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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleişimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek üçer 
üyeden kurulu bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair Millî Savunma Bakanı Mehmet îz-
men'in -önerıgesi ikalbul edildi. 

1973 yılı Bütlçe tasarısının (1/734) (S. Sa
yısı : 844) ıgörüşülm esine devam olunarak : 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
Başbakanlık, 

Tezkere 

1. — İlgın'ın Akçıl köyü hane 21, cilt 12, 

sayfa 11'de nüfus siciline kayıtlı Hayta oğlu, 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 844) (1) 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 59 ncu birleşim tu
tanağına eklidir. 

İDevlet Plânlama Teşkilâtı, 
Danıştay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi. 

19 Şubat 1973 Pazartesi günü saat 9,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,45'te son 
verildi. 

Başlkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Tufan Doğan Avşargü 

Kâtip 
Manisa 

Orhan Daut 

Halimeden doğma 3 . 3 . 1940 doğumlu İbra
him Eritekin'in (ölüm ce'zasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezikeresi (3/10015) (Adalet 
Komisyonuna) 

A) Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 

BAŞKAN" —• Program gereğince, dünkü 
günden kalmış bulunan Devlet İstatistik Ens
titüsü Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesinin 
g ö rüşülm esin e b aış lıy o ruz. 

Grupları adına söz istemiş bulunan millet
vekillerini takdim ediyorum; Adalet Partisi 
Grubu adına Sayın Zekiye Gülsen, Mıillî Güven 
Partisi Grutbü adına Sayın İsmet Kapısız, Cum
huriyetçi Parti Grubu adına Sayın Celâl Sun-

II. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açlılraıa saati : 09,00 

BAŞKAN: Blaşfcanvekili Nurettfın Ok 

KÂTİPLER : Şevket Doğian (Kay seni) - Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN —• Millet Meclisinin 62 nci Birle- ışimini aıçıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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gur, Demokratik Parti Gruibu adına Sayın Ku-
bilay îmer, Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu 
adına Sayın Hüseyin Dolun. 

Şahısları adına söz isteyen milletvekilleri1; 
Ekrem Kangal, Enver Akova, Nuri Çelik Ya-
zıcnoğlu. 

Adalet, Partisi Gruibu adına Sayın Zekiye 
.Gülsen, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ZEKfÎYE GÜLSEN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, çok muhterem 
milletvekilleri; Adalet Partisi adına, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün 1973 bütçe tasarısı 
üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunmaktayım. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemizin eko
nomik, sosyal, kültürel yönden kalkınmasın
da ve kalkınmanın bütün yurt sathında sü
rekli, dengeli bir tarzda gelişmesinde son de
rece önemli görevleri olan ve bu görevlerini 
bâzı imkânsızlıklara rağmen başarı ile yürüten, 
övgüye lâyik kuruluşlarımızdan birisidir. 

Fert ve millet hayatında, hangi konuda 
ve yine hangi şartlarda olursa olsun, daha iyi
ye, daha güzele, daha mükemmele ulaşabilmek 
için gerekli tedbir ve kararların alınmasında 
istatistik! bilgilere başvurulması ihtiyacı ve 
düşüncesi, dünya yüzünde çok eskilere da
yanmaktadır. Memleketimizde ise, bu konudaki 
hizmetler 16 ncı yüzyılda Osmanlı İmparator
luğunun Garp âlemi ile yakın ilişki kurduğu 
tarihlerde başlar. O günikü tarihlerde bütün 
çalışmaların tamamiyle askerî güç esasına da
yanan İmparatorluk içinde önem taşıyan hu
suslar üzerinde birçok bilgiler toplanmıştır. 
Mecelâ, genel olarak askerlik çağında bulu
nanların miktarı, çeşitli milletlerin, İmpara
torluk içerisindeki sayısı, yeri, nüfus ve ma
hal olarak dağılışı, nüfusun toprakla olan 
ilişkisi gibi. Bu hizmetlerin ifası için 1600 yı
lında başlanarak birçok genel nüfus sayımı ve 
ziraî istihsal tespitleri yapılmıştır. Bu sis
teme göre, her nazaret, her liiva, vilâyet ve 
kaza kendi istatistik hizmetlerini, yine kendi 
bünyesinde teşkil ettiği istatistik büroları ma
rifetiyle yürütmüştür. 

1914 yılında, dağınık olan bu kuruluşla
rın, merkezden, bir tek kuruluş olarak Merke
zî İstatistik Encümeninde birleştirilmesi is
tenmiş ; fakat başarı sağlayamamıştır ve bu 
teşkil olunan encümenler dağılmıştır. 

Ancak, 1926 yılında, Başvekâlete bağlı 
«İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi» adiyle, 
Devlet hayatında resmî bir kuruluş olarak yer 
aldığını görüyoruz ve 13 . 6 . 1953 tarihinde 
ise, 53 sayılı Kanunla reorganize edilen bu 
müessese, yarım asra yaklaşan hizmet süre
sinde, her geçen gün kendini yenileme, her 
türlü tesirden uzak, tarafsız bilgi sunma gay
reti içinde bulunmuş, zamanın getirdiği yeni
liklerin, ilmî gelişmelerin yöntem ve uygula
ma alanındaki inkişafı yakından izlenmiş
tir. 

Plânlı döneme girilmesiyle birlikte, isabet
li bir görüş sonucu olarak, kuruluş kanunu
nu değiştirmek suretiyle, kendisine yeni im
kânlar kazandırılması, Devlet İstatistik Emsti-
ıtüsüne büyük hız kazandırmıştır. 

Geçerli kuruluş kanunu, her alanda ista
tistik yapma, bilgi toplama, ülke çapında ge
çerli yeknesak seriler teşkil etme yetkisini 
ve vazifesini bu müesseseye vermiştir. . 

Enstitü aynı zamanda, plânın öngördüğü 
ve Hükümetin kendisinden isıtediği her türlü 
bilgileri de süratle ve tutarlılık anlayışı içe
risinde derlemek, değerlendirmek ve istifa
deye sunmakla görevlidir. 

Sayın milletvekilleri, istatistiksin düşün
menin, konuşmamın, karar almanın, uygulama
nın, bilim yapmanın, memleket meselelerine 
eğilmenin mümkün olmadığı çağımızda, bu 
hizmeti ifa etmekle zorunlu bulunan Devlet 
İstatistik Enstitüsünün çalışmalarının, göster
diği gelişmeleri, ortaya koyduğu gerçekleri 
ve karşılaştıkları güçlükleri de gözden ırak 
tutmamak gerekir. Bu itibarla, faaliyetlerini 
yakından izlediğimiz Devlet İstatistik Ensti
tüsünün on yıllık dönemde, gerçek bir memle
ket hizmeti anlayışı içinde kaydettiği geliş
melere değinirken,-şu sonuçlara varıyoruz; 

Teçhizatlanıma ve teşkilâtlanmada büyük 
ilerlemeler kaydetmiş olan Enstitü, bu süre 
zarfında bölge müdürlüklerini geliştirmiş, bün
yesine geniş kapasiteli bir elektronik beyin 
sistemi ve bir matbaa ithal etmiştir. Bilgi top
lanan konular genişlemiş, nitelik ve nicelik ba
kımından memleket gerçeklerini aksettirecek 
ekonomik gelişmeleri ortaya koyacak bilgiler 
elde etmek yoluna gidilmiştir. Metot çalışma
larına önem verilmiş, milletlerarası prensip ve 
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standartlara uygunluk sağlama amaeıyle ve 
bu alandaki gelişmeleri talkilbetmek için çeşitli gay
retler sarf edilmiştir. Personel eğitimi önplânda 
tutulmuş, yüksek olkul mezunlarına, Enstitünün 
bünyesinde bir yıl süre ile lisansüstü nitelik ta
şıyan istatistik eğitimi gösterilmiş, eğitini mer
kezi, bu faaliyetlerini diğer kuruluş elemanları
na hattâ özel kuruluş personelline de açık tut
muştur. Persionel politikası, yüksek öğretim gör
müş eleman sayısı oranımı yükseltecek yönde ye
nilemiştir. Yurt dışı eğitim yolları, imkân nis
petinde sağlanmaya çalışılmıştır. Millî gelir 
serisi yeknesak hale getirilmiş, büyük ölçüde, 
millî gelirden, millî muhaselbe sistemine geçiş 
çalışmalarına girişilmiştir. Çeşitli müesseseler 
tarafından toplanan bilgilerin birleştirilmesi 
konusunda tedbirlerin alınmasına devam edil
mektedir. 

Bu genel görünüm içinde, konuları tek tek 
ele alarak çeşitli yargılara varmak mümkün
dür. Devlet İstatistik Enstitüsünün geçen yıl
lardaki bütçe müzakerelerinde münferit hiz
metler ele alınmak suretiyle, istatistiklerimi
zin tutarlık, noksanlık, gecikme ve yönte'm me
seleleri açısından tartışma konusu edildiği 
bir vakıadır. Ancak, tenkit ve temennilerimiz 
dile getirilirken, müessesenin bütçe imkânla
rının istatistik toplamadaki uygulama güç
lüklerinin, kaynaktan gelen hata paylarının, 
hattâ zaman zaman malî kaynakların ötesin
de kanunî mevzuatın doğurduğu müşküllerin, 
kaynaktan neşriyata kadar gerekli işlem ka
demelerinin anket çalı simalarında karşılaşılan 
diğer güçlüklerin gözden kaçırılmaması gerek
tiği inancındayım. 

Burada tipik :bir misal vermek zorunda
yım; Devlet İstatistik Enstitüsü 1973 takvim 
yılında büyük bir boşluğu doldurma, Türki
ye'de kırsal alandaki genel istihdam seviyesi
ni öğrenmek, hane halklarının sosyo - ekono
mik durumlarını saptamak, geçinme endeksle
rine esas olacak ağırlıkları' tespit etmek ama
eıyle bir yıl süreli işgücü ve tüketici harca
malar anketi uygulamayı programlaştırmıştır. 
Ankette, mahallinde vazifeli öğretmenlerin gö
revlendirilmesi, bütçe yönlünden en az külfetli, 
bilgi alma yönünden de en emin uygulama ola
rak düşünülmüştür. Öğretmenlere, bu külfetli 
meseleler karşılığnıda ödeme yapılması mev

zuat yönünden mümkün görülmemiş ve bu se
beple halen uygulamasına da geçilememiştir. 
Bu ve buna benzer meselelerin bertaraf edil
mesi için gerekli tedbirlerin alınması lâzım-
dıır. 

Bir başka konu; 1973 yılında uygulanacak 
olan arazi kullanılışı ve mahsul biçme anketi, 
yapılan objektif hesaplarla müesseseye 1 mil
yon liraya yaklaşan malî külfet getirmektedir. 
Sadece bu örnek, enstitünün 19(73 malî yılı 
Bütçe tasalısının sınırlı imkânlarını ortaya koy
mak için yeterlidir. Zira, personel giderleri, 
yatırıımlar, genel gider niteliğindeki harcama 
kalemleri, demirbaş ve kırtasiye ile ilgili ka
lemler düşülünce Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 4:6 milyon liraya ulaşan bütçesinde sa
yım ve anketlerde kullanılacak personel, gün
delik ve yolluklarına ayrılan pay 2,5 milyon 
Türk Lirasından ibarettir. Gerçek anlamiyle 
tasarruf zihniyetiyle hazırlanmış bulunmak
tadır. Enstitünün görevleri yıldan yıla artan 
bir gelişme takibederken, her yıl okluğu gibi, 
1973 yılında da büteje imkânları ıbu inkişafı 
da takibedecek seviyede bulunamamıştır. Ge
nel tasarruf zihniyetinin hayatî önem taşıyan 
hizmetler açısından bâzı istisnalar taşıması 
mümkün görülmelidir. Bütçenin uygulanması 
sırasında Devlet İstatistik Enstitüsünün kökü, 
malî olan prolblemlerin hallinde ilgili kuruluş
lardan yardim ve gerekli ilgiyi görmelidir. 

•Muhterem arkadaşlarım, hepimizce malûm 
olduğu üzere 53 sayılı Kanunun 2 nci madde
si gereğince; enstitü, sonu sıfır ve 5 ile biten 
yıllarda genel nüfus sayımı ve sonu sıfır ve 1 
ile biten yıllarda ise genel tanım ve genel sa
nayi işyerleri sayımı yapmakla görevlidir. Ens
titü, 1970 yılında genel nüfus ve genel tarım 
sayımlarını ve 1971 yılında da genel sanayi ve 
işyerleri sayımlarını uygulamış bukınmakta-
dıır. Bu sayımlar; malî, personel ve teknik yön
den yalnız enstitü bütçesine değil, diğer ku
ruluşlara da büyük külfetler tahmil eden faa
liyetlerdir. Sayımların malî yönlerinin hesap
lanması için sayımların hazırlık çalışmaların
dan, yaym safhasına kadar her aşamada ensti
tü ve diğer kuruluş harcamalarının ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gereklidir. 

örneğin, genel nüfus sayımında arkadaşlar, 
burada dikkatinizi çekmek isterim, bir sayım 
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yapmak için neler harcamışız ve sonunda nere
lere gelmişiz? Hazırlık çalışmalarına 2 yıl önce 
başlanmış, büyük bir çalışma grubu hazırlıkları 
geliştirmiş. Nüfus sayımından, 1970 yılından iki 
yıl evvel hazırlık çalışmalarına, sayımdan 1. yıl 
öncede numarataj çalışmalarına başlanmış, sa
yımın eğitim safhasında hem enstitü persone
li, hem de ikinci kademede eğitim yapacak olan 

. görevli personele büyük yolluk ve gündelik 
ödenmiştir. Sayımın uygulama safhasında gö
rev alan 350 bin civarında sayım memuru va
zife -almış, fakat gelin görünki, burada bir nok
taya değinmeden geçmemek gerek : Sene 1973 
biz, hâlâ 70 nüfus sayımının sonuçlarına ulaş
mış değiliz. Buradaki eksiklerin, bilgi alma, 
bilgi verme, bilgileri topladıktan sonra değer
lendirmeden geldiğine, bâzı maddî zorluklar
dan geldiğine inanıyoruz. Ancak, 70 yılında ya
pılan bir sayımın 2 sene evvel hazırlıkları da 
başlamış, 73 e geldiğimize göre, sonucu da ala
mamışız. Ortadaki eksikliklerin, gerek müesse
sece, gerek Devletçe mutlaka üzerinde durula
rak sonuca biran evvel varılması gerekir. Zaten 
istatistiğin önemi burada. Eğer bir istatistik! 
bilgiyi topluyorsak, hele hele hız çağında, sene
lerin çok çabuk geçtiği bir çağda, bilgilerin in
sanlara her zamandan daha çok lâzım geldiği 
bir çağda böyle bu kadar bir gecikmeyi kolay 
kolay kabul etmek mümkün olmuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, insan şöyle de dü
şünebiliyor; Acaba, bu değerlendirme 5 seneye 
sığmıyorsa, nüfus sayımı gibi veyahut bunun 
yanı sıra Devlet yapısında büyük gelişimlerin 
sonucunu bize verecek olan sayımların 10 sene 
gibi bir zamana ertelenmesi bilmem, düşünül
meli midir? Bize 1970 sayımının 9 milyon liraya, 
yalnız sayımının 9 milyon liraya mal olduğunu 
söylersek, bu sonuca birazcık eğilmenin, bunun 
etüt edilmesinin faydası olduğu kanısındayım. 

Sayım sonuçlarının süratle alınabilmesi için 
enstitünün normal kadrosuna ilâveten, çok sa
yıda geçici görevli memur istihdamına ihtiyaç 
vardır. Bu imkân ise, Devlet memurları kanu
nu ile bugüne kadar ortadan kaldırılmıştır. Sa
yım sonuçlarının alınması, yayınlanması için 
çeşitli çalışmaların yapılması gereklidir. Bu da 
büyük personel, makine ve malî imkânlara bağ
lı bulunmakta, bazen zaman ihtiyacına lüzum 
göstermektedir. Yukarda arz edilen hususlar, 

sayımların ifasında zorluğu; malî ve personel 
ihtiyacını ortaya ^koymaktadır. 1970 yılında 
sadece nüfus sayımı için enstitü bütçesinde; 
'kırtasiye, baskı, gündelik ve yolluk, PTT mas
rafları olmak üzere 9 milyon civarında harca
ma yapılmıştır. 1970 genel nüfus sayımının tel
grafla alman ilk sonuçları, sayımın ilk hafta
sında yayınlanmıştır. Sayımın bütün nitelikle
rine ait tam sonuçların alınması, yukarıda işa
ret edildiği gibi, büyük para, zaman ve perso
nele ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle, nüfu
sun nitelikleriyle ilgili bilgileri istifadeye biran 
önce sunmak içim yüzde 1 örnekleme yöntemi 
uygulanmış, 1971 ve 1972 örnekleme sonuçları 
yayınlanmış, fakat hâlâ kesin sonuca varılama
mıştır. Halen nüfusun tam sayımı üzerinde ça
lışmalar yapılmaktadır. İdarî bölünüşle ilgili 
sonuçlar, bugünlerde istifadeye sunulacaktır. 
Diğer nitelikleri taşıyan detaylı bilgiler 1973 
yılı programında öngörüldüğü gibi, bu yılın 
sonuna kadar gerçekleştirilecektir. Ancak, Ens
titünün 1973 bütçe imkânlarıyle bu hizmetleri 
gerçekleştirmek işi imkânsız görülmektedir. 
Bütçe uygulaması sırasında enstitünün bu ko
nu ile ilgili talepleri yerine getirilmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, İstatistik Enstitü
sünün bâzı problemleri ve zorlukları olduğu 
aşikârdır. Bunların bir kısmı Devlet yoluyle, fa
kat bir kısmı müessesenin gayretiyle -giderilme
si gerekmektedir, örneğin, bilgi sayar kadro
sunun tatmin edilme yollarının aranarak, özel 
kuruluşlara kaymasını önlemek, diğer yetişmiş 
personel idareci ve uzmanların, kararnamenin 
revizyonu sırasında, gözden geçirilerek emsali 
müesseselerin derecelerine denk haline getiril
mesinin, ilgili kuruluşlarca nazara alınması, 
mezkûr kararname dışında bırakılan bâzı mü
şavirlik kadrolarının kararname şümulüne da
hil edilmesi, müessesenin yıldan yıla artan iş 
hacmi ve genişleyen hizmet kapsamı gözönün-
de bulundurularak kadro ihtiyaçlarının karşı
lanması cihetine gidilmesi; müessesenin sözleş
meli personel kullanma imkânlarının araştırıl
ması, müessesenin ilgili teşekküllerden hallini 
beklediği konulardandır. Ancak, bunların dı
şında şu da akla geliyor; bütün zorluklar, mad
dî imkânsızlık ve personel yetersizliği değil
dir. 

Dikkat buyurulduğu zaman, bir anket sonu
cunun veyahut soru kâğıtlarının o kadar çok 
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soruyu ihtiva ettiğini görüyoruz ki ; şöyle dü
şünmek akla geliyor : Bir soru kâğıdı herşeyi 
içine alan bir «Kırk ambar» değildir. Neyi de
ğerlendirmek istiyorsak, en çok neyi öğrenmek 
istiyorsak, mutlaka amaca bir an evvel erişmek 
için soru kâğıtlarının hem değerlendirme, hem 
cevaplandırma bakımından sade ve ihtiyaca 
uygun tarzda hazırlanması gerekmektedir. Biz, 
olmuşken bu da olsun düşüncesi içerisinde soru 
kâğıtlarına birçok sorulan ithal ediyoruz, bu 
durumda cevap alma zorlaştığı gibi, hem zaman 
kaybını, hem de değerlendirmede pekçok hata
ların ortaya çıktığını görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen, bir daki
kanız var. 

A. P. GRUBU ADINA ZEKİYE GÜLSEN 
(Devamla) — İkinci hakkımızı kullanabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Evet. 

A. P. GRUBU ADINA ZEKİYE GÜLSEN 
(Devamla) — Teşekkür ederim, zaten bitiyor 
efendim. 

Bu bakımdan, bilhassa en önemli husus ola
rak bunu buluyoruz. Değerlendirme sonuçları
na bir an evvel ulaşabilmek içen mutlaka soru 
kâğıtlarının çok iyi hazırlanmasını, mütahassıs 
elemanlar tarafından, çok iyi hazırlanması ih
tiyacını öngörüyoruz. 

İkinci olarak da; bir kanun hükmü olması
na rağmen, meselâ 1970 yılında bir büyük ta
rım sayımı ile büyük nüfus sayımı aynı ana 
gelmiştir. İki büyük sayımın bir anda değer
lendirilmesinin çok zaman alacağını da kabul 
ediyoruz; fakat bu sonuçlar memleketin kal
kınmasında madem ki, çok büyük yer almak
tadır, öyleyse buna bir çare bulmak gerekir. 
Aksi halde, yapılan bu araştırmanın, bu değer
lendirmenin hiçbir önemi kalmıyor, zaman aşı
mına uğruyor. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1973 yılı ça
lışmalar için plânlama kendisine şu görevleri 
vermiştir : 

Plânlama ihtiyacının ön plânda tutulması, 
imalât sanayii ile ilgili istatistiklerin plân amaç
larına göre yeniden düzenlenmesi, hane halkı 
anketleri ve işgücü anketlerinin geliştirilmesi, 
esnaf - sanatkârlar için bir envanter çalışması
nın yapılması, 1970 nüfus sayımı sonuçlarının 
süratle elde edilmesi. 

j Bu hizmetlerin ifasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. Ancak, kalkınma ve refah seviyesinin 
tespiti ve memleketin daha hızlı bir tempo ile 
gelişmesini teminde zarurî birtakım hayatî öne
mi . olan istatistikî bilgilerin derlenmesini ve 
hizmete sunulmasını lüzumlu görüyoruz. 

Meselâ : Türk ekonomisi bugün tarıma da
yalı olarak devam etmektedir. Daha uzun yıl
lar da böyle olacaktır. Bu bakımdan tarımla il
gili çeşitli istatistiklerin çok dikkatli ve kuv
vetli donelere dayalı olarak zamanında yapıl
ması, millî gelirin hesaplanmasında büyük fay
dalar sağlayacağı inancındayız. 

Sözlerime son. verir; Devlet İstatistik Ensti-
tüsü'nün 1973 yılı bütçesinin Devlete ve Aziz 
Milletimize hayırlı olmasını diler, Adalet Par
tisi Grubu adına hepinizi saygıyla selâmlarım. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın İsmet Kapısız, buyurunuz. 

M. G. P. GRUBU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 

İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde Millî 
Güven Partisi Millet Meclisi Grubunun görüş 
ve temennilerini kısaca arz edeceğim. 

Medeniyetin süratle her sahada ilerlediği 
1973 Dünyasında, teknolojide olduğu gibi, eko
nomik ve sosyal alanda da hızlı bir gelişmenin 
içinde yaşadığımız bir gerçektir. Bu süratli 
ilerleme şartları içinde tercihte isabeti, çalış
mada verimliliği, idarede sıhhati, karar ve uy
gulamada doğru adımlar atabilmeyi, ekonomik. 
düzendeki yerimizi ve kaynaklarımızı bilmek 
için hiç şüphesiz ki zamanında bilgilerimize su-
nulabilmiş kesin değer ölçülerine ve rakamla
ra ihtiyaç vardır. Aksi bir düşünüş ve uygula
ma, körün el yordamıyla yol aramasına benze
yecektir. Bu sebeple; 

Plânlı kalkınma dönemlerinde, bilhassa çok 
mühim yeri ve rolü olan istatistik, pozitif ilim
ler kadar kendini kabul ettirmiş bir bilim dalı 
hüviyetindedir. Millet ve Devlet hayatımızda 
istatistik ilminin ehemmiyeti son senelerde da
ha da artmış, teknik ilerlemedeki rolü, kalkın
manın başlıca unsuru olarak da Dünyaca ehem
miyetle kabul edilmiştir. 

Bugün ekonomik ve sosyal alanda çağdaş 
I uygarlık düzeyine ulaşma çabası içinde bulu-
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nan Türkiye'mizin kalkınma plânlarının, yıllık 
programlarının hazırlanmasında ve bunların 
uygulanmasında sıhhatli ve güvenilir istatisti-
kî bilgilere ihtiyacımızın bulunduğu da ayrıca 
bir gerçektir.^ 

Devlet hayatımıza, istatistik, Cumhuriyetle 
birlikte girmiş, 1926 yılında resmî bir daire ha
linde faaliyette bulunmaya başlamıştır. Gün
den güne sosyal ve ekonomik yönden kalkman 
Türkiye'nin ihtiyacım karşılamakla görevli 
olan İstatistik Enstitüsü, benden önce konuşan 
değerli arkadaşımın da belirttiği gibi, 1962 yı
lında kalkınma hedeflerine ayak uydurabilecek 
bir hüviyete kavuşturulmuş ve 53 sayılı Kanun
la hükmî şahsiyeti haiz bir müessese olarak 
Türkiye'nin bütün resmî istatistiklerini derle
mek ve yayınlamak göreviyle vazifeli kılınmış
tır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün on yıldan 
fazla bir zamandan beri görevlerini olumlu bir 
şekilde ifa etmiş olduğunu, ve mütevazi bütçe 
imkânlarıyla en iyi bir şekilde bir çalışma dü
zenine girmiş bulunduğunu, imkânlarını zorla
yarak gerek teknik sahadaki cihazlanmayı ve 
gerekse bünyesinde teşkilâtlanma gayretlerini 
sürdürerek ihtiyacı olan teknik eleman yetiştir
medeki faaliyetlerine hız vermiş olduğunu mem
nuniyetle müşahede ediyoruz. Ve bilhassa mü
essesenin başında değerli bir bilim adamı olan 
sayın Bakan'm bulunması, çalışkan ve fedakâr 
sayın Başkanının ve değerli İstatistik Enstitü
sü mensubu arkadaşların gayretleri, son sene
lerde ve bilhassa bundan sonraki senelerde bün
yedeki aksaklıkları telâfi ederek daha verimli 
bir müessese olarak memleket hizmetine devam 
edeceklerdir. Bu hususta Millî Güven Partisi, 
müesseseye takdirlerini ve başarı dileklerini 
sunmakla ayrıca bahtiyarlık duymaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Enstitümüz, geçen senenin bütçesine naza

ran 6 milyon gibi - 60 milyarlık bütçe içerisin
de - mütevazi bir artışla milletimizin taham
mül ve fedakârlık gücüne uygun bir şekilde 
azami tasarrufa da riayet etmiştir. 1972 malî 
yılı faaliyetleri, bütçe raporunun da tadat et
tiği şekilde gayet olumlu geçmiştir. 

1973 malî yılı, Üçüncü Beş Yıllık Plânın bi
rinci dilimini teşkil etmektedir. Plânın Ensti
tümüze yükleyeceği faaliyetler pek çoktur. Çok 

I geniş ve çeşitli sahaları içine alan gerek eko
nomik, gerekse sosyal konularda memleket ya
pısını ortaya koyacak birçok mevzuların ista
tistik rakamlarla ele alınması, Üçüncü Beş Yıl
lık ] Hânın ihtiyacı cümlesindendir. 

Enstitümüz, gayretli ve verimli mesaisi ya
nında, bâzı mevzuları henüz yeterli ölçüde ele 
alamamıştır. Meselâ, sanayi sayımı, - ki geçen 
sene de bu kürsüden izah ettik - tarım ve arazi 
sayımı sonuçları yeterli ölçüde tahlil edilerek, 
gerek kamu kesiminin ve gerekse Umumunun is
tifadesine sunulmuş değildir. Bunun da sebebi, 
İstatistik Enstitüsü Türkiye'nin resmî istatis
tiklerinin tanımından sorumlu bir kuruluş bu
lunmasına rağmen, genellikle bu nevi çalışmala
rın mıuhtelif teşekküller tarafından ayrı ayrı ya
pılmasının tercihindendir. Bugün her bakanlıkta 
istatistik toplamaktadır. Kaldı ki, 53 sayılı Ka
nun bakanlıkların bu türlü istatistik derleme 
faaliyetlerini hudutlandırmış ve bütün istatis
tiklerin Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 
toplanmasını derpiş etmiştir. 

Sayın milletvekileri, biraz önce de belirtti
ğimiz gibi, 1962 yılında 53 sayılı Kanunla ku
rulmuş olan Devlet İstatistik Enstitüsüne sa
nayi, tarım, ticaret, fiyat, istihdam, inşaat, ma
dencilik, ulaştırma, tüketim, nüfus, eğitim ve 
sağlık gibi çok yaygm bir alanda istatistikler 
düzenlemek, yayınlamak, sayım ve anketlerini 
yapmak gibi önemli görevler verilmiştir. Ensti
tümüz bu faaliyetlerini yıldan yıla, noksanlarını 
telâfi ederek, verimli bir şekilde artırmakta, 
yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel bün
yesini gerçek bir şekilde ortaya çıkarmak göre
vini lâyıkı ile ifa etmektedir. Faaliyetleri bütçe 
imkânları ile sınırlı olan bu müesseseye gerekli 
olanaklar sağlandığında istatistiklerin sıhhatli 
olması, gecikmeden yayınlanması, bugün için 
yetersiz durumda olan sağlık istatistiklerinin de 
daha sağlam esaslara istinadettirilmesi mümkün 
olur. 

11 ve ilçelere kadar inen istatistikî rakamlar 
maalesef köylerimizin gerçeklerine el atama
mıştır. Bu hususun teminini de kaçınılmaz bir 
zaruret olarak işaret etmek isteriz. Kanaatimiz 
odur ki, Enstitümüz zamanla bu noksanlıklarını 
da giderecektir. 

Değerli milletvekilleri, Enstitümüz teknik 
ve maddî imkânların elverdiği ölçüde mesaisini 
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önümüzdeki senelerde daha da yüksek bir sevi
yeye çıkaracak ve kendisinden bekleneni, bugü
ne kadar olduğu gilbi, bundan sonra da ifa et
mekte geç kalmayacaktır. 

Bütçesinin İstatistik Enstitüsü camiasına ve 
aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
•Grubumuz adına Yüce Meclisinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur, buyurun. 

C. P. GRUBU ADINA C. AHMET SUN
GUR (Yozgat) — Sayın Başkan, Büyük Mecli
sin değerli milletvekilleri; 

iCumhuriyetçi Parti Grubu adına görüşleri
mizi arz etmeden evvel, gerek programımızda 
ve gerekse geçen yıl zabıtlarında da hatalı ola
rak yazılar bir hususun yüksek riyasetçe tas
hihini rica etmek istiyorum. 

Bütçesini görüştüğümüz müessese Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığıdır. Elimizdeki 
programa «Devlet İstatistik Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü» olarak geçmişitir; yanlıştır. Bu hu
sus geçen yıl zabıtlarına da yanlış olarak geç
miştir. İşte bundan dolayıdır ki, bazan bu mü
esses esinin ismi İstatistik Enstitüsü» bazan da 
«Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü» 
olarak geçmektedir. Binaenaleyh, Yüksek Riya
setten ve zabıttan bu hususun Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığı olarak düzeltilmesini arz 
ve talep ederim. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'mizde modern 
istatistik mevzuunda bu Parlâmentonun çatısı 
altında bizlerle birlikte şerefli bir parlamenter 
olarak hizmet verip Tanrının rahmetine kavu
şan, bu müessesenin kurucusu değerli ilim ada
mı rahmetli Şefik İnan'ı da, ruhunun şâd ol
ması için, burada geçmiş emekleri dolayısıyle 
anımayı bir borç hilir ve onun yetiştirdiği gü
zide elemanlarla bu müessesenin Avrupa stan
dartları, Amerika Standartları ölçüsünde geliş
meye devam etmekte olduğunu memnuniyetle 
müşahade ettiğimizi belirtir, bundan iftihar duy
duğumuzu da arz etmek: isterim. 

iSaym arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Parti 
Gruhu, Devlet İstatistik Enstitüsü 1973 yılı büt
çesi hakkındaki görüşlerini şöyle kısaca arz et
mekle (bahtiyar olacaktır : 

İçinde bulunduğumuz çağın belirli Özellik
lerinden, belirli ilkelerinden birisi de gerçekçi

liktir. Toplum hayatının her alanında alınacak 
kararların gerçeği yansıtması, gerçeğe dönük 
olması anahedeflere ulaşmanın ilk şartıdır. Mem
leket meselelerinin çoğunun halli, ülkenin eko
nomik, sosyal, kültürel yapısının açık, seçik 
kesin verilerle ortaya konmuş olmasına bağlıdır. 
Bu çok önemli hizmetin ifası, bu göstergelerin 
temini vazifesi 53 sayılı Kanun ile Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığına verilmiştir. 

'Hizmetin istenilen seviyede yürütülmesi, mü
essesenin günün artan ihtiyaçlarına cevap ve
recek biçimde teçhizat ve teşkilâtlandırılmasına 
vafb eşitedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 1962 yılından bu 
yana kuruluş kanununun kendisine sağladığı 
imkânlarla mücehhez olarak yoğun bir faaliyet 
içinde görünmüş, teşkilâtlanma, teçhizatlanma 
alanında olduğu gibi, bilgi toplama, istatisti-
kî gelişmeleri takip etme sahasında da büyük 
hamleler yapmıştır. 

Konuşmamın bu kısmında hemen Büyük Mec
lise şu hususu arz etmeyi de bir vazife adde
derim : Plânlı döneme geçtiğimiz devrede, Dev
let Plânlama Teşkilâtı kurulduğu anda, pndan 
vazife beklediğimiz günlerde Plânlamanın elin
de hiçbir rakam yoktu. Plânlamanın vermiş ol
duğu rakamlar Devlet İstatistik Enstitüsünden 
alman rakamlardı. Binaenaleyh, bu güzide mü
essese Türkiye'de plânlı döneme geçişte, plân 
hazırlanmasında Devlet Plânlama Teşkilâtının 
en büyük yardımcısı olmuştur. 

Ne yazık ki, her az gelişmiş memlekette ol
duğu gibi, iyi hizmet bazan kötü neticeler istih
sal etmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü bu hiz
metini yaparken Plânlama ile bir çelişki içe
risine düşmüştü. İşte bunun neticesi olarak da, 
hepiM<zkı mjalûmoı olduğu üzere, 12 Mant 1971 ta^ 
rihinden sonra bu güzide müessesede, Avrupa 
standartlarına göre yetiştirilmiş ve dünya ça
pında isim yapmış insanların bulunduğu bu 
müessesede, - ki halen bu müessesenin başın
da şu anda bulunan kişi de bu yetişen ekipten 
birisidir - bir huzursuzluk doğdu ve 1971 de 
hu müessese darmadağın hale getirildi, vazife 
göremez hale düşürülmüştü, ama Sayın Hükü
met Büyük Meclisin huzurunda teşekkürü bir 
vazife bilirim ki, bu müesseseyi bugün gene 
huzura kavuşturmuş, yetişmiş elemanların sevk 
ve idaresine teslim etmiş bulunmaktadır. 
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Arzumuz, Devlet sektöründe, bilhassa Dev
let Plânlama Teşkilâtıyle Devlet İstatistik Ens
titüsü Başkanlığının arasında koordinasyonun 
sağlanması, sureti katiyede rekabetlere ve sür
tüşmelere sokulmaması, Hükümetlerin bu hu
susta bilhassa dikkatli bulunmasıdır. 

Aziz arkadaşlarım, yukarıda bahsettiğimiz 
hususlar meyanmda Devlet İstatistik Enstitüsü 
çalışmasını yaparken, elektronik beyin adiyle 
anılan bir de bilgisayar müessesesini bünyesi
ne ithal etmiştir ki, bu bilgisayar müessesesi 
hakkında bir parça huzurunuzda malûmat arz 
etmek isteyeceğim. 

Elektronik bilgi - işlem, insan eliyle sonuç
landırılması çok güç, ya da olanaksız yoğun he
sap işlemlerinin bilgisayar veya kompütur kul
lanılarak doğru, çabuk ve ekonomik olarak ya
pılmasını sağlayan bir uzmanlık dalıdır. Dev
let; istastik, mühendislik, işletme, maliyet, plân
lama, araştırana, organizasyon ve yönetim alan
larındaki çağdaş tekniklerin bilimsel yöntem
lerin uygulanmasını sağlayarak, kamu ve iş yö
netiminin verimli ve etkin bir biçimde yürütül
mesinde ve (hizmetlerin aksamadan sürdürülme
sinde bilgi - işlem ve bilişim teknikleri önemli 
bir yer tutar. Bunun yanısıra, yatırımların pro
jelendirilmesi ve uygulanmasında da bilgisayar 
kullanımı, zaman ve para olanaklarının hedef
lere yöneltilmesi ve verimli olarak harcanması 
için vazgeçilmez bir koşul haline gelmiştir. 

Bilgisayar kullanılmasında insan gücünün 
önemi çok büyüktür arkadaşlar. Elektronik be
yin adiyle de anılan «Bilgisayar» adlı makine
yi karmaşık, bilimsel, teknik ve yönetsel so
runlara yöneltmek ve sorunlarımızı çözmede bu 
pek değerli araçtan yararlanmak ancak bilgi, 
yetenek ve tecrübe kazanmış uzmanlaşmış 'bil
gi - işlem kadroların kamu yönetimine kazandı
rılması ve yetişmiş elemanların meslekte kal
malarının ve sürekli bir biçimde verimli olarak 
çalışmalarının sağlanmasıyle olanaklı hale gel
mektedir. Operatör, programcı, sistem çözüm
leyici, proje yönetmeni, bilgi - işlem merkezi 
yönetmeni ve teknisyen olarak sayabileceğimiz 
bu kadroların yetişmeleri pek güç koşullar al
tında ve uzun sürede gerçekleşmektedir. 

Çalışma dalının bilimlerarası nitelikleri do-
layısıyle bu konuda çalışan elemanın esas öğ
renimini, ne olursa ve ne düzeyde olursa olsun 

yıllarca süren fedakârlık üstüne yetenek ve sa
bır isteyen bir çalışma ile kapsamı pek geniç 
olan birtakım bilgileri edinmesi ve kendini ye
tiştirmesi gerekmektedir. Genellikle geceli gün
düzlü bir tempoda makine başında yıllar geçir
meden başarı elde etmenin söz konusu olmadı
ğ ı ' bü tün ülkelerce bilinen bir gerçektir. 

Türkiye'mizdeki duruma gelince, bugüne ka
dar bilgi - işlem personeli kadrosunda eleman 
temininde güçlük ve iş riski gibi birtakım yan 
ödemelerle malî olanaklar getirilmiştir. Yine de 
kamu kesiminde çalışan bu tür personelin bu 
koşullarda görevde tutulabilme zorunluğu or
taya çıkmış bulunmaktadır. Sayın Hükümetin 
de bu hususta bilgi sahibi olduğunu talimin edi
yorum. Zira, özel kesimde çalışan bilgi - işlem 
personeli çok daha yüksek ücrette (istihdam im
kânını Türkiye'de bulaJbiImektedir. Türkiye'de 
geniş kapasiteli bilgisayar ancak 5 kuruluşta 
vardır. Bu kuruluşlar, Devlet İstatistik: Ensti
tüsü Başkanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversite
si, Hacettepe Üniversitesi, Devlet Su İşleri ve 
IBM Servisi Bürosudur. Geniş kapasiteli bilgisa
yar derken hafıza olarak 64 000 karakterle 
90 000 karakter arasında hafızaya sahip bilgi
sayarları kaydetmekteyim. Hepsi çevre üniteleri 
olarak disk ve teyp sistemleri halinde çalışmak
tadırlar. Bu tür sistemlerde çalışan personel 
daha küçük kapasiteli bilgisayarlar olan özel 
kesim tarafından tercih edilmektedir. 

Bilgi - işlem personelinin eğitilebilmesi için 
hemen bütün kamu teşekkülleri büyük yatı
rımlar yapmakta, buna mukabil düşük ücret 
ödedikleri için yetişen bu elemanları ellerinden 
kaçırmaktadırlar. Bu elemanların kamu kesi
minde kalmalarını temin için Personel Kanunu 
muvacehesinde bâzı tedbirlerin alınmasına lü
zum ve zaruret doğmuş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, meselâ kanun hükmündeki 
Kararnamenin Meclisteki müzakeresi sırasında 
konu ele alınabilir. Ve mezkûr kararnamenin 68 
nci maddesinin 4 ncü bendinin sonuna istisnaî 
bir hüküm konularak, sözü edilen kişilerde 10 
ve 15 yıllık sürelerin 5 ve 10 yıl olarak hesap 
edilmesi ve bu suretle bu madde hükmünden 
faydalanması mümkün olabilir ki, Hükümetten 
de bunu beklediğimizi arz etmeyi bir vazife sa
yarım. 

Arkadaşlarım, bu 5 bilgisayar merkezinden 
birisine sahip olan Devlet İstatistik Enstitüsü 
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Başkanlığında bu hassas aracın bilimsel, teknik 
ve idarî sorunlara yönetilmesi Devlet İstatistik 
Enstitüsü çalışmalarına hız vermiş olduğu bir 
hakikattir. Bu itibarla 1973 bütçesiyle söz ko
nusu bilgisayar sisteminin bâzı çevre üniteleri
nin ikmal edilme imkânlarının sağlanmış olma
sı, bütçemizde isabetli bir yol olarak tutulmuş
tur. Ne var ki, bu konuda duyulan yetişmiş ele
man noksanlığı ve yetişen elemanların kamu ke
siminde tutulabilmesi üzerinde önemle durulma
sını bir kere daha dikkatle takip etmek gerek
tiğini belirtmeyi vazife .sayarım. 

Aziz arkadaşlarımı, Enstitü matbaası, bütçe
lerin verdiği imkânlar nispetinde geliştirilmiş, 
bugün toplanan bilgileri süratle neşredecek se
viyede bir kapasiteye ulaşmıştır. Bunu da şük
ranla müşahade etmekteyiz. 

Keza, Enstitünün bünyesi içerisinde kurulan 
Eğitim Merkezi de bilimsel bir faaliyet göste
ren ve elemanlarının gerek Enstitü içi, gerek 
Enstitü dışı elemanların yetiştirilmesinde büyük 
hizmetler ifa etmektedir. 

İstatistik hizmetlerinin ifasında güçlük, bil
gi toplama usullerinin çeşitliliği ve özellikleri
dir. Bu anlamda çalışacak kimselerin eğitimini 
gerekli kılmak mecburiyeti doğmaktadır. Dev
let İstatistik Enstitüsü personel eğitimini her 
alanda önplânda tutmuş, sayıca yetersiz olsa 
bile vasıflı bir ankettir kadrosu, bir uzmanlar 
grubu yetiştirmiştir. Eğitim Merkezi istatistik 
eğitimini, Enstitüsü personeline olduğu kadar 
Enstitü dışındaki kuruluş personeline de daimî 
surette açık tutmakta ve bu suretle gayet isa
betli bir kamu görevi yapmaktadır. 

Sözü eğitim ve personelle ilişkin konulara ge
tirmişken bugünkü personel kadrosunun günden 
güne gelişen hizmetlere cevap verecek sayıda 
bulunmadığına da işaret etmek zorundayım. İş
te bunun neticesidir ki personel yetmediğinden 
beklediğimiz istatistiklerde gecikmeler doğmak
tadır. 

(Sayım ve anket çalışmalarında Enstitü bü
yük güçlüklerle karşılaşmaktadır. Alan çalış
malarının zarurî bulunduğu hallerde Enstitü 
personeli Harcırah Kanununun tayin ettiği dü
şük gündelik hadleriyle sıkıntı içerisinde me
sai vermektedir. 

İstatistiklerimizdeki gecikme konusundaki 
vâki tenkitleri biraz da personel meseleleri yö

nünden değerlendirmek zorundayız. Yurt çapın
da uygulanan sayımlarda vazife alacak diğer 
kuruluş elemanlarına Enstitü bütçesinden öde
me yapma imkânlarının, Personel Kanunu tatbi
katıyla ortadan kaldırılmış olması, bilgi topla
mada büyük müşküller doğurmaktadır. Hükü
metten bu hususta da yardımcı olmasını bekle
diğimizi ıbel'irtmıeik isterim. 

Bilhassa kınsal alanda uygulanan ve devam
lılık arz eden çalışmalarda personel temini im
kânsız hale gelmektedir. Kendisinden çeşitli hiz
metler beklediğimiz müessesenin bu müşkülle
rine çare aramak ve bulmak zorundayız. 

Devlet İstatistik Enstitüsü geçen yıllar zar
fımda hizmet anlayışı yönünden de çeşitli .geliş
meler göstermiş, zaman zaman vâki olan tenkit 
ve temennileri dikkatle takip etmiş, kendi ola
nakları ile halli mümkün olan konulara çalışma-
larnıı teksif etmiştir. Bu meyanda zikre şayan 
gördüğüm faaliyetlere kısaca temas etmek iste
rim. 

Bu kürsüden dile getirilen meselelerden bi
risi, istatistiklerin tek elden toplanması, çeşitli 
kuruluşlara aynı konuda bilgi toplaması suretiy
le husule gelen tutarsızlıkların, para ve insan 
gücü israflarının önlenmesi konusudur. Enstitü
yü, bu alanda yoğun bir faaliyet içinde görmek
teyiz. Bugün imalât sanayiinde yıllık sanayi fa
aliyetlerinin tespiti amacıyle, çeşitli kuruluşlar
ca uygulanan anketlerin birleştirilmesi sağlan
mış, çeşitli kuruluşlar arasında müştereken ha
zırlanan soru kâğıtları ile tek tip anket ça
lışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki uy
gulama ve diğer sektörlerdeki gerçekleştirme ça
lışmalarına devam edilmektedir. Millî gelir se
viyesi yeknesak hale getirilmiş, iki senenin do
ğurduğu mahzur ve münakaşalar bertaraf edil
miştir. Millî muhasebe sisteminin tesisi çalışma
ları ilerlemişitir. Metot çalışmalarına önem veril
miş, milletlerarası prensip ve standartlar ya
kından takip edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, bir dakikanız 
var. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
Efendim, ikinci on dakikamızı müsaade buyu
rursanız, sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Süratli bilgi vermek konusunda birçok ge
lişmeler olmuş, yıllık çalışma programlarının 
tanziminde faaliyetler, yokluğu, ya da noksanlı-

— 306 — 



M. Meclisi B : 62 19 . 2 . 1973 O : 1 

ğı hissedilen alanlara kaydırılmıştır. 1961 yılın
dan beri çeşitli sebeplerle yurt dışına giden .iş
çilerimizin ekonomik, sosyal, kişisel durumları
na ait bilgiler ile ne zaman yurda dönecekleri, 
yurda döndüklerinde yapacakları işleri ve te
mayüllerini tespit amacıyle yapılması düşünü
len anketin 1973 yılında gerçekleştirilmesi ça
lışmalarına girilmesi bunun tipik bir örneği ol
muştur. 

Kamu personelinin kurumlar itibariyle dağı
lışını, sınıf ve derecelerini, niteliklerini tespit 
etmek amacıyle yapılacak anket, karayolu, yük 
ve yolcu anketi, turizm alanında yapılması gere
ken anketler de bu arada zikredilebilir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1973 
yılında gerçekleştirilmesi gereken hizmetler, ge
çen yıllara nazaran çok daha yüklüdür. Nüfus, 
eğitim, tarım, imalât, dış ticaret, fiyat, tica
ret, iş, işçi ve ücret, nakliyat, maliye, inşaat 
gibi carî istatistitikler yanında alanda uygula
nacak anket çalışmaları müesseseye büyük mad
dî külfetler yüklemektedir. 1970 ve 1971 yılla
rında uygulanan ve kısmî sonuçları neşredilmiş 
bulunan genel nüfus, genel tarım ve genel sa
nayi ve işyerleri sayımlarına ait detaylı sonuç
ların, 1973 yılı içinde elde edilmesi çalışmala
rına girilmesi zarureti, müessesenin iş yükünü 
personel ve bütçe olanaklarının üstünde bir se
viyeye çıkarmıştır. 

Tam bir tasarruf zihniyeti içinde hazırlan
mış olduğunu müşahade ettiğimiz 1973 malî yılı 
bütçe tasarısının, getirdiği imkânların müesse
seden beklenen hizmetlerle mütenasip bulunma
dığını belirtmek isteriz. 1973 malî yılı bütçesin
de, bu güzide müesseseye yeterli ödenekler tah
sisinde imsak edilmiş ve gerekli ödenekler yete
rince verilmemiştir. 

Bu meyanda bir de temennimizi, sayın Hü
kümetten Bakanlar Kurulu olarak halletmesi
ni bir dilek olarak arz etmeyi vazife sayıyoruz. 

ıBu yıl Devlet İstatistik Enstitüsünün cevap 
vermekle mükellef bulunduğu çok önemli bir 
konu vardır. Bu konu da, Cumhuriyetin 50 nci 
yılma kendi bünyesinde hazırlayacağı bir ya
yınla katılmak ve bundan daha önemli olarak, 
illerin bu münasebetle hazırlamakta oldukları 
il yıllıklarına genel nüfus sayımı ve diğer sa
yım ve anketlerle ilgili sonuçları yetiştirmek
tir. İllerden vâki taleplerin karşılanması ve il 

yıllıklarına girecek bilgilerin Devlet İstatistik 
Enstitüsünce hazırlanması zaruridir. Bu hizmet
lerin ifası, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığının tüm personelinin uzun süre fazla mesa
isine bağlıdır. Bu hizmetin behemahal karşılan
ması zaruretine ve Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı bütçesinde bu maksatla ilgili bir öde
nek bulunmamasına binaen, Cumhuriyetin 50 
nci yılı için tahsis olunacak fondan bu ihtiya
cın karşılanmasında, kaçınılmaz bir zorunluluk 
doğmaktadır. Bu konunun da, ilgililerce üzerin
de önemle durulmasını beklemekteyiz. 

Bugün gerek ilmî çalışmaları, gerek bilgi te
minindeki yetenekleri ile modern kuruluşları
mızdan biri olan Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kendine verilen görevleri yerine getirmede, hiç 
olmazsa bütçe uygulaması sırasında daha elve
rişli imkânlara kavuşturulması yollarının araş
tırılmasını da temin etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa memleketle
rinde ve Amerika'da kendisini ka;bul ettirmiş ve 
oralarda daimî surette eleman yetiştirme imkâ
nını bulmuş olan bu müesseseden, maddî ba
kımdan, Hükümetin hiçbir şeyi esirgememesi1 

gerekmektedir. 
Ayrıca, gelişmekte olan memleketimizde 

plânlamanın, plânların ve geleceğe ait plânla
rın hazırlanması yönünden bu enstitüden maddî 
olanakların esirgenmemesi lâzımdır. Bu sebep
ledir ki Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin 
yetersizliğine inanmaktayız. 

Yıl içi ödeneklerle bu kuruluşun eksiklerinin 
tamamlanmasını C. P. olarak bilhassa Hükümet
ten beklediğimizi belirtmeyi vazife sayıyoruz. 

Sözlerimizi burada bitirir, C. P. Grubu adına 
Büyük Meclise saygılar sunarız. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Kubi-
lay İmer... 

VEHBİ SINMAZ (Manisa) — Arkadaşımın 
yerine ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Kubilay İmer yerine, zatıâliniz 
konuşacaksınız, buyurun. Sayın Vehbi Sınmaz. 
Saat: 10,00. 

D. P. GRUBU ADINA VEHBİ SINMAZ (Ma
nisa) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Devlet İstatistik Enstitüsü 1973 malî yılı 
bütçesi hakkındaki görüşlerimizi ortaya koymak 
üzere D. P. Grubu adına huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 
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Bugünkü Devlet İstatistik Enstitüsü, 1926 
yılında «İstatistik Umum Müdürlüğü» adı ile 
kurulmuştu. 1962 yılında 53 sayılı Kanunla da
ha mütekâmil şekli ile Başbakanlığa 'bağlı ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsü kurulmuştur. 

Muhterem 'milletvekilleri; 
İstatistik, İtalyanca'da «Statista» Devlet 

adamı, Lâtincede Devlet ve duruım anlamına 
gelir. Bugün istatistiğin, devlet adamlığı veya 
devletle ilgili yok gibi görünüyorsa da gayesi, 
hedefi devlet adamlarını ilgilendirdiği için ben 
sıkı bir bağ görüyorum. İstatistikle devlet ada
mı arasındaki münasebet, hasta ile doktor ara
sındaki münasebete benzer. Doktorun hastayı 
tedavi edebilmesi için önce hastalığı teşhis eder. 
Tıp doktorluğunun yanında devlet adamlarını 
da içtimaî doktorlar olarak kabul edelbiliriz. 

Devlet adamları, sosyal hastalıkların, dertle
rin tedavisini yapabilmek için teşhiste istatisti
ği kullanırlar. Teşhis, teşhis için değil, tedavi 
içindir. Tedaviyi yapabilmek için de milleti se
ven gerçek içtimaiyat doktoru devlet adamlarına 
ihtiyacımız vardır. 

İstatistik, olması lâzım geleni lisanı hal ile 
ortaya koyan bir ifade tarzı ve araştırma meto
dudur. İstatistik, kemiyetin keyfiyete ışık tut-
masıdır. İstatistik neticeleri, devlet adamların
dan ihtiyaçlara cevap bekleyen suallerdir. İs
tatistiğin dili olan rakamlar, Türkiye'de bir is
tihdam probleminin olduğunu ortaya koymakta
dır. Rakamlar istediği kadar feryat etsin, bu ra
kamlara göre, işsize iş bulmak gerekirken, emek
li memurları işe almak işsizlere karşı haksız
lıktır. Yazın terini soğutmak için deniz kena
rında, sayfiyelerde kamplar yapmaktansa, mi
sal olarak, dışarıdan ithal edilen gübrenin fab
rika sayısını çoğaltıp, hem işsize iş, hem de güb
reyi müstahsile ucuza temin etmiş oluruz. 

Meselâ, bağcılıkta; 1950 senesinde 561 000 
hektar, 1960 senesinde 782 000 hektar, 1968 se
nesinde 848 000 hektar bağ vardır. Bu istatis
tik! malûmatın bağcıya ne faydası var? Bu ra
kamlar, muhatap devlet adamı bulamıyorsa, za
rarı müstahsil çeker. İstihsal fazla ise, tahdi
de gidilir; değilse, pazarlar temin edilip müs
tahsilin malı değerlendirilir. 

Muhterem milletvekilleri, bilhassa üzerinde 
durmak istediğim mesele istatistiğin lâzım, fa
kat kâfi olmadığını, asıl mühim olan, mesele

leri, problemleri, dertleri halledecek çapta, ira
dede cemiyet doktorları dediğimiz devlet adam
larıdır. 

Devlet adamı dediğimiz doktorlar da hasta 
olursa, o zaman milletin içinde bulunduğu du
rumdan kurtulması çok zordur. 

Muhterem milletvekilleri, 1972 yılı bütçesin
de dile getirdiğimiz bir husus şu idi: Enstitü
nün çatı katı akıyordu. Akan yağmur damlala
rını toplamak için kovalar ortalıkta görülü
yordu. Yeni olan bir binanın kısa zamanda ak
maya başlaması Enstitünün kabahati değildir, o 
binayı yapan müteahhitin fkajbahatidir. Şayet 
bu kalbahat ise, şimdi bu müteahhit arkadaşımı
zın milletvekili olarak aramızda olduğu söyle
niyor.. 

Binanın çatı onarımı için 3 600 000 lira kon
duğu görülmektedir. Bir yıl sonra da olsa, bu 
ödeneğin konması memnuniyet vericidir. Yeni 
Başkanın gelir gelmez bu mevzu üzerine eğil
mesi takdire şayandır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1973 malî yılı 
'bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Gru'bu adına Sayın Hü
seyin Dolun, buyurunuz. Saat 10,05. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN DOLUN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, saygı değer arka
daşlarım ; 

İstatistik, öngörülen ekonomik, sosyal ve 
siyasal amaçlara ulaşabilmek için bütün dün
ya uluslarında büyük Ölçüde kullanılan ve ya
rarlanılan bir araçtır. Bir toplumda, gerçek an
lamda plân ve program yapabilmenin ya da 
plânlı bir kalkınmadan söz edebilmenin temel 
koşullarından birisi ve belkide birincisi, o ül
kede yeterli istatistik verilerin varlığıdır, Plân
lı kalkınmaya karar vermiş bir toplumun 
istatistik örgütü, eğitim, sanayi, tarım, in
şaat, ulaştırma, ticaret Ve öteki hizmet 
kesimlerine ilişkin verileri gerekli zamanda 
ve doğru olarak e'lde edemiyorsa, o toplumda 
gerçek bir plân yapmanın ve uygulayabilmenin 
olanağı yoktur. 

Türk toplumu plânlı kalkınmaya karar ve
rince, inanılır ve yeni istatistik verilere gerek 
duyullm'uş ve bu amaçla 1962 yılımda 53 sayılı 
yasa ile Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitü-
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aoi Başkanlığı yeniden örgütlenmiştir. İlgili ya
saya göre, Devlet İstatistik Enstitüsü toplumun 
ekonomdlk ve toplumsal yapısına ilişkin verileri 
zamanında ve gerçek olarak elde etımıek, değer
lendirmek ve yayınlamakla yükümlü kılınmış 
ve bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için 
örgüte yemi yasa ile küçümsenemeyecek olanak
lar sağlanmıştır. Tüm bunlara rağmen, geçen 
on yılda Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
bu fonksiyonlarını gereğince yerine getireme
miştir. Ekonomik ve topHmısal olayia-rm baş 
döndürücü bir hızla değiştiği günümüz Türki
ye'sinde en çok gerek duyulan konularda dahi 
istatistik veriler ya hiç bulunamamakta ya da 
ele almamıayacak ölçüde yanlışlıklar taşımakta
dır. Söylediklerimin gerçekliğini bâzı somut ör
neklerle göstermek istiyorum. 

Dün Sayın Başbakanımızın, Geçici Komis
yonda Toprak ve Tarım Reformu Kanunu tasa
rısının büyük yara aldığını söylediği konudan 
başlamak isterim. 

Tanım kesimine ilişkin istatistikler, hem 
plân ve programlar açısından ve hem> de 20 mil
yon insanın kaderini ilgilendiren sorunlar açı
sından büyüik oranda doğru olarak derlenmesi 
gereken verilerdir. Tanım Reformu Kanun Ta
salısı Meclislere gelmek üzeredir. Millyonları il
gilendiren böylesine ciddî bir konunun Meclis
lerde ve İkamuoyunda tartışılması yapılacaktır. 
Hem bu tartışmaların ayakların yere basılarak 
yapılabilmesi ve hem de böyle bir yasanın yarar -
ve zararlarının gerçek bir biçimde' değerlendiri
lebilmesi için, inanılır istatistik verilere gerek 
vaıidır. Oysa, tarım kesimine ilişkin istatistik 
veriler hem büyük eksiklikler taşımakta ve hem 
de mevcut veriler ele alınamayacak kadar kötü- j 
dür. Bu durum, toprak ve köylü sorununa ger
çek bir teşhis koymaya olanak sağlayacak is
tatistik verilerin nüevcut olmadığını göstermek
tedir. Tarım topraklarının mülkiyet açısından 
dağılımım, topraksız ailelerin sayısını, bunların 
ne kadarının ücretli işçi, ne kadarının ortakçı 
veya kiracılık yaptığını ve ayrıca tarımda çalı-
şanlliann ücret seviyesini gösteren istatistikler 
ya bulunmamakta ya da büyük yanlışlıklar ta
şımaktadır. Bir örnek vermıek gerekirse, ilgili
ler 1972'nin Temmuzunda Tanım Bakanı Tarım 
Reformu kanun tasarısı dolayısıyle Türkiye'de 
topraksız aile sayısını, 1963 yılı verilerine daya- | 

narak 309 bin olarak ilân etmişlerdir. Oysa, Köy 
Envanter Etütlerine (Köy İşleri Bakanlığı ta
rafından hazırlandı) göre Türkiye'de topraksız 
alile sayısı 1 milyon 20ü bin civarındadır. Şimdi, 
bu iki kamu örgütünün iki farklı verisinden 
hangisine inanılacaktır. 1963 Tarılm ISayıımı so
nuçlarının büyük yanlışlıklar taşıdığı bütlün 
uzmanlarca kabul edülmişıken, neden ilgililer bu 
verileri kullanmışlardır? Burada, çelişik ve yan
lış istatistik verilerin varlığı halinde, doğabil 
lecek olan önemli bir sorunu saptamakta yarar 
vardır. Belli bir konudaki istatistik verilerin 
birbirleriyle çelişir olması sonucunda siyasal ik
tidar, işine gelen yanlış bir veriyi alarak, soru
nun önemini aslından büyük ölçüde saptıırabile-
cektir. Nitekim saptırimıaktadır da.. 

Değerli arkadaşlarım Eğer, toprak refor
mundan beklenen amaçlardan birisi topraksız
ları toprak sahibi yapmaık -ise, sorunu 309 bin 
topraksız aile açısından ele almak başka bir şey , 
1 milyon 200 bin aile açısından almak başka bir 
şeydir. Keza, 1970 Tarım Sayımı Hane halkı 
Anketinin geçici sonuçlarına göre, 1000 dekar
dan küçük ve nüfusu 5000' den az yörelerdeki 
toprakların genişliği 132 milyon dekardır. Yine 
aynı sayım sonuçlarına göre, nüfusu 5000!'den 
fazla ve l'ÖOO dekardan büyük toprakların ge
nişliğinin 20 milyon dönüm civarında olduğu 
tahmilin edilmektedir. Oysa, aynı sayımın kare 
örneklemesi sonuçlarma göre, 1970 yılında iş
lenen tanım topraklarının genişliği 290 milyon 
dekar civarındadır. Bu demektir ki, Türkiye'de -
ki tarım topraklarının mülkiyet ve işletme bü
yüklüğü açısından dağılımında, yanlışlık ola
rak •% 45 oranında bir hata vardır. Bu verilere 
dayanılarak, Türkiye'de toprak ve köylü soru
nu nasıl tartışılabilir ve bu soran nasıl çözüm
lenebilir? 

Sanayie gelince; Türkiye 200 yıldır sana
yileşme çabası içinde bulunan bir toplulmdur. 
Cumhuriyet Türkiye'sinin 50 yıla yaklaşan 
döneminde sanayileşme alanımda belli mesafeler 
alınmış ve fakat geri kalmışlık çemberi hâlâ 
kırılamamıştır. Bundan böyle bu yolda çok da
ha önemli adımlar atmak zorunluğundayız. Bu 
nedenle, sanayileşme çabasında öngörülen he
deflerin gerçek bir biçimde saptanabilmesi için, 
bugün en çok bu alandaki istitistik verilere ge-
relk vardır. Ama ne varki, 1963 Sanayi ve lş-
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yerleri Sayımı sonuçlarından başka bu konuda 
yıllardır herhangi bir yayın yapılmamıştır. Ya
ni, dokuz yıldır Türk imalât sanayiine ilişkin 
Devlet istatistik Enstitüsünlün resmî bir yaymı-
bulunmamaktadı r. Burada haklı bir soru sorul-
rmallıdır. Dokuz yıldır Devlcit istatistik Ensti
tüsü, imalât sanayii ile ilgili olarak üç aylık, 
yıllık anketler ve 1970 yılında milyonlar harca
yarak sanayi ve işyerleri sayıımı yapmıştır. Ge
rek yılbik anket sonuçları ve gerekse sayım so
nuçları nerededir ve neden yaymlanamamakta-
dır? 

Keza, Türkiye'de gerek imalât sanayiine 
ilişkin ve gerekse öteki kesimlere ilişikin yeter
li bir fiyat endeksi bulunmadığı giibi, bu amaç
la üç aylık anketler yapı'lmıasına rağmen yıllar
dır bir sanayi üretimi endeksi yapılasmamıştır. 
Bu durumda ulusal gelir hesaplarının gerçek 
bir biçimde hesaplanabilmesi olanaksızdır. Sa
nayi istatistiklerinin böylesine kötü olması, 
plân ve programların da ciddî yanlışlıklar ta
şınmasını doğurabilecektir. Devlet istatistik 
Enstitüsünün bu alandaki boşluğu hızla doldur
ması gerekmektedir. 

Sanayi kuruluşlarının artmasıyla birlikte, 
ülkemizde işçi - işveren ilişkilerinde de önemli i 
gelişmeler olmuş ve bu alana ilişkin istatistik 
verilere duyulan ihtiyaç büyük ölçüde artmış
tır. Devlet istatistik Enstitüsünde konuyla ilgi
li olarak «Toplu Sözleşmeler»1 adıyla bir şube 
kurulınmış ve üst afiştik örgütü bu konuda bir de 
yayın yapmıştır. Bunu olumlu bir adılın olarak 
kaJbul ediyoruz. Yalnız ne var ki, bu yayın da. 
Türkiye'deki istatistik keşmekeşliğinin ilginç 
bir örneğini vermektedir. Toplu Sözleşme Grev 
ve Lokavt istatistikleri adlı yaymm 19'ncu say
fasında 23 nolu tabloda toplu sözleşme, toplu 
sözleşmeye dahi] işyeri ve toplu sözleşmeye dahil 
işçi sayısı göstermektedir. Aynı tablo 1970 ista
tistik Cep Yıllığının 85 nci sayfasında yer almak
tadır. fakat Devlet istatistik Enstitüsünün iki 
ayn yayınında aynı tablo birbirleriyle çelişmek
tedir. Örneğin, cep yıllığındaki tabloya göre, 
1968 yılında toplu sözleşme sayısı ö011, toplu 
sözleşmeye dahil işyeri sayısı 1 705 ve toplu söz
leşmeye dahil işçi sayısı 1 332, işyeri sayısı 2 971 
ve işçi sayısı 418 2;97'dir. Değerli yetkililer arzu 
ederlerse, kendi yayınları önümüzde büluntmıak-
tadır, görebilirler. 

19 . 2 . 1973 0 : 1 

Saygıdeğer arkadaşlarım, başka bir örnek 
arz ediyorum: 1965 istatistiklerinde, Türki
ye'de sakat sayısı 380 0O0 olarak gözükmekte
dir. Oysaki, Türkiye Sakatlar Derneğinin 
açıkladığı bilgilere göre, yurt yüzeyinde 
1 200 000'i aşkın sakatın bulunduğu ortaya çık
maktadır. Eğitimle, ulaştırmayla, ticaretle 
ilgili istatistiklerde de buna benzer şaşırtıcı 
yanlışlıklar, hemen hemen Enstitünün bütün 
yayınlarında göze çarpmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet insanı
nın mutluluğu veya mutsuzluğu, bu müessese
nin varlığı, verdiği sağlam veya sakat ra
kamlar doğrultusunda olacağından, öncelikte 
müessesenin bağımsız olması ve beton sağlam
lığında rakamlar vermesi gerekir. 

Yukardan itibaren örneklerle sunduğum 
rakamlar arasındaki büyük çelişki ve farklılı
ğın nedenlerini anlamak mümkün olmamıştır. 
Göz boyacı, ya da iktidarları başarılı gösterici 
amaç taşıyan bu ortamdan ilgililerin biran ön
ce sıyrılması, gerçek veya gerçeğe çok yakın 
noktaya gelmesi en içten arzumuzdur. Çağın, 
uyanış ve diriliş çağı olduğunu, üstü kapalı 
rakamlar ve mototlarla toplumun gözünden 
gerçeklerin saklanamayacağını her halde, evet 
her halde, herkesten çok istatisıtiik uzmanları
mız bilirler. 

Ülkesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ge
lişimden günü gününe haberdar olmak isteyen 
Cumhuriyet insanından gerçekleri gizlemenin 
hiç kimseye, hiçbir şey sağlayamayacağı artık 
kesinkes bilinmelidir. Bünyesinde değerli be
yinler bulunduran Devlet İstatistik Enstitüsün
den, Hükümeti tatmin etmek için abartılan 
rakamlar vermeyi değil, varsa, ki vardır, ülke
deki tüm sorunlara ait rakamları, hem de çi
ni çıplaklığıyle sunmak ve ona göre çözüm yol
larını iktidarlara göstermek bir yerde görevi
dir. 

Özerk bir müessese olmasını içtenlikle arzu
ladığımız bu enstitüden, Türkilye^de kaç tavu
ğun bulunduğu, günde bu tavuklardan kaç 
yumurtanın sağlandığı hakkındaki rakamlar 
yanında, bu tavuk ve yumurtayı yetiştiren 
köylülerin kaçta kaçının bunu yiyebildiğini, fa
kir insanların gırtlağından yılda ortalama kaç 
kilo et geçtiğini, bir milyonu aşkın sakatın 
kaçta kaçının güvenlik altına alındığını, millî 
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gelir dağılımından payını alamayan işçi, köylü, 
esnaf, memur çocuklarının kaçta kaçının üst 
öğrettim müesseselerine sıçrayabildiğini, Tür
kiye'deki 17 milyon işsizin ülkenin hangi ke
simlerinde bulunduğunu, sanayi alanlarının bu 
insanların bulunduğu çevrelere kaydırılması 
amaeıyle kimlere ne miktar kredi verildiği ve 
bu paralanan ne kadarının battığı, bir milyona 
yakın bakıma muhtaç çocuğun kaçta kaçının 
korunma altına alındığı, yılda yurt dışına ka
çırılan paraların üstüne yatan Şellefyan'ların 
ikaçta kaçının yakalanabildiğim, yılda cezaev
lerine düşen 95 000 insandan kaçta kaçının 
ıslahevinde eğitildiğini, Cumhuriyetin 50 nci 
yılında dahi okulsuz 2 milyon yurt evlâdının 
kaçta kaçının geri zekâlı olduğu için okumak
tan mahrum bırakıldığı, yabancı eğitim üsle
rinde eğitildikten sonra ülke dışıma para ile ka
çırılan insan sayısının ne olduğu, biyolojik ya
pısından gelen dinamizmini bir simitle sürdür
meye çalışan Atatürk gençliğinden kaçta kaçı
nın bozuk eğitim düzeninin çarkına takılarak 
sakağa itildiğini, talihine tesadüf eden fikir 
mücadelesi atmosferinde yara alarak mağdur 
olmuş gazeteci1, öğretmen, bilim adamları sa
yısının ne olduğu, aşırı sol ile birlikte yurt 
ve ulusa büyük ölçüde zararlı olduğunu gördü
ğümüz teokratik devlet kurma özlemcilerinden 
kaçta kaçının takibat altında bulunduğu, göz
deni hırs bürümüşlerin menfaat barajlarından 
musluklarını kaçıncı boğuma kadar açtığını, 
sahilleri pervasızca parselliyen yağmacıların, 
bir damla terini dindirmek isteyen fakir yurt
taştan ne miktarda haraç aldığını... 

BAŞKAN — Sayın Dolun, şimdi, musluğun 
ikaçta kaçını açtığını, kapadığını İstatistik 
Enstitüsü değil, herhangi bir aile reisi bil
mez. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — İyi' araş
tırma, bağımsız bir araştırma yaparlarsa, bun
ları dahi tespit etmek mümkündür bu elektro
nik çağda. 

BAŞKAN — Musluğun kaçta kaçını açtığı
nı... 

Peki, buyurun. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Fırtına
ya tabi tutulan aydınların, öğretmenlerin bey
nine hangi,tonajda sansür konduğu, bu ülkede 
tek ayak üstünde dönerek buram buram Ata-
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türk kokan, buram buram Türk kokan bir 
Cumhuriyet Halk Partisi liderine ve onun tüm 
1,5 - 2 milyon mensubu insanına «komünist» di
yebilecek seviyede sahte milliyetçi sayısının 
ne olduğunu da tespit etmelidir. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen, İstatistik Enstitüsünün 
bütçesinde daha olumlu mahiyette beyanda bu
lunalım. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Tama
men istatistik! bilgidir Sayın Başkanım. 

Dumanlı havalar yaratanlar, ülke ve ulus 
ıkaderini ipoteğine almayı nabza göre şerbet 
metotlarıyla yürüten ucuz kahramanlar sayı
sının da ne olduğunu bilmelidir bu millet. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de biliyorsunuz iki, 
İstatistik Enstitüsünün bunları araştırma im
kânları, olanakları yoktur. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bütün 
bunların rakam ve kaynaklara dayandırılma
sı, İstatistik Enstitüsünün hür iradeli, hiç 
.kimsenin inisiyatifinde, direktifinde olmayan 
bir müessese elemanları olarak yapacakları 
tetkikler sonucunda elde edecekleri rakamlarla 
ortaya çıkması mümkün olan şeylerdir bunlar. 

Değerdi arkadaşlarım, bozuk bir düzenin 
koşulları içinde ve de siyasal baskı altında ka
rakterli rakamlar vermenin güçlüğünü müdri
kiz. Ancak, genç ve değerli beyinlerden olu
şan enstitünün alın akı ile ulusunun önüne çı
kacağı günleri yakında görüyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Devlet İs
tatistik Enstitüsünün bütçe eleştirimizi sun
muş bulunuyorum. Bütçenin Yüce Ulusa, bü
yük ve tertemiz, ama geri kalmış ülkemize ve 
enstitünün tüm elemanlarına hayırlı, uğurlu 
ve yararlı olması dileğiyle Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına saygılar sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz isteyen mil
letvekillerine geçiyorum. 

Sayın Ekrem Kangal, buyurunuz. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş-
ıkan, değerli arkadaşlarım; 

Dört yıldır katıldığım Devlet İstatistik Ens
titüsü Başkanlığı bütçesinde dikkatimi çeken 
bir özellifc oldu. Bu, tıpkı Millî Savunma büt
çesinde olduğu gibi, söz alan bütün hatiple
rin, bütün grup sözcülerinin Devlet İstatistik 
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Enstitüsü çalışmalarının yeterli olduğunu söy
lemeleri ve şahısları hakkında övücü sözler di-
ed getirmeleridir. 

Enstitünün değerli yöneticileri hakkımda bu
rada bir şey söylemek elbette mümkün değil
dir. Ancak, şu gerçeği de ortaya koymakta 
fayda vardır: Acaba, Devlet İstatistik Ensti
tüsü bütün tarihi boyunca başarılı hizmet ver
miş midir?.. Hiç şüphesiz ki, hayır. Ancak, 
son yıllarda teşkilâtın başına getirilen değerli 
ıbıir yönetici, Devlet İstatistik Enstitüsünü is
tediğimiz düzeye getirmek için büyük çaba gös
termiş ve bu teşkilâttan beklenen hizmetler pe
şi peşine gelmeye başlamıştır. Simidi yönetici 
değişmiştir. Ne olmuştur yine?.. Yine, teşkilât 
içinde yetişen, memleketin gerçeklerini çok 
liyi bilen bir genç eleman, bir genç bilim ada
mı bu teşkilâtın başına gedmiş, dünden devir 
aldığı hizmetleri daha büyük bir inançla, daha 
büyük bir hızla rayına oturtmak ve teşkilâtı, 
memleketin kendisinden beklediği seviyeye 
getirmek için bütün gücü ile çalışmaktadır. 
Benim inancım şudur ki, kısa bir süre sonra 
Devlet İstatistik Enstitüsü beklediğimiz düzey 
içerisinde, görmek üstediğimz bir seviye içe
risinde ve memleketin kendisinden beklediği 
hizmetleri en kısa zamanda verebilecek, değer-
leyelbileeek bir ortama gelecektir. Buna inanı
yorum ve buna güveniyorum. 

Değerli arkadaşlarım, iktisaden geri kal
mış memleketlerde değişmeyen bir kaide var
dır: Gerek: Devlet idaresinde, ve gerekse günlük 
hayatta çolk söz söylemek, ama doğru istatis
tik donelere, rakamlara ve gerçeklere çok az 
eğilmek, Halbuki, iktisaden geri kalmış mem
leketlerde istatistik, en çok itibar edilen bir 
ilim dalıdır. Devlet adamları ve politikacılar 
görüşlerini, eleştirilerini, raporlarını ve plân
larını ancak istatistik! bilgilerden güç alarak 
yapmakta ve hazırlamaktadırlar. Başvurulan 
en önemli kaynak, istatistik enstitüleridir. 
Crünümüzde az gelişmiş ve plânlı kalkınmaya yö
nelmiş ülkelerin süratle kalkınmalarını sağla
maları için istatistiğin önemi' daha da çok art
maktadır. Kalkınma plânlarının hazırlanma
sı, uygulama programlarının taklibi,, plân he
deflerinin başarı derecelerinin tesbiti hep sağ
lam ve güvenilir istatistik bilgilerle mümkün 
almaktadır. 

Plânlı kalkınma döneminde kalkınmamızın 
sıhhatli şekilde yürütülebilmesi ve siyasî ikti
darların sağlam yargılara varabilmesi için, 
memleket gerçeklerinin şüphe edilmeyen rakam
larla ifadesinde zorunluluk vardır. Memleket 
idaresinde başarı göstermeyen ve icraatında 
sağlam olmayan iktidarlar yanlış ve şüpheli 
istatistikî rakamların himayesine sığınırlar.' 
Halbuki, rakamlar sağlam olduğunda ne Dev
let adamları, ne de siyasî iktidarlar yanlış bul
gulara ulaşmazlar. 

Değerli arkadaşlarım, istatistik, yalnız 
ekonomik alanda ve plânlama çalışmalarında 
değil, sosyal hayatta da önemlidir. Hele Tür
kiye gibi sosyal meseleleri çığ gibi büyüyen 
bir memlekette bu konudaki çalışmalar daha da 
ağırlık kazanmalıdır. 

Burada bir konuya önemle parmak basmak 
istiyorum. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında Türkiye'de sosyal ve ekonomik konular
da araştırma yapacak bir kurumun teşkilâtlan
ması öngörülüyordu. Aradan yıllar geçti, 
ikinci plân yapıldı, uygulandı, üçüncü plâ
nın birinci dönemine gelindi, hâlâ birinci plân
da öngörülen bu tedbir, bu görüş ortaya ko
nulmadı. Halbuki, Türkiye'de yalnız ilmî ve 
teiknik araştırmalar değil bunlar kadar, belki 
de bunlardan daha önemli şekilde sosyal ve 
ekonomik konular da ağırlık kazanmakta ve 
önem taşımaktadır. 

Şimdi, diğer ülkelerde bu çeşit teşkilâtlar 
kamuoyunun nabzını yoklamakta, aldıkları 
doneleri, aldıkları rakamları ilim adamlarının, 
Hükümet adamlarının ve politikacıların görüş
lerine sunmaktadır. Halbuki, Türkiye'de bu 
çeşit bir teşkilât henüz yoktur. Hepimizin bil
diği Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu, 
daha çok teknik ve ilmî konularda söz sahibi 
olmakta ve bu konuda araştırma yapmaktadır. 
Bunların yanında eş biçimde, eş değerli bir 
teşkilât olan sosyal ve ekonomik kurumlar 
araştırma merkezinin kurulmasında zorunluluk 
vardır. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü idrak 
etmekte olduğumuz bir dönemde ve bu kanu
nun görüşüldüğü bir oturumda yaptığımız tek
life İltifat edilmedi. Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümünde böyle bir teşkilâtlanmaya gidilme
di. Ancak, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
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bünyesinde TÜBİTAK'a e§ biçimde olmasa bi
le, ona yakın bir düzey ve biçimde bir teşki
lâtın, bir seksiyonun kurulmasında büyük bir 
zorunluk vardır. Değerli yöneticilerden, Ens
titünün çok değerli Başkanından bu konu üze
rinde durmasını ve bu konuda gayret sarf et
mesini yürekten dilemekteyim. 

Değerli arkadaşlarım; burada sayın sözcü
lerin belirttiği gibi, Türkiye'de en az güveni
len rakamlar, tarım sektörü ile ilgilidir. Bi
lindiği üzere, daha çok Türkiye'de tarım sek
törü ile ilgili çalışmalar ve rakamlar, hiç itibar 
edilmemesi gereken ve teknik gerçeklerin dı
şında olan, «olsa olsa» metodu ile olmaktadır. 
Şu kadar ki, şimdi şurada sorsak: «Acaba 
Türkiye'de ne kadar arazi sulanmaktadır» He
le toprak reformuna girmek üzene olduğumuz 
bir dönemde, «acaba Türkiye'de arazi dağılımı 
ne miktardadır ve hangi değerleri taşımakta
dır?», buna gerçelk bir rakam ve done vermek 
mümkün olmayacaktır. 

Şu anda Enstitü, toprak reformu ile ilgili 
çalışmaları yöneten ve yürüten Sayın Devlet 
Bakanımızın yönetimindedir, hem toprak refor
mu ve hem de Enstitünün çalışmalarını Sayın 
Bakan yönetmektedir. Ben bu konuda şunu 
söylemek isterim ki ; hâlâ Türkiye'de bugün 
•arazi dağılımı, Türkiye'nin ziraata müsait ara
zi genişliği, 1955 - 1956 yıllarında Amerikalı 
bir uzman olan Harvey Oekes'm yaptığı «Tür
kiye Toprak Haritası»na dayanan kaba ve ger
çekleri yansıtmayan ve 15 - 20 gün içerisinde 
yapılan bir çalışmanın sonucu ile ilgilidir. 

Sayın Bakan belki düşünebilir ki ; Köy İş
leri Bakanlığının da bar yayını vardır. Ama bu 
da - dediğim gilbi - istatistikte hiiç itibar edil
memesi gereken «olsa olsa» metodu ile hazır
lanmıştır. Bâzı köylere gidilmiştir, muhtar
lardan ve köy ilgililerinden bâzı rakamlar alın
mıştır ve bunlar «Örnekleme metodu» ile Tür
kiye'nin tamamına uygulanımıştır. Hele, top
rak dağılımı ile ilgili olan rakamları burada 
yalnız bir politikacı sıfatayle değil, bir teknik 
eleman sıfatiyle 'kesinlikle söylüyorum: Tür
kiye'de bu konuda kesin ve değer verilen ra-
ıkam yoktur. 

Bu arada diğer bir konu da, Devlet İsta
tistik Enstitüsü, çalışmalarını daha süratli yü
rütmek mecburiyetindedir, değerli arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın 
Kangal. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım. 

Örneğin; 1969 milletvekili seçimlerinin so
nuçları, ancak bdir yıl, hattâ daha sonra elimi
ze geçmiştir. 

Keza, yanlış uygulamalar da olmaktadır. 
Yine örneğin, nüfus sayımında bâzı illerin, 
nüfusunu 30 000'den aşağı düşürmek isteyen 
bâzı illerin -vergi kanunlarıyle ilgili olarak -
nüfusunu daha aşağı düşürdüğü, ve bâzı ilçe
lerin de İller Bankasının ve bunun gibi teşkilât
lardan daha fazla yardım almak için nüfusunu 
fazla gösterdiği görülmüştür. Sayın Bakana 
ve sayın ilgililere bilemiyorum bu konuda ih
barlar oldu mu ve bu konuda bilgileri var mı? 
Ama gerekirse, bu konuda bilgi vermek im
kânına da sahibiz. Bâzı ilçelerimiz, nüfusunu 
olduğundan daha kabarık göstermiş ve Illesr 
Bankasının bu imkânlarından faydalanmak yo
lunu tutmuştur. Bu, Devlet İstatistik Ensti
tüsü gibi, doğru rakam ve done toplaması ge
reken bir teşkilât için bir şansızlık olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; süremin dolduğunu 
Sayın Başkan belirtiyorlar. Aslında bu güzide 
Teşkilât hakkında her şey söylenmiştir. Ben 
de daha önceki yıllarda yaptığım konuşmalar
dan daha değişik, daha teknik ve ilmî bir üs
lûp içinde görüşlerimi söylemek imkânını bul
muş oluyorum. Sözlerimin başında belirttiğim 
gibi; cidden çok iyi yönetilen, çok iyi ve mut
lu bir gelecek vadeden bu Teşkilâtın, Ülkemi
ze başarılı olmasını diler; Bütçenin bu mem
lekete ve Teşkilâtın değerli mensuplarına ya
rarlı olması dileğiyle saygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Deivlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 
Bütçesi dolayısıyle değerli partiler sözcülerinin 
ve şahsı adına konuşan bir değerli milletvekili
min 'eleştiri ve temennileriıiıe, gerekli cevapları 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmaları ko
nusundaki görüşler ileri sürülürken; özellikle 
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•tanım ve toprak konusundaki istatistikî billgile-
rin yetersizliği üzerinde 'hemen hemen bütün 
değerli milletvekilleri durdular ve bu hususta, 
19i03 Tarım Sayımı ile Köy İşleri Bakanlığı en
vanter etütlerimin rakamları arasında büyük 
ifiarklilıklair olduğunu belirttiler. Bu bir vakıa
dır. Yalnız, her ikisinin de kullandığı çalışma 
usulü, .kapsam ve metot bakımlımdan büyük fark
lılıklar vardır: yani her ikisinin de kapsamı 
biribirinden farklıdır. > Zira, her ikisi de ayrı ça
lışma yöntemleri ^kullanmışlardır. Bundan dola
yıdır ki, ikisi arasında büyük farklılıklar olma
sı mukadder idi. Cumhuriyet Hükümetleri' bu
nun sağlam bir veri teşkil etmeyeceğine inan
dığı içindir ki, bu hususta daha ciddî çalışma
lar yapmak gereğini duymuşlar ve yapmışlardır. 
1970 Genel Tarım Sayımı, bu amaçla 'girişilmiş 
bir harekettir. 1970 Genel Tanım Sayımı sonuç
larının da oldukça ve mümkün olan ölçüde, ger
çeğe daha çok yaklaşma gözönünde tutulan baş
lıca endişe olmuştur ve bundan dolayıdır ika; 
1816)3 tarım sayımında sadece 892 köyden seçilen 
7 '000 civarındaki hane halkıyle mülakat yapıl
dığı halde, .1970 tanım sayımında 15 000 köyden 
seçilen İSO 000 hane halkı ile mülakat yapılmış
tır. 

Ayrıca, bunlar nüfusu 5 OOO'den aşağı olan 
yerlerdir. Yani, nüfusu 5 OOO'den aşağı olan yer
lere ait T80 000 hane halkı ile gerekli mülakat 
yapılmış bulunmaktadır. Nüfusu 5 OOO'den yu
karı olan yerlerde de 20 000 hane halkı ile mü
lakat yapılmıştır. 

Böylece, gerçeğe, daha çok yaklaşmak ve 
Türkiye'nin gerçekleştirmek azimlinde olduğu bir 
reformu, <en sağlam verilen dayaınarak yap
mak, Enstitünün ve Cumhuriyet Hükümetleri
nin başlıca endişesi olmuş ve bu ciddî tarım sa
yımı da yapılmıştır. 

1970 genel tarım sayımı sonuçlan iki aşama
da - biliyorsunuz - yapıldı : 

Bunlarım birinci aşamasında; Türkiye'de 
arazinin kullanılışını tespit etmek aımacıyle ta-
ımamem objektif bir ölçmeye dayalı «Kare ör
neklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu aşamaya 
ait sonuçlar da yayımlanmış bulunmaktadır. 

İkinci aşamada; Türkiye'de işletme büyük
lüklerini ve tasarruf şekillerini tespit «itmek 
amaeıylo çiftçilerin nez dinde mülakat yapılmış
tır. Demin arz etmiş olduğum gibi, nüfusu ;5 ÛOO' 

den aşağı olan yerlerde 180 0O0 hane halkı ile ve 
nüfusu 5 000'den yukarı olan yerlerde de 20 000 
hane halkı ile mülakat yapılmıştır. 

Bunun sonuçları, geçici olarak, Toprak ve 
Tarım Reformu çalışmalarında yararlı olmak 
üzere ilgililere takdim edilmiştir. Ancak, bu ge
çici sonuçlarla işleme girişmek, harekete, yani 
operasyona başlamak imkânsızdır. Bundan do
layıdır ki, kesin sonuçların alınması için çalışıl
maktadır. Bugün, 80 delgi makinesi sadece bun-
laırm üzerinde çalışmaktadır. Bunun, Mayıs ve
ya Haziran ayı içerisinde ıbitmiş olacağını üımi-
dediyoruz. Ondam sonra komputerde, elektronik 
beyinde gerekli sonuçlara varmak için çalışıl
maya başlanacaktır. Bunum da Eylül ayı içinde 
biteceği enstitü yetkilileri ifade etmektedir. 

Böylece.; toprak ve tarım reformu uygula
masında gerçeğe en yakın bilgilere dayanarak 
bugünkü olanakların pek tabiî mümkün kıldığı 
ölçüdeki bilgilere dayanarak reform hareketi
me, operasyonuna Cumhuriyet Hükümetleri baş
layabileceklerdir. 

Toprak ve tarım reformu ile ilgili olarak de
ğerli milleıtvekillerimizin eleştirilerine böylece1 

cevap arz etmiş bulunuyorum. 
1971 yılında uygulanan sanayi ve işyerleri 

sayımı sonuçlarının alınması içim Enstitü bütün 
bilgi ve gerekli çalışmaları yapmaktadır ve bu
nun sonuçlarını da yetkililere ve kamuoyuna 
açıklamak için bütün hız ve şevkiyle çalışmaları
nı yürütmektedir. 

10İ67, 1968, 1969 yılları sanayi üretim endek
si hesaplanmış olup, millî gelir tahminlerimde 
kullanılmıştır. Endeks çalışmaları 19'60'dan 
sonraki yılları da kapsayacak şekilde devam et
mekte olup, bir yayın haline getirilecektir. 

İşçi - işveren ilişkileriyle, toplu sözleşmeler 
hususunda gerekli bilgileri toplamak ve idare
cilerin ve Türk bilim adamı ve teknisyenlerimin 
incelemelerine sunmak üzere gerekli hazırlık
ları yapmak arnaeıyle- Devlet İstatistik Ensti
tüsü 'başkanlığında özel bir daire kurulmoıştur. 

Değerli milletvekilleri; bu dairenin kurul
muş olmasını takdirle karşılamakla birlikte, bu 
dairenin .incelemeleri sonunda yayınlanan iki 
ayrı yayında farklı rakamların ileri sürülmüş 
'olmasını oldukça acı bir dille eleştirmiş oldu
lar. 

Değerli milletvekilleri bu konuyu incelemiş 
olmakla çok isabet etmişler; yalnız, bu ayrılığın 
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da neden ileri geldiğini yetkililerle sormuş olsa
lardı, bu hususun da cevabını kendilerinden ko-
ılayca alabilirlerdi. Ben, bu farklılığın nedenini 
şimdi arz 'etmek isterim: Enstitüde ilgili daire 
kurulduğu zaman konu ile ilgili istatistikleri 
(toplamak amacıyle gerekli anket çalışmalarını 
yürütmeye başla'mıştır. Ancak, bunları yürütür
ken, bir yandan da 'hemen ihtiyaçlara cevap ver
mek için Çalışma Bakanlığından bilgileri iste-
ımiştir. 

Çalışma Bakanlığından, toplu iş sözleşmesi, 
grev ve lokavt istatistikleri hakkında ıgerekli 
bilgileri aldığı zaman buınları ilk önce geçici ve
rilere dayanarak yayınlamıştır. Tekrar tashih 
etmek isterim; peşin verilere değil, geçici verile
re dayanarak yayınlamıştır. Demek ki, toplu 
iş sözleşmesi, grev - lokavt istatistikleri yayı
nında Çalışma Bakanlığının verdiği geçici veri
ler kullanılmıştır. 

Bilâhara; 1970 istatistik eep yıllığında ise, 
kesinleşmiş veriler kullanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri; farklılık muvakkat 
ımalûm'ata, geçici verilere dayanarak yapılan ya
yınla, kesin bilgiler elde edildikten sonra ya
yınlanan yayın arasındadır. Tabiî ki, kesin olan 
doğrudur. Farklılık da birincinin kesin 'olma
masından ileri gelmektedir. Böylece bu .husus
taki endişelerini cevaplamış bulunuyorum zan
nederim. 

«Kırsal alanlarda iş gücü ve tüketici harca
maları hane halkı anketi» hususunda Enstitü 
çeşitli denemelerde bulunmuştur. 1969 ve 1.970 
yılları arasında 11 aide bu 'anketleri uygulamış
tır. Şimdi, ilk defa bunu Türkiye çapında ve 
kırsal alanlara uygulamak istemektedir. 

'6I57 sayılı Personel Kanununun hükümle
rindeki takyidatlar dolayısıyle "bumu plânladığı 
zaman.da gerçekleştirememiştir. Yetki Kararna
mesiyle yapılan değişiklikten sonra fazla mesiai 
meselesinin hallolunacağı meselesi göz önünde 
bulunursa enstitünün bu ihtiyaca da cevap ver
mesinin mümkün olacağı kabul edilebilir. 

1970 G-enel Nüfus Sayımı, biliyorsunuz telg
rafla alınan sonuçlar - değerli milletvekillerinin 
de arz etmiş olduğu gibi - yayınlanmıştı . On
dan sonra sekiz ilde % 1'6 oranında örnekleme 
sonuçları yayınlandı ve nihayet Enstitü % 1 
oranındaki neticeleri de bütün yurt çapında 
yayınılaımış bulunuyor. 

Şimdi tam sayımın sonuçlarını yayınlamak 
hazırlığı içindedir. Haziran ayında coğrafî da
ğılımla ilgili bilgiler yayınlanmış olacaktır. 
Ekonomik faaliyetlerle ilgili yayın, 'bütçe ola
naklarının sınırlılığı dolayısıyle ancak yıl so
nunda yayınlanabilecektir. Tabiî biliyorsunuz 
memleketimizin imkânları elverdiği ölçüde, bu 
imkânları en iyi şekilde kullanarak gerekli ça
lışmaları yapmak, Devlet idaresinin görevidir. 
Arma her şeyi yapmak istemek hepimizin en ta
biî arzusudur.. Ne yazlk ki, imkânlar sınırlıdır. 
Bu imkânları en iyi şekilde değerlendirmek 
Hükümetin başlıca görevidir. Enstitü de kendi
sine düşen görevi yaparak yıl sonunda 1970 nü
fus sayımının ekonomik faaliyetlerle ilgili olan 
kısmını da yayınlayacaktır. 

Yine değerli milletvekillerinden bir tanesi, 
sakatlarla ilgili istatistiklerdeki farklılığı ele 
alarak Devlet İstatistik Enstitüsünün ciddi
yeti ve tarafsızlığı ile ilgili konularda şüphe
ler uyandıracak tutumlar olduğunu oldukça 
acı bir dille lişaret ettiler. 

Bakatlar konusundaki rakam, iki ayrı ku
ruluş tarafından yayınlanmıştır. Bir tanesi 
Sakatlar Cemiyeti, diğeri Devlet İstatistik 
Enstitüsü, Böyle olduğuna göre objektif bir 
eleştiride bulunabilmek için iki ayrı merciin 
yayımladığı istatistik arasındaki farklılığın 
nedenine derhal bakmak gerekir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü; Sağlık Bakan
lığından aldığı rakamları yayınlamıştır. Bu
nun ikisi arasındaki farklılığın sebebi de sa
kattan ne anlamak gerektiği konusunda tes
pit edilen kapsam meselesidir. Kapsamı biri 
başka tutmuşsa, diğeri de ondan farklı şekilde 
tutmuşsa tabi f arklılık olacaktır. 

Biri sakattan maksadı, hiç çalışamayacak 
şekilde anlamış olabilir, diğeri, çalışabilmek 
imkânına sahip olanlarından, uzuvlarında arı
za bulunabilenleri sakat telâkki etmiş olabi
lir.. Acaba değerli milletvekili bunları ince
lemiş miydi? İncelemiş olsalardı kapsamları 
aynı olduğu halde bu farklılık olduğunu dile 
getirmiş olsalardı) o zaman tabi bunun hemen 
üzerine eğilmek gerekirdi. Kapsam konusunu 
incelemediklerine göre, yetkililer de, «Kapsam 
arasında fark olduğunu» söylediklerine göre 
kendi eleştirilerinden yararlanmak olanağın
dan mahrumuz. Hemen şunu bildireyim; hi'ç-
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bir İktidar, bir memleketteki sakatın adedi
ni çok veya az göstermekle kendisi için hiç-
'bir şey kazanmaz. Sakatlık Allahın verdiği 
veyahutta bir kaza sonunda insanın başına 
gelen bir şeydir. Sakat sayısı az veya çokmuş, 
bundan işbaşındaki iktidarın günahı nedir? 
Bunu neden saklasın, saklamak ihtiyacını 
hissetsin değerli milletvekilleri'?.. Böyle bir 
§eyi saklamak kendi kusurundan olmadığı
na göre iktidarların aklından geçmez. Bu ba
kımdan bu eleştiride de daha hakkaniyet öl
çüleri içinde kalınmasını temenni ederim. 

Devlet İstatistik Enstitüsünde ilçe nüfus 
saygılarının ve bâzı ilçelerin 'nüfuslarının faz
la gösterildiği iddia edildi. Böyle bir baskı 
Devlet İstatistik Enstitüsüne hiçbir yetkili 
merci tarafından, hiçbir, yetkili tarafından 
yapılmamıştır. Eğer bu hususta somut olayı 
bana vermek lûtfunda bulunurlarsa, derhal 
tahkikat yaparak kendilerine cevap arz et
meye amadeyim. 

Değerli milletvekilleri Devlet İstatistik 
Enstitüsünün çalışmaları hakkında genellikle 
çok şitayışkâr sözler sarfetmiş oldular. 

Bundan dolayı arkadaşlarım adına kendile
rime şükranlarımı arz ederim. 

Bilgi işlem merkezinin iyi çalışma hususun
da dile getirilen temennilere, ben de yürek
ten katılıyorum. Nitekim Yetki Kararnamesin
de bu hususta imkânlar getirmek hükümeti
mizce düşünülmüştür, Yetki Kararnamesinde 
bu hususta bâzı imkânlar getirilmiştir. Eğer 
'bunlar, hakkında herhangi bir yetersizliği ko
nusunda bir şüphe değerli milletvekilleri ta
rafından arz ediliyorsa, bu şüpheye göre de 
gerekli tadilâtı yapmak kendi yetkileri dahi
lindedir. Yetki Kararnamesi görüşülürken, bu 
tadillerin yapılması mümkün olacaktır. 

/Sözlerimi bitirmeden evvel, Devlet İstatis
tik Enstitüsünün faaliyetleri konusunda, Dev
let İstatistik Enstitüsünün tarafsızlığı, objek
tifliği konusunda şüpheyi calip sözler sarfet
miş olan değerli milletvekiHerine katılmadığı
mı, bunun çok yanlış bir usul olduğunu, Dev
let İstatistik Enstitüsünün bugüne kadar daime 
geçmişte olduğu gibi bugünde azamî dikkat 
etmesi gerektiğini, bizim de onun bu objektif
liğini ve tarafsızlığını iyi değerlendirmemiz 
gerektiğini arz etmek isterim. Devlet İsta-
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tistik Enstitüsü hakkındaki sitayişkâr sözle
re arkadaşlarım adına teşekkür ederken Yü
ce Meclisin değerli milletvekillerini saygıla
rımla salamlarım. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Deviet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ibütçesi üze
rinde konuşmaların yeterli görüldüğüne dair 
önerge gelmiştir. Son söz milletvekilinin esa
sına göre sırada bulunan milletvekilinden bi
risine söz vereceğim. 

Sayın Enver Akova? Yok. Sayın Nuri Çe
lik Yazıcıoğlu? Yok. Sayın Ekrem Kangal, ko
nuştular. Başka söz isteyen olmadığına göre 
yeterlik önergesini de işleme 'koymuyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1973.. 

,Saym Bakan, biraz evvel arkadaşlardan bir 
tanesi bu bütçenin genel müdürlük olarak 
gündemde yer almış olduğunun yanlış oldu
ğunu söylediler. Arkadaşın 'beyanı doğrudur, 
ben de şu anda Meclisi yöneten Başkan ola
rak aynı kanaatteyim. Doğru mudur efen
dim?. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTKAK — 
Doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı olması lâzımdır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığı 1973 yılı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesi hususunu Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir 

Bölümleri okutuyorum 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

v Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 

101 Genel yönetim 1 721 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 25 990 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 İstatistik hizmetleri 18 972 646 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüm» 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 176 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu şekli ile Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı 1973-yılı Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir, millet ve memleket için hayırlı olma
sını dilerim. 

B - Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 
yılı Bütçesi üzerinde görüşmeye geçiyoruz. 
Gruplar adına söz alan arkadaşlarımı takdim 
ediyorum. Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sa
yın Celâl Sungur, Adalet Partisi Grubu adma 
Sayın Ali İhsan Ulubahşi, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Vehbi Meşhur, Millî 
Güven Partisi Grubu adına Sayın Turgut To-
paloğlu, Demokratik Partd Grubu adına Sayın 
Sami Arslan. 

/Şahısları adma söz isteyen arkadaşlarımı 
takdim ediyorum. Sayın Enver Akova, Hasan 
Tosyalı, Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Mehmet Seydi-
beyoğlu ve İsmail Hakkı Şengüler. 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına buyurun 
Sayın Celâl Sungur. Yok. Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Ali İhsan Ulubahşi? Yok. (Ce
lâl Sungur geldd sesleri). 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adma buyurun 
Sayın Celâl Sungur, saat 10,55. 

Arkadaşlarımdan bir noktayı rica edeceğim. 
İkinci konuşma haklarını birinci defa konuşur
ken mümkün olursa kullanmaktan imtina etsin
ler, mümkün olduğu kadar keserek ikinci de
fa konuşma imkânı araştırsınlar. Çünkü birin
ci defa konuşmacıya 20 dakikanın üzerinde 10 
dakika daha ilâve ettiğimiz takdirde ikinci de
fa konuşma gibi bir durumla karşı karşıya kal
mak usul yönünden bizi çok müşfeilâta uğratı
yor. O sebeple şayet birinci defa konuştukla
rında 20 dakika artı 10 dakikalık hakkı kulla-
nacaklarsa ikinci defa konuşma talebinde bu
lunmasınlar, buna göre. Buyurun Sayın Sun
gur. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Büyük Meclisin değerli milletvekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı bütçesi 
dolayısiyle huzurunuzda söz almış bulunuyo
rum. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi görüşü
lürken Cumhuriyetçi Parti Grubu olarak ana-
ilkemizin şu husus olduğunu belirterek sözleri
me başlamak isterim. Devletimizin lâik devlet 
olduğuna inanmaktayız. Lâikliğin ise asla din
sizlik olmadığını ilân etmek isteriz. Tarih bo
yunca din, toplumları ve toplumlar içinde fert
leri eğiten, doğruluk, iyilik ve haklılık duygu
larını besleyen çok önemli bir etken olagelmiş
tir. Ferdî doğruluğa, iyiliğe ve haklılığa çeken 
üç anaunsur vardır. Kanunlar, toplumun ayıp
laması ve din duyguları. Kanunların toplum 
üzerindeki büyük yeri malûmdur. Ancak ka
nunların eksiksiz işleyebilmesi çok kere iki şa-
hitin bulunabilmesine bağlı olmuştur. Toplumun 
ayıplaması ise ancak hareketin toplumca bilin
mesi ile mümkündür. Şu halde kimsenin görme
diği veya göremeyeceği yerlerde ayıplamanın 
etkileri çok zayıftır. Buna karşılık şayet fertte 
dinî inanç varsa o istisnasız her yerde manevî 
bir kontrolün altındadır. Din bütün fertlerin 
yanma rüşvet almaz, iltimas yapmaz bir polis 
kor. Bu duruma göre diyebiliriz ki, toplumun 
huzuru kanunlar, gelenekler ve din duygularını 
fertler üzerinde paralel etkiler yapması İle 
mümkündür. Din ile politika arasındaki ilişki
ler tarih boyunca bâzı safhalar geçirmiştir. Di
nin politikaya hâkim olduğu devirlerde zümre
ler arasındaki politik, ekonomik ve sosyal çekiş
meler zaman zaman din ve mezhep kisvesine bü
rünmüş sadece belli kişileri ve zümreleri ilgi
lendiren bu çekişmeler dinî bir hüviyet kazan
dırılarak politika sahnesine sunulmuştur. Böy
lece dinî bir mahiyet kazanan çekişmeler dine 
bağlı kitleleri parçalamış, bölmüştür. Politika
nın elinde bir alet olarak kullanıldığı zaman din 
ulviyetini ve kişiliğini yitirmiştir. Günlük poli
tikada taraf tutarak bâzı hırslı politikacıların 
emrine giren birtakım din görevlileri dünya ni
metlerini imanlarına tercih etmişler, hattâ bâ
zıları zulme fetva vermekten çekinmemişlerdir. 
Dinin temel ilkesinden olan ihlâs yerini riyaya 
terk etmiştir. Politik çekişmelerin ve istismar
ların dışında tutulduğu devirlerde ise din, fert-
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ler ve toplumlara huzur sağlayan bir ortam için 
zemin hazırlamış faziletlere kaynaklık etmiş, 
iyilik ve doğruluk duygularını beslemiştir/Yur
dumuzda dinin politika çekişmelerinin dışında 
tutulması için sarf edilen gayretler Cumhuriyet
ten sonra büyük bir hız kazanmıştır. Rahmetli 
Büyük Atatürk'ün bu hususlardaki gayretleri 
tarihçe malûmdur. Bu gayretler olumlu etkile
rini kısa zamanda göstermiş, mezhep mücadele
leri ortadan kalkmış, mezhep farkları adeta unu
tulmuştur. Bu hayırlı gidiş özellikle çok partili 
düzene gidildikten sonra siyasî baskı grupları
nın etkisi altında önce yavaşlamış, sonra tersi
ne bir akım başlamıştır. Bâzı çevreler memle
ket menfaatlerini bir kenara iterek şahsî çıkar
larını, din istismarında görmüşler, zümre men
faatleri halkın huzuruna din ve mezhep hüviye
tine büründürülerek çıkarılmıştır. Atatürk'ün 
yolunu kendine tek yol olarak seçen Cumhuri
yetçi Parti lâik devlet düzeninin millî bütün
lüğümüz, toplum huzuru ve dine gösterilmesi 
gerekli bütün saygı bakımından en isabetli dü
zen olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple Anaya
samızın 2 nci maddesinde Devletimizin temel il
kelerinden olan lâiklik ilkesinin tam olarak uy
gulanmasını zarurî buluyoruz. Bizim lâiklik an
layışımız, Anayasamızın 19 ncu maddesinde açık
landığı veçhile, ferdin vicdan hürriyetine say
gılı, her türlü din aleyhtarlığını reddeden ve 
dini ve din duygularını ulvî mertebesinde tutan 
bir anlayıştır. Cumhuriyetçi Parti Grupumuzun 
din ve lâiklik üzerindeki görüşlerini bu şekilde 
özetledikten sonra, şimdi de Diyanet İşlerinin 
yönetimi ve bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

1966 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Gö
revleri hakkındaki Kanunda Başkanlığın en 
büyük karar ve danışma organı olarak tarif edi
len Din İşleri Yüksek Kurulu seçimleri uzun za
mandan beri yapılmamıştır. Başkanlık bu ku
rulun çok değerli hizmetlerinden mahrum ola
rak çalışmaktadır. Gerekli ise kanununa geçici 
bir madde eklenilmek suretiyle seçimler en kısa 
zamanda yapılmalıdır. Din görevlilerimizin yurt 
içinde ve yurt dışında eğitilmeleri için son za
manlarda sarf edilen gayretleri takdirle karşı
lıyoruz. Bu gayretlerin devam ettirilmesinde 
millet ve memleketimiz için büyük faydalar 
vardır. 

Temas edeceğimiz konulardan biri de dinî 
yayınlardır. 12 Mart 1971'den sonra Diyanet İş
leri Başkanlığı yayınlarında büyük artışlar gö
rüldüğünü memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
Bundan dolayı kıvancımız sonsuzdur. Ancak, 
din yayınları döner sermaye ile kısıtlıdır. Bu 
sermayenin artırılmasını faydalı buluyoruz. Bâ
zı sorumsuz ve yetkisiz kişilerce hazırlanan ve 
köylere kadar gönderilen yayınların yerini Di
yanet îşlerince hazırlanan yayınların almasında 
ve bu yayınların bu uzak yurt köşelerine kadar 
yollanmasında millî birlik ve huzur bakımından 
büyük yararlar mevcudolduğu kanısındayız. 

12 Marttan sonra 25 müftüye ve 10 vaize 
4 ncü dereceden kadro verilmiştir. Bunu şük
ranla müşahede ettiğimizi arz etmek istiyoruz. 
Şimdiye kadar din adamlarına, bu şekilde de
ğerli ve geçim imkânları geniş olan kadrolar 
tahsisi yapılmamıştı. Bu kadroların çoğu mah
rumiyet bölgelerine tahsis edilmiştir. Bu kad
roları tahsis edenleri, bu hizmetleri ifa edenleri 
şükranla yadetmeyi bir vazife sayarız. Bu sa
yede meselâ, Hakkâriye Cumhuriyet tarihimiz
de ilk defa olarak yüksek olkull mezunu bir 
müftü gönderilebilımdışitir. Bundan duyduğumuz 
memnuniyeti bilhassa belirtmek isteriz. Bu kad
roların artırılmasında ve .mahrumiyet bölgele
rine tahsisinde büyük faydalar gördüğümüzü 
arz etaeyi ve zabıtlara geçirtmeyi vazife cayı
yoruz, 

Köylerimizin önemli bir kısmında kadrolu 
imıam bulunmadığı malûmudur. Bu durumu 
giderilmek için 633 sayılı Kamun her yıl 2 bin 
kadro verilmesini hükme bağlamıştı. Buna rağ
men geçen yılda ve bu yılda 'bu kadroların 
bütçeye 'konulmamış olduğunu üztüntü ile karşı
lıyoruz. Bu kadroların verilmesi gereğine inanı
yoruz. İnanıyoruz ki, köyler'imizde vaziffe gören 
din görevlileri, sıkıntı içerisinde ve zaten az 
gelişimiişOik içerisinde geçimini zor temin eden 
köylülerin üzerinde bir de bunların geçiminin 
teımiin'i cihetine gidilmesi çabasının içerisinde 
bulunduruflmasma vasat hazırlanmamış olsun. 

Söz bu noktaya gelmişken, bu .konuda bir 
hususu daha arz 'etmeyi faydalı buluyoruz. İmam. 
kadrolarının köylere tahsisinde son zamanlara 
'kadar, yakın zamanlara kadar huzursuzıluklar, 
rahatsızlıklar olmuş, iltimaslar yapılmıştı' ve bu 
kadroların tahsisinde kıstaslara riayet edilme-
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misti. 12 Mart'tan sonra bu konuya uygun bir 
çözüm getirilmiştir. İmamların köylere tahsisi 
objektif esaslara bağlanmış, bu esaslara göre 
illere tahsis edilen imam kadrolarının köylere 
dağıtımı i lerde kurulan komisyonlarca yapıl
mıştır ve bu komisyonlara bu görev tevdi edil
miş. bulunmaktadır. Bu usulün devamında Tür-
kiiyemizin geleceği bakımından büyük faydalar 
gördüğümüzü arz etmek isteriz. 

Üzerinde durmak istediğimiz konulardan bi
risi de vekil imamı - hatipler mevzuudur. Sayı
ları 12 bini aşan ve çok ehliyetli, büyük bir fe
ragatle görev yapan bu din görevlileri maale
sef görev emniyetinden mıahrum'durlar. Kendile
rine hiç bir sosyal emniyet, sosyal güvenlik, 
sosyal garanti de tanınmamıştır. Bu durumun 
süratle düzeltilmesini Hükümetimizden rica edi
yoruz. 

Düzeltilmesini istirham 'edeceğimiz hususlar
dan 'birisi de (İS) cetvelinde geçen hizmetler ko
nusudur. İmam ve müezzinlerin (S) cetvelinde 
geçen hizmetlerinin sadece bir kısmı değerlen
dirilmiş, müftü ve vaizlerin bu cetvelde geçen 
hizmetleri hiç değerlendirilmemiştir ve nazarı 
itilbare alınmamıştır. Bu hizımetlerin tamtamımın 
değerlendirrlmıesi geniş 'bir huzursuzluğu orta
dan kaldıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkan
lığı bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Parti Grupu 
adına düşündüklerimizi kısaca arz etmiş bulu
nuyorum. Cumhuriyetçi Partinin dine saygılı, 
din ile Devlet işlerini ayıran bir parti olarak 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi hakkındaki 
görüşlerini saptadığını bir kere daha tekrarla-
mıayı faydalı buluruz. Tetkik ettiğimiz 1973 yı
lı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi program 
ve performans bütçe esaslarına göre hazırlan
mış, ancak yukarıda da arz ettiğimiz gibi, geçen 
yıil da yapıldığı giıbi, 2 bin kadro bu Başkanlığa 
verilmemiş, Başkanlık bundan ımahrumı bırakıl
mıştır. Bu bakımdan Hükümetten yıl içinde bu 
imkânı sağlamasını temenni ettiğimizi bir kere 
daha hatırlatır, arz eder, talep eder; Cumhuri
yetçi Parti Grupu adına Diyanet İşleri Başkan
lığı Bütçesinin millet ve memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, saygılar su
narız-

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına sa
yın Ali İhsan Ulubahşi, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ALİ 
İHSAN ULUBAHŞİ (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi 
hakkında A. P.'nin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Bu vesile ile Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. 

Muhterem milletvekilleri, 19 Aralık 1972 ta
rihinde televizyon başında bulunanlar, Apollo 
17 mürettebatının dünyaya dönüşerini heyecan
la seyrediyorlardı. Astronotlar kendilerini bek
leyen gemiye getirilir getirilmez, hemen Türkiye 
saatiyle 22,20'de bu başarılı dönüş münasebetiyle 
dinî merasim yapıldığını seyirciler gördüler. 
Dinî merasimi bir rahip idare ediyordu. Bu 
olay bize çok şey anlattı. Bir kere ilim ve tek
nik ne kadar ileri giderse gitsin, insan oğlunun 
dinden vazgeçemediği bu merasimle âdeta temsil 
edildi. İleri bir Batı medeniyeti toplumunun 
dinî merasim yapmayı tabiî saydığını görmüş 
olduk. Gemideki senatörler ve yüksek rütbeli 
subaylar, huzursuzluğa düşmeden merasime ka
tıldılar ve bundan dolayı tedirgin edilmediler. 
Lâikliğin çiğnendiği, dinin politikaya alet edil
diği, gericiliğe taviz verildiği yolunda saldırılar 
olmadı. Televizyon seyircilerinden bir çoğu, biz
de olsaydı bâzı kimseler, ay yolculuğunu, insan
oğlunun bu büyük başarısını, astronotların sağ 
salim dünyaya dönüşlerini bir tarafa iter, lâik
liğin çiğnendiği, dinin politikaya âlet edildiği ve 
gericiliğe tâviz verildiği hususunda tartışmalar 
açardı, diye düşünmekten kendilerini alamadı
lar. 

Muhterem milletvekilleri, orada neden öyle 
de, burada neden böyle? Din konusu, ülkemizde 
daima tedirginlik doğuran konuların başlıcala-
rmdan biri olmuştur. Bu konuda bir anlaşma 
olmadıkça, toplumumuzu istikrarlı bir huzurun 
içinde görebileceğimizi söyleyemeyiz. 

Aziz arkadaşlarım; iktisadî kalkınma hare
keti, gelişmekte olan ülkelerin iç politikalarında 
en önemli meselelerinden biridir. Çağımızda ik
tisadî kalkınma, kudret ve refah demektir. Kal
kınmış ülkelerin askerî ve siyasî bakımlardan 
daha kudretli olduğu ve bu ülkelerde yaşayan 
insanların çok yüksek hayat seviyesine eriştik
leri bir gerçektir. Gelişmekte olan ülkeler halkı 
ise, kudret sahibi olmak ve refaha kavuşmak 
için şiddetli bir arzunun ve görülmemiş bir sa-
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bırsızlığm içindedir. Bu arzu ve sabırsızlığın 
doğurduğu bunalım yüzünden böyle toplumlar
da çeşitli akımlar peyda olur. Bunların sözcü
lüğünü yapan bâzı aydınlar, kendilerine fır
sat verilse dünyayı düzeltecek Asa'yı Musa'yı 
ellerinde taşıdıklarını sanarak kendi saplantıla
rı dışındaki her şeye, her değere saldırırlar. Tür
kiye'mizde de böyle olmakta, bizdeki bâzı aydın
ların suçlama hedeflerinin başlıcalarından biri
ni din teşkil etmektedir. Bunlara göre, kalkın
mamızı milletimizin Müslüman oluşu engellemiş
tir. O kadar ki, kalkmmayışımızı, İslâmiyet ha
ram ettiği için Müslüman halkın şarap içmeyi-
şine bağlamak gibi işi çok basite ve ucuz izaha 
indirenler görülmüştür. 

Islâmiyetin iktisadî kalkınmamızı engelledi
ğini iddia edenlerin delilleri nedir? Bu iddia
nın sahipleri, Islâmiyetin kaynaklarından ik
tisadî kalkınmayı engelleyen bir hüküm göster
memekte, sadece bizim kendi görüşlerince bu
günkü iktisadî kifayetsizliğimizi ve diğer Müs
lüman ülkelerin şimdiki durumlarını delil ola
rak ileri sürmektedirler. Burada şu suali sor
mak lâzımgelir: İnanç sistemlerinin kalkınma
daki rolü nedir? İslâm ülkelerinin dışında ka
lan insanların çoğu Hiristiyandır ve bunların 
iktisadî seviyeleri birbirinden farklıdır. Kuzey 
Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve bâzı 
Afrika ülkelerinin halkı Hiristiyan oldukları 
halde, iktisadî kudret bakımından aralarında öl
çüsüz farklar vardır. Bu vaziyete göre hangi 
ölçüyü kullanacağız? Kuzey Amerika halkına 
bakarak, Hiristiyanlık kalkınmanın anahtarı
dır mı diyeceğiz, yoksa Güney Amerika mil
letlerine bakarak Hiristiyanlık kalkınmayı ön
ler hükmüne mi varacağız? İktisadî gelişme 
bir dine mensubiyetle ölçülseydi, bütün hırıs-
tiyanlarm gelişme seviyelerinin aynı,, yani ya 
Kuzey Amerika'ya veya Güney Amerika'ya 
eşit olması gerekirdi. Gerçek ise, böyle değil
dir. Komünist ülkelerin de iktisadî seviyeleri 
birbirinden ayrıdır. İktisadî hayata yer ve
ren inanç slistemleri genel kaideler koyar; fa
kat kalkınmayı bizzat temin etmez veya kal
kınmaya bizzat engel olmaz., 

Muhterem milletvekilleri, dinimizin kalkın
mayı engellediği yolundaki iddialarıın geçer
lik kazanabilmesi için, Islâmiyetdn iktisadî ha
yatı yasaklamış olması gerekirdi. Ruhla madde 

arasında denge kuran dinimiz, iktisadî hayatı 
yasaklamamış, aksine iktisadî hayata yer ver
miştir. İşte bu hususta Kur'an-ı Kerim'in hü-
Ikümleıinden biri: «O Allah'tır ki, sizin istifa
deniz için arzı uysal kıldı. O halde, arzın sırt
larında yürüyün de Allah'ın rızkından yeyin.ı» 
ve Kur'anın diğer bir hükmü: «... Denizi buy
ruğunuz altına veren Allah'tır. Göklerde olan
ları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz 
altına vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen 
kimseler için dersler vardır...:» Yine bir Kur'an 
hükmü: «İnsan ancak çalıştığının semeresini 
görür.» Başka bir ayette de; «Düşmandan üs-
itün kuvvet ve vasıtalara» sahip olmamız emre
dilir. 

Bu hükümlerden anlıyoruz ki, İslâmiyet, ik
tisadî hayata sadece cevaz vermekle kalmıyor, 
ayrıca hem iktisadî gelişmeyi teşvik ediyor, 
hem de bunun yolunun insan çalışmasından 
geçtiğini belirtiyor. Böylece dinimizin kalkın
mayı engelleyici nitelikte olduğu hususundaki 
iddiaların bizzat Kur'an hükümleriyle çürü
tüldüğünü görüyoruz. Esasen bu çekiştirmeler, 
kalkınmamıza bir fayda da getirmemiştir. Çün
kü kalkınma, sadece teknik yönü olan bir iş 
değildir. Kalkınmanın temeli insandır. Kal
kınma halkın katılmasıyle olur. Halkın katıl
ması ise, ortak amaçların varlığını gerektirir. 
Ortak inançlar, insanları ortak amaçlara yö
neltir. Şu halde, ortak inançlar kalkınma se
ferberliğinde bir güç kaynağıdır. Milletimiziaı 
büyük çoğunluğunun aynı inançlara sahip oluşu 
millî ekonomimizi kalkındırmada, insanî kay-
kaynakları harekete geçirme bakımından bü
yük bir imkân meydana getirmektedir. Akıl
lı yol, bu imkânı bir kenara bırakmak değil
dir. Dinin kalkınmaya engel olduğu iddiala
rının kalkınmamıza müspet bir katkısı düşü
nülemez. Aksine bu iddialar halkm moralini 
bozar, şevkini kırar ve aydın - halk ikiliği mey
dana getirerek, aydnıların öncü rolüuü azal
tır. Bu konuda uygulamadan müspet bir ör-
^ek vermek istiyoruz. Örn>"k, Türkiye Orta 
- Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün 1972 yılı 
sonlarında yayınladığı (Uygulamada toplum 
kalkınması1: Altınözü pilot projesi) isimli kita-
ibm 105 nci sayfasından alınmıştır. Örneği tak
dim ediyorum: «Bilindiği üzere, kalkınmanın 
çekirdeği birliğin gücündedir. Halk içerisin-
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de öncelikle ve güzellikle bu ruh yaratılmadan 
işe başlanırsa, bizi hayal kırıklığı bekler. 

Altınözü çalışmalarında öncelikle bu yol 
üzerinde durulmuştur. Bu bakımdan halk ara
sında birliğin temin edilmesi oldukça zaman 
almıştır. Bu konuda bazen ümitsizliğe kadar 
gidilip, dönülmüştür. Buna rağmen, ilçe top
lum kalkınması ekibi bu yolda çok inançlı 
ve devamlı mücadele etmiştir. Neticede bunun 
nasıl sağlanacağını öğrenmiştir. 

İlçe toplum kalkınması kurulu, halk ara
sındaki birlik ruhunu din adamlarımın önderli
ğinde 'kapanmıştır. Çalışmalar göstermiştir ki, 
memurlara karşı halkm hatır için sözde «Evet»-
leri netice vermiyor. Halk % 9:0 imamların sö
zü ile hareket etmektedir. İşte bu gerçek kar
şısında imamlardan yardım istenmiştir. Bu
nun için ilçe kurulu imamlara sözle değil, 
kalple el uzatmıştır. Onları her yerde dava
ları ile onurlandırmaya ve onları özel eğitim
le yetiştirmeye büyük gayret göstermiştir. 

İlçe ekibi, imam seminerinde halka aktar
mak istedikleri imamlara aktarmışlardır. Bu 
seminerler sonucunda davaya inanan imam
lar aldıkları fikirleri halka yaymaya ve do-
lasıyle hakkı hazırlamaya başlamışlardır.» 

Bu güzel örnek karşısında fazla söz söy
lemeye lüzum görmüyor ve aıydmlarımıızı bu 
örnek üzerinde düşünmeye çağırıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; tek başına mad
dî kudret ve refahın toplumları mutlu kılma
dığı, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkele
rin tecrübelerinden anlaşılmaktadır. Almanya, 
İngiltere, Fransa, Amerika gibi gelişmiş ül
kelerde ve bir çok az gelişmiş ülkelerde ger
ginlikler, huzursuzluklar, buhranlar olagel
mektedir. Dinin resmen yasak olduğu komü
nist ülkeler, bu vakuanm dışında değildir. 
Macaristan, Polonya, Yugoslavya, Çekoslavak-
ya, bedeli kanla ödenen maceralar geçirdi. Rus
ya'dan yeraltı sesleri kulaklarımıza gelmekte
dir. Ifızıl Çin kaynayıp duruyor. Hani, toplum
ların mutluluğu 1 Kısaca, dünyamız tedirgin
dir. Bu bunalımların • kaynağında, insanın ru
hî yönünün ihmal edilmesi yatmaktadır. Çün
kü insan, sadece ekonomik ihtiyaçları olan 
bir yaratık değil, ruhî yönü ve ihtiyaçları da 
olan bir bütündür. Yalnız ekonomik ihtiyaçla
rı doyuruyor, ruhî ihtiyaçları giderilm'eyen 

insanın, dengesi bozulacaktır. Bozulan denge-
; nin topluma inikas etmemesi mümkün değildir. 

Her iki ihtiyacı dengede tutulup karşılandı-
I ğı nispette fert ve toplum ancak mutluluğa 
I kavuşabilir. Ruh beslenmesini yapacak unsur-
1 lardan birisi ise dindir. İslâm dini, ahlâkî hü-
: 'kimileriyle ferdi, kötülüklerden arınmaya, iyi

ye, güzele ve faydalıya yöneltir. Ruhen eğitir. 
Dinimizin bu iyileştirici rolünden yararlan
mamak için bir selbep yoktur. 

İslâmiyet, mensuplarını iyiliğe emretmek 
ve kötülüğü menetmekle mükellef kılmıştır. 
İnsanların maddî ve ruhî ihtiyaçlarını den
gede tutar. Fertlere haklar tanır, fakat onla-

I rı başı boş bırakmaz; başkalarına zarar ver-
i memekle kayıtlar. Bir hadis-i şerifte: «Karşı

lıklı dostluk ve esirgeme hususunda mümin-
; lerin durumu tek bir vücut misâlidir. Onun 
| bur uzvu ağrıdığı) zaman ateş ve uykusuzluk

la vücudun diğer kısımları bu ıstıraptan ha
berdar olurlar.» denilmektedir. Böylece İslâ
miyet, ferdi de, toplumu da inkâr etmez, bun
ları ahenkleştirir. İslama göre, tarım, ticaret, 
sanat, işçilik ve benzeri yollarla kazanmak, 
malını artırmak mubah, ihtikâr aşırı kazanç
la satış, israf yasalktıır. Yani, ferdî mülkiyet 
kalbul edilmiş, fakat kazanma tarzı sınırlan
mış, kullanılması ise ferdin hudutsuz istekle
rine bırakılmıştır. Âcizler ve fakirlerin göze
tilmesi, Devletin ve zenginlerin görevlidir. Bu 
tedbirleriyle islâmiyet bir tarafta kendi ma
lından korkan zenginler, diğer tarafta bu zen
ginlere nefret hissiyle bakan kişiler türet
mez. Bu tedlbirleriyle dinimiz, sınıflar ara
sında uçurumun doğmasuna engel olur, top
lumda karşılıklı anlayış, çatışmasız ve huzur 
içinde bir arada yaşama duygularını gelişti
rir. Toplumumuzu bu imkânlardan yararlan
dırmak varken, dinî değerleri tartışma konu
su yapmanın bir faydası olduğumu söyleme
ye imkân yoktur, Toplumumuzun kısır tartış
malar yüzünden daima tedirgin kalmasını is-
tiyenler fayda umar bundan. Dinimize saldı
ranların başında komünist ideolojiye bağla
nanlar gelmektedir. Bir kere komünüz m dini 
kalbul etmez, islâmiyet ise, komünizmi temel
den reddeder. Ayrıca, komünistler Türkiye' 
mizde son yıllarda denenen komünizm hare
ketini başarısızlığa uğra tan etkenlerden biri 
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olarak kalkınmamızın dine bağlılıklarını gör
mektedirler. Toplumumuzu, yıkmaya yönelen 
'bu hareketin başarı şansı, büyük ölçüde mil
lî bünyemizin sağlam ve zayıf oluşuna bağ
lıydı. Millî bünyemizin sağlamlığı, harekete 
gelişme ortamı vermedi. Yıkıcı harekette Türk 
halkımın sempatisini kazanma ve halkı hare
kete sürükleme teşebbüsleri başarısız kaldı. 
Bu sebeple komünistlerin faaliyetleıli halk
tan kopmuş küçük grupların denemelerinden 
öteye geçemedi. Bunda, Türk halkının dinî 
inançlarına bağlılığının da büyük payı oldu
ğunu belirtmek isteriz. 

Fakat, gelecekte ıbir şey olmaz, rahatımı
za bakalım demeye de getiriyoruz. Nitekim, 
Ankara'da yapılan son örfî idare brifinginde, 
aşırı solun sağ cephe içine sızma gayretinde 
olduğu bildirilmiştir. Hemen söyleyelim ki, 
komünizmi esasından reddeden dinimizlin hü
kümleri böyle bir sızmaya sımsıkı kapalıdır. 
Daha evvel arz ettiğimiz üzere, halkımızın 
dinî hisleri komünist faaliyetin genişlemeden 
dar bir sahada kalmasında büyük bir rol 
oynamıştır. Ancak, bâzı kişilerin safiyetlerin
den istifade teşebbüsleri olablilir. Sızmayı ön
lemenin yolu, toplumu aydınlatmaktır. 

Muhterem milletvekilleri, tarihte, bir inan
ca bağlanmayan insan topluluğunun varlığı
na örnek verilemez, insan, inanma ihtiyacını 
yaradılışında taşır. Geçen bütçe konuşmamız
da belirttliği'miz üzere, Allah'ı inkâr eden, dini 
afyon sayan komünizm bile, varlığını sür
dürebilmek, taraftarlarını bağlı tutabilmek ve 
harekete geçirebilmek için, kendini bir inanç 
sistemi haline getlirmiıştir. 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, Türki
ye'de din konusu daima halkla bir Ikısım aydın 
arasında tedirginliklere sebep olmuştur. Bu 
tedirginliklenin politik buhranlara dahi kat
kısı vardır. Konu, hassas konu niteliğini mu
hafaza etmektedir. Müşterek kabullere bağ
lanmadıkça da tedirginlik eksik olmayacaktır. 
Objektif olarak mesele şudur : 

Halkımız, dininin bir kısım aydınlarca hor 
görüldüğü kanaatündedir ve hu konuda kendi
ni rahat hissetmemektedir. Aydınlarımızdan 
bâzıları ise irtica endişesi içindedir. Kabahat
li aramak yerine, çözüm yolu aramalıyız. Mil
letimizin büyük çoğunluğunun Müslüman .ol

duğu ve dinî inançlarının etkisi altımda kaldı
ğı bir vakıadır. Aşırı solun sızmak istemesi, 
de, îslâmî inançların toplum hayatımızda bü
yük tesiri olduğunu gösteren başka bir delili
dir. Ayrıca bu hususta kanunî deliller de var
dır. Nitelkim, Anayasamız 19 ncu maddesinde 
din gerçeğini tespit gibi, yine Anayasamızın 
154 n'cü maddesiyle Diyanet işleri Başkanlığı
nı genel idare içine almış ve bu maddenin işa
retiyle 1 nci maddesinde anagörevi «islâm 
dininin inançları, ibadet ve ahlâk esaslariyle 
'ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplu
mu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek» 
olarak gösterilen 633 sayılı Diyanet isteri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri Kanunu çıkartıl
mıştır. 

Böylece, tarihî, sosyal ve kanunî olan din 
gerçeğini görmezliğe gelsek, millet dinî inanç-

• larını bırakacak ve bu inançların etkisi dışına 
çıkacak mı? 

Yukardaki delillere dayanarak aklın bu 
suale vereceği cevap hayırdır. 

Meseleye bu gerçeği kalbulden eğilen aydın, 
dinimizde korkulacak, utanılacak bir şey olma
dığını da görecek, dinden gelen endişelerinden 
kurtulacak, hem de fert olarak kendini tamam
layacaktır. Bu takdirde halkımızın da aydın
ca hor görülme ve aydından kaçınma hissinden 
sıyrılması mümkün olacaktır. Aydın - halk iki
liği yerine aydın halk kaynaşması, halk aydım 
küsüşmesi yerine aydın önderliğimin kabul gör
mesi, bu konunun doğurduğu tedirginliklerin 
gündemden çıkması Türk toplumunun büyük 
rüy asıdır. 

Mııhterem milletvekilleri, bu rüyamın ger
çekleşip gerçekleşmemesi, esas itibariyle eği
time bağlıdır. 

Devamlı surette bilgi üretilen çağımızda 
hiç kimse, her konuya ait bilgileri bizzat te
mliki edemeyeceğine göre, ister istemez, ken
dini ilgilendiren konuda bilgili zannettiği ki
şilerin kendisine söylediklerine inanacaktır. 
Eğer, otorite kabul edilen şahıs doğru bilgi ver-
mişse, ferdin aldığı bilgi doğru ve bu bilgiye 
dayanılan davranış faydalı, eğer yanlış bilgi 
vermişse, ferdin aldığı bilgi yanlış ve bu bil
giye dayanan davranış da zararlı olacaktır. 
Bu kaideyi din sahasına uyguladığımızda du
rum şöyle olur : 
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Nüfusumuzun artmakta olduğunu ve hız
la gelişen ülkemizin yeni meseleler karşısında 
bulunduğunu da gözönünde tutarak toplumu
muzun dinî ihtiyaçlarını samimî ve iyi yetüşmiş 
din adamları yoluyle giderme imkânlarını ar-
tırmazsak, toplum mutlaka bu ihtiyacını tat
min çaresi arıyacağma göre, saha kendini din 
bilgini gösterenlere kalacaktır. Bu takdirde, 
toplumun bu adamların kendine dinde var di
ye gösterdiğine inanması kaçınılmaz olur. Ne
ticede ne aydın sızlanması diner, ne de halk 
memnuniyetsizliği biter ve aydın - halk ibütün-
leşmemesinden doğan ıstıraplarımız sürüp gi
der. Aydına da, halka da vereceği olan iyi ye
tişmiş din adamlarının ise, aydın - halk kay
naşmasının temJininde çok tesirli rolü olaca
ğı muhakkaktır. Bu konuda son sözü, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı din eğitimi özel ko
misyonuna söyletmek istiyoruz. Bu komisyon, 
raporunda diyor ki : 

«Her yurttaşa, her kademede müsait şart
lar içinde eğitim imkânları hazırlamakla yü
kümlü olan Devlet, sosyal talepleri bu yüzden, 
hem fert mutluluğu, hem de toplumun gelece
ği bakımından, ele almaya mecburdur. 

Millî Eğitim, bir temel felsefeye dayanma
dıkça etken olamaz. Eğitim felsefesi ise toplu
mun genel hayat felsefesine, hayat görüşüne, 
millî değerlerine dayanacaktır. Sistemler ancak 
o takdirde millî olabilirler. 

Din eğitimi, sosyal bir sorumluluk ve ancak 
«yarın endişesi» ile hallolabilir. Din eğitimi, bu 
sorunu çözebilecek, millî birlik ve beraberlik 
problemini halledebilecek, ferde şahsiyetini ka
zandırabilecek en kuvvetli etkendir. Bütün hür 
dünyada olduğu gibi memleketimizde de din eği
timine Devletçe eğilmek önüne geçilmez bir zo
runluluktur.» 

Muhterem milletvekilleri, Diyanet İşleri 
Başkanvekili Sayın Lütfi Doğan'm görevinden 
almış tarzının üzücü bir üslûpta olduğuna işa
ret etmek isterim. Basından öğrendiğimize göre, 
Sayın Lütfi Doğan, vekâlet görevinden alındığı 
sırada, kendi memleketinde protokol bakımın
dan mühim yeri olan Senegal Müftüsünü ağır
lamak vazifesiyle meşgul bulunuyordu. Sayın 
Lütfi Doğan'ın böyle bir vazifeyi ifa sırasında 
görevinden alınması, kamuoyunu incitmiştir. 
Keza, Sayın Lütfi Doğan, Başkanvekilliği göre

vinden alındıktan sonra, aslî görevi olan 3 ncü 
derece kadrolu Araştırma, Plân ve Bütçe Baş-
müşavirliğinde de bırakılmamış, 8 nci derece 
kadrolu Ankara Vaizliğine atanmıştır. Din teş
kilâtının en üst makamında görev veren bir za
tın bu kadar ağır bir muameleye mâruz bırakıl
masını çok üzücü bulmaktayız. 

Başkanlığa asaleten tayin edilen yeni Diya
net İşleri Başkanı Sayın Dr. Lütfi Doğan'm 
atanma tarzına gelince: Tespit edildiğine göre, 
S'ayıın D,r. Lütfi Doğam, bir dliınî yüksek (tahsil fku-
numunldian mezun dıeğiMir. Dü ve Tiarfilh. - Coğraf
ya Fakültesi mezunudur. Halbuki 633 sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Kanununun 22 nci maddesinde başkanın dinî 
yüksek tahsil kurumundan mezun olması öngö
rülmüştür. Yüce Senatoda Sayın Adalet Parti
si Sözcüsüne, Sayın Bakanın bu konuda; «Diya
net İşleri Başkanı Sayın Dr. Lütfi Doğan Diya
net İşleri Başkanı olmadan önce aynı kuruluşta 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi idi. Din İşleri 
Yüksek Kurulu Üyeliği ile Diyanet İşleri Baş
kanlığı için, 633 sayılı Kanunda tespit edilen 
nitelik aynı niteliktir. Kendisi Din İşleri Yük
sek Kurulu Üyesi olduğuna göre, yeni tayinde 
bir kanunsuzluk yoktur.» diye cevap vermiştir. 

Halbuki, Sayın Dr. Lütfi Doğan, Din İşleri 
Yüksek Kurulu Üyeliğini bu Kurula tayin için 
633 sayılı Kanunun öngördüğü nitelikleri taşı
dığı için değil, 633 sayılı Kanundan önce Din 
İşleri Yüksek Kurulunun muadili olan Müşave
re ve Dinî Eserleri İnceleme Kurulu Üyesi bu
lunduğu için Danıştay'dan aldığı kararla ve 
müktesep hak olarak muhafaza etmiştir. Mükte
sep hakların aynı görev için yeterli olacağı, bir 
başka görev için geçerli olmayacağı, hassaten 
bu görevin müktesep hak olan görevden daha 
üst derecede bir görev için yeterli olamayaca
ğı bir kaidedir. Nitekim, 633 sayılı Kanunla 
nuüfktıesıep haik yoluylla valiz olmuş, Klikolkıul nuezu-
nu vaizlerin, 633 sayılı Kanunun yürürlüğün
den sonra bir idarî görev olan müftülüklere 
atanamayacakları, o zaman Sayın Dr. Lütfi Do
ğan'm da müktesep haklı üyesi bulunduğu Din 
İşleri Yüksek Kurulu kararıyla hükme bağlan
mıştır. 

Bu konuda birisi için kanunsuz sayılan bir 
halin, başkası için kanuna uygun sayılması ve 
hele bu tasarrufun Diyanet İşleri Başkanlığı gi-
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b iyüce bir makam üzerinde olması, gerek Teş-
.kilât mensuplarını, gerekse kamuoyunu incit-
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bütçesini görüştüğümüz Diyanet İşleri Baş

kanlığı, Anayasamızın 154 neü maddesine göre 
genel idare içinde yer almış ve yine bu madde
nin işaretiyle göreviyle özel kanunda gösteril
miştir. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Kanununun 1 nci maddesine 
göre, Başkanlığın anagörevi «İslam dininin 
inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işle
ri yürütmek, din konus-unda toplumu aydınla* 
mak ve ibadet yerlerini yönetmek» tir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının kanunla veri
len bu görevlerini kemaliyle yerine getirebilme
si için İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esas
larını iyi bilen ve toplumu aydınlatacak nitelik
te yetişmiş din adamlarına sahip olması gerek
tiği bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Bu ni
telikteki din adamları okuldan geleceğine göre 
din adamı yetiştiren okullardaki öğretim ve 
eğitim sisteminin amaca uygun kalitede olması 
gereklidir. 

Din adamları devamlı hizmet-içi eğitimden 
faydalanmalıdır. Başkanlığın bu konuda geç
miş hizmetlerini takdirle karşılamakla beraber, 
hizmet içi eğitim programlarının daha da geliş
tirilmesini, bunun için gerekli imkânların sağ
lanmasını temenni ediyoruz. 

Başkanlığın kendisine, 633 sayılı Kanunla 
verilen din konusunda toplumu aydınlatma gö
revini yapabilmesi için, haberleşme vasıtaların
dan faydalanma imkânına kavuşturulması lâ
zımdır. 

Din görevlileri, camilerimizde hutbe ve vaaz-
lerle toplumumuzu aydınlatmaktadırlar. 

Ancak, 633 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin (b) bendiyle verilen «İbadethanelerin için
de ve dışında toplumu din konusunda aydınlat
mak için gerekli işleri yapmak; bu gaye ile tek
nik araç ve imkânlardan faydalanmak» görevi
nin icabı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının 
radyo ve televizyondan yararlanmasında zaru
ret vardır. Radyoda dinî yayınlar yapılmakta 
ise de, Diyanet İşleri Başkanlığıyle işbirliğine 
gidilmediğinden yeterli olmamaktadır. Televiz
yonda ise dinî yayınlara yer verilmemektedir. 
Aşırı sola karşı çok uyanık bulunmamız ve mil-
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lî birliğimizi kuvvetlendirmemiz için her zaman
dan daha hassas olmamız gereken, içinde yaşa
dığımız bugünlerde, toplumumuzun radyo ve te
levizyonla yapılacak dinî yayınlarla aydmla-
tılmaması cidden bir kayıptır. 

Türk basınının da, toplumumuzun dinî ko
nularda samimî surette aydınlatma hususunda 
kendine düşeni yapacağını bekliyor ve umuyo
ruz. 

İlmî seviyede, halka, gençlere ve çocuklara 
hitabedecek şekilde olmak üzere yeterli neşri
yat yapabilmesi için Başkanlığın döner serma
yesinin takviyesi lüzumuna kaniiz. 

Yabancı ülkelerde bulunan Türk işçilerinin 
ve vatandaşlarının dinî eğitimi için daha çok 
din görevlisi gönderilmesi gerekir. 

Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan ödenek
lerin çok kifayetsiz olduğunu belirtmek is tem. 

Köylerimizin imam ücreti ödemede karşılaş
tığı sıkıntı ve kadrosuz köy imamlarının geçim 
zorluğu bellidir. 

Çare olarak 633 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desi gereğince her yıl köylere verilmesi öngö
rülen 2 000 imam - hatip kadrosu Meclisçe de 
kabul olunduğu ve milletin sayın mümessilleri 
tarafından ikaz edildiği halde, Hükümet tara
fından dağıtılmamıştır. Bu hareket mazur gö
rülemez. 

Vekil imam - hatiplerin de bir taraftan hiz
met içi eğitim imkânlarından faydalandırılma
larını, bir taraftan da kendilerine görev emni
yeti sağlanarak, işlerini kaybedecekleri korku
sundan kurtarılmalarını temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebe

tiyle yüce dinimizin toplumumuzdaki yerini 
tespite, bu konuda toplumda zaman zaman gö
rülen gerginliklerin kalkması ve aydm - halk 
bütünleşmesinin sağlanması yolunda katkıda 
bulunmaya, Diyanet İşleri Başkanlığının kanun
la verilen din işlerini yürütme ve toplumu ay
dınlatma görevlerini kemaliyle yapabilmesi için 
gereken şeyleri söylemeye ve Teşkilâtın ihtiyaç
larını belirtmeye çalıştık. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin Yüce 
Milletimize ve Sayın Teşkilât mensuplarına ha
yırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diler, saygıları
mı tekrarlarım. 

(AP sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Vehbi Meşhur, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA VEHBİ MEŞHUR 
(Amasya) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri, 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı Bütçe ta
sarısı üzerinde C. H. P. nin Millet Meclisi Grubu 
adına gaiplerimizi, dilek ve temennileriimizi 
arz etmek üzere yüksek huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri : 
İnsanlık, devirlerimden beri en ilkel dönem

lerde bile, insan hayatını en fazla etkileyen ve 
'asırlar boyunca beşerin anlayamayacak boyun 
eğmek zorunda kaldıkları, bir yandan da za-
tman zaman bu âlemin esrarını çözmeye yardımcı 
olacak inanç ve birtakım ilâhlar aramaktan da 
Ikendilerini alamamışlardır. 

Fert kendisini yer yüzünde hissettiği gün
den beri, insan üstü birtakım güçlerin bulun
duğunu ve onların şerlerinden kurtulup, rah
metlerine nail olmak için o manevî güce sembol 
olarak elleriyle yaptıkları mabutlarına kurban
lar kesip onları razı etmenin çarelerini ara
mışlardır. 

Adına din dediğimiz, çeşitli insan toplu
luklarına milyonlarca yıldan beri hâkim olan 
duygu, inanış ve müessese insanın bu inanış ve 
ihtiyacından doğmuştur. 

İnsanoğlu tarihi boyunca niteliğini anlaya
madığı, ama, varlığını her şeyde hissettiği ya
ratıcısını biran bile düşünmekten hali kalma
mıştır. 

Her fert kendi inanış ve anlayışına göre iba
det şekillerini uygulamaya başlamıştır. 

Ahlâk, âdet, örf ve idare sisteminde ayrın
tılı inançlara sahip olan ilkel toplumlarda bile, 
hepsinin birleştiği tek şey vardı ki : Her birisi 
diğerinin din ve inancına saygı göstermekti. 

O halde beşeriyet devrinin uğradığı itikat 
merhalesini üç kısma ayırmak yerinde olacak
tır. 

Birinci merhale : 
1. Polytheism : (Politizm) Burada ibtidaî 

Ikalbileler, birçok ilâhlara inanıyor ve hiçbiri
ni bir diğerinden küçük tutmuyor. Bütün ilâh
ların fazileti ve kerameti aynı oluyordu. Bu 
merhalede kabiledeki büyük ferdin kendisine 
göre bir ilâhı var, inandığı bir putu vardı, hat

tâ bir kabile veya toplumda ne kadar ilâh var 
ise o kabile veya toplum o derece faziletli ve 
'kıymetli sayılıyordu. Peyderpey Romalılara 
kadar gelen bu polytheism inancı, Romalılarda 
ayrı bir kalıba dökülerek yön değiştirdi. 

2. Henotheifeım (Henotizm) Bu merhalede 
ise : Birçok ilâhlar olmakla beraber, her ka
bilenin bir mabudu ve biri diğerinden üstün sa
yılabiliyordu. Kabilenin küçük fertleri kabi
le reisinin emrine uyarak onun taptığı puta 
veya mabuda tapmak zorundaydı. Kabiledeki 
büyük küçük hepsi mabudunun istediğini yeri
ne getirmekle mükellefti. 

3. Monotheism (Monofem) Burada fert 
kendi eli ile veya başka bir elle yapılan ilâh 
ve mabuda önem vermeyerek, tek bir Tanrı 
inancına sahip olur ve bir ALLAH'ı takdis et
mek fikriydi. 

Beşeriyet bu fikir deryasının çıkılmaz ba
taklıklarında yüzeıiken İlâhî Peygamberler ve 
dinler gönderildi. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ben burada diğer dinlerin tafsilâtına gir

mediğim gibi, gönderilen semavî dinlerin de 
.ayrıntılarına girmeden asıl amacımız olan, 
İslâm Dininin esasını arz etmeye çalışacağım. 

İslâmiyet öyle bir devir ve zamanda gel
miştir ki.. O zamanki hem itikat hem ibadet, hem 
de toplum ve idare sistemi tamamen değişikti. 
İtikat şekilleri taşlara, ağaçlara inanarak onlar
dan medet bekleniyordu. 

Onların bu hallerini Kur'anı Kerim bize şöy
le anlatıyor: «Bizim bunlara ibadet etmemizdeki 
soibep, bunlar bizi Allah'a yaklaştıracaklardı». 

Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar 
ve kız çocuğu olmasından utanç duyuyorlardı. 
Kur'anı Kerim'de ise: «ıSiz evlâtlarınızı nafaka
ları için öldürmeyiniz, sizi ve onları biz doyu
yoruz» 

Aile hayatı tamamen değişik bir sistemde idi, 
İslâmiyet ile hayatını Kur'anı Kerim ahkâmına 
göre tanzim etti, metağ olarak sokaklarda, 
pazarlarda satılan kadınları kurtararak ken
dilerine insanî haklarını vermiştir. 

İslâm Dini, her şeyden evvel aileyi, mülki
yeti, özgürlüğü, adalet ve iyiliği savunan yüce 
ve gerçekçi bir din olarak doğmuştur. 

Islâmiyetten evvel fakirlere tatbik edilen 
kanun hükümleri, zengine ve nüfuzlu kişilere 
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tatbik edilmiyordu. İşlenen bütün suç ve cina
yetler hemen hemen aynı hükmü gerektirirken, 
ayrıntılı hükümler uygulanıyordu. 

Halbuki İslâmiyette fakir ve zengin, zayıf 
ve kuvvetli gözetmeden işlenen suç veya cina
yette gereği olan hüküm tatbik olunmuştur. 

Yüce Peygamber efendimiz zamanında oldu
ğu gibi, ondan sonra da 4 Halife ve diğer saha
beler zamanında da aynı adalet tatbik edilmiş
tir. 

Hazreti Ömer Halife iken salhabeden Amr Bin 
As Mısır Valisi idi, bu >gün Amr'm oğlu Ab
dullah yerli halktan birisini dövdü, adam da 
Medineye gelerek Hz. Ömer'e şikâyet etti. Haz
reti Ömer, Abdullah'ı babası Amr ile beraber 
Mısırdan getirterek hesaba çektikten sonra Ab
dullah'ın haksız olduğunu anladı ve Mısır'lıya 
Abdullah'tan intikam alması için emretti oda 
Abdullah'ı dövdü. 

Hz. Ömer sonra adama dönerek Amr'a vura
caksın dediğinde, Adam; «Ben asıl suçludan in
tikamımı aldım, babasının kabahati yok» deyin
ce; «Eğer babası Vali olmasa idi seni dövmez-
di» dedi ve Amr'a dönerek «Ya Ahır, anneleri 
insanları hür olarak doğurmuştur. Siz ne zaman
dan beri insanları köle yaptınız» dedi. İşte is-
lâmiyetteki adalet, Hz. Ömer'in, İslâmiyet'in gere
ği olarak uyguladığı adalet. 

Hz. Ömer içki içen oğluna bile Islâmm emri
ni tatbik etmekten çekinmemiştir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Bildiğiniz üzere, Semavî dinlerin içinde is
lâmiyet en tabiî ve en aklî en mükemmel, be
şeriyete ALLAH tarafından nazil olan, en son 
bir dindir. Bu itibarla, en mümtaz bir yer işgal 
etmiştir. 

İslâmiyet, kültüre büyük önem vermiştir. 
îslâm Dininin ilk ayeti «Oku Ya Muhammed» 
diye başlar. 

Hz. Muhammet. Hadisi Şeriflerinde, «Çalış
mak ibadetten'dir. İlim Cinde de olsa tahsil edi
niz. Âlimin uykusu ibadettendir. Âlimin kale
minden dökülen mürekkep, şehitlerin kanından 
daha mukaddestir.» demek suretiyle çalışma
ya, ilme, âlime, ne kadr önem verdiğini ifade 
etmişlerdir. Ayrıca doğru söylemenin, sabrın, 
cesaretin, tevazuun, ilmin, cömertliğin, kendi
sine istemediğini, başkasına istemenin İslâmi
yet'in esaslarından olduğunu bildirerek, insanlı-

I ğin en son hedefini tespit etmiştir. Namuslu ya
şamak, herkese lâyık olanı verdirmek hususun
da daima azim ve irade sarf etmek suretiyle 
ezcümle «Kime vurdumsa işte sırtım, kimden 
aldımsa işte kesem» demek suretiyle bütün dün-

I yada adaletin, ahlâkın, faziletin timsali olmuş
tur. 

i Canlı tarihimize göz gezdirdiğimiz zaman, 
bütün insanlığın hayranlığını celbeden Selâhat-

1 tin Eyyuhiler, Fatihler, Ebu Suutlar, Zenbilli 
Ali Efendiler, Mimar Sananlar muzafferiyet-
llerini İslâm Dininin ulvî heyecanına borçludur
lar. İdeallerimi bu yüksek prensiplerden al
mışlardır. 

1 Melükşah Cuma namazından çıkmıştır, Mol
la Sandali'ye rastlar, «Hiç yüzünü göremiyo
ruz, hocam gemliyorsun» der. Aldığı cevap 

i şu; «Âlilmıleriin m. iyisi olmak, sizin de hüküm
darların en iyisi olmanız içimdir» der. «Hüküm
darların en iyisi âlimlerin ayağıma gidenlerdir, 
Âlimlerin en kötüsü ise, hükümdarların ayağı
na gidenlerdir.» Onun için din adamları ağır 
olup siyasilerin aleti ve oyuncağı durumuna 
gelmemelidir. Tarihimizde bunun misalleri do
ludur. 

Fatih hazretleri, «Molla Güraniyi gördü
ğüm vakit benim ellerim titrer» der onun için, 

| bu büyük âlilm ve hükümdarın sözü de, gerek 
j din ve ilim adamlarımıza, gerekse Devlet ve 

siyaset adamlarımıza ibret dersi olmalıdır. 

Sayın milletvekilljeıri, 
Hazreti Muhammıed, gerçek ödevinin, dev-

I liimöileriin ödevleri gibi, insanları daha mutlu 
kılmak ve geçmişin bozuk taraflarını düzelt
mek, olduğunun sarsılmaz inancını ömrü boyun
ca taşımışlardır. 

Gençlik döneminde, daha doğrusu Peygam-
beıflik emıü gelinceye kadar âciz, fakir, dul, 
yetim ve öksüzleri korumuş ve. bu amaç ile 
Halfe4 Fudl denen bir hayır cemiyeti kurmuş 
iidi. 

O devrin de, halkın çoğunluğunu teşkil edeni 
bu acınacak topluluğu, servete fazlası ile düş
kün, duygusuz insanların pençesinden, sömü-

| rüsünden kurtarmak için, onlara insanca yaşa
mın olanaklarını tahakkuk ettirmek amacı ile 
durmadan, dinlenmeden mücadele vermiştir. 

I Dünyanın en büyük insancıl adamı ildi. 
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Halkın çoğunluğunu teşikM eden bu tabaka
ya, doğuştan pek duygulu olan bu insan, sar
sılmaz bir sempati ile bağlanmıştı, Kur'anda 
ve Hadislerde görüldüğü gibi, Mâmın sosyal 
ve ekonomik anaprensiplerinde, toplumun bu 
yoksun ve düşkün zümrelerini korumayı amaç 
alarak kabul ettiği bir gerçektir. 

Peygamberimizin gençlik hayatını tetkik 
edenlerin gözünden kaçmayan tek bir prensi
bi vardır: 

İnsana, insanlığa yaraşır bir yaşama orta
mı sunmak, Peygamberimizi' başarıya ulaştıran 
bu davaya samimiyetle, sadakatle, doğrulukla 
ve inançla bağlı oluşudur. 

Peygamberimiz, insanların topluluk ve bir
lik içinde, birbiriniı seven ve sayan varlıklar 
olarak yaşamalarını sağlayacak olan uygar bir 
hayatı tavsiye ederek, yoksulları yoksulluk
tan kurtarmayamları, zekat ve sadaka verme
yenleri, meşru olmayan yollarla kazanç sağla
yanları hor gören, cezalandıran ayetleri bil
dirmek sureti ile ve yaşantıları ile büyük bir 
insan sever olduğunu göstermiştir. 

«Ben sadakayı zenginlerden alıp fakirlere 
vermek için memur edildim. Cimrilik ve ahlâk 
kötülüğü Mâmda binleşemez» buyurmuşlardır. 

Gayrimeşru zengin, yoksulları yutan, âciz
lerin hakkını yiyendir. Onların ihtişamı yok
sulların sefaletinden ileri gelir. 

İslâmiyet, sosyal bir hastalık olan fakirliğe 
çare olarak zenginin malına para ve ticaret 
'eşyasına kırkta bir zekat şart koşmuştur. 

Zengin bunu yapmakla din kardeşi fakir 
insanın sevgi ve saygısını kazanıyor ve bir yan
dan da «Ey ALLAH'im senin verdiğin malın 
zekatını senin rızan için infaz ediyorum.» de
mektedir. 

Kur'anı Kerimde «Namazı kıı ve zekâ
tınızı da veriniz» şeklinde müteaddit ayetler 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tövbe Suresinin 34 ncü ayeterinde ise 

«Altın ve gümüşü yığıpta Allah yolunda infak 
etmeyenlere cehennemdeki büyük azabı müjde
le» buyurmaktadır. 

Ayrıca ziraatte Hükümete muayyen miktar
da Hazineye yardımcı olmak maksadı ile vergi 
verilecektir. Görülüyor M İslâmiyet fertler 
arasında sosyal dengeyi sağlarken, fertler 

ile Hükümet arasındaki sosyal dengeyi de sağ
lıyor. 

Hattâ Peygamber Efendimiz bir Hadisi Şe
riflerinde «Komşu hakkında Cebrail bana o ka
dar nasihat etti kil, sandım M komşuyu - kom
şu malında mirasçı kılacak» 

Diğer bir Hadisinde ise sahabelerine, «pi
şirdiğiniz çorbanın suyunu fazla koyunuz çün
kü komşunuzun hakkı vardır» buyurmuştur. 

İnsanın hayatını, kendisinden daha iyi1 dü
şünen İslâmiyet, diğer dünya ve ahirete adit me
seleleri şöyle sıralamıştır: «Allah'a şart koşma 
yınız. Anne ve babanıza itaat ediniz. Adam 
öldürmeyiniz. Hırsızlık yapmayınız. Yalan söy
lemeyiniz. Yetim malı yemeyiniz. Yalancı 
şahitlik yapmayınız. Tefecilik etmeyiniz. Rızkı
nızı belâlından alış - verişle kazanınız.» 

İslâmiyet içki, kumar ve »alış verişte birbi
rini aldatmayı haram kıldığı gibi, namazı, oru
cu, zekatı, haccı ve kelimei şehadeti şart kıl
mıştır. 

Mâm Dini insan hayatmm ne maddî tara
fını ve ne de manevî tarafını hiçbir zaman ih
mal etmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Islâmiyette müşavere ve anlaşmaya daya

nan idare sistemini Kur'anı Kerim Ali Îımran 
suresinin 159 ncu ayetinde: «Yapacağın işler
de müşavere et, bir şeye azmettiğin zaman Al
lah'ı tevekkül et, Allah »kendisine tevekkül 
edenleri sever» buyurulmaktadır. Yüce Pey
gamberimizden sonraki Halifeler de aynen mü
şavere ve seçime başvurarak yapılması muhte
mel her hangi bir hatayı önlemişlerdir. 

Peygamberimiz irtihalini müteakip hiç kim
seyi halife tayin etmeyip, ehlini seçmek üzere 
sahabeye terk etti. Onlar da Ebu Bekir'i seç
tiler. Halifeler de ayni şeyi uyguladılar. Gö
rülüyor ki, İslâmiyet hiçbir şeMlde dükta ve 
despotik bir idareye yer vermediği gibi, millî 
iradeye dayanamayan hâkimiyeti de kabul et
miyor. Böyle ehil bir kimsenin seçiminde de 
bütün seçme hakkına sahip olanların, birbiri-
lerine destek ve yardımcı olmalarını emrediyor. 

Emevî Halifelerden Ömer Bin Abdulaziz 
99 - 101 Hicrî, 721 - 723 Milâdî yıllarında Ha
lifeliğe geldiği zaman kendisini seçip biat 
edenlerin arasına karıştı ve camide şu tüyleri 
ürpertici hutbesini okudu: «Ey ahali ben bu 
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Halifelik makamıma kendi' arzunnla gelmedim. 
Bana biata mecbur değilsiniz. Kendimi hilâ
fetten iskat ediyorum istediğinizi seçmekle 
serbestsiniz» diyerek hilâfeti bıraktı. Fakat hal
kın ısrarı üzerine teikrar mıinıbere çıkıp «Ey 
ialh.au ben Allah'a ve Kur'ıanın hükmüne uyduk
ça bana itaat ediniz, eğer Allah'a isyan eder
sem süz de bana isyan ediniz» dedi. İşte bu veciz 
ifade bize İslâm idare ve idarecisinin nasıl ola
cağını pek açık olarak göstermiştir. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sandalyeye ya
pışıp oturma yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeseniz olmuyor 
mu? İllâ olacak. Kendi arkadaşınız konuşu
yor. 

Devam buyurun efendim. 
VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Yüce Mec-

IMn muhterem üyeleri, 
İslâmiyette zor yoktur, başka bir dinden' 

olsa bile herkese saygı ve sevgi esastır. Müslü
manlık her şeyden evvel ahlâk ve fazilet dini
dir. İnanç ve kanaatlarda özgürlük esastır. 
Ahlâk ve faziletin ve ilmin, kısaca insanlığın 
bulunmadığı yerde Islâmiyeti aramak nafile
dir. 

Bu mealdeki Ayeti Kerime ve hadisi şerifle
re, İslâmiyet'in bahis konusu olduğu her kitap
ta ve her yerde rastlanmaktadır. 

Bu noktadan hareketle şu neticeye varıyo
ruz ki, İslâmiyet doğuştan ve aslında lâik bir 
dün olarak, diğer hak diniler yanında temayüz 
etmiş ve mükemmeliyete kavuşmuş bir dindir. 

Unutmamak gerekirki lâiklik ilkesi, siyasî 
toplumda yaşayan bir insana, insanlığa yakı
şır derecede önem veren kutsal bir ilkedir. Zi
ra bu ilkenin kabul edilmesiyle fertler, düşün
mek için bir dimağa, manevî âlemini korumak 
için de bir vicdana kavuşmuştur. 

Doğuştan ve aslında lâik bir din otlan, sos
yal yönü ağır basan tslâımiyete göre en iyi ve 
benimsemen idare tarzı aslında Cumhuriyettir, 
İslâm âleminde idare tarzını lâik bi* Cumhuri
yet olarak dünyaya ilân eden ilk devlet uya
nıklığının ve mutluluğunun bize ait olduğunu 
burada dile getirmek isteriz. Yine gururla di
le getirmek isteriz ki, lâikliği ve Cumhuriyeti 
temel ilkeleri arasında kabullenen ve sıralayan 
ve bunu açıkça ilân eden ilk siyasî teşekkülde 
yine C. H. P. olmuştur. 

Lâiklik ilkesinin bu mümtaziyeti karşısın
da biz C. H. P. si olarak arzuluyoruz k i : Ana
yasamızın 19 ncu maddesi sarahatinin ışığı al
tında dinî inanış ve davranışlar karşısında par
ti farkı gözetmeksizin bir kitle halinde, birlik 
ve beraberlik içerisinde bulunalım ve din işle
rini yürütmekle görevli Diyanet İşleri Başkan
lığına da partilerüstü denilebilecek bir mevkii 
ve avantaj tanıyalım. Her türlü politik ve 
keyfî tesir ve tazyikten azade kılınması gere
ken bu teşkilâta saygılı olunmasını bilelim ve 
bunun lüzumuna inanalım. Samimî ve içten 
inanışın bulunmadığı yerde Müslümanlığı ara
manın nafile ve onun iddiasında bulunmanın da 
gülünç olduğuna inanıyoruz. 

Din ve vicdan hürriyeti Anayasamızın te
minatı altında bulunmaktadır. Din ve vicdan 
hürriyeti, hiçbir şekilde bir tehlike olarak 
gösterilemeyeceği gibi, lâiklik prensibi vatan
daşın din ihtiyaçlarının karşılanmasında bir 
baskı vasıtası da değil aksime teminattır. 

İslâm Dini politik bir rejimdir ye varlığı
nı bu rejimin kutsal ülkülerini yaymak ve ku
rumları bu ülkünün prensiplerine göre şekillen
dirmek sureti ile devam ettirmiş ve genişlet
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sapık ideolojilerin ağlarına toplumu kaptır

mak için, bu ağları görmek ancak kendi dini
mizi bilmekle ve onun ışığında bakmakla müm
kün olur. Onu, her çeşit hurafeden temizle
mek, ve her çeşit iftiranın tasallutundan kur
tarmak için onu çok iyi bilmek gerek. Dini 
bilmek de, müspet ilimleri bilmekle olur. 

Din görevlilerimiz, müspet ilimleri bildikleri 
niıspettet İslâm Dininin hakifcatroa erişirler. 
Müspet ilimden mahrum olanlar, Islâmm ışığı
nı göremezler, hurafe karanlığında bocalar du
rurlar. Çünkü İslâmiyet ahlâk dinidir. Aklı 
olanlar bu dinde mükellef sayılır. Akıl cevhe
rinin mahsulü olan ilim ve tefekkür, en iyi 
ibadetten sayılır. Böyle bir dinin öğreticileri 
ve görevlileri taşıdığı sıfatlara uygun ve ehil 
olmalıdır. 

BAŞKAN — (Sayın Meşhur, 20 dakikalık sü
reniz doldu. İkinci konuşma hakkınızı kulla
nıyorsunuz, buyurun. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Bu bakım
dan din görevlileri çekirdekten tevhit duygusu 
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ve müspet bilgilerle mücehhez olarak yetiştiril
melidir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Hıristiyan ve musevi dünyasının aydın din 

adamlarına verdikleri önemi biz de daha fazla-
' sı ile tanımak, onlar gibi birkaç fakülte bitir
mek ve bu olanakları sağlamak sureti ile Hıris
tiyanlığın, siyonizmin, ağından ve kominizmin 
tuzağından Türk toplumunu kurtarmanın cep
he savaşından daha üstün bir değer taşıdığı ka
nısındayız. 

Devlet kendi içinde güçlü oldukça dışa kar
şı güvençli, dirençli ve itibarlı olur. Sosyal ada
let, yardımlaşma, dayanışma ve ilim alanında 
yarışma ile de, tslâmm öngördüğü en güçlü 
Devlet doğar. Türk Devleti böyle bir Devlet ol
maya lâyıktır. Çünkü Cenabı Hak ona lâyık 
görmüş ve onu buna memur etmiştir. İslamiyet 
liyâkattir, Devlet idaresinde demokratik ida
reyi birliği ve dirliği dinin amacı olarak kabul 
eder. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Dış ülkelerde işçilerimiz arsın a sokulmaya 
gayret edilen üzüntü verici menfî cereyanları 
tesirsiz hale getirmek için bu memleketlere gön
derilen din adamlarımın sayılarının arttırılma
sı ve bunların Diyanet İşleri ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca murakabe edilmesinde Millî men
faatler açısından faydalı olacağı inancını taşı
maktayız. 

Din adamlarımızın günün şartlarına göre 
daha iyi yetişmesi için tatbik edilmekte olan 
meslek içi eğitim kurslarının daha yeterli ve 
verimli olması hususunda gerekli imkânların 
sağlanmasını temenni ediyoruz. 

Din adamlarımızın zarafet, nezafet, kılık kı
yafetinde intizam ve nizam içinde olması gere
kir. Din işi gözden kulaktan girer, mâna yapı
sında yer alır. Pelil perişan olan bir din adamı
nın, ilmi yapısı, mâna yapısı ne olursa olsun, 
göz yapısı insanları doyurmaz. Çok muhterem 
Diyanet Teşkilâtımızın bu konuda ara ara teş
kilât mensuplarını uyarmalarını diliyoruz. 

Cami ve mescitlerimizin döşeme, ısıtma ve 
aydınlatma durumları da keza büyük üzüntü 
kaynağımızdır. Bilhassa -artan hayat şartları 
karşısında İmam ücretini ödeme olanağından 
yoksun küçük köylerimizdeki ibadethanelerin 
durumu daha feci ve yürekler acısıdır. Bunun-
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da sayın Hükümetçe dikkate alınmasını diliyo
ruz. 

Daha önemli bir noktaya değineceğim. Mem
leketimizde öğretmen, imam ilişkileri birbiri ile 
çelişen, memleketi tersine çeken kuvvetler ha
lindedir. Bu iki kuvvet müspet anlayışla bir 
hedefe yöneltilirse Türk Milletinin her iki 
âlemde daha hayırlı daha mütekâmil hedeflere 
gideceğine kaniiz. Birbirine zıt kuvvetler ola
rak çeliştiği müddetçe, biri birlerini suçlamaya 
devam ettikleri sürece Türkiye'miz daima hu
zursuzluğun kaynağı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Devletçe, Hükümet
çe, partiler üstü olan bu iki hayırlı kuvveti bir
birini seven, birbirini sayan millet ve memle
ket için aynı hedefe selâmetle yürür duruma 
getirilmelidirler. 

11 ve ilçe müftülük binaları içinde oturacak 
şekilde mefruşat ve halkımızın istifade edeceği 
şekilde kütüphane ile donatılmalıdır. Çoğu 
müftülerimizin ısıtma, aydınlatma, döşeme ve 
kırtasiye için sızlandıklarını görmekteyiz. Hü
kümetten bu ulvî müesseseyi mağdur etmeme
sini, bu konuda biraz olsun diğer kuruluşlara 
olduğu gibi bonkör davranmasını diliyoruz. 

Muhtelif vesilelerle Devlet hazinesinden öl
çüsüz harcamalar yapılırken, bu ulvî müessese
ye lâyık olduğu tahsisat verilmemektedir. İslâm 
dininin inançları ve ahlâk esasları ile ilgili iş
leri yürütmekle görevli bu teşkilâtın çok muh
terem Başkanından en alt kademedeki görevli
sine kadar daha verimli duruma getirilmesi, 
teşkilâtına lâyık, başarılı bir görev icra edebil
mesi için maddî imkânlarını genişletmemiz ge
rekir. 

Muhterem milletvekilleri biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak Devlet kuruluşları arasın
da mümtaz bir yeri olduğuna inandığımız Di
yanet İşleri Teşkilâtının mükemmelliğini arzu
luyor. Ve bunu temin edecek şartların ve im
kânların kendilerine tanınmasını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluşundan bu 

yana, Adalet partisi iktidarları döneminde ol
duğu kadar gerçek müslümanları rahat
sız- eden nurculuk ve süleymancılık gibi yüce 
dinimizi asalak cereyanların etkisi ile sarsıntı
lara, teşkilât içi mücadelelere, siyasî istismar
lara, partilerarası tartışmalarla, şahısların ken-

329 — • 



M. Meclisi B : 62 19 . 2 . 1973 O : 1 

di öz çıkarları uğruna bu ölçüde vahim çalkan
tılara mâruz kalmamıştır. Bu çok zararlı müca
delenin tezahürlerini, politikacıların çeşitli be
yanlarında, din görevlilerinin meslekî toplantı
lardaki hizipleşmelerinde, ve bâzı malûm yaym 
organlarında üzülerek izlemekteyiz. Din sömü
rücüsü yayınlar Adalet Partisi iktidarları za
manında daha da güçlenerek, desteklenerek 
pervasızlıklarını o derece arttırmışlardır ki, 
Dervişi Vahdetiler dirilecek, şeriat Devleti ku-
rulacakmış gibi bir ortam içinde çaba harcan
mıştır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Öylesine 

bir geleceğin tohumunu -atan bâzı siyaset adam
ları dini siyasete alet etmek yolu ile oy topla
manın millî sorumluluğundan kaçınmayarak bu
gün ulusal, siyasal ekonomik ve sosyal bünye
mize yöneltmiş, bizi tehlikeler içine sürükledi
ğini. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
11.38'de başlamıştı. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Meşhur. Ne 
buyurdunuz efendim? -

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
Bir dakika değil, altı dakikası var, 11.38 dedi
niz. 

BAŞKAN — 11.38'de başladı. Buyurun de
vam ediniz siz. 

VEHBİ MEŞHUR (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri; 

Vatandaşlarınızın, temiz, saf ve dinî duygu-
liarını siyasî mücadele konusu yapmak, ımüslü-
manı ımüslümana düşman durumuma getirmeik, 
din kardeşleri ve teşkilât mensupları arasıma 
nifak sokmak, millî birliğimizi ve 'bütünlüğümü
zü bozucu mezhep kavgalarımı körükleyerek müs-
lüman Türkleri birbirine düşünmek pnopogam-
daları aneak dış düşmanlara yarar ve omları se
vindirir. Bilhassa son yıllarda faaliyetlerini ko-
laylııkla sürdüreıgelem Nurculuk, Süleymaıncı-
Jiik ve Hizbüttahrircilik gibi cer ey anılar karşı
sında, Erim ve Melen Hükümetlerinde de yeter
li tedbirler alınımaımış olduğunu üzülerek ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa düzeni 

ile .bağdaşmıayam, özel kanuna uymayan, mez
hep, tarikat, Nurculuk, Süleymıancilık ve Hizibüt-

tahrircilik gibi çeşitli zararlı görüşlerin at oy
nattığı, çeşitli tentiplerıle yönetime hâkim dam
gasını vuran iç çatışımalara ve kavgalara sahne 
olmamalıdır. Milletimizin müslümam ibütün 
fertleri ile kederde, kıvançta, ve tasada ortak, 
ibölümmez 'bir bütün halinde her zamandan da
ha çoik millî birlik ruhu ve vahdeti içinde bu
lunmamız gereken hir döneımde yaşıyoruz. Di
yanet İşleri yönetiminde Hükümet çok ciddî so
runlarla karşı karşıyadır, bu yüce kuruluş ar
tık, ciddî Devlet yönetimi ile ele alınmalıdır. 
Millî birliğimizi kemirmekte otlan komünist, Si
yonist, nurculuk ve Süleymaneıbk ve bâzı gizli 
cereyanlarım faaliyetleri Türk Milletimi 'bölmek 
ve her karışını kanlımızla suladığımız aziz vata
nımızı parçalaımak gayretimi gütmektedir. Hür
riyetlere tahammül edemeyen komünistlerle, 
Türkiye'yi teokrasiye götürmeik isteyen kuv
vetler, demokratik hukuk nizamını kökleştir
mek ve yerleştirmek ıgayreltleırimizin emıgelleri 
ve düşmanlarıdır. Bu çatı altımda vatanın öz 
evlâtları olaraık gerek aşırı sağdan, gerek aşırı 
soldam, hangi taraftan gelirse gelsin, her türlü 
insanlık dışı dikta idaresine karşı demokratik 
hukuk Devletimizi yüceltmek, temel premsiple-
rani, tâviz vermeden savunmak, müşterek gaye
miz olmalıdır. Ve uğrumda mücadeleye yemin 
etmiş insanlar olarak müsaımaha göstermeden, 
istisımar etmeden, aziz milletimize karşı; olan gö
revimizi noksansız olarak yapmalıyız. Asırlar 
boyunca diğer İslâm ülkelerime 'önderlik ve li
derlik yapmış memleketimizde hu fitne ve fe
sat tohumlarınım yeşermiemesi için heırgündem 
daha uyanık bulumma/rnızm gerelktiğine inanıyo
ruz. 

Muhterem, milletvekilleri, '6ı3i3 sayılı Kanu
nun *2!9 mcu (maddesi ıbütçeriin (D) cetvelinde Di
yanet İşleri Başkanlığı fcısımında konulacak kad
rolar için ihtiyaç karşılamımeaya kadar her yıl 
iki bin adet kadro Ikoınulur denilmekteydi. 

BAŞKAN —r Sayın Meşhur, süremiz doıldu. 
Çok ıgeçti, Arkadaşımız saate 'bakıyor lama, bi
zim (önümüzdeki saat ıçoık daha sağlam. Biz 
«bu saate ıgöre ayarlıyoruz. Devam ediniz. Bir 
dakika etosik konuşmuş bir arkadaş, çok ıkomuş-
ımuş, (bundan rahıalfcsızlllk duymayız muhterem 
ankadaşlaırıım. Biz, Mecliste disiplinli iç alışmayı, 
muntazaman .gerekli kılabilmek için çalışıyo
ruz. Bütün mesele, amacımız o. Bir saatle ka-
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yıtlayım, bir saat 'konuşsun. Programı tekmil 
edebilmek için 'buna mecburuz. İkazlarımızı da 
yaparken, itimat 'buyurmanızı rica ederiz. Biz, 
lıiç 'bir arkadaşın.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞL.U (Kastamonu) 
— Saat arkanızda gözüküyor. 

BAŞKAN — Saat burada beyefendi, o saa
te fbakamam, 'arkama bakmaya mecbur değilim, 
önüme bakıyorum ben. Meclisi, arkama 'bakarak 
idare edemem. Lütfen ^bitiriniz, tamamlayınız. 

VEHBÎ MEŞHUR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 638 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinle göre Bakanlar Kurulunun 19 . 11.1905 
tarihli kararı gereğince 'dağıtım yapılırken 1972 
yılı bütçesinde yer alan 2 000 ikadro tevzi edil
memiştir. Hükümetin ibu tutumu, artan hayat 
pahalılığı nedeni ile imam ücreti verme 'olana
ğından yoksun ve imam - hatip tutamadığı için 
camilerini cumadan, cumaya açan küçük köylü
lerimizi ve cenazeleri olduğu zaman dinî akide
lerini yerine .getirmek için komşu köylerden din 
görevlisi getiren halkımızı çok üzmüştür. 

Sayın Hükümetten rica ediyoruz, gelecek hü
kümetlerce uygulamada bir 'emsal -olmaması 
için bu yara sarılmalıdır. Yeteri kadar kadro 
bu bütçe ile halkımaızın emrine tahsis olunmalı-
diır. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, riea ediyorum, 
son 'beyanınızı oradan takibediniz ve bitiriniz. 
İstirham ediyorum. Ondan sonra her arkadaş 
aynı şekilde hak iddia eder. 

VEHBİ MEŞHUR '(Devamla) — Yurdumuz
da bir de vekil iımam - hatiplerin durumu var
dır. Bunlar hiç bir teminat ve garanti olmaksı
zın görev yapmaktadırlar. Yıllarını bu mesleğe 
vermiş *bu vefakâr insanlar 'bir türlü asaleten 
görev yapıma ımıultfkıkığunıa lerJişömıennıişflJerdiır. Dü-
şüınımıelk vte vicdan ımulhiaısıelbesi yapımıak gıeıreJküırse 
f aziileltili vekil imam - hatiplerin (mağduriyet üJçĞn-
ld)e olduğunu .görürüz. Bu 'durum ınıe İmısan Hak-
llain Evrietaislel Beyannamesindeki leısaslaıra sığaır, 
ne de cemiiyetteki din adamının manıeva ıdeğierii fflle 
ölçülür. 

Yıllaır yılı bu ımıeskktıe ömür vermiş, bu vefa
kâr iinsainlaırı devalmilı mutsuz kılmıafldtan veya bar 
çıırpıda ısiilliıp altmalkitansıa, tekrar öbiir tellemeden ve 
ısınıaıvdan ıgıeçirilerek iehlill ve yeterli görülenlerin 
•asaldtilerinli sağlayacıak tedbirlerin alınması ge-
ıieiktliğ^nıe inanıyoruz. 

Kur'an (kurslarında ve din ieğitiımii yapaın (mü
esseselerle, ibadethanelerimlizde politik veya ide
olojik fikir, kanaat aşısı yapıütimamıailııdıır. Dinıe 
politika giırmemellidiır. Yüoe Mâm dinli hiiç fbiiir 
partiyi tekelime allmaımıallııdiT. Ve hiç bir parti
n/in tekelümıe girmemeMiır. 

Gerçek idin ad'aımı politikada tara;f sız, iman ve 
amelde Ku/r'an taraf tadır . Bunıdaln nie taviz nıe 
de haroanııa yapabilir. Onum (ayetlerini ısaltuşla çı-
karaınfliar ve .mıenfaıatllarıyle trampa yapanlar hüs
randadırlar. 

öuımlhuriyet Halk Barltiisi olanak (kjaldro tevzi-
ialtmndaj dağıtılacak kadrolarda görev alacak din 
ıgiörevfllierinin (altıanmıalarınlda, Iteşıkolât mensupflja-
ranıın tayin, nakil, sizdi ve emekliye isevk gfilbi iş-
leımllıeriinlde paıritkan uyguliajmiaîlıarın ıson .•bulmasını 
önleniyoruz. 

Din görevlilerimiz huzur içersinde, güven 
içersinde ıgörev yapma olanağını bulmalıdır. 

197*3 yılı Diyanet Bütçesinin aziz Milleti
mize ve Diyanet teşkilâtının değerli mensupları 
için hayırlı ve uğurlu (olmasını dilerken, teşki
lâtın muhterem mensuplarına ve yüce Meclisin 
muhterem üyelerine saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Herkesin haklı görüldüğü yer
de hak mefhumu zedeleniyor. 

Sayın 'Turgut Topailoğlu, Millî Güven Parti
si Grubu 'adına, 'buyurun. Saat 12,13'dür. 

MGP GRUBU ADINA TURGUT TOPAL-
OGLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının 1973 ma
lî yılı bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi Gru

bunun görüşlerini arz etmek için [huzurlarınız
dayım. 

Yalnız, değerli arkadaşlarım, bir noktaya 
temas etmek istiyorum, konuşmama başlarken; 
Millet Meclisi kürsüsünde bilhassa parti grup
ları adına yapılan konuşmaların vaaz üslûbun
dan ayrı ve farklı olarak, bu kürsü mahabetine 
yaraşır şekilde 'olması gerektiğini «belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri; din, tarih bo
yunca hiçbir milletin ilgisiz kalamadığı ve 
kalamayacağı çok önemli sosyal bir rea
litedir. Mustarip insan sıkıntılı anlarında, 
dinle teselli bulmuş Allah'a sığınmış, dini, ümit 
kapısı, huzur vesilesi etmiştir. Din, muharrik 
güç olarak milletlere güç verm'iş, hemen hemen 
gelmiş geçmiş bütün medeniyetlere tesir et
miştir. 
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Bu yönü ile din milletlere her devrede il
hanı kaynağı olmaya devam etmiştir. 

İslâm dini, en son gönderilen, aklî, gerçek
ti ve modern bir dindir. Ecdadımız, bu ilâhî 
nıaşalendn cazibesine kapılmış, bundan heyecan 
ve kuvvet alınıştır. 

Bugün geçirdiğimiz acı tecrübeler de göster-
•miştir ki, dinimize ve gerçek mânada dinin öğ
retilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
ve zorunluk vardır. 

Toplumumuz, birtakım sosyal problemlerle 
karşı karşıyadır. Bu problemlerin hallinde dinî 
eğitim! ve öğretimin büyük etkisi olacağı şüp
hesizdir. Çünkü Türkiye ve dünyanın şartları 
değişmiş, milletlerin problemleri artmıştır. Baş-
döndürücü bir hızla gcl'işen teknik gelişmeler 
sebebiyle, milletlerarasında âdeta sınırlar orta
dan kalkmış, radyo, televizyon, sinema ve basın 
yoluyle her türlü cereyanlar milletimizi: ve özel
likle gençlerimizi tesir altına alabilmekledir. 
Dış ülkelerle ilişkilerimiz her yönden artmakta, 
karşılıklı seyahatler ve turistik geziler toplum
lar üzerinde etkili ollm'alktadır. Din, milletleri 
oluşturan unsaırlardan biridir. Millî kültürümü
zü ve millî şahsiyetimizi korumak, bizi dışa kar
şı güçlendireceği gibi, milletlerarası fesat teşki
lâtlarının da yurdumuz üzerindeki menfi tah
riklerini durdurmaya yardımcı olacaktır. 

Bütün bu gerçekler karşifsında, milletimizin 
varlığını ve birliğini koruyacak müesseseleri 
güçlendirmek zorundayız. Bu cümleden olarak 
Anayasamıza göre, genel idare içinde yer alan 
Diyanet İşleri Başkanlığını güçlendirilmek ve 
gerçek hüviyetine kavuşturmak, devletin en 
önamîi görevi erin dendir. Lâiklik ilkesini Türk 
Anaıyasasına göre doğru yorum!arsak, genel 
idare içinde yer alan Diyanet İşleri teşkilâtı
nın en iyi işler hale getirilmesinin bir devlet 
görevi olduğu açıkça anlaşılacaktır. 

Bu vesile ile lâiklik konusuna da kısaca te
mas etmiekte fayda vardır. 

Bizim; lâiklik anlayışımız, Anayasairrazın da 
esaslarına uygun olarak; vicdan, din ve ibadet 
hürriyetine karşı en yüksek: saygıyı ifade eder. 
Lâiklik, vatandaşların dinî inançları sebebiyle 
kınanmalarına, baskı veya farklı muamele gör
melerine izin verlmez. Manevî değerlere ve 
inançlara samimî sakilde saygı göstererek, ma
nevî inançların şahsî veya siyasî istismar konu

su yapılmasını reddeder. Biz, lâikliği bâzı Avru
pa ülkelerinde olduğu gibi değerlendirmiyoruz. 
Şu halde, memleketimizin bünyesine en uygun 
.şekilde mânalandırimafc zorundayız. Aslında is
ter sosyal, ister ekonomik dlsun, hiçbir doktrin 
saf şekliyle uygulanamaz; zaman ve şartlara 
göre değiştirilerek milletlerin bünyelerine uy
durularak tatbik edilir. Bizim Diyanet İşleri 
Başkanlığının, genel idare içinde bulunmasının 
sebebi ülkemizin şartlarıdır. Devletin, 1924 ta
rihli Tevhidi Tedrisat Kanunu ile din eğitimi
ni üzerine almış olması, devletin Diyanet işleri 
Başkanlığını yönetmesi, lâikliğe aykırı olmak 
şöyüe dursun, şartların ve millî bünyemizin bir 
gereği ve sonucudur. 

Diyanet işleri Başkanlığının, siyasî düşünce
lerin üstünde, milletin bütün fertlerinin itibar 
•ettiği, saygı duyduğu bir kurum haline getiril
mesi şarttır. 

Diyanet işleri Başkanlığı bilhassa personeli 
yayın ve hizmet içi eğitim yönümden yeterli se
viyeye maalesef getiri'lem emiştir. 1965 yılında 
çıkarılan 633 sayılı Kanun bu kuruluşun geliş
mesinde yararlı olmuşsa da, ihtiyaçların tama
men karşılandığı ve başkanlığın istenilen du
ruma kavuştuğu söylenomıez. 

!Sözü geçen kanunun Din işleri Yüksek Ku
rulu ile ilgili maddesi, aradan 8 yıl geçmiş o'l-
masma rağmen hâlâ işi etil enıemiş ve bu kurul 
kurulamaırnıştır. Halbuki bu kurul Diyanet İş
leri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma 
.organı niteliğindedir. Bunun hükümetlerin ih-
ım'P.lindon olduğunu ifade etmek mecburiyetin
deyim. 

Bir devlet kuruluşu olan Diyanet işleri Baş
kanlığının itibarlı olması, devletin itibarını a it
tirir. Dinî müşküllerin hallinde başkanlık, miüf-
tiü'lİlikler, yetkili din adamları dışında sorumsuz 
zümrelere veya şahıslara müracaat ihtiyacı du
yulun amalidir. Bu konuda başkanlığın da azamî 
dikkat ve hassasiyet göstermesi elbette yerinde 
•olacaktır. 

Diyanet işleri Başkanlığının yeterli sayıda 
ve yetişkinlikte imam - hatip, vaiz ve müftüye 
sahiholması gerekir. Halbuki bir taraftan Diya
net işleri Başkanlığına -eleımıan yetiştiren Millî 
Eğitim Bakanlığının, din eğitimi konusunda 
hâlâ yeterli bir tutum içerisine girmeyişi, diğer 
taraftan bu mesleğe girecek gençlere az da 
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olsa maddî bir imkân sağlanmaması, bu ihtiya
cın karşılanmasını engellemektedir, imam - hatip 
okulu mezunlarının 12 nci derecede işe başlattı-
rılmalarmı olumlu bir anlayışın başlangıcı say
maktayız. 

Millî kültürümüzle yoğurulmuş, yetişkin, 
yüksek öğrenim görmüş yeterli eleman bulun
madığı için, bugün birçok ihtiyaçları karşıla
mak mümkün olamamaktadır, öte yandan, bâzı 
işler için eleman bulunduğu halde kadro te
min edilememesi ve mahrumiyet zammı verilme
mesi güçlük yaratmaktadır. 

Yurdumuzda her sahada yetişkin elemana ih
tiyaç olmakla beraber bilhassa dinî alanda bu 
ihtiyaç belirgin haldedir. Din konusu, sosyal 
ilimlerin en hassas ve önemli bir bölümüdür. Bu 
alanda iyi sonuç alalbilmeik için, feragat ve feda
kârlık sahibi din görevlilerine ihtiyaç vardır. Hal 
böyle iken, imam - hatip okulları üzerinde yapı
lan bâzı tasarruflarla, bugün ihtiyaçlar karşıla
namaz hale gelmiştir. 

Bu konuya, geçen sene de Diyanet İşleri Baş
kanlığı bütçesi konuşmamızda da değinmiş ve 
aynen şöyle demiştik: «Ancak, son zamanlarda 
bu okullarla ilgili bâzı tasarruflar yurt gerçek
lerine aykırı düşmekte ve kaynakların kurutul
masını hedef alıcı mahiyette görülmektedir. 4 
Ağustos 1971 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ta
lim Terbiye Kurulu kararıyle, imam-hatip okul
larının orta kısımları kaldırılmış ve gerektiği 
ölçüde genel Mil tür ve din kültürü veren 4 yıl 
sürelik bir meslekî eğitim ve öğretim kurumu 
haline getirilmiştir. 

Kanaatimizce, bu ihtiyaçlara ve gerçeklere, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kurduğu özel İh
tisas Komisyonu raporlarına ve 5 Yıllık Kalkın
ma Plânında Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından kabul edilen esaslara uymamaktadır. 

Çünkü, Ibu kadar kısa zamanda hem İslâm Dini' 
nin gerçek prensiplerini öğrenecek, hem hurafe
leri silip ayıklayacak, aynı zamanda çağdaş kül
tür seviyesinde bunları işleyecek, üstelik önce 
kendisi benimseyip yaşıyarak başkalarına örnek 
olacak bir din adamının yetişmesi mümkün de
ğildir.» demiştik. 

Bu görüşümüzün doğru olduğunu bir yıllık 
uygulama apaçık göstermiştir. 

Müftülük ve vaizlere, ancak yüksek dinî öğ
renim gören kimselerin atanmasıyle yukarıda 

işaret ettiğim aksaklıklar halledilebilir. Bu saha
lara eleman yetiştiren Yüksek İslâm enstitüleri 
ve llâhiyet Fakültesinin de bu konuda önemi ve 
rolü 'büyüktür, özellikle psikoloji, sosyoloji, pe-
degoji ve din konusunda mütehassıs elemanlar 
yetiştirilmelidir. Türkiye'de dinî yüksek eğitim 
kurumlarının üstünde en az üç senelik ihtisas 
eğitimi yaptıracak bir eğitim kurumuna ihtiyaç 
vardır. Bu ihtisası yapanlar Din İşleri Yüksek 
Kurulu üyeliklerine, il müftülüklerine ve Yük
sek İslâm Enstitüsü öğretmenliklerine atanma
lıdırlar. 

llâhiyet Fakültesinin açılmış olmasını veya 
Anayasa ile kuruluşu öngörülmüş Diyanet işleri 
Başkanlığının mevcudiyetini bile çok görerek, bu 
müesseselerin kaldırılmasını isteyenler tamamiy-
le yanlış yolda ve gaflettedirler. 

Yurt dışındaki bir milyona yakın vatandaşı
mızın dinî eğitimleri için din görevlisi ihtiyacı
na da değinmek istiyorum. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımız için bugün 
sadece 12 din görevlisi gönderilmiş bulunmakta
dır. Basit bir hesapla, yurt dışındaki yüz bin 
Müslüman Türk vatandaşımıza bir din görevlisi 
düşüyor demektir. Bu durumda, çeşitli ülkelere 
dağılan bu görevlilerin ihtiyacı karşılayabileceği
ni iddia etmek maalesef mümkün değildir. Hal
buki, yeteri kadar din görevlisi gönderilmiş olsa, 
vatandaşlarımızın dinî eğitimleri sağlanacak ve 
zaman zaman şikâyet konumuz olan kötü cere
yanlara kapılmaları geniş ölçüde önlenebilecek
tir. 

Yurt dışına gönderilen din görevlileri dini 
aydınlatma görevi yanında, gurbette bulunan 
vatandaşlarımıza teselli kaynağı olarak vatan ve 
milletiyle olan mevcut bağlarını kuvvetlendir
meye de vesiye olacaktır. 

Kısacası yurt dışına daha çok sayıda din gö
revlisi gönderilmeli ve bunların seçiminde çok 
dikkatli olunmalıdır. Bu görev, Diyanet İşleri 
Başkanlığına verilmeli, esasları, görev ve sorum
luluklar bir yönetmelikle düzenlenmelidir. Bu 
suretle hem mevcut a'ksıklıklar ortadan kaldırıl
mış, hem de çok önemli bir görevin ifası için li
yakatli kimselerden yararlanılmış olunacaktır. 

Değerli arakadaşlarım, 
Toplumumuzun huzuru bakımından da bü

yük önem taşıdığı şüphesiz olan dinî ihtiyaçları
mızın giderilmesi konusunda yukarıda işaret et-
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tiğim ve anahatlarmı belirttiğim sorunların dı
şında bâzı temennilerde bulunarak sözlerimi bi
tirmek istiyorum. 

Müslüman Türk halkımızı dinî konularda ay
dınlatacak ve eğitecek neşriyata önem verilme
sinde Diyanet İşleri Başkanlığı öncülük yapma
lıdır. Radyonun dinî neşriyatı yanında, televiz
yon da programlarında, makûl ve faydalı ölçüler 
içinde dinî yayınlara yer vermesi sağlanılma-
lıdır. 

İl müftülüklerinin hizmetlerini daha verimli 
yapabilmelerini sağlamak amacıyle, kendilerine 
hizmet aracı tahsisi cihetine gidilmelidir. 

İl ve ilçe müftülüklerinin bugünkü şikâyet 
konusu olan bina ihtiyaçları kısa sürede gideril
melidir. 

Din görevlilerinden bir kısmının (S) cetve
linde geçen hizmetleri intibaklarına sayılmalı ve 
Ibu suretle mağduriyetleri önlenmelidir. 

Vakıflara bağlı olan mülhak: cami imam - ha
tip ve müezzinleri sosyal güvenlikten mahrum bı
rakılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu dilek ve temennilerle sözlerimi tamamlar

ken, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin mille
timiz için hayırlı ve uğurlu olsammı diler, Yüce 
Meclise ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları
na saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Sami Aralan, buyurunuz. Saat 12,29. 

D. P. GRUBU ADINA SAMİ APJSLAN (De
nizli) —• Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri ; 

Cemiyetin, ahlâkın faziletin, ilmin beşiği 
olan din, medeniyetlerin temelidir. 

«Âlimin kaleminden damlayan mürekkep, 
şehidin damarından akan kandan yeğdir» «Bi
lenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?'» diyen 
İslâm Dinine, ilim düşmanı; 

«İki günü birbirine uyan kişi aldanmıştır. 
Yarın ölecekmiş gibi A'birete, ebedî kalacak
mış gibi dünyaya bağlan» emriyle, insanlığın 
hayri için emreden dinimize, terakkiye mâni; 

«İşçinin hakkını teri soğumadan ver. Kom
şun aç iken tok olara'k sabahlama. Haram ka
zanma, ahlâksızlık yapma. Kimseye kötülük et
me, yalan söyleme. Küçüklere sevgi, büyüklere 
saygı göster. Zamana göre orduyu, asra göre 
evlâdını yetiştir.» diyen dinimize, modası geç

miştir. Ortaçağ zihniyeti diyerek, cemiyete za
rarlıdır hükmüne varmak, dinde reform iddia
lar altında komünist ve masonların düşünceleri
ne tercüman olanlara cevabımız odur ki ; 

Gerçek insanlığın timsali ilâhi terbiye gör
müş her türlü makam ; mal ve zevki elinin tersi 
ile itip, «iSağ elime güneş'i, sol elime ay'ı ver
seler yine davamdan dönmeyeceğim» diyen 
Hazreti Muhammed (IS. A. V.) in emaneti olan 
İslâm Dini, 1400 senedir Islâmî hayat nizamını 
devam ettirmiş ve kıyamete kadar devam et
tirecektir. 

Tarih, «Bâtıl veya hak, dinsiz hiçbir cemi
yet yoktur» diyor, öyleyse cemiyet varsa din, 
din varsa cemiyet vardır. Ruh ile beden ne ise, 
din ile cemiyet odur. Din, cahili âlim, zalimi 
âdil, kötüyü iyi, viraneyi mamur yapar. Din, 
hırs yerine kanaat, cür'et yerine cesaret, zulüm 
yerine adalet getirir. Vatan sevgisini imandan 
sayar, uğrunda savaşanlara gazi ve şehit unva
nı verir. 

İslâm imanından ve ahlâkından mahrum 
kişi, cemiyetin başına belâ olur. Okur, diploma
sı olur, makamı olur; ama profesör de olsa va
tan için fedakârlık dersi vereceği yerde Kari 
Marks'ı, konünizmi öğretir. Makama geçse ce
bini doldurup yaranlarına milyonlar kazandı
rır. Talebe olsa kitaptaki bilgi ile kafasını dol
duracağı yerde eline aldığı Rus malı silâhla 
Orduya, polise saldırır. İpe gider, Türklük ve 
Müslümanlık yerine 'komünistliği ile övünür. 

Sayın milletvekilleri; 
Din, hürriyetsiz meyvesiz ağaç gibidir; ku

rur ve faydası olmaz. Din hürriyeti deyince; ca
milerin açık ibadet etme hürriyeti var demek 
kâfi değildir. O camide bir imam olması da kâ
fi değildir. 

Din hürriyeti : 
A) mensubolduğu dinin inanç sistemi 

kalpte yer alabilirse, 
B) Bu inancın neticesi ibadet, ahlâk, ka

naat ve cemiyet hayatı inancı ile çatışmıyorsa, 
C) Dinin kitabını ve ahkâmını belleme, 

Devletin tekelinde değil, vatandaşın isteğine 
bağlı ve serbest ise, 

D) Yayın hakkı sansüre tabii değil, kendi 
dinî düşüncelerine tercüman oluyorsa, 

E) Dinin mensuplarına önder olan din 
adamlarının sosyal hakları, ister cemiyet, ister 
Devlet tarafından veriliyorsa, 
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F) Bütün bunların gerçekten hepsi varsa 
din hürriyeti vardır. 

Devlet lâik olur, vatandaş dinin icabını ya
pabiliyorsa hürriyet vardır. 

Sayın milletve kileri; 
Türkiye'de yıllardır tarifi tam yapılıp, ka

nunlarımızla açıklık verilmediği için din ve 
lâiklik konusu tatbikat hatası olmuş, yıllardır 
milletimizi üzmüştür. 

Peygamberimizin hayatını dahi yayımlama
yı lâikliğe aykırı sayan zihniyet, Diyanet İşle
ri ve imam - hatip okullarım lâikliğe aykırı sa
yan görüşler, hâlâ hâtıralarımız arasındadır. 

Lâiklik din düşmanlığı değildir. Lâik Dev
let din işlerine karışmaz. Lâik idare dine da
yanmaz, denmektedir. Peki, ıben müslümanım, 
çocuklarıma Kur'an öğreteceğim, işte bina, iş
te talebe, demir. Lâik idareye rağmen Kur'an 
kursu açma işi Devletin tekelindedir. Her kah
vede bira içmek ruhsata talbi değil, ARahm ki
tabını öğrenmek tekel maddesi gibi ruhsata 
tafbi. . 

Sayın milletvekilleri, lâiklik dm düşman
lığı değildir. Lâiklik sisteminde devletimiz 
lâiktir, ama vatandaş Anayasanın 19 ncu mad
desi gereğince lâik değildir. Arzu ettiği gibi 
inanmak, inancının gereği gibi ibadet etmek, 
ahlâkî kurallara saygı duymak, kitabını hiç
bir ba.slkı ve şarta bağlı kalmadan öğrenebil
mek hakkına sahiptir. Devlet, her ne selbeple 
olursa olsun, kısıtlayıcı yola gitmemelidir. 
Lâikliğin icabı budur. 

Bu kutsal hakkın kamufle dilcrek vatan
daştan alınması veya kısıtlanması lâikliğe 
aykırı olduğu gibi, millete dayanan ve millet 
adına görev yapan hükümetlersin kanunsuz ve 
haıksız icraatı olur. 

Muhterem milletvekilleri, dinimizin en bü
yük özelliği eğitim ve öğretimdir. Eğitim ve 
öğretime kıymet vermeyen din, mensuplarını 
dünyevî ve uhrevî kurtuluştan mahrum bıra
kır. İslâm dini ilimle, teknikle, ahlâkla, eh
liyetle beraberdir. Cehaletin düşmanıdır. 

Buna rağmen bugünkü manzaraya bir göz 
atalım. Tevhidi Tedrisat Kanununun 4 ncü 
maddesi, Anayasanın 19 ncu maddesi ve 633 
sayılı Kanuna -göre, 36 milyon Türk milletinin 
% 99'u müslüman olduğuna göre, kitafoı olan 
Kur'anı Kerimi öğrenmek isterse, bu görev Hü

kümetindir. Hükümet, vatandaş istediği an 
Kur'anı öğretmeye hem meebur, hem de göre
vidir. Bu lütfen yapılacak veya canı isterse ya
pılacak vazife değildir. 

40 bin köyde, 638 il ve ilçede, 1300 küsur 
belediye olan ikasaıbalarda yaşayan lıer vatan
daş İslâm dininin ahkâmını ve kitabını öğren
mek üst emektedir. Bu Türk olmanın grur ve 
şuuruna, İslâm olmanın bahtiyarlığına -ermiş 
vatandaşın yıllardır talebidir. 

Muhterem milletvekilleri, bu gerçeğe rağ
men bugünkü manzara nedir? Halen Kur'an 
kursu öğretmeni olarak Devletin maaş verdiği 
hoca sayısı 1136'dır. Kadrosuz bulunan Kur' 
an kurslarının hocaları fahrî çalışmaya mec
burdur. Vatandaş kursun açılmaması için ne 
lazımsa o kadar ağır şartlarla karşı karşıyadır. 

Devletin 13 yıldan beri Kur'an kursu, der
nek veya binalarına, talebelerine yiyecek, gi
yecek ve Öğretim masrafı olarak, 1136 ho
canın maaşı dışında yaptığı yatırmılarıın top
lamı sıfırdır. 60 milyarlık 1973 yılı bütçemiz
de Kur'an kurslarna verilen tek kuruş yok
tur. Vatandaş kurs 'binasını yapacak, okul 
olmaya hazır, mobilyası alınacak, imim - hatip 
okulu ikinci devre mezunu fahrî olarak, ya
ni «Ben Devletten maaş almadan yaşarım» 
diyen hoca O'lacalk, dernek, binanın intifa hak
kını Diyanet İşleri Başkanlığına verecek, en 
az 20 öğrenci hazır olacak, mahallî mülkiye 
âmiri lüzum görecek... Bütün bunlar olursa, 
kurs açılır. Ya olmazsa1?.. «Efendim, 'siz her 
ne kadar müslüman olmanın neticesi Kur'an 
öğrenmek isteme hakkına sahip ve Hükümet de 
öğretmeye mecbur ise de, kurs binası yapa
madığınız, hoca bulamadığınız ve Hükümet 
de 60 milyarlık bütçeden kurs binası ve ho
ca parası veremeyeceği için, Kur'anı Kerimi 
öğrenemezsiniz...» demek haksızlık değil mi
dir? En küçük köy kahvelerinde Islâmın ha-
rata ettiği birayı şartsız olarak içme izni ve
riliyor da, Anayasa ve kanunlara rağmen bir 
müslümanı kitabını öğrenmekten nasıl mah
rum bırakırsınız? Bu, Anayasaya ve kanunla
ra aykırı değil midir? 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de 67 vi
lâyet, 571 ilçe merkezinde müftü ve vaiz var
dır. Burada meskûn vatandaş arada sırada 
müftü ve vaizlerden.isiâmî nasihat dinler. îl 
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ve ilçe: nüfuslarmm toplamı, kasaba ve köy 
nüfuslarının toplamının yarısı olduğuna göre, 
şehirlerin' islâmn telkine hakkı var ela,' "kasa
ba ve köylünün yok mu?.. Buradaki müslüman 
ühilâmî biİyıigi nereden alacak 1 

Bu nüfusun yarısı kadın olduğuna göre ve 
her kadın da islânıî telkine nrahtacolduğuna 
göre, nüfusun yarısı -olan hanımlarımızın dinî 
telkin işini niçin yaptırmıyoruz ? <Bu da, Hükü
metin düşünmesi gereken millî 'bir davadır. 
Zira, yuvanın şerefi, çocuğun ilk öğretmeni, 
milletlin temel taşı olan kadın, manevî tel
kinden mahram (bırakılırsa, ahlâki buhran 
aileye sirayet ederse, o millet her türlü aşırı 
akınını, felâkete gidişin mesulünü dışarıda 
aramalsın, onun mesulü devlettir. 

Sayın milletvekilleri, Türk .milleti dünya 
milletlerine 'her yönden örnek olmuştur. Bu
günkü Avrupa, bizim inançlarımıza göre, mu-
harref din de olsa, dünlerine sahip ve papaz
ları da dünyevî ve uhrevî kültüre sahip, mad
dî ı1efah ve vicdan hürriyeti içinde milletleri
ne doğru yolu gösteriyorlar. Bikini (bâzı m>o-
dernnist görüşlü kişiler, papazları anlata an
lata bitiremiyorlar, islâm dinî ve onun men
suplarına «Gerici», hocalarına «Yoibaz» di
yorlar. Hiçbir müslüman yoktur ki, fabrika 
yapılısın da, bacasını yıksın. Asfalt yol ya
pılsın >da, bataklıktan gitsin. Elektrik gelsin 
de, mum yaksın. Teknik imkânlardan kaçıp, 
mağaraya gıizlensin.. Aksine, oğlum cahil kal
masın, komünist ve mason tuzağına düşme
sin, Ayyıldızlı bayrağın altında millî mefku
renin bekçisli olsun, demektir. (D. P. sıraların
dan «/Bravo;» sesleri) 

,Saym milletvekilleri, vatandaş, lise 'kültü
rü veren, îslâmî bir öğretim yapan imam 
- hablp okullarını açın demiş. Her il ve ilçe 
dernek kurarak binasıını yapmış. Devletten bir 
müdür ile müdür ve yeterince öğretmen iste-
mliş. T950'de rahmetli Menderes'in adımı ile 
başlayan bu dava, 197.1'e kadar 72'ye çıkmış
tır, ama din adamının cahilinden şikâyetçi, 
Avrupanm papazlarını öven, yıllardır Parlâ
mentoda islâmiyetin gelişmesinden k'orkup, -
lâiklik adına Hasreti Peygamberin hayatını da
hi bastırmayı mahzurlu bulunan zihniyet, şim
di kalkacak hocanın kültürlü olmasından bah
sedecek... Şimdi söylüyorum, daha dün yaptık 
bu hatayiı. 

îmanı - hatip okullarının bir çığ gibi ge
lişmesi ve vatandaşın bu davaya sahip çık
ması karşısında her nedense, sevinecekleri 
yerde endişeye düşmüşler, menfur emelleri 
İçin .1970 yılı S nci Millî Eğitim Şûrasında ka
bul edilen kararla orta 'kısımlarının kaldırıl
ması, yanli ilokulu bitirmiş bir çocuğun orta 
kısmında Allahm kitabı Kur'anı öğrenmesini 
dini 'bilgisini almasını yasaklayan kararını, 
fetvasını sağlamışlar, tatbik edeceği zama
nı beklerken 12 Mart Muhtırası ile yere düş
müşlerdir. 

SAMET GÜDDOĞAN (Elâzığ) — Hangi Ba
kan zamanında ? 

SAMÎ ARıSLAN (Devamla) — Adalet Par
tisi Eskişehir Milletvekili Prof. Orhan Oğuz za
manında. 

Ne zaman ki, 12 Mart 1971 Muhtırası sonu 
kurulan Adalet Partisi, Cuhuriyet Halk Par
tisi, Millî Güven Partisinin katıldığı Erini 
Hükümetlinin .Millî Eğfitim Bakanı Şinasi Orel, 

• sanki, Türk Ordusuna silâh çeken, Türk Mil
letini komünist yapmak isteyen kızıllar imam 
- hatip okul 1 anından çıkmış gibi, (bu okulları 
kapatmıştır. Hükümet de bu icraatı ile bu kür
süde övünmüş tür. 

O zaman şahsî bir mesele yüzünden, Sa
yın Başbakan Genel Başkana çattı diye, Ge
nci Başkan da Erim'e çattı diye şu Mecliste 
ihtilâfa düşünce, Hükümetten çekilme kararı 
alan Adalet Partisi, 26 imam - hatip okulunu 
72'yte çıkardığı halde, bu okullara sahip çık
mamış. Demokratik Parti adına verilen gen
soru, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Par
tisi tarafından reddedilmiş. Yani, Millî Eğittim 
Bakanı Şinasi Orel'in ortaya koyduğu, imam 
- hatip okullarilimi orta (kısımlarının kapışma 
astığı kilLt Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından alkışlammıştır. «Bıiz gelin
ce açacağız, biz düştük kapandı, okulları 
Eılım kapatı» gibi avutucu ve gerçeği sakla-
yıcı yola gidildiğini son günlerde üzülerek 
duymaktayız. 

Gerçek ışudur ki, çoğunluk partisi millet
ten oyu aldığı halde, omuzuna dayanan Erim 
ve Melen Hükümetinin icraatı ve bu icraatı 
tasvibeden Adalet Partisi olmaktadır. Bunun 
böyle olmadığını iddia etmek en azından s!l-
ya:sî ahlâka aykırı düşer. Zira tarihî vesika-
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lar konuştuğu zaman çok kişinin takkesi düşer 
kelleri görünür. 

Sayın milletvekilleri, 1965 yılında kabul edi
len 633 sayılı Kanun, gereğince verilen 12 000 
imam - hatip kadrosunda vekil imam - hatipler 
vardır. 1965 yılından beri cami içinde ve dışın
da vatandaşın dinî vazifesinin önderliğini ya
pan bu 12 000 imam - hatip vekili, her türlü te
minattan uzak 8 yıldır müjde beklemektedir. 
Bunlar grev, yapamaz, işçi değil, memur değil 
asalet isteyemez, asıl değil emekli olamaz; hasta 
olur, izin alır maaşı kesilir. Ne zaman görevi bi
ter belli değil ama yine o köyde imam - hatiptir. 
6 yıl Adalet Partisi İktidarı, 2 yıl da Erim ve 
Melen hükümetleri zamanında bu durum hep 
iböyle olmuştur. Hükümet ve Parlâmento bu işi 
kangren olmadan halletmeli, bir köyün manevî 
lideri imam - hatip yarınından endişe etmeden 
görev yapmalı, memur unvanına kavuşturulma
lıdır. Hükümet, bu teşkilâtın başında bulunan 
Devlet Bakanları 8 yıldan beri bu konuyu Mil
let Meclisine getirmekten endişe etmişler ve 
daima oyalamışlardır. Cumhuriyetin 50 nci yı
lında 12 000 din adamının ve imam vekilinin 
evinde bayram yapması için sayın Hükümet ve 
Parlâmentonun bir karar alması ve onları se
vindirmesi en büyük temennimdir. Zira dünya
nın hiçbir yerinde böyle bir dram yoktur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de 2 000 köy 
imam - hatip kadroları çıkmazından bahsedece
ğim. 

Yüce Parlâmentodan güvenoyu olan her hü
kümet, Meclisler adına vazife yapar. Meclisin 
çıkardığı kanunları tatbikle mükelleftirler. Hal 
böyle iken 1970 yılından beri yani 4 yıldır 633 
sayılı Diyanet işleri Teşkilâtı Kanununun 29 ncu 
maddesi köylerimizin imam - hatip kadrosu kar-
şılanmcaya kadar her yıl 2 000 imam - hatip 
kadrosu verilir diye hükümetlere kanun emir 
verirken, köylüye imam - hatip kadrolarının ve
rilmemesi için siyasî ve hukukî boşluklar Hükü
met tarafından aranmaya başlanmıştır. 1970 yılı 
bütçesi Bakanlar Kurulu ve Başbakan tarafın
dan, Demirel Hükümeti tarafından imza edilip 
Yüce Meclise sevk edildiği zaman o zamanki De
mirel Hükümetinin zihniyetini aksettiren şu hu
susu açıklamakta fayda umarım : 

1969 ymda cami yardımı 10 milyon. 1970 yılı 
Bakanlar Kurulunun bütçe tekliflerinde cami 

yardımı sadece 100 kuruş. 1969 yılında köy imam 
kadrosu 2 000,. 1970 yılı bütçe teklifinde köy 
imam kadrosu sıfır. Gerçek bunlar ama, bu kad
ro ve cami yardımı 1970 ve 1971 yılında ko
misyonlarda konmuştur. Ama belirtmek istedi
ğim nokta şudur : O zamanki hükümetin tavır 
ve zihniyetini şurada belirtmekte bir fayda var
dır. 

Yıl 1972 ve 1973, durum yürekler acısı. Ka
nun yürürlükte. Vatandaşın oyunu alan Parlâ
mento görev başında, Çoğunluk partisi Hüküme
te bakan vermiş. Bütçe taslağına bir bakan imza 
etmese Meclise gelemeyeceği malûm ama, 1969 
yılının 12 Ekiminin iktidar partisi bakanları im
za etmiş. Yine A. P. Bütçe Plân komisyonların
da üyesi bakımından çoğunlukta, diğer bütün 
partilerin üye sayısının toplamından fazla üye 
ile temsil olunmaktadır. 1972 ve 1973 yılı Büt
çe ve Plân Komisyonundaki bu çoğunluktur ki, 
Başkan ve sözcüleri A. P.'li. İşte yine buradaki 
sayın Komisyon Başkanı A. P.'li. 1972 yılında 
ıbütçenin 15 nci maddesinde 2 000 imam - hatip 
kadrosunun verilmesi Bakanlar Kuruluna bıra
kılmıştır. Ama ödenek konmadı. Bunun mânası 
kızı vermeyeyim damadı üzmeyeyim mânası idi. 
Millet bunu biliyordu ama, onlar da bunun for
mülünü buldular. Zamanın Hükümeti ve Maliye 
Bakanı karşılığı yok diyerek 2 000 kadroyu ka
nuna rağmen vermedi, Devletin Diyanet İşlerini 
görmekle mükellef bakanlar da niye vermiyorsun 
sayın bakan diye hesabını sormadı. 

Yıl 1973, Hükümette 7 A. P.'li, 2 tane de 
M. G. P.'den üye var. C. H. P.'den 5 bakan da çe
kildi. Bütçe 62 milyar. 2 000 imam kadrosunun 
karşılığı 23 950 000 lira. Komisyonda bütçeye 
yine 1 milyara yakın Hükümetin teklifi olmadığı 
halde ilâve yapılmış. Camisi kapalı, ölüsünü kal
dıracak bir hoca bekleyen köylüye gelince 2 000 
köy imam kadrosu yine bütçenin 25 nci madde
sine ilâve edilerek verme yetkisi Hükümete bı
rakılmıştır. Yani iş yine askıda, yine çıkmazda. 
Görünen köy kılavuz istemez derler, bu sene de 
köy kadrosu verileceğe benzemez. Çünkü tohum 
yok tarlada yeşersin, para yok 2 000 kadro kö
ye gitsin. 

Sayın milletvekilleri, bunun üzerinde şunun 
için duruyorum. Hangi partiye mensubolursak 
olalım bu köy imam-hatip kadrosu hepimizin 
davasıdır ama, A. P. Parlâmentoda ve komisyon-
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da çoğunluğa sahiptir ve Hükümette 7 bakanlık 
işgal etmiş, iki yıldır Hükümet idaresinde me
suliyeti var, 2 000 imam - hatip kadrosunun çık-
mayışmdaki vebalini bilin artık. Vatandaşın ya
nma vardığı zaman vatandaşın iki yıldır biz 
yokuz, bak görüyorsunuz düştük, hükümet deği
liz, imam - hatip kadrosu verilmiyor. Biz gele-
meyinee bu verilmez, biz gelince vereceğiz demek
tedirler. işte istismarcıların, Hükümet kuru
lurken, bütçe yapılırken, komisyonda görüşülür
ken, Parlâmentoda oylanırken susup halkın kar
şısına vardığı zamanda bunu istismar yapanla
rın takkesinin düşmesi için bu konuyu böyle 
açıklamak ihtiyacını hissettim. 

Temennim odur ki, Hükümet 62 milyarlık 
Ibütçe arasında 25 milyon ile yapılacak 2 000 
imam - hatip kadrosunu versin, bu milletin köy
lüsünün de çilesi bitsin. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkan
lığı ve teşkilâtı manevî yapımızın can damarı
dır. Her köyde teşkilâtın bir imamı vardır. Han
gi partiye mensubolursa olsun Allah huzurunda 
dünyevî ve siyasî kavgaları 'bir yana bırakıp, 
vatandaşın dinî haklarını ve görevlerini yapan 
din görevlilerinin siyaset dışı kendi İslâm Dini 
kuralları içinde hizmet yapması bir Anayasa em
ridir. Kanunlarımız böyle yazdığı, gerçekte böy
le olması gerekirken tatbikat tam tersi olmuş, 
iktidarlar veya hükümetler, hattâ bakanlar dü
şünce ve görüşlerini, rengini bu teşkilâtta görme 
hevesine kapılmışlardır. Bu yüzden bu kutsal 
müessese görevini tam yapamaz duruma sokul
muştur. Mensupları arasında en büyük iman ve 
görüş birliği olması gerekirken tefrikanın aley
hinde birlik ve beraberlik semlbolü Diyanet İş
leri Teşkilâtının parçalanmasına itişler'vardır. 
Bunun sonucu her yönden İslâm Dini ile Müslü
man Türk Milletine hizmet yapan din görevlile
rini kasıtlı veya kasıtsız gruplara bölerek, adlar 
takarak : Bâzısına Süleymancı, bâzısına Nurcu, 
bâzısına diplomalı, bâzısına medreseli diyerek, 
tefrika sokulmuş, maalesef Devlet bakanların
dan ıbâzıları da çoğu zaman bu işi körüklemiş
lerdir. 

İslama hizmet yapanların takdir edecekleri 
yerde hükümetler siyaset hesafbı yapılmış, Baş
kanlık makamı bakanın görüşüne göre ayarlan
maya gidilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, 20 dakika-
kalık hakkınız olan müddet sona ermiştir. İkinci 

konuşmacı hakkı olan 10 dakikayı da kullanacak 
mısınız? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Devam (buyurun. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Din adamı 

kültürlü, diplomalı ve medenî kıyafetli olmalı, 
siyasetin dışında kalmalı denmiş. Diğer yan
dan ehliyetle yani kurmay din adamı yerine 
gediklisi lâzım diyen başkanlar çıkmıştır. İşgal 
ettiği koltuğun şerefini, Islâmm izzetini koruya
cak reisler yerine emirlerine ram olacak bir ka
dastro memuru gi'bi kişiler aranmış veya şahsi
yetli reisler ya susturulmuş, ya da yerinden atıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşlerinin en 
(büyük ilim heyeti Yüksek Din Kurulunun se
çimle gelişi arzularını mahzurlu 'bulan zihniyet 
(bir tasarı hazırlamış ve Türkiye'deki müftülerin 
seçtiği 15 vilâyet müftüsü için aşırı akımlara ve 
gerici düşünceye sahübolduğu için ve bunların 
seçecekleri Yüksek Din Kurulu üyesi de tehlike
li bulunduğu için bunun iptalini, tâyinle gelme
sini arzu eder şekilde bir kanun teklifi hazırla
mışlardır. Kararname ile tayin edilen, MİT ve 
savcılar tarafından haklarında bir takibatı bu
lunmayan din adamlarına yulkarıdaki vasıfları 
yakıştıranlar ile bu yakıştırmayı uygun bulup 
hazine bulmuş kitoi misali 30 .11.1972 tarihin
de memlekette bir sürü dava varken, Sayın Dev
let Bakanı İsmail Arar kendi imzasiyle bakan
lıkların görüşü almma'k üzere göndermiş, gelen 
görüşler son zamanda basında çıkan infial kar
şısında dosyada basılı kalmıştır. 

Burada bir husus daha vardır ki, Teftiş 
Kurulu yarısının da ehliyetsiz olduğu gerekçe
siyle Siyasal, İktisat ve Hukuk mezunlarından 
olması düşüncesi ortaya atılmıştır. Bunun da 
gayesi, Diyanet İşleri Başkanlığını, başında sa
rık, altında Diyanet İşleri, makamı, ama ruhu
nu öldürmenin, ruhunu çürütmenin gizli bir ha
zırlığıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Diyanet İşleri Başkanlık makamı, en yüce 

makamdır. Başında sarığı, sırtındaki cübbesiyle 
Islâmı temsil eder. İlmî vukufu, Islâmî yaşayış 
ve düşüncesi şahsında sem'bolleşir. 

Sayın Arar'in bir icraatını dile getireceğim. 
Başkanlığın başında bir reis vardır, yerine bir 
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reis getirdi. Her ikisini de sevap ve günâhı ile 
başbaşa bırakacağım. Ne öveceğim, ne yereceğim. 
Ama, maden ki, reisin adı ve soyadı değişmeye
cekti, yani adı Lütfi Doğan olacaktı da, alman 
reisteki kusur ile gelen reisteki üstünlük ne idi. 
Giden reis Hâfız-ı Kur'an idi, gelen değildi. Gi
den İlâhiyet Fakültesi mezunu, gelen değildi. 
Gidenin niteliği uygun, gelenin değildi. 

Hal böyle iken, Lütfi Doğan gitti, yerine Dr. 
Lütfi Doğan geldi. Makamın vakarını koruması 
en büyük dileğimizdir. A'ma, bir iki noktayı 
belirteceğim. 

Sayın milletvekilleri; 

Bakan ile yeni reis düşünmüşler... Eski reis 
Diyanet İşlerinin başında bulunursa, aynı bina
da kalırsa, yeni gelen reisin huzuru olmazmış. 
Onun için Ankara'da bulunması sakıncalı imiş. 
Taşraya göndermek lazımmış, kış günü olduğu 
için de muvakkaten buraya almışlar. Nereye? 
Başmüşavir iken, 3 500 lira maaş yerine, 8 nci 
dereceden 1 700 lira maaşla Ankara vaizliğine 
tayin etmişler. Ama bütçeler geliyor Meclise sa
yın Bakan burada hesap verecek, sıkışacak; ama 
beni kurtarın diyerek bir ay kala aynı reisi 
4 ncü dereceden Ankara vaizi yapmışlardır. Bun
lar, reisle Bakanın bizim anlayamadığımız, anla
şılmaz tayinleridir. 

Türkiye'de hiçbir genel müdürlükte bu de
rece insanı üzen bir tayin görünmemiştir. 

Sayın Bakan şimdi soruyorum. Getirdiğiniz 
reisin iyi veya kötü olduğu hususunda bir cüm
le söyleyecek değilim; fakat bir reis akşam ap
testi ile sabah namazı kıldırdığından dolayı övü-
nemez! Bu, hem insanın yapısına aykırı, hem de 
İslâm sistemine uymaz. İslâm tarihinde yassı 
aptesti ile sabah namazı kılan vardır, ama ak
şam aptesti ile sabah namazı kılma modası, Sa
yın Arar'm getirdiği Dr. Lütfi Doğan modası
dır. 

Sayın Bakan, bir reis, Islâmm yasak ettiği.. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, «iSaym Ba
kan diye hitabetmeyin, sayın Bakandan yüksek 
huzurunuzda soruyorum, diyebilirsiniz. Heye
ti Umumiyeye hitabedin. Bakanı muhatap ala
rak konsuşmayın, Heyeti Umumiyeyi muhatap 
alm. ISiz Bakandan gene sorun. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tamam efen. 
dim, oldu. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bir reis başındaki sarığı, sırtındaki cübb ek

siyle kokteyl salonlarına gidemez! Giderse, el
lerinde kadeh bulunan adamların karşısında 
eline bir bardak alıp, içtiğin imam suyu değil, 
meyve suyu diyenlere muhatabolamaz! Bir reis, 
gittiği bir yerde, sanki ortaokul, lise görmemiş 
gibi, mikrop, mikroskop görmemiş gibi, başın
daki sarığı ile kalabalık içinde mikrop incele-
yemez! İncelerse, o reisin etrafında bulunan 
Devletin Bakanı ve etrafı onunla alay edemez! 
Maalesef elimde belgeler vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Sözüm uzadı, yalnız bir iki noktaya temas 

etmek istiyorum. Diyanet İşleri bütçesi geldi
ği zaman bütün partiler molla kesilir. Yani hep
si dinden bahsederler. İslâm için yapmadıkları 
yoktur. Bütçe geçti mi, para dağıtımı geldi mi, 
hizmet sırası geldi mi çıkarlar kürsüye; aşırı 
sağcılar şahlandı, Süleymancılık Nurculuk aldı 
yürüdü, bunların kökünü kazıyalım. İmam - ha
tip geldi mi kapatalım. Kur'an kursu geldi mi, 
para vermeyelim. Avrupa'ya bir seyahat yapar
lar. Dönüşlerinde, «Ah bir papaz gördüm, üç 
diploması var, altında arabası, boynunda son 
model kravatı var. Bizimkinde bir şey yok» der
ler. 

Şimdi soruyorum : 
Sayın milletvekilleri; biz şu memleketin din 

görevlilerine mektep açtık da o hocalar kaçtı 
mı? Din adamına 2 000, 3 000 lira maaş ver
dik de, hoca bunu bankaya yatırayım diyere'k 
sırtında elbisesiz mi gezdi? Din adamına, Dev
let resmen imkânlar, hürriyetler verdi, de ay
dınlatmadı mı? Hem sırası geldiği zaman hoca
ya imam. kadrosu vermeyeceksin, 62 milyarlık 
bütçeden 23 milyonu çok göreseksin, imam - ha
tip konusu geldiği zaman, kapansın varsın diye 
oy vereceksin. Din adamının hürriyeti verilsin 
dendiği zaman, 163 ncü maddeyi daha da ağır
laştırmanın yoluna gideceksin. Din adamının 
halkın (karşısında malî gücü bulunsun dendiği 
zaman, lüzum yok, modası geçmiş diyeceksin. 
İslâm Dininin mefkuresinin korunması için 
Diyanet İşleri Başkanlığına muhtariyet veril
sin, resmî bir radyosu bulunsun deyince; efen
dim zamanı müsait değil diyeceksin, sonra da 
kalkıp, kürsüye çıkacaksın, memlekette irtica 
var, Süleymancılık var, Nurculuk var 'diyecek
sin! 
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Sayın milletvekilleri; 
Bir konuyu belirtmekte fayda vardır : 
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız, ikinci 

kez vaktiniz doldu. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tamamlaya

cağım Sayın Başkan. 
Şu memleketin hiçbir müslüman vatandaşı, 

ister aşırı dindar olsun, ister tarikatçı olsun evi
ne baskın yapıldığı zaman, cebindeki teşbihi ba
şındaki takkesinden başka bir şey bulamazsınız. 
Ama üç gün sol eğitim görmüş bir gencin evin
de, üç makineli tüfek bulmak mümkündür. 

İşte böyle bir müslümanla, bir solcuyu aynı 
teraziye koyupta tartan zihniyet yıkılmadıkça, 
şu memleket vatandaşlarının din haklarını kanun 
emrettiği halde, vermeyeceğim diyen kişiler, ve
receğim der duruma gelmedikçe, Yüce Parlâ
mento sırası geldiği zaman lâf edip, hizmet gel
diği zaman, bu davadan himmetini kesmeyi bı
rakmadıkça, şu kürsüden hiç kimsenin Süley-
mancılıktan, Nurculuktan, şundan bundan şikâ-
vet etme hakkı voktur. 

Türkiye'de ne Süleymancı vardır, ne Nurcu 
vardır, ne şu vardır, ne bu vardır! Türkiye'de 
sadece müslüman kütle vardır! (D. P. sıraların
dan «Bravoi» sesleri.) 

İşte bunun 'dışında bulunan akımların kay
nakçısı. teşvikçisi aslında yönetici kadrodur. 

Vaktinizi fazla aldım. 1973 yılı Diyanet İş
leri Başkanlık Bütçesinin Türk Milletine ve Di
yanet personelline hayırlı olmasını diler, yap
tığım konuşmanın ışığımda ISaym Bakanın, ma
kamda kalırsa, hükümet devam ederse veya et-
ırrıiez de gelecek birisi olursa, 2 'OÖö imam kadro
su ile 12 OOÖ imam vekilinin yüzünü güldürecek 
tedbirler almasını temenni eder, Yiüce parlâ-
ımeritoya grupum adma saygılar sunanım. (D. P. 
«ıralarından alkışlar.) 

iBAŞKAN — Saat 13.00'e gelmiş bulunmak-
'tadır. Program gereğince 14.30';da tekrar top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum'. 

KapanImia! saati i 13.00 

' « < W ^ 

KÂTtPLEEJ 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

iAşıtoa( isaaitöl i İ4.30 

BAŞKAN — Başfeaaıvdkii; NTiawtJtiın< Ok 

Şevikleıü Doğan} (Kayseri), MuMttitaf Sıaym) (Gaziaıutıej)) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ara verilmiş 
bulunan 62 nci Birleşiminin İkinci oturumuna 
devamı ediyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 bütçesi üze
rinde grupları adına söz isteyen arkadaşlarımın 
konuşmaları bitmişti. Şimdi, şahısları adına ko
nuşacak arkadaşlara geçiyorum. 

Sayın Enver Akova, Ibuyurunuz. 
Kişisel konuşmalar 10 dakika ile kayıtlıdır. 

Lütfen bu gereğe uyalım. 

ENVER AKOVA (Sivas) 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, 

1973 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
üzerinde şahsım adına görüşlerimi arz etmek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

İslâm dininin yüceliği, onun diğer dinler ara
sındaki mevkii cümlelerle ifade edilemez. Onun 
kutsiyetini, doğrudan doğruya Cenabı Allahtan 
aziz kulu olan Hazreti Muhamımied'e vaihiy yo-
luyile gelmiş olmasında, bu dinin diğer dinler 
arasındaki mevkiini, özellikle asrımızda tamam
layıcı ve tanıtıcı niteliğinde aramak lâzımdır. 

Birçok kimseler, bilhassa asrımızda bugün-
ılerde dillerine sahibolmadan, dudaklarından ta
şırmak suretiyle «reform»' kelimesiyle meşgul 
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olmaları ve yüce dinimizin sıfatlarını ayrı yöne 
'kaydi'îimiaları, takdir edersiniz ki, cehalet değil, 
kasıttan ileri gelmektedir. 

Bu din reformunu yapmıştır. Bunun tam mâ-
nasıyle gerçeklerini Hazreti Mıîhamımed yap
mıştır. İbadette refonm olamıaz. Beş vakti iki 
vakte inhisar ettimnek mümlklün değildir. Böyle 
bir kanun, böyle bir mesele olamaz. Zekâtta ay
rı ayrı ifadeler tecelli etmektedir. Zekâtın mâ
nâs?, mahiyeti Kur'anı Kerim'de ve Peygamberi
mizin yüce sünnetinde tecelli etmiş ve şüyu bul
muştur. Bunda bir ıslahat yapılamaz. 

Binaenaleyh, bu sahada yetişecek insanların 
değerli olmaları, müspet ve dinî ilimlerle mü
cehhez olmaları ve Türkiye'mizde ışık saçmala
rı için çalışmak hepimizin hedefi ve gayesi ol
malıdır. 

O halde, ben Eyüp Sultan camiinden bir ha
tip dinlemek istiyorum, ben Fatih Camdinden 
vaiz verecek bir vaiz dinleımek istüyoruımi; ama 
böyle bir hatibi, böyle bir vaizi yetiştirmek için 
değül, yetiştirmemek iç'in eğer prensipler getiri
lir, kararlar alınırsa, kanunlar çıkarılırsa, bu
nun sorumluluğu Türlk MM eti katında önce hü
kümetin ve ondan sonra da Anayasa esaslarıy-
le meşgul oüan, yasama görevini yapan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. 

İmam - hatip okullarının orta kısmiyle ilgili 
bir konuya bir sayın arkadaşımız temas ederek 
dediler ki, «İmaim - hatip okullarının orta kıs
mının kapatılması 1970 yılında toplanan 8 nci 
Şûrada karar altına alınım ıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, ben fıtratında, kendi 
üslûbunda bir arkadaşımı cerh etmek istemem 
ve böyle bir şeyi de kendime mesele etmiş bir 
insan değilim. 1970 yılında toplanan 8 nci Şûra 
ile ilgili bütün zabıtlar ortadadır. Biraz önce, 
o zamanın Sayın MüUlî Eğitim Balkanıyle de gö
rüştüm. Bu zabıtlar tetkik edildiği zaman da 
görülecektir İd, orada Imıamı - hatip odmîlarıyle 
ilgili bir cümle dahi yoktur. Sadece 7 nci Şûra 
toplantısı zabıtlarında Talim ve Terbiye Heye
tinden iki kişinin kaleme aldıkları bir cümle 
veya iki cümleden ibaret bir ifade vardır. Ora
da «İmam - hatip .okullarının orta kısmı kaldı
rılmalıdır, Devlet ortaokulları haline getiril
melidir» denilmektedir. 

İmam - hatip okullarının orta kısmiyle ve 
bilhassa programıyle ilgili meseleler - 9 ncu Şû-
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ra diyemeyeceğim, - bir toplantıda, İmam - hatip 
dkulılarmm müdürleri, Yüksek İslâm Enstitüsü
nün müdürleri ve öğretim görevlileri davet 
edilmek suretiyle görüşülmüştür ve program 
üzerine ıslahat yapılmıştır. 

Sayısını 26'clan 72'ye çıkaran bir parti, prog-
ramıiida, imam - hatip okullarını 'kapatmak için 
değil, açmak için cümlelere yer vermiştir. 

'Sayın arkadaşlarım, Birinci Erimi Bükümıeti-
nin programı üzerinde bu meseleyi dile getirmek 
için Yüce Heyette bendeniz konuştum. O zaman 
Sayın Erim, «İmam - hatip okullarının orta 
•kıismını kapatma hususunda sureti katiyede bir 
karanınız yoktur. Programında ıslahat yapaca
ğız» demiştir; anma- maalesef ne garip bir te
celli olmuştur ki, Erim Hükümeti imam - hatip 
okullarının orta kısmını kapatmıştır. 

Değerli arkadaslanım, şunu da arz etmek is
terim : İmam - hatip okullarının orta kısmiyle 
ilgili olarak Şûrada karar alınmış dahi olsa böy
le bir karar hükümeti bağlamaz; mutlaka hü
kümete böyle yapacaksın diye zorlama yapa
maz; isterse tatbik eder, isterse etmez. Bina
enaleyh, geleceğe muzaf olmak üzere yatırım 
yapmak suretiyle, bunu tamamen bir partiye 
inhisar ettirmek, zannediyorum ki insaf sınır
larının dışında kalır. 

Muhterem. arkadaşlarım, Avrapa'da bilr üni
versitenin yanında, bîr fakültenin yanında ki
lise yer alır, ama bizde üniversitelerdeki mes
citler kapatılır, ayrı dava. Lâiklik diyoruz, dinî 
esasları anlamak için, neşretmek için tamamen 
başka bir sahaya kayar, kaydırırız. Nedir? Lâ
ikliği Müslümanlığın tamamen karşısında imiş 
gibi alacaksınız, imam - hatip okullarında 
Kur'anı Kerimi öğrenmek için, Kur'an kursla
rında Kur'anı Kerimi öğrenmek için Arap 
harflerini almayacaksınız, yeni harfleri alacak
sınız. Kur'anı Kerim bu harflerle öğretilmez. 
İmam - hatip okullarında Kur'anı Kerimi öğ
renmek için o harfleri öğrenmek m>eoburiyetiin-
desin, başka türlü bir yola giremezsiniz, müm
kün değil. 

Beniıtn anladığım lâiklik o memlekette neşir 
hakkını tanır, benim anladığımı mânadaki lâik
lik, hukuk (mânasındaki lâik kelimesidir; oku
ma, okutma hürriyetini tanır, yazma ve yazdır
ma hürriyetini tanır, bunu kısıtlamam. Binae
naleyh, İslâm dininin prensiplerini, esaslarını 
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öğrenmek için bu sahaya girmiş olan insanları 
bu hürriyetten yoksun bırakmak, mahrum bı
rakmak hiç kimsenin hakkı değildir ve olaımaz 
da. 

BAŞKAN — Sayın Akova, bir dakikamız 
var efendim. 

ENVER AKOVA (Devamda) — Bitiriyorum 
-Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, bir üzüntümü Yüce 
Heyetimize ifade etmek istiyorum : Diyanet iş
leriyle ilgili personelimiz, görevlerini hak yo
lunda hiçbir şeyden yılmadan yapmaktadırlar. 
Maalesef, bunlarla ilgili bütçe geldiği zaman 
bu bütçe diğer bütçeler arasında Fransızca ta
biriyle (Intercaler) enterkale bilr cümle olarak 
sıkıştırılmış bir bütçeden ibaret kalmafktadır. 
2 000 kadroya dilinizi uzatamıyorsunuz, e'lleri
nizi uzatamııyorsunuz. Biz buniları verdik, bizim 
iktidarımız, A. P. bu kadroları verdi ve Sivas'ta 
her sene 40 kadro alırken, iiki senedir bir kaidro 
alamıyoruz. Kazalarımızda, köylerimizde, diğer 
taraflarda .butlun milletin heyecanı, karşı kar
şıya kaldığımız .soru imam - hatip kadrolarıdır. 
Maalesef bu kadroları hükümet her nedense, 
her ne sıfatla, bilmiyorum böyle bir şeye bürün
müş, bu kadroları vermemek içim direnmekte
dir. Sayın Hükümete soruyorum : Geçen sene 
üç sözlü sorum vardı. 13 ncü dereceden bu ka
dar kadro, 15 nci dereceden »bu kadar kadro ve
rilecektir diye Bakanın beyanatı oilımıustur, bu 
kadrolar verilmemd'ştir muhterem arkadaşlarım. 
Bu sene de durum aynıdır, bu kadrolar veril-
miemeıktedir. 25 nci maddede Bakanlar Kurulu
na bir yetki tanınmış, siz bir teklif getirin, öde
neğini verelim diyecekler, Mal-iye Bakanı dire
necek, Devlet Bakanı ya teşebbüs edecek ya et
meyecek, bu kadrolar tekrar verilmeyecektir. 

Binaenaleyh, bu kadroların verilmemesi, Di
yanet Teşkİlâtın'da çalışan değerli arkadaşları
mızın, .memleket çapında, dünya çapında, bilgi 
ve görgülerini artırmlak için tahsisatın konul
maması ve diğer maddelerde yapılan kısıntılar, 
bu büitçenin sıkıştırılmış bir bütçe, enterkale 
bütçe olarak kaldığını Yüce Heyetimizin huzu
runda ifade ©tmek isterim. 

Bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını Cena
bı Haktan niyaz ediyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

,SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
arkadaşımız şahsıma sataşmıştır. 

BAŞKAN — Yani, vicdanen kanimisiniz şah
sınıza sataştığına, çok rica ederim. Sataşma!... 
Tek kelimıe, sataşmanın (s) harfi kullanılmadı, 
rica ediyorum, hiç alâkası yok Sayım Arsılan, 
hiç alâkası yok : 'Siz de dinlediniz, ben de din
ledim1; Heyeti Umumiye dinledi. 

ISAM AR'SLAN (Denizli) — Eğer siz Baş
kan olarak sataşma yoktur diyorsanız, bu kanı-
daysanız, bem sataşma yok diyeceğim,. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok efendim... 
(SAMİ ARİSLAN (Denizli) — Sataşma yok

tur diyorsunuz, ama «arkadaşımı cerhetmek is
temem, yalan söylemiştir»1 dedi. 

BAŞKAN — FeVkalâde dikkatle dinledim, 
fevkalâde de meseleleri kavrarım bilirsiniz. Bu
rada önümde not dahi var, isterseniz okuyayım', 
Istermisiniz, okuyayım m i l . 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
ben yalan söyledi demedim, terbiyem böyle 
söylemeye müsait değil, onun için kendilerine 
iade ediyorum o yalanlarını. 

S A M ARSLAN (Denizli) — (A. P. sırala
rında oturan Enver Akova'ya hitaben) İmam -
hatibin oylamasında Meclisten kaçan senidin, 
•burada bulunmayan sensin... 

BAŞKAN — Sayın Sami Aralan, şu hareke
tiniz faul, biliyorsunuz. (Glilüşim'öler) oturun uz 
yerinize lütfen. Sataşma dediğiniz şeyi her hal
de siz yanlış tefrik ediyorsunuz. Sizin ileri sür
düğünüz iddiayı cevaplandırmak mecburiyetini 
hissetti ve cevaplandırdı. 

Sayın Devlet Bakanı, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
b u l ) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

1973 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
görüşülmesi sırasında konuşan grup sözcülerin
den pek çoğu, bâzı tenkit ve temennilerde bu
lundular, Bakana bâzı sorular tevcih ettiler, fa
kat şimdi görüyorum ki, bir - iki tanesi hariç 
diğer arkadaşlarımız burada bulunmuyorlar, 
Esasen, Anayasanın, bütçenin görüşülmesi için 
getirdiği prosedür gereğinceğ bütçe iki ay dol
duran bir süre içinde önce komisyonda, sonra 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülmektedir, bu 
arada Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin Ko
misyondaki görüşülmesinde de, bir kısmı şimdi 
burada konuşan sayın milletvekilleri tarafından 
olmak üzere, hemen hemen bu tenkitlerin, te-
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mercilerin ve soruların hepsi ortaya getirilmiş, I 
sorulmuş, cevapları arz edilmiştir. Bu itibarla, 
şimdiki maruzatım kısa olacaktır. 

Bir arkadaşımız, Din İşleri Yüksek Kurulu 
şu kadar seneden beri toplanamıyor dedi; doğ
rudur. Bu, Danıştaym bir kararı ve yorumu yü
zünden ileri gelmektedir. Bunun için behemahal 
633 sayılı Kanunda değişiklik yapmak gerek
mektedir. Çünkü, kanunda aranan evsafı, Da
nıştay bir başka türlü yorumlamış ve o evsafta 
din görevlisi bulmak müşkülâtryle karşılaşıl
mıştır. Bu, halen komisyonda bulunan iki sayın 
arkadaşımız tarafından teklif edilmiş olan ka
nun teklifi veya Hükümetçe hazırlanmakta olan 
t asa fiyle mutlaka halledilecektir. 

Yine bu sayın arkadaşımız hizmet içi eğiti
me büyük önem vermek lâzımdır dedi; bu te
menni de gayet yerindedir, doğrudur ve esasen 
Başkanlık çalışmalarını bu istikamete yönelt
miş bulunmaktadır. Bu amaçla Bolu'da 250 kişi
lik bir eğitim merkezi inşaatı bitmiş, ufak bâzı 
tesisat ilâvelerinin tamamlanmasıyle hizmete 
açılmak üzere bir hale getirilmiştir... 

Vekil imam - hatiplerin konusu, bunların 
mağduriyeti, bu mağduriyete bir an önce son 
verilmesi hususu, tıpkı Bütçe Komisyonunda ve 
daha sonra Senatoda olduğu gibi, burada da dile 
getirildi. Gerçekten vekil imam - hatipler gerek 
az bir ücretle çalışmış olmaları, gerekse diğer 
devlet memurlarının sahiboldukları emeklilik 
haklarına, sosyal güvenlik haklarına sahibolma-
maları dolayısıyle çok zor şartlar içinde çalış
maktadırlar ve bu haklı bir huzursuzluk yarat
maktadır. Tahmin ediyorum ki, bu, aşağı yu
karı 13 bin kişiyi ilgilendiren, bu tasvibedilme-
yen durum pek yakında halledilecektir. Nasıl 
halledilecektir?.. Onun için şimdiden kesin ola
rak bir şey söylemeye imkân yok. Ancak, biraz 
evvel bahsettim, Parlâmento üyesi olan sayın 
iki arkadaşımızın bir kanun teklifi içinde, bu 
vekil imam - hatiplerle ilgili bir hüküm olduğu 
gibi, Hükümetçe hazırlanan tasarıda da bâzı 
alternatifler, bâzı şartlar göz önünde tutulmak
tadır. Elbet bunlardan biri veya diğeri veya her 
ikisini memzucen mütalâa ederek bu kıymetli 
arkadaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçmek 
en büyük arzumuzdur. 

Bir arkadaşımız, imam - hatip kadroları
nın, özellikle köy imamlarının dağıtımında es
kiden bâzı - tasvibedilmeyen diyeyim - uygula- | 
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malar olduğunu, bundan önce bir kararname 
çıktığını, bundan sonra dağıtılacaklarda da bu
na riayet edilmesi gerektiğini söyledi. Bu ka
rarname kaldırılmadıkça elbette ki, yeni kadro
lar alındığında buna riayet edilecektir. Bunun 
aksine hiçbir düşüncemiz yoktur. 

Bir sayın arkadaşımız, dışarıda, özellikle Al
manya'da çok sayıda işçi vatandaşımız bulun
duğunu, ama bunlarla ilgili din hizmetlerini ye
rine getirecek çok az sayıda personel bulundu
ğunu söyledi. Doğrudur. Benim elimdeki rakam
lar 11'i' gösteriyor. Biraz da özel olarak gitmiş 
olanlar var. Tabiî bunlar devletten her hangi 
bir şey almıyorlar. Her hal ve kârda bu azdır. 

Yalnız, şimdi arz edeceğim bir hususla bir
likte bunu mütalâa etmek lâzımgeldiğine kaani-
yim. Bu da ödenek meselesidir. Meselâ, bir ar
kadaşımız, camilerin bakımından, müftülük bi
nalarının perişanlığından, müftülere, hiç değil
se il müftülerine birer otomobil verilmesi ge
rektiğinden bahsetti. Bunların hepsi, bir nok
tada dönüp dolaşıp bir ödenek meselesinde dü
ğümlenmektedir. Yalnız, ben şu fikri kabul et
miyorum. Ne, gelmiş geçmiş olan hükümetler. 
ne bugünkü Hükümetiniz, ne bundan sonra va
zifeye gelecek olan hükümetler bililtizam din 
işlerine tahsis edilen ödenek miktarını az tut-' 
muş değillerdir. Nihayet bu memleketin belK 
bir malî takati vardır ve kamu hizmetlerinin da
ğılımında bir denge gözönünde bulundurulmak 
lâzımgelir. Nitekim, hiç kimse iddia edemez ki, 
bugün sağlık hizmetleri Türkiye'de bütün vatan
daşları tatmin edecek bir seviyeye getirilmiştir. 
Hiç kimse iddia edemez ki, millî eğitimde dev
let üzerine düşen bütün görevi kemaliyle yap
maktadır. Hiç kimse iddia edemez ki, millî sa
vunmamızın ihtiyacı olan silâh, araç ve gereci 
kendi kaynaklarımızla yapabilecek duruma gel-
mişizdir. Tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığında 
karşımıza çıkan bâzı aksaklıklar, gönlümüzü 
burkan durumlar da bu ödenek yokluğundan 
ileri gelmektedir. Bu bütçeler içinde bu sene 523 
milyon ayrılmıştır. Çok temenni olunur ki 
ileriki senelerde artan millî gelir ve bunun büt
çelere aksi sonucu Diyanet işleri bütçesi ve ge
nel olarak din hizmetleri için daha büyük meb
lâğlar ayrılmak imkânı hâsıl olsun. 

Bu arada ibir arkadaşımız din eğitimine, 
özellikle yüksek seviyede yüksek öğrenim gör-
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muş din 'adamına.ihtiyacımızdan (bahsetti. Elbet 
gayet (doğrudur. 

Bir ıbaşka arkadaşımız da, İmam - iha'tip okul
larının birinci döneminin kapatılmasını söz ko
nusu etti. Bu sayın arkadaşımız, İmam - hatip 
okulları birinci döneminin kapatilmasıyle ilgili 
sözleri sırasında, bu konuda kapatma kararı 
alan Millî Eğitim Bakanı hakkında bir gen
soru 'önergesi de vermiş (bulunduklarını hatır
lattı 've «bu, diğer partilerin tasvibine ımazhar 
olmadığı için reddedildi» dedi. Şimdi, şu hatır
latma, dahi igiöisteriyor ki, konunun tartışılma 
yeri burası değildir. Yani, Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesi tartışılırken, İmam - hatip okul
larının kapatılmış olması ve yüksek seviyede 
öğrenim görmüş din adamı ihtiyacı ve 'mevcut 
okulların (bunlara yetip, yetmediği hususu bura
da görüşülecek bir konu değil. Bu itibarla sa
yın arkadaşımdan rica ederim; bu konu üstün
deki hassasiyeti, endişeleri devam ediyorsa, bu
mu Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken tekrar-Ibu kürsüye getirebilirler. 

Diyanet İşleri Başkanlığı makamında yapı
lan değişiklik, Bütçe Komisyonunda haşlayan, 
Senatoda devam eden görüşmelere ve bizim 
bunlara arz ettiğimiz cevaplara rağmen görü
yorum ki, 'hâlâ tenkid konusu olmakta devam 
ediyor. Daha evvelce de birçok defalar arz et
tiğim gibi talbiî Hükümetin her tasarrufu g'ibi 
Ibu da tenkidedileibilir. Tenkidedilemez diye 
asla (bir kaide yok. Ancak, bu tenkit yapılırken 
şahıslardan ziyade, o makamın kutsiyeti, ulvî-
liği, önemi gözönünde tutularak tenkitlerde yı
kıcı, tahripkâr olmamaya dikkat edilmesi hu
susunu (bilhassa rica etmiştim, 'bu ricamı tekrar
lıyorum. Çünkü, her makam gibi, o makamı iş
gal eden zatlar da (buralarda gelip, geçicidirler. 
iAma, yapılan bu tenkitler bâzı yüksek makam
ları, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı gibi 40 
milyon Türk'ün gözünün üstünde olduğu İbir 
makamı ,ibirtakım tahriplerden, .birtakım ev
hama dayanan 'dedikodulardan mutlaka uzak 
bulundurmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, sayın arkadaşları
mın pekâlâ hatırlayacakları gibi, bildikleri gibi, 
asaleten işgal edilmiyordu. O makamda uzun 
ibir süredir vekâleten vazife göre çok değerli 
bir zat var idi. Bu makama asaleten tayin yap
mak söz konusu olduğu zaman, ortaya çıkan 
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adaylar içinde hiç şüpheniz olmasın ki, (bu vazi
feyi vekâleten ifa eden 'muhterem zat da var 
idi. Ama ihamdan ötesi nihayet bir Hükümet ta
sarrufu ve takdiri meselesidir. 

Asaleten tayin edilen zatın, kanunun aradı
ğı niteliklere ısahibormadığı hususundaki iddi
aya da bendeniz iştirak edemiyorum. Bunu daha 
evvel de arz etmiştim. Halen asaleten tayin 
edilmiş olan zat, 31 Aralık 1966 tarihinde - Ka
rarname numarası da var, zikretmeye lüzum gör
müyorum - devrin iktidarı, Hükümeti tarafın
dan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine getiril
miş. Bunu takdir ile karşılıyorum. Çünkü, de
ğerli bir insan lâyık olduğu bir makama getiril
miş 633 sayılı Kanunun 22 nci maddesi de, Di
yanet İşleri Başkanı ile Din işleri Yüksek Ku
rulu Başkan ve üyelerinde aynı evsafı arıyor. 
Binaenaleyh, ibir zatı arıyorsunuz, şu makama 
getiriyorsunuz, o zaman ibunun ilmî yeteneği, 
tahsili, herhangi bir tenkid konusu olmuyor, söz 
konusu olmuyor, aynı zatı, kanunun aradığı ev
saf içinde (başka ibir makama getirdiğiniz za
man, bu tenkid konusu oluyor. 

Bu değişikliğin (bililtizam vekil olarak vazi
fe gören zatın, tâbiri tam hatırlamıyorum ama, 
zannediyorum haysiyetini kıracak bir şekilde 
yapıldığı, söylenildi. Buna kesin olarak iştirak 
etmiyorum. Çünkü o zata da saygıdan başka 
hiçbir şeyle bağlı değilim. Ancak bir talihsizlik 
olduğu mıuhakkatır, (bu da benim malûmatım dı
şında. Kararnamenin yayınlandığı anda - kendi
sinin İstanibulda vazife ile bulunması, doğru
dur. Ama bundan öteye, maaş katma kadar gi
den birtakım mağduriyetlerine sebelbolduğu; 
bundan sonra Bütçenin gelmesi dolayısıyle 
Sayın Bakanın endişeye kaplıdığı, Başkan ile 
aralarında anlaşarak, yine müktesebi olan vazi
feye iade edildiği gilbi hususlar, yalnız evhama 
değil; aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı 
içinde - ne kadar inkâr edersek edelim - bir
takım kılikleşmelerin, huzursuzlukların mevcu
diyetine ve bu kılikleşmeler, huzursuzluklar se-
»bebiyle de ıbu konuları kürsüye getiren sayın 
arkadaşımıza birtakım ihbarlarda bulunulduğu
nun açık delilidir. 

Zannediyorum bugün yapılan konuşmaların, 
ıbana tevcih edilen hususlarına arzı cevabetmiş 
oluyorum. Bu arada, ıSaym Sami Arslan arka
daşımız ile hemen hemen diğer bütün hatipler; 
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633 sayılı Kanunun lâmir hükmüne rağmen, 1972 
yılı içinde 2 000 imma - hatip kadrosunun ve
rilmemiş olduğunu söylediler. Bu konu, Bütçe 
Komisyonunda da uzun 'boylu tartışmalara se-
ıbebiyet verdi. Hattâ bir sayın arkadaşımız Sa
yın Kavurmacıoğlu, verilen izahat ile iktifa et
meyerek, Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlı
ğı arasında bu konudaki yazışmaları öğrenmek 
istediğini söyledi. Biz de büyük bir açıklıkla 
(bizim yazdığımız yazıları, hangi tarihte nasıl 
kadro talebettiğimizi, alman cevapları arz ettik. 
Maliye Bakanlığı temsilcisi de kendi görüşlerini 
müdafaa etti ve benim o andaki tespitim, mü-
şahadem şu oldu: Komisyon dahi iki tarafın 
talepleri ve iddiaları karşısında kararsız bir du
numda kaldı. Çünkü, biz (633 sayılı Kanunun il
gili maddesi gereğince kadro talebederken; Ma
liye Bakanlığı bu maddenin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun - yanılmıyorsam - 237 
nci maddesinin <(B) ibendi gereğince, ilga edil
miş olduğu, (görüşünde ısrar ediyordu. Onun 
üzerine Komisyon, bu konunun görüşülmesinin, 
Bütçe Kanununun ıgenel hükümlerine ertelen
mesini kabul etti. Bilâhara, şüphesiz sizin de 
manzurunuz olduğu üzere, 28 nci maddeye şöy
le bir hüküm [getirildi: 

«1973 Malî yılında Bakanlar Kurulu; 
a) Atamaları yapılacak medburi hizmetli

ler, 
b) İntibakı yapılacak sözleşmeli personel, 

yeni alınacak din görevlileri, «Madde devam 
ediyor, orasını okumuyorum.» Devlet Personel 
Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının tek
lifi üzerine kadro ihdasına yetkilidir.» 

Bizim yine ısrarlı taleplerimiz karşısında da 
Maliye Bakanlığı temsilcileri, bu maddeyi işle
terek Bakanlar Kurulunun kadro ihdasına ve 
ıbu kadrolar ihdas edildikten sonra da, Maliye 
Bakanlığının ihdas edilen kadro mukabilinde 
(gerekli ödeneği yıl içinde derhal vereceğini, 
Komisyon huzurunda beyan buyurdular. 

Şimdi filhakika 1972 yılı içinde 633 sayılı 
Kanunun âmir hükmüne göre, bizim meriyette 
olduğuna kani olduğumuz, Maliye'ninde «İlga 
edilmiştir» dediği hükme göre kadro alınma
mıştır. Ama, 1971 yılında torba kadrodan ve
rilmiş olan 4 717 kadrodan, (bilâhara 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının 15 nei maddesiyle (blo
ke edilmiş olan kadrolardan 3 733 tanesi 1972 

yılı içinde tevzi edilmiştir. Bizim yalnız temen
nimiz değil, aynı zamanda gayretimiz; bu şim
di görüşmekte olduğumuz Bütçe Kanunu kesin
leştikten sonra, bunun biraz evvel arz ettiğim 
25 nci maddesine istinaden, derhal gerekli te
şebbüsü yapıp, bu 2 000 kadronun alınması için 
sayın parlamenterlerin - ki sizler eminim tabiî, 
!bunu Milletin temsilcileri olarak yapıyorsunuz 
ve Milletimizin de arzusunu buraya aksettiri
yorsunuz - bu (arzu istikametinde çaba sarfet-
mek ve bunun gerçekleştirilmesine çalışmaktır. 

iSaym ıSami Arslan arkadaşımız bir hususta 
dalha (beyanda bulundular, dediler k i ; «Din 
adamlarını süıeymancı, nurcu diye (birtakım 
isimler takarak bölüyorlar, halbuki .böyle bir-
şey yoktur» dediler. Tabiî ıbunun olmamış olma
sını çok temenni ederim. Ancak, gerçekleri ol
duğu gibi (görmekte de fayda var. Maalesef 
yani gerçek durum, ıSaym iSami Arslan arkada
şımızın söylediği gibi değildir. Ancak, şayanı 
şükran olan taraf şudur: Din görevlilerinin bü
yük çoğunluğu, bu (gibi (bâtıl inançlar peşinde 
olan kimseler değildir. Bize itminan ve kuvvet 
veren, istikbale baktığımızda inşirah veren de 
bu oluyor. Gerisi de, sanıyorum sabırlı bir eği
tim işidir. Çünkü aslında onların da, vatan hiya-
netiyle damgalanması gibi bir delil elimizde yok. 
Ama, iyi yetişmemiş insan yalnız din görevlisi 
olanlar da değildir. Herhangi bir sahada şu ve
ya bu sapık, Anayasa dışı, kutsal dinimiz ile 
bağdaşmayan herhangi bir inanca sapabilir. Arz 
ettiğim gibi şayanı şükran olan, büyük çoğun
luğun bu igibi akımları asla tasvibetmediği, iç
lerinde barındırmadığıdır. Gerisi de yine arz et
tiğim gibi bir eğitim işidir. 

Muhterem arkadaşlarımın tenkid ve temen
nilerine cevaplarını verdiğimi sanıyorum. 

BAŞKAN — iSaym Bakan; şimdi bir arka
daşımızın Başkanlığa göndermiş bulunduğu ya
zılı soruyu, soru sahibi Sayın Kâzım Ulusoy 
arkadaşımız adına ben soracağım müsaade eder
seniz. Daha sonra da, bâzı arkadaşlarımızın so
ruları var, onların da cevaplandırılmasını rica 
edeceğim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Devam
la) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Kâ
zım Ulusoy, Başkanlığa göndermiş olduğu ya
zıda §u soruyu sormaktadır: 
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«3 senedir halkın ibadetine açık bulunan ve 
halkımızın yardımlarıyle yapılan Amasya Gü
müşhacıköy İlçesinin Adatepe .Camiine imam 
veya müezzin tayin edilmemiştir. Devlet Ba
kanlığı ve Diyanet İğleri Başkanlığına yapılan 
müracaatlar netice vermemektedir. 1973 yılı 
Bütçesinden adı 'geçen camiye imam tayin et
meyi düşünüyor musunuz?» 

Buyurunuz, soruyu cevaplandırınız Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Efendim arz edeyim: 

Şimdi Devlet Bakanlığına ve 'Diyanet İşleri 
Başkanlığına yapılan 'müracaatlar sonuç verme-
mistir, [buyuruyorlar. Bunun sebebini açıkça arz 
ettim. Ancak bloke kadrolarımız serbest bira-. 
kıldı, onları verelbildik. Bunun dışında, yeni 
kadro alamadık ki verelim. Bahis buyurdukları 
köyle, .önümüzdeki yıl içinde kadro alındığında 
imam hatip verilir mi, verilmez mi, bunu şu 

' anda takdir etmem imkânsızdır. 22 Haziran 1971 
tarihli bir kararname var, ki biraz evvel bir 
arkadaşım» O kararname tatbik edilecek mi?» 
dedi. Eğer bu köy, bu kararnamede belli edi
len vasıfları (haiz ise; yani nüfusu az ve bütçe
si zayıf, sınır köyü, orman köyü, yol, su ve 
okul 'gibi Devlet hizmetlerinden yoksun olan 
köyler veya pilot >bölge olarak seçilen köyler
den ise veyaJhut bu evsafta >olan köylerin hepsi
ne imam hatip kadrosu verilir, yine elimizde 
kadro olursa ıSaym Ulusoy'un bahis (buyurduğu 
köye elbette ki, imam verilecektir. Yoksa bu
nun dışında şimdiden ne verilecektir, ne veril
meyecektir diye ıbenim kesin bir bügi arz et
mem, takdir buyurursunuz ki, imkânsız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, anlıyorum ki, 
ıgenel konuşmanızı bitirdiniz ? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarımızın soru
larına cevap vereceksiniz. 

ıSaym Mehmet Seydibeyoğlu, buyurun su
alinizi lütfediniz. 

MEHMET ıSEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— ıSaym Başkan, imam kadrolarının tevziinde 
Adalet Partisi iktidarı zamanında bâzı illerde 
iltimas yapıldığı, ayrıcalıklar tatbik edildiği 
şüyu bulmuştur. Meselâ; Sayın A. P. Genel Baş
t a n ı Süleyman Pşmirel'in seçim bölgesi olan 

İsparta'da imam kadrosu bakımından gerçekleş
me oranının, köy sayısı itibariyle % 100'ü, cami 
sayısı itibariyle de !% 75'i bulduğu ve keza o 
devirde Diyanet İşleri Başkanlığını tedvire me
mur olan Devlet Bakanları Refet Sezgin ve Hü-
sametin AtaJbeyli'nin seçim bölgelerinde dahi 
'% 70'in üstünde gerçekleşme olduğu iddiası 
dahi yaygındır. Doğru mudur? Bunun karşısın 
da bâzı iller, meselâ; benim seçim bölgem olan 
Kastamonu'da bu kadroların gerçekleşme oranı 
nedir? ıSaym Bakan tarafından açıklanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun ıSaym 
Bakan. 
, AHMET BULDANLI (Muğla) — Siz hiç 
camiye gidiyor musunuz ? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Seydibeyoğlu, bana 
bugüne kadar dağıtılan imam - hatip kadrola
rının köy sayısı ve cami sayısına göre oranı ne
dir? Bunu sormuş olsalardı, ben kendilerine 
büyük bir açıklıkla ve memnuniyetle cevap ve
rirdim. Ancak Adalet Partisi devrinde şöyle 
şöyle yapılmış, filânca illere, iltimas yapılmış
tır şeklindeki bir soruya ben, partilerüstü bir 
Hükümetin bir üyesi olarak bir partiyi itham 
edip, o devri bir kötüleme çabası içinde cevap 
vermekten mazurum. B,ana bunu yazılı olarak 
sorsunlar, resmî bilgileri kendilerine arz .ede
rim. Bundan çıkan neticeyi de kendileri takdir 
ederler. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bir partiyi ithama kalkmadım. 

BAŞKAN — Bir yandan bakan konuşuyor, 
bir yandan siz konuşuyorsunuz. Sayın Bakan sö
zünü bitirsin. Usulüne uygun olarak siz lüfedin, 
(bana sualinizi tekrar tevcih edin, ne demek is
tediğinizi anla'yayım, işlem yapıp yapamayacağı
mı tespit edeyim. Buyurun şimdi (Sayın Bakan 
cevabım bitirmeden siz lâfa karıştınız. Bitirsin 
bakalım ne dedi. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bitirdi efendim. 

BAŞKAN — Tamam. Bitirdimi.. Şimdi bu
yurun. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, ben, bir parti iktidarı zama
nını değil, uygulamadaki aksaklığı belirtmek 
için sordum. 

— 346 — 
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BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan, diyor ki, 
«bu hususta bir yazılı soru sorsun, yazılı ola
rak cevabını takdim edeyim» diyor. 

MEHMET SEYDIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— ıSaym Başkan, buradaki soru değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, soru veya değildir, 
Bakanı zorla. 

MEHMET SEYDIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Yazılı olarak cevap verebilirim diyebilirler 
ama, bu şekildeki soruya cevap vermem diye 
cevap olmaz. Bunu cevap olarak kabul etmiyo
rum. 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz.. Pekâlâ Sayın 
Enver A kova.. 

MEHMET SEYDIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bu şekildeki soruya cevap vermeyi kabul 
etmiyorum diye yapılan işleri gizlemek vazife
niz değildir Sayın Bakan. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Kesin olarak bilmeden nasıl söyleyebilirler.. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, Teker te
ker arkadaşlar rica ediyorum. 
— Meclisin '.murakabesi nerede kalıyor iSayın 
Başkan. 

BAŞKAN — 'Tamam efendim, sorulara geç
tik, tamam. Rica ediyorum. 

MEHMET SEYDIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz şu açık
lamayı yapayım.. Hiçbir şeyi .gizlemek çabası 
içinde değilim. Nitekim sözlerimin sonunda da 
arz ettim. Bana 'bunu yazılı olarak bir sual 
tevcih ederlörse, resmî belgeleri tetkik ederim, 
yalnız bahis buyurdukları illerin değil, bütün 
illerin köy adedi, cami adedi, verilen imam -
hatip adedi hepisini çıkarır arz ederim. Bu ra
kamlardan gerekli neticeyi de kendileri çıka
rırlar. Ama o netice için lütfedip beni âlet et
mesinler. Arz etmek istediğim bu.. Bunda sak
lama yok. 

MEHMET SEYDIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— İcrayı murakabe nerede kalıyor Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Sayın iSeydiıbeyoğlu, sayın. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De

vamla) — Efendim, sizin sorduğunuz her suale 
bu kürsüden cevap vermeye mecbur değilim. 
Arz ediyorum, yazılı olarak sorarsınız takdim 
ederim. 

MEHMET SEYDIBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Meclis murakabe etmeyecek mi? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Meclisin murakabesi de gene işler... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, Sayın 
Seydibeyoğlu.. Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
evvelâ meseleyi yanlış pozc edip de, Meclis ça
lışmalarını sıkıtıya sokmayalım. Aslında, kür
süde beyan bulunan bakan, bütçe konuşmaları 
sırasında milletvekillerinin sorusuna cevap ver
mek zaruretindedir. Ancak, Sayın Seydibey
oğlu ve muhterem arkadaşlarım; şunu da hatır
dan çıkarmamak gerekir ki, bâzı soruların o an
da bazan rakam yönünden, bazan hâdisenin zati 
durumu bakımından şu anda belki elinde not
ları yoksa cevap veremez durumda bulunabilir. 
Ama bunu bu şekliyle beyanda bulunup da Mec
lis çalışmalarında irtibatı haleldar edecek bir 
duruma getirmeyelim. 

Şimdi, ne siz sorduğunuz suale mutlak şu 
anda cevap vermek mecburiyetini koşun, ne de 
Sayın Bakan «mecburiyetinde değilim» gibi bir 
beyanda bulunsun... Rica ediyorum Sayın Sey
dibeyoğlu, Meclis çalışmalarının usulü var, bu 
usule riayet edeceğiz... Sayın Enver Akova, bu
yurun sorunuzu sorunuz efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan üç sorum var. 

1. 1972 yılma ait köy imam - hatip kadro
larından, 15 nci maddeye göre, Bakanlar Kuru
luna tanınan bir yetkiye atfen, malî yılın sonuna 
geldiğimize göre, bu kadrolar verilecek midir? 

2. 1973 yılında, 25 nci maddeye göre, Ba
kanlar Kuruluna yine bir yetki tanınmıştır. Bu 
ödenek, 2 000 kadro için Bakanlar Kurulu ta
rafından verilecek midir, ne düşünülmektedir? 

3. Şayet bu kadrolar verilmediği takdirde 
Millî Eğitim Bakanlığı adına yatılı olarak oku
yan imam - hatip okulu mezunlarının tayin du
rumları ne olacaktır? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De

vamla) — Sayın Başkan, 1972 yılı için, nihaye
te ermek üzere bulunduğundan, Bütçe Kanunu
nun 15 nci maddesine göre, yeniden kadro al
maya imkân yoktur. Bıırada o Bütçe Kanununun 
bitmesine 10 - 15 gün bir şey var. 1973 yılı 
içinde, şimdi müzakere etmekte olduğumuz ka
nun tasarının 25 nci maddesine istinaden behe-
mahâl kadro alınacaktır. 

Üçüncü sual de zaten, ikinci sualle irtibatlı
dır. Yani bizi 1973 yılı içinde, Bütçe Kanunu-
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mm 25 nci maddesine dayanarak, yeniden kad
ro istemeye sevk eden âmillerden bir tanesi, 
- başta geleni değil - bu imam - hatip okulların
dan mezun olan genç çocuklara iş tevzi edebil
mek, iş bulabilmek içindir. Başta geleni demi
yorum. Çünkü, tabandan gelen bir tazyik var, 
istiyorlar... Bir de Sayın Akova'nm işaret etti
ği bu durumu behemahâl gözönünde bulundur
mamız lâzım. 

Bu itibarla 1973 yılı içinde Bütçe Kanununun 
25 nci maddesine göre ve orada tayin edilen pro
sedür içinde mutlaka bu kadrolar alınacak, bi
raz evvel de arz ettim, Bütçe Plân Komisyonun
da Maliye Bakanlığı temsilcisinin sözü vardır, 
bunlar için gerekli ödenek de konacaktır. 

BAŞKAN —. Sayın Bakan, Sayın Ali Yılmaz, 
sormuş olduğu soruda, biraz evvelki konuşma
nızda 3 770 kadro tevzi edilmiştir, buyurmuştu
nuz, bu 3 770 kadro hangi yıl içerisinde, nasıl 
tevzi edilmiştir, vilâyetlere gitmiş midir diye 
soruyorlar!. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Evet, arkadaşımız, onu belki yanlış 
anlamış olabilir, tevzi demedim ve henüz tayin 
muameleleri devam eden şeyler... 

Şimdi, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu çık
tığı zaman Diyanet İşleri Başkanlığına 29 189 
kadro verilmiş, 1970 yılında.. Bilâhara 1971 yı
lında torba kadro diye ifade ettiğimiz kadrodan 
4 717 kadro verilmiş. Fakat, arkasından 1972 
yılı Bütçe Kanununun 15 nci maddesi gereğince, 
bu kadroların kullanılması veya bu kadrolar 
bloke edilmiş. İşte 1972 yılı içinde bu 4 717 blo
ke kadrodan 3 733 tanesi serbest bırakılmıştır. 
Bunlar serbest bırakılmıştır ama, Diyanet İşleri 
Başkanlığının veya bakanlığın yetkisi içinde 
tevzi edilecek kadrolar değildir. Çünkü önce
den verilmiş sabit kadrolardır. Bunlara eleman 
tâyin edilmektedir, bu işlemler devam etmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Artaç, sorunuzu 
lütfediniz.. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan iki sorum var. Bunlardan bi
rincisi, en ücra köylerimizde vazife gören din 
görevlilerimize birer konut yaptırılması düşü
nülmekte midir? 

İkinci sorum, şehir ve köy camilerinde İslâm 
Dininin akaidini daha reel olarak duyurulması 

yolunda bir kitaplık kurulması düşünülmekte 
midir ? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Kitaplık mı dediler efendim ? 

BAŞKAN — Kitaplık kurulması düşünülü
yor mu dediler, bir de konut yapılması hususu. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR {De
vamla) — Sayın Başkan, köylerde vazife gören 
din görevlileri için konut yapılması şüphesiz ki 
çok güzel bir ideal, keşke mümkün olsa da köy
lerde görev yapan din görevlilerine, bütün öğ
retmenlere hepsine birer konut yapabilsek. An
cak, biraz önce de arz ettiğim gibi, bu Devletin 
malî imkânları ile sınırlı bir iş. Tahmin etmi
yorum ki yakın bir gelecekte bunu gerçekleşti-
rebilelim. 

Kitaplık meselesine gelince; halen mevcut ve 
sayısı 300'ü bulan il ve ilçelerdeki genel kitap
lıklarda, halk kitaplıklarında din konuları ile 
ilgili pek çok kitap vardır. Ayrıca Diyanet İş
leri Başkanlığı geniş bir yayın faaliyeti içine 
girmiştir, nitekim bunun rakamlarını da böyle 
bir mukadder suali düşünerek hazırlamış idim, 
o şimdi zamanınızı alır, sayın arkadaşımıza bu
nu takdim ederim. Ayrıca Diyanet İşleri Baş
kanlığı mevcut kitap satış yerlerine ilâveten sa
nıyorum 8 veya 10 yerde, kati rakam aklımda 
değil, yeniden kitap satış yerleri açmak üzere
dir. Binaenaleyh, islâm Dinî üzerinde gerek din 
görevlilerini gerek halkımızı aydınlatıcı din ki
taplarının, genel kültür kitaplarının bu suretle 
yayınlanması ve satılması sağlanmış olacaktır, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Baka
nın samimî beyanlarından, cevaplarından kuv
vet alarak bir hususu öğrenmek istiyorum. Cüm
lemizin malûmu olduğu üzere, bütün Türkiye'nin 
malûmu olduğu üzere, çok affedersiniz bîr par
tinin de ismini açıklamak zorunda kalacağım, 
Adalet Partisinin kalesi olan Âe pek yakın za
manda çok fecî bir deprem âfetine mâruz kal
mış bulunan Kütahya'nın kasaba ve köylerinde 
köy imam kadrolarının % 80'inden fazlası boş
tur, kadrosu yoktur, imamı yoktur. Bu elbette-
ki herhangi bir arkadaşıma cevaben söylemiyo
rum ama tarafsız davranmanın bir neticesidir. 
Bunu böyle tescil ettikten sonra muhterem Ba
kandan Kütahya gibi, Bingöl gibi, Burdur gibi 
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yara, üstüne, yara ainuş diğer hizmetleri yanında 
köy imam kadrosu alamamış ve imam besleye
mez hale gelmiş, bulamaz hale gelmiş zavallı 
köylerimize bir öncelik tanıyıp tanımayacakla
rını ve önümüzdeki yıl kadrolarından ne düşün
düklerini öğrenmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Ersoy gerçek
ten o bölge halklarının büyük ıstırabı olan bir 
konuya değindi. Şu geçtiğimiz yıllarda memle
ketimizin üç çok kıymetli parçası deprem felâ
ketine uğradı. Biri Bingöl, biri Burdur ve biri 
de Gediz. Eğer kadro alınır ise, ancak bunu 
şu kayıtla söylüyorum, bir şahsî görüşüm ola
rak söylüyorum, çünkü bir Bakanlar Kurulu 
kararı gerekir bunun için; biraz evvel arz etti
ğim 'O Haziran 1971 tarihli kararnamede ufak 
bir değişiklik yaparak o kararname ile tespit 
edilmiş olan niteliklere, bu geçtiğimiz iki sene 
içinde, ki bu bir sene zarfında da yeni kadro 
verilmemiştir, bu deprem felâketine uğrayan il
lerin de ithalinde büyük fayda vardır. Ben bu
nun için çaba saf edeceğim, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan, tamam efendim, buyurun. 

Sayın Refet Sezgin buyurun. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Seydibeyoğlu, Sayın Bakana tevcih ettiği bir 
saru da Hükümet mesuliyetine iştirak ettiğimiz 
tarihlerde bilhassa benim de seçim bölgemle 
ilgili olarak ve ayrıca Sayın Demirel'in seçim 
bölgesi ile ilgili olarak, Sayın Atabey'in seçim 
bögesine müteallik imam kadrosu tahsislerinin 
başka ölçüler içerisinde yapıldığını beyan etmek 
suretiyle gerçek dışı bir beyanda bulundular, 
bu hususta söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız bu hâdiseye münhasır 
olmak üzere ve münhasıran şahsınızın Devlet 
Bakanı olduğu sıradaki tutum ve davranışınız
la ilgili olarak buyurunuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Usul bunun neresinde Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
dediniz ki, 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bakana sorduğum bir şeyi Sayın Sezgin na
sıl cevaplandırır? 

BAŞKAN •—•. Bir dakika efendim usulsüz işi 
ben hayatımda yapmadım ki şimdi yapayım. De

deniz ki, «Sayın Refet Sezgin'in ve Sayın Hüsa
mettin Atabeyli'nin Devlet Bakanı olduğu sıra
da bilhassa Başbakanın memleketi İsparta'da 
% 100'e kadar imam kadroları iltimas suretiyle 
dağıtılmıştır, bir de ayrıca kendi bölgelerine de 
% 100 miktarında veya yüzde kaç miktarında 
demişsiniz, % 70 miktarında imam kadrosu da
ğıtılmıştır.» O kesime aidolmak üzere şahsının 
isnat altında bulundurulması bakımından söz is
tedi. İçtüzüğün... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Doğruluğu daha belli olmadı ? 

BAŞKAN — Doğru ;mu, değil mi onu beyan 
etmek için söz istediler, sualinize cevap vermek 
istiyor. Bundan daha iyi bir şey var mı? Sayın 
Bakan da resmî kayıtlardan ayrıca resmen ya
zılı cevap verecek. Yani soru soruyorsunuz ce
vabını dinlemek istemiyorsunuz, versin cevabını 
dinleyin, fena mı ? Buyurun efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Her cevap verişte aynı yakınlığı gösterseniz, 
dünkü hâdiseler olmazdı Sayın Başkan? 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Sayın Seydibey
oğlu arkadaşım evvelce 1965, 1969 hattâ 
12 Marta kadar cereyan etmiş bulunan süre içe
risinde tevzi edilen imam kadroları ile tahsisen 
İsparta, Çanakkale ve Erzincan'la ilişkili ola
rak zamanın Sayın Başbakanı ile Diyanet İşleri
ni tedvirle görevli iki Devlet Bakanının seçim 
bölgelerine, Sayın Başbakanmkinin % 100 ola
rak, bakanlarınkini de % 70 olarak imam kad
rosu tahsis edilmiş midir, şeklinde bir sual tev
cih ettiler. Köy imam kadrosu.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Köy sayısı bakımından. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Sey
dibeyoğlu, 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sezgin, siz 
Seydibeyoğlu'na hitap etmeyin. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır efen
dim o muhatabım değil efendim, ben kendilerine 
hitap etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, eğer eksik 
taraf varsa Sayın Sezgin'den sonra siz ayağa 
kalkın ve şu tarafı şöyledir deyin. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Kendüerine 
hitap etmiyorum, zaten efendim. Şunu arz edi
yorum, Sayın Seydibeyoğlu komisyonda ve Mec-
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meyen 1 000 kadro ile 1966 bütçesinden alman 
ilk 2 bin köy imam kadrosu, mahallinden gelen 
i h r a ç l a r a , parlamenterlerin Hükümete intikal
lerine, ki bütün parlamenterler dâhildir, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisine mensup parlamen
terler, buna dâhildir, şimdi dahi ismen hangile
rinin müracaat ettiğini söyleyebilirim. Devlet 
Bakanlığındaki dosyalarda da, Diyanetteki dos
yalarda da notlarının bulunması gerekir, bun
ların münasip olanları bu yolla tevzi edildikten 
sonra, 1966 yılında dik defa bir kararnameye 
bağlanmış ve o kararnameye istinaden de vilâ
yetlerde valinin, vilâyet müftüsünün, kaza müf
tülerinin iştiraki ile toplanan komisyonların Di
yanet İşleri Başkanlığına teklif ettiği köylere 
kararnamedeki sıraya göre tahsis hususu derpiş 
edilmiştir. Bu kararnamede pilot bölge olarak 
düşünülenler vardır, hudut bölgelerinde öncelik
le köy imam kadrosu tahsis edilen yerler vardır 
ve nüfus esası dikkate alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyıi ortaya at
mak, zihinleri bulandırmak için kolaydır. Ama 
ben, Sayın Seydibeyoğlu veya bu istikâmette bir 
düşüncesi olan varsa, sadece şimdi ancak seçim 
bölgem için söylemek durumundayım, çünkü o 
suretle tahdit edildi, Çanakkaleye, 586 köyü var
dır, % 70 oranında imam kadrosu tahsis edilmiş 
ise lüfcdiniz, benim hakkımda ve yapanlar hak
kında Meclisin bütün murakabe yollarına baş
vurunuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Olacak, olacak. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bu iddiayı 
ortaya koyanların bu yola başvurmamaları ha
linde kendileri birer müfteri durumuna girerler 
ve bundan kurtulamazlar. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, Sayın Refet Sezgin bugün me
sul bir vazife deruhte etmemiş olmasına rağmen, 
benim sorduğum sualleri cevaplandırmaya ken
dini mezun addederek burada cevap vermiştir, 
cevap vermeye kalkışmıştır. Müfteri demiştir. 
Söz rtica ediyorum, bunun karşısında. Müfteri 
olmadığımı ispat edeceğim. (A. P. sıralarından 
«İspat edemezse» dedi sesleri) 

lis Genel Kurulunda öteden beri itiyat haline 
getirmiş olduğu bir davranış tarzını temadi et
tirmek suretiyle kürsüde konuşan arkadaşın su
alini vuzuha kavuşturma bakımından bir rahat
lık içinde konuşmasından rahatsız olan itiyadını 
devam ettirmek istemektedir, izin versin de su
aline cevap verelim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Ama,siz rahatsız oldunuz yerinizden ? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Şimdi ma
ruzatımı dinlerseniz kimin rahatsız olduğu belli 
olacak. 

Efendim, 1973 yılı Bütçe kanun tasarısı gö
rüşülüyor, soru da 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970 yılları bütçelerine taallûk ediyor. Evvelce 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle 
ve ondan sonraki her yılda bu meseleler, eğer 
zabıtları tetkik ederseniz, bu zahmete katlanır
sanız, muhtelif milletvekilleri tarafından bu 
kürsüye getirilmiş, rakamlı cevapları verilmiştir. 
Şu anda böyle bir sualin muhatabı olacağımızı 
bilemediğimiz için rakamları ihtiva eden dosya
ları yanımızda, burada bulundurmadığımızı tak
dir edeceksiniz. Ancak şunu derhal ilâve ede
yim ki, onu rahatlıkla söyleyebilirim, 28.10.1965 
tarihinde göreve getirildiğim ilk Devlet Bakan
lığı zamanımdan bu bakanlıktan ayrıldığım 
31 Mart 1967 tarihine kadar geçen süre içerisin
de yani Diyanet İşlerini tedvirle görevli bulun
duğum sürede Sayın Seydibeyoğlu'nun ifade 
ettiği şekilde, bu tarihlere maksur olmak üzere 
beyan ediyorum, bir imam kadrosu tahsisi yapıl- • 
mamıştır. Bugünkü tarihe kadar, benim seçim 
bölgeme bugünkü tarihe kadar tahsis edilen 
imam kadrosunun nispeti de % 50 civarındadır. 
Diğer vilâyetler seviyesindedir, bu şekilde Sa
yın Seydibeyoğlu'na kim bilgi vermişse kendi
sini feci şekilde yanıltmıştır. 

Bunun tevzi esaslarını da doğru bir hükme 
varmak için arz etmekte fayda vardır. 

İlk, 1965'te göreve geldiğimiz zaman, 633 sa
yılı Kanuna göre köy imam kadrolarının bir şek
lî tevzie bağlanmasına dair hazırlık yapılmış 
olması gerekmesine rağmen, böyle bir hazırlık 
yapılmamıştı; o sebeple de bu hazırlık ilk defa 
zamanı iktidarımızda ve bendenizin mesuliyet 
devrinde bulunduğu sürece yapılmıştır, bir ka
rarname çıkarılmıştır. O kararname çıkıncaya 
kadar, 633 sayılı Kanunla alman ve tevzi edil-

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun oturun; 
bir dakika oturun, oturun.. 
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Şimdi Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Eefet Sez
gin milletvekilidir... Oturun lütfen de dinleyi
niz. Sayın-Refet Sezgin milletvekilidir.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Her milletvekili birbirine cevap verebilirse 
ben de cevap vereyim. 

BAŞKAN — Bir milletvekili bir ithama mâ
ruz kalırsa, elbette itham altında kalan insanın 
kendisini savunma yetkisi vardır. İçtüzük de 
buna mesağ vermiştir, o sebeple o yetkiyi kulla
nır. Siz oturduğunuz yerden Sayın Bakana tev
cih etmiş olduğunuz soruda, Sayın Refet Sez
ginin isminden de bahsetmek suretiyle.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Mesul Bakandı çünkü. 

BAŞKAN — Ben konuşurken siz dinldyecek-
siniz. İkimiz karşı karşıya konuşmuyoruz, müşa
vere etmiyoruz; rica ediyorum müşavere etmiyo
ruz. Ben izahatımı bitireyim varsa lütfedin 
siz de beyanda bulununuz. 

Sayın Refet Sezgin'ıin ve Sayın Hüsamettin 
Atabeyli'nin isimlerinden de bahsetmek suretiy
le ve seçim bölgelerinde imam kadrolarının tev
ziatında % 70 civarında bu işin realize edildi
ğinden bahsettiniz. Bu beyanda bulundunuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bulunduk tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Devletin arşivle
rinden çıkaracağı hesaba göre sizin yazılı bir 
soru sormanız karşısında, yazılı cevap da bulu
nacağını beyan etti. Bu arada Meclis salonun
da bulunan Sayın Refet Sezgin, sizin bahse ko
nu ettiğiniz % 70 tevziat oranının gerçekleşme
diğini, böyle bir şeyin vuku bulmadığını beyan 
etmek hakkını haiz değil mi? Siz böyle bir is
nat, böyle bir itham altında kalsanız bunu ce
vaplandırmak içinizden gelmez mi? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Cevaplandırırım elbet, ama müfteri demem. 

BAŞKAN — Eğer bu işi ispat edemezse o 
zaman müfteridir dedi. 

Şimdi sizin yapacağınız iş şu; Sayın Devlet 
Bakanına sual soracaksınız, «Bu İsparta, Ça
nakkale, Erzincan bölgelerinde imam tevziat lis
tesi ne nispette gerçekleşmiştir?» diyeceksiniz, 
o daha evvel.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Ama Sayın Başkan... 

I BAŞKAN — Bir dakika efendim rahatsız ol-
I mayın konuşalım, karşı karşıya siz de konuşun, 

ben de konuşayım, ama dinleyin sabırla. 
Eğer bahse konu ettiğiniz şekilde % 70 civa-

I rıııda Çanakkale'-de imam kadrosunun tevzi edil-
I diğini Sayın Bakan size resmen belge olarak 

bildirirse, o zaman müfteri değilim diye Meclis 
kürsüsüne çıkarsınız bunun müfterilik olmadığı-

I nı ispat edersiniz. Ama şu anda bu iş gerçek
leşmiş değil ki.. Sayın Refet Sezgin diyor ki, 

I % 70 civarında değildir, 1973 yılma kadar ya-
I pılan tevziat % 50'yi aşmamıştır diyor. Bu ba-
I kınadan elinize resmî vesaiki aldıktan sonra size 
I söz vermek imkânım, olanağım doğacaktır. Lüt-
I fen, beni dinlediniz, teşekkür ederim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
I — Sayın Başkan bir istirhamım var. 
I BAŞKAN — Ah böyle sıralı olsa her zaman. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
I — Ben bir son; sordum Sayın Bakan buna ce-
I vap vermekten imtina ettiler. 

BAŞKAN — İmtina etmedi de tehir etti; 
I tehir etti, tehir. Şu anda hazırlıklarım yok de

di. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

I — İmtina etti. 

I BAŞKAN — İmtina edemez, biraz evvel de 
I söyledim Sayın Seydibeyoğlu. Mecliste birbiri-
I mizi iyi anlayalım; bir Bakan burada sorulara 
I cevap vermekten imtina edemez. Ona ben Baş-
I kan olarak müsaade etmem. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
I — Ama,. 

BAŞKAN — Dinleyin evvelâ rica ediyorum 
efendim. Onun için imtina etmedi, tehir etti. 
Elimde hesabım yok dedi, sual sorsun cevabını 

I arz ederim dedi. Buyurun. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sual sordum. Eğer yazılı sual sorarsa diyor. 
Buradaki sorulan soru, soru değil midir ki, ay
rıca yazılı soru sorma mecburiyetini bana tah
mil ediyorlar? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Peki efendim. Şimdi Sayın Sey-
I dibeyoğlu, bir dakika.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
I — Şunu da ifade edeyim. Sayın Refet Sezgin 

madem cevap verdiler, sadece kendi seçim böl-
I gesi alâkadar etmez, görev ifa etmiş bir kimse-
l dir; diğer bölgelerden de bahsetsin. Ben dedim 
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ki, Sayın Süleyman Demirel'in seçim bölgesi 
olan İsparta, ve Sayın Devlet bakanları Refet 
Sezgin ve Hüsamettin Atabeyli'nin seçim bölge
leri gibi bâzı vilâyetlere A. P. İktidarı zamanın
da ayrıcalık yapıldığı söyleniyor. Onun ifade 
ettiğine göre, Sayın Süleyman Demirci'm seçim 
bölgesi olan İsparta'da köy adedi itibariyle 
% 100 tahakkuk etmiş midir, etmemiş midir, bu
nu da bildirmeye mecburdur. Mademki, görev
li bir şahıs olarak cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Oturun Sayın Seydibeyoğlu, bu 
sözlerinizi yarın düşündüğünüz zaman yanlış 
bir soru sorduğunuzu kavrayacaksınız. Rica 
ediyorum. Yalnız size bir kolaylık gösteriyo
rum.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Ben kimseye iftira etmiyorum. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bir dakika sükûnet buyurunuz, 
rica ediyorum arkadaşlar, bu Meclisin nizamını 
bozmayınız. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Meclis zabıtlarından okuyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Oturunuz Sayın Seydibeyoğlu, 
size söz vermiyorum. Rica ediyorum oturu
nuz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüş'ün cevabı; 
Ispartada... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Sey
dibeyoğlu.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— İsparta'da.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İdare âmirleri... Rica ediyorum 
Beyefendi, istirham ediyorum, oturunuz. Size 
söz vermedim... 

MEHMET ÇELİK (Aydın) — Tutumunuz
da yanlışlık var Sayın Başkan (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim oturunuz 
diyorum. Yok öyle şey, Mecliste anarşiye lü
zum yok, oturunuz; söz vermeden konuşamazsı
nız. Ben konuşmayınız diyorum siz kalkıyorsu
nuz konuşuyorsunuz, yok öyle şey. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ne anarşisi, vesika gösteriyor. Bu kadar ileri 
gidilir mi? Anarşi kelimesine o kadar ağzı
nızı alıştırmışsmız ki millet korkar olmuş siz
den. (Gürültüler) Size vesika gösteriyorum di

yor. Madem vesikalar konuşuyor, müsaade eder
siniz gösterir. 

BAŞKAN — Gösteremez. Sinirlenmeyin, gös
teremez. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
O nasıl çıkıyor konuşuyor, bu da çıkar konuşur. 
Bu tutumunuz nedir böyle?... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Gösteremez. Başkan söz verme
den bu işleri intaç edemezsiniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Devam edin öyleyse bu. yola. 

BAŞKAN — Siz de bağırın durun. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Yapmayın Allah aşkına... 
BAŞKAN — Ben usulî yoldan gidiyorum. 

Hayatım pahasına usulî yoldan giderim; siz de 
usulsüzlük yolundan gidiyorsunuz. Siz de güle 
güle gidin, usulsüzlük yolundan gidin. Arkada
şınız yanınızda, lütfen bu işi istişare ediniz ve 
kimin usul içinde, kimin usul dışında olduğunu 
anlayınız. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bir de İdare Âmiri çağırıyorsunuz. Milletveki
line İdare Âmiri ne yapacak? (Karşılıklı konuş
malar) 

BAŞKAN — Bu Mecliste... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Bana «Komünist» diyene çağırmıyorsunuz da 
kime İdare Âmiri çağırıyorsunuz ? 

BAŞKAN — Hayrola?.. Birisi size «Komü
nist» mi dedi? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Dediler efendim. 

BAŞKAN — Ne zaman?.. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Dediler efendim, zabıtlarda var. O gün çağır
madınız. 

BAŞKAN — Ne zaman, ne zaman efen
dim?.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hatırlarsınız ne zaman olduğunu. Siz zeki bir 
Başkansınız. Ne kadar kolay İdare Âmiri ça
ğırmak... 

BAŞKAN — Beyefendi 62 nei Birleşimdeyiz. 
Hayrola?.. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Yani böyle bağırmakla Meclis Reisini mi korku
tacaksınız? 

BAŞKAN — Herkes kendi usulünü kendi 
vicdanında tayin etsin, tarih de kimin usul dı-
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şmda, kimin usul içinde olduğunu pekâlâ tak
dir ve tayin edecektir. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Yüce Allahı-

mızııı, mukaddes Kur'anımızm, sevgili Peygam
berimizin, hepimizin içerisine Allahm yarattığı 
en yüce varlık olan insanı kâmil olan bizlerin 
sulh ve sükûn içinde, güler yüzle, kardeşlik ha
vası içinde müzakere etmemiz lâzrmgelen Diya
net İşleri Başkanlığı bütçesinde arzu edilmeyen 
şu havaya girişimizden üzüntü duyarak sözleri
me başlayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, iddialar mutlaka 
bir vesikaya müstenit olmalıdır. Sayın Refet 
Sizgin'in Bakanlığı zamanında - işi çözeyim de 
öyle sözüme girişeyim -

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, o işi çözmeye siz 
•memur değilsiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Değilim; 
fakat söylediği rakamlardan daha az Çanak
kale... 

BAŞKAN — O işi çözmeye siz memur olma
dığınıza göre lütfen şu 1973 yılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesi üzerinde tenkid, temenni ve 
dilekleriniz hakkında beyanda bulundu. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Konuş
mamın mevzuları muhterem arkadaşlarım; 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Ve
kilden sonra mebus da konuştu bitti. Bitmedi 
mi Sayın Başkan? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hayır o, 
itiraz üzerine konuştu; benim söz hakkım ba
ki. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın 5 mev
zuu var. 

Birincisi; dinin millî hayatımızdaki ve millî 
birliğimizdeki yeri ve önemi, 

İkincisi; köylerde imam kadro noksanlığının 
mutlaka giderilmesi, 

Üçüncüsü; Diyanet İşlerinde bugünkü Hükü
met politikası ve Diyanet İşlerinin bizatihi iç 
bünyesindeki idare tarzı, 

Dördüncüsü; Diyanet Teşkilâtımızdaki okul
larımızın durumu, 

Beşincisi; vekil imamların asalete geçirilme
si. • 

Şimdi sırayla arz ediyorum: Sevgili arka
daşlarım, dünyada mutlaka bir millet vardır, 

o milletin bir de dinî vardır. Komünist denilen 
insanlık dışı, her şey dışı olan aşağılık, millet
leri millet yapan iki unsur din ve milliyetçiliği 
yok etmek için her birini ayrı ayrı hedef alır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı, 
bir dakika rica edeceğim. 

Biliyorsunuz son zamanda bir rahatsızlık ge
çirdiniz. Çok rica ederim daha sükûnetli, daha 
rahat, daha tedbirli konuşun rica ederim. Çok 
rica ediyorum daha yavaş sesle. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Bizim tarihî düşmanımız bizim birliğimizi, 
beraberliğimizi teşkil eden, Türk'e kahramanlık 
veren, Türk'e yücelik veren iki unsurumuz olan 
dinimize saldırmaktadır, millî 'bMiğimize sal
dırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türklüğümüze ve 
kültürümüze ne kadar önem verirsek, dinimize 
de aynı önemi vermemiz lâzımdır. Türkiye ve 
Türk Milleti mutlaka dinimiz ve millî kültürü
müz üzerine yükselmelidir re» bina edilmelidir. 
Ancak Türkiye bu şekilde ebediyen payidar ola
caktır. Bu sebeple gereken önem verilmelidir 
arkadaşlar, önem kâfi derecede verilmiyor, ne
tice olarak. 

İkincisi; köylerde imam kadrosu noksanlığı
nın giderilmesi. 

Muhterem 'arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 
36 3T6 köy camisi vardır, bugün Türkiye'de an
cak 13 584 caminin imamı vardır, 21 732 köy 
camisinin- imamı yoktur. Çok istirham ederim... 
21 ıbin köyümüzün iıınam kadrosu yoktur. Bu
nun yokluğunun mahzurunu birinci bölümde ifa
de elttiğim hususların ışığı altında değerlendir
menizi rica ederim. 1971 ve 1972'de kanunda ol

masına rağmen bütçeye köy imaım kadroları 
için tahsisat konmamıştır. 1973 bütçesinde köy 
imamları için tahsisat yine maalesef konmadı. 
Ancak Bütçe Kanumumuzuiû 25 nci maddesinde 
bir fıkra ilâve ettik. Bunda deniyor iki, idare 
Diyanet işleri Başkanlığı ihtiyacı olan imam 
kadrosunu, yani 21 binden aşağı olmaması lâ
zım bu, hükümete teklif edecek, Maliye Ba
kanlığı hükümet ka ran haline getirecek, Hükü-
ımet de bu kadroyu mutlaka verecek. 

Muhterem arkadaşlarım', artık l>enim sabrım 
taştı. Bu saıbır benim değil, Yüce Türfc Mtilleti-
niın saıbrı taştı. 21 bin kadroyu 8Ö2 TMOI memur 
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ikadrösu içinde temin .etmemek, 63 milyar bütçe 
içerisıınde 'öyle -25 - 30 milyonluk bir masrafı ica-
bettirecek bir kadroyu vermemek birinci bölüm
de zikrettiğim Türkiye'min varlığı ve idamed ba
yatındın ikinci unsuru <olan dinimizi 'Türkiye'de 
zayıflatır. Bu 'sebeple ben hiç bir şey tanımam. 
Türk .Milletimin bir milletvekili olarak hiç bir 
mazeret tanımadan diyorum ki Hükümete, bu 
kadrolar mutlaka verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarımı, eğer anarşi köye ve 
Ikasaibaya .girmıemiş ise, onun tek sebebi, en mü
him sebebi köylerimizdeki halkımızın, kasaba-
larımızdaki halkımızın milliyetçi, imanlı oluşu, o 
milliyetçi, imanlı ordunun onbaşısı (olarak cami 
imamının, çavuşu olarak köy muhtarının, ta
lkım komutamı olarak milliyetçi, Atatürkçü, 
imanlı köy öğretmenimin kale gibi anarşinin 
karşısında duruşudur, eğer bu anarşi köye gir-
memıişse. Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, 
imam kadrolarımın verilmesine Hükümeti ısrarla 
tazyik ediyorum, Hükümetimiz Türkiye Cumhu
riyetti Hükümeti olduğuna ıgöre ve milletin yüz
de yüzünün de isteği bu olduğuna göre., artık 
1973 yılında bunun karşısında duracak hiç bir 
hükümet olamaz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, lütfen bağ
layınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Hükümetin, Diyanet İşlerindeki 
politikası; kendilerini tebrik ederim, takdir ede
rimi, politikada taraflılık yoktur, iyi idare edil
mektedir. Diyanet İşleri Teşkilâtının kendi bi
zatihi idaresinle gelince: Bugün Diyanet İşleri 
Başkanlığı hakikaten hepimizi memnun eden bir 
şekilde, tarafsız bir şekilde eihliyetle idare edil
mektedir, teşkilât yerine oturmuştur, sükûnet 
bulmuştur, iç .çekişmeler azalmıştır, Diyanet 
İşleri Teşkilâtı, de gerili yöneticilerinin idaresin
de huzur ve istikrar içerisindedir. Hükümetten 
ve ilgililerden temennim, bu istikrarın bozul
maması ve daha iyi yapılmasıdır. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıyo-

Mulhlterteım aırlktadaişfeırıım, Diyanet İşlieri Teşki
lâtımızda 1:973 yılı başımda çalışanların durumu 
.şöyle: İlahiyat Fakültesi mezunu 2019, Yüksek 
İslâm Enstitüsü mezunu 489, diğer yüksek okul 
.mezunları 78, 7 senelik ikinci devre imam - hatip 

I okulları mezunu 386'6, 4 senelik birinci devre 
mezunu 1879, ilkokul mıeKunları 26 000 dir. 

Muhteıneım. arkadaşlarım, bu 26 OıOO in 
13 70Û'ü de vekil imamlardır. Hepimiz canı gö
nülden işitiyoruz iki, Diyanet İşleri Teşkilâtımız
da daha çok adette yüksek tahsilli din adamı 
yer alsın, hizmet görsün. Bu Teşkilât öyle bir 

I ımahruta benziyor ki, alt tarafı zirve hailinde, 
iğne kadar ince yüksek tahsille idare ediliyor. 

., Temeııınim, din adamı yetiştirecek yüksek 
I tahsil- okullarımızın artması, din teşkilâtımızda 
I yüksek tahsillilerin artması. 

BAŞKAN — Bitti artık, yeni mevzua gir
meyin. Hayırlı dileğinde bulunun, o kadar. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Geçtim. 
I Muhterem arkadaşlarım, malûmâlimiz bir ve

kil imamlar meselesi vardır. Bunların sayısı 
I 13 700 kişidir. Bu vekil imamların asalete ge-
I çirilmesi için ben de dahil olmak üzere 72 ar-
I kadaşımızın imzası ile verdiğimiz teklif emcü-
I mende (müzakere edilmektedir. Bu kanunun yal

nız bizim dediğimiz gibi de 'değil, tetkik ettim, 
I çeşitli yönleri var. Diyanet İşleri Başkanlığımı

zın, Hükümetimizin de bize telkin edeceği, tav-
I siye ve ışıkların tesiri altında bunu halledelim, 
I bu dert de sona ersin. Buyle.ee konuşmama sıon 
I veriyorum. 
I Diyanet İşleri Bütçemizin yüce ımilletimize 
I hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise 
I saygılar sunarım'. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

MUSA DOĞAN (Kars) - - Aleyhinde söz is
tiyorum. 

I Sayın Başkanlığa 
I G'ö"üşülim'ekte .olan konu aydınlanmıştır. 

Kifayeti arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Orhan Daut 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, yeterliğin 
aleyhinde konuşmak üzere buyurun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim ki, da-
I ha çok konuşulacak mevzular vardır. Bunları 
I da dile getirmemiz lâzım. 

Malıımuâlilerinizdir, asil ve kahraman Türk 
Milletinin nüvesi kurulduğu günden bugüne 

I kadar Avrupa, Asya boylarında hedeflerini 
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tayin ettikleri zaman «Allah Allah» nidaları ile 
buralarda hâlâ nam bırakmış bir milletiz ve bu 
astil milletin inandığı da şudur: 

Vatan, namus, millet, Allah yolunda ölür
sek' şelbit, Ikalırsalk gazi oluruz. Milletimizin 
% 90'ı Ibuna itibar etmiş ve inanmıştır. 

Şimdi yeterlik önergesine itibar etmeyelim 
ki, dalha önceki hükümetlerin hudut köyleri 
için ayrı bir politikası vardı. Hudut köylerini 
öncelikle ele alacağız, burada imam kadroları
nı taıhjkim. edeceğiz şeklinde idi. 

Okulu (bulunmayan bu hudut 'köylerinde 
dahi, hiç .olmazsa manen bu milletin, evlâtlarını 
takviye etmek mevzuunu görüşebilelim. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim ki, hâ
lâ yedek imam kadrolarında bulunan - köyler
de din adamlarının itibarlarını yükseltenlerden 
Allah razı olsun, muhakkak büyük hizmet et
mişler - vekil imamların durumlarının tekrar 
görüşülmesine 'iimjkân bulafbdMiim. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyiniz ki, hiç 
olmazsa köylerdeki öğretmenlerimizin konut 
davasını düşündüğümüz gibi, 'köy imamlarının 
da konut davasını düşünelim ki, bunlar Müslü
man Türk Milletinin, Müslümanlık hedefinin 
işareti olan «Allalhu ekibe r» nidasını dar gün
lerde çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin kal
bine nakşetsinler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin... 

İSMAİL HAKİKİ ŞENGÜLER (Malatya) — 
Yeterlik önergesinin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte olmaz. Tüzüğümüze gö
re yeterliğin aleyhinde yalnız bir kişiye konuş
ma hakkı verilir. 

Yeterlik önerigesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Katbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi
nin bölümlerine geçdlmlesini oyunuza sunuyo
rum. 'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ledilmliştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
Bölüm 

Program Açıklama Lira 

101 GENEL YÖNETİM 4 892 739 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

102 DESTEK HİZMETLERİ 9 062 062 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 TOPLUMUN DİNÎ KONU
LARDA AYDINLATIL
MASI VE İBADET YER
LERİNİN YÖNETİMİ 505 230 677 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, bu konu
da Sayın Sami Arslan'ın vermiş olduğu bir öner
ge var. Sayın Sami Aralan önergesıinde; 

«Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı Bütçe
sine 633 sayılı Kanunun 29 nou maddesi gere
ğince 2 bin adet kadro konmamıştır. Aynı büt
çenin 111.02.00 bölümünde gerekli para var
dır. 6 aylık karşılığı olan 11 970 000 liranın 
aynı fasıldan 'harcanmasını ve teklifimin kabu
lü için (gereğini arz ederim» diyor. Bu önerge
yi Başkanlığa göndermiş bulunuyor. 

Bu konuda beyanda Ibulunacak mısınız'? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) —• Sayın Başkan, bu kadro meselesi uzun 
boylu tartışma konusu oldu. Geçen sene de ye
ni kadro veriilmodıiği için sayın arkadaşlarımızın 
hassasiyetini gayet iyi anlıyorum. Ancak bu 
meseleyi bu, önerge ile halletmenin mümkün, ol
duğu kanısında değilim. 

Sebebi; Anayasanın 94 ncü maddesinin son 
maddesine ıgörc, '«Milletvekilleri bütçe müzake
resi sırasında gider artırıcı tekliflerde buluna
mazlar.» Filhakika, Sayın Arslan önergesinde 
diyor ki, filânca bölüm, filânca maddede öde
nek var. Fakat yok, aktarma imkânı da yok. 
Onun için bunun pratik bir neticesi olmayacak
tır. 

Bu bakımdan katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet olarak gider artırıcı 

mahiyette görüyorsunuz, o sebeple muameleye 
konmayacağını beyanda bulunuyorsunuz. 
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DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Yeni bir kadro için ödenek yok. 

•BAŞKAN — Hükümet önargeyi 'gider artı
rıcı mahıiyeıtte tavsif 'ettiği cihetle Anayasaya 
göre... 

'SAM ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Söz yok. Anayasaya göre, di
ğer önergeler 'gfiibü bunun müdafaası derpiş-
lolunmamış. lönertge yalnızca okunur ve izahatsız 
oya sunulur, benim yapacağum 'muamele o, 
Önergeyi Hükümett gider artırıcı mahiyette te
lâkki 'ödliyor, bu telâkki muvacehesinde önerge-
yi. muameleye koymanın imkânı yok. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başka
nım, söyleyeceğim husus çok mühimdir ve bir 
cümle ile ifade etmeme müsaade buyurunuz. 

32 bin kadronun ekseriya ayda bin tanesi 
boştur. Halen şu anda Başkanlıkta bini aşkın 
kadro boştur. Şubat ayma mahsus olmak üze
re. Böylece Başkanlıkta her ay bin kadro boş 
bulunmaktadır. Konan para ise 12 aylık oldu
ğuna göre, Sayın Başkanlık mensupları bilirler 
ki para yeterlidir. Teklifim ise gider arttırıcı 
değildir, mevcut paradan ödemek kâfi gelecek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, yine size usulî 
yönden yardımcı olmak isterim. Ben, Hüküme
tin şu anda bu önerge muvacehesinde belirtmiş 
olduğu kanaatten sonra önergeyi, Anayasa ge
reğince işleme koyamam. Zatıâliniz tekrar tet
kik edersiniz, şayet bu önergenizin gider arttı
rıcı olmadığı kanaatindeyseniz, bütçenin son 
gider bütçesinin tanzimi sırasında bu önerge
niz üzerinde tekrar işlem isteyebilirsiniz. Tet
kik ediniz, bakınız, milletvekili olarak hakları
nızı kullanma cihetine gidiniz, Ama, şu anda bu 
verilen cevap muvacehesinde, Anayasa uyarın
ca bu önergeyi muameleye koymam mümkün 
değildir. 

111 nci bölüm : Toplumun dinî konularda 
aydınlatılması ve ibadet yerlerinin yönetimi. 

Sayın Arslan, bu bölüme konmasını istiyor
dunuz değil mi efendim? 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

Bölüm 
Program Açıklama Lira 

111 Toplumun dinî konu
larda aydınlatılması ve 
ibadet yerlerinin yö
netimi 505 230 677 

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

900 Hizmet programlarına 
dağıtılamayan trans
ferler 3 984 038 

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

Bu şekliyle Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 
yılı bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bulun
maktadır, memleket ve millet hayrına olsun. 

C) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı bütçesi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz iste
miş arkadaşlarımı takdim ediyorum : C. P. gru
bu adına Celâl Sungur, D. P. grubu adına Ni
met Ağaoğhı, A. P. grubu adına Hasan Gün
gör, M. G. P. grubu adına İsmet Kapısız, C. H. 
P. grubu adına Mehmet Çelik. 

Sayın Celâl Sungur, buyurunuz. 

C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekili arkadaşlarım, 

Huzurunuza, C. P. Millet Meclisi Grubu adı
na görüşlerimizi arz etmek üzere çıkmış bulu
nuyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1973 yılı bütçesi ve dolayısıyle bu Genel Mü
dürlüğün çalışmaları ile ilgili görüşlerimizi, 
C. P. Millet Meclisi grubu adına açıklarken, 
hepinizi grubum adına saygıyle selamlarım. 

Mülkiyet ve mülkiyetle ilgili hakların gü
ven altına alınmasında, taşınmazlarla ilgili her 
türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve uygu
lanmasında, önlenmesinde baraj, sulama, ku
rutma, yol, petrol boru hattı gibi projelerin uy
gulanmasında toprak ve tarım reformunun ba
şarısında, taşınmaz malların sahiplerini göste
ren tapu kütüklerinin ve kadastrol plânların 
önemi hepimizce bilinmektedir. 

— 356 — 



M. Meclisi B : 62 19 . 2 . 1973 0 : 2 

Bu kadar çok yönlü bir hizmeti yürütmekle 
görevli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1973 yılı bütçesindeki 69 667 727 liralık artışı 
memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu hizmetin 
gelişmesi ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında tüm ülkemizin tapulama ve kadastrosu
nun ve bunlara dayalı olarak modern tapu si
cillerinin tamamlatılması için 15 'yıllık bir sü
renin öngörüldüğü gözönünde tutulursa, bu ar
tışın yeterli olmadığı da görülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün hizmetleri hızlı 
bir gelişme içinde olup, 1968 yılında tapu ku
ruluşlarında alım satım, ipotek ve benzeri 
1 218 599 işlem yapılmışken 1972 yılında bu 
rakam 1 500 000 işleme yükselmiş bulunmakta
dır. 

Tapu işlemleri dolayısıyle gerçekleştirilen 
emlâk alım vergisi, tapu harcı, damga resmi ve 
daire dışı akitlerin hazine payı, 1968 yılında 
316 584 118 lira iken, bu rakamın 1972 yılında 
82*5 milyon liraya ulaştığı, yapılan tetkikleri-
mizee anlaşılmaktadır. 

Tapulama ve Kadastro hizmetlerindeki ge
lişmeler büyük önem taşımaktadır. Bu hizmet
lerden elde edilen sonuçlar ve yıllık program
larda öngörülen tapulama, kadastro ve harita 
hizmetlerinin 1967, 1968, 1969 yıllarında yüzde 
yüz gerçekleştiğini görmekten mutluluk duy
duğumuzu belirtmeden geçemeyeceğim ve bu 
hizmetlerinden dolayı da bu güzel hizmet örne
ği veren müesseseyi tebriki bir vazife biliriz. 

Tapulama ve kadastro çalışmalarından elde 
edilen sonuçlara gelince : 

Tapulamanın başladığı tarihten 1 Ocak 
1973'e kadar 10 810 köyün tapulaması ele alın
mış olup, bunlardan 9 536 köyün tapulaması 
ile 246 köyün tahdit ve tespiti yapılmıştır. Ha
len 1 028 köyün tapulamasına devam edilmekte 
ölüp, bugüne kadar 10 640 034 parselin tahdit 
ve tespiti yapılmış, 115 703 630 alana ait plân
lar yapılmış ve tapu kütükleri düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

Kadastronun başladığı tarihten 1 Ocak 
1973'e kadar çeşitli il ve ilçelerde olmak üze
re toplam olarak 1 605 839 parselin kadastro
su yapılmıştır. Bu duruma göre gerçekleşme ta
pulamada '% 80, kadastroda ise % 90 civarın
da bir oranı tutmaktadır. 

I Kanımızca bu eksikliğin başlıca nedenleri, 
t Devlet Memurları Yasasının uygulanmasındaki 

aksaklıklar, kadro ve ödenek yetersizliği ile 
toprak reformu öntedbirler yasasının tapula
ma yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyle es
kiden yapılmış işlerin gözden geçMUaesi zo-
runluğudur. 

Bütün bunlar dışında bizce tapu ve kadast
ro hizmetlerinin gelişmeye ve plân hedeflerine 
uygun bir duruma getirilmesi için dar olanak
larla çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün aşağıda belirtilen olanaklara kavuşturul
ması gerektiği düşünülmektedir. 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün bugünkü Kuruluşu, görev ve yetkileri Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 29 . 5 . 1963 tarihli 2997 
sayılı yasaya dayanmaktadır. Genel Müdürlü
ğün bugünkü istekleri karşılayacak bir kadro
ya kavuşturulması gereklidir. Binaenaleyh, 
2997 sayılı Kanunda bir tadil zarureti doğmak
tadır, bunu da Hükümetten beklediğimizi Cum
huriyetçi Parti Meclis Grubu adına belirtmeyi 
bir vazife sayarız. 

2. — Tapulama ve Kadastro Müdürlükle
rince tapula ve kadastrosu yapılacak yerlere 
veya mahkemelerce istenen yerlere ait Arap 
harfleriyle yazılı kayıtların Türkçeye çevril
mesine hız verilmeli, bu amaçla pek az sayıda 
olan Arap harflerine vakıf memurların aralık
sız ve bütün yıl boyunca fazla mesai ile çalıştı-

ı rılmalarmı sağlayacak şekilde Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğüne fazla mesai ödeneği ve
rilmelidir. Maliye vekâleti bu hususta biraz da
ha geniş, davranmak zorunluğundadır ki, bek
lenen netice elde edilebilsin. 

3. — Plânın öngördüğü üretim hedeflerine 
ulaşılabilmesi için kuruluş motorlu araçlaria 
donatılmalı ve her yıl bütçeye konacak araçlar 
öncelikle sağlanmalıdır. 

Arkadaşlarım, ileri dünya milletlerinin ve 
memleketlerinin aya gittiği bir zamanda biz 
araç sıkıntısı yapacak olursak bu Genel Müdür
lükten beklediğimiz hizmetlerde yavaşlama ola
cağı ve beklenen sürelerde istenen işlerin rea-
lize edilemeyeceği apaçık meydandadır. Onun 
için bu müesseseden gerekli motorlu araçlarda 
imsak edilmemesi yoluna gidilmesini zorunlu 

I görmekteyiz. 
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4. — Tapu kuruluşları görev yapabilecek ve 
tapu sicillerinin korunmasında güven verecek 
binalara kavuşturulmalı ve acıklı bir durum 
gösteren döşeme ve demirbaş ihtiyaçları bütçe 
hazırlanırken Maliye Bakanlığınca gözönünde 
tutulmalıdır. Bunda bir nevi de hak sahibi gi
bi bulunmaktadırlar. Zira, yaptıkları işlemler
le Devlete, gelir bütçesine büyük çapta katkıda 
ela bulunmaktadırlar. 

Devletin carî ve yatırım bütçesinde çok kü
çük bir payı gerektiren tapulama ve kadastro 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve plân hedeflerine 
ulaştırılacak duruma getirilmesiyle ilgili gru
bumuz görüşünü tamamlarken bu hizmette ola
cak gecikmelerin Devletin büyük paraları ge
rektiren önemli projelerinin aksamasına veya 
gecikmesine ve dolayısıyle zaman ve para yö
nünden olumsuz etkilere yol açacağını dikkati
nizi sunmayı vazife saymaktayız. 
. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1973 

yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
gerçekçi bir görüşle ve hattâ verilmesi icabe-
den imkânlardan mahrum olarak hazırlanmış 
bir bütçedir. Biz bu bütçenin yıl içinde takvi
yesini lüzumlu görmekteyiz. 

Tapu ve Kadastro bütçesinin Türk milletine 
ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına temenni eder 
Yüce Meclise saygılar sunarız. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Ni
met Ağaoğlu, buyurunuz efendim. 

Saat : 16.15 

D. P. GRUBU ADINA NİMET AĞAOĞLU 
(Muş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Tapu ve Kadastro Geme! Müdüriüğününı 1973 
yılı Bütçesi üzerinde Demokratik Parti Grubu
nun görüş ve temennilerini arz etmıek üzere ihu-
zuıiarmız'dayım. 

İnsanlar yaşantılarımı sürdürmeye mecbur 
olduklarından! bu yana, toprağın ımüessiriıyeti ve. 
öneımi artmaya devam 'etmiştir. Toprak canlıla
rın hayatiyetini temim edem bitmek ve tükenmek 
bilmıeyem bir haz'inedir. Toprak v a t a d ı r , bu 
uğurda nice kamlar dökülmüş, koca imparator
luklar tarihe gömülmüştür. Kimline dost, kimine 
düşman olmuştur .toprak. Toprağın öneımi 'belir
diği tarihteın itibaren ona hukukî bir veçhe ver
mek zarureti doğmuştur, 

19 . 2 . 1973 O : 2 

j Kollektivizm ve komünizme dayalı ülkeler 
hariç, .mülkiyet ve miras hakkı baki olan belde
lerde tapu ve kadastro ıbir sorum olanak karşı
mıza çıkmaktadır. Türkiye'mizde her türlü mıah-
ıruımiyet ve zorluklar içinde toprağı kucaklayan 
ve ona tam bir dost 'elini uzaltaın, kanunların 
kendisime tanıdığı yetkiler (dairesinde belgelen
diren makam Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü ile yurt çapımda yaygın teşkilâtıdır. 

Genel Müdürlüğe bağlı tapu sicil muhaıfız-
lıkları, kanun ve tüzüklerin ışığı altında gayri-
memkullei'Le ilgili alım, satım, intikal, bağışlama, 
iıitifak, 'kat mülkiyeti ve ipotek gibi günlük mu-

. ameleleri yürütmekle her an vatandaşlarla kar
şı karşıyadır. 

Muhafızlıklara şahsiyet kazamdırımak ve ıhe.r 
türlü suizandan uzak tutmaık lâzımdır. Evvel
emirde sığıntı binalardan ve kiralardan kurtarıl
ması 'gereklidir. Vatandaş işimi takibettiğıi mües
sesede pereıonelden iltifat ve güleryüz (bekle
mektedir. Hattâ sırası ıgelinıceye ıkadaır olturaeıak 
ve dıinletn©cek 'bir yer arzu etmektedir. Birçok 
Devlet dairelerinde bumu görmekle kendine fcar-

I sı itimadı ve Devletime, olan güveni artıyor. Ta
pu' sicil (muhafızlıklarını sevimli hale 'getirmek 
için 'imkânlar araştırılmalıdır. Büyük vilâyetler
de şikâyetlerim azalması ve vatandaşın günlerce 
bir muamele peşinde koşmaması için vergi ve 
harçları tahsil etmek üzere sicil maıhafızlıklarım-
da Maliyemin veznesi ve kasası bulunmalıdır. 

Tapu sicil muhafızlıklarımı cazip bir (hale 
getirmek için ;gerekli ödeneği bütçeye tahmil 
'etmeden yine kendi bünyesinden Iteımiıni cihetine 
ıgidilm'elidir. Matbu tapu senetleri kâğıdının 
bedeli olarak her .tapudan muamele yapıldığın
da 1 lira gibi cüz'i bir para alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım', mülkiyet ve miras 
hakkı baki kaldığı müddetçe tapu sicillerinim 
nesillere sıhhatli olarak intikal etmesi ve kü
tüklerin m'ikro - sisteme göre itanzimedilmesi 'za
rureti belirmektedir. Türkiye topraklarımın % 
60'ınm tapusuz olduğu bir gerçektir. Mevcut ka
yıtların bir kısmı eski yazıdır. Halen birçok ta
pu sicil muhafızlıklarımda leska yazı kayıtları 
okuyabilecek personel kalmamıştır. Genel Mü
dürlük bu kayıtları (ki, yekûnen 42 milyon ka
dardır) bii' an öınce yeınilemıek mecburiyetinde
dir. Zira birkaç sene sonra bu eski yazı kütük
leri yeniye çevirebilecek kalifiye ımemur bula-
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mayaıcâktır. Halen •teşkilâtta bulunan personele 
taıfcminkâr fazla mıiesai ücreti verilmeli ve ayrıca 
emekli olmuş, eski yazıya aşina teşkilât mensup
ları mukaveleli olarak istihdam edilmelidir. 

Tapu kütüklerini sıhhatli bir surette muha
faza altında bulundurmak ve düzenli bir arşivle 
karamak şarttır. Tapu işlemlerime sürat verme 
bakımından Dülge 'arşivleri kurularak Genel Mü
dürlüğün iş hacminin hafifletilin esine yardımcı 
'olunmalıdır. 

•Genel Müdürlüğün personel altlamalarında 
ıgıösterdi'ği hassasiyet ve aradığı lehliyet şayanı 
(takdirdir. 

Belediye hudutları dahilindeki gayrimienkul-
ierim hukukî ve femnî durumlarımı tespit ve kü
tüklerimle yazılma işlemlerini ikmal muamelele
rini kadastro yapmaktadır. Binlerce lira sar-
fıyle yapılan. şehir imar plânlarının sık sık de
ğişmesinin sebeplerinin başında kadastro nok
sanlığı gelmektedir. 

1972 yılı somuna kadar 43 il ve 88 ilçemin 
kadastrosunun ikmal olunduğu ve. bir kısım il 
ve ilçede faaliyetlerin devam ettiği memnuniyet 
vericidir. Ancak bu teşkilâta lüzublu elemam, 
araç ve ödenek kâfi miktarda verilemediğinden 
•arzu edilen randımanı almak elbette ki, mümkün 
değildir. Benim vilâyetim olan Muş'ta üç yıldan 
beridir şehir kadastrosu yetkisi Tapulama Mü
dürlüğüme verilerek bir de teknisyen tayini ya
pılmıştır. (Bugüne kadar hiçbir faaliyeti görül
müş değildir. Genel Müdürlük lüzumlu eleman 
tayin ederek şehir kadastrosunun başlatılmasına 
yardımcı. olmalıdır. 

1.95Ü yılımdan beri, köylerde tapulu gayri-
memikull'erin tapu kayıtlarımı yemiilam'elk, tapusuz 
tasarrufların zilyedlik esaslarına göre kayıtları
mı »tesis etmek, fennî plânlarımı, yüzölçümlerini 
ve sınırlarını teknik esaslara uygun tanzim et
meyi tapulama yapmaktadır. 

19712 yılı sonuna kadar 95:36 köyün tapula
ması ikmal edilmekle 'başarılı bir çalışma yapıl
dığı aşikârdır. Bu teşkilâtta imkânsızlıklar için
de bundan daha fazla randıman eklemek imkân
sızdır.. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye nüfusunum hızla 
artması, toprağın (kıymetimi ve ömiemini artırmak
tadır. Burnunla orantılı alarak tapu muamele
leri çoğalmaktadır. Bugün için yıllık aş hacmi 
1,5 milyon, gayrimemkullerdem sağlanan gelir 

ise 860 milyon civarındadır. Demek ki, verimli 
bir teşkilâttır. Daha randımanlı olması; günün 
yaşantısı nazara alınarak, personelinin tatmin 
edilmesiyle mümkündür. 

Türkiye'de gayrimcmîkullerin hukukî bakım
dan açıklığa 'kavuşturulması, vatandaşlarım 
toprağa ve mülkiyet hakkına saygı duyması ve 
huzurlu bir ortamım ihdası ancak tapu ve kadast
ro işlemlerinim tamamlammasıyle mümkündür. 
Tapu ve kadastro, mülkiyeti -emmiyet altına alır, 
tecavüzleri önler, ihtilâfların halline ışık tutar. 
Şahsın ve Devletin mülkiyetinde bulunan gay-
ırjmenkulleri tespit eder. 

Devlet, artan nüfusu dikkat nazara alarak 
toprağın verimini artırmakla denge sağlamak 
mecburiyetindedir. Kendi hüküm ve tasarru
funda bulunan toprakların; orman, yayla ve 
meraların ayrı ayrı bilinmesinde fayda vardır. 

Hükümetler programlarında ve Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda tapulama ve kadastro işlemlerine 
hız verileceğini belirtmekte ise de, bugünkü büt
çelerle hedefe ulaşmak eibetteki mümkün değil
dir. 

Anayasamızla! öngördüğü toprak reformu
num amacında üretimi artırıcı verimli dşletm'eci-
liğin yanımda, âdil ölçülere dayamam (bir toprak 
dağılımı arzusu yatmaktadır. Aksi takdirde 
anarşiyi tabana sıçratmak suretiyle huzur ve 
asayişıün bozulmasına seibep teşkil eden bir 
formla karşı karşıya geliriz. Tarımda üretimi 
artırıcı, düzenli ve verimli işletmeleri koruyucu, 
teşvik edici bir .toprak dağılımında âdil ölçüleri 
sağlayıcı, miras hukukuna Ikamulaştırıldığı ta
rihteki kıymetine ve iktisab edilmiş haklara 
saygılı ıbir tarım ve toprak reformu sayamı ar
zudur. 

Uygulamasında vatandaşlarım toprakla olan 
ilişkilerimi yıpratıcı, yatırımdan ürkütücü, huzu
ru bozucu bir reformun sevimli olmayacağı da 
tabiîdir. 26'seneden beri Toprak 'Tevzi Korniş--
yomları ve Tapulama Müdürlükleri mevcut ca
ri ikamumlara göre toprak reformunum tevzi kıs
mını icra lötmektedir. Esasen Türkiye'nin köy 
ve kasabalarının tapu ve kadastro yapılmadan, 
orman yayla ve merası sınırlandırılmadan, ta
rım ve toprak reformu tatbikatına geıomek el-
(bejtteki mümkün değildir. 

Tapulamadan doğam ihtilâfları çözümleme
ye gayret gösteren Tapulama mahkemelerinde 
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derdest yüzbinlerce dosya 'mevcuttur. Bunun, 
'bugünkü imkân ve ödemekle yüzlerce sene son
ra daıhi maili mümkün değildir. Tapulama Mah-
fceme.ler.inin adedinin artırılması iktiza etmek
tedir. Bunun içim de hâkim, personel kadroları 
artırılmalı ve lüzumlu araç verilmeli, miktarı 
feâıfi ödenek tahsis edilmelidir. 

Yargıtaya intikal «den dosyalarım süratle 
incelenebilmesi içim ayrıca bu işlene münhasır 
lOİüiatk kaydıyîe Yargıtayda ikinci bir daire ku
rulmalıdır. 

Tapulama tutanaklarıma vâki itirazlar bir 
esasa bağlanmalı lüzumsuz gecikme ve suiniyet-
ler önlenmelidir. 

Tapu ve kadastro hizmetleri bir küldür. Ara
zide, taıbiatım her türlü çetim santiarı altında 
(mesaileri saatle mukayyet olmayan tapulama 
hâkimi, kâtibi, mübaşiri, varsa şoförüme yanı 
ödeme, fazla mesai, yıpranma zammı verilmeli
dir. Ayrıca emeklilik sürelerine esas teşkil 'ede
cek yıllık yıpranma ilâve edilmelidir. Bilhassa 
mübaşirlerden 'esirgenen yam ödeımıe verilmek 
suretiyle adalet camiasında eşitlik sağlanmalı
dır. 

Keza aynı şekilde, tabiatın bimbir meşakka
ti karşısında feragatle 'Çalışmalarıma rağmen, 
takdir yenine çoık zaman tekdir alam tapulama 
ve kadastro müdürleri başta olmak üzere~ bilû
mum personeline ve şoförlerine yan ödeme, fazla 
mesai, yıpranma zammı Ibugümfkü hayat şartla
rıma güre verilmelidir. 

Malzeme Ofisince verilecek araçlarda önce
lik tanınmalıdır. Alınam uçaklarım personel ihti
yaçları bir am evvel ıgideırilmelidir. 

Tapulama teşkilâtı personeline ve hâkimlik-
lerindeki personele giyim bedeli alarak her yıl 
verileni yüz liranın âdil bir miktara çıkarılması 
.şarttır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü hedef
lere süratle ulaşabilmesi için Tapu ve Kadastro 
Gemel Müdürlüğü teşkilâtına gereikli öne/m veril
meli ve miktarı kâfi 1 - 4 denece kadro tahsis 
edilerek, eşitlik prensibi sağlanmalıdır. Kadro
suzluk yüzümden yan ve kademe terfii yapılama
yan personelim mağduriyetleri önleımmelidir. 

Tapu ve kadastro memurları dahil em az % 
80 memurun önemli bir derdine, de işaret etmek 
isterim. Personel Kanununun yürürlüğe girdi
ği tarihten evvel Devlet memurluğuna intisa-

betmiş olamlarım terfi süreleri ilik girdşleirindeki! 
gibi üç yılım müktesep halk oılarak devam etmesi 
suretiyle geniş bir camiamın mağduriyeti de ön
lenmelidir. 

Toprak sorunuyla ilgili rakamlar ayrı ayrı 
Bakanlıklara bağlı bulunduklarımdan, tam ma-
nasıyle koordine çalışmaları nıümikürj! değildir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Toprak ve 
İskân Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlü
ğü, Tapulaıma Hâkimliği, - Toprafesu Gıenel Mü
dürlüğü Toprak Bakanlığı namı altında birleş-
tirilmeli ve oma göre yemi bir teşkilât kanunu ih
das edilmelidir. 

Tapu ve Kadastro Gemel Müdürlüğünün ve 
teşkilâtımam tam bir anlayış ve vazife şuuru için-
ıde çalışmalarını şükramla karşılamaktayız. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümün 1'978 
yılı Bütçesinin Yüce Türk Milletine, Genel Mü
dürlük camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını 
Demokratik Parti Grubu adıma diler, saygıları
mı sunarım. (Demokratik Parti sıralanmdan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Paıtisi Grubu adına Sa
yın Hasam Güngör, buyurumuz. 

Saat 16,30. 

A. P. GRUBU ADINA HASAN GÜNGÖR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

1973 malî yılı Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün Bütçesini grubum adına eleştirmek 
için karşınıza çıkmış bulunuyorum. 

Kamu hizmetlerinin en önemli sektörlerin
den biri olan harita - tapu - kadastro hizmetleri 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. 

Bu Genel Müdürlüğün yükümlü olduğu hiz
metleri ve bu hizmetlerin önemini yüksek tak
dirlerinize arz edip, bu hizmetlerin yapılabilme
si için tahsis edilen ödeneklerin kâfi olup olma
dığına işaret etmek istiyoruz. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aşağıdaki 
hizmetlerle vazifelidir: 

1. Bu Genel Müdürlük, bütün Türkiye'de 
bulunan il ve ilçelerle, dört bucakta mevcut 
tapu sicil muhafızliklarıyle, taşınmaz mallar 
üzerindeki alım, satım, intikal, bağışlama, tram
pa, taksim, rehin, irtifak hakları tesisi ve kat 
mülkiyeti gibi günlük tapu işlerini Medenî Ka
nun, Tapu Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla ta-
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pu sicil tüzüğü hükümlerince yürütmekle yü
kümlü ve sorumludur. 

2. Aynı Genel Müdürlük, tapu sicillerine 
mesnet olacak kadastro çalışmalarını da uzun 
vadeli plân içerisinde yapmak ile (görevlidir. 
Kadastro, bilindiği (gibi, gayrimenkulun hudut
larını tespit etmek suretiyle mülkiyeti emniyet 
altına alır ve şahıslarla şahıslar arasında, şa
hıslarla Devlet arasında doğacak ihtilâflara 
mâni olur. 

Kdastro haritaları tanzimi ile sulama, kurut
ma, drenaj, yol, nehir ve ırmakların ıslahı gibi 
devlet hizmetlerine ait projelerin yapılmasına, 
doğru ıbir şekilde ve surette ışık tutmak bu Ge
nel Müdürlüğün hizmetlerindendir. 

Toprak dağıtımı ve iskân işlerinin munta
zam ve adalete uygun yapılabilmesi için, Devlet 
arazisinin nerelerde ve ne miktarlarda bulun
duğunun bilinmesi yine bu Genel Müdürlüğün 
iyi bir kadastro çalışması yapa/bilmesine bağlı
dır. 

Vatandaşların devlet gelirlerine, sahibolduk-
ları mülkiyetlerle âdil ölçülerde iştirak ettiril
mesi, toprak reformu gibi önemli bir aşamanın 
sıhhatli yapılabilmesi, gübreleıme ve verim ar
tırması gibi ziraî faaliyetlerin hedefine ulaşması 
için arazi cinslerinin sayımı, tasnifi de bu Ge
nel Müdürlüğün kadastro hizmetlerine bağlıdır. 

Memleketimiz için en önemli konulardan biri 
«lan imar mevzuu da mutlak olarak kadastro 
çalışmalarına zaruret göstermektedir. 

Velhasıl, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
nün hizmetleri, her günkü yaşantımız içerisinde 
vatandaşlarla o kadar birbirine girmiştir ki, 
her igün her yerde bu hizmetlerin iyi yapılıp 
yapılmadığı mcvzuubahsolmaktadır. 

Tapu ve kadastro işlerinin bugüne kadar ifa 
edilenlerine bir göz atalıım. 

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Kanununa gö
re yürütülmekte olan ıbu çalışmalar, il ve ilçe
lerin belediye sınırları içindeki gayrimenkulle-
rin hukukî ve fennî durumlarını tespit, plâna 
dayalı ve Medeni Kanunun aradığı nitelikteki 
tapu kütüklerinin düzenlenmesi ve kurulması 
amacını güden kadastro işlerinden bugüne ka
dar 43 il ve 88 ilçenin kadastrosu yapılmıştır. 
10 Ocak 1973 tarihine kadar 1 605 839 parselin 
tapu sicilleri tesis edilmiştir. 1972 malî yılı so
nuna kadar ayrıca 3 il ve 5 ilçenin kadastrosu-
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nun bitirileceği tahmin edilmektedir. Halen bu 
işleri yürütmek üzere 19 il ve 45 ilçe de 64 mü
dürlük halinde ve bu müdürlüklere bağlı ve yet
ki ile ıbir il ve 15 ilçede olmak üzere 80 (bölge
de kadastro işlerine devam olunmaktadır. Ka
dastrosuna devam olunan 20 ilden 3'ünün esa
sen kadastrosu yapılmış olup, bugünkü faali
yet, sonradan genişleyen belediye hudutları için
deki gayrimerikullerle ilgilidir. 

Mevcut bölgelerden 64 adedi müstakil ku
ruluş olup, 16 adedi bu müdürlükler tarafından 
yetki ile yürütülmektedir. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yı
lında başlanılmış olan tapu faaliyetleri, köyler
deki tapulu gayrimenkullerin tapu kayıtlarını 
yenilemek ve tapusuz tasarruf edilenlerin zil-
yedlik esaslarına göre kayıtlarını tesis ve plân
larını düzenlemek: işi 1950 - 1955 yılları arasın
da şerit, pusula ve takeometre gibi âletlerle yer
den yapılan ölçülerle klâsik metotla devam et
tirilmiş, '6587 sayılı Kanunla ileri memleketle
rin uyguladığı fotogrametrik metoda geçilmiş
tir. Halen teknik icap ve zaruretler gözönünde 
tutularak 14 bölgede klâsik, 83 bölgede fo£o(gra-
metrik ve 15 bölgede fotograımetrik - klâsik 
olmak üzere 112 bölgede 600 ekip halinde tapu-
lama-çalışmaları yapılmakta ve bu 112 bölgeye 
ilâveten 290 yerde de yetkili olarak tapulama 
faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Tapulamanın başladığı tarihten 1 Ocak 1973 
tarihine kadar 10 810 köyün tapulaması ele 
alınmış ve bunlardan 9 536 köyün tapulaması 
tamamlan'mış, ayrıca 246 köyün de tahdit ve 
tespiti bitirilerek tapuya devir haline getiril
miştir. Halen 1 028 köyde de tapulama devam 
etmektedir. Buna ,göre 10 512 277 parselin tah
dit ve tespiti yapılmış ve 117 000 000 dönüm
lük yerin yüzölçümü ikmal edilerek plânları 
yapılmış ve tapu kütükleri tanzim edilmiştir. 

(Sayın milletvekilleri; 
ıÇok önemli olduğu söz götürmeyen tapu, 

kadastro ve haritalama işlerini tevdi e'ttiğimiz 
Genel Müdürlüğün bu hizmetleri ifada göster
diği gelişme seyrine hep beraber bakalım, 

1936 yılında 348 832 tapu muamelesi yapıl» 
mış 1 181 418 lira, 

1946 yılında 527 059 muamele karşılığında 
7 455 175 lira, 

1956 yılında 809 801 muamele için 47 102 625 
lira harç alınmıştır, 
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1966 yılında 1 048 204 muamele ve kargı
lığında 222 441 637 lira, 

1968 yılında 1 218 599 muamele ve kargı
lığında 316 584 118 lira, Emlâk Alım Vergisi 
ve harç tahsil edilmiştir. 

1969 yılında muamele 1 275 529 ve elde edi
len gelir 453 712 846 lira. 

1970 yılında 1 263 759 iş karşılığı 478 668 150 
lira, 

1971 yılımda 1 410 506 iş karşılığı 580 911 578 
lira ve 1972 yılı Ekim ayı bagma kadar 1 144 845 
iş karşılığı 617 236 585 lira, Emlâk Alım Ver
gisi, harç ve daire dışı akitlerde hazine payı 
ve Malî Denge Vergisi tahsil edilmiş olup, bu 
miktarın yıl sonuna kadar 825 000 000 lira ve iş 
sayısının da 1 500 000 olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Kadastro işlerinde ise 1 Ocak 1972'den, 
1 Aralık 1972 tarihine kadar 77 080 parsellik 
iş yapılmıştır. Yıl sonuna kadar bu mpMarın 
115 000 parsele ulaşacağı tahmiin edilmektedir. 

1972 yılı icra programına alınan 135 000 par
sel, 1968 yılından beri ödenmekte olan fazla 
mesaî ©sasına göre hazırlandığı, 1972 yılında 
da fazla mesainin ödenmemesi nedeniyle yıllık 
hedefin '% 80 oranında gerçekleştirilebileceği 
•anlaşılmıştır. 

•Diğer taraftan, yurdun çeşitli 'bölgesinde 809 
parsellin kadastrosu yapılmak suretiyle Âfetler 
Kanununun uygulanmasına hiçbir gecikme ol
madan limlkân sağlanmıştır. 

Tapulama işlerinde ise; 1 . 1 . 1972'den 
1 . 11 . 1972 talihine kadar 598 700 parselin 
arazide tahdit ve teslbüti yapılmış ve ayrıca 
606 868 parselin yüzölçümü olan 6 254 536 dö
nümlük 6 225 (Km2 liik ibir arazinin tapuya dev
redilebileceği ve bu miktarın yıl sonuna kadar 
8 000 Km2 yi 'bulacağı anlaşılmaktadır. Tapu
lamanın 19712 acra programı da kadastroda ol
duğu 'gibi, fazla mesai esasına göre düzenlen
miştir. Fazla ımesaJimin ödenmemesi, bu hizımet 
kolunda da hedefe ulaşmayı güçleştirmiştir. 
(Böylece yıllık hedefin <% 70 oranında gerçek-
leştirileıbilmesiniin mümkün olabileceği <göırül-
müştür. 

.Sayın milletvekilleri; 
Yukarıdaki (gerçekleştirme oranlarında gö

rülmekte olan i% 20 ilâ 30 arasındaki düşüklü
ğün sebepleri şunlardır : 
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1. — Ödenek kifayetsizliği sebebiyle arazi
de 250 iş günü çalışıl amamalktadır. 

2. <— Ekiplerin hizmetine yetecek kadar na
kil vasıtası yoktur. 

3. — Arazi hudutları gayri muayyen oldu
ğundan ve 'geniş ölçüde tapusuz tasarruflar ile 
harici alıım satımlar ve zilyedliğe dayanan te
mellük iiddiaları dolayiisıyle niza ve ihtilâflar 
çoktur. 

Ayrıca 26 Tonumuz 1972 tarihinde yürürlü
ğe giren 1617 sayılı Toprak ve Tanım Reformu 
Öntedfbirler Kanunu ile değiştirilen Tapulama 
Kanununun 33 ncü maddesinin mülkiyetin tes
pitine ilişkin hükümleri, o tarihe kadar yapıl
mış 'bütün tespit tutanaklarının yeni esaslara 
ıgöre elden ıgeçirilmesini gerektirmiş olduğun
dan, yapılmış işlerin tekrarı iş verimini olum
suz yönde etkilemiştir. 

706 sayılı Tapulama Kanununun uygulan
masından elde edilen ımüspet neticelerden ibiri 
ve en önemliısi ımahıkemelere intikal eden ihti
lâfların 1% 5 ilâ 8 oranına düşmüş olmasıdır. 
Gerçekten yürürlükten kaldırılan 5602 sayılı 
Tapulama (Kanununun, itirazlı tutanakların 
idarî kademede İbir incelemeye tabi •tutulması
na imlkân vermemiş olması, bu ihtilâfların 
% 50'niin üstünde bir oranla mahkemeye inti
kaline ıselbelbolduğu anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün (geçen 

yılkı 'bütçe tatbikatı üzerinde görüşlerimizd, 
fazla vaktinizi allmamaik için teferruatlı olarak 
burada vermeyeceğiz. Bu (hususta detaylı ma
lûmat 'genel müdürlüğün 1973 bütçesine ait 
koalisyon raporunda mevcuttur. Burada Üçün
cü Beş Yıllık Plândan ve plânın 1973 progra
mından bâzı .görüşleri bilgilerinize arz edece
ğiz. 

1973 programının, harita tapu kadastro bö
lümünde genel durum Şöyle özetlenmiştir : 

«Arazi ile ilgili her işin temelinde yer alma
sına rağmen harita ve kadastro hizmetlerinin 
tamamlanamamış olması, konunun süratle ele 
alınmasını ıgereiktirmektedir. Özellikle plân he
deflerinin çak altında ıgerçekleştirilebiilen tapu
lama ve şehir kadastrosu hizmetlerinin çeşitli 
•güçlüklere rağmen büyük gelişme göstermesi 
zorunludur. Üçüncü plânda öngörülen 15 yıllık 
sürede ilik tesis hizmetinin tamamlanması hede-



M. Meclisi B : 62 19 . 2 . 1973 0 : 2 

fi yanında halen teknik değerini yitirmiş olan 
kadastroların da yenilenmelerini sağlayacak 
tedbirlerin 1973 yılından itibaren alınması ge
rekmektedir.» 

Bu hale göre 1973 yıllında beklenen gelişime-
ler şunlardır : 

1. Ttaprak ve tarım reformu uygulamasın
da harita ve kadastro hizmetlerine talep bölge
sel olarak bir kat daha artacalktır. Öte yandan 
teknik değerini kaybeden kadastroların yenile
melerine geçilmesi kaçınılmaz bir sorun olarak 
dikkate alınması gereken ikinci önemli konu 
olacaktır. Kadastronun 15 yılda bitirilmesini 
sağlamak için yeniden düzenlemıenin ve kuru
luşlar arası sıkı işbirliğinin 1973'te sağlanması 
zaruridir. 

2. Yukarıda belirtilen noktalar dikkate alı
narak 1973 yılında 14 000 Km2 tapulama 
140 000 parsel şehir kadastrosu, 18 OÖÖ Km2 

standart topoğrafik harita ile 100 beldenin du
rum haritasının yapılması öngörülmektedir. 
1973 programımın öngördüğü bu hizmetlerin ik
mali için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne 
bütçemizden ayrılan tahsisatı kâfi görmediği
mizi ve ayrılan tahsisatla plânda öngörülen he
deflerin tahakkuk ettirilemeyeceğini belirtmek 
isteriz. 

'Sayın milletvekilıleri ,: 
Dilek ve görüşlerimizi de belirtmemize mü

saadelerinizi rica ederiz. 
1. Büyük ve masraflı hizmetler yüklediği

miz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün. 
bütçesi azamî tasarruf düşüncesiyle hazin]andı
ğından, 1973 programındaki üretilm hedeflerine 
ulaşamayacağı inancımızı tekrarlayarak, bu 
bütçe kalemlerinden herhangi bir kısıntı yapıl
mamasını temenni etmekteyiz. 

12. '2613 ve 766 sayılı kanunlar gereğince 
tapulama ve kadastro müdürlüklerince tapula
ma ve kadastrosu yapılacak mahallere ait kayıt
ların süratle çıkarıilmıalsı için, ilgili tapu daire
lerindeki arap harfleriyle yazılı kayıtların 
Türlkçeye çevrilmesinde eleman bulunamaması 
yüzünden merkezden kayıt talebinde bulunduğu 
gibi, bu müdü'rlüklerce ihtilaflı ve münazaalı 
bırakılan parsellerin yetkili mahkemelerce lü
zum gösterilen kayıtları da merkez arşivinden 
talebolunmakta^dır. Yapılmış olan sayım netıitae-
sinde merkez arşivinde mevcut arap harfli ka
yıt miktarı 45 00ü ÖOO adet olarak tespit edil

miştir. 1959 - 1970 yılları arasında bütçeye ko
nulan ödeneklerle bunun ancak 3 202 764 ta
nesi türkçeye çevrilmiştir. 

Hali hazırda pek az sayıda olan arap harf
lerine vâkıf memurların aralıksız ve bütün sene 
fada mesaide çalıştırılarak Türkçeye çevirme 
işine sürat vermeleri ve ilâveten yeni eleman
lar temin ve yetiştirilmesi gerekmektedir. 

3. Tapulamada doğacak ihtilâfların kısa 
zaman içinde çözümlenebilmesi için, tapulama 
mıahkemelerinm çoğaltılıp çalışma imkânları
nın artırTİmıası gereklidir. Harcanan büyük 
emek ve paralara, kaybedilmiş sayılabilecek 
bunca zamana kıyasla ve dar imkânlar içerisin
de yapılmış olan işlerin miktarı ve kalitesi tat
minkârdır. Tapu dairelerinin her halükârda gö
rev yapabilecek ve tapu sicillerinin muhafaza
sında itimat telkin edecek binalara kavuşturul
ması şarttır. Kat Mülkiyeti Kanununun geniş 
çapta uygulandığı görülen büyük şehirlerde bu 
ihtiyaç fazlasıyle duyulmaktadır. Tapu dairele
rinin mefruşat durumu çok hazindir. Bütçe im
kânları nispetinde bu halin ıslahını temenni et
mekteyiz. 

4. — Bu teşkilât memleket çapında yaygın 
ve hizmeti köylere kadar giden bir göreve sa
hiptir. Yıllardan beri her vesileyle kadro ye
tersizliğinden söz edilmiştir. Gerçekten l&d6 
tarihli bir kuruluş kanunu ile -görevlerini yürü
ten Genel Müdürlüğün o tarihte bütün Türki
ye'deki yıllık tapu işlerinin 348 832 olduğu ve 
bunun karşılığında Devlete 1 181 418 TL'sı ge
lir sağlandığı ve ll973 yılında iş adedinin 1,5 
milyona ulaştığı ve Devlete temin ettiği gelir
leri de 1 milyara yaklaştığı halde, 1936'dan bu 
yana artan hu iş hacmini karşılayıcı bir kadro 
imkânının sağlanmamış olması yılların şikâyeti 
halinde görülmektedir. Halbuki bugün tapu 
dairelerinde yürütülen işler, "bu eksik kadro
nun fedakârlık ve feragatiyle mümkün olabil
mektedir. Bu zorunlu halden doğan güçlükler 
bâzı şikâyet ve söylentilere sebep 'olmaktadır. 
Ancak Devlet Memurları Kanunundan sonra, 
torlba kadro olarak bu Genel Müdürlüğe hiç bir 
taihsis yapılmamış olduğu gözönünde tutulur
sa, hizmet aksamalarının mesuliyetinin nereye 
dayandığı gayet güzel anlaşılır. 1 ilâ 4 derece
lerin tespit ve takdirinde bu Genel Müdürlü
ğün unutulmuş olması, arap harfli eski kayıt-
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lamı Türkiye çapında 'bir sorun haline geldiği 
bilindiği halde, tedbirleri üzerinde ciddiyetle 
durulmaması hizmet aksamalarının nedenini de 
izah letmektedir. Mahkemeler arap harfli eski 
kayıtları alamamaktadırlar. Mahallî tapu dai
releri kadastro ve »tapulama 'müdürlükleri eski 
harfleri bilen elemana sahip değildirler. Bu du
rumdan hem vatandaş ve hem de Devlet zarar 
görmektedir. Elde mevcut eski harfleri bilen 
elemanlar da emeklilik vesaire selbeplierle kad
rolardan ayrılmakta olduğundan, güçlükler 
artmaktadır. 

5. — Yan ödemeler 'sorunu bu teşkilât ba
kımından çok önem taşımaktadır. Arazi çalış
ın alarmın 'bütün güçlük ve sorumluluklarımı 
taşıyan bütün tapulama ve kadastro müdürlük
lerine yan ödeme yapılmazken, hizmeti daha 
ziyade büroda geçen görevlilere ödeme imkâ
nının sağlanmış olması, yetişmiş elemanların 
bu teşkilâttan kaçması sorununu doğurmakta
dır. 1968 - 1970 yıllarında uygulanan arazide
ki fazla mesai çalışmalarının yıllı/k program
ların üstünde bir netice sağladığı ortadayken, 
bu çalışma imkânlarının Devlet Memurları Ka
nunundan sonra tanınmamış olması hem mil
let ve hem de Devlet zararına sonuçlar ver
mektedir. 

ü. — Plânın da öngördüğü üretim hedefle
rime ulaşılması için azamî gayret gösterdiğini 
müşahade ettiğimiz Genel 'Müdürlüğün 1973 
yılında motorlu taşıt aracı ihtiyacının sağla
ması nda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür
lüğünce birinci derecede tercih tanınmalıdır. 
Ayrıca 1972 yılında satın alınan iki uçak için 
gerekli personel kadrosunun beihemaıhal veri
lerek göreve sokulması zaruridir. Aksi halde fo-
togrametri metodunun uygulanmasına dayalı 
plân ve programların gerçekleıştinilmesi müm
kün olamayacaktır, kanaatindeyiz, 

7. — Muhtelif vesilelerle tapu dairelerine 
gitmiş olduğunuzu tahmin ediyorum. Oralarda 
tapu sicillerinin tutulduğu defterlerin 'kâğıt
larına dikkat etmişsinizdir. Bundan 100 sene 
evvel kullanılan defter kâğıtlarının halen kul
lanılmakta olan defter kâğıtlarından çok daha 
sağlam olduğunu görmüşsünüzdür. Bulgun 10 -
15 senelik defterlerin, kâğıtları yüzünden çok 
daha fersude olduğu bir hakikattir. Bu duru
mun önlenmesi için hususî ve sağlam kâğıtla

rın imal edilmesi ve fabrikalarımızda imal edi
liyor ise, tapu sicillerinin bu kâğıtlardan ya
pılmış defterlerle tutulmasını öne mile tavsiye 
ederiz. 

8. — Teşkilât, 'kendisine verilen dar imkân
ları iyi kullanmakta ve değerlendirmektedir. 
Önemli sayılamayacak birtakım imkânların da 
sağlanmasıyle •memlekette büyük yararlar sağ
layacak biir hizmet ve büyük gelirler sağlaya
cak bir çalışma yapılabilecektir. Bu hususların 
ihmal edilmemesini dileriz. 

BAŞKAN — Sayın Güngör; efendim, 20 
dakikalık süreniz doldu. Lütfen bağlayınız. 

HASAN GÜNGÖR (Devamla) — Bir daki
kaya kadar biter efendim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 1973 
yılında yapacağı bütün çalışmalarda ve kalkın
ma planındaki üretim hedefieıline ulaşma çaba
sında başarılar temenni eder, Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesinin mem
leket ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz. 

Yüee Meclise saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı

na Sayın İsmet Kapısız, 'buyurunuz. 
»Sa at 16,53. 

M. G. P. GRUBU ADINA İSMUT KAPISIZ 
(Voz'gat) — 'Sayın Başkan, saym .milletvekil
leri; 

Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da ge
rek iş hacmi ve gerekse iş hacmine mümasil 
olarak faaliyetleri gittikçe artan Tapu Kadas
tro Umum Müdürlüğü bütçesi hakkında Gru
bumuzun görüşlerimi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

İmkânlarını değerlendirerek gayretli mesai
sine yakinen şahit olduğumuz Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü 'bütçesinin ehemmiyetini te
barüz ettirmek için, çok yönlü olan tapu ka
dastro hizmetlerinin faydalarını bu vesile ile 
kısaca belirtmeyi zarurî görmekteyiz. 

Kadastro; gayrimenkulun hudutlarım tespit 
etmek suretiyle mülkiyeti emniyet altına alıp 
şahıslar arasında doğacak ihtilâfları önleyerek 
Anayasamızın vatandaşa bahşettiği mülkiyet 
hakkının temininde çok önemli bir görevi ifa. 
etmektedir. 

Kadastro haritaları, sulama işleri, kurutma, 
drenaj, yol, nehir ve ırmakların ıslâhı glibi Dev
let hizmetlerine ait projelerin sıhhatli bir şe-
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kilde ve sür'atle yapılmasını temin eder. Dev
let arazisinin nerelerde ve ne miktarda 'bulun
duğunu bilmek Genel Müdürlüğün çalışmaları 
sonunda meydana getirdiği sıhhatli kadastro 
haritalanyle ancak mümkün olmaktadır. 

Anayasamızın öngördüğü Toprak Reformu
nun yapılabilmesi memleketimizde evvelemir
de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çalışma
larının hızla gelişmesini icabettirmelktedir. 

'Toprak Reformuyla ilgili olarak ve ayrıca 
gübreleme, 'ziraî faaliyetler, arazi cinslerinin 
sayımı, -tasnifi gibi araziyle lilgıili istatistik! bil
gileri Kadastro Umum Müdürlüğü temin etmek 
durumundadır. , 

Âdil bir arazi vergisinin tespitinden sağlam 
bir kadastroya ihtiyaç vardır. Ayrıca memle
ketimiz için önemli bir konu olan imar mevzu-
unun ytu'ütülebilmesi sağlam bir kadastroya ih
tiyaç göstermektedir. 

Gayrimeııkulle ilgili ticaretin gelişmesi, bi
na ve yangın sigortalarına ait sicillerin tutul
ması, gerek coğrafya ve gerekse jeoloji dalla
rındaki ilmî incelemeler, maden arama işleriy
le turistik plânlar, askerî maksatlar içtin ya
pılması lieabeden 1/25 OOO ve 1/100 000 ölçekli 
haritaların tashih işlemleri de Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğünün en önemli görevleri ara
sındadır. Bundan başka Umum Müdürlük, ge
rek Medenî Kanunun, gerekse Tapu iSicil Tüzü-

ğü'nün kendisine tahmil ettiği işleri yürütmek
le de yükümlüdür. 

Bugün Umum Müdürlüğün yurt sathında, 
bütün il ve ilçelerde ve ayrıca yurdumuzun 
dört bucağında mevcut Tapu Sicil Mu'hafız-
lıklarıyle, alım - satım, intikal, bağışlama, tak
sim, rehin, irtifak halkları tesisi ve kat mülki
yeti gibi günlük tapu işlerini ifa etmesi yine 
en önemli görevleri cümlesindendir. 

Değerli milletvekilleri; 
Memleketimizin gerek 'ekonomik, gerekse 

sosyal alanda kalkınması ve içtimaî Ihuzurun te
mini bakımlından son derece hayatî önemi 
haiz 'bulunan eo'k faydalı hizmetlerin anahatla-
rnyle yukarıda izahına çalıştığım Tapu Kadas
tro Umum Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin 
gelişme seyrini yıllar itibariyle -burada tadat 
etmek fazla zamanınızı alacağından bu husu
sa değinmeyeceğim.' 

Geçmiş senelerde yetersiz bütçe imkânlarıy-
le Umum Müdürlüğümüz, büyük emek ve gay

r e t harcayarak tatminkâr işler yapmıştır. Son 
yıllarda Umum Müdürlüğün bütçe imkânları 
ihtiyacı karşılayacak hür seviyeye ıgelmiş, ge
rek merkez, -gerekse taşra teşkilâtı teknik im
kânlarla teçihiz edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün başta Sayın Genel Mü
dürü olmak üzere gerek merkez teşkilâtının, 
gerekse fedakârlıkla (görev yapan taşra teşki
lâtının gayretleri Devleti ve milletin imkânla
rını değerlendirmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 19-72 

malî yılı bütçesi '226 milyon lira liken, bu sene 
296 milyon liraya ulaşmıştır. Umum Müdürlük, 
bu bütçe imkânı ile 1973 yılı içinde tüm ça
lışmalarını yapacak ve kalkınma planındaki 
üretim 'hedeflerine ulaşacaktır. 

26 Temmuz 1972 tarihinde yürürlüğe giren 
16T7 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön-ted-
birler Kanunu ile değiştirilen Tapulama Kanu
nunun 3 ncü maddesinin, mülkiyetin tespitine 
ilişkin 'hükümleri, o tarihe kadar yapılmış bü
tün tespit tutanaklarının yeni esaslara göre el
den geçirilmesini gerektirmiş ve böylece yakıl
mış işlerin tekrarı sonucu iş verimini1 olumsuz 
yönde etkilemiştir. Bununla beraber, Tapu Ka
dastro Umum Müdürlüğü mülkiyetle ilgili bü
tün işleri temel hizmet vazifesi addederek müs
pet bir »onuca bağlamıştır. 

Mahkemelere intikal eden arazi ihtilâfları
nın oranı, kadastro hizmetleri geliştikçe düş
mekte ve aksaklıklar gittikçe azalmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; 

Geçen yıl da bu kürsüden arz ve izah et
miştik; Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
plânlarında Türkiye'nin tümüyle tapulama ve 
kadastro işlerinin 20 yılda tamamlanması ve 
bunun için araç, gereç ve eleman temini hu
susunda ödenek imkânlarının sağlanması ön
görülmüş, 5632 sayılı Kanuna 20 senede 140 mil
yon lira sarfedilmek şartıyle Türkiye'nin ka
dastrosunun bitirileceği derpiş .edilmişti. Üçün
cü Beş Yıllık Plân dönemlinin birinci yılını 
idrak ediyoruz. Kanunun Öngördüğü müddetin 
yarısından fazlası geçmiştir. Bu hususta bütçe
lerin Umum Müdürlüğe temin ettiği ödenekler 
yerinde sarfedilmiş ise de Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Plânın öngördüğü hususların ger
çekleştiğini ifade etmek biraz güç olacaktır. 
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Kadastro faaliyetlerimizin hızla artması ve 
verimli faaliyeti neticesinde toprak düzenimiz
deki ihtilâfların halledilm'esine rağmen nüfu
sumuzun sür'atle çoğalması, mülkiyet üzerinde
ki sür'atli gelişmeler yeni yeni ihtilâflar doğur
maktadır. Bu bakıımclan vatandaş arasındaki 
mülkiyete taaıllûk eden ihtilâfların halli için 
Tapu Kadastro Mahkemelerinin adedi ve im
kânlarının .sür'atle artırılmasını talep etmekte
yiz, 

Her sene tekrar 'ettiğimiz gibi, (bir temen
nimizi de işaret etmeden geçemeyeceğiz. İl ve 
ilçelerdeki tapu binaları perişanlıktan kurtarıl
malıdır. Greçmiş senelerde tapu dairelerindeki 
Arap harfleriyle, - ki bu konuya benden önce 
kıymetli arkadaşlarım da değinmişlerdi - yazıılı 
kayıtların Türkçeye çevrilmesinde 'eleman bu
lunmaması birtakım sakıncalar doğurmaktadır. 
Bu sakıncaları 1959 - 1970 yılları arasında büt
çeye konulan ödeneklerle kısmen telâfi etmiş 
olan Genel Müdürlük, yenilenen tapu kayıt 
adedini 3 milyonun üzerine çıkarmıştır. Ye
nilenmesi gerekli kayıt ise 41 milyondan fazla
dır. Sayıları gittikçe azalan Arap harflerine 
fvâkıf ımemurlara, devamlı fazla mesai ücreti 
verilerek eski kayıtların Türkçeye çevirme işi
ni süratlendirmesi 'gerekmektedir. Bu hususta 
Ikâfi ödeneğin verilmesini de zarurî görmek
teyiz. 

Gayretlerine şahit olduğumuz ve çalışmala
rını takdirle izlediğimiz Genel Müdürlüğümü
zün iş hacmine ve görevdeki ağır sorumluluğu
na cevap verecek kadroların da Maliye Bakan
lığınca sağlanması mutlak bir zarurettir. 

Değerli arkadaşlarım, burada mâruzâtıma 
son verirken, Tapu ve Kadastro bütçesinin Ge
nel Müdürlüğün değerli mensuplarına ve aziz 
'milletimize hayırlı ve uğurlu olmasına temenni 
eder, Grubumuzun Yüce Meclise saygılarını 
sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına 'Sayın Mehmet Çelik. Buyurunuz efen
dim, 

Saat 17,03. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET ÇELİK 

(Aydım) — ISaym Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Başbakanlık daireleri arasında sayılmaya 
devam eden Tapu ve Kadastro Genel Müdür

lüğü bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz et
mek amacı ile huzurunuzda bulunmaktayım. 

Önce hemen şunu belirtmek isterim ki, ka-
nımız'ca tapulama ye kadastro çıkarma işleri 
salt bir tapu sicili işlemi değildir. Şüphesiz de
mokratik düzende her vatandaş Anayasanın 
verdiği ve teminatı altında bulundurduğu mül
kiyet hakkına sahip olabilmek bakımından ta
pulamanın büyük blir hukuki değeri vardur. Bu 
husus Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
klâsik görevlerindendir. 

Ancak, özellikle önümüzdeki plân dönemin
de Türkiye'nin gerçekleştirmeye çalıştığı) ve ka
rarlı bulunduğu Toprak ve Tarım Reformu 
bakımından bu Genel Müdürlük yeni ve aktü
el önemde görevler yüklenecektir. Nitekim bu 
durum 1973, 1987 yıllarını kapsayan uzun dö
nemin kalkınma stratejisi içinde de (ifadesini 
bulmuştur. Yürürlüğe giren Üçüncü Kalkınma 
Plânında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün yürütmekte olduğu •görevlerin genişle
mesi ve kamu hizmetleri içindeki anlamını be
lirtmek üzere kesin, açık ve iktidarlara belirgin 
görevler öngörülmüştür. 

Plânıın ifadesiyle söylemek gerekirse, Tarım 
ve Toprak Reformu, tarımsal üretimin önemli 
sorunlarından olan tarım kredileri, devletçe 
sürdürülmekte 'bulunan sulama, kurutma ve 
arazi ıslâhı çalışmalarında tapulamaya büyük 
önem verilecektir. Bildiğimiz kadarı ile, halen 
100 yılı aşkın bir zamandır yürütülmekte bu
lunan arazi kanunları ile ve tapulama hizmetle
rine rağmen, ülkemizde tapulanması gereken 
arazinin sadece % 29 kadarına modern mülki
yet belgeleri verilebilecek kadar hizmet götü
rülmüştür. 

Toplam 5 milyon parselden sadece % 32,7'si 
kadastroya bağlanmıştır. Bu da gösteriyor ki, 
tapulama ve kadastro hizmetleri çok uzun za
man almakta, vatandaşa ıstırap veren olayla
ra yol açmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tapulama 
ve kadastro işlerine herşeyden önce ekonomik 
ve sosyal bir anlam kazandırdığımız gibi, her 
türlü tarım ve Toprak Reformu ile birlikte 
üreticinin kalkınmasında ihtiyacı olan kredilen-
dirmedeki işlerinin yürütülmesi bakımından da 
zaruri bir işlem saymaktayız. 
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Halen Devletin Ziraat Bankası fonlarından 
dağıtılmakta bulunan kredilerin büyük kısmı 
gerçekten korunmaya ve desteklenmeye muh
taç köylülere değil, oldukça elverişli durum
da bulunan çiftçilere akıyorsa, bunda kredi 
politikası ile birlikte küçük arazilerin tapula
ma işlerinin tamamlanmaımasının da büyük pa
yı olduğuna inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, yıllardan beri Yüce 
Mecliste Tapu ve Kadastro bütçeleri görüşülür
ken bütün siyasî partiler .grupları adına yap
mış olduğu konuşmalarda aşağı yukarı aynı 
konuları dile .getirmişlerdir. Şikâyetler ortak
tır. Örneğin sayıları 2 bini geçen ve çoğu kü
çük ünitelerden meydana gelen belediyelerimi
zin halihazır durum ve standart 'topoıgrafik 
Haritaları bile tamamlanmış değildir. 'Bu hi~ 
metler tamamlanmadıkça o belediyelerin halka 
hizmet ıgıötünmesi mümkün olmamaktadır. 

Öte yandan Tapu ve Kadastro hizmetleri
nin yetersizliği nedeniyle arazilerin kıymetlen
dirilmesi, gecekondu prableımin-e çözüm bu
lunması, hazine ve vakıf arazilerinin tespiti de 
mümkün olmamaktadır. Daha henüz şu anda 
devletin hüküm ve tasarrufu altında ne mik
tar arazi olduğuna dair sıhhatli hiçbir bilgi 
de yoktur. Hazine arazilerinin pekçok yerde 
büyük toprak sahiplerinin zilyeti ve tasarrufu 
altına girişinde, sahillerin yağmalanmasında 
devletin kendi toprak envanterini bil'meyişinin 
büyük etkisi vardır. 

Bunun yanında arazilerin vergilendirilmesi, 
bina, arsa, topraktan alınmakta olan vergilerde 
adaletin sağlanması bakımından da tapulama 
işlemlerinin tamamlanmasına ihtiyaç yardır. 
Yukarıda saydığımız çok zaruri hususlar kamu 
yararı, vatandaşın kendi arazilerine dileğince 
tasarruf hakkını ku$anaMlmeısi. hfrç şüpflıestitz 
önemli ekonomik ve hukukî faydaları olan hu
suslardır. 

Bunun dışında sırf kendi topraklarının mül
kiyet hakkını iyice ve devletin teminatı altına 
almayış nedeniyle pelkçok sosyal problemüer de 
ortaya çıkmaktadır. Bugün adailelt cihazımızı, 
mahkemelerimizi işgal eden ihtilâfların, dâva'-
ların % 80 ini mülkiyet ve arazi çatışmaların
dan doğan olaylar teşkil etmektedir. Bir ülkede 
insanlar kendi hakkının başkası tarafından 
gaspedildiği, zarara sokulduğu, hukukuna el 

atıldığı iddiası ile böylesine çok adalet merci
lerine başvuruyorlarsa, orada sosyal barış teh-, 
likeye girmiş demektir. Bu bakımdan tapula
ma Mzmıetlerinin ayrıca sosyal bir yaranın iyi
leştirilmesinde başlıca etken olacağını da kabul 
etmek gerekir. 

Bütiün bu saydıklarımızla, fert ve toplum 
yararı ve devlet kaynaklarının güçlendirilmesi 
gibi faktörler gözönüne alınarak tapu ve kadas
tro hizmetlerinin artık etkili ve radikal bir çö
züme kavuşturulması zamanı gelmiştir. 

'ŞJilmdiye kadar bu kürsülerden eleştiriler 
yaipılmış, çoğu kez ilgililerin taleplerinin, uyarı
larının dikkate alınacağı söylenegelmiştir. An-
>cak, şu kadarını söylemekle yetinmek isterim 
ki, bırakınız üçüncü Beş Yıllık Kalkınma döne
minde kendisine yüklenen görevleri yerine ge
tirmeyi, elinde mevcut olan hizmetleri bile za
manında tamamlamak imkânından yoksun bir 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile karşı 
karşıyayız. 

Verilen bilgilerden ve bütçe gerekçelerinden 
öğrendiğimize, okuduklarımıza göre, normal 
hizmetlerin % 35 oranında yerine getirme ola
nağı olmayan bir kuruluştan ne Toprak Refor
mu için gerekli ön hazırlıkları beklemek, ne 
vatandaşın ve devletlin kendi hüküm ve tasarru
fu altında bulundurduğu arazinin mülkiyetini 
belgelendirmek, rue de belediye hizmetleri için 
gelişen şartlarda uygun imar hareketlerini bes
leyecek bir görev beklemek mlümikiün değildir. 
Bu yüzden heryıl gittikçe artan hizmetlerin 
ağırlığı altında ezilen bu Genel Müdürlük kad
rosunda bulundurduğu personelin vasıflarına, 
iyi niyetlerine ve de çabalarına rağm&n, gerekli 
şekilde çalışmak imkânına kavuşamamaktadır. 
Bunların emeklerinin değerlendirilmesinde bile 
yeteri kadar adaletli olamıyorsak, hizmetin 
icabettirdiği imkânları kendilerine maaş, yolluk 
ve fazla mesai ücreti olarak veremiyorsak, ken
dilerinden çıok büyük hedeflere ulaşan hizmet
ler beklemeye hakkımız olmamalıdır. 

Vatandaşlarımız, özellikle küçük çiftçiler, 
küçük köylüler ve arazli sahipleri bundan bü
yük çapta zarar görmektedir. Hem yeterli şekil
de üretime katkıda bulunımaları teşvik edilmte-
ımliş olmakta, hem de tapu dairelerinde en çok 
onların işleri sürüncemede kalmaktadır. Bu 
yüzden bu kuruluşumuzun örgütünde çalışan 
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personelimiz, çeşitli itham ve zan altında kal
maktadır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde bir ta
raftan toprak ve tarım reformunun uygulanma
sı, öte yandan gelişen ve hızla şehirleşmeye ça
lışan nüfusumuzun taleplerini karşılayacak be
lediye hizmetlerimin karşılanması önemli bir so
run olarak huzurumuzdâdır. 

'Sayın arkadaşlarım, bugünkü iimıkânlanyle 
yılda 100 belediyenin durum haritasının bu 
teşkilât tarafından tamamlanmasını beklemek 
de mümkün görülmemektedir. Kanımızca tapu
lama ve kadajstro hizmetlerini şimidüki dar ve 
klâsik ölçüleri içinden çıkarmak zorundayız; 
Kurulması öngörülen Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı ile de yakın işibirliği içinde bulun
ması bu Genel Müdürlüğün yeniden örgütlen
dirilmesi ihtiyacını çıkarmaktadır. Bu bakım
dan grupum adına yaptığım bu görüşlerin or
taya konmasında bir noktayı özellikle belirtmek 
isterim. O da, tapulama ve kadastro hizmetleri 
için, hem maddi olanakları geliştirici, hem de 
çalışıma metoid ve usullerimi modernize edici ye
ni bir buluşla, fonksiyonları yerine getireibile-
cek bir yetkilemdirmıeye gidilmelidir. Bunun ilcin 
reforlmlarm başında sayılan Toprak Reformu 
örgütü ile ililşkıilendirilmesi kamuoyunu tatmin 
ledecelktir. 1936 yılından bu yana hem Türki
ye'nin ihtiyaçları, hem' de tapulama hizmetle
rinde çok büyük değişmeler olmuştur. Örneğin 
bu Genel Müdürlüğün kuruluş kanununun çıka
rıldığı yıl, Türkiye'de tapu dairelerinde görü
nen iş hacmi 350 OÖÖ civarında iken, bugün bu 
oran 1,5 .miilyona ulaşarak yüzde 50Ö kadar art
mıştır. Ayrıca, bu hizmetlerden ötürü Devletin 
sağladığı gelir kaynağı 1 200 000 lira iken şim
di milyarı aşmıştır. Bu artan hizmet hacmine 
uygun personel istihdaımı onların çalışma şart
larının karşılanması hizmetin etkinliğine yar
dımcı olacaktır. Köylümüze şu anda yapılacak 
on önemli hizmetlerden biirisi, kendi toprağının 
tapusunu teslim etmektir. Toprak ihtilâflarını 
.azaltmanın başlıca çarelerinden birisi herkesin 
hakkına razı olmasının belgelerini herkesin eli
ne vermektir. Devletin toprak rezervini, milleti
mizin ortak malı olan Hazine arazilerinin en
vanterini çıkarmadan, isabetli reformu kararları 
alınamayacağı kanısında olan grupumuz, bunun 
tespiti için de acele modern metodları uygula
yarak, reform bölgelerinim, kadastro ve arazile-

I rinin tapuya bağlanması hizmetlerine • öncelik 
verilmesi gereğine inanmaktadır. 

Şehir, kasaba ve köylerde oturan Türk Mil
letinin tümümü ilgilendiren başlıca kuruillar-

I dan birfisi olarak kabul ettiğimiz tapulama hiz-
ımıetlerin'de sürati, etkinliği, hizmet kolaylığını, 
inandırıcılığı ve idarenin dürüstlüğünü sağlaya
cak tedbirler alınmalı, bunun için de yalnız 

I bütçe bölümlerinin artırılmasıyle yetinilmeyip 
kuruluşa yemi bir hacim yeni bir hedef, yeni bir 
fonksiyon kazandıracak çalışmalar yapılmalı -

I dır. Biz bu hizmetlerin refoıim, çalışıma!arıyle 
birlikte bir müsteşarlık boyutu içinde görül e-

I bileceğine inanmaktayız. 
I CHP grupu adına hepinize saygılar sunar

ken, bütçesini görüştüğümüz Genel Müdürlüğe 
halk hizmetinde daha büyük başarılar dilerim. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşacaklara 
I geçiyorum. 

iSaym Nuri Çelik Yazıcıoğlu, buyurun. Ko
nuşmanız l ö dakika ile kayıtlıdır. Saat 17,16. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan, 

I İSaym Başkan, sayın arkadaş]arım, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılı 
bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi sunacağımı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Başba
kanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçesi 
olan bir genel müdürlüktür. İta amirliğini Baş
bakan adına Genel Müdür yapar. Bağımsız say
manlık müdürlüğü yoktur, Başbakanlık Say
manlık Müdürlüğüne bağlıdır. Genel Müdürlü
ğün merkez örgütünde Genel Müdür, Genel Mü
dür yardımcıları, komisyonlar], kuralları ve 
danışma birimleri vardır. Avrıca, bir Meslek 
Okulu ile Kurslar Müdürlüğüne de sahiptir. 

Merkez dışı örgütünde 7 tane Grup Tapu 
'Sicil Müdürlüğü vardır. 67 il bu 7 grup Tapu 
Sicil Müdürlüğü arasında bölüştürülmüştür. 
Ayrıca, geçici 3 ilâ 10 yıl süreli Şehir Kadastro 
müdürlükleri 2613 sayılı Yasa gereğince il ve il
çe merkezlerinde kurulur, il ve ilçelerin bele-

I diye sınırları içindeki Medenî Kanunun öngör
düğü Tapu sicillerini yapar. İl ve ilçelerin bele
diye sınırları dışındaki tapu işleri için tapula
ma müdürlükleri kurulur. Bunlar 8 ilâ 10 yıl 
sürelidir, 509 sayılı Tapulama Kanunuma göre 

j çalışırlar. 
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Tapu Sicil Muhafızlıkları il merkezleriyle 
/büyük ilçelerde vardır, Tapu Sicil memıurkıkları 
ilçelerde kurulmuştur. Ayrıca Tapu Fen Servis
leri vardır. Genel Müdürlüğün örgüt yapısını 
böylece ortaya koyduktan sonra sorunlara ge
çiyorum'. 

ıSayın arkadaşlar, toprak mülkiyeti Devle
tin te'meli olduğu gibi, kişinin de en öneımli hak
kıdır. Toprak reformu, Cumhuriyetin ilânın
dan önce de Türkiye'nin önemli sorunlarını ba
şında Mi, Cumhuriyetin 50 nci yılında da aynı 
nolktadadır. Kadastro işlemleri bitmeden Toprak 
Reformunun gerçekleşemeyeceği ortadadır. Tür
kiye'de tarım arazilerinin 350 OOÖ .knr2.. dolayın
da olduğu söylenmektedir yetkiiliılerce. Bu ara
zinin, bugüne kadar 115 000 Km2, sinin tapulama 
işi bitirilebilmiştir. Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü yılda 10 000 km2, ye yalkın tapulama 
yapabiJimektedir. Bu ölçüt içinde tapusu yapıla-
ıma'mış oılan 235 000 km2, l'ik tarım arazMnin 
tapulanması 23 yıldan fazla zaman alacaktır. 
Tapulama işlerini hızlandınmaik için, 1973 yılı 
Bütçesine 20 milyon lira geçen seneden fazla 
olarak ödenek konmuştur. Yalnız ödenek yeter
li değildir. Harita ve kadastrodaki teknik bu 
kuruluşa girmelidir. Öne ellikle Toprak Kefor-
ımiu yapılacak yerlerin tapulama işleriyle arazi 
anlaşmazlığı olan yerlerin tapulama işleri ya
pılmalıdır. 

Tapulama kanunlarında son yıllarda yapı
lan bâzı değişiklikler Devlet Hazinesi aleyhine 
pek çok zararlara sebep olmuştur. Son Keban 
olayı bunun en belirgin örneğidir. 1934 tarih 
ve 2644 numaralı Kanunun 7 nci maddesi aynen 
şöyle diyor : 

,«Azamî 20 hektarı geçmeyen ve ımahlûlen 
Devlete kalan arazide hissedar olan kimsenin 
tebliğ tarihinden itibaren iki sene zarfında 
mahlûl hisseye ait vergi kıymetlinin yüzde elli
sini değer paha olarak itaya muvafakat ettiği 
takdirde namına teffiz ve ihale olunur. Bu hü
küm mesken olarak tasarruf ve istimal olunan 
binalarda da caridir.» 

Bu madde 1962 yılında çıkarılan bir kanun
la değiştirilmiştir; zamanın Cumlhurbaşkanı 
rabırnetli Gürsel o kalnunu veto ettiği için tekrar 
görüşülmesinde-o kısım çıkarılmış ama, 1966 yı
lında çıkarılan bir kanunla, 12 Temmuz 1966 ta
rih ve 766 sayılı Kanunla aynen şu büküm 
(konmuş : 

19 . 2 , 1973 0 : 2 

«Tapuda kayıtlı olmayan ve beher parçasinin 
yüz ölçümü 100 dönüm kadar olan (100 dönümü 
dahil) gayrimenkul, nizasız ve fasılasız en az 
2-0 seneden beri malik sıfatiyle zilyedliği bel
gelerle ve bilirkişi yahut şahit beyanlarıyle tev
sik olunan zilyedi adına tespit olunur.»1 diyor. 

Simidi, bu ölçüyle hareket edince Keban'da
ki barajın yapılacağı yerin arazisini gitmiş, adam 
almış, 10 dönüm aldıysa 100 dönlümü de ispat 
ettirmiş ve işin başka bir ilginç yanı var; bilir
kişi de bu kanuna göre değiştirilmiş. 

Daha öncelki kanunda bilirkişi mahkeme ka
rarıyla kurulacağı halde, burada bilirkişiyi :miül-
kî âmir kuruyor. Ve böylece arazi parsellen
miş, kapışılmış, şimdi de memlekette konu ol* 
anlaktadır. 

Binaenaleyh 20 dönüme kadar olanı belki 
bir ölçüdür ve yararlı olmuştur, ama 100 dönüm 
fazladır. En kısa zamanda bu kanunun biraz 
önce arz ettiğim maddesinin (mutlaka değiştiril^ 
üresi gerekir. 

Tatpu dairelerindeki üzücü durumlara da 
özür dileyerek değineceği'm. 

iSajyın arkadaşlar çoğunuz şahit oluyorsunuz, 
çoğumuz görüyoruz, hattâ bâzı uygulanan kişi
ler de anlatıyor, duyuyoruz. Tapu dairelerinde 
rüşvet maalesef almış yürümıüştür. iş uzatılıyor, 
rüşvetin girmediği alan Ikaılmamıştır diyor ar
kadaşlarım, doğru. Ancak, buradaJki rüşvet 
öbürlerine de benzemiyor artık. Alıp yürümiüş. 
Bunun sebepleri araştırılmalı. Memur geçinelmi-
yor mu? Geçinemilyorsa, memurun karnı, gözü, 
gönlü doyurulmalı. Ondan sonra da müeyyideler 
uygulanmalıdır. Belki ödenek yeteıisizilikleri bâ
zı .konulara sefbep oluyor. Personel yetersizliği, 
özellikle teknik personel yetersizliği, tapu dai
relerinin işlerini gevşetiyor. 

Bu bakımdan tapu dairelerindeki bu rüşveti 
hattâ Türkiye'deki tümünü keşke önleyabilsek... 
Bugünkü konumuz Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü olduğu için ona değiniyorum. Hiç kim
senin, bu işe bakan sayın Devlet Bakanının, 
bu işin başında bulunan sayın Genel Müdürün 
bunu arzu ettiğini kimse iddia edemez. Önlemıe-
nin yolunu burada söylüyoruz. Sonradan bize 
diyorlar k i ; isim verin, iihlbar edin, biz bunu ya
kalayalım. E, biz polis gibi, emniyetçi gibi bu 
adamların peşinde koşamayız. Vataindaş kendi
si söylemiyor, işim görülmeyecek diye bize anla-
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tıyor. Delil ver, dediğimiz zaman kaçıyor. Dev
let dairelerinde, özellikle tapu dairelerinde, 
nlüfus kâğıdının arasına bu sılkıştırılnıadan ol
muyor. 

Başıma gelmiş bir olay anlatayım. 
Seçimde bir arkadaş bana bir daireyi hibe 

etti. Seçimi geçinceye kadar üç ay içinde işle
mini bitiremedik. Seçim bitti, borçlandık, bari' 
dedik şunu. alalım, da banlkaya vereceğiz, ban
kaya ipotek ettireceğiz, kredi alacağız. Tapu
yu aldık, çıfkarken iki tane adaım ucundan kap
tı dedi k i ; «Beyefendi bahşişimizi ver. «Dedim-
fci; elbise yaptırmadım; ayakkabı almadım, 
traş olmadım - affedersiniz - Devlet dairesinde 
bir iş yapıldı, buna bahşiş gerekmez. «Yok» 
dediler, «katiyen bahşişimizi almadan verme
yiz.» YaHıımdaki ark'adaş «Bu bey milletvekili
dir.» dedi. «Olsun efendimi» dedi. «Kim olursa 
olsun, tapu aldı, binaenaleyh bahşişimizi vere
cek.» 

Arkadaşlar, Devlet dairesinde bu ölçüde lâ
ubaliliğin gereği yofetur. Binaenaleyh, en kıs'a 
zamanda tapu dairelerine çelki - düzen verilme
lidir. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğkı... 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkanım. Belki bu konuya 
fazla değindim onun için.,. 

BAŞKAN — Bir dakikanız Var, onu hatırla
tacaktım. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Küçük ilçelerde mahallî memurlar belki bu
nu yapamıyorlar. Faikat Ankara, İstanbul gibi 
büyük yerlerde binaların tapularını, arsaların 
tapularını alabilmek için rüşvetsiz iş yaptıran 
yoktur. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru

nuz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tapulama ve kadastro faaliyetleri genellik
le 1967 yılından itibaren 1970 yılma kadar ön
görülen programlara uygun ve hattâ zaman za
man bunların üstünde gerçek!eştirilelbilmiştir. 
1971 ve 1972 yıllarında öngörülen programlar
da, tapulama faaliyetlerinde % 10, kadastro 
faaliyetlerinde ,% 80 bir düşüşle karşı karşıya-

yız. Bunun iki nedeni var, özellikle 1972 yılı 
için. 

Personel Kanununun uygulanması dolayı-
sıyle ıbâzı aksaklıklar olmuş ve bu, dairelerin 
kapasitesini düşürmüş; yan ödemeler ve saire 
meselesi. 

İkincisi 1972 yılında daha önemli olarak 
1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Önted-
vbirler Kanunu yürürlüğe girdiği için, muamele
si bitmiş olan işlerin, tekrar kanunun yeni 
hükümleri açısından gözden geçirilmesi gerek
miş, bunun için yapılan işlerin bir kısmı tekrar 
gözden geçirildiği için, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kesinleşmemiş olan işlerin tek
rar gözden geçirilmesi gerektiği için, bu suret
le iki defa aynı işe bakılmış ve bundan dolayı 
da tapulamada % 30, kadastro faaliyetlerinde 
% 20 oranında öngörülen programda bir düşüş 
var, gerçekleşme bakımından ve bugün memle
ketimizde 117 000 Km2 nin tapulaması bitmiş 
durumda. Tabiî ki, sıhhatli ve ıgerçekçi bir top
rak ve tarım reformu için kadastro ameliyesine 
önem vermek gerekir ve kadastro ameliyelerinin 
ve tapulamaların bitmiş olduğu yerlere öncelik 
vermek gerekir, değerli milletvekillerinin de 
işaret ettiği gibi, tabiî öyle olacaktır. Tapula
ma faaliyetlerini özellikle reformun gitmesi ge
reken bölgelerde teksif etmek ve bir de arazi 
ihtilâflarının mühim bir vahamet kasbettiği 
yerlere de 'gene tapulama faaliyetleri gönder
mek gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü de bugün bu iki esasa göre hareket 
etmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kad
ro ihtiyaçları vardır. Özellikle yeni durum do-
layısıyle, Topra'k ve Tarım Reformu uygulaması 
dolayısıyle îbu ihtiyacı daha da artmıştır. Bu 
hususta kadro için gerekli talep yapılmış, Per
sonel Dairesinden geçmiş ve ordan da Maliyeye 
intikal etmiştir. En kısa zamanda bu kadroları 
kullanmak olanağına salhibolacağız. 

Arap harfi ile yazılmış tapu kayıtlarının 
Türkçeye çevrilmesi meselesi, maalesef Perso
nel Kanunundan sonra aksamıştır. Yüce Mec
lise sunulan yetki kararnamesi ile bu husus ön
görülmüş ve bu kararnamenin uygulanabilmesi 
için gerekli yönetmelik hazırlanmıştır. Hazır
lanan yönetmelik halen Maliye Bakanlığı tara
fından, .görüşü alınmak üzere Sayıştaya sunul-
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muştur. En kışa zamanda .bunun da çıkması ge
rekiyor. Çıktığı andan itibaren böylece eski 
harflerle yazılmış tapu kayıtlarının, Türkçeye 
çevrilmesinde süratle işe başlamak mümkün 
olacaktır. 

Tapu ve Kadastro işlerinde binanın tabiî 
önemi vardır. Bina ihtiyacımız bütün Devlet 
daireleri için var. Olanakların imkân verdiği 
ölçüde ıbina ihtiyaçlarının da giderilmesine ça
lışmaktayız. 

Değerli milletvekillerinden birisi bu beledi
yelerin haritası noktasına değindiler. Beledi
yelerin haritasını biliyorsunuz filer Bankası 
yaptırıyor. İller Bankası bunu ihaleye çıkarıyor, 
ihaleye göre İller Bankası yürütüyor. Bu konu, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün görevi dı
şında kalıyor. Bu bakımdna bu hususla ilgili 
bütçe esnasında bu hususta herhangi bir aksama 
varsa, dile getirilirse taibiî -Hükümet için bir 
ışık olacaktır. 

Bu, tapulamanın sıhhatli yapılması, Devlet 
mallarının iyi tespit edilmesi olanağını getirir. 
Bu takdirde de Hazine malları iyi korunur. 
Tapu Kadastronun bu bakımdan önemi büyük 
tür, değerli milletvekillerinin işaret buyurduk
ları gibi. Yalnız hatırlayacaklar; Yüce Meclisin 
geçen yı'l kaibul etmiş olduğu 1617 sayılı Ka
nunla, 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesi değişmiştir. Bu değişiklik, zamanaşımı 
yoluyle iktisapta, değerli milletvekilinin işaret 
ettiği hükmün değişmesini de gerektirmiştir. 
Bu değişiklikle Hazine arazilerinin daha iyi ko
runması imkânı doğmuştur. Geçen yıl bu derde 
de 1617 sayılı Kanunla bir çare getirilmiştir. 

Keiban^da genellikle problem biliyorsunuz 
ki, daha çok. İstimlâk bedellerinin tespitinde 
cereyan etmiştir, istimlâk bedellerinin tespiti 
ile ilgili görevli komisyonlarda cereyan etmiş
tir. Tapulama noktasından burada bir aksama ol
duğu tespit edilememiştir. Ama bu'hususta da 
gerekli yazılar çıktığı zaman konunun üzerine 
eğilinmiştir. Herhangi bir aksamamız varsa, bu
nu tabiî Maliye Bakanlığı ile temas ederek dü
zeltmenin yolunu bulacağız. Ama, genellikle şi
kâyet, istimlâk bedelinin yüksekliğindendir. İs
timlâk bedelini takdir eden komisyonların yük
sek değer takdir etmesinden ve mahkemelerden 
de bu hükmün çıkmış olmasından bu şikâyet 
doğmaktadır. Bu konunun da bir tahkikat ko

nusu olduğu ve Hükümetçe ele alınan önemli 
bir konu olduğunu arz ederim. 

Bunun dışında, genellikle zaman zaman Dev
let dairelerinde bâzı yolsuzluklar her zaman 
ileri sürülür. Tapulama için de sürülmüştür. 
Taibiî müşahhas olaylar olmadan tahkikat yap
mak çıo'k zor olur. Devlet memurları içinde va
zifesini feragatla görenler ^çoğunluktadır, en 
büyük kısmının böyle olduğuna şüphe yoktur; 
ama her yerde olduğu giıbi, bazen yetkisini 
suiistimal eden kötü niyetli kişiler, ahlâkı za
yıf kişiler vardır. Bu da olabilir; ama her daire
de olduğu gibi, bunların tespiti de ancak bir ih
barla karşılaşılırsa olur; fakat hepimizin de ka-
>bul edeceği veçhile Devlet memurlarının Tapu 
Kadastroda da çok büyük bir feragat ve fazi
letle çalıştığı muhakkaktır. Her zaman istisna
lar sadece kaideyi teyideder. Bu hususta ihbar
lar olduğu zaman Genel Müdürlük ve Bakan
lığımız gerekli bütün ihtimamı göstermekte ku
sur etmeyecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil? 

Yok. 
Sayın Şemsettin Sönmez, buyurunuz. 
Saat : 17,34. 
MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski

şehir) — Sayın Başkanlık Divanı ve sayın mil
letvekilleri ; 

Bugün memleketimizin en önemli konuların
dan birini gören Tapu ve Kadastro Genci Mü
dürlüğünün Bütçesini müzakere ediyoruz. 

Bu konuda pek çok derdimiz var. Benden 
önce konuşan değerli milletvekilleri halkın dert
lerini oldukça dile getirdiler. Vaktin darlığı ha
sebiyle ben yalnız bir hususu burada tebarüz et
tirmek için Yüce Heyetinizi meşgul etmiş »'olu
yorum. 

Tapu ve kadstro işlerinde çalışan memurla
rın da az çok problemleri vardır. Bu hususu 
değerli grup sözcüsü arkadaşım da dile getir
di, fakat ben de bir nebze olsun bu konuya te
mas etmeden geçemeyeceğim. 

Şöyle ki, tapu ve kadastro ekipleri bilhas
sa yaz aylarında en az 6 ay ailelerinden uzakta 
milhnet ve meşakkat içinde, Osmanlı İmparator
luğundan ıberi ihmal edilen bir konunun modern 
usullerle düzeltilmesi için çalışmaktadırlar. Bu 
hakımdan hakikaten tapu ve kadastro ekipleri 
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takdire . şayan hizmetler yapmaktadırlar. Bâzı 
hususlarda bu 'memurların moralleririi takviye 
etmek bakımından yan ödemelerdeki aksaklık
lara Sayın Cumhuriyet Hükümetinin eğilerek 
biran evvel bunları düzeltmesini temenni edi
yorum. 

Diğer bir husus da tamamen çiftçimizi il
gilendiren bir konu'dur. Biliyorsunuz ki, 1966 
"yılında Yüce Meclisimizden geçen bir kanun 
vardır. 766 sayılı Kanunun 33 neü maddesi, ka
dastro memurları tarafından yapılan ölçüm es
nasında, arazinin hudutları şayet tapudaki ka
yıtlara doğru olarak intibak ediyorsa, 100 dö
nüme kadar olan ölçüm farkını yine tapu sa
hibine vermek suretiyle bilhassa 200 - 300 dö
nüme kadar kıraç arazide toprak sahibi olan 
küçük çiftçilerin haklarını korumuş oluyordu, 
fakat Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler 
(Kanununda bu husus bizim de gözümüzden kaç
mış ve 1966 senesinde 766 sayılı Kanunun 33 neü 
maddesiyle derpiş edilmiş bulunan bu 100 dö
nüme kadar olan tapu hatalarını sahibine bağış
lama konusunu kaldırmışız. Bu Toprak ve Ta
rım Reformu Öntedbirler Kanunuyle tatbikata 
gayet rijit olarak kadastro memurları ölçtük
leri araziden yalnız tapuda kaç dönüm yazılıy
sa onu sahibine bırakmakta ve ecdâdından ka
lan diğer toprağı elinden almaktadır. Belki de 
değerli arkadaşlarım Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedıbirler Kanununda büyük arazi sahiple
rinde haksız iktisap varsa, bunu onlardan alıp, 
az arazisi olan veya hiç toprağı bulunmayan köy
lüye arazi sağlamak bakımından bu konu üze
ninde durmuşlardır; ama tatbikat, burada ne 
derece yanılmış olduğumuzu meydana çıkarmış 
bulunmaktadır. Asıl bu işte zarar gören, 100 -
200 dönüm toprak sahibi olan fakir çiftçidir 
ve bunların vaktiyle tapularına 20 - 30 dönüm 
diye kayıt konmuştur, fakat tapudaki gösterilen 
hudutlar içinde kalan arazi 100 - 150 dönümdür. 

Bir köye kadstro ekibi gittiği zaman, me
selâ benim seçim bölgem olan Eskişehir'in 'Siv
rihisar ilçesinde bir köye gitmiştir, hemen he
men köylünün % 80'inin toprağı yarı yarıya 
elinden geri alınmak zorunda kalınmıştır. Bun
da memurların hiçbir kusuru yoktur. Buna Top
rak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu 
müzakerelerinde dikkatten kaçan bir husus şe
fe eboimaktadır. 

Muhterem heyetinizin ve bilınassa Cumhuri
yet Hükümetinin - Hükümetin zaten kararname 
çıkarmak yetkisi de vardır - bu konu üzerine 
eğilerek, 100 - 200 veya 300 dönüm gibi çok az 
arazi sahibi olan fakir köylüleri bu yüzden 
mahkemelerde süründürmekterise, bunların ta
pularında gösterilen hudutları muteber saymak 
Suretiyle köylü vatandaşlarımızı biran evvel 
haksız muameleden kurtarmak yoluna gitmesi, 
kayda şayan bir konu olmak bakımından Yüce 
Heyetiniz huzuruna tarafımdan getirilmiş olu
yor. 

Bana gerek söz vermek suretiyle ve gerekse 
beni dinlemek suretiyle iltifatta bulunmuş olan 
başta Sayın Başkanlık olmak üzere hepinizi say-
gıyle selâmlayarak sözümü bitiriyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini takdim edi
yorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetin oylanmasını 

arz ederim. 
Gümüş ane 

(Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bölümleri teker te
ker okutup, sonuçlarını oya sunmadan evvel 
Bütçe Kanma Komisyonu adına verilmiş bulu
nan bir önergeyi takdim edeceğim. 

Önerge, muhteva itibariyle bâzı bölüm baş
lıklarının ve program - bütçeye müsteniden sarf 
yerlerini gösterir açıklamaların ibare ve deyim 
itibariyle değişikliğe uğramasını öngörmektedir. 
O sebeple dikkatinize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tapu ve Kadastro Genel .Müdürlüğü Bütçe 

tasarısında yer alan program ile bu programa 
dahil altprogram ve faaliyetlerin isimlerinin 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu adına 
Çorum 

Aslan Topçuibaşı 
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Bölüm 111. - Tapu, tapulaım ve kadastro ça
lışmalarının yürütülmesi, 

01. - Tapu ve fen çalışmalarının yürütülmesi, 
001. - Tapu ve tapu - fen çalışmalarının yü

rütülmesi, 
02. - Tapulama çalışmalarının yürütülmesi, 
001. - Tapulama çalışmalarının yürütülmesi, 
002. tapulama yangı çalışmalarının yürü

tülmesi, 
03. kadstro çalışmalarının yürütülmesi, 
001. kadastro çalışmalarının yürütülmesi. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

«Bölüm 111. — Tapu, tapulama ve kadastro 
çalışmaları.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 111 
nci bölümde, bu bölüm «Tapu, tapulama ve ka
dastro hizmetleri» şeklinde düzenlenmişti. Şim
di, okunan şekilde değişikliğe tabi tutulması is
teniyor. Bu değişikliği Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğerini okutuyorum. 
«01. - Tap ı ve tapu fen çalışmalarının yü

rütülmesi.» 
BAŞKAN — 01'de yazılı «tapu ve tapu -

fen hizmetleri» şimdi okunan şekliyle değiştiril
mek isteniyor. Değişiklik teklifini oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğerini okutuyorum. 
«001. - Tapu ve tapu - fen çalışmalarının yü

rütülmesi.» 

(BAŞKAN — Madde, faaliyet projesinde 
OOl'de kayıtlı «Tapu ve tapu - fen hizmetleri» 
ibaresinin okunan şekilde değişikliğe talbi tu
tulması isteniyor. Değişikliği oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğerini okutuyorum. 
«02. - Tapulama çalışmalarının yürütülmesi.» 
BAŞKAN — 02 kesiminde bulunan «Tapu

lama hizmetleri» şimdi okunan şekliyle değişik
liğe talbi tutulmak isteniyor. Değişiklik tekli
fini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğerini okutuyorum. 
«001. - Tapulama çalışmalarının yürütül

mesi.» 

BAŞKAN — 02 kesiminde «Madde faaliyet 
pnoje» kısmında OOl'de kayıtlı «Tapulama ve 
harita projeleri» ibaresi değişiklik önerigesinde 
derpiş edilen şekilde değiştirilmek isteniyor. 
Önerge muhtevasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğerini okutuyorum. 
«002. - Tapulama yargı çalışmalarının yürü

tülmesi». 
BAŞKAN — 002Vie «Toprak Reformu uygu

lama proje giderleri (Tapulama için)» denmiş, 
Önergede «Tapulama yargı çalışmalarının yürü
tülmesi» şeklinde değiştirilmek isteniyor. Deği
şikliği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğerini okutuyorum. 
«03. - Kadastro çakışmalarının yürütülmesi.» 
BAŞKAN — 03'te, «Kadastro hizmetleri» de

yiminin «Kadastro çalışmalarının yürütülmesi» 
şeklinde değiştirilmesi isteniyor. Oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
ıKalbul edilmiştir. 

Diğerini okutuyorum. 
«001. - Kadastro çalışmalarının yürütül

mesi.» 
BAŞKAN — OOl'de kayıtlı «Kadastro iş'leri» 

deyiminin, «Kadastro çalışmalarının yürütül
mesi» şeklinde değiştirilmesi teklifini oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler., 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bölüm sonuçlarını okutuyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 8 592 535 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri İG 847 310 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Tapu, tapulama ve kadastro 
hizmetleri 268 020 155 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
ARSLAN TOPÇUBAŞI (Corum) — Sayın Baş
kan, burada da bir değişiklik olacak efendim. 
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BAŞKAN — Evet efendim, çünkü biraz 
evvel yaptığımız değişiklikte «Tapu, tapulama 
ve kadastro hizmetleri» yerine, «Tapu, tapulama 
ve kadastro çalışmalarının yürütülmesi» şekli 
kabul edilmişti. Bu şekliyle 111 nci bölümü de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 386 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü 1973. yılı bütçesi Meclisimizce kabul edil
miş bulunmaktadır. Memlekete ve millete ha
yırlı olmasını dilerim. 

2. •— Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu oaşkanlvkîan tezkere
leri (Millet Meclisi 1/749; 'Cumhuriyet Senatosu 
1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerindeki görüşmeye geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz istemiş 
bulunan arkadaşlarımın isimlerini takdim ediyo
rum : 

M. G. P. Grubu adına Sayın Mehmet Türk
menoğlu, A. P. Grubu adına Sayın Lâtif Aküzüm, 
C. P. Grubu adına Celâl Sungur, C. H. P. Gru
bu adına Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, D. P. Grubu 
adına Sayın Hilmi Türkmen. 

M. G. P. Grubu adına Sayın Mehmet Türk
menoğlu, buyurunuz efendim. 

Saat : 15,50 
M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 1973 malî 
yılı bütçesi üzerinde M. G. P. Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

(1) 824 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Toplum hayatımızda hayrı ve insanî hareke
tin önderliğini yapan Vakıflar İdaremizin uzun 
bir mazisi, şerefli bir tarihî gelişimi vardır. 

İnsanlık için yüzyıllar boyu, insan hayatının 
günlük olaylarıyle dahi sıkı ilişkiler kurmuş, eko
nomik, kültürel ve sosyal yaşayış üzerinde derin 
tesirler icra etmiş olan vakıf, aslında bir özel hu
kuk müessesesidir. 

Dinî, sosyal ve kültürel amaçlardan doğan 
vakıflarımız kamu yönetimi tarihimizde birçok 
hizmetleri ifa etmiş ve büyük sanat eserleri ya
ratmıştır. Türk medeniyet ve sanat tarihimizin 
eşsiz eserlerini yaratan bu müessesenin faaliyet
leri sayılamayacak kadar çoktur. 

Gerçekten, yüzyıllar boyu kamu yararına bir
çok hizmet ifa eden, daha mühimi de, topluma 
ahlâk, fazilet ve karşılıklı sevgi ve saygı hislerini 
telkin eden bu tarihî kuruluş, Osmanlı İmpara
torluğu zamanında en ileri mertebeye ulaşan hiz
metleriyle toplumun sosyal, ekonomik ve kültü
rel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunarak et
kili olmuştur. 

Geçmiş zamanın içtimaî düzenini kuran ikti
sadî nizamını istikrara kavuşturan ve bunları si
gortalayan bu müessesemizi son zamanlarda lü
zumsuz tartışmalara konu yapmışız. Bazen de 
menşeinin dinî olduğunu ve lâik idarelerde yeri
nin bulunmadığını, çoğu kereler de mevzuunun 
istibdadı desteklediğini iddia etmişizdir. Nihayet 
bu müessesenin mevcudiyeti veya ademimevcu-
diyetini münakaşa edecek kadar ileriye varmışız
dır. 

En azından bin yıllık maziye sahip bu ecdat 
yadigârı olan bu insanî ve hayrî müesseselerimiz, 
böyle yersiz münakaşalar sonunda perişan hale 
gelmişlerdir. Şimdi bu hatalarımızın tamirinin 
çabası içinde bocalamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, vakıflarımız katma 
bütçeli tüzel kişiliği haiz, Başbakanlığa bağlı, 
bir genel müdürlük tarafından yönetilmektedir. 
Vakıfların tarifinde ittifak bulunmasına rağ
men, tarif şekilleri biraz farklılık göstermekte
dir. Bâzı İslâm müctehitleri vakfı, «Menfaati 
insanlara aidolmak üzere bir aynî, Allah'ın mül
kü olarak saklamak, temlik ve temellükten men
etmek» şeklinde ifade etmişlerdir. 

Genel olarak islâmî görüşten hareket eden
ler, vakfı : «Fertlerin menkul veya gayrimenkul 
bir kıymeti harici hiçbir tesir, mecburiyet ve mü
kellefiyet olmaksızın kendi rıza, ve mübaşeretle-
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riyle şahsî mülkiyetlerinden çıkarıp ebedî olarak 
tahsis eylemesidir.» Başka bir deyimle de, «Fer
din mülkiyetinden çıkartıp hayır ve hasenat kas-
diyle yine kendileri tarafından tayin olunan şart 
ve hizmetlerin ifası için ebedî olarak tahsis eyle
mi.» Ferdin mülkiyetinden çıkartılan ve binneti-
ce mülkiyet hakkının malikine ve haleflerine sağ
layacağı bütün hak ve menfaatleri toplum yara
rına terk ve tahsis edilen bu mallar, vakfın te
essüsü ile beraber şahsiyet iktisabeyler. Bu ba
kımdan vakıf («Mala şahsiyet izafe edilmesi») 
şeklinde tarif edilmektedir. 

Genel olarak : Bir âmme hizmetinin, sürüp 
gidesiye yapılabilmesi için, şahıslar tarafından 
teberru edilen mülk ve paraya vakıf denmekte
dir. Vakfın belli şartları ve resmî şekilleri var
dır. Kelimenin Arapça kurallara göre çoğulu, ev
kaftır. Biz bugün vakıflar olarak telâffuz ediyo
ruz. Vakıf, şahsın hayır ve yardım emelini ebe
dîleştirmek için sosyal bir ülkünün, inançlı bir 
hissin eseridir. 

Vakfın ifa ettiği hizmetlere bir göz gezdire
cek olursak, bugünlerin modern devlet teşekkül-
lerindeki vazifeleri uhdesinde topladıkları, çok 
dağınık gibi görünen bu hizmetlerin şu başlıklar 
altında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Eğitim ve öğretim vakfı - Halk eğitimi ve 
normal eğitim -

Kültürfizik ve spor vakıfları - Sanat, kültür, 
sıhhî ve bediî ihtiyaçlar, hayatın korunması, kur
tarılması, yükseltilip düzeltilmesi, güzelleştiril 
mesi, içtimaî bünyeyi geliştirme, yardımlaşma ve 
dayanışmaları ifade ediyor -

Ulaştırma hizmetleri için vakıflar, 
Millî savunma hizmetleri vakıfları, 
İktisadî tesis hizmetleri vakıfları, 
Kudretsiz hayatın tamiri maksadıyle yapılan 

vakıflar. 

Bu maksatlarla ve vakıf yollarıyle tesis edilen 
camiler, mescitler, namazgahlar, mektepler, med
reseler, kütüphaneler ve dergâhlar; darüşşifa, 
hastane, ve kervansaraylar, çeşmeler, su yolları 
ve tesisler; yollar, köprüler, deniz fenerleri, kale 
ve istihkâmlar, spor saha ve tesisleri, mesire yer
leri, dul ve yetim evleri, emzirme ve büyütme 
yuvaları, cankurtarma istasyonları meydana ge
tirmişlerdir. Bu tesisler sadece milletimizin de
ğil, bütün insanlık âleminin iftihar edeceğ me
deniyet âbideleridir. 

Türk sosyal hayatında islâmiyetten önce de, 
tabiatiyle o devrin hukukî esasları dairesinde 
vakfın tatbikatı olduğu bilinmektedir. Vakıf mü
essesemizin asıl büyük tekâmülü; sosyal hayatta 
yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem vermesi, 
islâmiyetin zuhurundan sonraya aittir, İslâm hu
kukunun en çok işlenmiş ve geliştirilmiş kısmı 
vakıflar üzerinde olmuştur denebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, ecdadımız, yaşadık
ları vatan topraklarını, dağ başlarından köy ve 
kasabalara, şehirlerden başkentlere kadar vakıf 
eserleriyle donatmışlardır. Selâtin camileri, mes
cit, mabet, han, hamam, bedestan ve çarşılarla, 
rasathanelerde, yoksulları barındıran, yetimleri 
geçindiren imaretlerle, âlimler yetiştirecek hayrî 
ve ilmî müesseselerle süslemişlerdir. Ayrıca, bun-
larin yaşaması bakım ve onarımları için de mil
yarlar değerinde çiftlikler, zeytinlikler, portakal
lıklar ve meralar gibi akarlar da bırakmışlardır. 
Bunların her biri bir kültür ve sanat âbidesi ola
rak atalarımızdan intikal eden değerlerdir. Vak
fiyelerin şartlarına riayet ve saygıyı yerine ge
tirememiş, onun bekçiliğini dahi yapamamışız-
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisimize ev
kafın tarifinden, tarihinden ve ehemmiyetinden 
bilgiler sıralamış bulunuyorum. Şimdi de kısaca 
1973 malî yılı bütçesinin eleştirilerine geçiyo
rum. 

1973 yılı Bütçesi gelirleri : 
4 340 000 TL. Kurumlar hâsılatımdan, 

52 008 500 TL. Taşınmaz mal kiraJlarmdıan, 
6 000 TL. Taşınır mal satışlarından, 

14 169 000 TL. Çeşitli geılir ve cezalardan, 
1 000 000 TL. İşletme gelir ve kârların

dan, 
3 89 083 TL. Özel gedMerden olmak üzere 

75 413 583 TL. olarak kendi öz kaynakla
rından ve 

27 036 876 TL. da Hazine yardımı olarak 
cem'an yeikûn 

102 450 459 TL. alarak bağlanmıştır. 
Bunun gider kısmı ise: 

10 262 514 TL. Genel yönetolme, 
4 79 615 TL. Destek hizmetlerine, 
3 200 831 TL. Mülhak veya yeni vakıf

ların 'tesciline, 
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26 677 162 TL. Vakfın, yönetilm, emlâk sa
tış, değerlenmesine, 

52 583 787 'TL. Yardım ve kütürel tesis
lere, : 

4 935 550 TL. hizımet programlarına ol-
-r— ,mak üzere e em'an yekûn 

102 '450 459 TL. olarak denMeştirilmiştit. 

Sosyal hizmetler : 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ımevzu-

daki çalışmalarının artırıldığı standarlarmm 
yükseltildiği ımeraınuniyetlle müşahade edilmiş
se de, öğrenci yurtları için ayrılan tahsisatın 
yetlmeyeceği aşikârıdır. Geçen senefeil bütçeye 
5 650 öğrenci için 5 636 136 TL. sının aklığın
dan yakınırken bu sen 5 800ı öğrenci için /ko
nulan 5 265 599 TL. ısı iise geçen seneye naza
ran 370 599 lira noksan ve talebe sayısı ise 150i 
iadet fazlalaşmış olduğu da düşünülürse! ortala
ma bir hesapla 76 llira ile ıbir öğrencinin geçin-
m'esine imkân görülememektedir. 

Guraba Hastanesi : 
Bezmi Alem Valde Sultan valkfı ile tesis 

•edilen ve 125 seneden beri fakir ve garip ıkim-
iselerin sağlığı ile uğraşan bu hastanede se
nede 67 400 poliklinik, 4 400 Minik tedavisi ve 
2 370 ameliyat yapılmaktadır.. Halen inşaatı 
devam eden ve temeli 1968^de atılan hastane 
34 milyon lira proje ile 575 yataklı bir hasta
ne ihtiyacımızı karşılayacak şekilde inşası de- • 
vam. etmektedir. 

İmaretler : 
36 imarette 14 15Q fakir çocuk doyurul

makta ve 1972 yılı Bütçesine! 2 500, 000, lira tah
sis konmuş iken 1973 yılma 811 000 TL kon-
Imuş. Geçen seneye nazaran 1 68.9 000 TL. nok-
ısanıdır. Yalnız Bütçe Kanununun 6 ncı mad-
desiindeki hükme nazaran eklemeler yapılabi
lecektir. 

Burslar : 
Geçen semeki 100 kişilik burs adedi 150 ki

şiye çıkarılmış ve gereken tahsisatı da karşı
sına konmuştur. 

Muhtaç ve körlere yardım : 
Bu hizmet için 1 098 000 TL. konmuş. 700 

(köre 75 liradan, 650 muhtaca da 60> liradan ay
lık yardım yapılacaktır. 

Eski eserlerin onanımı ve restoresyonu : 
Vakıflar aski eslerlerinin tamiri için 

18 000 000 TL. ödenek konulmuştur. Geçen 

seneki ödenek ise 14 905 000 TL. idil Yalnız; 
bu eserlerin onarımında gereken hassasiyet 
gösterilmeli, sanat değerleri bozurmamalıdır. 
Ehliyetli tamirci vıe restoresyonculara ihale 
yapılmalıdır. 

Akar tamiri ve inşaatı : 
Akarların tamiri 1, 2, 3 ncü beş yıllık plân

larla sıralanmış ve Üçüncü Beş Yıllık Plâna 
111 350 000 lira olarak ödenek öngörülmüş. Ay
rıca dilimlere bölünmüştür. Fakat • irat getir
meyen bölük ? pörçük, küçük gayrimenkulllerin 
kanunî 'mevzuatına uygun bir şekilde satılarak 
vakıf gelirlerinin arttırılması, irat denetimle
rinin daha titizlikle yapılıp, zeytinliklerin, 
portakallıkların, Taşdelen Menba sularının da
ha rantable şekilde işletilmesi, maliyetlin düşü
nülüp, veriminin artırılması sağlanmalı ve ge
rekli tedbirler alınmalıdır. 

Türküye Vakıflar Bankası : 

(Sermayenin % 55'[ müessesenindir. Bu 
miktarın karşılığı olan 27 500 OOO TL. tama
men ödenmiştir. Bankadan 1971 yılı temettü 
olarak 2 441 858 lira alınmış ve 1972 yılı Büt-
ıçesine irat kaydolunımuştur. 

1971 yılı sonu itibariyi!e özkaynaklar top
lamı 79 330 877 liraya, mevduat 1 923 0-88 669 
liraya, diğer fonlar ve imkânlar itibariyle de 
öz ve yabancı kaynaklar 2 002 419 546 TL. sı
na, plasmanlar ise 1 600ı 036 721 TL. sına ulaş
mış bulunmaktadır. Banka 1971 yılında 
8 652 388 lira safi kâr sağlamıştır. 

1973 yılında 10ı şube daha açarak 159 şube
ye erişecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi de mühim gördüğüm birkaç temen

ni ile sözlerimi 'bağlamak istiyorum: 

Kıymetli ecdat yadigârlarının biran önce 
harap olmaktan kurtarılması ve daha da pa
halıya mal olmaması için bunlarm bir plâna 
bağlanarak biran önce gerçekleşmesi gerekmek
tedir. 

Ancak, eserlerin sanat zarafetinin bozul
maması için gereken sanat kadrosunu da Vakıf
lar Müdürlüğü kendi teşkilâtında yetiştirme
lidir. 

Ayvalık ve Aydın zeytinıTiklerinin zeytin
lerini İstanbul ve Ankara mağazalarında tü
keticiye satılması memnuniyetle karşılanmış ki, 
mağazaların artırılması temenni edilmektedir. 
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Yurtlarda yapılan eğitim hizmetleri diğer 
alilerimize de yayılmalıdır. 

Vakıfların esM yazıları yeni Türkçeye çev
rilerek veya fotokopileri 'alınarak asılları sak
lanmalıdır. 

Vakıflarımızın günden güne artan ve geli
şen sosyal hizmetlerini memnuniyetle müşatha-
de ettiğimizi kaydederek, 1973 Bütçesinin va
kıfların güzide temsilcilerine, memleketimize 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler 
Yüce Meclise Millî Güven Partisi Grubu adına 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Latif Aiküzüm, buyurunuz. Saat : 18,03. 

A. İP. GRUBU ADINA LÂTİF AKÜZÜM 
(ıKars) — iSaym Başkan, muhterem milletvekili 
arkadaşlarım; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 yılı Büt
çesinin ımüzakeresi vesilesiyle anılan bu bütçe 
haikikınlda Adalet Partisi iGrubumuzun görüşünü 
kısaca arz etımsek üzere Yüksek Huzurlarınıza. 
gelmiş Ibulunuyorum. Cümlenizi saygı ile selâm
larım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 yılı Büt
çesinin ıgelir ve ıgider 'toplamı 102 450 459 lira 
olup, 1972 yılı Bütçesine nazaran 1 289 390 lira 
kadar bir fazlalık arz etmektedir. Malûm oklu
ğu üzere vakıf; fertlerin menkul ve gayrimen
kul bir ıkıymeti, harici hiçbir tesir, mecburiyet 
ve mükellefiyet olmaksızın, sırf kendi rıza, rey 
ve mühaşeretleriylc şahsî mülkiyetinden çıka
rıp, hayır, hasenat kaseliyle yine kendileri ta
rafından tayin olunan sarf ve hizmetlerin ifası 
için .öbedî olaralk tahsis eylemesidir. İslâm Hu
kuku vakfı, «'Bir aynı Allahm mülkü olmak ve 
menfaati halka ait bulunmak üzere hapis ve 
tevkif etmektir» şeklinde tarif etmiştir. 

Ecdat yadigârı vakıflarımız Osmanlı Devle
ti zamanında büyük inkişaflara mazhar olmuş; 
dinî, sosyal ve (kültürel hizmetleriyle idare tari
himizde Ibir kısım, âmme hizmetlerini gören ve 
en büyük sanat eserlerini yaratan bir müessese 
haline gelmiştir. 

Bugün, Vakıflar Genel Müdürlüğü, aşağıda 
belirtimıeye çalıştğımız iki cepheli bir varlık 
olan valkıfları idare ederken; kendisini âmme 
hizmetine hasretmiş bulunmaktadır. Her vakıf
ta iki cephe mevcuttur : 

1. —• Vakfın hayrî ve sosyal cephesi hizmet
leri. 

2. — Vakfın ekonomik cephesi hizmetleridir. 
Vakfın hayrî ve sosyal cephesi hizmetleri : 

Vakıflar İdaresinin yapmakla mükelef bulun
duğu hayrî hizmetlerin hasında; yurdumuzda 
mevcut binlerce vakfiyelerle 'kurularak, zama
nımıza (kadar yaşayıp gelen ve her biri dünya 
çapında birer tarihî ve mimarî şaheser olan âbi
de ve «ski ese.rle.nin muhafazası, onarımı ve res
torasyonları gelmeikitedir. Valkıf yolu ile zama
nımıza kadar intikal etmiş 'Türk medeniyet ta
rihinin gök değerli birer belgesi olan bu eserle
rin korunmasına, ihyasına ve halk hizınjetine 
•açılmasına (büyük gayret sarf eden Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün bu çalışmalarını şükranla 
karşılaımjaıktayız. 

Vaktiyle yapılan tespitlere göre; bugün sa
yıları 3 500'ü aşan bu âbidevî eserlerin tama
mının gelecek nesillere tam bir sıhhatle, tarihî 
vesika olaralk intikal edabilm'esi için, asgarî 600 
milyon liraya ihtiyaç 'bulunduğu bilinmektedir. 
Yüzlerce sene balomisız »kalan ve Cumhuriyet 
devrinin büyük Ibir sorumluluk anlayışı ile ele 
alınan, âbide ve eski 'eserlerin onarımı için şim
diye kadar 265 milyon lira sarf edilmiş ve îbu, 
paralarla 1 50O 'civarında âbide ve eski .eserler 
üzerinde çalışılarak, onarımları yapılmak sure-
itiyle Iharabiyetiten kurtarılmışlardır. Muhafaza
sı gerekli tarihî ve mimarî kıymıeti haiz vakıf 
esiki eserlerin, onarım ve restorasyonları mevzu
unda çok olundu 'bir davranış içerisinde bulu
nan Vakıflar Crenel Müdürlüğüne, her yıl Mu-
vazene-i Umumiye ile çok cüzi sayılacak milk-
tarda Haizin© yardımı yapılmaktadır. Mütevazı 
ve »kendi olanaklarından başlka gelirleri olmia.-
yan, buna ımukabil siosyal Ve Ikülltünel sahalar
daki olumlu çalışmaları Ihopimizce malûm olan 
Vakıflar 'Gentel Müdürlüğüne Hazine yardımı
nın fazlalaşjtırılm,asmı zorunlu ve gerekli gör
düğümüzü temıenni etmekteyiz. 

Plânlı 'devreye .girildikten sonra hazırlan
mış bulunan 5'er yıllık plânlar, yıllık program
lar halinlde 'gerçekleştirilmiş olup; Birinci Beş 
Yıllık Plân sonunda 72 milyon lira sarf edile-
aıelk, 804 âbide ve ;esıki eserin onarım ve resto
rasyonu ikmal edilmiş; İkinci Beş Yıllık dönem 

r sonunda ise 105 milyon lira harcanarak, 51'2 ese
rin onarılmış bulunduğu memnuniyetle öğrenil-
miştir. Böylece restorasyon mevzuunda, İkinci 
Beş Yıllık Plânla alınan hedef, Birinci Bıeş Yıl-
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lıik Plâna nazaran % 50'ye yakın bir gelişme 
kaydetmjiş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin ilik dili
mini teşkil eden 1973 yılında, 120 eski eserin 
onarını ve restorasyonu öngörülmüş olup, ha
zırlanan program (Devlet Plânlama Miüsteşariı-
ğının olurundan geçtikten sonra programa it
hal edilmiş ve «ski eserlerin etüt, proje ve ke
şif- hazırlıklarına başlandığı öğrenilmiştir. Yal
nız bu iişler için bütçeye konmuş olan 18 mil
yon liralık 'ödenek, yukarıda da işaret ettiğimiz 
üzere, kif ay etsiz bulunmaktadır. Zira, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bünyesinde 1966 yılında fa
aliyete igeçen, Âbide ve Yapı İşleri Dairesi (Baş
kanlığına bağlı Rölöve Bürosunda halen çalış
makta bulunan 5 uzman ve 5 ressam olmak üze
re 10 teknik eleman- sayesinde, daha fazla eski 
eserin onarını ve restorasyon hazırlıklarının ik
mal edilebilmesi için zemin müsait bulunmak
tadır. 

lÂıbide ve eski eserlerin onanım ve restoras
yon programlarının tespitinde, turizm hizmeti 
yönünlden ele alınması .gerekenlere öncelik ve 
bilhassa kervansaray ve bedestenlerin fonksiyo-
ne edilerek, turizm alanında halk hizmçtine ha
zır bulundurulmasına -ehemmiyet verilmesi, çok 
'olumlu addettiğimiz bir' davranış olmaktadır. 
Bu cümleden olarak, 1968 yılında Kuşadası'-
ndafci kervansaray bir 'Avrupa firmasına otel 
olarak kiralanmak suretiyle Vakıflar İdaresi 
turizm sanayiine gerek yatak ve .gerekse gelir 
bakımından önemli bir katkıda bulunmuştur. 
Bunıı Edirne'deki Rüstem Paşa Kervansarayı
nın geçtiğimiz yıl içimde otel olarak kiraya ve
rilmesi taıkiibetmiştir. O tarihlerde ikmal edilen 
İstanbul'daki Haseki Külliyesiyle, Bayrampaşa 
Medresesinin de aynı şekilde turizm sanayiine 
her bakımdan katkıda bulunacak şekilde hiz-
m'ete arz edilmesini ümit ve temenni etmekte
yiz. Vakıfların hayrı ve sosyal sahasına giren 
diğer faaliyetleri : 

Gureba Hastanesi; öğrenci yurtları, kamp
lar, imaretler, öğrenci bursları, muhtaç ve kör
lere yardım mevzularında toplanmaktadır. 

Bu sayılan sosyal, kültürel hizmetlerin (geliş
tirilmesi bakımından Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün takdire değer (gayretler içerisinde bulun
duğunu bilhassa belirtmekte fayda mütalâa et
mekteyim. 

Genel müdürlüğün, memleket çapında önam-
li bir hizmeti olan vakıf Gureba Hastanesi, 1972 
bütçesiyle verilen 3 290 000 lira ödeneğe mu
kabil, 1973 yılı Bütçesine 3 686 924 lira ödemek 
konulmuştur. .1843 yılında inşa edilerek fakir 
ve garip hastaların sağlıklarına kavuşturulması 
konusunda kapılarını açan Vakıf Gureba Has
tanesi binaları 130 seneden beri hizmet etmekte 
ve bu haliyle gelişen ileri teknik ve tıp anlayı
şına ceVap veremez hale gelmiştir. 

Vakıflar İdaresinin, çok yerinde bir teşhis-• 
le hastane hizmeti erinin son gelişmelere uygun 
olarak görüleibilmicsi maksadıyle yeni bir hasta
ne inşaatını plânlayarak, bu inşaata başlaması 
memnunluk yaratmıştır. 

İmaret, ımuhtaç ve körlere yardım gibi sos
yal hizmetlerin şümulü de geliştirilmektedir. 
Ezcümle, 1972 yılı Bütçesiyle teman edilen 
1 098 000 lira ile 700 âmâya. 75'er, 65 acezeye 
de ayda 60 lira aylık 'ödenmek suretiyle yardım
da bulunulmaktadır. Halen memleketimizin 
muhtelif yerlerinde faaliyette bulunan 36 ima
rette her igün 14 160 fakire sıcak yemek veril
mesi temin edilmiştir. Bu alanda 1972 yılı Büt
çesiyle, 2,5 .milyon lira verilmişken, halen müza
keresini yapmakta olduğumuz bütçe ile bu im
kân iki misline çıkarılarak 5 347 .500 liraya 
ulaşmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, fakir ve ka
biliyetli lise ve dengi okul gençlerin yüksek öğ
renimlerini temin maksadıyle verilen burs ade
di, 1972 bütçesiyle temin edilen 541 150 lira 
ödenekle 125'e çıkarılmış bulummıaktadır. 

Netice olarak; 1967 yılında Vakıflar İdare
sinin sosyal hizmet alanındaki harcamaları 8 
milyon lirayken, bugün beş sene gilbi çok kısa 
bir zaman sonunda bu imkânın 22 milyon lira
yı aştığını memnuniyetle müşahede etmekteyim. 

Araikfm ekonomik cephesi ve hizmetleri : 
Vakıflar İdaresi, buraya kadar izaha çalış

tığımız hayrî, sosyal ve kültürel hizmetlerini, 
şüphesiz ki, akar ve emlâki en iyi şekilde kıy
metlendi tim ek ve öz kaynaklarını artırıcı ted
birler almak suretiyle ifa edebilmektedir. 

Vakıflar İdaresinin malî potansiyelini taun 
olarak meydana çıkarabilmek için her şeyden 
evvel vakıf malların tespiti maksadıylie envan
ter çalışmalarına önem vermek gerekmektedir. 

.Şimdiye (kadar sıhhatli bir envantere saihi-
bolmayan, idarenin tam bir gayrimenkul en-
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vant erini yapmak için bilhassa tapu kayıtları
nın taranmasına önem verilerek gerekli çalışma
ları yaptığı anlaşılmıştır. 

Envanter çalışmalarının birinci kısmı, yani 
tespit ve kütüklere kaydı işlemi ikmal edilmiş
tir. Gayrimenkullerin kıymet takdiri, sicil i ş 
lerinin tanzimi işlerinde devam .olunmaktadır. 
Mevcut kayıtlara g'örc 19 997 parça •gayrimen
kul tespit edilmişken, envanter neticesinde 
36 840 parça gayrimenkul tespit edilmiş bulun
ması bu çalışmaların ne kadar faydalı olduğunu 
göstermektedir. , 

Vakıf gelirlerinin artırılması bahsinde gay
rimenkul kiralarının artırılması, işletmelerin 
daha rantabl çalışması, yeni yatırımların gelir 
getirir sahalara tevcihi gerekmiş ve idare bu 
yolda olumlu çalışmalara girişmiştir. 

1963 yılında 11 182 668 lira olan icare-i va
hide geliri, 1970 senesinde 43 418 751 liraya çı
karılmış, 1973 yılı tahakkuku 52 808 500 liraya 
ulaşmıştır. 

Vakıf zeytinlikleri işletmeleri : 

Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bu
lunan geniş çaptaki vakıf zeytinliklerin mah
sulü, kurulmuş ibulunan iki işletme vasıtasiyle 
kıymetlendirilerek elde edilen en iyi evsaftaki 
zeytinyağı, saîbun ve salamura zeytinler her se
ne istihlâke arz edilmiş bulunmaktadır. 

1968 - 1969 yılında 8 146 914 kilogram zey
tin toplanmış ve bundan 1 738 740 kilogram 
zeytinyağı istihsal edilmiştir. 1970 - 1971 kam
panyasında 7. 136 924 kilogram zeytin toplan
mış ve bundan 1 200 223 kilogram yağ istihsal 
edilmiştir. 

1972 - 1973 kampanyası sonunda 1 500 ton 
zeytinyağı istihsal edileceğini ümidetmelkteyiz. 

İdare, vakıf zeytiyağı, sabun ve salamura 
zeytinlerini vatandaşın daha fazla istifadesine 
arz etmek amacıyle 1968 yılı içinde Ankara ve 
İstanbul'da birer satış mağazası açmış bulun
maktadır. Bu şekilde halka ulaşan hizmeti çok 
faydalı bulmaktayız. 

İşletmelerin daha rantabl bir şekilde çalış
malarını temin için özel hukuk hükümlerinin 
tatbikini sağlamak maksadıyle Teşkilât Kanu
nunda gerekli değişikliğe gidilmiştir. Bu husus 
kısa zamanda yerine getirilecektir. 

Vakıf Taşdelen Memba suyu : 

Vakıf Taşdelen memba suyunun modern sıh
hî esaslarla bizzat Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
işletilmesi iyi bir hizmet olmuştur. 

Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklı
ğı : 

Memleketimizin iktisadî ve ticarî hayatında 
kuruluşundan bu yana daima artan ve olumlu 
bir tesir icra eden Türkiye Vakıflar Bankası 
hızla gelişmektedir. Filhakika 1972 sonu itiba
riyle sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan mey
dana gelen özkaynaklar toplamı; 82 603 000 li
raya, mevduatı; 2 895 848 000 liraya, diğer fon
lar ve imkânlar toplamıyle birlikte öz ve yaban
cı kaynaklar, 2 115 999 000 liraya, plasmanları 
ise; 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, bir dakikanız 
var. 

LÂTİF AKÜZÜM (Devama) — 1 000 977 963 
liraya ulaşmış bulunmaktadır. Banka, 1972 yı
lma 143 şube ile girmişken, yıl içinde 6 şube 
daha açarak şube adedi 149'a çıkmıştır. 

Taksim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 623 sayılı Ka

nunla Taksimde inşa edilecek 'otel için 70 milyon 
lira sermayeli bir anonim şirkete 22 milyon lira 
ile iştirak etmiş bulunmaktadır. 7 Kasım 1970 
tarihinde sermaye bir misli artırılarak 140 mil
yona çıkarılmıştır. Yapılan etütlelere göre 
Taksim Oteli 200 ımilyon liraya mal olacaktır. 
1968 Nisan ayımda temeli atılmış olan otelin in
şaatına iç programla uygun olarak devam edil
mektedir. Bu otelin açılması turizm bakımından 
çok önemlidir. 

Yeni inşaat : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü.. 

BAŞKAN — Sayın Aküzüm, konuşmanız 
davamı edecekse ikinci konuşma müddetine ilâ
ve edeceğim. 

LÂTİF AKÜZÜM (Devamla) — Evet efen
dim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 sayılı Va
kıflar Kanununun 12 inci maddesi gereğince, 
irad .getirmeyen ve elde tutulmalarında fayda 
melhuz oJjmayan igayrimenkulleri satarak elde 
edilen paraları «.akar Itoprak satışı bedeli fonu» 
namı altında toplamakta ve bununla yurdun 
muhtelif yerlerinde idareye gelir sağlayan yeni 
gayrimenkullerin yaptırılmak suretiyle vakıfla
rın gelir getirir meıvikufatı ıgünün ekonomik 
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şartlarına uygun yeni tesisler haline sokularak 
vakfın devamlılığı sağlanmıştır. Bu maksatla 
idare İkinci Boş Yıllık yatırım plânına ımuvazi 
olarak bir satış programı teritibetmiş ve tatbi
kata geçım-iştir. Bu yatırım programları rautaıbi-
lite yanında memleketin ekonomik hayatı, imar 
hususları da gözönümdc tutulmak suretiyle ya
pılmakta, 'bilhassa satış yapılan mıallarım ihti
yaçları nazarı itibare alınmaktadır. Bu program
da iş hanları, çarşılar, oteller inşaatı ile işletme
lerin modern cihazlarla teçhizi konuları yer al
dığımı memnuniyetle görmekteyiz. 

Vakıflar 'Genel Müdürlüğünün bilhassa şu 
çalışmalarını çok olumlu karşılamaktayız. 

I)1 Âbide ve eski eslerlerin tescil fişlerinim 
hazırlaımması içim kurulanı tescil bürosu bu hiz
meti bir program dahilimde yürütmektedir. 

2) Âbide roiöve. bürosu kurulmuştur. Her 
sene yüzlerce eserin rolöveleri ve senelik resto
rasyon programındaki eserlerim restorasyom pro
jeleri yapılmaktadır. 

3) îstaıribul Amcazade Hüseyin Paşa Med
resesinin onarımımı müteakip burada bir tıp in
şaat ve. sanat 'eserleri müzesi hazırlanmış ve açıl
ımı şitır. 

4) Sanat değeri olan eski yazı Kur'an ve 
'benzerî gibi eserlerin mahzenlerde ve muihtelif 
yerlerde bulumanıları toplanarak tasnifleri ya
pılmış ve Halıcılar Medresesinde bir müze açıl-
ımıştır. Kıymetli halılar ve diğer teberrükât eş
yası içim de gerekli çalışmalar yapılmıaktadır. 
Kısa zamanda bir halı müzesinin açılmasını te
menni etmekteyiz. 

6) Âbide ve eski eserlerimizi tanıtmak, hu
susiyetlerini belirtmek, harb halleri, ile. omarıim 
ve resto're edilmiş hallerimi muikayeseye imkân 
vermek, halkımızda uyanan eski eseri muhafaza 
ve ihya şuurunu geliştirmek, meşhur vakfiyele
ri teşhir ve tanıtmak üzere Ankara'da Vakıflar 
binasında bir vakıf galerisi açılmıştır. 

T,')1' Türk kültür ve sanat tarihi için değerli 
bir eser olan ve memleket dışımda da .aranan 
Vakıflar Dergisinin her yıl neşredilmesi bir dü
zene konmuş, 30 senede 6 cilt çıkmış olan dergi
nin 4 senede 7, 8, 9 ncu ciltleri ile yeniden tab 
«edilen 1 nci cilt çıkarılmıştır. Memleketimizin 
sınırları içinde mevcut ıbüitün vakıf eserlerini 
iller itibariyle tarihî ve mimarî özelliklerini he-
lirten fotoğraf ve plânları da kapsayan vakıf, 

Âbide ve Eski Eslerlerimiz isimli bir el kitabı se
risinin neşri hazırlıklarınım ikmâl edilerek bu 
sahada 1 nci cildin yayınlanmasını, eserlerimizi 
tam olarak tanıtma bakımındaın çok faydalı bul-
mıaktayız. 

Çok muhterem -arkadaşlar, 'bu suretle Vakıf
lar Gem el Müdürlüğü (bütçesi üzerinde A. P. Gru
bu adına maruzatımı yapmış buluinuyoruım. 
Bütçemin tümü ile memleketimize ve milletimize 
'hayırlı olmasını diler, beni dinlemek lütfuında 
bulunduğunuz için teşekkür 'ederim (Alkışlar). 

BAŞKAN —• Cumhuriyetçi Parti Grubu adıma 
sayın Celâl Sungur? Yok. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayım Mevlüt Ocakcıoğlu 
huy urumuz, saat T8,i28'dir. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA. MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkam, değerli arkadaşlarımı; Başbakan
lığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğümün 1978 
yılı ıbütçesi üzerinde C. H. P. Grubu olarak -gö
rüşümüzü arz edeceğim. Yüce Heyeti ve Vakıf
lar teşekilâtımızım (değerli mensuplarımı selâmlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Vakıflar Gene! Müdür
lüğü katma bültçe ile yönetilen bir teşebbüsü-
imüzdür. Genel Müdürlük 1973 yılı bütçesinin ge
lir ve gider yekûnu 102 450 45ı9 lira olup, bu (ge
lirin 75 41(3 583 lirası genel müdürlüğün kendi 
öz 'kaynaklarından, 27 03ı6 876 lirası ise 744 sa
yılı Kamum ile Vakıflara devredilen ahide ve es
ki eserlerim onarımı ve restoresi içim Hazineden 
Vakıflara yapılan yardımdır. 

Genel Müdürlüğün gelir kaymakları, gider
leri ve programı daha evvel bir arkadaşım ta
rafımdan söylendiği içim vaktimizi almamak ga
yesi ile mumlardan bahsetmeyeceğim. Ancak ge
lir üzerimdeki bu rakamlar bizi tatmin etmemek
tedir, azdır. Zira yapılmış olan envantere göre 
Vakıflar İdaresinin saihibokluğu taşınımaz mal
lar 45 OOO'i aşmaktadır. Bu tapınmaz ma'Harın 
çoğu gelir sağlayıcıdır, geniş zeytinlikler, iş ham
ları, dükkânlar gibi. Bunun yanında iştirakleri 
ele, oteller ve banka gibi, vardır. Bu taşunmaz 
mallar, iştirakler gereği gibi değerlemdirilelbilse 
Vakıflarım bu özkaynaklar geliri birkaç, kat 
daha artacak,sosyal hizmetlerimize daha ibirkaç 
kat ödenek ayırabilecektir. Vâkıflar İdaremi
zin böylece kısır bir bütçe ile karşımıza çıkışım
da bâzı etkenler vardır. Bunlar idaremin seneler 
ve asırlar boyu diğer Devlet idaremizde de gö-
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rülem bürokrasinin, ihmalin, görevdeki aza/me
tin beınimseııım emesinin rolü büyüktür. Bu, tüm 
idaremizin içinde olduğu bir hastalıktır. Son se
neler içinde, bilhassa bugünkü Sayım. Genel Mü
dürün ve yakın arkadaşlarının takdire, şayan bi
linçli çalışjmalarıyte kuruluş tın geniş gaynetleri-
ıni 'görmekteyiz, ve takdir etmelkteyiz. 

Ancak, Vakıflar İdaremizin gövde olarak 
bir y emilenim ey e, bir idarî reforma ihtiyacı var
dır. Bu sahada ihtisas yeri olanı Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünün müdahalesinin te
mini ile 'bir organizasyon ve nuetot araştırım ası 
içinde ilmî ve rasyonel düzenlemeye müstaeelem 
geçilmesini terilenini ediyoruz. 

Vakıf ımam'elekin koruyucusu, 'binlerce da
vamın takipçisi olarak ağır bir görev içinde olan 
hukuk görevlilerinin kadro yokluğu gibi bâzı sıT 

ıkıntılarının da giderilmesi lâzımdır. 
Envanteri yapılan vakıf malların değerlen-

dirilmıesinin de tezıelden yapılarak, vakfın haki
ki varlığının meydana çıkarılması da gerekir. 

Yukarıda arz ettiğim getirilecek bir rasyo
nel çalışma şeklinin içinde olmakla- beraber Va
kıflar İdamemizin, Maliyenin ve malî 'mevzuatın 
dar kalıpları içinden çıkarılarak ya bağımsız 
bir işletme, ya da mümkün ise bir İktisadî Dev
let Teşekkülü .haline getirilerek (hareketli bir hü
viyette intikal, gelirlerin artması ve vakıf çalış-
nıalarımım değerlendiril!m>esi büyük 'bir ihtiyaç
tır. Genel Müdürlükten ve bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığından 'bu yola tevessül edilmesini dili
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, vaikıf, insanın günlük 
olayları ile sıkı ilişkiler kurmuş, ekonomik, sos
yal, kültürel yaşayış üzerinde etkiler icra etmiş 
özel bir hukuk varlığıdır. Fertlerin menkul, ya 
da gayrimenkul bir kıymeti kendi rızası ile şah
sî •mülkiyetimden çıkarıp hayır kastiyle yine ken
dilerince gösterilen şart ve hizmetlerin ifası için 
tahsis 'etmesi demektir. Her vakfiye hükmî şah
siyeti haiz müstakil 'bir varlıktır. 

İnsanlığın cemiyet halinde teşkilât]andığı 
devreden beri insanlar, idare edenler, hâkim 
çevreler ile, idare .edilen orta halliler ve yoksul
lar olarak iki grup halinde yaşamışlardır. Yok
sulların da insan haysiyetine yakışır bir hayat 
seviyesinde bulunmaları, cemiyet içinde sosyal 
adalet, ekonomik denge ve fırsat eşitliği ilkeleri
nin kurulması, böylece de mutlu, ya da mutsuz-
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lıık ayırımının verdiği kin ve husumetin cemiye
ti sürüklediği buhranlar iç kavgalardan vikaye 
için .birtakım tedbirler düşünülmüş ve uygulan-
ımıştır. 

Sosyal dayanışma, sosyal adalet, ekonomik 
denge, eğitim düşüncesi '. ilk defa. vakıf mües
sesesi olarak oluşmuştur. İslâmiyet, bilhassa Os
manlı devrinde Devletin gücü ile ımütcınasip ola
rak bu müesseseyi devletleştirmiştir. Hicretin 
3.2 ne-i ayında İslâm Peygamberinin 7 parça hur
malığını Müslümanlığım korunması amacına 
tahsis ve teberru ile, İslânıda ilk vakfın temeli 
atılmış, örnek olunmuş ve «sevdiğiniz malınız
dan başkalarına yardım etmedikçe ahi ret seva
bına nail olamazsınız» ayetinin gelişi ile de müs-
lümanlar mallarını bol hol vakıflara teberru et-
nıişlei'dir. Bu yarış o derece ileri gitmiştir ki, çok 
varlıklı kişilerin, ailelerin muhtaç duruma dü
şenleri olmuştur. Yoksulluk, sosyal adalet daya
nışma, ekonomik den'ge, .eğitim seferberliği gay
retlerine fukara tellâllığı diye alerji duyanlara 
ve karşı çıkmak isteyenlere İslâm m temel ilke
leri ve insanlık için temel felsefesinin oluştuğu 
vakıf, bir karşı gayrettir. Cumhuriyet Halk Par
tisinin sosyal hizmetler ve sosyal 'dayanışma il
kelerine mutabık düşen hu gayretin burada bil
hassa belirtilmesini zevkli bir görev sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kutsal ve insancıl bir 
gaye uğrunda kurulmuş, bu uğurda görev yap
makta. olan 'Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 
hizmet sahası şöylece sıralanıyor: Sosyal yar
dım ve kültürel hizmetler, yoksul öğrenciler 
için yurt hizmetleri, fakir ve kimsesizler için te
sis edilen aşevleri, bakıma muhtaç çocuklar için 
tertibedilen kamplar, yüksek tahsil öğrencileri 

• ieiın verilen burslar, kör ve muhtaç, aylıkları, 
fakir hastalar için hastane hizmetleri, vakfiye 
şartlarında yazılı diğer hizmetler. 

Halen çeşitli illerimizde 51 vakıf öğrenci yur
du vardır. Bunlardan 3'ü yüksek öğrenim öğ
renci yurdudur, birisi Ankara'da, ikisi İstanbul' 
dadır. Bu yurtlarda 5 800 öğrenci barınır. Yine 
fakir öğrenciler için İstanbul'da bir kamp yeri 
satmalımarak gerekli tesis projesi yapılmıştır. 
Yalnız bütçe programımda bu konu için 728 546 
lira konulduğunu görmekteyiz. Geçen senenin 
tahsisatı 7 'milyon küsur idi, bu sene tahsisatı ye
teneksizdir. Ancak, senesi içinde bu bölüme, ak
tarma yapmak mümkün 'görülüyor. Burada bir 
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bütçe oyumunu görtmekteyiz. Bu 'konuda tehlikeli 
olmaktan çıkıp daha net ve açıklık içinde olum-
ımasını önermek isteriz. 

önermek istediğimiz diğer bir konu da; Va
kıflar İdaresi 'kendi hizmetlerini kendi özkay-
naklarındaın temin ettiğine göre, bütçe ve mu
hasebat konusunda serbestlik getirecek bir usul 
tesisi ile Mialiye ve Plânlamamızın bu •müessese
yi bütçe kayıtlamalarımdan kurtarıp, bağımsız 
fbir hüviyetle teçhiz etmeleridir. Bu suretle ,mii-
'essesenin 'bilhassa sosyal hizmetlerde daha ve
rimli, daha faydalı olacağını tahmin 'etmekteyiz. 

'Müessesenin diğer bir hizmeti de sağlık hiz-
ımetidir. İstanbul'da Vakıf Gmreba Hastanesin
de yılda 87 bin poliklinik, 4 bin klinik ve 2 700 
ameliyat yapılmaktadır. Halen bu çevrede 34 
milyon lira sarfı ite 575 yataklı bir hastane inşa 
olunmaktadır. 

Sosyal hizmetlerdein bir diğeri de; vakfiye
ler şartlarına uygun olarak fakir vatandaşlara 
sıcak yermek yedirımektir 

İnşaat restorasyon ve onarımı hizmetleri iki 
•grupta toplanıyor. Kendi özikaynak gelirlerin
den yönettiği vakıf kadar nevinden bina ve hay
ratın onarımı Bir diğeri ise; âbideler ve eski 
eserlerin onarım ve restorasyonudur. 7044 sayı
lı Kanun ile eski eserlerin onarım ve bakımı 
Vakıflar İdaresine devredilmiştir. Ancak vakıf 
'gelirlerinden bu sahaya harcama yapılamayaca
ğından Hazineden Vakıflar Bütçesine her sene 
ödenek tahsis 'edilmektedir. Bu eski ©serierimiz 
sanat ve tekniğin icaplarına göre aslî şekli bo
zulmadan restore edilmekte, günün icaplarına 
göne fomksiyome 'edilerek halkımızın ve insanlı
ğım hizmetine tahsis edilmektedir. 

Onarılan camiler daha iyi ıbir şekilde ibadete 
arz edilirken, medreseler, kütüphaneler, dispan
serler, öğrenim yurtları ihtiyacına, (kervansaray
lar ise, turizm 'sanayiinin oteller ihtiyacına tahsis 
olunmaktadır. 

Bu meyanda, Kuşadası'ndaki Öküz Mehmet 
Paşa Kervansarayı, Edirne'deki Rüstem Paşa 
Kervansarayı, İstanbul'da Haseki Külliyesi, Niğ
de - Aksaray Kaz asımdaki 'Sultanhan Kervansa
rayı bilhassa yabancı kaliteli turistler, ilim 
adamlarının ikamesi için çok •enteresan oteller 
haline getirilmiş, getirilmektedir. Bedestenler 
ise, her yerde çarşı haline getiriliyor. Bu suretle 
ecdat yadigârı şaheserlerimiz iç ve dış âlemin 
müşahedesine arz 'edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu şaheserlerimizin 
çöplüûs halinden kurtarılarak, canlı âbideler ha
linde tarihe yepyeni bir haşmetle intikal ettiril
mesinden, her vatandaşın kıvanç duyması ge
rekirken, bâzı kişi ve kurumların koyu bir ta
assup içinde ortaya çıkıp, «Âbidelerimiz fuhuş 
yatağı haline getirilmektedir, bunları Kur'ae 
kursları yapalım» diye millî hizmetleri gölgele-
ımek istedikleri maalesef müşahede edilmekte
dir. 

Bunun yakın 'misali, restore edilerek, otel 
olar ak dünyanın gözüne serilen İstanbul'daki 
Haseki Külliyesi Medresesi üzerindeki polemik 
gösterilebilir. Ne yapılmıştır 1 Geçmişimizin bü
yük mimarı dev sanatkâr Koca Sinan'ın dev ese
ri Haseki Külliyesi bir çöplük halinden kurtarı
larak, imar edilmiş şagillerinden kurtarılmış 
bir âbide otel haline getirilmiştir. Aslî ikuillianı-
lış şekli ile mutfak kısmı lokanta, ambar kısmı 
sıhhi tesisat, mektep kısmı resepsiyon, mollala
rın yattığı odalar da yatakhane, haline getiril-
aniştir. 

Dev eserlerimizi aslî heyetine ve gayesine uy-
ıgun olarak restore edip, bütün haşmetiyle tarihe 
intikal ettireceksiniz, dünya ilim adamlarınım 
hizmetine, dikkatime ve takdirine arz edeeeksi-
miz, bu büyük hiamet hasis bâzı emeller için söv
me konusu olacak. Bumun insaf ile bağdaşır ta
rafını görmemekteyiz. 

Dev eserler, geçmişimizin iftihar kaynağı 
alam medeniyet eserleri turizm sanayiimize bü
yük katkılar yapacaktır. Bu 'gayretlerden ül
kemizi mahrum kılmak 'kimsenin hakkı değil
dir4. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, .1 dakikamız 
var. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla,) — Va
kıf idarecilerimizin bu sade sataşmailardan yıl
madan medeniyetimize değerli katkılarda bulu
nan çalışmalarımda (kendilerinden yama olduğu
muzu burada belirtmek isteriz. 

Vakıflarım 3 mcü hizmet sahası işletmeler
dir; Ayvalık, Antalya,, Aydın havalisinde Va
kıflara ait geniş 'zeytinlikler vardır. Zeytin üre
timi, işletilmesi, zeytin yağı, sabun, salamura 
imaliyle tüketilme arzı da küçümsemmeyecek hiz
metlerdendir. Vakıflar Bamkasımım 5Û milyon. 
senmayesinden % 35'i <Genel Müdürlüğünümdür. 

Değerli milletvekilleri, tekrar arz etmekten 
zevk 'duyuyoruz. Vakıf; insanın alımterime ve 
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emeğini miefsiniin emrinden çıkarıp başkalarının 
hizmetine taksisin adıdır, onun için insanlık 
sembolüdür. Göç edemjeyen topal leyleğin ba
kımından tutunuz da, evde kalımış kızım geçimi
nin teminine kadar - bunu bir yerde 'okımnuşituım, 
afctarmaktam zevk alıyorum - başkalarının her 
ızdırabını nefsinde duyan ve bunlar için alımteri 
ve emeğini tahsis 'ederek vakıflar kuran ecdat, 
bu fedakârlıkta o kadar ileri gitmiştir ki, 3 kıta
ya hâkim olan vakıflarını tesis ve ikbal edebil-
'ttieik için bizzat vakıf yapan kimselerden fakra 
zarurete düşenler olmuştur. 

Bizimi vakıf tapularımız insanlığın şeref ma
dalyalarıdır.. 

BAŞKAN —• İkinci kez görüşme hakkınızı 
ilâve ediyorum. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Bi
zi üç kıtada payidar ikılaın ecdadımızın bu in
sancıl, yekdiğerini seven fazilete ve adalete âşık 
asıl karakteridir. Egoizmanım, bencilliğini, nefse 
mahkûmiyetin bunalımlar yarattığı, ülkeyi çık
maza soktuğu bu yıllarda ecdadımızın âbideleş-
miş bu asil karakterinin rehberliğine ne büyük 
ihtiyacımızın olduğumu kabul etnuek, o istika
mete teveccüh 'etmenin zorunluğunu duymamak 
'mümkün değildir. 

Halkımızın ekonomik sıkıntılarıınıın gider il
mek, ülkeye barış getirilmesi en büyük dileği
mizdir. Temelinde katıksız Türk karakterlinin 
asaleti yatan Vakıflar İdaremize başarılar dile
mek, bütçesinin hayırlı olimaiSimı dilemek, bütçe
sini eleştirirken bulduğumuz 'bir fırsat olmuştur. 

Yüce Heyetinizi tekrar saygı ile selâmlar, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur, Cumhuri
yetçi Parti Grubu adına, buyurunuz efendim. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
CELÂL A. SUNGUR (Yozgat) — Çok sayın 
Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 yılı 
bütçesi hakkında Cumhuriyetçi Parti Millet 
Meclisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 yılı 
bütçesinin gelir ve gider toplamı 102 450 459 
lira olup, bu miktar 1972 yılı klâsik bütçesine 
nazaran 1 289 390 lira fazlalık arz etmektedir. 
Bütçenin gelir kısmının 75 413 583 lirası Genel 
Müdürlüğün kendi kaynaklarından, 27 036 876 

lirası ise hazine yardımı suretiyle temin edil
mektedir. 

Hazine yardımı, muhafazası gerekli tarihî 
ve mimarî kıymeti haiz âbidelerle 7044 sayılı 
kanunla devir alman eski eserlerin onarım, etüt 
ve proje, teknik personel ve kamulaştırma için 
konulan ödeneklerinin karşılığıdır. 

Malûm olduğu üzere; Vakıf, ferdin şahsî 
mülkünü kendi arzu ve iradesiyle kendi mülki
yetinden çıkarıp hayır maksadıyle ve ebedî ola
rak insanların faydasına tahsis etmesidir. İs
lâm Hukuku ise vakfı; «bir aynî Allah'ın mül
kü olmak ve menfaati halka ait bulunmak üze-, 
re hapis ve tevkif etmektir» diye tarif eder. 

Vakıflar Osmanlı İmparatorluğu zamanın
da ; dini, sosyal ve kültürel hizmetlerini en yük
sek seviyeye çıkarmıştır. Böylece Vakıflar, ida
re tarihimizde bir kısım hizmetlerini gören ve 
en büyük sanat âbidelerini yaratan bir müesse
se haline gelmiş, Türk milletinin medenî ruhu
na, yardım ve şefkat hislerine ve sanat aşkına 
bir inkişaf aracı olmuştur. 

Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfiye
lerin şartlarını yerine getirebilmek için bir yan
dan vakfiyelerle öngörülen sosyal hizmetleri 
geliştirerek gerçekleştirirken ecdat yadigârı 
çok kıymetli ve Türk Medeniyet Tarihini dün
ya medeniyeti seviyesine çıkaran büyük sanat 
âbidelerini onarmak, restore etmek, bakım ve 
muhafazalarını sağlamak gibi kutsî ve mazinin 
haşmetini geleceğe intikâl ettiren bir hizmetin 
içerisindedir. 

Filhakika Vakıflar Genel Müdürlüğü bu 
hizmetlerinin ifasına matuf finansman kaynakla
rını güçlendirerek bu maksatla akar ve emlâ
kin en iyi şekilde kıymetlendiren ve öz gelir 
kaynaklarını artırıcı tedbirler alan bir idare 
olarak kendisini kamu hizmetine hasretmiş bu
lunmaktadır. 

Vakıflar İdaresinin her yıl bütçesi görüşü
lürken müşahade ettiğimiz üzere gelirleri ta
mamen kendi öz kaynaklarından temin edildiği 
halde; binlerce vakfiyelerle öngörülen sosyal 
ve kültürel hizmetleri için kifayetli ödenek ko
nulmamaktadır. 

İşte birkaç misal; değerli milletvekili arka
daşlarım ; 

1972 yılı bütçesi ile verilen ve eklenen öğ
renci yurtları için (Personel giderleri hariç) 
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Ödenek (8 688 998) lira olduğu halde, müzake
resini yaptığımız bütçe ile (728 546) lira veril
mektedir. 

Keza, bugün (15 000) civarında fakir ve 
muhtaca sıcak yemek veren imaretler için 1972 
bütçesine (2,5) milyon lira ödenek konulmuş 
iken 1973 bütçesine (811 000) lira ödenek ko
nulmuştur. 

Bu ve buna benzer misâlleri program büt
çesinin her programında bulmak mümkündür. 

Görülüyor ki bütçenin programlarına konu
lan ödenekler hakikî ve samimî değildir. 

Her türlü piyasa fiyatlarının artmış olduğu 
bir vakıa iken, makro denge mülâhazasıyle 
bütçeyi gayrisamimî rakamlarla bağlamak ve 
senesi içinde ödenek yerilerek idare etmek usu
lü gelecekte bu programlara konulacak ödenek
lerin eksi ile gösterilmesine kadar varacaktır. 

Birkaç seneden beri tatbik edilen bu usulün 
terkedilerek bütçeye hakikî ihtiyaca göre öde
nek konmasını özellikle temenni etmekteyiz. 
Her yönü ile çok iyi çalıştığını müşahade etti
ğimiz Vakıflar Genel Müdürlüğünden bu im
kân esirgenmemelidir ve esirgenmemeli idi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün en mühim 
görevlerinden biri; bugün sayıları 3500'ü aşan 
ecdat yadigârı, muhafazası gerekli tarihî ve 
mimarî değeri haiz eşsiz medeniyet şaheseri 
olan vakıf eserlerin bakım, onarım ve restoras
yonlarını süratle gerçekleştirmektir 7044 sayı
lı kanunla hazineden yardım yapılması esası 
getirilmiştir. Halbuki yıllık bütçelerle hazine 
yardımı olarak verilen paralar çok kifayetsiz
dir. İdrak ettiğimiz plânlı (10) yıl içinde 
(1 500) civarımla eski eserin onarım ve resto
rasyonu çalışmalarının (265) milyon lira sar-
fedilerek gerçekleştirildiğini öğrenmiş oluyor 
ve bunu örnek çalışma olarak nitelendirirken 
müstesna bir haz duyduğumuzu belirtmek isti
yoruz. Vakıf eski eserlerin onarım ve restoras
yonları için daha (500) milyon liraya ihtiyaç 
olduğundan, Devlet Plânlama Teşkilâtının ge
rekli önemi vererek ayrılacak ödenek miktarını 
geçmiş yıllarda tefrik edilen ödeneğin asgarî 
üç msiline çıkarılmasına destek olmasını te
menni etmekteyiz. 

Tarihimizin bu emsalsiz sanat ve medeniyet 
eserlerini yeterli teşkilâtı ile gelecek nesilleri
mize intikal ettirmek için olumlu bir şekilde 

| çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğüne Hükümet 
ve plânlama olarak daha geniş imkân vermeli
yiz. Bu müessesenin bu imkânı en iyi şekilde 

I kullanacağından eminiz. 
Genel Müdürlüğün yurt çapında önemli bir 

sağlık hizmeti, hiç şüphesiz, fakir ve garip has
talara şifa dağıtan Vakıf Guraba hastanesidir. 

Yılda ortalama (67 000) poliklinik, (4 000) 
klinik tedavisi ve (2 700) ameliyat yapılmakta 
olduğu bilinmektedir. 

130 sene evvel inşa edilen binada, hizmet 
eden ve Bezmi Âlem Valide Sultan Vakfı ile 
vücut bulan ve memleket sağlığına çok önemli 
katkısı olduğu inkâr edilemeyen Guraba hasta
nesini yeni ve modern bir binaya kavuşturmak 
amacı ile 575 yataklı ve 34 milyon lira proje 
bedelli inşaat teşebbüsünü takdirle karşılamak
tayız. 

Hastane inşaatının hazırlanan programa uy
gun olarak zamanında bitirilmesini ve eski bi
nanın da güçsüzler yurdu olarak fonksiyon e 
edilmesini temenni etmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün her sene mik
tarını artırdığı yurt hizmetlerini de memlcketi-

I mizde okumak imkânını arayan fakir çocuklar 
adına minnetle anarım. Bugün sayıları (50) ye 

I ve barındırılan fakir öğrenci sayısı (6 000) ne 
I varan Vakıf öğrenci yurtlarının her ilde asga

rî bir tane olması ve bu arada doğu illerimize 
I öncelik verilerek yaygın hale getirilmesini gö

nülden desteklemekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçelerine her 
yıl tefrik edilen ödenekle 700 âmâya, 75'şer li
ra aylık, 650 muhtacada 60'şar lira aylık yar-

I dım yapılmaktadır. Bunun gerek miktar gerek 
ödenek para olarak artırılması yerinde bir dav-

I ranış olacaktır. 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci mad

desine göre elde tutulmalarında fayda mülâha
za edilmeyen ve satılmalarına karar verilen Va
kıf akarların paralarının toplandığı akar ve 
toprak satış bedelleri fonundan yapılan ve isa
betli birer yatırım olduklarında tereddüt edil
meyen idareye gelir sağlaycı işhanı, çarşı, pa
saj, otel, motel gibi yeni gayrimerikullerin inşa
sı konusunda bilhassa 2 nci Beş Yıllık Plân 
devresindeki çalışmalara temas etmek isterim. 
Vakıf akarının geniş çapta yenilenmesi biçimin-

I deki bu çalışmalar hem Vakıflar Genel Müdür-
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lüğünün malî potansiyelini artırmakta, hem de I 
memleketimizin imarına yardımcı olmaktadır. 
Şehirlerimizde son yıllarda modern vakıf ilhan
larının yükselişini zevkle takip etmekteyiz. 

İnşaat finansmanı için satılan vakıf gayri- i 
menkullerin bilhassa mahallerindeki inşaata 
sarf edilerek, o beldenin gerek imar gerek tu
rizm sahasındaki inkişafına katkısını artırmak 
vakıfın da arzusuna paralel düşmektedir. 

1968 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Vakıfların mal varlığını tespit etmek maksa-
diyle gayrimenkul envanterine başladığını öğ
renmiştik. Şimdi ise bu envanter çalışmalarının 
ilk etabını teşkil eden tapu idarelerindeki kü
tükler üzerindeki tarama işlemleri ikmal edil
miş ve kütük defterlerine kaydı işlemleri biti
rilmiştir. 19 997 adet bilinen eski varlığa mu
kabil envanter sonucu gayrimenkul adedinin 
36 840'a yükseldiğini öğrenmekle memnuniyet 
duymaktayız;. 

Genel Müdürlük Âbide ve Yapı İşleri Dai
resi Başkanlığı bünyesinde kurulan tescil bü
rosunun, mazinin haşmetini canlandıran emsal
siz vakıf abide ve eski eserlerin tescil fişlerini 
yapması, önemli bu hizmetlerin biran evvel ik- I 
mal edilmesini ve gene Âbide ve Yapı İşleri 
Dairesi Başkanlığında 1966 yılı sonlarında ku
rularak faaliyete geçen ve bugünkü imkânlarla 
yılda ortalama (100) eski eser üzerinde çalış
maları sürdüren röleve bürosunun kapasitesi
nin tezyit edilmesini ve senede (250 - 300) eser 
üzerinde çalışacak biçimde teknik ve malî po
tansiyelinin güçlendirilmesini temenni etmekte
yim 

Teberrukat eşyasının tespit ve en iyi şekil
de muhafazası için önemli çalışmalar yapılmak- I 
tadır. Sonucunun süratle alınarak kıymetli ha
lılar ve diğer teberrukat eşyalarının teşhiri 
için biran evvel halı müzesinin açılmasını ümit 
etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada yeri gelmişken hemen belirtelim ki; I 

sanat değeri çok yüksek olan eski yazı kuran 
ve benzeri yazma eserlerin mahzenlerde ve sa- I 
ir yerlerde bulunanlarının tasnifleri yapılarak 
İstanbul Halıcılar Medresesinde açılmış olan 
müzeyi takdirle karşılıyoruz. 

Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü binası
nın altındaki salonda açılmış bulunan Vakıflar | 

Galerisi; Âbide ve eski eserlerimizi tanıtmak, 
özelliklerini belirtmek, harap halleri ile onarıl
mış ve restore edilmiş hallerini mukayeseye im
kân vermek, halkımızda uyanan eski eseri mu
hafaza ve ihya şuurunu geliştirmek, meşhur 
olan vakfiyeleri, gerek yazma sanatı gerek 
muhteva bakımlarından teşhir etmek imkânını 
vermiş olması bakımından keza takdirle karşı
lıyoruz. 

Yıllardanberi ancak 6 cildi çıkarılan Türk 
Kültür ve sanat tarihî bakımlarından içte ve 
dışta aranan çok değerli birer eser olarak nite
lendirilen Vakıflar Dergisinin son yıllarda kısa 
süre içinde 7, 8, ve 9 neu sayılarının çıkarılma
sını memnunlukla karşılıyor ve hazırlıkları sür
dürülen 10 neu sayısının da kısa zamanda ba
sılmasını temenni ediyoruz. 

Vakfın mahiyetini ve birer kamu karakteri 
taşıyan hizmetlerini ince bir sadelikle halka ta
nıtmayı hedef alan ve bu suretle geniş kitlelere 
Vakıf doküman kazandırıcı mahiyette bulunan, 
zevkle tetkik imkânını bulduğumuz Vakıflar 
bültenlerinin neşrine aralıksız devam edilmesi
ni diliyoruz. 

Bu arada memnuniyetle öğreniyoruz ki, 
memleketimizdeki tarihî ve mimarî özellikleri
ni belirten fotoğraf ve plânlarını iller itibarile 
kapsayan bütün Vakıf eserlerin harf sırasına 
göre (Vakıf Âbide ve Eski Eserlerimiz) isimli 
bir seri el kitabı neşredilmesi plânlanmış ve bu
nun 1 nci kitaBı olan (A) harfli illerdeki eski 
eserler resimleri ve plânları ile birlikte (713) 
sayfa_halinde neşredilmiştir. 

Müteakip harfleri kapsayan el kitaplarının 
da aksamadan neşredilmesini temenni ettiğimi
zi bilhassa belirtmek isteriz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nunda 2 yıl evvel olumlu değişiklikler yapılmış 
ve bu müessesenin şirketler kurmak suretiyle 
sanayi yatırımlarına girebilmesi sağlanmıştır. 
Genel Müdürlüğün memleketimizin çok ihtiyacı 
olan röntgen, fotoğraf ve sinema filmleri sana
yii kurmak için çalışmalar yaptığını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetin bu mü
esseseyi sanayi kredilerinden büyük ölçüde des-
tekliyerek önemli sanayi yatırımlarına yönelt
mesini tavsiye ederiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün işletme ve iş
tirakleri de memleketimizin ekonomik hayatın
da önemli hizmetler görmektedir. 

1. — Vakıf Zeytinlikler İşletmeleri,' 
2. — Vakıf Taşdelen Memba Suyu İşletmesi, 
3. — Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. 
4. — Taksim Oteli, 
1. — Vakıf Zeytinlikler İşletmeleri : 
Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bu

lunan geniş çaptaki Vakıf Zeytinliklerin mah
sulü, kurulmuş bulunan iki işletme vasıtasıyle 
daha rantabl bir şekilde kıymetlendirilerek el
de edilen en iyi evsaftaki zeytinyağı, sabun ve 
salamura zeytinleri her sene istihlâke arz edil
mektedir. İdare mevcut zeytinliklerini en fennî 
usullerle imar ve tımar ettirmiş ve her iki işlet
me, 1963 yılında hizmete giren yeni ve modern 
fabrikalarla teçhiz edilmiştir. 

Antalya'da Vakıflar İdaresine ait Murat Pa
şa arazisindeki 22 500 kadar zeytin ve 12 000 
civarındaki narenciye ağacının daha iyi bakım 
ve muhafazasını sağlamak maksadıyle 1965 yı-
yında Antalya'da bir fabrika kurulmuş ve zey
tinlerin işlenmek suretiyle yağ elde edilmesi 
mevzuu mahallinde halledilmiştir. 

Ayrıca aynı fabrikada halkın zeytinlerinin 
de işlenmesi bir hizmet olarak ele alınmış bu
lunmaktadır. Bu sebeple de .1967 yılında bu 
hizmete başlanmıştır. 

1968 - 1969 yılında 8 146 914 Kg. zeytin 
toplanmış ve bundan 1 738 740 K)g. zeytinyağı 
istihsal edilmiştir. 

1970 - 1971 kampanyasında 7 136 924 Kg. 
zeytin toplanmış ve bundan 1 200 223 Kg. yağ 
istihsal edilmiştir. 

1972 - 1973 yılı halen devam etmekte olan 
kampanya sonucunda (1500) ton zeytinyağı is
tihsal edileceği tahmin edilmektedir. 

Vakıflar İdaresi, zeytinyağı, sabun, siyah 
zeytin ve salamura yeşil zeytinlerini halkın da
ha fazla istifadesine arz etmek amacıyle 1968 yılı 
içinde Ankara ve İstanbul'da birer satış mağa
zası açmıştır. 

İşletmelerin daha rantabl bir şekilde çalış
malarını temin için özel hukuk hükümlerinin 
tatbikini sağlamak maksadıyle Teşkilât Kanu
nunda gerekli değişiklik temin edilmiştir. 

2. Vakıf Taşdelen Memba Suyu İşletmesi : 
1960 senesinden bu yana seneliği (150 000) 

liraya kiraya verilmiş bulunan Vakıf Taşdelen 

Memba Suyunun müstecir tarafından sıhhi esas
lara göre işletilmemesi ve Vakfa verdiği kira
nın pek az olması sebebiyle suyun modern sıhhî 
tesislerle bizzat Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
işletilmesi kararlaştırılmıştır. 

ıBu maksatla Memibam kaptajı ve tesis ye
nilenerek Avrupa'dan getirilen ve 3 729 248 lira 
sarf edilen yıkama, doldurma, kapsulleme cihaz
ları monte edilmek suretiyle yepyeni ve modern 
tesisler elde edilmiş bulunmaktadır. 

III. - Murat'ın Validesi Nur - Banû Valide 
iSultan tarafından vakfedilen ve İstanbul'un en 
iyi içimli suyu olan Vakıf Taşdelen Memba Suyu 
İşletmesi yılda ortalama 750 000 lira kâr temin 
etmektedir. 

3. Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. : 

"Vakıflar Kanununun yürürlüğe konulmasın
dan beri gerek tâviz bedelleri, gerek mazbut ve 
mülhak vakıflara ait akar ve toprak satış be
delleri ve vakıf paraların tenmiyesini üzerine 
almış olan İstanbul'daki Vakıf Paralar Müdür
lüğünün gelirleri bir hayli yekûn tutmuştur. 
Mevcut Kanunî imkânlar muvacehesinde mey
dana gelen bu paraların bir kısmı Devlet Tah
villerine yatırılmış ise de; Devlet Tahvillerinden 
ve Vakıf Paralar Müdürlüğünün gayrimenkul 
ipoteği mukabilinde ikraz suretiyle dağıttığı pa
ralardan elde ettiği hâsılat hiçbir zaman % 7'yi 
(geçememiştir. Halbuki ekonomik hayatın bilhas
sa son yıllarda süratle gelişmesi sonucu, millî 
bankalarımızın bilânçolarındaki kâr yüzdeleri 
fazlasıyle tatminkar hale gelmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluş ve 
bünyesi icabı daha verimli ve faydalı bir faaliyet 
tarzı takibine imkânları mahdut bulunduğundan 
ekonominin gereklerine, bürokratik Devlet ida
resi hüviyeti dışında uyarak eldeki varlığı en 
iyi şekilde ncmalandıracak olan Türkiye Vakıf
lar Bankasının kurulması sağlanmıştır. Anonim 
Ortaklık halinde vücut bulmasına imkân veren 
6219 sayılı Kanuna göre (50) milyon lira olan 
itibarî sermayesinin varlıklarına göre Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün temsil ettiği mazbut vakıf
lar % 55'ini, mülhak vakıflar % 20'sini, müte
baki % 25 sermayeyi de üiğer hakiki ve hükmî 
şahıslar deruhde etmiş bulunmaktadır. Bu su
retle vakıfların, bankanın sermayesinin % 75'ini 
bulan bir varlıkla Anonim Ortaklığa iştirakleri 
temin edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
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taahhüt ettiği % 55 nispetindeki 27 500 000 lira
lık sermaye tamamen ödenmiştir, 

Ban'kadan 1971 yılı temettü olarak (2,5) mil
yon lira alınmış ve Vakıflar Gfenel Müdürlüğü
nün 1972 yılı Bütçesine irad kaydedilmiştir* 
Banka 1971 yılında 8 652 388 lira safi kâr sağ
lamış olup, kârın ödenmiş sermayeye oranı 
% 17,30 gibi memnuniyet verici bir sonuç do
ğurmuştur. Bankanın 1972 yılı sonu itibariyle 
sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan meydana 
gelen öz kaynaklar toplamı 82 603 000 liraya 
mevduatı 2 095 848 000 liraya, diğer fonlar ve 
imkânlar toplamııyle birlikte öz ve yabancı kay
naklar 2 115 999 000 liraya ve plasmanları ise 
1 977 963 000 liraya yükselmiştir. 

Memleketimize Turist akımını hızlandırmak 
ve döviz gelirlerini artırmak için ihtiyaç duyu
lan konaklama imkânlarını ve diğer tesislerin 
geliştirilmelerine yardımcı olmak maksadıyle 
özel sektör teşebbüslerinin bilhassa yeni otel ve 
ve diğer turistik tesisler inşaası ve mevcutların 
tevsii ve ayrıca işletme kredisi ihtiyaçlarını te
mine matuf olmak üzere Maliye Bakanlığı, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı, AID Ankara Mis
yonu ile T. Vakıflar Bankası arasındaki dörtlü 
anlaşmalarla Banka nezdinde (81,9) milyon lira
lık bir fon tesis edilmiş ve bu fonun tamamı ik
raz olunmuştur. 

1972 yılma 143 şubesi ile hizmete giren Ban
kanın, yıl içinde 6 şubesi daha hizmete girerek 
şube ad^di 149'a ulaşmıştır. 

4. Taksim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Kanun

la Taksim'de inşa edilen Taksim Oteli için kul
lanılan (70) milyon lira sermayeli Anonim Şir
kete (22) milyon lira ile katılmıştır. 1970 yılın
da sermaye bir misli artırılarak şirket sermayesi 
(140), milyon liraya çıkarılmıştır. 

24 katlı yüksek blok, 4 katlı alçak bloklar
dan oluşan (50 000) m2 lik inşaat sahasına sa
hip ve (459) oda da (822) yatak bulunan Tak
sim Oteli, yapılan hesaplara göre (200) mil
yon liraya mal olacak, otelin iş programına gö
re uygun olarak süratle inşaatı ikmal edilip, 
1974 yılında hizmete girebilecektir. 

Ayrıca otelde bulunacak salonlar, lokanta
lar, kafetarya, pavyon, pastane, rofbar, rofdan-
(s'inig, kapalı çarşı, yüzme havuzu, 200 araibalık 
otopark, çamaşırhane, kuru temizleme gibi tesis

leriyle şeihrin günlük ihtiyaçlarına da cevap ve
recek kapasite ve niteliği haiz olacaktır. 

Otelin senelik safi kârı (12,5) milyon lira, 
otelde bozdurulacak döviz miktarı da (5) milyon 
dolar olarak tahmin olunmaktadır. 

ıSözlerime burada son verirken 1973 yılı Va
kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin memlektimi-
ze ve milletimize yararlı olmasını Cumhuriyetçi 
Parti Grubu adına temenni eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Hilmi 
Dikmen, buyurunuz efendim. Saat : 19,10. 

D. P. GRUBU ADINA HİLMİ DİKMEN 
(İçel) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

1973 malî yılı Vakıflar Bütçesi üzerinde 
Demokratik Parti Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

1924 yılında- 429 sayılı Kanunla Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü teşekkül etmiştir. Vakıflar bü
tün dünyada her millet ve memlekette mevcut 
olan müesseselerdir. Vakfın şartı ve gayesi her 
milletin kendi örf, âdet ve kanunlarına göre ta
yin edilir. Vakıflar kanunen tayin edilen gaye 
ve şarta aykırı kullanılmazlar. 

TüıMyemıizde yapılmış bulunan Vakıflar 
% 99'u itibariyle İslâm Hukukuna göre yapıl
mıştır. O halde İslâm' Hukukunda vakfın yeri 
nedir" hangi şarta bağlı maksat ve gaye ile va
kıf yapılır? 

Vakıf Müslüman Türlk Milletinin asırlardan 
heri kabul ettiği Yüce İslâım Dininin bir icabı 
olan içtimaî muavenet fikri esası üzerine kurul
muş bir müessesedir. Bu müessese İslâmda mev
cut olan sadakai cariye, yani kişi öldükten son
ra kesilmeden amel defterine yazılan hayır ve 
sevap inancından doğmuştur. İslâm Hukukuna 
göre valkıf «vakfın şartı şarıin nassı gibidir.» 
Yani vakfeden kimsenin koyduğu şart Allahm 
kanunu gibidir, hükmü ile sabittir. Bu hukukî 
gerçeğe göre vakfedilen bir mülk, vaikfı yapan 
kimsenin koyduğu şartlara muvafık olarak feuil-
lanıliT. Ne satın alınır, ne de satılır ve ne de 
başka bir müesseseye veya şahsa devredilir. 
Aksi halde vakfa ihanet edilmiş olur. 

Cuımihuriyetin ilânından sonra vakıflar ih-
ımial edilmiş ve bu mevzuda teşvik de yapılma-

I mistir. Son senelerde kurulan gerek Hava ve 
gerefbse Deniz Kuvvetlerine ait yardım vakıf-
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tları takdire değer bir idrakin ve bir 1)aşiretin 
ifadesidir. Ümit ederiz ki bu güne kadar taki-
bedilen hatalı tutumu ortadan kaldırır. Necip 
Türk Milleti teşvik edilirse vakfın namuslu el
lerde memleket ve millet için kullanılacağına 
inandınlınsa yapamayacağı hiçbir fedakârlık, 
feda edemeyeceği hiçbir varlığı yo'ktur. . Ve 
-bunda zaruret de vardır. Zira çağımız çalışan, 
büyük teknik gelişmeler kaydeden milletlerin 
varolduğu ve hayat halkkına, sahıip bulunduğu 
bir devirdi'r. 1967 yılında vukubulan Arap - İs
rail harMnde İsrail'in modern teknik gücü kar
şısında (mağlûp -olan zavallı Arap halkı «keşke 
.hanlarımız, şahsî servet ve saltanat]arımız ola
cağına silâh imal eden fabrikalarımı iz tankları
mız ve uçaklarımız olsaydı» demişlerdi. Bu re
aliteyi gözönüude tutarak kurulmuş olan askerî 
vakıf müesseselerini geliştirmeye ve böylece 
kendi silâhımızı kendimiz yapmağa mecburuz. 
Dışardan silâh almakla, bir ata sözü ifadesiyle 
«Dökme su ile değirmen döndürmeye çalışmak
la»' bu işlerin yürüm'eyeceği bedihidir. Takdirle 
Ikarşıladığımız askerî vakıf mıüesscselerin daha 
çok muvaffak olabilmesi için Diyanet İşleri va
zifelilerine büyük görev düşmektedir. Bütün 
Türk'iye çapında millî bir yardım olarak halikı
mız teşvik edilecek olursa bir kaç .sene içinde 
modern uçak ve modern gemi fabrikaları kuru
labilir kanaatindeyiz. 

Muhterem: milletvekilleri; 

Vakıflar bir milletin tarihî varlık!armm 
canlı ve müspet belgeleridir. Ceddimiz büyük 
Hünlkâr Fatih Sultan Mehmıet Han İstanbul'u 
fethettikten sonra bütün halkı vakıf müessese-
ıler yaptırmaya davet etmişti. Gösterilen büyük 
gayret sayesinde İstanbul bugün her neresinden 
bakılırsa, göklere uzanan haşmetli minareleri, 
İslâm Türk .mimarisinin bir şaheseri olan kub
beli camileri ile, 'külliyeleri, imarethaneleri ve 
kervansaraylarıyle hülâsa her şekliyle Müslü
man Türk'ün malı ve onun namına tapulu ol
duğu anlaşılır. Ana do] uyu baştan başa gezdiği
mizde, hattâ Osmanlı İmparatorluğunun hüküm
ran. olduğu her yerde Bulgaristan'da, Yunanis
tan'da, Acemistan'da ve.bütün Arabistan'da 
adını başına Müslüman TüHk'ün yeri ve yurdu 
olduğunu tarihî kıymeti haiz eserlerle belgelen
miş bulunduğunu görürüz. Ama ne hazindir İd 
yarım asırdan beri ecdattan kalan tarih hazine-

I ilerine yenilerini ilâve etmediğimiz gibi mevcut 
I olanları da esefle itiraz edelim ki yüzüstü bırak-
I inişiz. Başka milletler zengin tarihlere sahibola-
I mıadıkları halde dünyanın her tarafından çalıp 

•çırptıkları ve elde ettikleri tarihî eserleri ımuh-
I tcşöin müzeler kurarak değer kazanmağa ve 

şahsiyet bulmaya çalışırlarken biz ise mânâsız 
I bir devrimcilik, garp hayranlığı ve frenk ,mu-

kalliteliği cezJbesi içinde ne yaptığının farkında 
ol armadan bütün 'nvaziye âdeta sırt çevirmişiz. 

I Camilerinden çeşmelerine, 'külliyelerinden ker-
I vansaraylai'ina kadar mimarî sanatın şaheser-
I 1 erin i bünyesinde toplamış olan memleketimiz 
I bir yangın felâketinden geri kalmış harabeler 
I diyarı gibi kendi haline terkedilmiştir. Av rap a-
I lıların ve Amerikalıların her sayfasına yüzlerce 
I lira verdikleri binlerce el yazması kitaplaır ya 
I toprağa gömülmüş ya dışarıya kaçırılmış veya 
I güvelere yem olmuştur. Nice kitakeler parça -
I lanmış, nice gümüş ve bakır kubbeler gümüş 
I ve bakır hırsızları tarağından tahriibedikmişıtıir. 
I Büyük Hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han'ın 
I ücretini bizzat kendi kesesinden ödemeik sure-
I tiyle Bizanslılardan satınakp vakfettiği Fetih 

Zaferini somlboTize eden Aya sof ya Camili kapa-
I tılmış, ecdadımızın hâtıraları ve onların iımzası 
I .mesabesinde olan kıymetli kervansaray, han, 
I hamam, medrese ve külliyeler bakımsız bir şe-
I kilde kendi haline terkedilmiştir. Daha da acısı 
I bir kısmı vakiin şart olaralk konulan gayesine 
I aykırı satılmış, bir kısmı da başka başka mak-
I «atlarda kullanılmıştır. Rahmana Secde edilsin 
I diye yapılan camilere, külliyelerde okuyan ta-
I 1 ebelere, kervansaraylarda bulunan yolcu ve 
I faklır misafirlere yardım olsun diye yaptırdık

ları gelir temin eden müesseseler bu ulvî gayc-
I nin zıddına genel müdürlüğe kâr temin eden 
I yerler olarak istimal edilmektedir. Bu mevzuda 
I canlı bir misal arz etmek istenim. Kendi vilâye-
I tim olan Mersin'de Yeni Cami ismi ile maruf et-
I rafında mabede gelir temin eden bir çok dük-
I kânları bulunan bir ata yadigârı eser vardır. 
I Türkiye'de v*e bütün islâm âleminde hattâ de

ğil islâm âlemi hıristiyanlık âleminde bile eşine 
I tesadüf edilen böyle hazin bir manzara arz eden 

mabet öyle zannediyorıum ki yoktur. Öyleki 
bir tarafında kumarhane, bir tarafında spor 

I kulübü, bir tarafında meyhane, bütün bunların 
I ortasında ibadethane. Camiye girildiği zaman 
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eğer pencereler açıksa tav.la takırtıları ve rakı 
kokuları hissedilebilir. Şimdi alâkalılardan so
ruyoruz : Bu muhteşem mabedi yaptıran zat 
onun etrafındaki gelir temin eden dükkânları 
•camiye yardım olsun diye imi, yoksa -kumarha
ne, mieyhane olarak kullanılsın diye imi yaptır
mıştır? Cami yıkılıp gidiyor. Bir tek kuruş ol
sun bir tahsis yapılmıyor. 

Hamiyetli ve hayır sever vatandaşlarımız yı
kıp yeniden yapmak için müracaat ediyorlar 
buna da müsaade 'edilmiyor. Eğer buna mâni 
bir kanunî hüküm varsa bunun değiştirilerek 
vatandaşa yenisini yapma imkân ve selâhiyeti-
nin verilmesinin lüzumuna inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 

Memleketimizide mevcut olan eski eserler 
imar edilerek yaşatılmalı ve hem de vakfın ga
yesine saygı göğertiler ek onun tarihî kıymeti 
maleldar edilmemelidir. Turist celbedeceğiz di
ye Anadolu'ya İsi âta Türk düştaanı çevrelere 
baştan başa Roma ve Bizans medeniyetinin ya
tağı imiş gibi gösterme gayretkeşliğinin önüne 
geçilmelidir. Şayet bu aşağılılk duygusunun ve 
şahsiyetsizlik anlayışının kötü bir ifadesi olan 
gayretkeşliğin önüne gecikmezse yurdumuz âde
ta bir ecnebi müzesi haline gelecektir. Sanki 
bin yıldan beri bu mukaddes topraklar üzerinde 
imar edilecek ve turistlere gösterilecek İslâm 
Türk medeniyetine ait hiçibir tarihî eser yok-
ıiıruş gibi Roma ve Bizanstan kalma taş yığınla
rı ortaya çıkarılmakta, hristiyanlığa ait Efes ve 
Senpol gibi efsaneler uydurulmaktadır. Bütün 
bunlardan daha acısı da turistlere yaranmak 
için Müslüman Türk'ün en aziz ve mübarek ka
bul dtltigi ecdadından kendisine (mevdu mabet
ler, medreseler, saraylar ve kervansaraylar ya
bancılara kumarhane, motel ve meyhane olarak 
kiralanmaktadır. 

Bu elem verici realitelerden bir misal olarak 
Haseki külliyesini göstermek isteriz. Vakıflar 
Grenel Müdürlüğü ile Turizm Bakanlığı müşte
rek olarak buranın imarı için bir Fransız şirke
tine kiraya vermişlerdir. 500 yıllık bu mukad
des külliyenin iç bölmeleri turistlere motel, bar, 
meyhane ve kumarhane olaraik yapılıyor. Aldı
ğımız malûmata göre eğlenip yorulacak turist
lerin dinlenmeleri ve kirlerini dökmeleri için 
yapılan banyoları da hilâl oymalı imiş. Merhum 
Akif'in «Bir Hilâl uğruna Yarab ne güneşler 

batıyor» dediği ve Türk Milletinin mukaddes 
kabul ettiği hilâli düşmanlarının banyolarına 
süs yapan eller kimin, hangi niyet ve hangi 
fikrin adamlarının elleridir? Avrupa'yı ve Ame
rika'yı görmüş olan insaf sahipleri söylesin. 
Kendilerine ait mukaddes kabul ettikleri İstav
rozun banyolarda veya buna benzer yerlerde 
bir tek motifini gören var mıdır? Bu hareket 
hakikaten cüratkâr bir saygısızlıktır. Müslü
man Türk İstanbul'u yıkıp onun yerine Bizans'ı 
ikame etmeye çalışanlar şunu iyi bilmelidirler 
ki, bu hareket ecdadın ruhundan intikam almak 
maksadından ötede başka hiçbir mâna ifade 
etmez. 

Muhterem mülletvekilleri, 
Vakıflar Cfenel Müdürlüğü kendisine düşen 

vazifeyi lâyıkı ile yapmakta ihmallik gösterdi
ği kanaatindeyiz. Son senelerde antika olaraik 
büyük kıymet ifade eden caimilerdeki kurşun 
motiflerin tahribedilmesi ve yurdun her tara
fında seksen yüz sene evvel elle dokunimuş halı
ların çalınması ihmalliğin açık delilleridir. Son 
bir yıl içerisinde yalnız Malatya vilâyetinin 
merkezinde 13 tane cami soyulmuştur. Antika. 
bakımımdan büyük değer taşıyan bu halılar ve 
kurşun motifler maalesef, bir kısım hırsızlar 
tarafından çalınmıştır. Vakıflar Genel Müdür
lüğüne ait gelir temin eden müesseseler son 
derece ucuz muamele görmektedir. Öyle ki, şah
sa ait bir dükkânla nispet edilemeyecek bir de
recede düşük fiyatla kiraya gitmektedir. Bu 
arada bir çok suiistimalin de irtikâp edildiği 
kanaatindeyiz. Bu hususta Grenel Müdürlüğün, 
meselenin üzerinde hassasiyetle durması için 
dikkatini çekeriz. 

Muhteremi milletvekilleri, 
Yukarıdan beri arza gayret ettiğim husus

ların haklılık derecesinin gözönünde tutularak,, 
insanlığın hayrına ve menfaatine vakfedilen 
ecdat yadigârı eserlerin tamir ettirilerek, vak
fın sahibi tarafından önceden tayin edilen esas
lar dahilinde kullanılmasını, aiksi halde, vakıf 
sahiplenine karşı Allah indinde mesuliyet doğa-
'cağını alâkalılara hatırlatmak isteriz. Çünkü 
vakıf yapan kimselerin koydukları vakıf belge
lerinin hemen hepsinde «Her kim bu vakfı ga
yesinde kullanırsa dünya ve ahiret bahtiyar ol
sun. Her kim gayesinden uzaklaştırırsa dünya 
ve iharet perişan olsun» diye çok ağır ifadeler 
vardır. 
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Genel Müdürlüğün Türkiye'mizde göster
miş olduğu cami ve imara'thane'leri tamir husu
sundaki faaliyetinden dolayı da Demokratik 
(Parti olarak, mensuplarına şükran]arımızı arz 
ederek, 1973 malî yılı, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçelinin hayırlı ve uğurlu olmasını temen

ni eder, Dcimlokratik Partıi olarak hepinize say
rıllar sunarız. 

(BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz. Sayın Tosyalı sözünüz on dakika ile kayıt
lıdır, lütfen bu gereğe uyalım, rica ediyorum. 

HASAN TO'SYALT (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sayın racıı-
fcmptlâi'i, hepinizi .saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde yaşadığı
mız aziz ve eibedî vatanımızın hakikaten bizim 
olduğunu gösteren, ecdadımızın hayırsever duy
gularla insanlara hizmet içlin kendi mallarını 
vakfederek: kurmuş olduğu vakıflar, sosyal ve 
kültürel hayatımızda hâlâ çok önemli hizmetler 
görmtekltedirler. Bugün yurdumuz sathına yay
gın bir şekilde görülen camiler, medreseler, 
yollar, köprüler, kafalar, hanlar, kervansaray
lar, mektepler, darüşşifalar, imaretler, Müslü
man Türk medeniyetinin eşsiz birer ımümarî 
abidesi mahiyetindedir. 

Bu eserlerin balkımı ve murakabesi Osmanlı 
îsparatorluğu devrinde Elvkaf Nezaretine, Cuim-
huriyet devrimizde ise, 2762 sayılı Kanunla Va
kıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu ka
nunla, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün başlıca 
vazifeleri şunlar olmuştur; 

Binincisi, Türk Müslüman medeniyetinin bü
yüklüğünü, inceliğini, güzelliğini gösteren ve 
Üzerinde yaşadığımız aziz vatanımızın tarihte' 
«olduğu gibi, bundan sonra da ebediyen bize ait 
olduğunu gösteren, taşınır ve taşınmaz bu eser
lerin envanterimin yapılması bu Genel Müdür
lüğe tevdi edilimiştir. Genel Müdürlüğe, huzuru
nuzda hakikaten teşekkür edeceğim, muhterem 
arkadaş'larıim. 

Hepimiz, tarihimizle, Türklüğümüzle, Müs
lümanlığımızla iftihar etmekteyiz. Genel Mü
dürlüğün - taşınır, taşınmaz - bu eserlerin en
vanterimi yapması ve bu eserleri esasına uygun 
olarak tamir etmesi, muhafaza etmesi ve bugüne 
kadar intikalinde hizmet yapmış olması hepimi
zin şükranlarını, minnetlerini kendilerine sun
mamıza hakh bir sebep teşkil eder. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu eserleri, arz 
ettiğim gibi hüsnü surette korumakla beraber, 
bunları değerlendirerek kıymetlendirmiş, bun
lardan elde ettiği paralarla pek çok kültürel 
ve sosyal eserler de kurmuştur, .memleketimizin 
hizmeti erine sunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların başında, 
ben, ecdadımız gibi, onların hissiyatına sanki 
tercüman olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
her ilimizde fakir, okuma aşkında olan; fakat 
yurtsuzluktan okuma imkânını bulamayan fa
kir köy çocuklarını barındıracak lise, ortaokul 
yakınlarında kurmakta olduğu yatılı, yemekli 
yurtları yapmış olmalarını ve bunu da, günden 
güne çoğaltmaya gayret etmiş olmalarını cid
den şükranla yâdetmek istiyorum. Her şey bir 
yana, bu hizmet, milletimizin yücelmesinde, kül
türünün artimasmda çok büyük fayda sağlaya
caktır. 

Genel Müdürlüğü takdir ediyorum; memle
ketimizin, Devletimizin genel politikasına ayak 
uydurarak, bu eserleri, bu yurtları bilhassa ge
ri kalmış yurt bölgelerimize, vilâyetlerimize, il
çelerimize doğru yayma gayretini çolk takdir 
ediyorum. Ben burada isim zikretmeyeceğim, 
nerede noksan varsa, oralara daha çok yönel
melerini temenni edeceğim. Söylenecek pek çok 
husus var, vaktinizi almaimak için şunları söyle
yerek sözlerimi tamamlayacağımı; 

Muhterefm arkadaşlarım, peik çok iktisadî 
Devlet Teşekküllümüz kendini ayakta tutamaz
ken, değerli arkadaşların ehliyetli idaresinde 
çalışmakta olan Vakıflar idaresi, hem kendini 
ayakta, tutmakta memleketimize, güzel sosyal' 
ve kültürel hizmetler bahşetmekte ve hem de, 
bir çok turistik tesisler de kurfmlalktadır; Shc-
raton gibi. 

Benim bir temennim daha var, Devletimizin 
genel politikasına, uygun olarak, artırdığı her 
meteliği sosyal ve kültürel hizmetleri yanında, 
sanayi ka'lkıntmasma da tevcih etmesini önemle 
temenni ediyorum. Bu sözlerimle konuşmama 
ıson verirken Vakıflar Bütçesinin vatanımızla 
hayırlı olmasını diler, Bakanlığa ve değerli 
mensuplarına teşekkürlerimi ve hepinize saysgı-
larılmi sunarım. 

BAŞKAN — Vakıflar bütçesinin müzakere
sinin ısoma ermesine kadar Meclis müzakeresi
nin devamını öngören bir önerge gelmiştir, tak
dim ediyorum. 
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iSa'yın Başkanlığa 
Vakıflar bütçesi bitinceye kadar, oturumun 

devamını arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gece 
çalışma yerine bu şık daha iyi değil mi? Bunu 
bur'ada kesip, gece devam etme yerine, bu daha 
kolay. Çünkü tahmin ediyorum belki yarım sa
at, bir saat içinde biltirebiliriz. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ka!bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KUBÎLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, 
son kabul edilen önergenin mefhumu muhalifin
den demiyorum da, arkasından Adalet Bakan
lığı bütçesi yarma kalmış mânası çıkıyor, değil 
mit 

,BAŞKAN — Evet, efendim1, 
ıSayın Zeikiye Gülsen, buyurunuz. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çana'kkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün büyük ölçüde çaba sarf et
tiği ve başarılı sonuçlar elde ettiği bir konuya 
kısaca değinmek istiyorum. 

Şöyle ki; Vakıf, «siki eser ve âbidelerin res
torasyonu 'meselesidir. Bilindiği üzere, ecdadı
mızdan bize intikal eden binlerce vakıf eser ve 
âbideler mevcuttur. Bunlar, Türk medeniyeti
nin en önemli belgeleri olarak yaşamaktadır. 
Vakıflar Genel MıüdürMğü, her sene yaptığı 
onarımlarla bu eserleri orjinalleri hâline getir
mekte, gelecek: nesillere sağlam yapılar hailin
de intikalini sağla/maktadır. Bütçe hazırlıkla
rında elde edilen bilgilere göre, bu eserlerin 
bugünkü millî hudutlarımız içindeki sayısı en 
az 3 öOÖ'dür. Son 1Ö0 sene içinde bakımsız ka
lan bu esenlerin büyük bir kısmı onarıma muh
taçtır. Son 20 sene içerisinde 290 milyon lira 
sarf edilerek 1 50O eser onarılmıştır. Vakıflar 
idaresinde yapılan röle ve ve projelere göre 
onarılan bu eserleri pırıl pırıl karşımızda gör
dükçe zevk duymakta, medeniyetimizin yüceli
ğini ve inceliğini bu eserler üzerinde seyret
mekteyiz. 

Her sene vakıflar bütçesine 'konulan 15 - 2Ö 
milyon lira ile bu çalışmaları sürüp gitmekte
dir. Yapılarlarla elbette memnuniyet duymak
tayız. Ama henüz yapılmamış olanları harabo-
larak görmekle de üzülmekteyiz. Vakıflar Ge

nel Müdürlüğü restorasyon konusunda Türki-
yo'nin en büyük, en yeterli teşkilâtı, çalışma
ları eo/k olumlu, kendisine imkân verildiği tak
dirde hizmetlerini genişletmesi, zamanın ve bil
gisizliğin tahribine uğramış eserleri çoş kısa 
zamanda kurtarması mümlküridür. 61 milyarı 
bulan Devlet Bütçesi için tarihimizin eserlerine 
15 - 20 milyon lira ayırmak çok kifayetsiz bir 
işlemdir. Vakfın aşar geliri elinden alınmış, is-
tinılâklarla alacağı tahkim edilmiş, ormanları 
Devletleştirilmiş, İntikal Vergisi hissesi elinden 
alınmış, alacakları için 1936 yılında Devlet le
hine ibra edilmiş, fakat eserler himmıet bekli
yor. Devlet, Vakıflar bütçesini artırarak, bu 
müessesenin 'kıymetli çalışmalarını en verimli 
sonuca ulaştırmalıdır. Bu noktaya böylece de
ğindikten sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünün' 
Çanakkale'deki çalışmalarını örnek alarak' bir1 

borcumuzu, teşekkür borcumuzu .buradan ale
nen açıklamak isterim. 

. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 10 -12 
sene evvel yapılan Truva Oteli, gerek standart 
gerek oda adedi bakımından pök kifayetsizdi. 
Karayolu ile Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 
50'sinin Çanakkale'den Ege sahillerine indiği 
ve turistik trafiğin bu bölgede yoğunluğunu 
gözönüne alan bu Genel Müdürlük, çok kıymet
li bir yatırımı «Truva Otelinin oda adedini 
160'a çıkararak hem geliştirmiş, hem de 1 nci 
sınıf bir otel kalitesine eleştirmiştir. Bu çok 
kıymetli yapı, vakfa getirdiği gelirin yanında,, 
turizm için de önemli bir konaklama mahalli 
olmuştur. 

Halen arsası müsait bulunan bu otele git
tikçe artan turist yoğunluğunu gözönünde tu
tarak 30 odalı bir anesk yapmasını tavsiyeye 
şayan görmelkteyim. Vakıfların Çanakkale'de 
yaptığı işhanı ayrı bir güzelliktir. Ayrıca şehir 
içi yerleşmesinde de bir ferahlık yaratmıştır. 

Bunun yanı sıra Ezine ilçemizde bulunan ta
rihî ve sanat değeri çok büyük olan ve bugün 
için harap vaziyette bulunan Ulu Caminin de 
onarılmasını temenni eder, 1973 bütçesinin Va
kıflar Genel Müdürlüğüne ve aziz milletimize 
hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Kitaplı, buyurunuz 
efendim. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gö
rüşlerini bildiren arkadaşlarımız, hemen tefer-
ruatıyle vakıfların faaliyetlerinden bahsettiler. 
Onun için ben, huzurunuzda bu geç zamanda bu 
faaliyetleri tekrardan içtinap edeceğim. 

Vakıfların çalışmalarını gayelerine uygun 
olarak başlıcalarını huzurunuzda ifade etmeğe 
çalışacağım. Ancak, buna başlamadan önce mü
zakeresini yaptığınız vakıfların kanundaki tari
fini kısaca belirtmekte fayda görüyorum. Kanu
nun 1 nci maddesi şöyle diyor : 

«1926 tarihinden önce vücut bulmuş vakıf
lardan : 

a) Bu kanundan önce zaptedilmiş bulu
nan vakıf] ar, 

b) Bu kanundan önce idarece zaptedilmiş 
olan vakıflar, 

c) Müte veli iliği bir makama şart edilmiş 
olan vakıflar, 

d) Kanunen veya fiilen hayrî bir hizmeti 
kalmamış olan vakıflar, 

e) JVIütevelliliği vakfeden fer'ilerinden baş
kalarına şart edilmiş vakıflar, Vakıflar Umum 
Müdürlüğünce idare olunur. Bunların hepsine 
birden mazbut vakıflar denir.» Yani Vakıflar 
Umum Müdürlüğü tarafından idare olunan va
kıflar bunlardır. 

Bir de 2 nci bir grup vakıflar vardır, «Mül
hak vakıflar» dediğimiz, vakıflardır. Kanun, 
onları da şöyle tarif etmiştir; «mütevelliliği 
vakfedenlerin fer'ilerine şart. edilmiş vakıflara 
mülhak vakıflar.» denir. Bunlar, mütevellileri 
tarafından idare edilir, ancak tabiî, bunların va
kıflar idaresince kontrol salâhiyeti vardır. Dola
yısıyle geniş mânada tarifi yapılan vakıfların, 
mazbut olanların üzerinde idare hakkı vardır, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve bütçesini gö
rüştüğümüz ve müzakeresini yaptığımız da bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, vakıfların gayelerin
den, Türkiye'de genellikle kurulmuş vakıfların, 
Islâmî vasıflarından ideallerinin şartlarına ve 
kanunlara göre uygunluğundan da arkadaşları
mız bahsettiler. Zaten bunlar kanuna göre ve 
şartlarına göre yapıla gelmektedir. Bâzı arka
daşlarımız bunu bir başka maksatla söylediler, 
ama ben onu, o arkadaşımızı vakıflarımızın ka-
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nunlara ve şartlarına uygun olarak idare edil
dikleri sözü ile karşılamakla yetiniyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vakıfların gayesi sos
yaldir, ama bu sosyal gayeyi elde edebilmek için, 
iktisadî ve ekonomik karektere sahip kısımları 
vardır. Yani bir hayrî kısmı vardır, bir de 
akar kısmı vardır. Dolayısıyle vakıfları bu iki 
yönüyle, başlıklarıyle ne yaptığımızı yahut Va
kıflar Genel Müdürlüğümüzün ne şekilde çalış
tığını ifade ile yetineceğim. 

Tabiî bunun başında, her şey de olduğu gibi, 
bir malı bilme meselesi vardır. Neyimiz var, 
neyimiz yok. Bu yolda birkaç yıldan beri va
kıfların sürdürdüğü bir envanter çalışması var
dır. Geniş yönüyle tutulmuştur. Tapular ta
ranmaktadır ve büyük nispette arkadaşlarımı
zın burada ifade ettiği neticelere varan sonuçlar 
alınmıştır. Ve bu çalışmalara devam edilmekte
dir. Böylece, önce itiraf etmek lâzım, düşüne
mediğimiz neticeler karşımıza çıkmıştır. Mevcut 
kayıtlara göre 19 997 parça gayrimenkul tespit 
edilmişken envanter sonucunda 36 840'a varmış
tır. bu. Dolayısıyle; bu tarama, bu envanter 
çalışmaları % 100 nispetinde vakıfların mikta
rında bir artışın olduğunu tespite vesile olmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım; arz ettiğim gibi sosyal 
faaliyetlere yönelmek için Vakıfların mallarını 
değerlendirme kısmı vardır, ekonomik yönüdür 
bu vakıfların. Bunlarda kiralar ele alınmıştır, 
Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararından da 
istifade edilerek, titizlikle üzerinde durulmuş 
ve akıl almayacak bir netice elde edilmiştir. 8 
milyondan 52 milyona çıkmıştır vakıfların kira 
gelirleri. Bunun yanında vakıflar, gelirini ar
tırabilmek için yeni tesisler kurmaktadır, iş han
ları kurmaktadır. Kendisine fayda vermeyen 
gayrimenkulleri satıp yerine gelir getirecek, 
akar getirecek akarlar tesis etmektedir. Bun
lar, sizin de yakından bildiğiniz gibi İstanbul'da 
büyük bir otel şeklinde şu anda vücut bulmuş
tur. İleri de belki bu zincir daha da uzatılacak
tır. Vakıflar, gelirini konjonktüre uydurarak 
artırabilmek için bir kuruluşa gitmiştir Vakıflar 
Bankası diye. Vakıflar Bankası, bu düşüncesin
de kendisini haklı çıkarmıştır. 50 milyon itibarî 
sermayeli kurulan bankanın bu yılki kârı 31 mil
yon 319 bin liraya yükselmiştir. Ve geçen yıla 
nazaran '% 261,98 gibi akim almayacağı bir bi-
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lânço sonucu göstermiştir. Ki, bu, şube adedinin 
143'ten 149'a, 6 adet artmasına, mevduatın 
% 37,24 nispetinde artmasına ve asıl önemlisi 
umumî plasmanın geçen yıla nazaran % 19,39 
artmasına karşılık elde edilmiş bir neticedir. Ya
ni, plasmanın % 19,39 nispetinde artmasına mu-
kabul, kâr % 261,98 nispetinde artırılmıştır. 
Bu, bankanın fevkalâde sıhhatli şekilde gelişti
ğinin ifadesidir. Bu gelişmeyi daha da sürat
lendirmek için huzurunuza bir sermaye tezyidi 
kanunu getiriyoruz. Öyle ümit ediyorum ki, bu 
yolla bankanın daha ferah, daha rahat, daha 
kârlı, daha çok kârlı çalışmasını temin etmiş 
olacağız. Ve dolayısıyle de hayrî hizmetlere, 
vakıfların hissesi dolayısıyle daha çok imkân 
sevk etmek mümkün olacak. Bir güzel husus 
da, bankanın geçen yıla nazaran tasfiye olacak 
alacaklarının % 26,26 nispetinde düşüş göster
mesidir. 

Vakıfların gene zeytinlikleri vardır, banlar 
ıslah edilmektedir, modern tarım tekniğine göre 
yönetilmektedir. İktisadî yönü olmamasına rağ
men değerlendirme bakımından restorasyon fa
aliyeti vardır. Ancak, bunun külfeti daha çok 
Devlete aittir. (Jüııkü; bütçeye bunun için ra
kam koymaktasınız, öbürlerinin, vakfın gelir
leriyle yapılmasına mukabil bu Devletin verdiği 
yardımlarla yapılmaktadır. Ve gayet dikkatle 
ve titizlikle yapılmaktadır. Genel Müdürlükte 
bir büro kurulmuştur, projeler, rölöveler bura
da yapılmaktadır, Yüksek Anıtlar Kurulunun 
tasdikinden geçirilmektedir. Ve Yüksek Anıtlar 
Kurulunca da yapılan restorasyon beğenilmekte
dir. Ancak, arkadaşlarımızın burada belirttiği 
neticeye varmış olmamıza rağmen birkaç yılda 
fevkalâde müspet neticeye varmış olmamıza rağ
men mevcut tahsisatın kifayetsizliği hakkındaki 
gene arkadaşlarımızın görüşüne ben de iştirak 
etmekteyim. Önümüzdeki yıl inşallah bunu da
ha yüksek bir seviyede tespit etmek imkânına 
sahip oluruz. 

Vakfın sosyal yönleri vardır dedik. Arkadaş
larımız bu sosyal yönlerde rakamların düşük ol
duğundan bahsettiler. Haddizatında rakamlar 
düşük değil. Ben de burada teyit etmek zorun
dayım ki, bütçe meselesiyle, yani total denge me
selesiyle, global denge sebebiyle bu böyle gös- . 
terilmiştir. Haddizatında geçen yıla nazaran 
düşük görülen rakamlar vakıfların yıl içindeki 
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gelirlerinden ilâve edecektir ve bu hizmetler 
sureti katiyede geri kalmayacaktır. Bunun için
de yurtlar vardır; arkadaşlarımız rakamlarını 
verdiler, imaretler vardır. Âmâ ve muhtaçlara 
yardım vardır, Gureba Hastanesi gibi özel pa
rasız hastane faaliyeti vardır, müzeler tesisi var
dır. ki, gene burada ayrı ayrı belirtmeye lüzum 
yok arkadaşlar söylediler. El yazısı müzesi ik
mal edilmiştir, açılmıştır İstanbul'da, Halı Mü
zesi için gayreter son safhaya gelmiştir, eski 
halılar müzelenecektir. Vakıflar Genel Müdür
lüğünün altında bir galeri açılmıştır, teşhir için. 
Mikrofilm faaliyetleri vardır, mecmua faaliyet
leri vardır, yeni bir kitap çıkarılmıştır bu yön
deki faaliyetlerimizde. Yani, vakıflarımızı, es
ki eserlerimizi tanıtma, tespit etme, kaydetme 
faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Bunun 
yanında camilerimize yardım vardır. Bu da büt
çeden gelen rakamdır. İki kalem var; biri res
torasyon, bir de camilerimize yardım. Bu yıl, 
elimdeki notlardan aldığıma göre, 2 040 dernek 
ve köye cem'an 5 706 000 lira yardım yapılmış
tır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O art
sın biraz daha, kâfi değil. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Tabiî biz de isteriz arttığı nispette 
yardım yapalım, daha çok yardım yapalım biz 
de isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; ben mâruzâtımın tü
münü burada kesiyorum. Yalnız, arkadaşları
mın bâzı tenkitlerini veya sitemlerini - hafif ol
sun diye söylüyorum - cevaplandırmadan ge
çemeyeceğim. Bir mesele vardır; gayret edilir, 
eski eserlerimiz vakfiyelerimiz fonksiyone edil
sin denir, düzeltilsin. Ve tarihimizi dışarıya 
içinde yaşatarak gösterelim ve de biz bundan 
istifade edelim denir. Çaba sarf edilir, iyi ne
ticeler alınır. Birkaç yerde yapıldı; fakat bir 
yere gelinir.. Fevkalâde güzel kendim gezdim 
heyecan duydum bir külliye bâzı vatandaşları
mız tarafından işgal edilmiş, içinde bir muhtar
lık kurulmuş. Ve de fevkalâde çirkin halden 
kurtarılır, tahliye edilir, restore edilir; o kulla
nıştan daha iyi, daha temiz gayeye göre restore 
edilir, oraya tahsis edilmek istenir; çıkarlar 
efendim, vay bizim mukaddes eserlerimizi kim
lere peşkeş çekiyorsunuz.. Değerli arkadaşlarım, 
kimse kimseye bir şey peşkeş çektiği yok. Ve bu 
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söyledikleri yer de öyle yer değil. Burası vak
tiyle medrese imiş, talebe yatıyormuş, talebe 
okuyormuş. Bunun yemek yediği yerde lokanta 
yapmışız, mutfak olduğu yerde mutfak yapmışız, 
sıhhî tesis olduğu yerde sıhhî tesis yapmışız ve 
yattıkları yerde de yatak yapmışız. 

Şimdi, bu kadar güzel şekilde fonksiyone 
edilmiş bir tesisi gayesi yoluna tahsise, memle
kete faydalı yola tahsise niçin engel çıkarılır?.. 
Bunu anlamak mümkün değil. 

Ben burada şunu ilâve edeyim. Ben oraya 
kendim gittim. Mahalleliyle konuştum. Gazete
lerde de çıktı. Dedim ki, böyle böyle bir şeyler 
geliyor kulağıma, ne dersiniz ? Dediler, «Bey! Bu
rası çirkef bir yerdi. Temizlediniz, piripâk et
tiniz. Etrafını da istimlâk ediyorsunuz, eser 
hepten meydana çıkıyor. Cami ile arasında kos
koca cadde var, irtibatı da yok. Biz ne diyelim? 
Burası şenlenecek, biz de bundan istifade ede
ceğiz.» 

E! Demek ki, onu, orada oturanlar, yani o 
tarihî, o uhrevî eserle koyun koyuna yaşayan
lar öyle düşünmüyor. Onu, başka gayeli olan
lar demek ki, böyle düşünüyor ve söylüyor. Ne
tice buraya geliyor. Nitekim, banyolar hilâl 
kakmalı gibi, bar, meyhane, kumarhane gibi, 
sanki bundan evvel orayı işgal edenler bunları 
yapmamış gibi... Çirkef in aliyyülâlâsı varmış 
daha evvel orada; içkisinden bilmem neyine ka
dar... E! Ecdadın ruhundan intikam alma gibi 
lâfların arkasına bunu siper edip huzurunuzda 
ifade edildiğinden dolayı ben üzüntülüyüm, ama 
şuna inanıyorum ki, o şekilde değil, bunun ya
nındaki Darülşifayı da ilâve ederek daha da 
zenginleştirip, halen klinik olarak kullanılıyordu, 
ondan da vazgeçtiler, şimdi boş yatakhane ola
rak kallanılmaktadır orası, belediye reisi ile 
temasa geçtim, bunu da <ona ilâve ederek tüm bir 
tarihî eser halinde ve hattâ yanında fevkalâde 
güzel olarak tespit ettiğim bir ahşap tarihî eseri 
de buna katarak, bir tarihî zenginliği ayağımı
za gelen turistlere gösterme yolunda ben gayret 
sarf edeceğim. İnşallah muvaffak olabilirim, 

Şimdi, buna çok şey söylendi. Yanımda Dev
let Şûrasının kararı da var. Oraya da itiraz 
edildi. Ora gayet güzel bir esbabı mucibe ile 
karar almış, amâ buna rağmen her gün bu me
sele tazelenir. Doğru değil. Bunu idare eden
leri bu şekilde töhmet altında tutmak da doğru 

| değil. Bunu yapanlar bir heyecanla bunu yap
mışlardır ve bunu yapanlar bu heyecanı istan
bul'un bütün tarihî eserlerinde gösterdikleri gi
bi, Türkiye'nin bütün tarihî eserlerinde de gös
termişlerdir. Bugün İstanbul'u gezenler, bu ni
yetle gezenler elbette bunu tespit edeceklerdir, 
ama takdir edersiniz, tespit etmek istemeyenlere 
de zorla tespit ettirmek bizim imkânlarımız da
hilinde değildir. 

Halılar çalmıyormuş, kurşunlar çalımyor-
muş... Bu vakıfların işi değil. Vakıflar bütçesin
de görüşülecek iş değil. Belki İçişleri Bakanığı 
bütçesinde görüşülebilir. Bizim vazifemiz belli. 
Vakıfları eski haline getirmek, yahut bunları 
tabiatın tahribatından kurtarmak ve eski haline 
lâyık, vatandaşların hizmetine, gayesine uygun 
olarak takdim etmekten ibarettir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ar
kadaşımız da, vakıfların İktisadî Devlet Te
şekkülü haline getirilmesinin faydalı olacağını 
beyan ettiler. Arz ettim. İki yönü var bunun. 
İktisadî yönü, var, sosyal yönü var. Tabiî, ikti
sadî Devlet Teşekkülünde sosyal yönü meczet-
mek mümkün değil. Ancak, demin arz ettiğim 
teşebbüslerle, arkadaşımızın öyle zannediyorum 
ki, bulmak istediği suplesi teşekküllerine vermek 
suretiyle o endişeyi gidermeye çalışıyor vakıflar 
ve son tadil edilen teşkilât kanunu ile bu imkân 
kendisine verilmiştir. 900 sayılı Kanunla da, 
uzun süredir durakladığını gördüğümüz vakıf 
kurma meselesi yeniden teşvik edilmiştir ve iki 
yıl içinde 130 adet yeni vakıf kurulmuştur. 

Burada değinemediğim tenkidler tabiî bizim 
çalışmalarımızda rehber 'olacaktır. Bu görüşle 
değerli milletvekillerine teşekkürlerimi ve saygı
larımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Konya Milletvekili Baha Müderhisoğlu Baş
kanlığa göndermiş olduğu bir yazıda şu nokta
ların cevaplandırılmasını talep eder : 

«1. Konya Merkez, İlgın, Akşehir, Kara
man, Ermenek'teki yıkılmak üzere bulunan es
ki eserlerden hangileri 1973 tamir programına 
alınmıştır? 

2. Eski eserlerden tamirlerinde büyük hata 
edilen, âdeta asıl şeklini kaybeden âbideler var 

I mıdır? Varsa bu husustaki düşünceniz nedir? 
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3. Vakıflara ait hamamların odun yokluğu 
(pahalılığı) sebebiyle fuol - oile çevrilmesi dü
şünülüyor mu? 

4. Konya Karaman İmaretinin ihyasının dü
şünüyor musunuz?» 

Bu soruların cevabını istiyor. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ya

zılı da 'olabilir. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Hayır. Cevaplar kısadır, hazırladım, 
hemen takdim edeyim. 

Birinci sualin cevabını arz ediyorum: Kon
ya'da Alâeddin Camii, Horozlu Han, Karaman 
Siyah Servelî Külliyesi, Kadmhan Çandır Ca
mii, Beyşehir Eşref Ulu Camii, Karaman Peli-
taltı Camii, Ermenek Sipaz Camii bu yılki prog
ramın içinde. 

«Büyük hata ile onarılan eser var mı?» bu
yurdular. Eskiden yapılmış bir hata var. An
cak, ondan başka tespit ettiğimiz bir şey yok. 
Çünkü bugün rölöve ve projelere göre onarıl
makta eserler ve demin de arz ettim, Yüksek 
Anıtlar Kurulunca da beğenilmekte. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Kon
ya'da Hatuniye Medresesi var... 

BAŞKAN — Bakanın cevabı bitsin. Ondan 
sonra ayağa kalkın tekrar sorun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — İşte ben de, bir tane var dedim, ismi
ni söylemiyorum. 

Hamamlardan fuel - oil kullananlar var. 
Manisa Hafsa Sultan Külliyesindeki Hamam, 
Konya Ereğli Hamamı, Konya Seydişehir Ha
mamı, Kayseri Talaş Hamamı, Kayseri Kadı Ha
mamı, Ankara Şengül Hamamı, İstanbul Aya-
sofya Hamamı. 

Karaman'daki bahsedilen İbrahim Bey İma
retinin onarımı 1973'te de devam edecek ve öyle 
ümit ediyoruz ki, 1973 yılında ikmal edilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Evet Doktor, buyurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Kon
ya Hatuniye Medresesi vardır efendim. Gayet 
kötü bir yapımla onarılmıştır ve bunun gibi 
daha birçok eserler vardır. Onun için, bu husu
sun zabıtlara geçmesi bakımından... 

BAŞKAN — Bunun hakkında ne düşünüyor 
Sayın Bakan, onu soruyorsun, öyle mi?.. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Evet. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Efendim, Sayın Doktor Müderrisoğlu 
neyi biliyorlar, bilmiyorum. Bir isim bahsetti
ler. Bana bir tane eserde bu hata olduğu söy
lendi. Siz bir eserden gayri başka eserlerden de 
bahsettiniz. Oysa bana bir eser olarak bahset
tiler. O bakımdan, takdir edersiniz, fazla bir şey 
söylemek mümkün değil. İsim verirseniz tahkik 
ederim. Söylediğiniz ismi zaten tespit ettik. 

BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen ar
kadaşımız?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
Son söz milletvekilinindir hükmüne göre, 

Enver Akova yerine Sayın Salih Aygün, buyu
run. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetleri ara
sında en önemlisini teşkil eden, vakıf eski eser
leri ve âbidelerinin bakım ve onarım konusudur. 
Bu mesele üzerinde biraz durmak istiyorum. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon mevzu
unda çok müspet çalışmakta, medeniyetimizin 
o müstesna eserlerini orijinal durumlarına uy
gun şekilde restore ederek gelecek nesillere 
ulaştırmayı sağlamaktadır. Bunu takdirle anı
yorum. Yalnız İstanbul'da restore edilen ve bu
gün turistlere bütün haşmetiyle mamur bir şe
kilde takdim edilmiş bulunan birkaç eseri say
mak, bu müessesenin ne kadar olumlu çalıştığını 
ifadeye yetecektir. 

İstanbul Beylerbeyi Camii harap bir durum
dan iken son birkaç sene içerisinde en iyi şekil
de restore edilmiştir. Denize kaymakta olan 
Ortaköy Camiinin temelleri kazıklar ve betonar
me ile takviye edildikten sonra denizin ve rüz
garın tesiriyle çürümüş olan dış cephelerinin 
kaplamaları tamamen değiştirilmiştir. Vakıflar 
İdaresinin bu camii takviye ve rastorasyonunu 
İstanbullular memnuniyetle takip etmektedir
ler. Tamamen harap hale gelmiş bulunan Mi
mar Sinan'ın şahaseri Haseki Külliyesi - medre
se, mektep, imaretiyle - çok güzel bir şekilde 
restore edilmiştir. 

Müslüman Türk İstanbul'u yıkıp Bizansı ih
ya etmek yolunda çalışmalar ifade edilmiştir 
biraz önce burada; biz bunun tamamen aksini 
düşünüyoruz. İstanbul, İslâmiyetin ve Türklü
ğün eseriyle damgalanmakta ve vatan sathında 
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Türklüğün ve İslâmiyetin şaheserleri restore 
edilmek suretiyle Türklük damgasını bütün yur
da ve dünyaya ispat etmeye çalışmaktadır. 

Yıldızda ahşap bir yapı olan ve tahtaları ta
mamen çürümüş bulunan Ertuğrul Camiinin res
torasyonu ikmal edilerek o günün mimarisi ve 
tezyinatıyle tam olarak yeniden ihya edilmiştir. 
Avusturyalı mimar Froudlu'nun bu restorasyo
nu hayranlık!ı takip etmiş olduğu yetkililer ta
rafından ifade edilmektedir. 

İstanbul'da bu arada birçok eserler restore 
edilmiştir. Ancak, İstanbul ile iktifa etmeyen 
Genel Müdürlük Diyarbakır Ulu Cami, Bursa 
Ulu Cami, Bursa Yıldırım, Muradiye Külliye
leri, Aydın Kuşadası Mehmet Paşa Kervansara
yı, Erzurum Eüstem Paşa Bedesteni, Erzurum 
Ulu Cami, Erzurum Boyahane Camii ve hamamı; 
Kastamonu Kurşunlu Han, Edirne camilerinin 
hemen hepsi ve Sokullu Hamamı, Mardin Kızıl- J 
tepe Ulu Camii ve Kayseri eserlerinin çoğu, Kon
ya Alâeddin Camii, Konya'daki diğer eserler; 
Bitlis'te Ahlat Künbetleri, çok kıymetli bir eser 
olan Adilcevaz Paşa Camii, Keban Barajı a'l-
tnda kalacak olan iki caminin yeni Perte'ye nak
li; Maraş Afşin Ashabı Kehf Külliyesi ve buna 
benzer birçok eserler, bu arada Hacı Bektaş Kül
liyesi; Amasya Bedesteni ve camileri, Türki
ye'deki diğer eski eserlerin bir kısmı bugüne 
kadar orijinal durumlarına uygun şekilde resto
re edilmiiş bulunmaktadır. 

Vakıflar Geneil Müdürlüğünce yapılan res
torasyonlar çok dikkatli bir şekilde hazırlanan 
rölöve ve projelere müstenit bulunmakta, bil
hassa projeleri Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu gibi bilimsel bir heyetin tasvibinden 
geçtikten sonra itina ile tatbik olunmaktadır. 
Ancak burada Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu hakkında bir - iki söz söylemede fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Va
kıflar Genel Müdürlüğünün çalışmasını maalesef 
aksatmakta, bölge katılımlarını frenlemektedir. 
Çünkü Anıtlar Kuruluna giren projeler yıllarca 
dosyalar halinde orada kalmakta, maalesef dos
yalar çıkarılamamakta. Bu hususu sayın yetki
lilerin dikkatlerine arz etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum; müşahhas misâlleri vardır, vermede 
fayda da görmüyorum. 

Tarihimizin çok kıymetli eserlerinin istikba
le en iyi şekilde intikalini sağlayan bu Genel 

Müdürlüğe hakkaten takdirlerimi ve şükranla
rımı arz etmeyi faydalı buldum. 

Bütün arkadaşlarım bahsettiler. Vakıflardan 
çok şeyler bekliyoruz, fakat maalesef vakıflara 
gerekli yardımı yapamamaktayız, icabeden pa
rayı vermemekteyiz. Bu bakımdan, vakıflar 
hakikî vazifelerine yönelttiği çalışmalarını lâ-
yıkı veçhile para yokluğu nedeniyle ifa edeme
mektedir, yoksa çalışmaların aksaklığından 
değil. 

Bu konuşmalarıma bir iki noktayı eklemede 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülhak camiler
deki hatip ve imamların durumu maalesef iyi 
karşılamıyoruz, gittiğimiz yerlerde büyük şi
kâyetler oluyor. 633 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye göre mutlak surette, vakıflar bunu da 
başından atmak istiyor, ben Sayın Genel Mü
dürle bir nebze görüştüm, Yüksek Bakanlar Ku
rulu ve Sayın Bakanımızın ilgilenmek suretiyle, 
bu gibi müezzin ve imamların Diyanet İşleri kad
rosuna nakledilmelerinde ve böylece bunların 
dertlerine bir çare bulunmasında fayda vardır 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün toparlayınız lüt
fen. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Tamam efen
dim, bitiyor efendim, bitiyor Sayın Başkanım. 

Burada bir hususa işaret etmek istiyorum. 
Son krediler dolayısıyîe Yurtlar Kurumuna bü
yük miktarda kredi verilmiştir. Ben şahsen va
kıfların yüksek okullarda okuyan talebelere kre
di vermelerini uygun bulmuyorum, Çünkü bü
yük miktarda krediler verilmektedir, bu kre
diler hattâ hesap edildiğine göre 11 000 küsur 
talip vardır, 12 000 kredi verilmiştir, bunun tet
kik edilmek suretiyle kaldırılmasında fayda 
vardır. Bu kredilerin ortaöğretim ve teknik 
eğitime aktarılmasının uygun olacağı inancı 
içindeyim. 

Bir konuya daha işaret etmek istiyorum. 
Vakıflar bence, her vilâyette düşkün evleri aç
mak suretiyle bunu vakıf haline getirmesinde 
fayda vardır. Düşkün evlerini vakıf halinde her 
vilâyette teslis ederse, kendine külfet olmadan, 
oradaki vatandaşlarımızın hayırsever elleri bu 
müesseselere uzanacak ve memleketin sosyal bir 
problemi halledilecektir. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Düşkün evleri yanında kimsesiz ve korunmaya 
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muhtaç çocuklar için de vakıflar elini uzatmalı
dır. 

Yalnız bir hususu Sayın Bakanım da cevap
landırdı, ona ben de değinmek istiyorum, cami
den çalman halı veya kilim meselesi vardır. 
Camiden çalman halı veya kilimi camiden hırsız 
çaldıktan sonra vakıflar buna ne yapabilir? Va
kıfların vazifesi değildir. Biz Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün çalışma temposunu gayet iyi bu
luyoruz. Sayın Genel Müdürüm ve arkadaşları 
hakikaten bu konuya lâyıkı veçhile eğilmekte
dirler; fakat maddî imkânsızlık kendilerini zor
lamaktadır. 

Bu bütçenin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve 
Büyük Türk Milletine hayırlı olmasını diler 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçesinin görüşülmesinin yeterli görüldü
ğüne dair önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Durum açıklanmıştır, müzakerelerin kifaye

tine karar verilmesini arz ederim. 
Kars 

İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesi
nin maddelerine geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeleri takdim ediyorum. 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
1973 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
102 450 459 lira ödenek verilmiştir. 

BöMjm 
(Prog.) 

BAŞKAN 
rum. 

Bölüm 
(Prog.) 

(A) işaretli cetveli okutuyo-

Lira 

101 Genel yönetim 10 262 514 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 4 790 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

111 Mülhak ve yeni kurulan va
kıfların kontrol ve tescil iş
lemleri 3 200 831 

. BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Vakıf emlâkinin yönetimi, iş
letilmesi ve değerlendiril
mesi 26 677^162 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Sosyal yardım ve kültürel te
sis kurma 52 583 787 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 4 935 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi şimdi okunup kabul edilen 
bağlı (A) cetveli ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 102 450 459 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Cetveli takdim ediyorum. 

B - CETVELİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

2 Vergi dışı gelirler 71 523 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

3 Özel gelirler 30 926 959 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş 
tir. 

2 nci maddeyi bağlı biraz önce oya sunulmuş 
cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin Hazine 
yardımı maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerin
den yıl içinde elde edilecek gelir fazlalarını lü
zumunda ; 

A) 112. Vakıf emlâkinin yönetimi, işletil
mesi ve değerlendirilmesi programının 02 nci 
alt programının 001 nci (Vakıf Emlâkinin kira, 
satmalma, satış tespit, tescil, değerlendirme ve 
mülkiyete ilişkin işlemleri) faaliyetlerinin 300, 
400 ve 800 ncü, 

B) 113. Sosyal Yardım ve kültürel tesis 
kurma programının 02 nci alt programının 
001 nci (Öğrenci yurtları kurma ve işletme) fa
aliyetlerinin 300, 500 ve 600 ncü, 

Mezkûr 113. programın 03 ncü alt progra
mının 001 nci (İmaretler kurma bakım ve işlet
mesi) faaliyetlerinin 300, 400, 500 ve 600 ncü, 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 7. — 1973 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere, Başbakanlığın onayı ile 500 000 lira

ya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değişti
ren ve buna bâzı maddeler ekleyen kanunların 
uygulanmasından doğan istihkaklar için büt
çeye konulan ödenekler yetmediği takdirde (B) 
işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir 
fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işa
retli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artır
maya Maliye Baaknı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — (B) işaretli cetvelin geçen yıl
dan devreden nakit tertibinde husule gelecek 
gelir fazlasını, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesi gereğince açılan özel fona yatırılmak 
üzere, (A) işaretli cetvelin mezkûr kanunla il
gili program, altprogram, faaliyet veya proje
sine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tümü itibariyle 
1973 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi açık 
oyunuza ileri ki birleşimlerde sunulacaktır. 

20 Şubat 1973 Salı günü saat 9,00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,20) 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı. 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1973) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Senato
su 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 188) (Dağıtma ta
rihi : 14.2 .1973) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 1/131) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhuriyet 

Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1973) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 1/130) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2.1973) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu. ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senatosu 
1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma tari
hi : 14.2 .1973) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. (Devamı arkada) 



Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke-
reelri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 829; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma tari
hi : 14. 2 . 1973) 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; Cum
huriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 171) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2.]973) 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senatosu 
1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cumhu-

r iyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/7391; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1973) 

X 13. — Devlet Hava Meydanları* İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 

Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14.2.1973) 

X 14. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Büteek anunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senato
su 1/138) (Millet Meclisi.S. Sayısı : 836; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma ta
rihi : 14 .2 1973) 

X 16. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
( Bütee kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S Sayısı 173) (Dağıtma tari
hi : 14.2.1973) 

X 17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuriyet Sena
tosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 830; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Defnem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 824 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/749; 

C. Senatosu : 1/125) 
(Not : C. Senatosu S. Saylsı : 168) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1037 

3 . 2 . 1973 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 12 . 1972 gün ve 1/749 - 215 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1973 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
•Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Curahuriyıeflj Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Oekinser 

(125) 

123 
o 

Bütçe Karma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Esas No. : 1/749 C.S. 1/125 
No. : 272 

10 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 2 . 1973 tarihli ve 23 ncü Birleşiminde aynen ka
bul edilen «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 




