhuriyet idaresinin 
ibîâmiyetîe en güzel şekli bulduğu belirtiliyor ve 
Dört Halife Devrinin tanı anlamıyla bir Cumhuri
yet ve demokrasi devri olduğu burada dile getiriliyor. 

öyle bir demokrasi ve öyle bir Cumhuriyet ki, 
seçilen halife yaşam boyu iktidarda ve emirleri ka
nun. 

Son bir yazıdan bahsedip sözlerimi bitirmek isti
yorum sayın senatörler; Diyanet Dergisinin Kasım -
Aralık 1972 sayısında, Orucun fıkhı hükümleri, anla
tılıyor. Yüksek Din İşleri Raportörü yazmış, ama 
yazıyı maalesef burada okuyamayacağım, çok müsteh
cen. olduğu için; kanunlar nazarında suç teşkil eden 
ve ahlâk yönünden seksüel dejeneresansı, yani, ancak 
ruh hastalarının davranışlarını içeren bu yazıda bir
takım caniyane fiiller pek tabiîymiş gibi ele almı
yor ve orucu bozup bozmadığı, bozarsa, kaza etmek 
mi yoksa kefaret mi. gerektiği yolunda bilgiler veri
liyor. Bunların korkunç birer suç olduğu, hiç belirtil
miyor. Bunları dergilere, gazetelere geçirmenin kişi
lerin ahlâkını düzene sokrnaktap çok. ifsat etmeye 
yarayacağı hiç hesaba katılmıyor. 

Diyanet Başkanlığının, eğitim görmemiş sade yurt
taşları uyarıcı, eğitici bir yayım politikası izlemesi, 
kanımızca başlıca görevleri arasında olmak gerekir. 
Oysa, üç yıldan beri yapılan uyarılara rağmen, hâlâ 
daha, yayınları üzerinde bu amacın gözönünde tutul
madığı, sunduğum şu birkaç örnekten de açıkça görül
mektedir. 

Bakanlığın bu konuda üzerinde hassasiyetle dur
masını. bir görev bildiğimizi ifade eder, şahsım ve Kon
tenjan Grupu adına Yüce Senatoyu selâmlar, saygı
lar sunarım efendim. (C. H. P. ve M. B. G. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN —• Gruplar adına yapılan konuşmalar 
bitmiştir. 

Şimdi, kişisel görüşlerini beyan edecek olan sayın 
üyelere geçiyorum. 

Sayın Hamdı Özer. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 

Önce, dinin gereği, sonra da gerçek üzerinde kı
saca maruzatta bulunacağım. 

İnsanoğlu, tarihten önce ve tarih çağında fert ve 
toplum olarak benimsediği dinin şekline göre, yaşan
tısına şekil vermiştir. İnsanoğlu kendisini insan üstü 
bir gücün hem kontrol ve tehdidi altında hissetmiş 
hem de bu gücün himayesine sığınmak ihtiyacım duy
muştur. Aynı inanç sınırlan, toplumları içine almış ve 
başka inanç sınırlarındaki toplumlarla karşı karşıya 
getirmiştir. Dinî inançlar toplum ve millet olmanın en 
güçlü birlik ve beraberlik bağlarından biri ve belki 
de en kuvvetlisi olmuştur. Bugün ve yarın da millet
lerin iç bünyesinde ve başka milletlerle olan münase
betlerinde din birliğinin gücü devam edecektir. Öyle 
ise, hiçbir devlet, toplumun dinine ilgisiz kalamaz. 
Hele Türk Milleti için, bir neferi bir ordu kadar güç
lü. tutan İslâm dini asla ihmal edilemez. Yeryüzünde 
bir çok dinler vardır; semavî dinler Aİlahın dinidir, 
Hazreti Adem'in doğuşuyle doğmuştur, ancak insan
lar doğmadan önce Eîest bezminde (kalübela) ikra
rıyla bu dini kabul ettiğine dair Allahîa bir nevi mu
kavele yapmıştır. Yani, ahideşmiştir. Zamanla bu ahit, 
insanoğlu tarafından bozulmuş ve Allah diniyle bağ
lar kopmuştur. Aİlahın memur ettiği peygamberler 
vasıtasıyle zaman zaman yeniden irtibatlar kurulmuş 
ve bağ tutmayan bazı insanlar kendi idraki ile ken
disine çeşitli mabutlar seçmiş, ona tapmış ve fakat hiç
bir toplum dinsiz kalmamıştır. Bu da gösteriyor ki; 
insanoğlu mutlaka inanmak ihtiyacını duymakta ve 
bu inanç içinde toplumlar şekillenip vücut bulmak
tadır. 

Sayın senatörler; 
Tarafsız ve fakat akıl ve mantık taraflısı herkes 

kabul eder ki; yeryüzünde hiçbir din İslâm dini kadar 
akılcı, insancı ve ilerici olamaz. İdarede demokrasi
yi, dinî inançta vicdan özgürlüğünü, yani layikliği em
reden tek din İslâm dinidir. 

İslâm dini en iyi ahlâk ve en yüce hayat dinidir. 
Allah'la kul arasına hiçbir simsar giremez. Hiç kim
se Allah'ın rızasını satarak veya peşkeş çekerek ken
disine menfaat sağlayamaz. Herkes Allah'la alışverişi
ni kendisi yapar. Diğer dinler böyle değildir. Onlarda 
bazı kullar, bazı kullara Cennet köşklerini satar ve 
parasını peşin alır; sonradan da anahtar teslim eder
ler. 
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İlmî, çalışmayı, özgürlüğü en güzel ahlâkî ve en 
mutlu yaşamayı emreden îslâm dininin bu öğütlerine 
rağmen İslâmlar neden geri kalmıştır? Onun tek se
bebi münafık siyonist ve hıristiyan misyonerlerinin de 
tahrikine kapılarak kin, intikam ve saltanat hırsı ile 
isyana kalkışanlardır. Bu yüzden İslâmda birbirine 
düşman fırkalar ve çeşitli mezheplerle tarikatlar doğ
maya başlamıştır. Bunların birbirlerini kırıp geçirme
lerinden yararlanan Siyonistler Müslüman maskesi ta
karak hem bu parçalanmayı körüklemiş hem de dini
mizi bir hurafe bataklığı haline sokmuşlardır. Dinimi
zin berraklığı bulanık bir sel ve canlılığı ise,tevekkül 
kefenine bürünen bir ölü haline getirilmiştir. Böyle
ce İslâmın iş ve amelindeki canlılığı diğer dinlerin-
ki ile trampa edilmiştir. 

Diğer dinlerin hususiyetlerini bundan önceki muh
telif yıllarda Bütçe konuşmalarında teferruatı ile arz 
etmiştim. Vaktim olmadığı için simdi tekrarlamaya
cağım; fakat Kitabı Mukaddes denilen kitabı, bir de 
Kur'anı Kerim'in tefsirini okuduğunuz zaman dinler 
arasındaki berraklığı gayet açık olarak görmek müm
kündür. 

Sayın senatörler; 
îslâm dini bütün gelecekleri içine alan bir ilerici 

dindir. Kur'anı Kerim her türlü sosyal hastalığı gide
rici. bir reçeteler manzumesidir. 

Zamanın kutsallığını belirterek ona adım uydur
mayı, ondan kopmamayı ve onun gerisinde kalma
mayı; kendi nefsinden ziyade topluma yararlı olma
yı öğütlemektedir. İslâm dininde ibadetler bir araç
tır. Amaç iyi ahlâk ve rızayı Haktır. Hakkın rızası 
halkın rızasından doğar. 

Sayın senatörler; 
Dinimizi politika çarpışmalarından uzak tutma

ya çok. dikkat etmek, gerekir. Milletin dini partiler di
ni haline sokulursa zedelenir. 

Politikada çok defa kitleyi kandırmak çabası gö
rülür; halbuki İslâm dini kandırmak için değil, inan
dırmak içindir. 

Muhterem senatörler; 
Biliyoruz ki; çeşitli dinlerde menfaatler insanla

rın inancına hâkim hale sokulmuştur. Layiklik aslın
da İhlasın ta kendisidir. Onun için bazı kişiler layikli-
ği yanlış anlamaktadırlar. Layiklik ne dine zorla
ma, ne de dinsizliğe zorlamaktır. Biliyoruz ki; Hıris
tiyan âleminde «Ebiyonist» denilen bir mezhep türe
mişti. Hıristiyan din adamları doğrudan doğruya İn
cil'in bazı ayetlerine dayanarak; «Neyiniz varsa dağı 
tınız, kuşlar çalışaraktan mı geçinirler, lâleler çalış

mak suretiyle mi çeşitli çeşitli, renk renk giyinirler? O 
halde neyiniz varsa dağıtınız ki, hiç eskimeyen köşk
lere, kâşanelere sahip olasınız, göklerde yeriniz hazır
dır» diyerek bütün insanları süratle dilenciliğe sevket-
mişlerdir. Bunun sonunda görülmüştür ki; İslâm âle
minde son derecede aktif bir ilerleme; fakat Hıristi
yan âleminde süratle bir gerileme var. Ne için? Çün
kü, hâlâ gökyüzünden Mesih inecek, onları kurtara
cak. Yıllarca beklediler beklediler ve indiğini göreme
yince, İslâm'ın da süratle ilerleyişini görünce, onlar 
kendi amellerini bize devrettiler, biz de kendi amel
lerimizi terkedip onlarınkini aldık. Bütün mesele bu. 
Gerilememizin neticesi buna bağlanıyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, ona gö
re konuşmanızı ayarlayınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki Sayın Baş
kanım. 

Sayın senatörler; 
Diyanet İşleri Başkanlığının çalışması hususunda 

gördüğüm ve kendilerine şükranlarımı belirtmek iste
diğim birkaç nokta vardır. 

Diyanet hizmetlerinde bugün kilit noktalarında 
millî ülküye bağlı aydın din görevlileri bulunmakta
dır. Tayin ve nakiller âdil bir sisteme bağlanmıştır. 
Meslek içi eğitime önem verilmiş, Bolu ve İstanbul' 
da iki eğitim, merkezi açılmış, Ankara'da da açılacağı 
öğrenilmiştir. 

Yayın işleri ihtisas sahiplerine verilmiştir. Ayrıca, 
Hac işlerinin de Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütül
mesini öngören kanun tasarısı Millet Meclisinden 
olumlu olarak geçmiş ve Senatomuza gelmek üzere
dir. 

Diyanet İşleri hakkındaki şahsî dileğim de şun
lardır : 

1. — Halkın ihtiyacı olan camilerin Devletçe ya
pılması. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin programın
da da mevcuttur. 

2. — Yeterli sayıda ve yetenekli din görevlileri
nin. yetiştirilmesi ve bunların tatmin edilmesi. 

3. — Din görevlilerinin her çeşit politik cereyan
ların dışında tutulması. 

4. — Türklüğün ve İslâmlığın ortak bir şuur ha
line getirilmesi. 

5. — Devletin kalkınması ve güçlenmesi yolunda 
Dinimizin öngördüğü bilgi, çalışma ve dayanışma iba
detleri üzerinde ısrarla durulması. 

6. — Milletçe birlik ve dirlik içinde bulunmanın 
yararlarına hutbelerde geniş yer verilmesi. 
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7. — Başka dinlerin propaganda broşürlerine kar
şı seçkin bir yayın kadrosunun işler hale getirilmesi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir dakika içinde çok acı bir hatıramı arz ederek 

sözlerimi bitireceğim. 
Cahil bazı kişiler kendilerini din görevlisi sayıyor

lar. Asla değil. Din görevi yapmak isterlerken dinin 
kutsiyetini baltalıyorlar. Önüne geldiği şekilde hükme 
kalkışıyorlar. Meselâ «Bir kimse sinemaya giderse 70 
bin sene Cehennemde yanacakmış.» diyen hocayı din
leyen bir yahova şahidi selâm veriyor, «Hocam» di
yor, «ben matematik öğretmeniyim. Siz va'zettiniz, 
(Sinemaya giden 70 bin yıl Cehennemde yanacakmış.) 
Ben hesabettim, 45 yıl çıkardım. Acaba bu 70 bin yılı 
siz nasıl buldunuz?» diyor. Hoca sinirlenip bakarken, 
adam gülerek ayrılıyor. Bunu kendi ağzından dinle-

' dim. Bu çok acıdır muhterem arkadaşlarım. 

Sayın Özgüneş hakikaten milliyetçi, imanlı bir 
Bakandır. Diyanet İşleri Başkanı ve mensupları da ay
nı milliyetçi, imanlı duygularla yüklüdür. 

Çok istirham ediyorum; dinimiz o kadar kutsal 
bir dindir ki; Devletimizi bugüne kadar ayakta tu
tan güçlerin belki en başta gelenidir. 

Din, modası geçmeyen bir silâhtır. Herkes kendi 
çürük şeylerini propaganda sayesinde dünyanın her 
tarafına kuvvetli olarak tanıtırken, bizim İslâm gü
neşini hurafe bulutları içinde koyu, karanlık bir şe
kilde göstermemiz doğru değildir. Bu güneşin etrafı
nı saran bulutları bir tarafa sıyıralım, gerçek güneşi 
dünyaya gösterelim ve o güneşin ışığı içinde Türk
lük ülküsüyle Devletimizi yükseltmek yoluna vara
lım. 

BAŞKAN — Müsamaha payınızı da kullandınız 
efendim, istirham edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Müsamahanıza 
çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Diyanet İşleri Bütçesinin Yüce Milletimize, bü
tün. insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken; baş
ta Sayın Devlet Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, onun 
değerli mensuplarını ve Yüce Senatoyu saygı ve hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde kişisel 
görüş ve temennilerimi dile getirmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Konunun önemi ölçüsünde görüşlerimizin açık
lanması için bize tanınmış olan sürenin çok az olması 

| sebebiyle, dile getirmemde yararlı bulduğum hususla
ra ancak değinip geçebileceğim. 

Ancak, 1939 yıllarında şahit olduğum bir anıyı 
huzurunuzda ilk önce dile getirmek istiyorum : Ben 

| ilkokul birinci sınıftaydım, 1939 senesinde Varto'nun 
i Sazlıca köyüne gitmiştim. O köyde bir ailede misafir 
! olarak bulunuyordum. Sayın Bakanımızın bu konu 

üzerinde önemle durmalarını istirham ediyorum. Köy-
| de iki genç Kur'an okuyorlardı ve üç, beş köylü ko

şarak eve geldiler, dediler ki, koşun jandarma geldi ve 
Kuran okuyan iki kişi evden kaçtı ahıra gittiler, 

I Kur'an'ı ahırda okumaya devam ettiler. 
I İlkokul birinci sınıftaydım. O günlerdeki bu anı-
| mı hiç unutmuyorum. Allaha çok şükür şu anda bu 

konuda görüşme fırsatını bana vermiştir. 
| Asırlarca dünyaya hâkim olmuş bir millet ola

rak şanlı ve şöhretli bir tarihimiz var. Dedelerimiz 
Hindistan'dan Viyana'ya, Kazan'dan, Yemen'e kadar 
hâkim olmuşlarsa, onları bu başarıya götüren kuvvet, 
bazı kimselerin iddia ettikleri gibi, yalnız güçlü bir 
orduya sahip olmuş olmaları değil, çağın en kuvvetli 
ordularına sahip olmuş olan Müslüman Türk devlet
leri, aynı zamanda da eğitime de çağdaş devletlerden 
dah?. çok önem vermeleriydi. 

1 Eğitimde, dinî derslerin yanında matematik, astro
nomi, hendese ve tıbba da yeterince yer verilmektey
di. Mahkemelerde gerçekten yeryüzünde Allah namına 

i adalet dağıtan âdil hâkimler vardı. «Ben siftahı yap
tım, komşum yapmadı. Bu malı git ondan al» diyebile
cek yüksek ahlâk ve fazilet ile mücehhez tüccarlar 
vardı o zaman. Bugün nerede bu ahlâklı ve faziletli 
insanlar?.. 

Biı Alman magazin yazarına göre; Müslümanlığı 
Viyana kapılarından Çin'e, Moskova'nın güneyinden 
Yemen'e kadar götüren kuvvet, atom çekirdeği, işte 
bu Müslüman - Türk ahlâk ve faziletidir. İspanya' 
da kurulan İslâm Endülüs medeniyeti de Müslüman
lığın ilim ve öğretime ne kadar önem vermiş oldu
ğum1 gösterme bakımından en açık bir delildir. 

Maalesef 1947 tarihine kadar Müslümanları din
siz olarak kabul etmiş olan Hıristiyanlık dünyası, 
malum o tarihte Papa'nın vermiş olduğu bir ferman
la kitap ehli olduğumuz kabul edilmiştir. O güzelim 
İslâm Endülüs medeniyetini kısa bir süre içinde orta
dan kaldırmış ve o zamana göre dünyanın en zengin 
kütüphaneleri yıkılmış ve birçok Hıristiyan öğrenci-

J lerinin de yararlanmakta oldukları kitaplar imha edil
miştir. O tarihlerde papazlar Hıristiyanlara, para mu
kabilinde Cennetten yer satmakla uğraşırken, Müslü-

I man din adamları da, ilim ve fen ile uğraşıyorlardı. 
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Alman magazin yazarının dediğine bakılırsa; her 
iki dine inananlar arasında Müslümanlığın lehine 100 
ilâ 150 yıllık bir mesafe vardı; fakat zamanla ara ka
panmış ve aleyhimize dönmüş ise, bunun esas nede
ni bazı kimselerin her vesile ile belirttikleri gibi, İslâm 
dini değildir. Tam tersine, gittikçe İslâm dini prensip
lerinden uzaklaşılmış olması bu gerilemenin nedenini 
teşkil etmektedir. 

Çünkü, İslâm dini ilericidir, gerçek ilerici bir din
dir. Çünkü, İslâm dini daima çalışmayı, daima ileriyi 
emretmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Tarih boyunca. Türk devletlerinde iki kuvvet mev

cut olmuştur. Biri, gerçekten silâhlı kuvvetleri, bir de 
din adamlarından oluşan bir iman kadrosu mevcut 
olmuştur. Bugünde aynı durum mevcuttur. Bu hususu 
belirtmek istiyorum. «Ölürsem şehit, kalırsam gazi» 
diye düşünen insanları yetiştirenler, işte bu din adam
larıydı. Subay orduda çağın icaplarına göre emrinde
ki askerleri eğitirken, din adamı da vatandaşı, asker
likte geçen zamanın ibadetten sayılacağını öğretmek 
suretiyle, barışta ve savaşta onu manen donatmaktay
dı. İşte Kıbrıs zaferi bu askerlerin şehit kanlarıyle ka
zanılmış bir zaferdir. 

Muhterem senatörler; 
Bir Hıristiyan papazı bir kaç lisan bilir, haham 

da öyle. Bu sebeple aydın imam yetiştirmek için hiç
bir fedakârlıktan kaçınmamalıyız. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlileriyle il
gili önemli bir kaç noktaya değinmek istiyorum. Yıl
lardan beri Mecliste beklemekte olan 633 sayılı Di
yanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna 4 geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisinden çıkmış olması, 14 bin 
vekil imam namına çok mutlu bir haberdir. 

Gerçekten tasarı Senatodan geçip kanunlaşırsa, 
gerek din görevlileri ve gerekse Diyanet İşleri Baş
kanlığı rahat bir nefes alır kanaatindeyim. Bu çalış
malarda emekleri geçenleri, başta Sayın Devlet Ba
kanı Mehmet Özgüneş'i olmak üzere bütün emekleri 
geçmiş olanları candan kutlarım. 

Köylerimiz fakir, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe
si ise, çok mütevazidir. Her köye bir imam kadrosu
nun verilmesinin temini için yıllara ihtiyaç vardır. 
Halbuki Hıristiyan ülkelerinde kilise, doktor, veteri
ner, hekim, hukukçu, mühendis ve hatta jeolog için 
burslar veriyor. Hem de mecburi hizmet yüklemeden. 

1 . 2 , 1975 O : 3 

TRT'dc bir dinî yayın programını istiyorum; Hac 
farizaları, dinimizde kan intikamının günahı ve aynı 
zamanda poligami Kur'anı Kerim içinde hangi şartlar 
altında cevaz oldu (Ki, benim açımdan mümkün de
ğildir.); bu ve buna benzer hususların açıklanması, va
tandaşa bilgi verilmesi konusunda. Vatandaş bilmi
yor. Bugünkü hukuk, mevzuatında bulunan ve mene-
dilen maddelerin yüzde 99'u İslâm dinince de menedil-
miştir. Vatandaş bunu bir din adamının ağzından 
dinlemediği için gerçek bile olduğuna inanmıyor. 

Geçen seneki Bütçe Karma Komisyonunda da ıs
rarla ifade ettiğim gibi, Türk köylüsünün ve milleti
nin eğitim ve kalkındırılmasında imam, öğretmen ve 
muhtar üçlüsünün etkisi çok fazladır. Bunlar elele 
verip çalışırlarsa, gerçekten köylümüz çabuk kalkınır 
düşüncesindeyim. 

Sayın Devlet Bakanından birkaç istirhamım ola
caktır ve bu şekilde sözlerimi bitireceğim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, bir dakikanız var. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkan. Ben de zamanınızı aldım diye kor
kuyordum. 

Geçen yıl, Bütçe Karma Komisyonunda bütün 
partiler âdeta elele vererek 4050 kadro için 1974 Büt
çesine para koymuşlardı. Ben de o sıra sözü edilen 
Komisyonun üyesiydim. 

A) Acaba Sayın Devlet Bakanı 1974 yılına ait 
4050 imam kadrosunu iller itibariyle dağıttı mı? 

B) Bu dağıtım ile ilgili olup, basma intikal eden 
veya etmeyen hususlar hakkında bilgi vermek lütfun-
da bulunabilirler mi? 

C) Bu dağıtımda ölçü ne olmuştur? 

D) 1975 bütçe yılında kaç adet imam kadrosu 
öngörülmüştür? 

1975 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin, Türk 
Milletine ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan dilerken, sizleri 
saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, buyurunuz efendim. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Cumhuriyet Sena

tosunun değerli Başkanı ve Senatomuzun saygıdeğer 
üyeleri; sizleri saygıyle selâmlarım. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin konuşulmak
ta bulunduğu şu saatlerde, sabrınızı suiistimal etme
mek, arz edeceklerimi on dakikadan da önce bitir
mek suretiyle... 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Çok iyi eder
siniz. 
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REŞAT OĞUZ (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim efendim. 

Maruzata geçmek istiyorum. 
Bugün îmam - Hatip Okulu mezunu gençlerimiz 

işsiz denecek kadar ortadadır ve Diyanet İşleri Baş
kanlığının, imam ve hatibe ihtiyacı vardır. 

Bugün köylerimizde, imamlar ve hatipler, Diyanet 
İşleri Başkanlığının da takdir buyuracağı şekilde,, iyi 
yetişmiş değildir ve hatta hutbeleri okuyacak yetene
ğe Arapçaya, Âyet-i Kerimeyi okumaya ve Türkçesi-
ni de sökmeye yeterli değillerdir. Çok müşahadem 
vardır arz etmeyeceğim. 

Buna göre, imam ve hatip konusunda Devlet Baş
kanlığının hassasiyetle durmasına zaruret vardır. Seç
menlerimizden tazyik görüyoruz. «Bizim köye imam 
ve hatip gönderin» gibi sözlerle, mektuplar halinde bi
ze talepler gelmektedir; ama biz cevabını veremiyo
ruz. İhtiyaç vardır; ama bu ihtiyaca göre de adam 
yetiştirmek lâzım. 

Hiçbir şey bilmeden, kekeleyerek hutbeyi okuyan, 
hatta Âyet-i Kerimede yanlışlık yapan imamın arka
sında namaz kılmaz, onu dinlemektense, dinlememek 
suretiyle daha kârlı olacağımızı takdir edersiniz. 

İkinci konum, Kur'an meali, tefsiri tercümesi üze
rindedir. Geçen yıl da maruzatta bulunmuştum. Di
yanet îşleri Başkanlığımız, çok güzel bir Kur'an tef
siri mealen meydana getirmişlerdir. Ne kadar güzel 
istifade ediyoruz; ama ben istifade ediyorum, siz isti
fade ediyorsunuz ve fakat halk bundan istifade ede
miyor. 

Gene, bir Heyet tarafından neşredilmiş bulunan 
Kuranı Kerim vardır; bu da ortadadır; ama halkın 
eline geçmiyor. Esasen, tefsir mahiyetinde, meal ma
hiyetinde de olsa geniş açıklamaları ihtiva etmiyor. 
Kur'anı Kerimin mutlaka mealen Türk halkına sunul
masın?. zaruret vardır. Zira.. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Kıyamet ka
dar tefsir var, senin haberin yok. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Merhum Ziya Gök-
alp; «Dinî Türkçülük» bahsinde; «Dinî Türkçülük, 
din kitaplarının hutbelerin ve vaazların Türkçe olma
sı demektir.» der. Bir millet, dinî kitaplarını okuyup 
anlayamazsa, tabiîdir ki, dinin hakikî mahiyetini öğ
renemez. Hatiplerin, vaizlerin ne söylediklerini anla
madığı surette de, ibadetlerden hiçbir zevk alamaz. 
İmamı Azam hazretleri, hatta namazdaki surelerin bi
le millî lisanda okunmasının caiz olduğunu beyan bu
yurmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Merhum Ordinaryüs Profesör Zeki Velidi Togan, 

Pakistan'da yapılan, (1968 yılında zannediyorum.) 
Kur'an Kongresine gitmişlerdir. 8-12 Şubat 1968 ta
rihinde yapılan Kur'an Kongresi hakkındaki tebliğle
rinden bir kaç satır okumak isterim : 

«Kabil menşeli olan büyük fakîh Ebu Hanife» di
ye takdim ettikten sonra, «Ebu Hanifenin arkadaş
ları, İmam Muhammet ve Yusuf da, bir kimsenin 
Arapça bilmemesi halinde ibadet sırasında, Kur'anı 
Farsça da okumasını caiz görmüşlerdi. Ebu Hanife
nin kendisi de, bir kimse Arapça bilse dahi, ibadette 
Farsçaya müsaade etti.» 

Arkadaşlarım; 

Merhum Ziya Gökalp'in, İslâm Mecmuasının 21 
nci sayısının 552 nci sayfasında «Türk Anlayışına Gö
re Din» şiirinin ilk kıtasında : 

«Benim dinim ne ümittir ne korku 
Allahıma sevdiğimden taparım 
Ne Cennet Cehennemden bir koku 
Almaksızın vazifemi yaparım.» 

Vatan adlı şiirinde de : 

«Bir ülke ki, camiinde Türkçe ezan okunur. 
Köylü anlar manasını namazdaki duanın 
Bir Ülke ki, mektebinde Türkçe Kur'an okunur 
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdanın 
Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın.» buyur

muşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir Alman profesörün. «Yeni Türkiye'de İslâm

lık» başlığını taşıyan kitabını, eski millî eğitimciler
den, son defa Tcpkapı Müzesi Müdürlüğünden emek
li Sayın Hayrullah Örs, dilimize çevirmişlerdir. On
dan bu konuda birkaç paragraf okumak isterim : 

«9 ncu Türk Dil Kongresinde 14 Temmuz 1960 
günü coşkun alkışlar arasında Diyanet İşleri Başkan
lığından ezanın yeniden Türkçe okunmasının istenme
sine karar verildi. 

Daha ertesi günü Millî Birlik Komitesinin sözcü
sü, Kur'an'ın Türkçesinin bastırılmasının ve Ezanı 
Muhammediye'nin Türkçe okutulmasının düşünülüp, 
düşünülmediği sorusuna cevaben, (Bilindiği gibi Kur' 
an'ın başarılı çevirileri yapılmıştır. Bunlar bastırıla
cak ve Türk halkıyle aydınlarının faydalarına sunula
caktır. Kur'an'ın Tanrı buyruğu olarak anlaşılması 
için, Türkçe olarak yayılması, Kur'anın ruhuna da 
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uygundur. Türk Milleti eğer kendi dilinde okuyacak 
olursa, Kur'andaki ilahî hakikatleri ve O'nun güzel
liğini anlayacaktır.)» 

BAŞKAN — Sayın Oğuz iki dakikanız var efen
dim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Çok teşekkür ede
lim Başkanım. İki dakika da müsellem müsamahanıza 
sığınmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen yıl arz etmiştim; Kur'anı Kerim'in mealen 

tercümesi, bir kitap halinde muhafazası, Türk halkı
nın eline geçmemesi gibi bir gerçeği bize haykırır. 
Türk halkı, ibadet ettiği, okuduğu Ayet i Kerime'nin 
anlamının ne olduğunu bilmeli. Niçin bir Amme su
resini Diyanet İşleri Başkanlığı tercüme edip; mealen 
tercüme edip halkın eline vermez? «İlk Mutasavvıflar 
Tarihi» dilimize yeni harflerle çevrilmiştir, bu fevka
lâde bir hizmet, Kur'anı Kerim fevkalâde bir hizmet; 
neşriyat, fevkalâde bir hizmet; ama bu konuda mecbu
riyet vardır. Dinimiz araya vasıta kabul etmez; Hıris
tiyanlık dininde var. Kul ile Allah arasına giren ola
maz; ancak din bilgisi konusunda kendisine rehber
lik edecek insana, öğretecek insana ihtiyaç vardır. Bu 
şekilde bilecek ve eline alacak. Vecd içerisinde ilahî 
heyecanın, imanının kendisine verdiği o büyük din gü
cünün kitabını da elinde tutabilmelidir. 

Birkaç sene evvel bir yazı yazmıştım. O yazımı 
okuyan bir zat (Keşan Ziraat Bankası Müdürüymüş) 
nazmen iki sureyi meal haliyle tefsir etmiş ve bana 
gönderdi. «Kur'an manzum tefsir deniyor ve ilahî bir 
vecd ile...» Nitekim merhum Mehmet Akif Kur'anı 
Kerim'i nazmen tercüme edip de, «Ben bunun mana
sını ifade edemedim» diye saklayan ve böylece elimi
ze geçmeyen o muazzam eseri, ilahî bir imanın vec-
diyle yazmış ise, bu zatta da öyle bir vecd var. 

Binaenaleyh, hepimiz Müslümanız, bunun fahri 
içindeyiz. Bu fahrin büyük heyecanını yaşayan kim
selere böyle tercümeler, böyle manzum tercümeler 
yaptırabilir ve ellerine verebiliriz. Bir korkumuz yok
tur, olmamak lâzım gelir. İslâm dini; üzerine kor
ku yıldırımı çeken değildir, ilahî heyecanın cezbesiy-
le kendini teslim alan; halkı, Müslümanlığı, insanları 
teslim alan büyük, ulu dindir. Niçin çekiniyoruz, ni
çin bir Amme Cüzünü, cüz cüz, sure sure tercüme 
edip de halkın eline vermiyoruz?.. 

ŞER AFETTİN PAKER (Antalya) — Var, var. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Vermemiz lâzım. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz.. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) —. Vermemiz lâzım. 

Arkasından icap edeni de yapmamız icap eder. 
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j BAŞKAN — Müsamaha payını da istimal bu
yurdunuz, istirham ediyorum, bağlayınız. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım, cidden il
mî. Tıp ilmindeki büyük bilgisi, din ilminde de var; 
istifade ettim. Kurban Bayramlarında sabahleyin na
mazda tecdidi nikâh edilir, hoca yaptırır; tecdidi iman 
sadedinde geniş bir din bilgisi dinledik. 

BAŞKAN — Lütfedin. Sayın Oğuz, üç dakika faz
la kullandınız. Bu saatten sonra sizi dinleyenler ve 
söz sırası gelen arkadaşlarımız istical ediyorlar. Onun 
için istirham edeceğim, lütfen bağlayınız. Aksi tak
dirde, sözünüzü keserim. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Başüstüne efen
dim. Haklısınız, kesersiniz, Başkansınız, hürmetim 
vardır. 

Efendim, dediler ki, «Layiklik konusunda Halk 
Partisi, prensiplerinde böyle bir nokta; yani dünya 
işiyle değil, devlet işine karışmaz.» Elimdeki kitap 
Halk Partisinin (Emrederlerse kendilerine veririm.) Re
cep Peker zamanında, Şükrü Kaya zamanında layik
lik ilkeleriyle meşgul olduğunu izah ettiğini belirtiyor. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Tatbikat 
meydanda. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Şunu okuyayım, bi
tireceğim efendim. «Dinî telâkkilerin memleket işle
rini düzenlemede yaptığı tesir, başka birçok memle
ketlerde olduğu gibi, Türkiye'de de yüz yıllar boyun
ca çok zararlı olmuştur. Bu sebeple Partimiz, ilk inkı-

I lâpçı tedbirler arasında din ve dünya işlerinin ayrıl-
I masına büyük değer verir.» 

Ayrıca, yayınlanan resmî Türkiye Cumhuriyeti Ta-
I rihinde de; «Layiklik; din ile dünya, din ile devlet 

işlerinin ayrılmasını anlatan bir tabirdir.» Şükrü Ka
ya da böyle söylüyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Öyle dedi

ğin için 1950'de cevabını aldın. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Beni lütfedip dinle

diniz, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan, her 

şeyden evvel zatîâlinize çok teşekkür ederim. İlk ko
nuşmasında zatıâlinizin Başkanlığından iltifatlarla ay
rılırım efendim. 

I Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Bütçesi dolayısıyle kısaca, sadece 

dileklerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Zamanın kısa olması ve vaktinizi fazla almamak için 
mümkün olduğu kadar sadece satır başlarıyle geçece
ğim. 

Sayın Üçok, somut örnekleriyle Diyanet İşlerinin 
yayınlarına dokundu, ben somut örnekler verip za
manınızı almayacağım. Ancak iyi eserler yanında; 
gerçekten zararlı, gerçekten Dinimizin kutsallığına 
gölge düşüren ve gerçekten maddî zararından daha 
çok, manevî tahribat yapan birtakım yazılar, yayınlar 
yapılmaktadır. Atatürkçülüğüne gönülden inandığımız 
Sayın Bakanın bu iş üzerine ciddiyetle eğilmesini ben 
de rica ederek bu faslı geçiyorum. 

İkincisi; pek çok köyümüz henüz imamsızdır. 
Bunların bir imama kavuşturulması; daha bu tempoy
la gidersek, uzun yıllar sürecektir. Köylerimizin ge
ciktirilmeden imam kadrolarına kavuşturulması ko
nusunun Parlamento olarak ele alınmasını ve yıllık 
kadro adedi biraz daha artırılmak suretiyle, hiç ol
mazsa iki - üç sene içinde Türk köylerinin imama 
kavuşturulmasını temenni ediyorum. Köylerin din iş
lerinin yetkisiz, sorumsuz kişiler elinde kalması bü
yük sakıncalar doğurmaktadır. İmam kadrosu olma
yan köy camileri ya kapalı, ya ehliyetsiz ellerde bu
lunmakta, hatta bir çoklarının Ramazan aylarında 
dahi açılma olanağı bulunamamaktadır. Bu bakım
dan kadroların, dileğim odur ki, artırılması sureti 
ile biran evvel köylerimizin yetkili, aydın din adam
larına kavuşmasıdır. 

Kadroların dağıtımı konusunda geçmişte yapılan 
birtakım siyasî tercihlerin, bundan böyle olmayaca
ğı inancı ile, olmaması temennisi ile geçiyorum. 

Bir diğer konu, bir kısım köylerimizde çalışan 
vekil imamların kadroya asil olarak geçirilmesi konu
sudur. Bunu arkadaşlarımız da belirttiler. Ele alın
mış bir konudur, endişe içinde yarınından emin ol
mayan, kuşku içinde çalışan bir din adamından yete
ri kadar faydalanma olanağının olmayacağı, hatta 
bazı noktalarda kendisini emniyete alabilmek için 
zararlı olabileceği düşünülerek bu kanunun biran ev
vel çıkarılmasını ben de temenni ediyorum. 

Diğer bir konum, köy camileridir. Köylerin büt
çelerinin yetersizliği, köy halkının gelirinin, özellikle 
küçük ve dağ köylerinin gelirinin yetersizliği dolayı
sıyle çok haraptır. Geçen yıl bu konuda köy camile

rinin onarımına, yapımına katkıda bulunma bir pren
sip olarak kabul edildi. Ancak; bu, konan ödeneğin 
yetersizliği bir yana, uygulanmasındaki birtakım for
malite uzunlukları, birtakım kırtasiyecilik nedeniyle 
yeterince yaygın hale gelmedi, tesirli olamadı. 

Bu yıl daha fazla şekilde ödenek konmuş bulun
maktadır. Bu yardımın daha inşaat mevsimi geçme
den dağıtılması konusunda Sayın Bakandan ricada 
bulunuyorum. 

Diğer bir konu; mevcut yasalarımız, kasaba cami
lerine yardım yapma olanağı vermemektedir. Bunun 
da yasal bir çaresinin bulunması uygun olur kanaa
tindeyim. 

1974 Yılında kadro verilen köylerin imamlarının, 
imam hatiplerinin çoğunun hâlâ - kendi bölgemden 
söylüyorum - tayini yapılamamıştır.. Yeni bütçe yılı 
geliyor, Devlet, Büyük Meclisler kadro vermiş; ama 
aradan geçen aylar ve aylar sonradır ki, acaba bi
zi mi aldatıyorlar diye, köylüler hâlâ köylerine kadro 
verildiği inancına kavuşamamış bulunmaktadırlar. 
istifa, askere gitme gibi, çeşitli nedenlerle ayrılanla
rın yerleri de kanun için kısa zamanda doldurulma-
maktadır. Bunun iki nedeni vardır; 

Bir Diyanet İşleri Başkanlığında, bilmiyorum, 
yasalar da mı öyle, iyi tetkik etmedim, fazla mer
keziyetçilik var. 

İkincisi, fazla kırtasiye var. 
Bunun da pratik hale getirilmesini, biraz ademi 

merkeziyet sistemine dönülmesini önermekteyim, 
eğer yasalar imkân veriyorsa. 

Diğer bir konu, din adamı yetiştirme konusunda 
daha ciddî tedbirlerin alınması zaruretine inanıyo
ruz. Layiklik ve Atatürk ilkeleri ile çelişmeyen bir 
program içinde aydın din adamı yetiştirmek zorun
dayız. Birtakım şartlanmış, muayyen görüşlerin te
sirinden kurtulamayan, bilimsel yetersizliği kadar, 
birtakım dünya görüşü bakımından da hâlâ orta çağ 
zihniyeti ile din adamı yetiştirirsek, bu günden çok 
yarın için büyük tehlikeler kapımızı çalabilir. 

Bu bakımdan, fazla detaya geçmeden, sayın Ba
kanın da bunu daha geniş tavsilâtı ile anlayacağını 
düşünerek kısaca değinip geçiyorum. 

Kaçak, yetersiz ellerde din adamı yetiştirme usu
lüne son vermenin de bu arada düşünülmesi gerekti
ğine inanıyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, efendim. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İmam - ha

tip lisesi, yüksek İslâm Enstitüsü ve İlahiyat Fakül
tesinden mezun olanların çoğunlukla Diyanet ör-
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gütünde çalışmak istememeleri dikkat çekicidir. Özel
likle İlahiyat Fakültesinden mezun olanların, Miilî 
Eğitim kadrosuna veya başka örgütlere geçmek için 
çabalarını her gün biraz daha artırmaktadırlar; di
yebilirim ki, bunlardan üç - beşini hergürt görmek
teyim. Bunun nedeni üzerinde durmak gerekir. Ya 
istihdam bozukluğu var, onun için kaçmak istiyor
lar, ya da gençler amaca uygun yetiştirilmiyor, onun 
için kaçmak istiyorlar veya bizim bilemediğimiz bir
takım gizli amaçlar var ki, buna inanmak istemiyo
rum, böyle bir amaç varsa daha tehlikeli olduğunu 
hatırlatmak isterim. 

Bir kısım din görevlilerinin az da olsa yer yer si
yasî görüşlerini, görevlerini, görevleriyle karıştırdık
ları, hatta görevlerini siyasî amaçlarına veya inanç
larına âlet ettiklerini görmekteyiz. Dinî, hele layik 
din anlayışı içinde dinî siyasete bulaştırmak, onun 
kutsallığına gölge düşürür. Bu gibiler üzerinde has
sasiyetle durmanın zorunluluğuna işaret etmek is
terim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Atmaca, lüt
fen bağlayınız. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Üzerinde 
en çok durulacak konulardan biri de, hutbe metin
leridir. Çağımızın bilimsel anlayışına, Atatürk dev
rimlerine ve Anayasa ilkelerine aykırı birtakım me
tinler ayıklanmalı, Türkiye Cumhuriyetinin devrim 
tarihine ve 20 nci Yüzyılın çağdaş biiim anlayışına 
uygun hale getirilmelidir. Elimde birkaç tane örnek, 
var mahallî seçim bölgemden verdiler; kitaptan mı 
alınmıştır, yoksa kendileri mi uydurmuştur, bilmi
yorum, gerçekten üzücüdür, ilerisi için tehlikeli bir 
görüşün ifadesidir. 

Din görevlilerinin saygınlığını artıracak birtakım 
tedbirlerin alınması gereğine inanıyorum. Din görev
lilerinin özlük haklan ve istihdam koşulları düzel
tilmelidir. Din görevlilerinin giyim ve davranışla
rında gerekli itina gösterilmeli, bilimsel ve meslekî 
yeteneklerinin artırılmasına çalışılmalıdır. İşte o za
man, bunlar yerine gelirse din görevlisinin saygın
lığı artacak ve üzerinde herhangi bir polemik yap
ma imkânı kimseye nasip olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, müsamaha payını da 
kullandınız efendim, istirham ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bitiriyorum. 

Anayasamız layiklik ilkesini kabul etmiştir. La-
yikliğin dinsizlik anlamına gelmediği de bir gerçek
tir. 

I İslâmiyette herkese sevgi, saygı ilkesi hakimdir. 
İslâmlıkta inanç ve kanaatîarda özgürlük vardır, 
Müslümanlık herşeyden önce ahlâk ve fazilet dinidir. 
Ahlâk ve fazilet, fikir ve vicdan özgürlüğü İslâmlı
ğın ana ilkesidir. İslâmiyetin bu ana ilkelerine rağ
men, bir kısım çevrelerin dinin kutsallığına gölge 
düşürücü davranışlar içinde bulunması, gerçekten 
üzücü ve hele hele Anayasamızın lâiklik ilkesiyle 
çelişmekte ve Atatürk düşüncelerine ters düşmektedir. 

BAŞKAN — Say m Atmaca, birbirimizi kırma
yalım, istirham ediyorum. Bu müddeti Yüksek Ku
rul kabul etti, ben tayin etmedim. Üç dakika geçiyor 
efendim. Herkes, üç dakika, beş dakika fazla ko
nuşursa... 

j HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş
kan, son cümlemi konuşuyorum. Ben saatimi tutu-

{ yorum sayın Başkanım, başkaları için de tuttuğun 
saati biliyorum. Münakaşa etmeyelim, son cümlemi 
söylüyorum. 

S BAŞKAN — Rica ederim, üç dakika geçiyor 
eıendim. Size yalan söylemiyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Baş
kanım son cümle sizin olsun, çünkü Atatürk'ün kur
duğu bu Cumhuriyette, birtakım siyasî oyunlarla.. 

j BAŞKAN — Çok rica ederim, efendim. Kestim 
I sözünüzü. Siyasî oyun olmaz, Yüksek Heyet kabul 

etti 10 dakikayı. Ben kendim tayin etmedim. 
i ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Otur yerine. 

I HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sizden emir 
| almayacağım efendim. Yardımcıya ihtiyacı yok Sa-

ym Ünaldı'mn. 
I BAŞKAN — Sayın Atmaca, istirham ediyorum, 

sağolun. Teşekkür ederim. 
I Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka-
I mm, değerli senatörler; 
I 16 Bin vekil imam kadrosunun olduğunu duy

maktayız. Bu 16 bin vekil imam kardeşimizin sosyal 
imkânlardan mahrum oldukları; meselâ, izin, tedavi, 
çocuk, doğum ve ölüm yardımları gibi sosyal yar-

I dunlardan mahrum bulunduklarını biliyoruz. 
j Kısaca, diğer Devlet memurlarının haklarından 

mahrum ve mağdur durumdadır bu kardeşlerimiz. 
Bu muhterem din görevlilerini daha fazla mağdur 
etmek insanî bir görev olmasa gerektir. Zira, bu 
insanların ne pazarı, ne bayramı, ne gecesi, ne gün
düzü boş değildir. Daima görev başındadırlar, her 
zaman görevde hazır ve nazırdırlar. Bu kadar ağır 

j bir görevi yüklenenleri elbette düşünmemiz gerekir. 
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Kendileri, halen vekâlet ücreti almak suretiyle günün 
ağır şartları içerisinde ezilir bulunmaktadırlar. Son 
derece önemli bir görevi ifa eden bu vekil imam 
kardeşlerimizin, hepimizin bildiği gibi, bu görevi 
hem sağlığımızda, hem de ölümümüzde müstesna 
bir anlayışla ifa ettiklerini biliyorsunuz: 

Şu kısacık maruzatım, 633 sayılı Diyanet İşleri 
Teşkilât Kanununun bazı maddelerini, günün icap
larına göre yeniden tanzim ve tadil eden kanunun, 
Yüce Senatomuzda olduğu ve biran evvel çıkarılma-
içindir. 

Zira, yukarda izah ettiğim 16 bin din görevlisi 
kardeşimizin bütün dertlerini bu kanun halledecek
tir. Bu sebebîe. Yüce Senatörümüzün bu kanunu bi

ran sel çıkarması ıcm Dutun ortav; 
koymamasın:, değerli, senatör arkadaşlarımızın da bu 

Kanunun çıkmasmaa pay 
arzu ediyorum. 

um o im 

Bu seneki bütçede 4 bin imam kadrosu aynlrnış. 
Diğer arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, köy
lerimizin büyük bir kısmı halen imam kadrosundan 
mahrum bulunmaktadır. Bu gidişle daha 20 - 30 yıl 
arasında köylerimizi imama kavuşturamayacağız de
mektir. Bendeniz, köylerimizi biran evvel imam ve 
hatip kadrolarına kavuşturabilmek için bir kanun 
teklifinde bulunacağım. Ümit ediyorum ki. Yüce 
Meclislerimiz bu kanun teklifini müspet karşılarlar, 
kabul ederler, inancım bu yoldadır, 

Değerli senatör arkadaşlarımızın da ifade buyur
duklar; gibi, köy camilerimiz hakikaten bazı yerlerde 
çok üzücü durumdadır, perişandır, bakımsızdır, ta 
mire muhtaç dur, Köylerimizin bütçeleri de bu cami
leri tamir'edecek miktarda, imkânlarda da değudir. 
Öyleyse, Yüce Meclislerimiz, Diyanet İşlerimizin 
cami yapma, onarma faslına daha çok para ayırma
sını ve köylerimizin camilerini daha güzel binalar 
haline getirmesini gönülden arzu ediyorum. Yüc? 
Meclislerimiz, ümit ederini ki, bu dileğime katı
lırlar. 

:an sonra, ı!u 
Sayın Başkanım; 
Bu kısa maruzatın" 

istiyorum: 
Bunlardan bir tare 

hasıran Diyanet İşlerine, il ve 
\J JA.li l.ı'S. nbariarmda nr 

Rr- î r i toMî Almanya'da, öeıçiKa aa, Avusturya'da, inşaca 
dışında çalışan dindar kardeşlerimizin hibe etmiş ol 
duklan ve halen de Gümrük ve Tekel Bakanlığımı-
antrepolarında, depolarında bulunan vasıtalar var
dır. Bu vasıtalar bugüne kadar Diyanet İşleri Baş 

kanlığına verilmemiştir. Bu mevzuda acaba Gümrük 
ve Tekel Bakanlığıyle, bir konuşma bir işlem yapıl
mış mıdır, yapılmamış mıdır?.. Eğer müftülüklerimi
ze ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu araçlar ve
rilirse, ümit ederim ki, dinimize son derece faydalı 
araçlar olarak kullanılacaktır. Bu hususta herhangi 
bir girişimde bulunulmuş mudur?. Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

İkincisi yurt dışında çok işçimiz olduğunu bili
yorsunuz. Bunların büyük bir kısmının da aileleri 
vardır. Dsşarda bu işçiler her türlü cereyanların içe
risindedirler ve cereyanlara maruz dumandadırlar. 

Dini yönden de bu işçiler birtakım müşkülâtlar 
içerisindedirler. Eğer duyduklarımız doğruysa Yu
nanistan, yabancı memleketlerdeki her 100 işçisine 
ve çocuklaşma bir papaz göndermekteymiş. Halbuki 
Hıristiyan memleketlerinde çalışan Hıristiyan insan
lar dinlerine bu kadar kıymet verirken, acaba bizim 
Diyanet İşleri Başkanlığımız, Devlet Bakanlığımız 
dışarda çalışan vatandaşlarımızın dinî eğitimlerine, 
ibadetlerine yardımcı olacak din görevlilerini (elbet
te var) kâfi buluyor mu? Kâfi bulmuyorsa, bunların 
çoğaltılması için herhangi bir tedbir düşünüyor mu? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, 2 dakikanız var efen
dim. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Beni dinlemek 
zahmetinde bulunduğunuz için sizlere derin saygıları
mı sunuyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın mümtaz yönetici
lerini, Sayın Bakanımızı ve din görevlisi kardeşleri
mizi saygiyle selâmlıyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin milletimize. 
vatanımıza uğur getirmesini niyaz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Sayın Bakanımızdan iki sualim vardır, onu, fazla 
vaktinizi almadan arz edeceğim efendim: 

Sayın Bakanım, Danıştay bütçesinin görüşülmesi 
sırasında arz ettim; bir öğretmen ve bir memur mi
sal verdim. Tabiî Bakanlığınızla ilgili memurlar ol
madığı için sükût kaldınız. Şimdi, namuslu bir öğ
retmen, namuslu bir imam, namuslu bir savcı, na
muslu bir assubay; bence hiç farkı yok. Bu itibarla, 
aynı suali bir imam için soruyorum. Mademki, per-
sonelinizdendir. Veyahut da Devlet Bakanlığına bağ
lı bir şube müdürü, herharfgi bir daktilo veya bir 
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imam... Bir imam bir köyde memurdur. îmam, na
muslu, görevini yapıyor, verilen bütün vazifesini ya
pıyor, göreviyle ilgili olarak uzaktan yakından en 
ufak bir şaibesi yok. 

Bir imam, bir Kur'an kursu öğretmeni veyahut da 
size bağlı bir memur için, bir öğretmen için soruyo
rum. Bir imam, görevi dışında köylüyle hasbıhal eder
ken, sağda solda, (ki, fikir özgürlüğü açısından hak
kıdır.) Anayasamız muvacehesinde, sosyalist bir dü
şünce, ılımlı bir sol düşünce, sosyal demokrat bir 
düşünce, karma ekonomiyi benimseyen bir düşünce, 
liberal bir düşüncenin, Anayasamızın hudutları içe
risinde teminat altında olduğuna inanıyorum. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesince meşru kabul 
edilen, yani kapatılmamış olan,meşruluğu devam eden 
bir siyasî parti için «Komünist diyenlere, «Diyemez
siniz, çünkü meşrudur, onunla ilgili yetkili organlar 
vardır» derse, veyahut da bir siyasî parti için «Şeri
atçıdır, memlekete ihanet içerisindedir, Derviş Vah
deti gibi ihanet içindedir» derlerse, «Olamaz, meşru 
bir partidir, Anayasa Mahkemesi vardır» derse; bü
tün bu Anayasa yelpazesi içindeki düşüncelerin meş
ru olduğunu, ama bir partinin diğer bir parti lehine 
veya aleyhine konuşmayacak, (Sormadığım şeylere 
cevap verilmesin lütfen) tamamiyle bu yalpaze içeri
sinde önerilerde, etkilerde bulunursa, Personel Kanu
nu gereğince bu memur aktif politika yapmış sayılır 
mı, sayılmaz mı? Bu kişi, bir memleket sorunuyle il
gili, fikir özgürlüğüyle ilgili bir katkıda mı bulunuyor, 
yoksa aktif politika mı yapıyor? Yani, aktif politika 
yapıyorsa Personel Kanununa göre; eski Memurin 
Kanununun 20 nci maddesine göre ihracı gerekir. 

Bu itibarla, meselâ ben bir memurunuzum, bir köyde 
öğretmen veyahut da imamınızım, teminatınız altın
dayım; bu lâfları kamufle edip, benim hakkımda ufak 
bir tahkikatla usulüne göre açığa almak, suretiyle 
beni Danıştayda, şurada burada süründürecek misi
niz, süründürmeyecek misiniz? Ben bunu soruyorum. 
Çünkü, bu memlekette fikir özgürlüğü yalnız politi
kacıların tekelinde değildir. Bu memlekette mühen
dis var, memur var, öğretmen var; subayla, hâkimi 
bir tarafa bırakalım, belki ayrı bir özellikleri var, fi
kir özgürlüğü bütün siyasî partilerin, örgütlerinin te
kelinde değil. Adalet Partisini de Cumhuriyet Halk 
Partisini de iktidara getiren nice gizli, kayıtlı olma
yan kahramanlar vardır. İki tarafa sempati besleyen 
nice insan vardır, ama aktif politika yapmıyor arz 
ettiğim gibi. Sadece, Anayasa çizgisi içerisinde, hür
riyetlerin hududu hususunda köylüye; (Çünkü köylü 

sosyalizm deyince komünizmi anlıyor) «Sosyalizm 
demek komünizm demek değildir» derse ve bu ko
nuda tahkikat açılırsa, (Davranışı arz ettiğim şekil
dedir.) bu memur hakkında, aktif politika yaptığını 
mı mütalâa edersiniz, yoksa memleket sorunu deyip, 
hakkıdır mı dersiniz? 

İkincisi Sayın Bakanım, Anayasa Mahkemesi için 
«Politik mahkeme» tabirini kullandım; zapta yanlış 
geçti, zabıt memurlarının da dikkat nazarına suna
rım. Anayasa Mahkemesinin, Yargıtaydan farklı 
özelliği vardır, kanunların Anayasaya aykırı olup ol
madığını denetler, diğeri ise, kanunların uygulanma-
siyle ilgilidir. Yargıtay, yargı erkinin tamamiyle nü-
vesidir. Anayasa Mahkemesi de kutsal, aynı derecede 
yüce bir mahkemedir . 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, başka bir mevzua gir
diniz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kanım bitiriyorum efendim. 

Bu itibarla, teşriî organın üzerinde olduğu için, 
teşriî organa da politik nazariyle baktığım için, siyasî 
partiler teşriî organın vazgeçilmez unsurudur. Bu ne
denle, «Teşriî organın mahkemesidir» şeklinde tasrih 
ederim. 

Bunu tasrih etmek için söz aldım. Yarın zap
tı sabık için ayrıca Sayın Başkanımı rahatsız etme
yeceğim. 

Yüce Heyete ve Sayın Başkana müsamahaların
dan dolayı saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşmelerin kifayetini saygı ile arz ederim. 

Antalya Senatörü 
Şerafettin Paker 

BAŞKAN — Altı sayın üye konuşmuştur. Sayın 
Eriş, siz 7 nci sıradasınız. Kifayet takririnden sonra 
son sözü zatıâlinize veririm. 

Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere, Dev
let Bakanı Sayın Özgüneş, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Gecenin oldukça gecikmiş bu saatinde mümkün 
olduğu kadar kısa konuşmayı çok isterdim, ama maa-
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lesef galiba âdetimi biraz bozarak uzunca konuşmak 
zorunda kalacağım. 

Bizim Meclislerimizin, din görevlilerini minnet
tar eden bir geleneği vardır : Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçesine karşı gerek Millet Meclisinde ve 
gerekse Senatoda büyük bir ilgi gösterilir, birçok 
arkadaşımız söz alır ve gerçekten son derece yapıcı 
ve yol gösterici temennilerde, tenkitlerde bulunur
lar. Cumhuriyet Senatosu bu defa da bu geleneğini 
bozmadı, birçok arkadaşımız söz aldı, yapıcı ten
kitlerde bulundular, bazıları vakit darlığından ola
cak her halde yalnız hatalarımızı bulup gösterdiler, 
bazı arkadaşlarımız da hatalarımız yanında doğru 
taraflarımızı da dile getirdiler. 

Tenkit eden, yol gösteren, hele bizi öven arka
daşlarımıza karşı minnet duygularımızı sunmak is
teriz. 

Hemen bir noktayı belirteyim ki, iki büyük par
timizin; Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Par
tisi sözcülerinin, çalışmalarımızı tasvip etmiş ol
maları ve hattâ daha da ileri giderek, bizi lâyık ol
madığınız şekilde (Bizi derken Diyanet İşleri Baş
kanlığını kasdediyorum) birçok yerde övmeleri bizi 
minnettar etmiştir. Kendilerine burada saygılarımı 
sunarım. 

Her iki partinin sözcülerinin konuşmalarım iki 
anabölüme ayırmak istiyorum. Birisi, dinin esasla-
rıyie ilgili bölüm. Bu bölüm benim yetkimin dışın 
dadır. Lâik bir Devletin Bakanı olarak, lâik bir 
Meclisin kürsüsünden herhangi bir dinin hükmünü 
yorumlamaya Hükümet olarak kendimizde yetki 
görmüyoruz. Binaenaleyh, dinin hükümleri şöyle 
midir, böyle midir? İslâm dininin veya bir başka dinin 
hükümleri falan mevzu hakkında nasıldır, bunun ce
vabını vermeyi Hükümet olarak biz, görevimizin 
dışında sayıyoruz. Çünkü, Anayasamızın 2 nci mad
desi «Lâiklik ilkesini» kabul etmiş, 19 ncu madde de 
sınırlan çizmiştir. Bizim görevimiz, sadece dinin 
yönetim işleridir. İslâm Dininin hükümlerini yo
rumlamaya Hükümetimiz yetkili değildir. 

İkinci kişim, gerçekten görevimizle ilgili kısım
lar. Bunlar bizim görevimizin içindedir. Gerçekten 
yol gösterici tenkitler yaptılar. Bunlar için kendile
rine medyunu şükranız. Kendileriyle tamamen aynı 
fikirdeyiz. Elbette ki, bu hataları gidermek için de
vamlı bir gayret sarfedilmektedir ve çok kısa zaman
da bu aksaklıkların asgariye ineceği ümidini de bil
hassa arz etmek isterim. 
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Sadece, dokundukları bir iki konunun burada 
hemen halledilmek üzere olduğunu müjdelemek için 
belirtmek istiyorum; birinci konu, Din İşleri Yüksek 
Kurulunun kurulabilmesi meselesidir. Malûm olduğu 
gibi, 630 sayılı Kanuna göre Din İşleri Yüksek Ku
rulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar 
ve danışma organıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu ku
rulmadan Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmaların
da birçok aksaklıklar olmuştur; olmaya devam ede
cektir. 

630 sayılı Kanunun aksaklıklarını gidermek için 
bizden önceki hükümet tarafından hazırlanmış olan 
tasarı halen Cumhuriyet Senatosunun komisyonun
dadır. Kısa zamanda çıkacağını ve çıkar çıkmaz 
da Din İşleri Yüksek Kurulunun hemen kurulaca-
ğmı ümidediyoruz. 

İkincisi, Din Şûrasıdır. Sanıldığı kadar kolay bir 
konu değildir. Hükümetimizin programına alın
mıştır. Eğer ömrümüz uzun olsaydı gerçekten biz, 
Hükümet olarak Din Şûrasını kurmayı, yalnız din 
görevlilerinden değil, tabiî ilimler mütehassısların
dan da, diğer sahalardaki mütehassısların da ka
tıldığı geniş bir Din Şûrasını kurmayı ve burada 
bugün İslâm Dininin sosyal bünyemizle ilgili bir
çok problemlerini bu Şûrada dile getirmeyi istiyor 
idik. İnşallah bizden sonraki hükümet bu Din Şû
rasını kurar, biz kendilerine sadece hazırlık yapı
yoruz, plan yapıyoruz. 

Anayasanın 19 ncu maddesindeki bazı kısımlara Sa
yın Adalet Partisi sözcüsü temas ettiler. Anayasa
nın 19 ncu maddesi gayet tabiî ki, sadece Müslü
manlar için değildir. Eğer yanlış bilmiyorsam, bi
lebildiğim kadarıyle Müslümanlıkta âyin yoktur, 
ama orada âyin sözü geçer. Demin de belirttiğim 
gibi, sadece Müslümanlar için değildir, Türkiye'de 
mevcut bütün dinler içindir. Lâik Türkiye Devle
tinde kamu düzenine, genel ahlâka ve bu maksatla 
çıkarılan kanunlara aykırı olmamak şartıyle, istis
nasız, bütün ibadetler, dinî âyinler ve törenler ser
besttir. icranın buna sureti katiyede müdahale yet
kisi yoktur. Vatandaş şu üç şartın dışına çıkmamak 
suretiyle istediği gibi ibadet edebilir, istediği gibi 
bildiği âyini tertipler, istediği gibi dinî tören 
tertipler. Bunun dışma çıktığı andan itibaren, kamu 
düzenine tecavüz ettiği andan itibaren, genel ahlâkı 
ihlâl ettiği zaman, bu maksatla çıkarılan kanunlara 
dokunduğu zaman, gayet tabiî ki, Devlet bütün gü
cüyle karşısmdadır. 
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Hutbe kitabı söz konusu edildi. Bu kürsüden 
açık açık söylememde fayda var; bütün hatipler ta
rafından, Cuma ve Bayram Namazlarında, okunma
sı mecburî ve zaruri resmî hutbe kitabı yoktur. Ol
mamıştır da Türk tarihi boyunca. Sadece Diyanet İş
leri Başkanlığı zaman zaman örnek hutbeler yayınla
mıştır. 

Malum olduğu gibi hatipler, hutbelerini dini esas
lara, buna ait kanunlara, cemaatin kültür seviyesine ve 
günlük olaylara göre serbestçe tertiplerler. Ancak, bir
çok kimseler yeteri kadar eğitim görmedikleri için, 
hutbe seçmekte, hutbeyi tertiplemekte güçlüğe uğrar
lar. Diyanet İşleri Başkanlığı zaman, zaman örnek hut
beler yayınlar. Şimdiye kadar da birçok defalar 
bunu yayınlamıştır. En son hutbeler kitabı da, (İsimle
ri de farklı, farklıdır. Kimisi «Örnek Hutbeler» dir, 
kimisi «Hutbelerim» dir, kimisi daha başka isimlerdir.) 
neşredilmek için büyük gayretler içerisinde bulunduğu
muz bir kitaptır ve yakın bir zamanda yayınlanacağını 
ümidediyoruz. 

Sanıyorum ki, yanlış bilgi verildiği için İstanbul'da 
yayınlanan bir gazete, benim bu kürsüden, bu kitabın 
henüz yayınlanmadığını söylediğimi, halbuki kitabın 
falan, falan tarihi ile Din İşleri Yüksek Kurulundan 
geçtiğini ve 1973'de yayınlandığını yazdı. Herhangi 
bir gazeteyi tekzip için söylemiyorum; fakat kimse 
yanlış kanaate varmasın diye belirtiyormuş; 1973'te ya
yınlandığı gibi. İ936'da yayınlanmıştır, 1924'te de 
yayınlanmıştır, !927'de, 1956'da da yayınlanmıştır. 
Yani Diyanet İşleri Başkanlığı şimdiye kadar çeşitli 
isimler altında, birçok örnek hutbeler kitabı yayınla
mıştır. Sonuncu kitap henüz yayınlanmamıştır. Yayın
lanması için hazırlıklar içindedir. Büyük gayretler sar-
fediyoruz. İnşallah kısa zamanda bu da yayınlanacak
tır. Tekrar edeyim ki, resmî hutbe kitabı yoktur. 

Sayın Hamdi Özer arkadaşım, her zamanki gibi, 
gerçekten heyecanlı ve.kadirşinas ifadeleriyle Diyanet 
İşleri Başkanlığının çalışmalarım övdüler. Bu arada 
bize son derece güzel öğütler de verdiler. Ben bun
ları tek tek not ettim. Bunlardan elbette faydalana
cağız. Bu bütçemiz bittikten sonra. Diyanet İşleri Baş
kanlığının bütün mensuplarıyla bir toplantı yapacağız; 
değerli hatiplerin buraya getirmiş oldukları tenkitleri 
hep beraber müzakere edeceğiz ve gayet tabiî ki, bun
ların hepsini dikkate alacağız. Kendilerine gerçekten 
teşekkür ederim. 

Sayın İsmail İlhan, kadro dağıtım meselesini orta
ya getirdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Cidden son 
derece önemli bir konu. 

Arkadaşlar, açık açık konulmakta fayda var. Kim
seyi de itham etmeye asla niyetin ve hakkın yoktur. 
Şimdiye kadar bu imamların dağıtımı için tam objek
tif esaslar konulamamıştır. Bundan dolayıdır ki, za
man zaman şu veya bu şekilde farklılıklar olabilmiş
tir. Sanırım ki, belki benden evvelki bakan zamanında 
da bunların dağıtımında tam objektif hareket edileme
miştir, bilemiyorum. 

Ancak, arkadaşlarımdan istirham ettim, 1965'den 
bu yana Türkiye'nin bütün ilçelerine ve illerine veril
miş olan kadro sayılarını tespit ettirdim, Türkiye'deki 
bütün ilçe ve illerdeki cami ve mescit sayısını da tes
pit ettirdim, bunlar arasında bir nispet kurdurdum. 
Neticede şu kanaate vardım ki; bazı iilerimizde bu 
nispet c/c 100'den daha fazla çıktığı halde, bazı iileri
mizde % 10'dan aşağıdır. Bunda bir kasıt olduğunu da 
ben zannetmiyorum, ama Diyanet İşleri Başkanlığı ola
rak biz, evvelâ bütün illerimizde bunu c/( 4ö'a sonra 
% 50'ye, °/c 60'a çıkarmak suretiyle inşallah bütün il
lerimiz için c/c 100'e çıkarmaya çalışacağız. 

Bu arada sayın senatörlere bir noktayı da haber 
vereyim ki, imam kadrolarının % 100 objektif dağıtı-
labilmesi için, bir tüzük hazırlattım. Bunun yaparken 
Danıştayın göstermiş olduğu gayretleri burada büyük 
minnet ve şükranla anarım. Büyük bir süratle, hemen 
geçirdiler. Bugünlerde bizim elimize geçmek üzeredir. 
Bu, Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra artık sübjek
tif esaslara göre kadro dağıtımı imkân dışma çıkacak
tır. 

Meseleyi kısaca söyle arz edeyim; Evvelâ bütün 
illerimizdeki imamsız cami ve mescit sayıları tespit 
edilecektir. Bu, mahreç olarak alınacaktır. Her yıl ve
rilen kadrolar bu mahrece göre bölünecek ve çıkan 
sayı, meselâ diyelim ki, Sivas İlimiz için 1975 yılında 
eğer 20 tane kadro isabet etmişse, bu 20 kadroyu Si
vas'ta dağıtmak için bir komisyon kurulacaktır ve bu 
komisyon objektif olarak bütün köyleri öncelik sıra
sına göre dizecek ve bunları daha önceden ilân ede
cektir. Binaenaleyh, Sivas iline 20 kadro gittiği zaman, 
hangi köye birinci kadro, hangi köye ikinci kadronun 
verileceği bir yıl önceden belli olacaktır ve böylelikle 
kimse, kimsenin hakkını yeme imkânı bulamayacak
tır. 

Sayın İlhan'ın bir sorusu daha vardı, «Acaba bu 
sene kaç kadro veriliyor?» şeklinde. Hemen belirteyim, 
bütçede eğer Maliye'den de, Personel Dairesinden de 
geçme imkânını bulabilirse, 3 500 kadro verilecektir bu 
sene. Dediğim gibi, tamamen objektif esaslara göre da
ğıtılacaktır. 
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Efendim, Sayın Reşat Oğuz'a ben çok medyunu 
şükranım, eğitim hakkında bilgilerimin çoğunu kendi
lerinden öğrenmişimdir. Aynı şekilde büyük bir zevk
le kendilerini dinledim. Cidden çok güzel noktalara 
temas ettiler. Vaızlarm ve hutbelerin Türkçe olması 
lâzım geldiğini söylediler. Kendileri çok yakından bi
lirler ki, Atatürk devrinde teşekkül eden bir gelenektir 
bu. Vaızlar yüzde yüz Türkçedir. Hutbeler de tama
men o günden beri, Atatürk döneminde teessüs eden 
bu gelenek devam ettirilmektedir ve Türkçe okun
maktadır. Bu geliştirilecektir. Halkın tam anlayacağı 
dille bugün hutbeler okunmaktadır ve gerçekten bu ge
leneği devam ettirmekten gurur duyuyoruz. 

Millî Birlik Komitesi sözcüsünün bir beyanından 
bahsettiler. Eski bir Millî Birlik Komitesi üyesi ola-
lark zabıtlara yanlış bir şey geçmemesi için düzeltmek 
lüzumunu hissettim. Sözcüsü değil, Millî Birlik Komi
tesinden bir arkadaş bu fikri beyan etmiştir. Sonra 
arkasından Millî Birlik Komitesi 35 numaralı tebliği 
ile ibadet diline, Hükümetin dokunmak yetkisi olma
dığını belirtmiştir ve bu aynen Anayasamıza da geç
miştir. Ben o gün, henüz ayağımdaki çizmeden kışla
nın tozlarını silmeden layikliğe karşı bağlılığımızı, bu
günde aynı halde devam ettiriyoruz. O günkü kanaa
timizi bugün de aynen tekrar ederim. 

Acaba ezan Türkçe mi okunacak, Kur'ân Türkçe 
mi okunacak, Farsça mı okunacak, Arapça mı okuna
cak konusu, dinî bir konudur. Kanaatimizce bugünkü 
Anayasamız, 1961 Anayasası Hükümetin bu konuya 
müdahalesine imkân vermez. Yalnız şu kadar belirte
yim ki, Kur'ânı Kerim bugüne kadar, eğer benim bil
gilerim yanlış değilse, İ02 defa Türkçeye tercüme edil
miştir. Halen Kur'anı Kerimin elimizde 102 tane ay
rı ayrı kimseler veya kurumlar tarafından tercüme 
edilmiş nüshaları vardır. Demek oluyor ki. ta Çağa
tay Türkçesi de dahi!, Türkler Anadolu'ya gelmeden 
önceki zamandan tutun ki, bugüne kadar Kur'anı Ke
rim Türkçeye tercüme edilmiştir; kısmen tercüme 
edilmiştir, tam olarak tercüme edilmiştir. Halen Diya
net İşleri Başkanlığı kısmen ve tam olarak tercüme 
edip defalarca yayınlar yapmıştır ve gayet tabiî ki, bu 
yayınlar devam edecektir. 

Sayın Oğuz'un bir kanaatine katılamayacak bir 
Müslümanın mevcut olacağını zannetmiyorum. Kur' 
anı Kerim ne kadar çok anlaşılırsa, o kadar çok fay
dalı olur ve Kur'anı Kerimin açıklıktan kaçacak hiç
bir tarafı gayet tabiî ki, yoktur. 

Bu arada Sayın Oğuz çeşitli yayınlar arasında, 
bizim yayınlarımızdan da faydalı olanlarını göstererek 

i öğdüler, belirttiler, kendilerine çok teşekkür ederiz. 
I Gerçekten biraz sonra belirteceğim gibi, Diyanet İşle

ri Başkanlığı yayın işlerinde bayağı geniş bir faali
yetin içindedir. Bunlardan bazılarını sayın Oğuz gös
terdiler. Biz bu yayınların memleket sathında fayda
lar getirdiği kanaatindeyiz. Biraz sonra bunları arz ede
ceğim. 

Sayın Atmaca, iyi yayınların yanında, yanlışlarının 
da olduğunu söylediler. Gayet doğrudur ve bunlar bi-

I zim hatalarımızdır, bunların düzeltilmesi için bütün gü
cümüzle çalışıyoruz. Biraz sonra bu yayın mevzuun
da daha etraflı bilgi arz edeceğim. 

Köy imamları için söylediklerine yüzde yüz katı
lıyorum. Kanatimiz odur ki, köy imamı köyde sadece 
beş vakit namaz kıldıran bir insan değil, tabir eğer 
uygun bulunursa, köyün müftüsüdür. Binaenaleyh, 
köy imamlarının, özellikle köy imamlarının genel kül
türlerini artırmak için büyük bir gayretin içindeyiz. 
Halen Bolu'da birisi, diğeri de İstanbul'da olmak üze-

I re iki büyük meslek içi eğitim merkezimiz var. Bu 
I sene lütfetti Bütçe ve Plan Komisyonu 1 milyon lira 

koymak suretiyle bütçemize, Ankara'da bir eğitim 
merkezi daha açıyoruz. En kısa zamanda Doğu'da bir 

j eğitim merkezi daha açacağız ve gönlümüz çok isti
yor ki, köyde öğretmenle imamı aynı kültür seviye-

( sine getirelim. Ben şuna kaniim ki, öğretmenle imam 
j aynı kültür bazı üzerinde bulundukları müddetçe, öğ

retmenle imam arasında herhangi bir mücadele kal
mayacaktır. 

Vekil imam hatipleri dile getirdiler birçok arka
daşlar. Gerçekten kanayan bir yara idi, güç bir dıı-

j rumdu bizim için. Şimdi, demin bahsettiğim kanun ta-
1 sarısı kanunlaşacak olursa vekil imam hatiplerin durumu 
I âdil bir çözüme bağlanmaktadır zaten Hükümet prog

ramımıza da bu hususu almıştık. Bu kısa zamanda 
âdil bir çözüme bağlanıyor. 

İmam tayinleri için arz ettim; yüzde yüz objektif. 
Görülecektir ki, bu tüzüğe göre, (eğer bu tüzük ih
lâl edilmez veya değiştirilmezse) bundan sonra imam 
tayinleri için hiçbir şikâyet kalmayacaktır. 

Hutbe konusunu arz ettim. Örnek hutbeleri de
vamlı olarak elden geçiriyoruz. Örnek hutbeleri köy
lere kadar yayınlıyoruz ve daima istiyoruz ki, hutbe
ler halka faydalı olsun, halkı birbirine düşürecek ba
zı kimselerin lehine, bazı kimselerin aleyhine birtakım 
beyanları ihtiva etmeyecek; fakat halkın kültür sevi-

I yesini yükseltecek, halkı birbirine bağlayacak ifadeler -
I le dolu olsun. Bunun için büyük bir gayretin içinde-
j yiz. 
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Sayın Kutluk her zamanki çok kibar, çok yapıcı ifa
deleriyle bize iki soru tevcih ettiler. Birisi müftülük
lerin arabaları... Efendim, bunun için Bakanlığa geldi
ğim günden beri büyük gayret sarf ettim; fakat maa
lesef Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile anlaşma imkânını 
bulamadık. Üç gün önce Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
katî olarak müftülüklere, belediyelere ve muhtarlıklara 
binek arabası vermeyeceklerini, bu hususta karar al
dıklarını beyan ettiler. Halbuki itiraf edeyim, müf
tülüklerin birer arabasının olması kanaatimce son de
rece faydalıdır. Müftü köylere ne kadar gidebilirse, 
gezebilirse oraya mutlaka aydınlık götürür. Çünkü, bu
gün bizim müftülerimizin büyük bir kısmı üniversite 
mezunudur. Dışarıya gönderilecek din görevlileri için 
(ben kendilerinden daha ileri giderek şunu söyleye
yim) hiç mesabesindedir gönderdiğimiz din görevlile
rinin sayısı. Bunları artırabilmek için şimdiye kadar kad
romuzda, elimizde imkân yoktu; Çalışma Bakanlığından 
istirham ediyorduk. Çalışma Bakanlığı her yıl 7-8 kad
ro veriyor öyle gönderiyorduk. Şimdi şu getirilmiş olan 
kanun tasarısı (ki, bizden önceki hükümetin getirmiş 
olduğu bir kanun tasarısıdır, ben bunun şerefini üstü
me almak istemem) bizden önceki hükümetin getirdi
ği bir tasarıdır. Orada, dışarıya din görevlisi gönderme 
hususu Diyanet İşleri Bakanlığına alınmıştır. Binaen
aleyh, her sene kadroyu koyacağız bütçelerimize, Mec
lislerimiz lütfederse, gerçekten işçilerimizi geniş Hıris
tiyanlık propagandasından ve geniş ölçüde birtakım 
sapık akımların etkilerinden kurtarmak için elimizden 
gelen azamî gayreti sarf edeceğiz. 

Efendim, Sayın Feyyat'ın sorusuna hemen cevap 
vereyim. Diyorlar ki, bir imam köyde Anayasanın 
içinde kalmak şartiyle bir partiye karşı yapılan ifti
rayı defetse, aksini söylese acaba bu bir suç mudur? 
Hemen şurasını belirteyim ki, İslâmiyet bakımından 
en büyük suçlardan birisi iftiradır. İster bir ferde, is
ter bir zümreye yapılsın, iftirayı duyan bir imam, ga
yet tabiî ki, o iftiranın doğru olmadığını söyleyebilir. 
Ancak, aklı yetiyorsa eğer imamın, aradaki farkları, 
sosyalizmin cinslerini iyi biliyorsa, komünizme yakla
şan, komünizmle at başı giden sosyalizmle komünizm
le hiç alâkası olmayan, sosyalizmle komünizm arasın
daki farkları biliyorsa ve bunları anlatıyorsa elbette 
ki, suç değildir. Ancak bilimsel sosyalizmi de kalkar 
da bir imam eğer «Komünizm değildir» diye anlatır
sa elbette ki, hata etmiş olur. 

Ancak şu kanaatimi, şahsî bir kanaaat olarak be
lirteyim. Bence dört meslek mensubunu diğer memur
lardan ayırmaya ihtiyaç var. Bu dört meslek menbusu; 

subaylar, hâkimler, öğretmenler ve din görevlileridir. 
Bu dört meslek mensubu parti arası mücadelelere ka
tılmamaya, söylediği sözlerin şu veya bu partinin le
hine ve aleyhine çekilmemesine azamî gayret sarf et
melidirler. Çünkü, bir subayın kışlasında karşısında her 
partinin mensuplarının çocukları vardır, öğretmenin 
dershanesinde istisnasız bütün annesi, babası şu veya 
bu partiye mensup kimseler gelir, hâkimin karşısına, 
birgün evvel bir parti lehine konuşursa, öbür gün karşı

sına başka karşı partiden adam gelecektir ve nihayet din 
görevlisi mihraba geçtiği zaman arkasında saf saf di
zilen müminler büyük bir huzuru kalple namaz kılabil-
melidirler ve ben bizim daima telkinlerimiz din görev
lilerimize, siyasetten uzak durmalarıdır, siyaseti başka
larına bırakmalarıdır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siyaset deme
dim, suali çok sarih söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De

vamla) — Efendim, son olarak Kontenjan Grupu Söz
cüsü Sayın Üçok'un sözlerine gelmek istiyorum. 

Zannediyorum zaman kıtlığından olacak Sayın Üç-
ok yüzlerce, binlirce yayınımız arasından birkaçını çı
kararak, bunlar arasında bizimle de ilgisi olmayan ya
yınları da bizim kabahatimiz olarak ortaya koydular. 

Bunları hemen belirteyim ki muska yazmanın bi
zim din görevlileriyle ve dinle hiçbir alâkası yoktur. 
İslâm Dininde muska diye bir şey yoktur ve din gö
revlilerinin muska yazması yasaktır. Yakaladığımız 
takdirde derhal cezalandırırız. Şu halde, bir insan eğer 
falan yerde muska yazıyorsa, bunun bizimle uzaktan 
yakından hiçbir alâkamız yoktur. Mesele bir polisiye 
meseledir, savcının işidir. Takibetmesi, cezalandırması 
lâzım gelir. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mus
kanın aleyhine bütün gücümüzle yürüyoruz ve muska 
yazanları da bulduğumuz zaman cezalandırıyoruz. 

İkincisi; şoförler şu veya bu levhaları eğer otomo
billerine asıyorlarsa, bazı matbaalar da bunları bası
yorlarsa gerçekten fırsat bulduğumuz yerde, Ankara'da 
şahsen ben Cuma nazamlarında hutbelerde, vaızlarda 
çok dinlerim, birçok hatipler bunların hatalı olduğunu, 
yanlış olduğunu, bu gibi şeylere kapıimamaları lâzım 
geldiğini anlatırlar. Bizim görevimiz burada biter, geri 
tarafı, gayet tabiî eğer bunlara suç teşkil ediyorsa ba
san matbaayı cezalandırmak, basan insanları cezalan
dırmak savcının, polisin vazifesidir, bizimle ilgisi 
yoktur. 

Bizim yayınlarımız arasındaki konulara gelince; 
bunların içerisinde gerçekten bir kısmı bizim için acı-
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dır. Ancak şurasını hemen belirteyim ki, ben kendile
rini dinlerken bir noktada memnun oldum. Demekki, 
hata ancak bu kadar bulunabilmiş; yüzlerce neşriyatı
mız arasında. Eskiden daha çoktu, gittikçe azalıyor. 
Umidediyorum ki, gelecek sene, daha öbür sene daha 
da çok azalacaktır. Bu taraf bizim için memnuniyet 
vericidir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Daha çok var Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (De
vamla) — Şurada birkaç noktayı belirteyim ki, bi
zim 1973 neşriyatımız 1972 yayınlarına nazaran % 156' 
dır. 1974 neşriyatı daha önceki yıla nazaran %147' 
dir. Büyük bir yayın faaliyetinin içerisindeyiz. Bu
nun içerisinde bazıları belki mübalâğa olmuş ola
bilir. Meselâ İstiklâl Harbinde din görevlilerinin ro
lünü, hizmetini belirtirken, cidden yazılmış olan ki
tap din görevlilerine fazla yer ayırmış olabilir. Ben 
bundan gurur duyarım. Öğretmeni, din görevlisi, su
bayı, herkes İstiklâl Harbini birbirinden kapışma-
lıdır. Çünkü bu muazzam bir olaydır, yer yüzünün 
en büyük olayıdır. Son Türk Devletine alçakça ya
pılmış bir taarruzun karşısına milletçe direndik ve 
bunun içerisinde din görevlisinin de kanı emeği var
dır. 

Arkadaşlarım; 
Din görevlilerinin içerisinden birkaç bedbaht 

maalesef İstiklâl Harbinin karşısına çıkmıştır, doğ
rudur. ama başka mesleklerden çıkan olmamış mı
dır?.. İstiklâl Harbinin karşısına çıkmış mülkiye me
zunu yok mudur?. İstiklâl Harbinin karşısına çık
mış doktor yok mudur?. İstanbul'da İngiliz Muhip-
ler Cemiyetine girenler yalnız din görevlileri midir?. 
İstanbul'da İngiliz subaylarıyle, Anadolu'da millet 
aç savaşırken futbol oynayanlar yalnız din görevli
leri midir?. 

Arkadaşlarım; 
Şurası muhakkaktır ki, İstiklâl Harbi Anado-

luda milletin çok büyük ekseriyetiyle yürütülür
ken, bir kısım bedbahtlar maalesef düşmanla, düş
manla işbirliği yapanlarla işbirliği yapmışlardır. Bun
ların aracında bir k;sım bedbaht din görevlileri de 
vardır ve bunlar ebediyen menfurdurlar, ama ar-
kadaşlarım, eli silâh tutanların silâh alarak cephe
ye gittiği, eli silâh tutmayanların da cami cami dola
şarak milleti düşmana karşı cihata teşvik ettiği de 
bir gerçektir. 

Şu halde, din görevlisi eğer İstiklâl Harbiyle 
övünüyorsa, ben bundan övünç duyarım, övünmeli-

dir. Yalnız, hiçbir kitap yazıldığı zaman, sadece 
bunları biz yaptık deyip, İstiklâl Harbini yapan 
bütün milletin hakkını bir yerde toplamayı sureti 
kafiyede uygun bulmam. Bu kitabı görmedim, in
celeyeceğim. Eğer gerçekten böyle ise; yani yalnız 
din görevlilerinin rolünü ortaya koyuyor, geri ta
rafı sükutla geçiştiriyorsa, elbetteki yayından kaldı
racağız. 

Efendim, özür dileyerek bir noktayı ben de Sayın 
Üçok'un koyduğu açıklıkla ortaya koyacağım. Aca
ba kadınların gizli yerleri doktorlar tarafından gö
rülmeli mi, görülmemeli mi?. 

Arkadaşlarım; 
Bunun din ile uzaktan yakından hiçbir alâkası 

yok; hiç ama hiçbir alâkası yoktur. Din duygusu ha
yayı emreder, utanmayı emreder. Kadın olsun, erkek 
olsun din hayayı emreder. Ancak, yine aynı din der 
ki, «Doktora ayıp yoktur», islâm dininin emri bu
dur. E, bunun dışında birtakım insanlar çıkmış, eğer 
gerçekten beğenmediğimiz birtakım şeyler yazmış-
îarsa ve bunlar da maalesef bizim neşriyatın ara
sına girmişse, (ki, inceleteceğim) burada iki noktayı 
açıkça ortaya koyalım. Birisi; bunu yazanlar yük
sekokul mezunudur. Bundan ben sorumluluk duyu
yorum, bu sorumluluğu omuzlarıma alıyorum. Ama, 
yıllar yılı İlahiyat Fakültesinde, Yüksek İslâm Ens
titüsünde öğretim görevlisi yapmış olanlar da bu 
sorumluluğu duymalıdırlar. Çünkü, bunları ben ye
tiştirmedim. Ben elimden geldiği kadar Devlet Ba-

I kanı olarak bütün gücümle bunlarla uğraşıyorum, 
ama eğer yıllar yılı İlahiyat Fakültesinde, Yüksek İs
lâm Enstitüsünde öğretim görevlisi yapanlar ye
tiştirdikleri öğrencileri, şunların neresi dindir, ne
resi puttur; bunları ayırtarmyorlarsa zannediyorum 
ki, benim kadar onlar da sorumludur ve bu sorumlu
luğu almalıdırlar. 

Acaba bu yüzlerce, binlerce eserlerimiz arasın
dan birkaç tane kötüsü neden çıkıyor?. 

Arkadaşlarım; 
Bunun iki sebebi var. Hiç çıkmamasını çok arzu 

ediyoruz. Bütün gücümüzle uğraşıyoruzki, hiç çat
lak ses çıkmasın, Diyanet İşleri Başkanlığının neşri
yatı mutlaka mükemmel olsun, ama iki sebep var 
ki, çıkıyor. Bunlardan birisi; Din İşleri Yüksek Ku
rulu uzunca bir zamandan beri kurulamamıştır. Neş
riyatı tetkik etmek ve yayımına müsaade etmek Din 
İşleri Yüksek Kurulunun vazifesidir. Halen üç tane 
üyesi var. Bu üç tane üye, itiraf edeyim ki, biraz da 
neşriyatı fazla tutmuşuz, sırf birtakım ehliyetsiz kim-
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seler tarafından yapılan yayınların yerini bizim neş
riyatımız alsın diye fazla tuttuk; bu üç kişinin ince -
lemesi sırasında gözlerinden kaçmış. Bundan dola
yı gerçekten bütün memleketimizden, hele Yüce Se
natodan özür dileriz. Diyanet İşleri Başkanlığı neş
riyatının arasında bunlar bulunmaması lâzımdı, ama 
bulunmasının bir sebebi, Din İşleri Yüksek Kurulu
nun kurulmamış olmasıdır. İnşallah kısa zamanda ku
rulacaktır ve bundan sonra ben kuvvetle ümit ediyo
rum ki, gelecek yıl yayınlarımız arasında böyle bir 
şey olmayacaktır. 

Arkadaşlarım; 
İkincisi; bir anlayış davası ve eğitimi ilgilendiren 

bir konu. Yine sorumluluğu yüzde yüz bize ait değil, 
Yüksek İslâm Enstitüleri ve İlahiyat Fakültelerini il
gilendiren bir konu. 

Arkadaşlarım; 
Bunu bir örnekle vereyim. Din nerede başlar, ne

rede biter, ilim nerede başlar?. Din hangi hükmü ve
rir, bilim hangi hükmü verir?. Bunun için bir örnek 
vereceğim. Ben, nihayet müslümanlığı kendime yete
cek kadar bilirim, herhangi bir müslümanhk bilgisi 
iddiasında değilim, ama mecbur oldum misâli ver
mek zorundayım. Onun için bildiğim kadarıyle an
latacağım:. 

İslâm dini kullandığımız ve içtiğimiz suyun te
miz olmasını emreder ve burada İslâm dininin hük
mü biter. Şimdi, zamanında İmamı Azam'a merak 
edip sormuşlar; «Güzel; din, (su temiz olsun) diyor, 
ama acaba su nasıl olursa temiz olur?» İmamı Azam, 
zamanın hikmetşinaslarına sormuş, demiş ki «Su na
sıl olursa temiz olur?» O zaman kimyevî ve fizikî tet
kikler bugünkü kadar değil, tabiî ilimler bugünkü 
kadar inkişaf etmemiş. O zaman ilim bilginleri de
mişler ki, «Eğer su evsaf-ı selâseyi haiz olursa; ya
ni renksiz, kokusuz, tatsız olursa temiz olur.» Şim
di, bugüne kadar gelen metinler yazmış, demiş ki, 
«Su, evsaf-ı selâseyi haiz olursa temiz olur.» 

İşte, arkadaşlarım burada hata başlamaktadır 
Çünkü, ilim gelişmiş, bilim bir hayli ilerlemiş, bu
gün meselâ nötro akımına maruz kalan bir su renk
siz, tatsız kokusuz olur; yani nükleer akıma maruz 
kalan bir su tatsız, kokusuz, renksiz olur, ama içtiği
niz andan itibaren ölürsünüz. Bugün, kokusuz ze
hirli bir gazın karıştığı suyu içtiğiniz zaman hemen 
akciğer ödemine gidersiniz, ölürsünüz, ama renksiz, 
kokusuz ve tatsızdır. Ayrıca, bakteri karaması, mik
rop karışması suyun rengini, tadını, kokusunu de

ğiştirmez, ama bu mikroplu ve bakterili suyu içtiği
niz zaman gayet tabiî ölürsünüz. 

Şu hale göre, din görevlisi için yapılacak şey, di
nin emrinin nerede olduğunu, ondan sonrasını kimin 
tayin edeceğini iyi bilmektir. Gönlüm çok ister ki, bi
zim İlahiyat Fakültemiz ve Yüksek İslâm Enstitü
müz yetiştirdikleri öğrencilerine; «İslâm, temiz ol
mayı emreder» desin ve ondan sonra desin ki, «Su
yun nasıl temiz olacağını fizikçi bilir, doktor bilir, 
kimyacı bilir...» 

Şimdi, eski metinleri mütemadiyen alıp aynen de-
ğiştire değiştire din görevlileri yayınladıkları için ka
naatimce bu hataya düşüyorlar. Ben, Devlet Bakanı 
olarak, demin de dediğim gibi, dinin esaslarına müda
hale etmeye ne yetkim var kanunen, ne de ben ilmen 
yetkiliyim, ama bunu yapacak İlahiyat Fakültesidir. 
Devlet milyonlarca lira para sarfetmektedir, öğretim 
üyeleri tayin etmektedir, bunu yapacak Yüksek İslâm 
Enstitüsüdür ve nihayet biz zaman zaman bunu Di
yanet İşleri Başkanlığında seminerler tertipleyerek 
kurslar, eğitim merkezleri açarak kendi personelimize 
telkin etme çarelerini arıyoruz. 

Hemen şunu anlatayımki arkadaşlarım, bugün 
Diyanet İşleri Başkanlığının gerek merkez ve gerekse 
taşra teşkilâtında kilit noktalardaki personel, dini de 
iyi bilen, dünyayı da iyi bilen, ülkücü, millî ülkülere 
bağlı, namuslu insanlardır. Bunlar hata yapmazlar, 
demek istemiyorum; hata yaparlar. Ancak, hiçbir za
man millî ülkülere karşı kastî hareketleri olamaz. Bun
lar, memleketin kanunlarına, nizamlarına bağlı insan
lardır ve kendileriyle gurur duyduğumuzu ben bu kür
süden ifade etmek isterim. 

Tekrar şu noktayı belirteyim ki, Kontenjan Grupu 
sözcüsü Sayın Üçok'a gerçekten teşekkür ederim. Çün
kü benim bütün neşriyatı takip edecek, okuyacak vak
tim yok, zaten bilgim de müsait değil. Ancak, verdik
leri örnekleri kaydettik, süratle hemen inceleyeceğiz 
inşallah. Bundan sonra iki şey olur; biz bu hatalarımı
zı düzeltiriz ve eğer kusura bakmazlarsa bir temenni
mi de kendilerine arz edeyim; inşallah kendileri de 
hatalarımızın yanında bazı sevaplarımızı da bulacak 
kadar zaman elde ederler ve böylelikle hatalarımızın 
yanında sevaplarımızı da bu kürsüden belirtmek im
kânını bulurlar. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar.) 
BAKSAN — Son söz, Sayın Eriş'in; buyur Sa

yın Eriş. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhu

riyet Senatosunun değerli üyeleri ve Diyanet İşlerinin 
saygıdeğer yöneticileri; 
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Mesut bir tesadüf olarak da vasıflandırabileceğim 
bu andaki konuşmam, şu ana kadar yapılmış olan çok 
tatlı üslup içindeki zevkli konuşmaları dinledik, benim 
konuşmam belki bunların üzerine bir sade kahve iç
mek gibi olacak. Onun için şimdiden özür dilerim. 

Bakandan evvel konuşsaydım, konuşmalarımı ben 
daha cesaretle, daha güzel anlatmak imkânını bula
caktım; fakat Sayın Bakan güzel konuşmalarıyle be
nim önermek, ya da arz etmek istediğim hususları ga
yet güzel açıkladılar. Ben de birkaç kelime ilâvesiyle 
bunları izah etmeye çalışacağım. 

Ben, esasen buraya, kadroların tevziine ve bunla
rın, bundan sonraki tatbikatında bazı kıstasların orta
ya konulmasını, bunların bir tüzük hükmüne bağlan
masını önermek niyetindeyim; fakat Sayın Bakanın 
ağzından duymakla büyük bir mutluluk duydum. Bu
nu bir tüzük hükmüne bağlamışlar, yakında da yürür
lüğe girecek. Artık, söylenecek bir söz kalmamış olu
yor, ama inşallah tahmin ve temenni ederim ki, bu 
kıstaslar, evvelâ diğer kıstaslarda olduğu gibi en bü
yükten, en kalabalık yerden değil de, köylere kadro 
tevzi edilirken köyün en fakir olanı ve en küçük ola
nı ön plana alınmalıdır. Zira, imam kadrosunun yü
kü, nüfusu az köylerde adam başına düşecek hisse ba
kımından daha büyük olmaktadır, âdeta çekilmez, ta
şınılmaz bir yük haline gelmektedir. Bugünkü küçük 
ve fakir köylerin sıkıntısı bundandır. Onun için or
man köylerine, fakir köylere öncelik tanınmasını arz 
etmek üzere çıkmıştım. 

Bilhassa fakir köylerin, yalnız Doğu bölgelerimizde 
değil, Batı bölgelerimizde de bir çok fakir köylerimi
zin; yani Doğu'daki köylerden daha fakir köylerin 
Batı yörelerinde bulunduğunu da gözden hiçbir za
man uzak tutmamak gerek. Buna da bilhassa işaret 
etmek isterim. Meselâ, benim seçim bölgem olan Ba
lıkesir'de çok zengin, verimli topraklar olmasına rağ
men, aradaki köylerin birçoklarının çok zengin olması
na rağmen âdeta bir lokma ekmeğe muhtaç denecek ka
dar köyler de vardır, Ortaçağın devrini yaşayan köyler 
de vardır. Bunlara bir de imam külfetinin yüklenme
si, cami tamiratının yüklenmesi hakikaten bu insanlar 
üzerinde büyük bir yük teşkil etmektedir. Cami ona
rımlarının ve yeniden inşalarının da gene bu esaslar 
üzerinden yapılması büyük bir isabet olacaktır. 

Kadroların bu şekilde bir tüzüğe bağlanmış olma
sı hakikaten memnuniyetimizi mucip. Çünkü, bütün 

parlamenter arkadaşların aldıkları mektupların büyük 
bir yekûnunu, «bizim köyümüze imam kadrosu te
min et» diye yazılar teşkil etmektedir ve biz de hem 
vakitlerini işgal etmek, hem de böyle usule müdahale 
etmek gibi zor ve biçimsiz bir duruma düştüğümüz 
için üzülmekteydik. Ben şahsen gidemedim, bir çok 
mektuplar var elimde, onları gidip söyleyemedim. Çün
kü uzun müddet memuriyet yaptığım için, bu işe mü
dahale etmenin ne kadar büyük bir reaksiyonla kar
şılandığını çok iyi bilirim; fakat 1974 senesindeki tat
bikat da maalesef böyle olmadı. Her işin başında böy
le aksaklıklar olabilir, Bakanlıkta buna lüzum görerek 
bir tüzüğe hemen bağlamış. Bu, çok yerinde bir ha
reket olmuştur. Ancak, senede üç biner kadro ile te
min yoluna gidilirse, kırk bin köyümüz ve büyük şe
hirlerdeki ve ilçelerdeki camilere de kadro verilece
ğine göre, bu uzun senelere vebeste gibi görünüyor. 
Bunu, biraz daha kadroların adedini çoğaltmak sure
tiyle şu meseleyi daha kısa zamanda halletmek elbet
te ki, şayanı arzudur. 

Bir de, müftülere kendi bölgeleri dahilindeki imam
ları ve camileri bizzat gidip teftiş ve kontrol etmesi 
için, onlara birer vasıta temin edilmesi hususunu öner
mek istiyordum. Bu hususta Bakanın açıklayıcı bilgi
si karşısında konuşmak zait oluyor; ama bunun lü
zumuna ben hakikaten kaniim. Her teşkilâtın amiri, 
sorumlusu kendine bağlı teşkilâttaki çalışmaları bizzat 
yerinde görüp, gerek personel hususunda olsun, ge
rekse camilerin bakımı hususunda olsun bizzat görüp 
bunları rapor etmesi, bunları mahallinde halletme ça
relerini araması fevkalâde yerinde bir harekettir. 

Arkadaşlardan sordum; altı milyon liranın üstün
de bir geçici görev yolluğu bu hususa ayrılmış. Bu çok 
güzel bir harekettir. Bunun gayet güzel bir şekilde 
programa bağlanması, sadece harcırah alınmasına bir 
vesile teşkil etmemesi şeklinde takip ve kontrolünü 
da Diyanet İşleri Başkanlığından temenni etmekteyim. 

Bu vesile ile hepinizi saygı ile selamlarım. Diya
net İşleri Bütçesinin memlekete ve teşkilâta hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1975 Malî 
Yılı Bütçe Kanun tasarısının müzakeresi sona erdi. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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D) DİYANET İŞLERÎ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 24 403 860 

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

111 Toplumun dinî konularda 
aydınlatılması ve İbadet 
yerlerinin yönetimi 863 694 720 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 Malî Yılı, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
nin 111 program, 02 alt program, 1 001 faaliyetinin 
110 aylıklar harcama kalemindeki ödenekten 5 000 000 
(beş milyon) lirasının, din görevlisi yetiştirmek ama-
cıyle imam - Hatip liselerinde okuyan fakir öğrencile
re burs olarak verilmek üzere, 900 program 04 alt 
program 3 (0O2) faaliyetinde yer alan 950, sosyal trans
ferler harcama kalemine aktarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Alâeddin Yılmaztürk Salim Hazerdağlı 
Bolu Elâzığ 

Alt Ödenek Mad. Har. 
Program Program Türü Faaliyet Kalemi 

111 

900 

Eklenen 
5 0,00 000 

02 1 

04 '3 

Düşülen 
5 00(0 000 

001 

002 

110 

950 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İzah ede
ceğim bir iki kelime var efendim. 

BAŞKAN — Ben açıklayacağım efendim. 
Bunu sayın üyelere izah edeyim; 

Eimizdeki bütçe tasarısının dokuzuncu sayfasının 
en son sol tarafında 111 nci bölüm var. O bölümün 
yekûnu 863 694 720 dir. Bunun içinde onuncu sayfa
da, «110 aylıklar» diye harcama kalemi vardır. Onun 
rakamı 649" 214 000 liradır. Buradan 5 milyon liranın 
tenzili ile aynı sayfada; «950 sosyal trasferler» kale
mine 5 milyon ilâve edilmektedir. Bu ise okuduğumuz 
111 nci bölümün, 863 694 720 lirasından 5 milyon 
lira tenzil edildiği zaman 858 694 720 lira kalmakta
dır. Buradan tenzil edilen aşağıdaki 900 ncü bölüme 
ilâve edilecektir. O rakamı ayrıca okuyacağız; şayet 
b önerge kabul edilirse. 

Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-

DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman Milletvekili) — 
Sayın Başkan, gider artırıcı nitelikte görmediğimiz için 
önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Evet, bölümler arasında bir muvaze
ne teminidir. 

Sayın Bakan, katılıyor musunuz efendim? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta-

| biî üye) — Daha bilgili din görevlisi yetiştirmeyi he-
' def tuttuğu için katılıyoruz. 
j BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
| Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Kabul edilen önerge ile değişen 111 nci bölümü 
j 858 694 720 lira olarak oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

| Bölüm Lira 

900 Programlara dağıtılmayan 
transferler 11 615 400 

i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
j bul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1975 Malî Yılı Bütçe Ka-
| nun tasarısı hayırlı ve uğurlu olsun. 
| Bugün saat 9,30 da toplanmak üzere Birleşimi kapa-
j tıyorum. 

I Kapanma Saati : 1,35 
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Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanııllaîı Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâm il Kara velioğlu 
Sami Küçük 
Selâhatün Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAR IHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen o e ak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 32 

ÇeOrins erler : 0 
Oya katılmayanlar : 60 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Y'aşar Gül ez 
Ala edilin Yılın a zt ürk 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerclağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cila r a 

HATAY 
Mustafa Deliydi 

İÇEL 
Talip Özdoiay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boz oklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Lûtf'i T ok oğlu. 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
A h m e t Ö z mu m c u 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tıınakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Monteşeoğlu 

ORDU 
Beikir Sı tiki Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğîu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İncbeyli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan. Oral 

YAN 
Fericl Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Bahriye Ücok 
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ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karamam 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sımay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (İ.) 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AÖRI 
Kasını Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Likaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

>; ." ; • :< \ . ; : [Reddedenler] > 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Nacd Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Güııdoğan 

KARS 
Sırrı At alay 
Muzaffer S amiloğlu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

- MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

[Oya Katılmayanlar] 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
ERZURUM 

Lütfi Doğan 
ESKİŞEHİR 

Hasan Ergeçen 
GİRESUN 

Sabahattiin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 
Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

[Açık ih 
Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

"»• ı ! • > • • < 

_ 3 ' 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halill Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NIGDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

lelikler] 
Samsun 1 
Tunceli 1 

— 
Yekûn 6 

• » .1 •*-

13 — 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 
Özer Derbil 

Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumçuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali ŞaTdr Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
C UMHURB AŞK AN FN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
(B.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Ecvet Güresin 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim TalÛ (t.) 
Halil Tunç 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasansına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acıuıer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
K^dri Kanlan 
Kftûıîl Karavelioğlu 
S&mi Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaclı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zerren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 29 

Çekinserler : 0 
Oya Ikatılmay anılar : 67 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Ali Celâdettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Er% 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özectin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

KOCAELt 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

Reşat Oğuız 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

Ruhi Tunakan 
MUĞLA 

İlyas Kara öz 
Hal dimi Mettıteşeoğkı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baytkal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnelbeyli 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim 
Bahrive Ucok 

DENİZLİ 
Hüsejân Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
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E L Â Z I Ğ 
Celâl E r t u ğ 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

E R Z U R U M 
Hilmi Na lban t oğlu 

G A Z İ A N T E P 

Salih Tanyer i 
H A K K Â R İ 

Naci Cidal 

TABİİ Ü Y E L E R 
Su^Y' K a r a m a n 
Sezai C K a n 
F a h r i Özdilek 
Cevdet Sunay 

A D A N A 
M. N u r i Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

A Ğ R I 
Kasım Küf r evi 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz B e k a t a 
Turgu t Cebe 

A R T V İ N 
Reeai Kocaman 

A Y D I N 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemal et t in İ n k a y a 

B İ L E C İ K 
Mehmet O r h a n T u ğ r u l 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yur t seve r 

B İ T L İ S 
K â m r a n İ n a n 

DİYARBAKIR 
Azmi E r d o ğ a n 

H A T A Y 
Kemal Kılıçoğlıı 

İ S T A N B U L 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
F ik re t Gündoğam 

K A R S 
Sırr ı Ata lay 
Muzaffer Şamiloğlu 

M A N İ S A 

Doğan BarutçuoğİTi 

M A R D İ N 
Mehmet Ali Arakan 

ORDU 

Şevket KöTksal 

S A M S U N 

Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya Katılmayanlar] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağl ı 

E R Z U R U M 
Lütf i Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GİRESUN 
Salbahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İ Ç E L 
Lütf i Bilgen 

İSTANBUL 
M. Teikin Arıbı ı run 

• J 

(Başkan) 
Rahmi Erci em 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağa tay 
Necip Mirkelâmoğlıı 
(Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpakl ıoğlu 
Sami Turan 

[Açık ü\ 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

K I R Ş E H İ R 
Hal i l Özmen 

K O C A E L İ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
F a l d h Özlen 

M A L A T Y A 
N u r e t t i n A k y u r t 
H a m d ı Özer 

MANİSA 
Oral Karaosrcıanoğlu . 

M A R D İ N 
Sait Mehsmetoğkı 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki A t a s a ğ u n 

N İ Ğ D E 
Hüseyin Avni Göktürk (İ.) 

ORDU 
Selâhat t in Acar 

R İ Z E 
Talâ t Doğan 

S İ V A S 
Nure t t i n E r t ü r k 
Hüseyin ö z t ü r k 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

'elikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

— 
Toplam 6 

SİİRT 
Süreyya Öner 

S İ V A S 
Âdil A l t a y 
Kâzım Kanga l 

YrOZGAT 
Veli LTyar 

ZONGULDAK 
Mehmet1. Ali Pesti lci 

TRABZON 
Ali Şak i r Ağanoğlu 
Ö. Lütf i Hoca oğlu 

U R F A 
İbrahim Hali l Balkı s 

UŞAK 
Mehmet Fa ik A tayu r t 

V A V 

Fer id Meton 

YrOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Oiıhat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu 
(B.) 
Muhsin Battır 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Fe th i Çelikbas 
Özer Derbi l 
Sait Naci E rg in 
Ecvet Güresin (İ.j 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (1.) 
Hali l Tunç. 

»>G-<1 
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